


GEODETICKY A KARTOGRAFICKY OBZOR
SVAZEK 9/51 - čís. 3 - STR. 57-84 - PRAHA, B:rtEZEN 1963

Dusledným využitím odborného tisku k zvládnutí
vědy a techniky

Rozsáhlé úkoly naší socialistické společnosti, vy-
plývající ze závěrů XII. sjezdu KSČ, kladou nároč-
né požadavky na všechna odvětví národního hos-
podářství. Základním a rozhodujícím činitelem
v současné etapě rozvoje výrobních sil ve všech.
oborech je rozvoj a plné využití nových poinatků
vědy a techniky, jež má zajistit další rozvoj výrob-
ních sil a podstatný a trvalý růst společenské pro-
duktivity práce.
Závažnost hiavních úkolů dalšího rozvoje česko-

slovenskégeodézie a kartografie nás nutí ke kvali-
tativnímu zlomu v zavádění nové techniky, zejména
mechanizace a automatizace geodetických a karto-
grafických prací. Pouhé materiální zabezpečení
těchto prací. nebo vyzkoušení nových technologic-
kých postupů však nestačí; je třeba nO\!,outechniku
ovládnout, abychom ji dokázali plně využít a tvůr-
čím způsobem dále rozvíjet. Stále se zvyšující za-
vádění nové techniky a technologií, postupné zdo-
kortalování organizace práce v nejrůznějších dru-
zích geodetických a kartografických prací podstat-
ně zvyšuje nároky na úroveň kvalifikace dělníků,
inženýrskotechnických pracovníků a ekonomických
složek i řízení výroby. Důležitá úloha v tomto úsilí
za vyšší technickou úroveň všech pracovníků v re-
sortu Ústřední správygeodézie a kartografle i
všech zeměměřičů a kartografů v jiných odvětvích
národního hospodářství připadá zejména odborné-
mu časopisu.
Soustavné sledování všech nových poznatků,

o nichž získáme informace v Geodetickém a kar-
tografickém obzoru, nás dostatečně orientuje k vy-
užívání těchto poznatků v každodenní práci.
Časopis Geodetický a kartografický obzor byl

podrobně zhodnocen v 1. čísle letošního ročníku.
Současně s hodnocením dobrých výsledků bylo
však správně poukázáno i na některé nedostatky
v dosavadní práci redakce. Záleží na nás všech,
na širokém okruhu čtenářů i na redakci časopisu,
aby dobrá a účinná propagace využívání nejnověj-
ších poznatků vědy a techniky, úspěchů vynálezců,
zlepšovatelů a novátorů, byly trvale považovány
za jeden z podstatných úspěchů v odpovědné práci
časopisu. ' .
Redakce časopisu Geodetický a kartografický

obzor hodlá. věnovat zvýšenou 'pozornost všem pod-
statným otázkám zavádění nových poznatků vědy
a techniky do praxe a seznamo,vání okruhu čtená-
řů s mechanizací a automatizací geodetických a
kartografických prací. Od vědeckých pracovpíků,
inženýrů', geodetů i kartografů ze vše8h pracovišť
očekáváme, že na stránkách časopisu seznámf
odbornou veřejnost se svými zkušenostmi a dobrý-
mi výsledky práce 'zejména v těch nových směrech
rozvoje odvětví, v jejichž rozvíjení bude těžiště
zvyšování kvalifikace pracovníků čs. geodézie a
kartografie. Tento bohaty fond zkušeností a nej-
lepších poznatků se prostřednictvím odborného ča-
sopisu předkládá k využi;tí a k dalšímu rozvíjení,
k důkladnému prověření v mnohostranné praxi;
k využití a prověření ,za různorodých podmínek, na

pracovištích odlišného charakteru, odborníky růz-
ných pracovních návyků a rozdílných kvalifikač-
ních předpokladů. ,
Jestliže odborné časopisy plní tak závažÍlOu a

podstatnou úlohu při propagaci a rozšiřování po-
znatků vědy a nové techniky, účinných a novátor-
ských pracovních metod, je třeba odpovědně zvážit,
zda všechna výzkumná pracoviště, střediska geo-
dézie a Výrobní ústavy Ústřední správy geodézie a
kartografie i odborná pracoviště geodetů v jiných
odvětvích národního hospodářství, vytvářejí vhodné
podmínky pro plné využití jediného odborného
časopisu, zda pracovníci těchto složek při plnění
svých náročných úkolů mají možnost z časopisu
čerpat nové poznatky. Uplatněním a rozvíjením
těchto poznatků jsou vytvářeny objektivní podmín-
ky pro kvalitativně i kvantitativně hodnotnější
plnění úkolů.
Z tohoto hlediska je třeba posuzovat způsob pro-

vádění některých celostátních opatření, jimiž se
má omezit neodůvodněný funkční odběr časopisů,
novin a knih, a zajistit účinnější využití těch novin,
knih a časopisů, jež úřasly, podniky a organizace
vzhledem k charakteru své práce nezbytně potřebu-
jí. Funkčním odběrem tisku rozumíme takový od-
běr, který nerozlučně souvisí s určitou pracovní ne-
bo společenskou funkcí pracoviště, podniku, orga-
nizace, ústavu nebo ústředního úřadu a není proto
vázán na jednotlivé předplatitele, ale na příslušná
pracovi~tě, u nichž je zřejmé, že bez soustavného
využívání odborného tisku nemohou zajistit plnění
svých úkolů tak, aby bylo na úrovni současné vědy
a techniky. .
.Při takovém posuzování, kdy chceme dosáhnout

účinnější využití odborných časopi;;ů je zřejmé, že
nejde o mechanické redukování funkčního odběru
tisku na minimum. Je třeba naopak zhodnotit, jak
jsme možnost pomoci našeho odborného časopisu
využívali a na základě tohoto rozboru prosadit ta-
kové formy- využití časopisu Geodetický a karto-
grafický obzor, aby byl hybnou pákou při zavádění
poznatků vědy a techniky do praxe. Z takového vy-
užití tisku vyplývá nejen zachování" dosavadního
skutečně funkčního odběru odborného geodetické-
ho a ,kartografického časopisu, nýbrž i zdůvodn~né
proniknutí na ta pracoviště, kde dosud tento časo-
pis neplní základní funkci, nebo nebyl vůbec ode-
bírán. . ,
Nemělo by být ani jediné pracoviště geodetů, to-

pografů či kartografů v našem státě, ani. jediný
pracovník, zvyšující si kvalifikaci formou školního
či mimoškolního studia, který by při své práci ne-
využíval odborného tisku. Svědčí o dobré politicko-
výchovné práci hospodářských pracovníků i maso-
vých organizací, jestliže na pracovištích je kolek-
tivní využití tisku běžné:' Záleží na nás všech, aby
takové využití časopisu bylo samozřejmé a nezbyt-
né pro každého z nás, ať pracujeme na kterémkoliv
místě národního hospodářství, chceme-li odpovědně
a kvalitně splnit náročné úkoly. '
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Nddenlk: o vzorclcn pro vytyt}enl bodu klotoldy pravotlhlýmt sou~adntcemi ~eódetlcky obzor
od lel! obecn~ sečny , sv. 9/51 (,1963) č.3

o vzorcích pro vytyčení bodu klotoidy pravoúhlými
souřadnicemi od její obecné sečny

Doc. RNDr Zbyněk Nádeník, CSC.,
katedra matematiky a de8kr. geometrie fakulty 8tavební ČVUT

Úvod

Všude v dalším znamená (viz obr. 1):

A > O parametr klotoidy;
81> 0,82> O oblouky klotoidy měřené od jejího

inHexního bodu k jinýmjejím bodům
i BI, B2, neodděleným in:flexním bo.,
dem; ,

0'0 =1= O I rozdíl 82:- 81oblouků bodů B2 a Bl;
O' oblouk klotoidy mezi jejími různý-

mi body Bl a B, měřený kladně ve
směru od inflexního bodu k bodu Bl;

X, Y souřadnice bódu B v pravoúhlé sou-
stavě souřadnicové (x, y), v níž osa
x splývá 'S tečnou v bodě Bl, oriento-
vanou ve směru rostoucího oblouku
klotoi<;ly od inHexního bodu k bodu
BI, a osa y splývá s normálou bodu
BI, orientovanou od bodu BI ke
středu křivosti klotoidy v bodě Bl;

x*, y* souřadnice bodu B v pravoúhlé sou-
stavě souřadnicové (x*, y*), která
vznikne ze soustavy (x; y) otočením
v kladném ilmyslu kolem počátku
Bl o úhel cp tak, aby nová osa x*
procházela bodem B2•

V knize [1] (str. 71-75) autorů H. Kaspera.,
W. Schiirby a H. Lorenze jsou vzorce a výpočty
pro vytyčení bodu klotoidy pravoúhlými souřadni-
cemi od její pbecné tětivy nebo sečny (event.
i tečny) _odvozeny zcela isolovaně. Všecky tyto
vzorce lze však shrnout· takto (symbolem
[n (Ut, ; •• , UT)] značíme souhrn forem v Ul' ••• , UT
stupně alespoň n-tého):

IXY*= -~ (0'0-0') 0'- _1_ (0'2_0'2)0' +j2A2 . 6A2 o
3 . (II)

+ 4:A6 (O'g-30'~cf+ 40'00'2_2a3)O' + [5(0'0'0')],

kde IX = ± 1 je určéno takto:
0'0 > O=> IX = 1, 0'0 < O >IX = -1. (*)

Poznamenejme ještě, že při 0'0 = Oplynou'z (I)
a (II) vzorce pro vytyčení bodu klotoidy pravoúhlý-
mi souřadnicemi od její tečny v bodě Bl (viz [2],
odst. 7 nebo [3], odst. 1). .
Vzorce (I) a (II) odvodíme v odst. 2 a v odst. 1

dokážeme pro vzdálenost BlB2 bop,ů Bl a B2 vztah
-- O'g 8182IXB1B2 = 0'0 - -24A4 + [5(0'0)]' (III)

V odst. 3 a :! ukážeme, že obecný jednotíc~ pohled
dává praktický užitek při numerických výpočtech,
které provedeme mnohem rychleji než v [1].
Nebude k nim zapotřebí žádných speciálních tabu-
lek a navíc umožňují ještě vzorce (1)-(111) dvojitý
výpočet a tím i kontrolu spolu s jistou předStavou
o chybě (viz závěr odst. 3).
1. Parametrické rovnice klotoidy v soustavě

(x, y) jsou (viz [3], odst. 2 při 80 = 81 a [2], odst.
7 v'· 1 )prI a = A-' 8ó = 8n 8 = O'

x=Scos
o
82. 8

= O' - 6A~- a3 - 814 q4 + [5(0')], (1,1)

, 1
. AsI +"""2 ).2

y = S sin A2 díl."=
o

_ 81 \ 2 1. 3 8~ 4 [5()] (1 2)- 2A 2 O' + 6A 2 O' - 24A6 (J' + 0'. , .

Relace (1,1) a (1,2) udávají souřadnice bodu B.
Souřadnice x2, Y2bodu B2 v soustavě (x, y) z nich
dostaneme dosazením O' = 0'0' \

Položme
B]B2 = Vx~+ y~ = MO + fJO'~ + yO"g + 150'~+

+ [5(0'0)]' (1,3)
I

Umocníme-li rovnici napravo v (1,3) a dosadíme-li
za %2'Y2, dvojmoce pravých stran v (1,1) a (1,2)
při O' = 0'0' dostaneme

{O'~- 314 CA~-. 4~4 O'~+ [6(0'0)]} +
+ {j4 O'ci-+- 6~4 O'g + [6(CTo)]} =
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Geodetický obzor Nddentk: O vZOrcich prO uytýt:eni bodu klototdy pravoúhtgmi soul'adnicemi I

sv. 9/51 (1963) č.3 od jeJi obecn~ sečny

= (X20"~+ 2(X{J0"~+ ({J2 + 2(Xy)o"~+ (2(X~+
+ 2{Jy)0"~+ [6(0"0)].

Srovnáním koeficientů při týchž mocninách O" o
na levé a pravé straně vychází

82
1 = (X2,0= 2(X{J,- 12A4 = {J2+2(Xy,

81- 12A4 = 2(X(l + 2{Jy. (1,4)
I

T dív {J' O (X8i.ll (X8l' t kV

u z =,' y = - 24A 4 ' u = - 24A 4' a ze
po:dosazeníldo (1,3) získáme

B1B2=(X{ 0"0- 2:14 á~-2:A40"~ + [5(0"0)]}.(1,5)

,Výraz napravo v (1,5) musí být vždyaky kladný.
Poněvadž·pak součet řady v závorce { } má pro
0'0dostatečně blízká nule totéž znaménko jako 0"0'
musí Mo> O, takže vzhledem k první rovnici
,.v (1,4) platí (*) v úvodu. Z (*) a (1,5) plyne (III).

2. Podle:(l,l) a (1,2) se O" = 0"0a (1,5) je
x2cosg; =-== =

BlB2

= (X{I - 814 O"~ ~ 1;A4 a,~+ [4(0"0)]}, (2,1)

sin g;= Y2 =
BlB2

=(X{ 2~2:0"0+ 6~2 O"~- 4:~6 O"~+ [4(0"0)]}.(2,2)

(Jednoduchý výpočet podílu řad metodou neurči-
tých koeficientů, užitou již v odst. 1, 'nebudeme
detailně provádět.) ,
Souřadnice x*, y* bodu B v soustavě (x*, y*)

jsou x* = x cos g;+ y sin g;, y* = -x sin g;+
+ y cos g;. Dosadíme-li sem za x, y, cos g; a sin cp
z(1,1), (1,2), (2,1) a (2,2), dostaneme po elementár-
ní úpravě relace (I) a (II).
3. V [1], str. 72 je propočítán příklad, který

v našem označení můžeme formulovat dvojím
způsobem: Je dáno (viz obr. 2)

I. A = 200, 8,1= 125,8~ = 175, 0"'= 25, tj.
0"0 = 50, (X =1;

II. A = 200, 81= 175, 82= 125, ?' = é.-25, tj.
0'0 = -:-00, (X = -1. , '

V obou případech se má určit x* a y*.
Poznamenejme hned, že souřadnice y~ z obou

případů I a II se liší jen znaménkem a součet
souřadnic x* je roven vzdálenosti f31B2'
Nejdříve určíme podle vzorce (III) vzdálenost

B B 'Vi b ří d h" 10"0138182
1 2' o oup pa ec Je 24A4 = 0,071207...

a z vzorce (III) plyne

BlB2 • 49,92879... (3,1)
Dále je v obou případech

0"2

2A2 (81+ 0")= 1,171875 (3,2)

a 0"0= 20";při této relaci se vzorce (I) a (II) takto
zjednoduší:

.* ~ 81a3 (
(XX - O" - 24A4 4s1 + 7;,),

, O"i! S3
~y* • - 2A2 (81 + 0") +2U6'a4 . (3,3)

I. V prv'mm případu je 81a3 (4s1 + 70')=
\ 24A&

s3a4 '
= 0,034332... a - 24A6 0,000496... Z toho

a (3,2) plyne podle (3,3)
x* • 24,96566•.. y* • -1,17137 ... (3,4)

II. Ve druhém případu je ;~4 (48ľ+ 70")==
s3a4

= -0,037384 ... a 24A6' = 0,001362 ..• Z těchto
výsledků spolu s (3,2) plyne podle (3,3)

x* • 24,96261... y*' 1,17051... (3,5)
Absolutní hodnoty přibližných výsledků pro

druhé souřadnice v (3,4) a (3,5) se liší o méně než
0,0009 a součet přibližných hodnot prvních sou-
řadnic v (3,4) a (3,5) se liší od přibližné hodnoty
pro vzdálenost B1B2 v (3,1) o,méně než 0,0006.
, Postup je mnohem rychlejší než v [1], str. 72
a výsledky podle (3,4) a {3,5ftytéž (viz [1], str. 72,
hodnoty pro O, D, F). Zvláště odpadá velmi těžko-
pádný numerický výpočet druhé odmocniny
součtu čtverců dvou čísel a není tfeba užívat -
pro numerický výpočet rovněž .nevhodnýoh -!.....

transformačních rov~ic pro souřadnice bodu ve
dvou různých pravoúhlých souřadnicových sou-
stavách.
4. V [1], str.' 73 je uveden s výsledky příklad,

který (v našem označení) můžeme formulovat opět
dvojím způsobem: ' '

I. A = 200; Sl = 125, 82 = 150, O" = 50, tj.
0"0 = 25~(X = 1;
II. A '= 200, Sl = 150, 82 = 125, O' = 25, tj.

0"0 = -25, (X = -1.
/

Má se opět určit x* a y*. Souřadnice y* z případů
I a tI se zase liší'jen znaménkem a součet souřadnic
x* je opět roven B1B2•
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Nádeník: b vzorcích' pro vytytenl bodu klotofay pravot1h1ymz soul'adnlcemi Geodtltlcky obzor
od lelí obecn~ sečny , sv. 9/51 (1963)č.3

a z vzorce (III) plyne B]B2 • 24,992 ... To je však
tentýž výsledek jako v [1], str. 73 (v příkladu a).
viz hodnotu pro S), kde k němu bylo zapotřebí
tabulek projednotkovou klotoidu a určení vzdále-
nosti dvou bodů z jejich souřadnic.
Vzorée pro výpočet x* a y* dostaneme zase

z (I) a (II),.a to v případě I pro ao = c~ a a v pří-

padě U pro ao= -a. Postup a 'výpočet jsou po-
dobné jako v odst. 3, a proto je nebudeme pro-
vádět.

Lektoroval: oSe. inž. Miloš Oimbálník, vúapK,
, Praha.

[1] Kasper, H.- Schiirba, W.-Lorenz; H.: Die Klotoide als
Trassierungselement. Bonn 1956

[2] Nádeník, Z.: Teorie rovinných křivek s aplikacemi v geodézll.
Komunikační oblouky. ŮSVTS, Praha 1961

[3] Nádeník, Z.: Odhad chyby u přibližných vzorců pro vytyčo-
vání bodů klotoidy pravoúhlými souřadnicemi od jeji obecné
tečny. Geodetický a kartografický sborník, sv. 8, Praha 1962

.

modelu při absolutní
vyhod nocovacích

orientaci
stroJích

význam relativní a absolutní prientace, vlícovací body a jejich rozmís/ění. Způsob provádění horizontace a zdroje chyb
pfi nastavování oprav výšek v úhlové míře. Nastavování oprav výšek pfímo v modelu s použitím souřadnicových počítadel
a rněřické značky. Výpočet velikosti posunu mHické značky a pokyny pro praktické provádění horizontace. Ohyby v ho-
rizontaci na stereoplanigrafu Zei88 05, zpu80bené nedokonalou funkcí ustanovek; ZpU800odstranéní chyb. Závěr.

Jednou z nejdůležitějších prací, které předchází
vyhodnocování leteckých m~řických snímků na vyhod-
nocovacích strojích univerzálního typu, je a b s o Iu t n í
<> ri en t a ce stereoskopického modelu. Tento model
vzniká zpětným promítnutím leteckých snímků, tvo-
řících stereoskopickou dvojici, po provedení relativní
orientace. Při ní se oba snímky' vzájemně pootočí
(UÚx2) a nakloní (lpI; lp2;W1; w2) tak, aby se odpovídající
si paprsky,vzájemně protínaly. Takto získaný model
se uvede změnou délky základny přibližně donej-
vhodnějšího měřítka pomoeí souřadnic dvou vlícova-
cích bodů. Měřítko modelu se stanoví předem podle
typu vyhodnocovacího stroje, měřítka snímků a mě-
řítka zhotovované mapy .. V druhé části absolutní
orientace se provádí horizontace modelu pomocí
výMk nejméně tři vlícovacích bodů.
Vlícovací body se určí buď geodetickým měřením

'v 'terénu, nebo fotogrammetricky - aerotriangulací.
Teoreticky stačí k provedení absolutní orientace tři
vlícovaúí body, které neleží ná přímce, jsou určeny
výškově a dva z nich také polohově. Prakticky bývají
však téměř vždy u~čeny čtyři vlícovací body, a to
polohově i výškově. Určují se v'rozích stereodvojicfl
přibližně uprostřed příčných a trojnásobných podél-
ných překrytů (obr. 1). Spojnice vždy dvou z nich jsou
přibližně rovnoběžně s osami x a y vyhodnocovacího
stroj~, Správno:;;t modelu uprostřed kontroluje středo-
vý vlícovacf bod, který bývá zaměřen v'ýškově upro-
střed překrytové části stereodvojice. Vzdálenost vIi-
covacích bodů ve směru letu (x) odpovídá při jejich
pravidelném rozložení přibližně délce základny foto.

, o/<
grafov'ání b = 8' ..m•. (1- io})·a ve směru kol-

mé:rpna směr letu (y) délce, která se rovná vzdálenosti

d d ' h v d' t"" , (1 q% )vou souse mc ra, J.,..a = 8 . m.. - 100 .

(Význam 'symbolů: 8' ... snímkový formát, m•... mě-
řítkové číslo snímkového měřítka, p%'" podélný
překryt snímků, q% ... příčný překryt snímků.)

Účelem horizontace je naklonit -model jako celek
ve směru letu ($) lj, napříč směru letu (Q) tak, aby
dané nadmořské výšky všech vlícovacÍch bodů, pří-
padně i jiných výškově určených a identifikovatelných
bodů stereodvojice, souhlasily s jejich výškami, čtený-
mi na výškovém počitadle vyhodnocovacího stroje.
,Potom lze předpokládat, že i celý model stereoskopické
dvojice je správný, souhlasí-li současně přesně také
měřítko modelu. Přezko~ší se' proto ještě měřítko
porovnáním polohy všech vlícovacích bodů, vynese-
ných na koordinátografu, s odpovídajípími body móde-
lu. Jsou-li zjištěné odchylky v mezích, stanovených
instrukcí pro vyhodnocovanou mapu, může se začít
s vyhodnocováním polohopisu a výškopisu dvojice.
Dobře provedená horizontace modelu je jedním

z předpokladů správného vyhodnocení dvojice -
hlavně jejího výškopisu., Kvalita a rychlost provedení
horizontace závisí .na kvalitě snímků, vyhodnocova-
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RI1'tek: Horizontace modelu pFiabsolutní orientaci na uniuerzálnlch
vyhodnocovacích strolích

cího stroje, vlícovacích bodů, pečlivosti vyhodnoco-
vatele a také na způsobu, kterým se horizontace pro·
vádí. Volba způsobu provádění závisí do jisté míry
také na typu a stavu vyhodnocovacího stroje.
Horizontace stereomodelu se provádí při praktickém

vyhodnocování většinou tak, že po zjištění oprav výšek
dhl se vypočtou podle vzorců (1) úhly CP, a TJ, o které
je nutno model naklonit. Opravy dhi se vypočtou jako
rozdíly geodetických nadmořských výšek a výšek
fotográmmetrických, odpovídajících vlícovacích bodů.

ITyto se odečtou na výškovém počitadle vyhodnocova-
cího stroje po provedení relativní orientace.

cpc = dh2- dhl I]c = dh4 - dh3__ I]c =
b' . mfc' b' . m. .

!1h2l !1h43
, • (!C = ----,--- . I]c

b . m. b . m.

!JC = dh3 - dhl . I]c = dh4 - dh2 . I]c =
2a' . m. 2a' . m.
!1h31 !1h42
2a' . m. . I]c = 2a'. m. . I]c

U stereoplanigrafů Zeiss O 5 se provádí naklonění
modelu nastavením vypočtených úhlů v grádových
minutách pomocí vernierů na stupnicích zařízení pro
společné sklony projektorů. Může se provádět také
nastavením stejného úhlu pro každý projektor od·
děleně na stupnicích pro sklony jednotlivých projekto.
rů. Tím se mají naklonit. oba projektory o stejný úhel
a sklon základny se nastav~ změnou· základnových
složek b. a b. odstraněním vertikálních paralax, které
y modelu vzniknou po nastavení opravy CP.
Nejistota a nevýhody tohoto postupu:
Tím, že se opravy nastavují nepřímo, tj. na stupni.

cích pomocí vernierů, bývá mnohdy úhel, o který se
model nakloní, jiný než vypočtená hodnota opravy.
Může to být jednak důsledek nedokonalého provedení
vernierůa hlavně důsledek mrtvých chodů zařízení
pro nastavování sklonů projektorů a jejich .spojení
s verniery.
Při použití zařízení pro společný podélný sklon pro·

jektorů způsobují často mrtvé chody tohoto zařízení
to, že se oba projektory nenakloní o stejný úhel. To má
za následek, že velikosti vertikálních paralax, které
vznikno~ v modelu při horizontaci před opravou sklonu
základny, neodpovídají hodnotám, z~ůvodněným sklo·
nem základny. Tyto paralaxy jsou způsobeny nejenom
sklonem základny, ale též výše uvedenou chybou zaří.
zení pro společný sklon projektorů. Jejich odstranění
tedy nelze provést dokonale POUZ€lzměnou základno"
vých složek, ale je nutno překontrolovat a opravit
znovu relati;vní orientaci změnou sklonů jednotlivých
projektorů. Neprovede-li se oprava relativní orientace,
bude model deformován. To se projeví většinou ne·
souhlasem rozdílů výškových oprav na kontrolních
vlícovacích bodech tzv. "zkřížením modelu" (!1lhJl=F
=F !1h42; !1h21=F!1h43)· Opravu relativní orientace nazý-
, vají v tomto případě IJ1.nozívyhodnocovatelé "zlome.
, ním modelu". To provedený úkon přiléhavě nevysti-
huje, neboť se ve skutečnosti provádí oprava modelu
"zlomeného" chybně nastavenou opravou při ho-
rizontaci. -
Nastavování sklonů na stupnidchpomocí vernierů

je mimoto nepohodlné a při rychlé práci může snadno
vést komylům a nepřesnoJ>tem, neboť odečtení vernie-

/

rů bývá mnohdy zatížen'o značnou pozorovací para.
laxou. To se projeví zejména tehdy, když vernier a
stupnice nejsou přesně v téže rorině. Vyhodnocovatel
musí při nastavování opravy obcházet celý stroj, což
je rovněž velmi nepohodlné, a může přitom snadno
zachytit a případně poškodit některou choulostivou
součást stroje (např. inversor zaostřovací soustavy),
zejména je-li místIiost zateml}ěna. Nastavený sklon se
mnohdy změní i upnutím ustanovek v důsledku jejich
nedokonalé funkce.

Provádění horizontace se proto dosti značně prodlu-
žuje a je nutno znovu, třeba několikrát, aproximační
cyklus opakovat.

Pro horizontaci je možno volit také způsob, při
kterém se opravy nastavují přímo v modelu pomocí
měřické značky- nastavené na hlavní bod. Správnost
nastavení vypočtené opravy kontroluje při tom vy.
hodnocovatel na stereoskopickém modelu pohledem
do pozorovacího mikroskopu dvojitého okuláru vy.
hodnocovacího stroje. Může také ihned zjistit a po·
měrně snadno odstranit odchylky, zaviněné nedoko·
nalou funkcí 1J.stanovek.Mrtvé chody zařízení pro na-
stavování sklonů projektorů jsou vyloučeny již vlast.
ním způsobem nastavování, neboť se při něm jejich
stupnice s verniery pro nastavování oprav nepoužívají.
Používá se místo nich. jednoduchých, přehledných a
přesnějších stupnic počitadel souřadnic xa'y, umístě.
ných nad x.ovým a y.ovým ručním kolečkem, anebo
přímo měřické značky - pokud jsou opravy malé.
Vyhodnocovatel při tom nemusí opouštět své sedadlo,
neboť odtud obě stupnice dobře vidí a kotouče šroubů
pro nastavování oprav má v dosahu.

Nakloněním projektorů při horizontaci se změní
poloha hlavních paprsků o stejný úhel, což se v modelu
projeví posunem měřické značky v hlavním bodě nebo
v nadiru. Sklon projektoru lze proto vyjádřit lineár·
ním posunem měřické značky ~a hlavním bodě, který
jE;lna značkové desce nosióe snímku vyznačen křížkem.
Jeho vzdálenost od nadiru je poměrně malá, tak že ji
můžeme zanedbat a použít hlavní bod místo nadiru,
což je teoreticky správnější. Sklonu projektorů (CP) ve
směru letu odpovídá posun měřické značky ve směru
osy x stroje - (dxp), sklonu projektorů (!J) napříč
směru letu odpovídá posun měřické značky ve směru
y stroje - (dYQ).
Pro výpočet velikosti posunů lze p'oužít vzorců (1),

když v nich nahradíme radián (I]c) promítací vzdále~
ností vyhodnocovacího stroje z (obr. 2). Získáme ji
z odečtení na. Z.ovém sloupu. U stereoplanigrafu 05
redukujeme čtení na Z-ovém sloupu o hodnotu 300,
která odpovídá nulovému čtení (z = Z - 300). U auto-
grafů Wild A5, A7 čteme na Z·ovém sloupu přímo
promítací vzdálenost z (tj. relativní výšku letu v m~-
řítku modelu). '

!1h2l. 1000 !1h43• 1000
'dX'I> = ----- Z - -----~ • z

b' . m. b. m.
!1h31 • 1000 !1h42 • 1000

dY.fJ = -----. z = ----- . z
2a' . m. :2a' . m.

Pro stanovení velikosti posunů je možno sestavit no-
mogram a nebo jednoduchou tabulku.
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M=f:m
S S

M=f:mm m,

Promítací vzdálenost ,z se může však dále nahradit
konstantou komory f (obr. 2). Výpočetní vzbrce pak
dostanou tvar: I

dx I 1000 f· 10QO~ = . , .ah21 = ~--. ah43 = k~ .ahíkb' . mm ' b' . mm
(3)

'I . 1000 f. 1000di/n = I '. aha! = ---. Ak42 = kn: ahik2a • mm 2a' . mm
(mm je měřítkové číslo měřítka modelu; ahik = dhj ~ \

- dhki hodnoty z, b', 2a', I se dosazují do vzorců v mm,
rozdlly oprav Mík v metrech.)
B;odnotu zldmku k ve vzorcích (3) je možno pova-

I žovat pro tentýž nálet za konstantní, pokud není pře.
výšení v mapovaném území přiliš velké, měřítko
snímků je stejné a rozmístění. vlícovacích bodů je
dodrženo podle obr. 1. Její hodnota je pak rovna:
velikosti posunu měřické znaČky' při jed~otkové

2
/f)

,/ I
,/ I

,/ I

I
I
I
I
I
12'

opravě sklonu modelu tj. pro ah = lm. Vyhodnoco.
vatel si jí snadno zapama~uje a posun pro opravu jiné
velikosti P, ak určí jako je~í součin s touto opravou, vy-
jádřenou v metrech (dx~ = kg, . Ahík; dYn = kn .
. ahik). Výpočet se provede snadno z hlavy nebo pomocí
logaritmického pravítka.

Pokud je převýšení v mapovilném území větší než
15'% výšky letu, nepodaří se většinou při náletu do-
držet stejné měřítko snímků a nelze proto považovat
hodnotu zlomku k za konstantní pro celý nálet. Žádá-li
se větší přesnost výpočtu a při značně nepravidelném'
rozloženívlícovacích bodů je úč~ější dosadit do
použitých výpočetních vzorců za b' a 2a' vzdálenosti,.
měřené' na snímku. Jestliže jsou spojnice vlícovacích
bodů značně nerovnoběžné Besměry x a Y, je vhodné
použít pro výpočet rozdllů oprav Mik grafické kon-
strukce (obr. 3).

Tabulka jednotkovýchposunů dxg,j dYn (pro Ahl=m)

I prorUzná měřítka, konstanty komor a snímkové formáty. (PO,délný překryt p = 60 %, příčný překryt q = 30%).
/--'

, c Posuny
snímek model konstanta rozměr sntmku měřioké značkymapa komory !II

mk m. 'mm f(mm) (=> (mm) ·dxg, I dUJ}
(mm) (mm)

10000, dooo' 10000 210,00 '180 X 180 273 0,29 0,17
10000 13000 6000 210,00 180 X 180 455 0,49 0,28
10 000 18000 10 000 210,00 180 X 180 , 378 \ 0,29 0,17
10 000 i 1,3000 ,6000 114,00 180 X 180 342 0,26 0,15
10 000 '13000 5000 150,00 230 X 230 I 390 0,33 0,19

5000 9000 5000 210,00 180 'x 180 378 0,58 0,33
5000 10 ÓOp 3000 114,00 180,x 180 380 0,53

,
0,30

5000· 18000 5000 114,00 180 X 180 410 0,32 0,18

2000 8,400 2000, 114,00' 180 X 180, 478 0,79 0,45·
2000 8400 4000 114,00 180 X 180 239 0,40 . 0,23

I
~ 0.00 6000 4000 210,00 180 X 180 315 0,73 0,42
2000 6300 2500 150,00 230 X 230 378 0,65 0,37

I I
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Růžek: Horlzontace modelu 'při absolutnf orientaci ,na unlverzálnlch
vyhodnocovaclch stro;lch

Praktický postup při provádění horizontaee:

1. Po odečtení výšek vlícovacích bodů na výškovém
počitadle vyhodnocovacího stroje se vypočtou opravy
dh a jejich rozdíly Ah ve směrech x a y.
2. Měřická značka se stereoskopicky nastaví na

Wavní bod levého snímku. Chceme-li použít pro další
výpočet vzorců (2), odečteme promítací vzdálenost na
Z-ovém sloupu. "
3. Vypočteme velikost posunů měřické značky dx.p

a dYa v mm podle vzorců (2), nebo (3). Hodnoty b',
, 2a' se odměří v mm ze snímku.

4. Na počitadlech souřadnic x a Y (levého a pravého
ručního kola) se nastaví celistvá čtení (<jelémm, cm)
a počitadla se zapnou.
5. RučnímikolečkYipro x a Y se posune monokulárně

levá měřická značka o vypočtené hodnoty dx.p ve
, směru x a dYa ve směru Y tak, aby se značka vychýlila
od W,avního bodu opačným směrem, než je třeba pro
vlastní nastavení oprav pomocí šroubů 9'1 a Wl'

6. Těmito šrouby se potom nakloní levý projektor
tak, aby se měřická značka vrátila, opět přesně na
Wavní bod. Při nastavování kladné opravy +IP (při
vyhodnocování negativů), se musí pohybovat měřická
značka v zorném poli směrem zprava doleva (při
vyhodnocování diapozitivů opačně). Při nastavování
kladné opravy +Q,musí se pohybovat měřická značka
směrem nahoru. Při nastavování záporných oprav je
, směr pohybu měřické značk;y vždy opačný.

+

7. Nyní se nastaví pravá měřická značka monoku-
lárněna pravý hlavní bod; (čtení na Z-ovém sloupu se
při tom nesmí změnit, nožním kotoučem se proto nesmí
pohybovat), a opakuje se celý postup, uvedený v bodě
4. až 6. stejným způsobem pro pravou měřickou znač-
ku na pravém hlavním bodě. Naklonění projektoru se
při tom provádí pomocí šroubů CP2/aW2 pravého pro-
jektoru.

Používání zařízení pro společný sklon projektorů IP
se nedoporučuje, protože bývá zpravidla zatíženo
mrtvým chodem a oba projektory se většinou nena-
klánějí současně, jak bylo již uvedeno. Výjimečně je

vhodné ho používat v tom případě, když je velmi
dobře seřízeno, nemá mrtvý chod a oba projektory se
naklánějí současně o stejný Úhel. Potom se místo
šroubů CPI a w1 (6) použijí šrouby pro společný sklon IP
a Q, takže odpadne nastavování opravy na pravém
hlavním bodě, uvedené v bodě 7, a celý postup se,tím
zrychlí.

Při malých opravách je možno pro nastavení opravy
s výhodou použít místo počitadel souřadnic x a Y přímo
měřické značky tak, že se oprava vyjádří jako násobek
průměru měřické značky. Její pr*měr. je u strojů
různých typů různý a stereoplanigrafy C5 v nejnověj-
ším provedení mají možnost snadné výměny několika
velikostí, barev a tvarů měřické značky (svítící). Nej-
používanější průměr je d = 0,1 mm, u autografů
Wild A7 d = 0,04 mm. Při nastavování opravy se
posune měřická značka v zorném poli o úrčeriý náso-
bek jejího průměru odhadem. To lze provést s dosta-
tečnou přesností, není.li hodnota posunu větší, než asi
trojnásobek průměru měřické značky. Nastavení se
tak provede s maximální přesností, rychleji, pohodlně
a bez pomoci počitadel souřadnic x a y, tak že se ne-
mohou' uplatnit ani případné mrtvé chody těchto
počitadel. "
Tím jsou opravy sklonů projektorů IP a Q nastaveny

a zbývá ješt~ nastavit sklon základny. To se provede
odstraněním vertikálních paralax v okolí pravého
hlavního bodu (pro základnovou složku by) a v pravých
rozích překrytového prostoru stereodvojice (pro základ.
novou složku bz) tak, jak je většinou dosud při orien-
taci zvykem. Pokud nejsou příliš velké rozdíly v nasta-
vení složek by' a by", uplatní se při opravě sklonu
základny obyčejně nejvíce oprava složky bz.' Tato je
však velmi důležitá, neboť její chybné určení a prov;e-
denI má nepříznivý vliv na podélný sklon modelu IP.
Její velikost se přibližně rovná velikosti výškové opra-
vy pravého horního vlícovacího bodu v měřítku
modelu (začínáme-li horizontaci na levém horním
vlícoVítcím 'bodě) a nastavení opravy bz se může proto
provádět též takto:
Po nastavení podélného sklonu modelu se nastaví

měřická značka/stereoskopicky na levý hlavní bod,
nebo jemu blízký bod modelu a poznamená se čtení
počitadla výšek. Pak se' změní čtení na počitadle po-
otočením "nožního kotouče o hodnotu výškové opravy
uvedeného vlícovacího bodu a opětné nastavení mě-
řické značky na použitý bod terénu, se provede ste-
reoskopicky změnou základnové složky bz připojova-
ného snímku. Tím je oprava této složky provedena ,a
oprava základny bx se provede opravou měřítka mo-
delu podle polohy vlícovacích bodů způsobem, běžně
v našich provozech používaným. Poté se znovu pře-
kontrolují výšky všech vlícovacích bodů a celý postup
se opakuje, pokud se na nich zjistí odchylky ve výšce
překračující mez, stanovenou instrukcí.

Po ukončení absolutní orientace je nutno před
zahájením vyhodnocovárií na stereóplanigrafu C5
upnout ustanovky základnových složek, pootočení a
hlavně sklonů projektorů, aby se jejich poloha během
vyhodnocování nezměnila, a tím neporušila orientace.

V praxi bylo zjištěno, že u: většiny strojů tohoto
typu, zejména u strojů déle použív:aných, se při upí-
nání ustanovek sklonů projektorů projektor poněkud
naJdoní, a tím se poruší vzájemná orientace. Projeví se
to vznikem vertikálních paralax a výškovou deformací
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modelu, přestože byl model před upnutím ustanovek
dobře orientován. Vzhledem k tomu, že mechanické
odstranění této závady u některých ustanovek je velmi
obtížné a případně' i nemožné, je zapotřebí vyloučit její
: vliv jinak, nechceme-li vědomě snižovat kvalitu pracně
provedené orientace, a tím i celého vyhodnocení.

Poměrně úspěšně lze zjistit a vyloučit vliv této záva-
dy tímto postupem:

Měřická značka se nastaví před upnutím ustano-
vek na hlavní bod. Při upínání ustanovek levého pro-
jektoru na ltlvý hlavní bod, a při upínání ustanov~k
pravého projektoru :na prav'ý hlavní bod. Při upínání
ustanovky sléduje pak vyhodnocovatel v zorném,poli
okuláru, zda se měřická značka vychýlí z hlavního
bodu. Jestliže se vychýlí,.vyjádří se výchylka průmě-
rem měřické značky (je-Ii příliš velká, změří se pomocí
souřadnicových počitadel). Příslušná ustanovka se pak
znovu uvolní - měřická značka se tím vrátí zpět na
hlavní bod a šroubem, který vad;q.á ustanovka upíná,
se posune měřická značka o stejnou hodnotu na 9pač-
nou stranu od hlavního bodu. Opětným upnutím usta-
novky se přivede měřická znaČka opět na' hlavní bod
a projektor tím do správné polohy při upnuté usta-
novce. Dosáhneme tak toho, že se upnutím ustanovek
neporuší správně orientovaný model a během vy_:
hodnocování se jeho orientace nezmění.

Závěrem

Uvedený postup při horizontaci se dobře osvědčil
hlávně u mladších vyhodnocovatelů, neboť starší pra-
covníci neradi opouštějí vžité m~tody. Zapracování
však nečiní žádné potíže a po krátké době, které je
zapotřebí k tomu, aby si vyhodnocovatel na nový
postup zvykl, projeví se jeho přednosti ve srovnání
s dosavadním postupem provádění horizontace. Hlavní
význam postupu spočívá v tom, že se provádí nastavo-
vání oprav při hórizontaci přímo v modelu měřickou
značkou, pomocí které se provádějí také všechna mě-
ření při vyhodnócování. 'Vyloučí se tím nepříznivé
vlivy mrtvých chodů vřeten šroubů pro nastavování
sklonů projefutorů, vliv chyb ,v odečítání vernierůa
vliv nedokonalé funkce ustanovek. Postup je určen
hlavně pro stereoplanigrafy 05, a jeho výhody vy- -
niknou zejména při nastavování malých oprav při
dokončování horizontace, neboť nepříznivé vlivy prá-
vě uvedené, se zde nejvíce projevují a zpusobují zby-
tečné opakování orientace a zdržování vyhodnoéo-
vací<Jhprací.

V některých případech by mohlo být účeÍnépoužití
tohoto postupu· i na autografech WHd, zejména při
velkých požadavcích na přesnost provedení horizon-
tace modelu.,Jako např. při mapování ve velkých mě-
řítkách a při horizontaci prvé dvojice při aerotriangu-
laci. Zde se mohou projevit rušivě i sebemenší mrtvé
chody nastavovacjch šroubů a počitadel, které jinak
u autografů Wild jsou většinou prakticky zanedba-
telné. Je pak výhodne provést nejprve přibližnou ho-
rizontaoi běžným způsobem (tj. nastavováním oprav
v úhlové míře) a malé zbytkové opravy, vyjadřené
průměrem měřické značky, nastavit šrouby CP12' A W12'

pomocí Iineárnícilposunů měřické značky na hlavním
bodě. Tedy bez použitípočitadel, tak jak bylo vpředu
popsáno. Takto se nemohou uplatnit žádné mrtvé
chody a horizontace se rychle a spolehlivě dokončí.

Vzhledem k tomu, že fotogrammetrické mapování
ve velkých měřítkách je velmi rozsáhlý a důležitý úkol
a rovněž aerotriangulace se u nás provádí v nebývalém
rozsahu, mohl by uvedený způsob provádění horizon-
tace přispět ke zvýšení jakosti těchto prací, a tím též
k jejich vyšší efektivnosti.

Lektoroval: inž. Zbyněk Maršík, VÚGTK, Praha.
Redakci došlo: 17. 10. 1962.

Literatura:

[11 Hofmann. O.: Orientierungsverflthren. Kompendium Photo-
grammetrie 'v. II. .

[21 Krátký. VI.: Die absoIute Orientierung eines Modells im
Stereoplanigraphen aus 'Jena. Vermessungs-Informationen
1962. Č. 11.

K narozeninám inž. dr. Josefa Růžičky
V březnu se dožil sedmdesáti šesti let náš byvalý

dlouholetý redaktor Zeměměřicského věstníku inž. dr.
losef Růžička. S jeho jménem se nám vybaví bojovník
za vyšší .vysokoškolské vzdělání zeměměřičů a zároveň
první učitel fotogrammetrie na vysokých technických
školách.
Inž. dr. Josef' Růžička se narodll 15. března 1887

v Kunštátě na Moravě. Pochází z kovářské rodiny tam
usedlé od 16. století. Po absolvování střední školy ukon-
čil v roce 1907 studium na učebním běhu pro země-
měřiče vBrně odbornou státní zkouškou. Na tří1etém
oddělení zeměměřlckého inženýrství v Praze nabyl roku
1934 doktorátu technických věd. Za první světové války
působil po tři léta jako vojenský topograf na Černé
Hoře a v Severní Albánii, přičemž si osvojil základní
znalosti z fotogrammetrie. Té se pak věnoval s velkým
zájmem; jelikož v ČSR byla tehdy dO!'tI opomíjená, po-
'vzbuzoval technickou veřejnost k jejíinu studiu. Řadou
článkfi I recenzi v Zeměměřlčském věstníku, Technic-
kém obzoru, ve Zprávách veřejné služby aj. šířil po-
znatky, které cizina v oboru, fotogrammetrle vykonala.
Studljnlml cestami a, návštěvou mezinárodnlch zeměmě-
řických a fotogrammetrlckých kongresů ve Francii,
Švýcarsku, Rakousku a Německu nabýval správné před-
stavy o pokroclch, které tam ve. fotogrammetri! byly
učiněny. Již v roce 1924 vydal Ústav pro stavbu měst
při MAP v' Praze jeho publikaci "Hospodárnost foto-
grametrie pozemn8 a letecké". Jako docent fotogram-
metrie na Vysoké škole zemědělské v Brně uveřejnil
v časopise "Lesnická práce" v roce 1923 pojednání
,,0 leteckém fotóvyměřován,í". Ve své disertační práci
z roku 1933 o vnitřní orientaci fotogrammetrických ko-
mor podrobně rozebírá dlstorsl objektlvů, její vliv na
přesnost vyhodnocování s návrhem na zaváděni zonál-
ních oprav, kterážto otázka je ještě dnes velmi živá.
Publikoval dále řadu článků ze spolkové činnosti, z obo-
ru pozemkového katastru, vodního hospoqářství a foto·
grammetrle.
Je jeden z hlavních budovatell1 rozšířeného zeměrně·

řického studia, autqrem mnoha resolucí a pojednání
o reformě studia, členem mnoha delegací intervenujících
, na politických a vládních mlstech za reformu. Jako dlou-
holetý člen výboru Spolku čs. zeměměřičl1 a jiných
zeměměřických korporací l1častnl1 se mnoha mezinárod-
ních geodetických a fotogrammetrlckých kongresů, od-
kud přinášel bohatý materiál ke zdůvodňování nutnosti
rozšíření studia a k rozšiřování obsahu zeměměřických
nauk. Ve .funkci redaktora se staral o zlskávánl a vý-
chovu mladých publicistů. ,
Jako v pořadí druhý redaktor Zeměměřlčského 'věst-

níku řídil časopis v letech 1923-1937; od roku 1928
spolu s prof. dr. Fr. ·Fialoua od roku 1937 až do roku
1950 byl členem redakční rady. Za svoji redaktorskou
práci si získal od svých spolupracovníků velké vděč-
nosti. Také my dnes při této příležitosti vzpomínáme
,jeho široce založené práce, věcnýchznalosU a zkuše-
nosU, kterých v celé šíři uplatňoval a využíval. Ze
stránek jím redigovaných promlouvá k nám jeho l1silf
o stá,lý pokrok výkonu I publikačních možností a jejich
výsledek ukazuje; že inž. dr. Rl1žlčka v těchto směrech
nepracoval nadarmo. Pudr
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Početní vyrovnání deformací jeřábové 'dráhy
Inž. Zdeněk Novák, inž. Jaromír Srom,

katedra geodézié FS OVUT

Novým oborem geodézie je proměřování jeřábových drah. Při funkčních zkouškáchjeřáb'l1 se zjišťuje plynulý provoz
a jeho bezpečnost, což je závislé na stavu jeřábové dráhy i jeřábových mosf'l1. Měřením deformací jeřábových drah se
zabývá v dnešní době již řada geodét'l1 a bylo již publikováno několik prací řešících tuto problematiku. Učelem tohoto
článku je návrh na početní vyrovnání směrových deformací jeřábové dráhy, ktsré se až dosud vyrovnávaly poměrně
zdlouhavým a méně přesným grafickým zp'l1sobem.

Vyrovnání směrové deformace jeřábové dráhy metodou
\ nejmenšíchětverců"

Aby mohl jeřáb bezporuchově pracovat, je nutné,
aby obě koleje byly rovnoběžné a aby jejichrozpěti r

I bylo shodné s OBOVOUvzdálenosti kol jeřábového mos-
,tu [1].Vyrovnáni směrových deformaci z těchto základ-
ních podmínek také vychází. Aby se dal jednoznaČně
určit vzájemný vztah bodů jeřábové dráhy, zavede se
pravoúhlý souřadnicový systém tak, aby se z naměře·
ných hodnot daly snadno vypočítat souřadnice všech
zaměřovaných podrobných bodů jeřábové dráhy.
Osa Y se volí tak, aby byla rovnoběžná se záměrnou
přímkou levé koleje, která je vzdálena od počátku
souřadnic o hodnotu qo' Velikost hodnoty qo se zvolí
vhodně podle rozchodu uvažované jeřábové dráhy, jak
bude ukázáno později. Osa X procházi počátečními
body; záměrných přímek obou kolejí (obr. 1) x-ové
souřadnice podrobných bodů levé koleje se vypočtou
ze vztahu

. , '

~---:!.:;"-~ ..y

Loh 'pol jsou měřené":'odchylky podrobných bodů od,
, záměrné přímky,
měřené rozpětí jeřábové dráhy v' místech
stanovisek přístroje,
'měřené rozpětí jeřábové dráhy mezi cílový-
mi mačkami,
staniČení i·tého bodu.
délka jeřábové dráhy mezi stanoviskem
přístroje a cílovYmí značkami.

Kromě rozpětí zp a ze se měří, pokud je to možné, také
rozpětí rID mezi odpovídajícími si podrobnými body na
obou k9lejích.Rozpětí je ,možné také vypočítat z roz-
dílu x-ovýchsouřadnic odpovídajících si podrobných
bodů.

Rozdíl (rF - 'n, :vzniklý v důsledku nevyhnutel.
ných měřických chyb, se rozdělí tak, že

1{3 se připočte k x-ové souřadnici levé koleje (levá
kolej je ta, která je ve směru měření nalevo od po·
délné osy kolejí):

1
Lxi = ,LXI+- (r!U - rY) ; (4)3 1 1

+- se odečte od x.,Ovésouř~nice pravé koleje:

13 s~ odečte od měřeného rozpětí. Tím' se dosáhne

toho, že,
rill=rV
i I'

Nyní je možné přikročit k vlastnímu vyrovnání'
Obecný úsekový tvar přímky je dán vztahem

x = ky + q, (6)

kde q je ,úsek na ose X a ,k je směrnice uvažované
přímky.

Mezi sóuřadnicí podrobného bodu xí a' jemu odpoví.
dající souřadnici vyrovnaného bodu Xi platí vztah

Xi = xí + Vi,
z čehož pro levou kolej bude

Lxj +LVi= qo + dq + Yi(ko + dk)
LVi= dq + Yidk + (qo+ kOYi- Lxí)
LVI = dq + YI dk + Lll (8)

a pro pravou kolej

pxi + PVi= qo + dq - r + YI(ko+ dk)
PVI= dq + YI dk -f (qo- r + ylko-Pxí)
PVi= dq + YI dk + P~ (9)

Pro zjednodušeni nqmerickéllo výpočtu členu l- se
zavede qo= r, ko = O. Rovnioe pro l budou mít tvar

Lli= qo- Lxj = r -!lxj (10)

pli = -Pxj (11)

Srovnánínnovnic (8) a (9) s obecným tvarem rovnic
oprav pro pozorová:ní zprostředkující v- adx +
+ b dy + l je patrné, že a ~ 1, b = Y, dy = dk,
dx = dq. Výpočet sumačních znaků se ještě zjednoduš. "
ší, jsou·li úseky na ose Y mezi sousedními body stejně
dlouhé. Potom je mpžné za b' dO\iadit b = 1, 2, ... i.
Rovnioe oprav se podrobí podmínce mmima, ze které
po vyjádření derivací vzniknou 2 normální rovnice [2],

[00] dq + [ab] dk + [al] = O (12)
[ab] dq + [bb] dk + [bl] = O.
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a u a
l

" a b ad'i. bdI< vleva prava - -
r· ~o = 16 500, o Zl' = 16515, o ~. zp"zs .3.75 Ze: 164<95, O ~. - Z" = - 15,0 1 O O O -11,02 O 11,02

#t~mCem r'/'-rí L
f 1 87 -1102 • 199 033

L L l/s ? ~:» p m . , p ,x,. Oi sloupu o, X; r,. Ti" Xl X; I 2 /42 -1102 • .198 7.16. -+ - Y' - OJ 19, Ul)) I J IQJ -1102 '597 52S, 131 ., 151 16' (7)
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q,

1648S,0 1:5() 2 /8006 10 - 85 16*96O /64935 25 16485.8 -93 I (; 18 -1102 ,1/94 OB8
....

'7.5
164119O 1/0 3 21014 20 '112 ' 58 /6"970 164948 22 /61;897 -65 I 7 06 -1102 '/3,93 351

16 soí O 10 • 36005 O O '150 00 16 g02 O 165010 10 163013 -0,3 I 8 O O -//02 .1592 490
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165000 O O 8 12022 O O 'Jo.~ '/50 /6485,0 16485,0 O O 1650({O ' 15,0 1 J 6.5 -1102 • 397 1,43 '111..
D I 4 0·1 -1102 • 7.96 2,76 ~&laj . 18,0 rbb ' 408,0 r"iJllbbJ - (abJ[abJ • 2 160.0 (vv) • 509,79

1 5 -/I 02 -995 II26 1,53
di = laqlb~[bl:ilab kontrola

/ 6 73 -ff 02 .11.94 8,22(ab) - 72,0 IbIJ - 18,8 - I~ 02 (wJ .ra{Jdr; ,[bt)dk .[Il;
dk •• f.3alllJ[J-lahlHIJ 509,79' -606,10 -J7.tJO-' 153,1* I 7 43 -/102 ,/393 139

Cill) , 55,0 (1/ I •I 153,IIt O
1,99 509,79' 509,# I 8 15,0 -lt02 ./5,92 fO lG

{ 1 3826 38,25

K řešení 1normálních rovnic lze s výhodou použít
determinantu soustavy rovnic (12) a vztahy pro ne-
známé dq a dk budou

dq
__ . [ab] [bl] - [bb][al]

D (13)

dk = _ [aa] [bl] --;T~] Cal] (14)

kde D = [aa] [bb] - [ab] [abJ.

Celý výpočet se kontroluje rovnicemi
[v] = o (15)
Cal] dq + [bl] dk + [Zl] = [vv] (16)

Číselný příklad na vyrovnání deformací jeřábové
dráhy metodou nejmenších čtverců je uveden v ta-
bulce 1.
Metoda nejmenších čtverců vede k nejpravděpodob-

I).ějšímhodnot4m neznámých dq a dk, a tím k nejmen-
ším posunům kolejí při rektifikaci, čímž se nejméně
poruší statické poměry nosných sloupů. V mnoha pří-
padech v praxi postačí provést vyrovnání tak, aby
koleje byly při určitém rozchodu rovnoběžné. Suma
oprav [vv] sice nebude minimální, ale výpočet posunů
bude mnohem rychlejší. Zjednodušení spočívá v tom,
že se zvolí hodnota směrnice k a tím odpadne jedna
neznámá.

x-ové souřadnice podrobných bodů se vypočtou
z rovnic (1) a (2). Zvolením směrnice k = O přejdou
rovnice oprav na tvar pro kolej levou

Iixí + LVI = qo +dq
Lvi == dq + (qo - Lxi)
LVI = dq + Lll (17)

pro kolej pravou
pxi + PVI = qo - r + dq

PVI = dq + (qo - r/-pxi)
PVI = dq + pll' (18)

Soustava rovnic (17) a (18) vede k jedné normální
rovnici tvaru

[aa] dq + Cal] = O,
d _ Cal]
q - - [aa] .

(19)

(20)

Protože u všech bodů bude a = 1, bude [aa] = 110

a Cal] = [l], a rovnice (20) přejde na tvar

:[l]
dq=--n-'

kde n je počet všech podrobných bodů na obou ~olejích
jeřábové dráhy.

Správnost výpočtu se kontroluje" opět rovnicemi (15)
a (16). ..

Z praktických příkladů vyplývá, že tato metoda je
vhodná pro vyrovnání deformací jeřábových> drah,
u kterých zp - Ze je malé číslo. Opravy V získané touto
metodou se budou lišit od oprav získaných metodou
nejmenších čtverčů nejvíce na začátku a konci jeřábové
dráhy, protože tam se nejvíce projeví pootočení vy-
rovnávací přímky o hodnotu dk.

Přibližný způsob vyrovnání zvolením směrnice
~'~zp-Zc

,k= 2d

Odvození vztahů pro výpočet dq je stejné jako
u předchozf'metody.'Numetický výpočet je jen o něco
málo zdlouhavější, ale výsledky se ve většině případů
více blíží opravám v, 'získaným metodou nejmenších
čtverců, zejména pro Zp - Ze, které se více liší od nuly.

Přibližný způsob vyrovnánI metodou aritmetických
průměrů

Tato metoda je obdobná jako metody předchozí.
Její výhoda je v tom, že celý výpočet je průběžně a
jedrlOduše kontrolován. Souřadnicový systém se zvolí
tak, . aby počátek souřadnic byl totožný se středem
měřené vzdálenosti Zp a osa Y byla toyožná se spojnicí
středů měřených rozchodů Zp, Ze. Osa X je kladná
v obou směrech. Potom se souřadnice podrobných
bodů vypočtou ze vztahů pro kolej levou

, Zp Ze-Zp
:UXI = "2 - - '!.d- YI + Dol (22)

pro kolej pravou

Zp Ze-Zp
PXI = -2- - --2-d-- YI - POI •
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Chyby,které vzniknou v x-ových souřadnicích podrob. z čehož
ných bodů vlivem nerovnoběžnosti záměrných přímek
s .osou Y jsou v praktických případech tl}k nepatrné,
že je není nutné při výpočtech uvažovat.

~~-~--i.
~ .y

Sečtením x.ových souřadnic odpovídajících si podrob-
ných bodů se vypočte rozpětí rv, které se porovná
s přímo měřenou hodnotou rm• Případný rozdíl nevy-
bočující z mezí přesnosti Se rozdělí jako u metody nej-
menších čtverců, čímž se získají opravené souřadnice'
Lxi, pxi,

Z těchto opravených souřadnic se vypočtou aritme-
tickým průměrem souřadnice těžiště pro obě koleje

\
kde i je počet všech uvažovaných bodů na jedné
koleji jeřábové dráhy. Dále se vypočtou odchylky od
aritmetického průměru TVí = XT - xi a pro kontrolu
[v] = Opro každou kolej. Vzdálenost těžišť se nebude
obecně rovnat požadovanému rozchodu r, ale bude se
od něho lišit o hodrlotu 2dr.Na požadovaný rozchod se
upra,,? vzdálenost mezi těžišti kolejí, podle vztahu

,
1

dr = .~ (r - LXT -\PXT)'~ ,

Konečné opravy, které představují ~posun koleje do
vyrovnané polohy sevypúčtou ze vztahu,

(28) .

(29)Pro kontrolu se vypočte [LV] = [pv]

1
LVI - PVI ~~ r - rm +3 (rm - rV) •

Stejným 'způsobem se odvodí i postup pro metodu
kde k = O. Navržený formulář, který může sJoužit
přímo jako zápisník, je uzpůsoben tak, že·kladné zna-
ménko u opravy V pro obě koleje. znamená posun ve
směru od osy Y, záporné posun k ose Y. V případě, že
stanovisko přístroje je Iuprostřed jeřábové dráhy, je
nutné pro výpočetx-ových souřadnic podrobných.
bodů zavádět staničení· ve směru prodloužení pů-
vodní záměrné přímky se záporným znaménkem.
Zároveň je n"9tné změnit znaménko odchyle~ 0" pro.
tože levá kolej po prolóžení dalekohledu bude vlastně
kolejí pravou. Rovnice (22) a (23) přeidou na tvar

I ,

V tomto případě je nutné se zvýšenou přesI).ostí
měřit rozpětí mezi stanovisky přístroje, protože sku.
tečná chyba rozdílu Zo - zp se bude u bodů se zápor-
ným staničEmíni zvětšovat úměrně se vzdálenosti.
Číselný příklad na vyrovnání deformací jeřábové
dráhy metodou aritmetických průměrů je uveden
v tab. 2.

[1] Krumphanzl, v.: Inženýrská geodesie, P!aha 1959
[2] B1ihm, J.: Vyrovnávaoí počet, Praha 1958
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If!ž. Jiří Scháňka,
Generální investOr výstavby hlavního města Prahy

526.99:624/628

Rozvoj výstavby v naší republice a zajištění to nej-
efektivnějšího vynakládání investičních prostředků ve-
dly ke změnám někt'erých předpisů a proveden! rQz-
ných opatření. S těmito změnami souvisí i nové pojetí
geodetických prací J v investiční výstavbě. -Doposud geo-

'. deticképriÍce byly zpravidla prováděny nejednotně a
jednoúčelově. Praxe dnes po~duje provádět určité prá-
ce tak přesně ,a 5!etailně, že. jedině' geodet zaručuje je-
jich kvalitní proveden!. Vládní usnesení Č. 866/62 ze
dne 12. září 1962, vládní usnesení Č. 1165/62 ze dne
21. proSlince 1962 a připravovaná nov~lizace vyhlášky
č. 152/59 n. 1. řeší zásadní organizační vztalhy v inves-'
tiční výstavbě.' Bude posílena vedoucí úloha investorů
vše~h stupňů. Do budoucna budou vystupovat jenom dva
hlavI}í partneři, a to inv,estor a dodavatel. V jednáni
s .dodavateli bude generální projektai1t součástí inves-
torsk~ strany a nebude 'představovat třetího par,tnera.
Dále budbu rozšířeny 'povinnosti investora proti dneši1(-
mu uspořádání.

Investiční úkoi, který zpracovává vždy iJ;lvestor, bude
oboohovat i část podkladů, které bude vyhotovov,at geo-
det. Kromě mapy oblasti s vyznačením (lirších vztahů'
stavby k okolí, bude přílohou investičního úkolu s i-
t u a c e, a to minimálně. v měř1tku 1 : 1 000 s polohopis-
ným a výškopisným zaměření'm všech obj,ektů, včetně
inženýrských sítí. Dále bude provedeno polohopisné a
výškopisné zaměřeni s o li ča s n é h o s t a v u s t a v e-
ni š t ě, a to v t,akovém měřítku, které. bude d~hodnuto
mezi inv,estorem a generálním projektantem. Toto za-
měření bude' obsahov,at vybudované inženýrské sítě
včetně zaměření hloubek, vyznačení vstupu, vpustí, pro-
mů, kapáků, ,hydrantů atd. a inženýrské s1tě, o jejichž
realizaci bylo rozhodnuto. •

Uvedené geodetické podklady investičniho úkolu bu-
dou praktiCky o.bsahovat to, co dnes nazýváml;! měřické
průzkumné práce, doplněné o vyprojektovanou dokumen- .
ta ci určenou k realiz,aci. Těchto- podkladii bude využívat
inve,stor při zpracování investičního úkolu, poněvadž
bude wH přesný ob17az budoucího; staveniště. Tak bude
zajištěna vysoká kvalita investičního úk,olu aodstr.aněno~
zvyšování náklad!'i na výstavbu z neznalosti staveniště.
Investor bude mít zaměřeny všechny inženýrské sítě na
staveništi, všechny stavby definitivní i provizórní,a pro-
to bude IJ10ci v investičnlm úkolu řešit přesně náklady
na odstranění objektů, nárokovat byty, náhradnl
prostory atd. Zároveň bude mít velmi dobrý podklad pro
majetkoprávní řizenI.

Na úseku projektové činnosti dochází k zásadní změ-
ně projektové dokum.entace. Nebudou se vyhotqvovat
zadávací projekty, ale jako první stupeň 'projektové do-
kumentace, búd.e generální projektant zpracovávat úvod-
ní projekt. metodou vapianlnlho řešení za kozultační
účasti vývojových a výzkumnýdh ústavů a docLavatelů.

Úvodní projekt bude zpracovávat do takové Ihloubky
Já, v takovém ··rozsahu., aby mohl být podkladem pro roz-
·hodnutí o přlpustnosti stavby. Dále bude podkladem. pro
zpracovánI prováděcích, respektive technických pro-
jektfi. Zejména bade obsahovat téchnicko-ekonomickou
a wchitektonickot! konoepci stavby, zpřesní technicko-
hospodářské ukazatele, určí technologií výrloi'by,rozčlení
,sta'Vbu na technologickou a stavební část, uvede ;pod-
klady pro. plánované a/smluvnízajištění stavebních ma-
teriálu s dlouhou dodací lhutpu, stanoví v souhrnném
rozpočta náklady stavby pomocí r;ozpoCto,vých ukaza-
telů, .navrhne p 11i nor g á n i z a c ,e p ti o v á a. ě n í
s t a vb y. V tomto plánu bude kromě jiné dokumentace
i v Ý k r e s s t a ven i š t ě s' vyznačením jeho obvodu,
uvažo~aných ploch pro vybudování doča~~ých objektů

G-eodetický obzor
sv. 9/51 (1963J č.3

zařízení staveniště, budovy stávajlcí, které s,e dajl použít
jako staveništní zařizení a napojení na zdroje energie
potřebné pro provádění stavby ikpmunlkací pro provoz
na staveništi.

I Domníváme se, že tento plán by měl být základním
podkladem pro geodeta. Na něm by měly být navrženy
všechny hlavní vytyčovacl přímky a hlavni pevné polo-
hové a výškové body. Tlm by bylo dosaženo, že každá
stavba by mEHaurčen j e dno t ný vy tyč o v a c í s y s-
té m a v projekci by mohly být již vytyčovacl prvky
navrhovány tak, aby se bez velké přlpravy dalo podle
nich vytyčovat. Dnešnl stav je takový, že dodavatelé
zpravidla do vytyčovacích o!l si post,aví různé boudy,
nebo udělají skládky. Tímto op.atřenlm by bylo zaručeno,
že vytyčovací přímky by byly bez překážek, a tím by se
i zjednodušila a zkvalitnila práce geodeta na stavbě.
Součásti úvodního projektu je zastavovací plán. Po

stránce geodetické bude obsahova.t současný stav polo-
Ihově a výškově, s označením pevných bodů, s technic-
kým určením pozemních a inženýrských. objektů, ko-
munikací, vleček atd., napojení na stávající inženýrské
objekty, situační určení křižovatek, podchodů pod komu-
nikaoemi navrhovaných inženýrských sítí, všechny roz-
měry určující velikost navrhovaného zastoaVění a jeho
polohu na pozemku (ve vztahu k polohovým.a výško-
vým bodům, osám tras komunikací atd.), obvod stavby
a obvod staveniště, názvy přiihlehlých stávajících prosto-
rů (ulice atd.), případně čísla parcel (katastrální čísla),
t,erénní úpravy staveniště upřesněné v okolí stavby
. v tolerancích do ..± 0,20 m.

Z obsahu zastavovacího plánti je vidět, že bude muset
být již podrobně propracován. Bude provedena poměrně
velmi přesná koordinace a staveniště bude situačně dá-
no. Na základě takto vypracovaného plánu si bude moci
investor prOvést g e o m e t r I c k Ý (p o I o h o P i s n Ý J
p 1á n pro celé stav'eniště jako definitivní podklad pro
výkup pozemků. V féchnické zprávě úvodního projek;tu
by měl být proveden popis vytyčovaclho systému polo-
hového a výškového' včetně popisu technického prove-
dení a stabilizace základních vytyčovaclch prvků.
V úvodním projektu jednotlivýclh objektů je situačnl

výkres, který. je vázán na souřadnicovou s:íť nebo na
vytyč ovací sy.stém. Situační výkres je v měřítku Zl).sta-
-vovacího plánu a jsou v něm vyznačeny ..všechny křižo-
vatky, odbočky, vodoteče,. budovy, inl5enýrské sItě atd.
K tomuto situačnímu plánu patří seznam pevných smě-
rOVých a výškových bodli. Takto' vypracovaný úvodní
projekt nám zajišťuje úplnost geodetických podkladů ·a
je řádným výchozím pOdkladem pro prováděcí projekt.

Prováděcí projekt zpřesňuje všechny údaJe úvodní'ho
projektu tak, aby stavba mohla být podle něho jedno-
značně roealizována. Pro. vypracování prováděclho pro-
jektu se v přlpadě, kdy nebyl proveden detailní prů-
zkum, ještě .zpřesňuje. S i t u a čni p lán objektu obsa-
huj·e vyznačení okolníclh objektů, určení nlavní stavební
čáry, pe'íhých výškových bodů vblIzkém okoII objektu
a napojení na inženýrské sítě. Dále každý objekt má vy-
tyčovacl výkres, který je vázán na pevné I polohové
a výškové body. K tomuto výkresu se. ještě vyhotovujl
top o g r a f i e p,€!v n Ý c h bod ů. lak je z obsahu ná-
plně obou výkresu vidět, musí být každý objekt řádně
umístěn do terénu. Domníváme se, že touto formulací
je ponechána možnost u malých akcí, papř. proluk, ne-
vázat je na souřadnicovou síť. Projektant bude volit z'a
pevné body např. jádra sousedních domů, na něž bude
celá stavba fixována. U větších investičních celků by
byla soustava pevných bodů v terénu stabilízována,
určeny jednotlivé body v souřadnicíclh a jedině k těmto
bodům by byly vztaženy vytyčovacl prvky všech objektU.
Povinností generálního projektanta v rámci a u t o r-

s k é hod o z o r u je kontrola vytYČÓVRcíchvýkresů se
zastavov<lcím plánem. Předpokládáme, že výsledek této
kontroly bude kotovaný, ko or d I n o van Ý vy t y-
I Č o v a c í v Ý k r e s, který bude předáván investorovi ja-
ko důkaz, ž.e byla prov.edena řádná koordinace a kontro-
la vytyčovacích výkresů se zastavovaclm plánem. Výkres
bude obsahovat situační a výškovou kontrolu a zároveň
bude jediným výchozím podkladem investora' pro vyty-
čováníhlavních stavebních čar a výškových úrovnI.
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Po vypracování projektové dokumentace investor pře- •
. dává Plotokolárně vytYĎené !hlavní stavební čáry, hlavní
trasy ~ pevné výškové body dodavateli a účastní se kon-
trolního .měření terénu při př'edávání staveniště. Prove-
dením kontrolního měření terénu dodavatelem z,á účasti
investora bude do budoucna zamezeno sporům mezi in-
vestorem' a dodavatelem o kubaturaCh zemních pracL
V'e fázi provádění stavby řeší návrh vyhlášky přímo

jedním paragrafem povinnosti dodavatele, které cituji:
"Vyhotovení prováděcího projektu, určené pro kontrolu
stavu praCí, ponechá investor na stavbě pro potřeby pří-
slušných kontroln.ích orgánů. Do tohoto vyhotovení do-
davatelzakresluje odchylký sc!hválené investorem,
k ni~ dojde v průběhu provádění dodávek a prací. Po
stránce geodetické zaměřuje do.davatel na vytyčovací
siť skutečný stav hotovýclh objektů a j,ejich částí; zjiš-
těné odchylkY' proti prováděcímu projektu, pokud jsou
větší než odchylky přípustné" zakresluje včetně čísel-
nýclh údajů do jednoho vyhotovení prováděcího pro-
jektu, Přípustné situační odchylky:

aj u budov ± 5 cm,
bJ u inŽ8nýrsltých sítí ± 10 cm.

připustná výš~ová odchylk,a je pro všechny objekty
± 3 cm." .
, Zamyslíme-li se nsdnávrhem nové vyhlášky vidíme,
že d!les geodet u pro}ektanta, dodavatele i inv'estora je
právě tak nutný jakoarc!hitekt, stave,bní inženýr a další
speci,alisté. Je na místě. aby nová vyhláška ještě přímo
určila, že měřícké průzkumné práce, vyhotovování určité
části wstavovacílho plánu, situačního plánu a vytyčo-
vacích výkresů je pDací g e ode t i c k é h o o d bor n í-
k a. Máme-Ii zabránit nárndob.ospodářsk'Ý'm škodám je
třeba, aby v rámci autorSkého dozoru oprávněný geodet
kontroloval', zda jsou vytyčovací výkr'esy prováděny od-
borně a zda jsou projekty situační a výškově zkoordino-
vány. Výsledkem této činnosti by byl k o o rdi n o van Ý
situační a výškový vytyčovací výkres.
Tímto opatřením by byla jednoznačně určena osoba,
která by byla odpovědná :lia řádnou situační a výškovou
koordinaci a za kvalitu geoďetické části projektu.
Velmi závažná je otázka zaměřování inženýrských sítí

jednotlivými dodavateli. Uvedenou citací je dáno, že do-
davatel musí objekt vždy zl;lměřit, a to situačně a výš-
kově na vytyčovací~íť, i když je stavba provedena v do-
volených odchylkách. Toto ustanovehí nutí dodav,atele,
aby měli vlastní zeměměřické odborníky nebo tyto
práce si budou muset zadávat u útvarů, které jsou
oprávněny tyto práce provádět. Pro investora to zna-
mená, že bude muset soustavně kontrolovat dodržování
vytyčených hodnot stavebních čar a výškových úrovní a
u komunikací též vý,šku pláně. Invéstor musí kontrolo-
vat kromě kvality stavebních ptlaci i správnost a úplnost
geodetických prací prováděných dodavateli, tj. zda jsou
.'objekty zaměřovány a. vykazovány všechny odchylky.
Kvalitu. těchto poocí si bude muset ověřit kontrolním
měřením - autentlfikací. Jako důkazy této kontroly by
měl být postupně vyhotovován kdtovaný plán dokončené
výstavby, který by obsahov,al skutečný stavrealizova-
ných objektů a zařízení a odpovídal by požadavkům in-
vestora' í vŠeobecně závazným měřickým předl2isem. Ty-
to pr~ce by musel provádět oprávněný g'eodetz důvodu
, hospodárnostla zamezení duplicity těchto prací.

Závěrem bych chtěl upozornit na· vládní usnesení
čís. 1165/6~ ze dne 2l.prosínce 1962, které ukládá, aby
,investiční prostředky byly vynakládány co nejefektiv-
něji z hlediska celé společnosti, a aby bylo prováděno
přejímání investic 'v po2\adované kvalitě pomocí dobudo-
vané soustavy' stavebních dozorů. Má-li být toto vládní
naiízení plněno, je třeba; vynaložit všeClhny síly u všech
složek ínvestiční výstavby, aby po stránce geodetické
byly všechny práce zaměřeny na zkv,alitnění podkladů a
vý'ljledné dokumeritaoe. Mají-li se geadetické ,práce pro-
vádět úsporně a jednotně je nutné, aby pstřední správa
geodézíe a k,artografie v dohledné době' vydala tech-
nícké předpisy k provádění' geodetických pracl pro
účely veškeré investiční výstavby. V nich by měla být
zakotvena všechna plJáva 'a povinnosti geodeta a tento
zodpovědný pracovník by měl být v předpiseclh nazýván
hlavní geodet.

Zlepšovací návrhy
Přehled zlepšovacích návrhů zavedených

v ústavech ÚSGK ve IV. čtvrtletí 1962

RyšánEjk R.
Zlepšení pro astronomickou orientaci (ÚGK Bratislava
.-: 26/62J " I

Wiedner Z.
Závětrná trubka pro stabilizaci (GTÚ Praha - '22/61J

Vágner K. ,
Nomogram pro výpočet hledané polohy souř,adnicově
urč,eného bodu na základě aproximativní metody ÚSGK
(ÚGK Praha - 17/61J

Stodola F.
Budování podrobného bodového pole jako podkladu
pto technlckohospodářské mapování v měřítkáclh
1 : 5000 - 1 : 500 v polních tratí~h (ÚGK Pardubice
- 10/62J

Geoouer B.
Pomůcky pro proměřování jeřábových drah (OGK Li-
berec - 113/62J

Zeman J.
Stativ k měření jeřábových dr,ah (ÚGK Brno - 40/61J

Zlepšovatelský kolektiv Lipno
Hodnocení kvality bodového pole (OGKčeské Budějo-
vice - 46/62J

Berg M.
Úprava pikýrovacího zařízení kreslícího stolu stereo-
planigrafu C 5 pro fotogrammetrické vyhodnocení
technickohospodárského mapování (OGK Opava
18/62J

Vysloužil P.
Úprava autogralu Wild A 5 pro vyhodnocení z dia po-
zitiv(i (GTO Prah,a -23/61)

Kormaňák I.
Návrh na použití Višňovského interpolátoru pro výš-
kové vyrovnání u aerotriangulace (OÚ Bratislava
- 10/62J

Spevák J.
Pozorovací zařízení k vylhodnocovacímustroji Wild A 5
(GO Bratislava - 13/62)

Ščepka F. ,
Změna technologického postupu -'-- transformace sou-
řadnic při aerotriangulaci (GÚ Bratislava - 11/62J

Zoula J. .
Orientace snímkových dvojic za ~vláštních okolností
(GTÚ Praha - 11/62J

J KP, H TÚ P, NT P

Doluvodská M.
Vyhotovení polních náčrtů proJEP (OGK Brátislava
- 30/62J

Drozda· Š,
Výpočet výměr parcel (dílůJ pro JEP (ÚGK Bratislava
- 27/62J '

Kolář V.
Využití leteckých snímků 1 : 8400 v prostorech THM a
mapování pro meliár'ace, k provedení. údržby JEP
(OGK České Budějovice - 57/62J

Pavel V., Hnojnová B.
Vyuiití leteckých snímků v prostorách nalé.taných pro
map'ování pro melLorace k zpřesnění JEP'(ÚGK České
Budějovice -'-- 36/62J

Sýkora K
Využití let'eckých snímků v prostorech nalétaných pro
mapování 1: 2000 pro zpřesnění JEP (ÚGK České Bu-
dějovioe - 49/62J

Mareš F.
Vyčíslení změn úhrnných hodnot dmhů pozemků při
údržbě JEP na podkladě srovnávacích sestaveni (úGK
České Budějovice - 56/62J
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Tovara J,.
Mfltrlce pro urychleni prací na souvislém zobrazeni
JEP (ÚGK Pardubice - 14/62J

Zajíc K.
Popís značej< a pa-rcelních čísel na matricích sou-
vislého zobrazení (ÚGK Pardubice - 16/62J

Hurban V, ! ,

Výpisy z pozehlkové knihy při vyvlastňovac!ch pra-
cích rÚGK Bratislav,a - 29/62J

, Kartografie

Radakovič J.
Montáž bromokopiína kilometrovoU síť SMO 5 (ÚGK
Žilina ~ 30/62J

Kavan J.
Nalepování sloupávacího filmu na prusvitky a papíry
ÚGK .Pardubice - 21/62J

Juhász J.
Návrh na ,dokonalý způsob oddělení epoxydu od
sádry, (KRÚ ModraHarmónia -- 24/62J

Juhász J.
Odsávání pro více modelu současně (KRÚ Modra Har-
mónia - 38/62J

OI).dič P. ,
Vyřešení rastru na. slepeckou mapu Evropy (KRÚ
Modra Harm6nia - 42/62J

Reprodukce
Štědrý k
Naa-lrazení ulhllkových lamp v reprodukci rtuťovými
výbojkamí (úGK Liberec - 114/62J '

Vágner F.
RetušovaCí prÓsvětlovací zařízení (ÚGK Plzeň - 19/62J

Str oj e, pří str o j e a p o m u c k Y
Pákozdy F.
Zařlzení pro zajištění stability stativu měřlckého
stroje na tvrdých cestách (ÚGK Bratislava - 12/62J

Rambousek I.o aj.
Kovový astronomický pillř (GTÚ Praha - 10/62)

Varrěk, Vyhnálek
Nívelační lat s měřidlem svi:!tlosti potrubI (ÚGK Plzeň
- 11/62)

Cltovícký
Ruční nosič mezníku (ÚGK České Budějovlce -'
17a/62J

Daute K.
Přípravek na nýtování pásem (ÚGK České BudějovlC,e
-'-- 44/62J

Vladímírovlč V.
Mechanizace hloubení jam pro stabilizací geodetic-
kých bodu (ÚGK Brno - 40/62)

J;Joleček K.
Soupr<ava pro odsunutí zeměpisné šířky (ÚGK Praha
- 28/62)

Homolka J.
Kontrolní zaostřovací okulár pro přesné nastavení
jehly na koordlná~ografu (GTÚ Praha - 14/62)

Berg M.
Osvětlení· klasifikovaných snímku při fotogrammetrlc-
kém vyhodnocování na stereoplanlgr,afu (ÚGK Opava

" - 10/62)
Klecker A.
Rapid - nové vrstevhicové pero (ÚGK Opava -
10/61J'

Wagner J. ,
Strojek na míchání barev pro zpracování kartogramu
(ÚGK Llbe'rec - na/62J

Obermannová V.
Úprava pantografu pro/ rytí čísel a značek do vrstvy
{ÚGK Praha ~ 31/62) i'

Kučere. F. ,
Využití P.antofotu při druihém vydání SMO (ÚGK Libe-
rec - 128/62) , '

Blažíček K.
Skladač F 297/210 (ÚGK Bratislava - 24/62)

výpočty
Kasl J. ';·11
Protlnánl zpět s měřenou vzdáleností (ÚGK Plzeň ~'
16/62)

/
Oo k u m e n t a c e, o r g a n I z a c e, ř í z e n í

a a dmi n I str a t I v,a
Bauer Z.
Uložení a evidování map JEP u středisek geodézie
(ÚGK České Budějovlce - 35/62)

V,anlcký M.
Doplnění katalogu údaji ve výškovém systému jadran-
ském (ÚGK Pardublce - 39/621

Lenko D.
Prukaz studujících na sledování čerpání studijního
volna (ÚGK Bratislava - .21/62)

Havel R.
Núvé fyzické označení základních prostředku podle
nové klasifikace základních fondů (ÚGK Opava -
6/62) /

Nevrlý F. o

Kartotéční lístky z odpadového papíru z reprodukce
(ÚGK Opava - 13/62) Váchal

'Návštěva 'z Německé demokratické republiky
Na pozvání stavební fakulty Vysol!:ého učení techníc-

kého v Brně vykonal ve dnech 5.-17. l!stopadu v ČSSR
,studijní cestu doc. Dipl. Ing. Martin Simon, vedoucí
ústavu geodézie na Vysoké škole stavební v Chotěbuzi
(NDR). Účelem návštěvy bylo seznámit se zejména s me-
todikou měření a vyhodnocdvání měřických výsledků
pří geodetickém zjišťování vodorovných a svislých po-
suvů přehrad a při zkoumání deformací základových
konstrukcí. u průmyslových a občanských staveb.
V průběhu pobytu v ČSSR ~avštívi! doc. Simon někte-

ré instituce,.které se, zabývají problematikou geodetic-
kého a' fyzikálního měření na přehradách a přímo v te-
rénu se seznámil se zařízeními pro tato měření. V do-
provodu doc. inž. dr. Josefa Zemana z katedry geodézíe
na VUT v Brně navštrvi! některé významné přehrady
a další vodní díla (Nosice, Orava, Těrlicko, Žermanice,
Jesenice aj.) a prohlédl si sítě kontrolních značek pro
měření deformací základů na Státním divadle v Brně.
v brněnské teplárně a v elektrárně v Tisové u Sokolova.
V doprovodu inž. Prostředníka a inž. Švece z Hydropro-
jektu Praha se seznámil s geodetickými a s fyzikálními
zařízeními na přehradách ve Slapech, na Orlíku a na
Lipně.
Doc. Simon rovněž diskutoval o problémech, souvi-

sejících s geodetickými pracemína přehradách s pra-
covníky geodetického oddělení Hydroprojektu Praha,
s inž. Marčákem CSc. z ÚTV Bratislava, s inž. Staňkem
ŘVR Bratislava a s ínž. Čermákem z VÚS Brno. Tyto
diskuse přinesly prospěch oběma ~tranám. Doc. Simon
se zajímal o používané přístroje geodetické i fyzikální
a o zkušenosti s nimi, qále o technologii měření a o způ-
soby zpracování měřických výsledku, zvláště pak o po-
četní metody a kritéria, používaná u hás ke stanovení
posuvů pozorovacích bodů (pilířů) při trigonometrickém
měřenÍ. Zajímal se rovněž o zajištění Qbservačních pi-
liřů při metodě od záměrné přímky.
Naše odborníky seznámil zejména s organizací stát-

ního dohledu nad prováděním geodetického pozorování
na vodních dílech NDR. Při ministerstvu vnitra NDR je
zřízena odborná komise - doc. Simon je jejím členem
- která schvaluje jednak projekty geodetického měření
na přehradách, jednak' kontroluje provádění těchto pra-
cí. Komise vypracovala již předběžný návrh instrukce
pro geodetické' práce, na přehradách (vytyčování a po-
zorování během výstavby a při provozu). V současné do-
bě se stará o konstrukci spe&iálního přístroje pro me-
toďu záměrné přímky; dalekohled tohoto přístroje' má
mít šedesátinásobné zvětšení. Pro trigonometrickou me-
todu jsou v NDR zavedeny pozorované značky z tech-
nického porcelánu.
Bylo vzájemně konstatováno, že mnohé problémy,

související se zkoumáním stab!líty vodních děl a dal-
ších inženýrských staveb nejsou zatíIn. bezE1zbytku vy-
řešeny, a že výměna zkušenostr je prospěšnou pro obě
strany. Zeman
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IV. konference Mezinárodní gravimetrické komise, Paříž 1962

Mila'n Burša, csc., VOGTKPraha, RNDr Jan Pícha, GO CSAV

V době od 10. do-l5. září 1961 se konala v Paříží
IV. konference Mezinárodní gravimetrické komise (CGIJ.
Konferenci svolává každé tři roky Mezinárodní gravi-
metrické byro (BGl J, patřící do MezInárodní aso-
ciace geodetické (IAGJ při Mezinárodní unii geo-
detické a geofyzikální (UGG1], jejímž členem je také
ČSSR. Jednání se zúčastnilo na 90 delegMfiz 28 7;emí;
z našeho eurasijského regionu bylo přítomno 8 delegátfi
ze 4 zemí.

Podáváme zprávu o nejdfiležitějších otázkách, projed-
rávaných na IV. konferenci CGI, jakož i o některých
dalších získaných poznatcích z oboru gravimetrie.

1. Aktivita v oboru gravimetrie v letech 1959-1962, po-
dle národních zpráv jednotlivých zemí
Z většiny zpráv [42--66] vyplývá, že v uplynulél~ tří-

letí byla věnována značná pozornost jednak Spojením
ve světové gravimetrické síti {víz též kap. 2l. jednak
národním gravimetrickým sítím jednotlivých stát li. Četná
nová měření byla rovněž provedena za účelem vybudo-
vání nebo zpřesnění některých mezinárodních nebo ná~
rodních Yhových komparačních základen.
K provedení nových absolutních měření tíže [viz též

kap. 6J se připravují v NDR [Deutsches Amt fiir Mess-
wessen '- zkonstruována aparatura pro použiti meto'dy
volného pádu; Postupim - reversní kyvadla], ve Finsku
[200 m dlouhé kyvadlo], ve Francii [Bureau Internatio-
nal des Poids et Mesures - metoda volného pádu], ve
Velké· Británii (Nation,al Physical Laboratory, Tedding-
ton - symetrická balistická metoda], v Japonsku [Na-
tional Research Laboratory of Metrology - metoda vol-
ného pádu], ve Švédsku (metoda volného páduJ a v USA
(reversní kyvadla i metoda vo1ného páduJ.
Dfiležitější mapky, schémata a tabulky,' připojené k n<:-

rodním zprávám:

Ar g 8 n t 1n a [42]: Přehledná mapa provedených tí-
hových pracÍ'.

A u str á I i e a N o v á Gu i n e a [44J: Schematická
mapa rozložení tíhových bodfi.
NSR [46]: Tabulka výsledkfi 21 mezinárodních graV'i-

metrických spojení a přehledná mapa těchto prací za
léta 1958-196l.

I
Fr a n c i e [48]: Schéma listfi gravimetrických map

vydávaného tíhového atlasu.
""-e I k á Br i tán i e [49]: 2 tabulky s hodn~tami- na
tíhových komparačních základnách.
Ind i e [50]: 4 přehledné mapy znázorňujíCí schema-

ticky dosud provedené gravimetrické práce.
Ir á n [51]: Schematická".mapa tíhovésítě I. a II.

řápu a tabulka tíhových hodnot pro 65 bodfi.
I tál i e [52]: Schematická mapa základní tíhové sítě.
,Ia p o n s k o [53]: Schematická mapa prmiQdených
prací.
H o I a n d s k o' [54]: Přehledná mapa hlavních tiho-

vých bodfi.
R a·k o u s k o [57]: Mapa nové přesné nivelace se za-

kreslenýmizměřenými tíhovými pořady a s projektova-
nou ťhovou komparační základnou.
Porťugalsko [59]: Tři mapy v měřítku 1:1000000

s krokem 5 mgl anomálií Fayeo\TÝch, Bouguerových a
isostatických. '
Š v é d s k o [62]: Schematická mapa tíhové sítě I. řádu

a mapa podrobných měření.
T haj s k o [6;3]: Přehledná "n'iap~ -p~;;-;;de'ných- fíli~-

vých měření.
U S A [64]: Tří schematické mapky (severoamerická

tíhová komparační základna, základní tíhová síť, po-
drobná tlhová měřeni) ..

U většiny zpráv jsou četné citace nových publikova-
ných praCí z oboru, gravimetrie.

.{

2. S~ětová gravimetrická síť I. řádu

Hlavním úkolem CGI je vytvoření homogenní tíhové sítě,
pokrývající celou Zemi. O současném stavu praCí podal
zpráv-u Morelli, předseda tzv. Speciální skupiny č. 5 při
IV. sekci IAG. Referát byl zaměřen věcně a kriticky
[22].

Nedostatkem světové gravimetrické sítě 1. řádu (SGSJ
je poměrně malý početkyvadlových stanic vyhovující
přesnosti. Kromě toho jsou tyto stanice rozmístěny chao-
ticky a některé tíhové rozdíly nebyly měřeny nezávisle,
což znesnadňuje jejich využití pro sledované účely vfi-
bec. Jak známo, gravimetry neposkytují obecně' výsledky
v absolutní soustavě fysikální CGS, je třeba je kompa-
rovat a ve většině případů jsme odkázáni jen na porov-
nání s hodnotami naměřenými právě kyvadly (labora-
torní zpfisoby komparování nejsou pro mnohé typy gra-
vimetrfi známy J. Kyvadlová tíhová měření je proto tře-
ba· provádět na tíhových základnách; v tíhové síti pak
uskutečňovat spoje hlavně mezi body o velkých tiho-
vých rozdílech (ve stovkách mglJ.

Dalším nedostatkem je malá reálná (vnější) přesnost
mnohých tihových spojfi. Jsou případy, že týž tíhový
rozdíl (mezi dvěma určitými body sítě J, měřený rozlič-
nými typy gravimetrfi v rfizné době s vnitřní přesnosti
i několika setin mg\, vychází odlišně až o několik málo
miligalfi. Je to zpfisóbeno značnými chybamí systema-
tického a polosystematického charakteru pro urČitý gra-
vimetr. Morelli uvedl příklad stanice SGS Řím [22], kde
hodnoty tíže, odvozené z rfizných, zcela nezávislých
měření (rfizný přístroj, doba. i operátor J. mají rozptyl
3,2 mg!. Proto doporučuje věnovat největší pozornost
komparování a zkouškám gravimetrfi (hlavně vlivfim
teplotním oi tlakovým). Dlouhé tíhové spoje jsou ne-
vhodné i pro přístroje, které nevykazují prakticky žád-
né chody (.změny nuly stupnice).

Závažným nedostatkem v SGS je skutečnost, že jed-
notlivé tihové rozdíly, náležející stranám s1tě, nejsou
z mnoha hledisek_homogenní a často nebyly ani nezá-
visle měřeny. To zpfisobuje prakticky takřka nepřekona-
telné obtíže při souborném zpracováni. Pro měření
v budoucnu se dopQručuje, aby jednotlivé rozdily v SGS
byly měřeny zcela nezávisle, tj. aby byly měřeny tíhové
rozdíly vždy pouze mezi dvěma body (A, BJ sítě. Sché-
ma měření má tedy být obecně A - B - A, pokud
možno zdvojeně A - B - A - B - A resp. s dalším
opakováním. Mezílehl~ tíhové body se ve spojích SGS
nemají přípouštět. Dále má být pravidlem, aby pro spo-
je SGS bylo současně používáno skupiny alespoň čtyř
přesných gravimetrfi, řádně prozkoušených a komparo-
·,vaných.

V této situaci, která není nijak uspokojivá, Morelli
navrhl novou základní "kostru" SGS. tvořenou body:
San Francisco, Baltimore, New York, Řím, Athény, Bej-
rút, Tokío, Buenos Aires,. Mowbray, Melbourne. Touto
"kostrou" jsou propojeny tíhové základny Hammer-
fest-Catanía (obsahuje stanici Řím navrhované "kostry"J
a Point Barrow,-Quito (obsahuje stanici "kostry" San
Francisco J.

Bilance mnOhaleté práce není tedy nijak příznivá a
uspokojivá.
Poznámka: Kromě SGS existuje ještě mezinárodní gravimetrická

sft (MGS), pokrývající eurasijský kontinent v rozsahu našeho
regionu (SSSR, CLR, evropské země LD). Tato síť je uvedených
nedostatků zbavena, neboť:

aj její údaje jsou ve známém vztahu k absolutní soustavě fy-
zikální CGS (s přesností asi 1-2 . 10-4),

, b) je dostatečně homogenní ~ mnoha hledí sek (např. rozmí~těni
bodů. metodika měřeni atd.):

, c) bylo použito skupiny 8-9 gravimetrů GAE-3 resp. GAE-2
[sovětské konstrukce), poskytující výsledky prakticky v systému
cps (s odchylkou max. 1-2. 10-') a s prakticky stálým rozměro-
vým koeficientem. Přístroje byly podrobeny dlouholetým zkouš-
kám a stáloSt rozměrového koeficientu je v potřebných časových
intervalech ověřována;
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dJ jednotlivé tlhové rozdlly [mezi. dvěma body MGS) byly mě-
řeny vždy' nezávisle. V}1hradně bylo použito, schématu A - B - A,
časťo s opakovánim ..A - B - A - B - A. Mezilehlé tihové body
nebyly nikde do' spojů MGS připuštěny. Měřeni jednotlivých tiho-
vých rozdilů bylo opakováno v různé době, vždy alespoň 3krát;

eJ reálná přesnost je<lnotlivých tíhov}1ch rozdilů včetně chyb
polosystematického charakteru je ±O,l až ±O,2 mg!.
Ovšem, i když zde máme předstih vůči pracím v SGS, budované

CGI, bylo by užitečné' neustrnout a MGS dále rozvíjet. Tak např.
by bylo třeba MGS zhusÍit tak, aby na uzeml každého státu bylo
několik tíhových 'bodů [týká se evropských zemi LDJ,

3. Světově Uhově! komparačni základny

3. 1. Evropská tíhová komparačni základna

Jednáni řidil Grossmann. Referáty a hlavní diskusní
příspěvky př,ednesli: Morelli, Kirschner {za nepřítomné-
ho Kneissla], Marzahn, Solaini, Cook; viz 14 - 16, 28J.
Jak uvedl Morelli [22], situace zde není tak "drama-

tická" jako v SGS, je zde však ještě mnoho nedořeše·
ných problémů. V Evropě existují totiž 2komparačnl
tíhové soustavy:
1. E v rop sk á, ti h o v á k o m par a čni z ák I ad-

na Hammárfest (HJ-Catanla s mezilehlými tíhovými
body Oslo [O), KodaI1, Hamburk, Hannover, Bad Harz·
burg [BH], Mnipho'v [M], Piastra, Řim;

2. E Vf o p s ký ti h o v Ý k o m par a ční "s y sté m",
tj. jakási konngurace, obsahujicí jednak celou výše zmí-
něnou základnu, jednak dalšl tíhové body Edlnburg [E],
Teddington [T], Paříž [PJ, Bagners [B] a tíhové spoje
E-O, ;I'-H, T-E, T-O, T-BH, T-P, P-M.
Není dm,ud přesně známo, v jaké soustavě jsou mě-

řeny tIhové rozdIly v SGS na územl Evropy. Morelli
konstatuje i zde jistý chaos přes velké množstvl diskusí
a ,publikací k tomuto tématu [14 J z období mnoha let,
Podle návrhu Morelliho je třeba soustředit pozórnost

na systematické odchylky výsledků měřeni' různými ky·
vadlovými přístroji a na nedostatečný počet měřeni gra-
vimetry v severÍlí části tihové komparačnízákladny
{"systému"J. Přesnost '" 0,42 mgl kyvadlových měření,
provedených skupinou Marzahnovou, poněkud ustupuje
přesnosti '" 0,2 mgl při použiti moderních kyvadlových
aparatur [9].
Evropský tíhový komparační "systém" byl vyrovnán

Kneisslem a Marzahnem [16]" přičemž výsledné údaje
byly' vztaženy k bodu Bad Harburg. Colletem, Kirsch-
merem a Marzahnem bylo navrhováno, aby výchoZI refe-
rencpí tíhovou stanicí byl tíhový bod Bad Harzburg.
Tlm bychom ovšem měli vlastně dva světové tIhové sy-
'stémy - jak upozornil napřlklad Honkasalo, Morelli aj.,
což by. situaci značně komplikovalo. Máme totiž světo-
vou reťerenčnl tIhovou stanici Postupim a v postupim-
ském tíhovém systému je mnoho dosavadníchgravime-
trických prací. Tento návrh, prosazovaný Collettem i do
resoluce, v CGI neprošel a bude proje;dnáván na XIII.
valném shromážděni UGGI [Berkeley 1963J.
Připomeňme též, že i MGS, pokrývajicí velkou část

eurasijského kontinentu [viz kap.,2], je r6vněž navázá-
na na výchOZí tíhovou stanici Postupim.

3. 2. Severoameri~ká tíhová komparační základna
'Zprávu o současném stavu pracl přednesl Rice [64],

kritické náměty jso11 formulovány ve zprávě Morelliho
[22]. Jde vlastně o 4 základnY: Fairbanks-Mexiko, Win-
nipeg-Houston, Ottawa-Washington, Madison-Key
West. Na XII. valném shromáždění UGGI [Helsinki 1960J
byla doporučována zcela nová měření jak kyvadly, tak
gravimetry1 J. Situac~ se nyní poněkud zlepšila, přesto
však. neni ještě zcela vyhovujíci [22]. Měření nejsou do-
statečně homogennL Kyvadlová měření starou aparatu-
rou jsou zatížena chybami okolo '" 3 mg!. ° kyvadlo-
vých měřeních nqvými přístroji North ,American Gulf-
Wisconsin Pendulum přednesl referát Rose. 'Odchylky od
výsledků z měřeni gravimetry. nepřesahují '" 0,8 mg!.
Stav severoamerické tlhové koítlparačhí základny není
'tedy ještě definitivni.

3. 3. Asijská tíhpvá kom.parační základna

Zádná zpráva nebyla podámj..

'J Viz J. Plcha, M. Burša: XII. Valné shromážděni Mezinárodnl
unie geodetické a geofyzikální, Helsinky 1960. GaIW, 9/51 [19631.
Č. 1. Resoluce Č. 20.

13.4. Západopacifická tíhová komparační základna

Referát přednesl Okuda [25]. Na základě doporučen!
III. konference CGI byla japonská tíhová komparační
základna prodlotlžena na jih tak, že nyní procházl z ja-
ponska přes Tajvan, Honkong, Thajsko, Malajsko, Singa-.
pur, Indonésii až do Austráli& {Darwin, Sydney, Mel-
bourne]. Byly sděleny výsledky dosavadních měření na
všech stanicích. V pracích se bude pokračovat. Morelli
navrhl uskutečnit napojení na SGS. Má být též uspořá-
dáno speciální symposium k problémům západopaclfické
tihové komparační základny.

4. Světová tíhová mapa anomálii Bouguermíýcb a iso-
statických
ledním z úk:ollI CGI je vytvořit světovou tíhovou mapu

Bouguerových a isostatických anomáliI v měřit ku
1:1000000. Zatím bylo vyhotoveno pouze několik listů
z oblasti střední, západní a severní Evropy. V současné
době jsou v tisku listy "Berlín" a "Vídeň". Byl dovezen
předběžný nátisk Ustu "Berlln" [74]. a "Oslo" [73] a
mapa isostatických anomáliI [Airy 30 kmJ záp. Evropy
[72].

5. Archivováni celosvl!tových gravimetrických tídajd na
děrných štítcích
Na konferenci v Cambridge [25.-28. července 1961J

o redukcích tihových údajů [na které nebyla CSSR za-
stoupena], konané na doporučeni AIG, byl přijat tento
návrh:

"Delegáti' . • .
III. Se zl'etelem k tomu, že získáváme tíhovt? úda;e
čím dále tím rychle;i, a s ohledem na přednosti, které
by vyplynuly z ;e;ich soustředění a z ;e;ich zužitkování
moderními počítacími stro;i

do por u č u ; í, aby BGl vešlo v kontakt se specia-
. listy, kteří těchto metod používa;í a aby připravilo Zprá-
vu pro příští konferenci Mezinárodní gravimetrické ko-
mise".

Tuto Zprávu vypracovali Tardi a Coron [30] a předlo-
hli ji na IV. konferenci CGI. Zde z ní uvádíme stručný
výtah:
Navrhuje se použit děrných štitkd IBM No 19475 o osm-

desáti sloupcích. Kód bude pouze číselný s desetinným
označenim a s možností dvojí dodatečné perforace {na
dvou doplňovacích řádcíchJ. Štítky by byly opatřeny
určitýmí pomocnými znaky, které by usnadňovaly čten!
štítků tak, abychom se nemuseli stále' vracet ke kódu,
který přijmeme. Kód bude vytištěn a všem uživatelům
rozeslán v dostatečném počtu exemplářů. Vzor štítků je
podobný štítku navrženému\ již Uotilou, není s ním však
totožný, poněvadž sledované cíle jsou odlišné. Jde sice
především o cíle g e ode t i c k é, ale nelze také opo-
menout jisté cíle g eof y s i k á I n í, k jejichž dosažení'
mají štítky sloužit. Bylo by t.éž možno použít, podobně
jako v Dominion Obl?ervatory of Canada,více druhů
štitků k rdzným účelům. O tom je třeba, ještě v CGI
rozhodnout. '
Doku'mentace prováděná BGI musí mít především., cha-

l'ahter mez in á rod n í a ne u t r á ln!. Nesmí obsaho-
vat žádné údaje označené jako "tajné" nebo "dŮVěrné".
Informace musí být k dispozici všem zájemcdm. Kopie
různých listů budou zaslány každému, kdo o ně požádá,
jestliže uhradí cenu reprodukce.
.Dále se poznamenává, že při soustřeďován! materiáld

bude třeba mnoho opatrnosti, chceme-li vytvořit h o m o -
gen n i světovou gravimetrickou síť. Tak například vý-
sledky četných, mezinárodnIchgravimet~lckých spojeni
nejsou dosud ještě definitivní, elementy různých kompa-
račníCh tíhových základen se rovněž ještě určuji apod.
Ve Zprávě je dále podrobně uvedeno, které údaje by

měly děrné štltky obsahovat a jak budou na štítku per-
forovárty. Navrhované údaje uvádíme pou2ie rámcově;
v podrobnostech odkazujeme na Zprávu [30].
Obsah štítku: 1. Zeměpisná šířka; 2. zeměpisná délka;

3. nadmořská Výška; 4. výsledky provedených měření;
5. reference, týkající se' informace; 6. výpočet redukcí

- a anomálií; 7. přesnost; 8. zdroj informací
Otázka archivování nebyla v Paříži dořešena; byla vy-

tvořena komise {CSSR je v ní zastoupena], která se
bude uvedeným problémem ještě zabývat (viz kap. 13,
Resbluce č. 14].
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8. Absolutní měřeni Hle
Jednání řídil a hlavní referát přednesl Cook 14, 5],

Otázkou absolutních tihovýth měřeni se t. č. zabývají
na následujícich staniCích: Sěvres, Leningrad, Ottawa,
Braunschweig, Postupim, Bilenos Aires, Teddington,
Washington, Helsinky, Tokio, Madison, Cambridge, Prin-
ceton.Používá se metod volného pádu (v několika va-
riantách], reversního kyvadla se zdokonalenými apara-
turami a dlouhého. kyvadla (200 m- pouze na stanici
Helsinky). !;lyry sděleny výsledky měření na stanicích
Sěvres, Leningrad, Teddington, Ottaw!l. Washington,
Buenos Aires. Rozptyl v hodnotách opravy staré výchozí
"aJjsolutní" hodnoty postupimské tíhové soustavy je
značný (-8,4 až -17,2 mgl], uvažujeme-li všechny vý-
sledky. Poměrně dobrá shoda je mezi výsledky měření,
ll'Jedenými v tab. 1.

Stanice
, ~IOprava postupimské

! hodnoty m~l
)

Sěvres A (volný pád měřidla
se stupnict, fotografická re-
gistraceJ -12,7 ± 1,0
--~-~-~'--.----,-----~.--.,---- ------~~--
Lenin~rad (reversn! kyvad- ,
10J I -;-12,1 ± 0.4

I-----_~----_._,----_.- . I---~-

Teddington (reversní ky-I
vadloJ, / I -13,1 ± 1.2
----~~----~---,._,.~._--- -~.

OttaWa NRC (volný pád mě-
řidla se stupnicí, fotografic-I -14,0 ± 1,5
ká registrace J

Byly sděleny výsledky propojení stanic Teddington_
.(Tj-Ottawa (Oj-Washington 1Wj relativním kyvadlo-
vým měřením. Bylo použito kyva,del 3 typú:Cambridge
(invarováJ, GuU' (křemenná], Dominiclll Observatory
(bronzováJ. Rozptyl jednotlivých výsledků' nepřesahuje
0,8 mgl. Absolutní hodnota uzávěru v trojúhelníku T-
-O-W při použití aritmetických středů všech měřeni
činí 1,04 mil.
D41e přednesÍi ještě příspěvky: Rose - o výsledcích

ze" stanice Madison [26]; Sakuma -, o nových pracích
na stanici Sévres [27]; (nová metoda, tzv. "dvou stanic",
předpokládaná přesnost ± 0,1 mgl, experiment dosud
neuskutečněn - má být /do roku 1966); Thompson~-
o novém křemenném reversntmkyvadle stanice Washing-
ton [36]. K otázce rozmístění stanic s absolutním urče-
ním tíže a o důležitosti těchto měření z hlediska zkou-
máni tvaru Země diskutovali Heiskanen a Ven ing Mei-
nesz. • '
U~ozorňOváno bylo též na nutnost změny konstant

v. tzv. mezlnárodnim vzorci pro Inormální tíži (Heiska-
nen, Tardi, Cook aj.). Byl přijat návrh, aby bylo svoláno
speciálni společné symposium záinteresovaných orgaJ;li-
saci (viz, kap. 13, Resoluce č. 1], na kterém by by10
rozhodnuto O' změnách hodnot konstant nejen ve zrní· ,
něném vzorci pro normální tíži, nýbrž i v oblasti geodé-
zie vůbec. Pokud jde o parametry Hayfordova elipsoidu,
tak například Tardi je označil za zastaralé. Na zmíně-
ném symposiu by byla též řešepa otázka nové konvenč-
ní "absolutní" hodnoty výchozí světové stanice Postupim.

7. Měřeui tibového zrychleni v letadlech
Obsáhlý referát o tIhových měřeních v letadlech pro-

vedených vojenskými výzkumnými složkami USA podal
Thompson. Delegátům bylo také distribuováno několik
prací, týkajících se tohoto tématu [37-41]. Zde uvádí-
me stručný přehled dosavadních pracť a výsleliků:
Prv~í pokqsb,á měření tohoto druhu byla provedena .

v USA a v SSSR kolel}l roku 1958. Tak vznikl nový obor
výzkumů, tzv. 1e tec k á g r a v i m e t r i e.
Většina zkušebních měření v USA byla vykonána v le-

tadle RC-130' z vojenské letecké základny Eclwards. Úče-
lem prvntch měření tíže ve vzduchu bylo:

1. Vyhodnotit letově charakteristiky použitého letadla
RC-130 a zjistlt, zda vybraný gravimetr bude pracovat na
jeho palUbě uspokojivě. ,
2. Vyzkoušet a vyhodnotit z hlediska použitI pro gra-

vimetrické účely registrace nadmořských Výšek letové
trasy.
3. Vyzkoušet a vyhodnotit fotografickou mapovar.í

techniku k získávání navigačních údajů.
4. Prozkoušet zvolený gravimetr.
5. Rozpracovat teorii měření tIže ve vzduchu.
6. Demonstrovat a ověřit použitelnost měření tíže v le-

tadlech.
7. Vyvinout techniku' měření tíže v letadlech.
8. Zřidit vzdušný' tíhový referenční profi!.
9. Korelovat povrchové tlhové údaje s hodnotami na-

měřenýi:ni v letadle.

K počátečním pokusům byl vybrán prototyp gravime
tru La Coste-Romberg vyvinutý Air Force Cambridge
Research Laboratory (AFCRL], který byl později na zá-
kladě prvních měření zvlášť k tomu účelu upraven.
K určení navigačních údajů o letu bylo použito různých
zařízení jak palubních tak i pozemních.
~étáno bylo převážně po určitém EW profilu, a to

stejnou rychlosti, různými rychlostmi i v různých výš-
kách [7000, 14000, 23000 a 30000 stop); některé pro-
fuY byly nalétány též ve směrech různých od směru EW,
přičemž určité obtíže Činilo to, aby se všechny tyto
profUy protIy v jediném bodě. Hlavní profU EW je se-
verně od vojenské základny Edv:ards a polmsná měření
na něm byla prováděna převážně mezi 1170-1180 W
délky.
K výpočtu rychlosti, směru a E1ltv5sova efektu bylo

použito sledu fotografii exponovaných v intervalech
36 sec. Přesto byl rozptyl v hodnotách značný, a proto
pro dalŠí vyhodnocení bylo použito dvouminutových prů-
měrů. Údaje pro rychlost, směr a výšku letu byly také
kontrolovány pomOCí jiných měření [Air ProfUe Recor-
der, Askania Photo - Theodolite Tracking Range apod.J.
Výška letadla byla velmi stálá (změny ± 5 stop) a mě-
nila se .pouze pomalu. .
Ze záznamu gravimetru byly vypočteny průměrné hod-

noty pro dvouminutové intervaly. Dále byly zavedeny
opravy na E1ltv1lsův efeRt, oprava na výšku a hodnoty'
byly vztaženy ke známým pozemnim referenčním hod-
notám tíže. Tak byly získány skutečné pezorované hod-
noty tíže podél letového profilu pro dvouminutové inter-
valy. Tyto hodnoty vykazovaly ještě značný rozptyl, způ-
sobený poruchovými zrychleními letadla. Byly z nich
proto dále vytvo,řeny průměry z 5 hodnot a získány tak
hodnoty pro šestiminutové intervaly. Zdá se, že tyto údaje
lépe representují hledanou tíži, neboť periody porucho-
vých zrychlení v letadle byly 6 až 8 min.
Byly též sestrojeny grafy pri'tměrných I hodnot pro

dvouIJjlinutové intervaly; undulace o periodě !lsi 6 až 8
minut jsou na nich zjevné. Jejich amplituda byla v ně-
kterých případech téměř nulová ve většině případů byla
menší než 25 mgl a v několika případech dosahovala
té,měř '" 50 mgl. TI? nasvědčuje tomu, že letadlo vyko-
navalo za letu dlouhoperiodický pohyb, jenž se 1llěnil od
letu k letu. Je proto v tomto případě nejvhodnějším
interva~em pro průměrOVání doba asi 6 min., jak již
bylo uvedeno výše.!
Autor provedl také analy~u některých chyb a sdělil

následující závěry, plynOUCí z dosavadních pokusných
prací: I

1. Stabilita letu na stroji RC-130 je postačující k pro-
vádění tíhových měření na jeho palubě. Nežádoucí dlou-
hoperiodická zrychlení vznikajíCí za letu lze vyloučit.
2. Technika určování střední nadmořské výšky pomOCí

Air Profile Recorder [APRJ je úspěšná a postačitelná.
Přesnost ± 15 stop, při čemž ± 5 stop připadá na APR
a ± 10 stop na pozemní referenční vyšky.
3. Určení rychlosti a směru -letu pomocí letecké foto

grafie bylo postačitelné, avšak redukční' proces je ve-
lice pracný a za mép.ě .příznivých podmínek by byla
chyba v určení rychlosti mnohem větší. Hlavní nesnáze
způsobují nepřesnosti v určeni OkalIl'l:iku fotografóvání
a ml,lsí být v budoucnosti odstraněny.
4. Gravimetr pracoval uspokojivě. Přesnost pro dvou-

minutOVé intervaly byla "" 30 mgl. Přístroj bude nutno
ještě určitým zpi'tsobem modifikovat, aby bylo dosaženo
větší přesnosti a spolehlivosti.
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5. Předběžná analysa údajů ukazuje, že při jednou
změřeněm profllu v trváni 60 minut jsoU tlhově výsledky
přesné na ± 20 mgl, kdežto průměr tlhových měřeni
z několika letů po témž profilu je přesný na = 10 mg!.
6. Průměrná pozorovaná hodnota tlže poděl základ-

ního EW profilu se pro výšku 23 000 stop shoduje na
± 1 mgl s hodnotou vypočtenou.Pro ostatní vpředu uve-
dené výšky dostáváme souhlas na ± 10 mg!.
Význam letecké gravimetrie odí'J.vodňují Thompson a

Szabo v práci [41] následujícím způsobem:
aj Měření tlže v letadlech poskytuje průměrné hod-

noty tlhových anomálií pro rozsáhlé oblasti. To je důle-
žité zejména pro urČOVání.tvaru Země, kde často poža-
dujeme průměrné hodnoty tíhových' anomálií s přesností
± 10 mgl pro "čtverce" 10 X 10 nebo dokonce '50 X 50.
b j Vhodně zvoleným způsobem průměrování [v závis-

losti na době trvání měření nebo na vzdálenosti apod.)
obdri\jme průměrné hodnoty tíhového zrychlení, které
budou dobře charakterizovat vyšetřovanou oblast zem-
ského povrchu.
c j Předností letecké gravimetrie je skutečnost, že mě-

ření js.ou prováděna vně zemské topografie.
dj S dnes existujícím navigačním .vybavením lze do-

sáhnout požadované přesnosti v navigaci [tj. v určení
rychlosti, směru a výšky letu apod. j.
ej Měřen! tíže v letadlech umožňují tíhově zmapovat

i oblasti pozemně těžko nebo zcela nepřístupné [např.
vysoké hory, pouště, polární oblasti, džungle atd. j.
fj Redukce a všechny ostatní výpočty jsou snáze pro-

veditelné pro letecká než pro pozemní měřen!.
g] Letecká gravimetrie může poskytnout tlhové hod-

noty charakterisujíci vnějši tíhové pole, jéhož znalost
je nezbytná pro přesné naváděcí systémy raket, resp.
střel i pro výpočet jejich drah.
Je známo, že pokusy s měřen!m tlže v letadlech byly

rovněž úspěšně [přibližně se stejnou přesnostl) prove-
deny v SSSR. Na IV. konferenci CGI však nebyly sdě-
leny žádné výsledky.

8. Měření a výpočet vertikálního gradientu
Krátké jednání hdil a hlavní refp,rát [2 J před-

nesl BDdemiiller. Referát měl zčásti povšechný cha-
rakter, zčásti' se týkal konkrétních otázek, určení
vertikálního anomálního tlhového gradientu' Z mě-
ření tíhových řozdílů v bodech tížnice. Bylo konsta-
továnO, že by byl ..zapotřebí přístroj pro přímé měření
vertikálního tIhového gradientu, že však zatIm neexis-
tuje. Dále referent pojednal o normálním tíllO'lém g1'a-
dientu, o výpočtu křivosti hladinových ploch a ·tfžnic,
o změnách anomálního gradientu se změnou Výšky a
o výpočtu topografických oprav anomálního gradientu.
naměřeného na povrchU Země. Problému se týkají též
práce [18, 19, 37, 41].

V diskusi vystoupili: Gassmann - o určení vertikální-
ho gradientu v horách; Levallois -o výpočtu trhavých
anomálií a redukci v novém pojetí [bez použití' anomál-
ního vertikálního gradiéntu) ; LonCarevic - o přístroji
pro měření vertikálního tlhového gradientu [bifHárn!
gravimetr Tomaschekova typu); Goguel - Ď významu
regionálních anomálií pro geologické účely; Thompsoh
- o konstrukci přístroje.

9. Sekulární změny tíže

Byly projednávány zcela krátce. Úvodn! referát před-
nesl a diskusi řídil Morelli. Bylo konstatováno, že změ-
ny jsou j.ednak regionálního, jednak kontinentálního
charakteru. Prqblémem je' dosud metodika měřeni těch-
to změn, umístění a konfigurace tíhových bodů, vybra-
ných k toniu účelu.
Barta přednesl přispěvek [1) o změnách některých

charakteristik zemského tíhového pole, odvozených na
základě hypotetických údajů.
, Zajímavá byla zprá.vaBulanžeho·f65]. V letech 1935
až 1936 byla za účelem zkoumání sekulárních změn tlže
v oblasti Kavkazu opakována měření na 14 bodech, na
nichž bylo m.ěřeno již v letech 1903-1904. Ukázalo se, že
zjištěné změny v hodnotách tlže na určitém bodě, vzta-
žených vždy k téže referenční stanici, jsou v mezích
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měřických chyb. Výsledky opakovaných měření ve Wa-
shingtonu v období 1875-1950 by mohly budit dojem
existence variací asi 0,4 mgl/rok. Tyto změny lze však
také snadno zdí'J.vodnit měřickými chybami. V letech
1950 až 1952 byly měřeny několika gravimetry NĎrgaar-
dovými tíhové rozdlly mezi body ležícími přibližně na
rovnoběžce 56 o od Rigy do Kamčatky. Po 10 letech byla
měření opakována na. 4 bodech. Výsledky obou měření
[vztažené k téže referenční stanici) se neliší o více než
± 0,1 mgl; předpokládaná vnější přesnost měřen! je při-
tom ± 0,15 mg!. Tyto tlhové spoje budou v budoucnu
znovu přeměřovány. '
Předmětem ostatních diskusn!ch příSpěvků byly jen

drobnější přIpomínky a dotazy.

10. Gravimetrické přístroje
10.1 Nové sovětské přístroje pro měření tíže.
a) V SSSR byla zakončena konstrukce, provedeny la-

boratorní i polní zkoušky d vou k y vad lov é h o o r i -
gInálního přístroje [Chejfec). Kyvadla jsou
křemenně-kovová a mají teplotní kompensaci. Přístroj
je termostatován a kyvadla se převážejí přímo v něm.
Měření doby kyvu se provádí s použitím přenosných
křemenných hodin, jejichž stabilita chodu je alespoň
1.10-8 sec. Měření se registrují fotograficky, přičemž
výsledkem je záznam fiktivního kyvadla, tvořeného obě-
ma kyvadly skutečnými, jejichž kyvy mají opačnou fázi
a touž amplitudu. Měří se současně dvěma přístrojI. Do-
sahuje se reálné přesnosti tíhového rozdílu ± 0,1 mg!.
b) Ve stadiu zkoušek je další originální d vou k Yv a d-
lový příst.roj konstrukce Romaňukovy.
Kyvadla JSOUopět křemenně kovová, mají však originál-
ní pružinový závěs. Dále je přítroj vybaven speciálním
zařízením, zajIšťujícím prakticky neomezeně dlouhý ča-
sový interval kyví'J.s netlumenou amplltudou. Doby kyvu
jsou určovány speciálním elektronickým zařízením, při-
čemž se dosahuje přesnosti ± 1-2.10-8 sec. [I} v časo-
vém intervalu 15min. [!j. Používá se opět přenosných kře-
mennýchhodiJn. Přístroj je zcela automatizován a může
prakticky neomezeně dlouho pracovat na kyvadlové sta-
nici bez přítomnosti operátora.
c) Byl sestrojen mořský kyvadlový přístroj

se 1/4 sekundovým! kyvadly. Zkoušky ukázaly, že může
být použit také k měřeni tíže v letadle
d) V SSSR jsou používány n o v é s o vět s k é g r a -

v i m e t r y, jejichž přesnost je ± 0,02 až ± 0,05 mgl.
fejich přímý rozsah je 70 mgl a lze jej přes~avovat tak,
že přístroj lze pOUžívat v celkovém rozsahu 3 000 až
4 000 mgl. Měřící systém je křemenný. K tepelné isolaci
jsou používány Dewarovy nádoby. Systém je ve vakuu.
K odstranění elektrostatických nlíbojů je použito ionisa-
~e systému.
ej Dalším přístrojem zkonstruovaným a používaným

v SSSR je g r a v i m e t r - výš k orně r. Má dva systémy,
z nichž jeden slouží k určování tíže, kdežto druhým
jsou měřeny výšky. Přesnost určenI tíže je v rozsahu
150 mgl kolem'" 0,05 až ± 0,10 mgl, kdežto při použití
rozsahu 800 mgl kolem ± 0,2 až ± 0,3 mg!. Přesnost mě-
ření výšek je kolem ± 1 m a je omezena nestabilitou
atmosféry.
fj Pro měření na dně oceánu do hloubek 200 až 300 m

je používán a s t a s o van Ý kře m e n n Ý g r a v i m e t r
vybavený fotoelektrickým registračním systémem k mě-
ření tíže. Přístroj je v kardanově závěsu a horizontuje
se automaticky. Přesnost měření je ± 0,3 až ± 0,5 mgl
grMořský křemenný gra1fimeJr GAL - P byl

zkonstruován v IFZ AN SSSR (3]. Používá se zde auto-
matické fotografické registrace. Je určen k měření v po-
norkách, na plOVOUCíchkrách a také k měření nalodícl1
plovoucích v mořích s malým vlněním [například vody
Arktidy a Antarktidy). Technické údaje: hodnota dílku
na záznamu 10 až 20 mgl/mm; přesnost odečtení na
mořském bodě ± 1 mgl; přímý rozsah měření 3 galy;
velikost chodu při teplotě termostatování + 25 DCje U,6
až 0,9 mgl/den, při + 350C činí 1,5 až 2,3 mgl/den; zbyt-
kový teplotní koeficient elastického systému není větší
než 2 mgl/stupeň. Spotřeba elektrického proudu při na-
pětí 12V je nejvýše 50W. Šířka fotopapíru 60 mm; váha
přístroje v pracovníni stavu s kardanovým závěsem
25 kg; rozměry [bez kardanova závěsu] 295 X 295 X
X 735 mm.
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Zkoušky ukázaly, že při měřeních na moři je nejracio-
nálnější použít skupiny 3-5 přístrojů. V takovém pří-
padě je přesnost měření charakterizována nahodilou
chybou. nepřesahující ± 1,5 mgl a systematickou chybou
nejvýše 1 mgl v rozsahu 2,5-3,0 galů. Chod gravimetru
je lineární a malý, což umožňuje práce na moři v trvá-
ní několika měsíců. Cena přístroje je nízká a jeho ob-
sluha snadná, což je jednou z předností proti stejným
druhům zahraničních přístrqjů.

h) Moř s k Ý g r a v im e t r GAL - C byl zkonstruo-
ván pro tíhová měření při velkých horizontálních i ver-
tikálních poruchových zrychleních (například měření na
jodi při silném vlnění). Tento gril-vimetr byl též s úspě-
chem použit k měření tíže v letadle ve výškách od
2000 do 4000 m.' Výsledky ukázaly, že systematické
chyby, způsobené vlivem pedodických a neperiodických
zrychlení, nejsou velké a nepřesahují 15 mgl.

i] Byl zdokonalen g ra v i m e t r GAE-3, používaný
pro měření 'tíhových rozdílú v MGS (viz kap. 2). Pří-
stroj je opatřen Tulinovým fotoelektrickým nástavcem,
dovolujícím zvýšit přesnost odčítání stupnice gravimetru,
přičemž operátor čte pouze galvanometr. Další zdoko-
naleni se tfká elektrického tlumení a termostatování.
křemenného systému. Přístrojem se nyní dosahuje reál-
né přesnosti ± 0,15 mgl v rozsahu 4 galů. Zkouškami
bylo pO,tvrzeno, že rozměrový koeficient gravimetru
GAE-3 ,je v celém rozsahu roven jednotce (tj. přístroj
poskytuje výsled'ky prakticky v absolutní soustavě fYSi-,
kální CGS) s chybou nepřesahující ± 1.10A a prakticky
vůbec nezávisí na rozsahu, teplotních změnách a na
čase.

il Byla zdokonalena m e t o d a k o m par o v á n í
gravimetrů náklonem. Bylo dokázáno, že gravi-
metry .s vodorovným torsním vláknem mohou být touto
metodou komparovány v rozsahu,nejméně 3,5 galů s re-
áln{)u přesností aspoň ± 1,10A. Přitom lze určit korekce
z rozměrového koeficientu pro libovolně malé části
stupnic.-

10.2 Automatický gravimetr Askania' Gss 2 pro .měřeni
tite na moři

Schulze [29] referoval o některých zlepšeních moř"
ského gravimetru Askania, zkonstruovaného podle ná-
vrhrt Grafa. Novinkou u tohoto přístroje je automatika,
která zjednodušuje obsluhu i vyhodnocování. Původní
měřicí princip spočíval v tom, že vÝ.chylka vahadla, vy-
volaná změnou tíhového zrychlení, byla zachycena foto-
elektricky, zesílena a registrována. Při použití nové
automatiky je vahadlo přístroje vráceno do nulové po-
lohy. Jakmile totiž zjistí fotoelektrické registrační zaří,
zení nějakou Výchylku vahadla gravimetru, zapne regu-
lační automatiku, která vahadlo vrátí do nulové polohy.

I Regulace a zpětné navedení vahadla probíhá tak, že
pomalé zrněny tíže jsou. automatikou zcela odregulovány
a zaregistrovány, kdežto krátkoperiodická poruchová
zrychlení, vznikajíCí na moři, mají prakticky neznatelný
vliv navfsledky měření.

Přístroj v nové úpravě je právě podrobován praktic-
kým zkouškám na moři a firma již předem uvádí tyto
jeho přednosti:

1. Přístroj, umístěný na desce stabilisované setrvační-
kem, nevyžaduje během celého měřeni žádnou obsluhu.
Správný rozsah měření je neustále nastavován automa-
t}Cky a je udáván počitadlem.

2.. Zrněny tíhového zrythlení, které podstatně nepře-
výší 10 mgl/min, jsou zaregístrovány prakticky nezkres-
leně a s konstantním zpožděním ukazatele asi 60 až
70 sec.

3. Pi,'i dané citlivosti záznamu kolem 1 mgl/min. je
přímý měřicí rozsah asi 7 000 mgl, což. znamená, že lze
získat záznamy bez mezer v celém tíhovém poli Země,

4. Vyhodnocování měření je dosud prováděno použitím
záznamu měřicí cívky "Miníscopu". Záznam poskytuje
bezprostředně názorný obraz tíhového profilu.

5. Je však možné připojit automaticky vyhodnocující
vfpočetní aparílturu na "Miniscop".

10.3 Grávimetrické přistrojevyvijené v USA
a) Byl zkonstruován min i a t u r n í k Yvad lov Ý

při str o j, který lze snadno přepravovat a měření
s ním je rychlejší a přesnější (± 0,1 mgl). Kyvadlo je

zploštělá tyč délky 4 palce, břit na jednom konci je
safírový. Pokusy byly provedeny s materiály: bronz,
čistá ocel, křemen a molybden. V přístroji je celkem 6
kyvadel ve vakuu. Teplotu lze kontrolovat. Bez otevření
krytu je možno rozkývat v centrální optické rovině vždy
2 kyvadla v antifázi, což umožňuje použít více párů;
kyvadel rychle po sobě, zvyšuje se tak přesnost a vy-
lučuje se dlouhé přerušování měření při otevírání krytu
a výměně kyvadel. Elektronický časový systém je auto-
matický. Ihned po skončení každého měření je známa
perioda bez jakýehkoli dalších 'redukcI.

b) Výše popsaný přístroj je též předěláván- tak, aby
byl použitelný i pro a b s o 1u t n í tíh -o vám ě ř e n í.
Dvě kyvadla budou kývat v antifázi a pouze jedno z nich
musí být reversní. Kyvadla budou z křemene a přístroj
bude přizpůsoben pr'] kyvadla různých délek od 1f4 m.
Očekávaná přesnost ± 1 mgl. Podaří-li se tento pokus,
byl by přístroj přenosný a bylo by pak snadno možné
měřit jím i na různých tíhových stanicích.

c) I cel s I a n d G l' a v i t Y Met e r vyvíjí Air Force
Cambridge Research Center (AFCRC). Je určen pro mě-
ření na arktických ledovcích. Přesnost ± 0,02 mgl. Dál-
kové ovládáni vyloučí rušení přístroje operátorem. Př!-
stroj bude též použitelný k měřením tíže v balónech
i na jiných nestabilních podkladech.

dJ Helicopter Gravity Meter vyvíjí AFCRC.
Určen k použití v dŽUnglí, v horách, v močálech, v ob.!
lastech pokrytých sněhem apod. Přesnost ± 0,02 mg!.

e) Dynamic Geodetic Gravity Meter vyvíjí
AFCRC. Je určen k přesným měřením tíže i při porucho-
vých zrychleních jako například na železničních stani-
cích, na letištích, křižovatkách, mořském břehu, v továr-
ních budovách apod. Tíhovfch bodů umístěných na vy-
jmenovaných místech je mnoho a často nelze vyorat
lepší. Přístroj nalezne široké použití při lokálním i de-
tailním tíhovém mapování.

11. Využití tíhových anomálií v geodézii

V úvodu jednání Tard! připomněl, že teoretické otáz-
ky, týkající se určování tvaru Země, geoidu a vnějšího
tíhového pole Země, mají být diskutovány na jednáních
V. resp. IV. sekce IAG. CGI zajímají hlavně závěry, ke
kterým se již došlo, a hlavně jejich praktický dosah.

Hlavni referát, obsahujíCí v podstatě rekapitulaci vý-
sledkti symposia o tíhových redukcích (Cambridge 1961)
přednesl Tengstrom [33, 34]. Z hlediska výsledků sovět-
ské školy geodetické gravimetrie a teorie zkoumání tva-
ru reálné Země, vedené Moloděnským, které jsou v ČSSR
dostatečně známy, nebylo zde žádných novinek a není
třeba referát reprodukovat. Rovněž ·nebyly uvedeny ani
výsledky, publikované v SSSR po roce 1960. V závěru
Tengstrom vyjmenoval tyto otázky, k nimž by se mělo
diskutovat:

I: Jaká je nejlepší cesta řešení problému:
aj přes formální redukce na geoid a řešení přísluš-

ného Poissonova integrálu nebo
b) řešit základní integrální rovnici metodou postup-

ných ,aproximací.
II. Je-li možno použít výsledků trigonometrické nivelace

k výpočtu převýšen! geoidu.
III. Jaká je úloha výsledků měření změn elementů drah

umělých družic Země z hlediska řešení daného pro-
blému.

IV. otázka nejvhodnějších konstant ve vzorci pro nor-
mální tíži; účelnost nahrazení hodnoty zploštěni
1:297 hodnotou 1:298,3, která: vychází z pózorování
pohybu uzlu, resp. perigea drah umělých družic
Země.

poznámka: Je to přesná hodnota zploštěni elipsoidu Krasov-
- ského, zavedeného již ve značné části eurasijského kontinentu.,

V. Jaká je nejschůdnější cesta pro výpočet hodnot vněj-
šího tíhového potenciálu a jeho derivací ve směru
normály.

VI. Otázka astronomicko-gravimetrické nivelace a jak
může tato metoda pomoci řešení daného problému.

V diskusi vystdupili: Heiskanen (12J - o nových pra-
cích na universitě v Ohio v oboru klasické teorie zkou-
mán! tvaru Země, o hodnotách koeficientu ve vzorci pro
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normální tíži, o hodnotě zploštění normálního sféroidu,
o isostatickém modelu Země, o analytickém pokračo-
vání tíhoyého pole, O'chybě z interpolace tíhových ano-
málií aj.;, Hotiue - o důležitosti aplikace prostorové
triangulace s ryze geometrickým přístupem k řešení
problému tvaru Země; Glennie [10] - o výpočtu oprav,
představujících rozdíl hodnot anomálií ve volném vzdu-
chu a anomálií BouguefovýclJ, ve .tvaru: Koeficient X
X nadmořská výška. V podstatě jde o tzv. metodu ne-
přímé interpólace tíhových anomálií, navrže,nou Molo-
děnským již v roce 1936; Bruins - o rozvoji charakte-
ristik zemského tíhavého pole v řadu kulových funkci
do 16. řádu.
Četné příspěVky' se týkaly korelace tihových anomálií

s nadmořskými výškami (Tengstrom, Browne, Heiska-
nen, Vening Meineszďaj.j, Naše delegace se zúčastnila
příspěvkem o závěrech z aplikace _Moloděnského astro-
nomicko-gravimetrické nivelace v CSSR. Bylo navrženo,
aby tato metoda byla aplikována v měřítku mezinárod-
ním. V~echny potřebné astro~omicko-geodetické I gravi-
metrické pOdklady pro to již existují. Společně se so-
větskou delegací pak bylo up02;orněno na prioritu Molo-
děm'lkého v nových metodách zkoumání tvaru Země.
Byla citována práce, publikovaná v SSSR roku 1961
[Trutly CNIlGAiK 131), týkajíCí se řešení tzv. základní
integrální gravimetrické rovnice metodou rozvoje v řadu
podle jistého malého parametru. ,vzniká systém neko-
nečného počtu integrálních rovnic, který lze řešit /TIe-
todou postupných aproximací. První aproximace má tvar
formálně shodný se vzorcem Stokesovým, avšak poru-
choVý potenciál se zde vztahuje k bodu fysického po-
vrchu reálné Země, nikoliv tedy ,ke geoidu. V druhé
aproximaci se berou v úvahu nepravidelnosti reliefu -,
aniž by v řešení vystupovala hodnota anomálního verti-
kálního gradientu (těžko dnes určitelná v masovém mě-
řítku). D~le bylo sděleno, že se v současné době
tato teorie ověřuje v SSSR na modelech.
Nové poznatky sovětské školy geo~etické gravimetrie

byly obsaženy i v dalších, jen písemn,ě předlpžených
příspěvcích sovětské delegace:
a) Proveden odhad přesnosti Stokesovy' řady pomoci

modelu Země. Zjištěn hesouhlas mezi rozvojem porucho-
vého potenciálu v řadě kuloVých funkCí, jednak přesně
vypočteném z daného rozlo~ení anomálních hmot, jed-
nak při formální redukci tíhoVých anomálií na referenč-
ní kouli a formální aplikaci Stokesovy řady. Formulo-
ván závěr o nedostatečné přesnosti li praxi používané-
ho zpťisobu výpočtu koeficientů poruchového potenciá~u
z tíhových měření. Požadované přesnosti lze dosáhnout
zavedením jistých korekcí, vyplývajících z numerického
ř'ešení integrální rovnice Moloděnského.
b j Nedostatečná přesnost Stokesovy řady při použití

tihových měření na nehladinové "fysické" ploše Země
ml1že 'být' zVýšena zavedením oprav koeficientů Stoke-
sovy řady. V obyčejně používané Stokesově aproximaci
není tato oprava zavedena. Orientační výpočty dovolují
učinit závěr, že uvážením těchto oprav se jednotkové
koeficienty rozvoje do 3. řádu, vystupující veStokesově
aproxímaci, změní v prl1měru na '0,2 mgl, což 'je při-
bližně 15 % celkových hodnot koeficientů.,
c) Odvozena teoríe určení parametru ob8'cného zem-

ského ellpsoidu z oblouku stupňových měření, předpo-
kládající znalost astronomícko,geodetíckých a gravime-
trických výšek kvazígeoidu v koncových, bodech a pří-
slušných tižnico\lých odchylek podél oblouku. Tvar Země
lze určovat bez zavedení charakteristik normálního pole
a referenční plochou může být libovolná - i nehladi-
nová - plocha.
. dJ Proveden rozbor přesnosti výpočtu tížnicových od-
chylek při použití stejnollodé tíhové. mapy, aniž byla
určována chyba z interpolace. Vypočteny chyby z inter-
polace a tzv. "typické hodIJ.oty" tíhových' anomálií pDO
některé oblastí SSSR. Byl učiněn odhad chyby gravime-
trické opravy, ktérá je zpl1sobena omezením oblasti,
v níž uvažujeme vliv tíhových anomálií při výpočtu tíž-
nicových odchylek. Byla ·dokázána zásadní možnost zvět-
šení vzdálenosti (do 500-1000 km) mezi-astronomlcko-
geodetickýmí body při astronomicka-gravímetrické nive-
laci. Byla zkoumána závíslost 'tíže na výšce v oblastech
oceánů a moří. Byly rozpracovány' otázky použití pozo-
.rování poloh MěSíce pro geodetické účely.

12. Slapy z8IJlské kiir.y
aj Problematika týkající se slapu zemské kury nebyla

předmětem jednánI konference. Čs. delegáti měli však
možnost při cestě 'do PařIže. prodiskutovat některé
otázky na letišti v Bruselu s ředitelem Centre lnterna-
Uonal des Marées Terrestres Dr. P. J. Melchiorem (Ob-
servatoire Royal de Belgíque, Uccle). Byl seznámen se
současným stavem provádění harmonických analys čs.
slapového pozorovacího materiálu pomocí sovětského
samočinného počítače DRAL 1 a s předběžnými výsledky
výpočtů. Konfrontací s výsledky jiných světových slapo-
vých stanic, které Melchior předložil, se ukázalo, že čs.
Výsledky jsou s nimi v dobré shodě; budou proto po-
jaty do připravovaného celosvětového slapového kata-
logu.~.
Dále byly projednány otázky, týkající se určování

citlivosti jednoduchých horizontálních kyvadel. Diskuto-
váno bylo také o problémech, souvisících se srovnáva-
cími měřenImi ruzných typl1 slapových aparatur na téže
stanici. Melchior byl informován o provedeném porov-
nánI (v. r· 1960) fotoelektrického náklonoměru Ostrov-
ského a Schweydarova přístroje na čs. slapové stanici
"Anna" (Příbram). Vyslovil nutnost dále provádět po-
dobná srovnání, ·nebot bez nich není možné sl?rávně
interpretovat výsledky z různě vybavených stanic.
b) Byli jsme též požádáni delegátem Jugoslávie o po-

skytnutí pomoci při budování jejich slapové stanice.

13. PřiJaté resoluce
Absolutní hodnota tíže - meZinárodní vzorec

pro normálr:zí mi
Resoluce Č. 1

Mezinárodní gravimetncka komise
i f' n á z o r u, že změny v. mezinárodním vzorci pro norrnálaí

tiži a v parametrech mezinárodního elípsoidu mohou být uskuteč·
něny jen ve spolupráci s jinými zainteres('vanými institucemi a se
zřetelem k. jiným konstantám ve fyzice a astronomií, a
ž á d á Generální sekretariát MezinárDdní asociace geodetické,

aby svolal zástupce následujících institucí k projednání změn kon-
stant vzorce pro tíži a parametrl1 elipsnidu: .
Mezinárodního komitétu pro mlry a váhy,
rAU (Mezinárodní astronomické unie!,
IUAP [Mezinárodní unie pro čistotu a aplikovanou fyziku!,
cos PAR (Komitétu pro výzkum kosmického prostoru).

Resoluce Č. 2
Mezinárodní gravimetrická komise
má za to, že jakékoliv změny ko.nstant v mezinárodním vzorci

pro normálnl trh by mohly respektovat tyto principy:
1.absolutnf člen by měl být odvozen z hodnoty trže. přijaté

za absolutnl v jedné určité stanici;
2. člen vyjadřující změnu se zeměpisnou šířkou by měl být od-

vozen jen z vnějšího gravitačnlho potenciálu Země, určeného z po-
hybu ull1ělých družic Země; .
3. výraz pro vnější potenciál a výraz pro tíži, ',odvozený z něj

derivací, by měly být založeny na teorii určujícl hladinový ro-
tační elipsoid odpovldající mořské hladině.

Světová gravtmetrická síť I. 1'ádu a hlavní tíhové
komparační základny

Resoluce Č. 3
Přímé tíh"vé spoje mezi stanicemi Postupim a Bad Harzburg

Mezinárodní, gravimeťrická komise
k o n s t a t u je, že je nesnadné zlsk"t jednotný světový trho-

vý systém aniž by byla uskutečněna přlmá lI\ěřenl mezi stanicemi
Postupim a Bad Harzburg, a
ž á dá. všechny zainteresované členy Komise o' pochopenI pro

provedení takových měřeni.

Resoluce č. 4/
Světová gravimetrická síť!. řádu a hlavni tlhové

komparační základny
Mezinárodní .gravimetrická komise
k o n s t a t u je, že řešení problému absolutní sítě a světové sítě
!. řádu závisi na řešení otázek týkajících se tíhových komparač-
nIch základen; .
dál e k o n s t a t u je, že' kyvadlová měření vysoké přesnosti

rl1znými typy přístrojů 'jsou naprosto nezbytná pro .tři základní
tíhové komparační základny (americkou, eurafrickou a západo-
pacifickou,l. aže je k dispo.sici málo přístrojl1 a kvalifikovaných
operátorů;
doporuČuje:
1. aby na třech uvedených základnách bylo přednostně použí-'

váno kyvadlových aparatur;
2. aby se měřiJb kyvadly. nejen na bodech koncových, nýbrž

i na třech bodech mezilehlých:
aj na tíhové komparační úkladně americké mezi body Fair-

banks a Mexiko City,
b! na tíhové komparačnl základně eurafrické mezi, body

Hammerfest a Nairobí,
cJ na trhové komparačnl základně západopacifické mezi body

Falrbanks a Christchurch;
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3, aby na shora uvedených bodech bylo měřeno geodetickými
gravimetry s mi'llými chody; aby na metllehlých dodatečných
bodech bylo měřeno týmiž gravimetry II Intervalech asi po 100 mgl
a aby tytéž I'řlstroje byly použity k prodlouženi tihových kom-
paračnlch základen až do Buenos Alres a Kapského města s vy-
užitlm podle možnosti národnlch tlhových komparačnich základen;
4. aby byly uskutečněny s použitím gravimetrů s malými chody

tlhové spoje mezi těmito základnami ve směru východozápadnlm,
jmenovitě v blízkosti rovillku a pří koncových bodech základen;
5. aby zainteresované státy a instituce přispěly k rychlému za-

končení těchto praci, jakož i k realizaci projektu vypracovaného
speciálnl studijnl skupinou č. S, a zajistily vědecký personál,
přístroje, dopravni prostředky a vše potřebné;
6. aby naměřené údaje a výpočty byly co nejrychleji zaslány

Speciálnl6tudijnl ;;kupině č. 5 k vyrovnáni;
7. aby měřeni a vyrovnáni' bylo podle možnosti zakončeno před

Valným shromážděnlm Mezinárodni unie geodetické a geofyzlkálnl
(srpen 1963). I

Resoluce č. 5
,ROzvoj trhových praci na stanici Teherán

Mezinárodni 'gravimetrická komise .
k o n s t a t u j edůležitost kontrolnlch tihových bodll. v uvedené

oblasti a podporuje vytvořeni v Teheránu dobře určené tihové
komparačnl základny s napoJenim na základny světové gravimet-
rické sltě I. řádu. '

Resoluce č. 6
Evropská tihová komparačni základna

Mezinárodni gravimetrická j{OInise '., .
v z a I a n a v ěd o m I skutečnost, že Speclálni studijni sku-

pina Č. 6 provedla vyrovnáni metodou nejmenšlch čtverců měřeni
kyvadly a gravimetry v evropském tlhovém systému, jakož i vý-
počet s odvozenlm tlhových rozdilů mezi stanicemi Bad Harzburg
a 27 základnlmi body systému. Přesnost odvozeni rozměrového
koeficientu systému z kyvadlových měřeni je většl než 2. 10-'.
To znamená, že. přesnost 3. lG,,',: doporučovaná rezoluci Č. 19
Valného shromáždění v Helsinkách, byla zcela dosažena;
I' ř i jim á návrh Italské geod~tické komise, aby tihová kompa-

račnl základna byla vyztužena dalšlmi měřenimi kyvadly I gra-
vimetry, a
doporučuje:
1. aby tihové hodnoty na základních bodech, jak vyšly z vy-

rovl1áni, byly použity jako základnové údaje pro jakoukoliv novou
aplikaci, jakož i sestaveni nových tlhových map;
2. aby ve všech zainteresovaných zemlch byla provedena do-

datečná, měřeni kyvadly i grllvimet!'V za účelem významného sta-
tistického vylepšení stavu tlhové komparačnl základny k r. 1962;
3. aby výsledky vyrovnáni evropského tlhového systému byly

v bllzké budoucnosti publikovány ·se statistickým rozborem .zqyt-
kových odchylek, a aby publikace.. vyšla. společně s kritikou
studii italských operátorů, podle ,možnosti v témž člsle časopisu
Bulletin Géoděsique.

Resoluce Č. 7
jednotná evropská siť

Mezinárodnl gravimetrická komise
v z a I a n a věd o m I doporučení, vypracovaná prof. Kneisslem,

k vytvcH'enl jednotné evropské z~kladnl gravimetrické sltě;
n a vrh u j,e, aby tato otázka byla projednána na XIII. Valném

shromážděni UGGI v Berkeley a
ž á p á, aby prof. Kneissl doplnil tato doporučeni praktickými

návrhy a aby' všechny státy byly nápomocl1Y prof. Kneisslovi a
připojily SvB vlastni riávrhy k přlpravě sltě.
Doporučeni prof'. Kneissla jsou tato:

1 - Měl by být vyhotoven mezinárodni atl~s evropské základni gra-
vimetrické sítě s využitím publikaci, které jsou k dispozici, jakož
i materiálů předložených' speciálni studijnl skupinou č. 6. Gravi-
metrické sltě by měly být zakresleny na potlačeném podkladě,
vzniklém zmenšenim světové mapy 1: 1 000 000; který slouž I zá-
roveň k přeneseni jednotné evropské triangulačnl sltě. Pro vy-
tvořeni atlasu se má použít jednotně zvolené symboliky.
Německá geodetická komise (NSR) je připravena vyhotovit

takový atlas v široké spolupráci s Geodetickými komisemi evrop-
ských států. I

2 - jako doplněk k atlasu by měly všechny evropské státy po-
skytnout krátké popisy svých základnlcb síti v jednotné úpravě.
Většina těchto popisů by představovala krátké výtahy :I: ep<istujl-

, cích publikaci.
3 - Před sestavenlm atlasu by bylo žádoucl mit na zřeteli a
provést chybějící tlbová spojeni mezí sousednlmi zeměmI.
4 - za účelem odhadu přesnosti gravimetrických sltl by měly
být vyvozeny mezinárodnl chybové vzorce,· které by byly přijaty
rezoluci na některé z přlštlch konferenci Mezinárodni &ravimetric-
ké komise.
5 - Za účelem připOjeni' základnlch .bodů k· bodům svNové gra-
vimetrické sítě !;Jy měly být přijaty mezinárodnl dolJody, a sice
před celkovým zpracovánlm všech základ nich státnlch sltl a zhod-
nocenim jejich přesnosti. Náměty na relativni metody vyrovnáni
by mohly být vypracovány již nyni.

Resoluce Č. 8
Západopacifická tlhmíá komparačnl základna

Me·zinárodnl, gravimetrická komise
k o n s t a t u j e, že. existuji speciálrtl problémy, týkajlci' se vy-

tvořeni zapadopacifické tlhové komparačnl základny a
d o por u č u j e, ·aby .zainteresované státy spolupracovaly na'

vybudováni této základny.

Národní tthavé, kl)mparační iákladny
Resdluce Č. 9

Argentinská tihová komparačnl základna
Mezinárodnl gravimetrická komise .
k o n s t a t u j e. že přesné tihové komparačni základny v jed-

notlivých státechmajl svůj význam,
pod por u j e Geodetický ústav Fakulty inženýrstvi v Argen-

tině v jeho ~snaze vybudovat argentinskou tlhovou komparačnl zá-
kladnu, v úseku mezi zeměpisnými šlřkami 22'S· a 55'S, ve
spolupráci s Kanadou a USA, při současném použiti invarových,
bronzových a křemenntcb kyvadel, a

d o por u č u i e, aby argentinská komparačnl základna byla na-
pojena na americkou komparačnl základnu s použitim několika
geodetických gravimetrů.

Resoluce Č. 10
Indická tlhOvá koÍnparační základna

Mezinárodní gravimetrická komise
k o n s t a t u j e význam přesných tihových komparačnlch zákla-

den v různých státech,
pod por u j e Geodetickou službu Indie 1( jeji snaze vybudovat

tlbovou komparačnl základnu a
d o por u č u j e, aby indická komparačnl základna byla spojena

s jednou z ofidálnlch tlhových komparačnlch základen s použitlm
několika geodetických gravimetrů.

Tíhová měření na moři
Resoluce Č. 11

Mezinárodní gravimetrická komise
ber e z ř e tel na nevyhnutelné zdrženi publikováni výsledků

mořských měřeni,
k o n s t a t u j e, že četné p'odrobnosti z mořských tlhových mě-

řeni, důležité pro uživatele mořských aparatur, nebyly dosud
publikovány, a
d o por u č u j e, aby zájemcům o praktické problémy .. í/ oboru

mořských tlhových měřeni byla zasllána informační ·publikace.
Účelem této publikace by bylo sdělováni hlavnlch údajů, týka-
jlclch se mořských tras, laboratornlho výzkumu a snad i před-
běžných výsledků nebo alespoň schématických map. Kromě toho
se zamýšll, aby tyto informace byly chápány ne jako definitivnl
publikace, nýbrž jen jako prostředek rychlého a přlmého infor-
mováni, aniž by byly schopny publikováni ve formě definitivn!.
Tyto publikace budou vydávány v omezeném počtu a budou urče-
ny přlmo uživatelům. jeden exemplář z každého člsla bude uložen
v Mezinárodnlm gravimetrickém byru a resumé partii, které jsou
předmětem širšlho zájmu, budou publikována později, se souhla-
sem autorů.

Mezinárodnl gravimetrická komise
k o n s t a t u je, . Úl je dosud málo přístrojů, určených přimo

k měřeni tlže na moři, a že nicméně tyto jsou často nevyužity
z mnoha důvodů,
že jejich náležité využiti je zpravidla vázáno na dobře vycvi-

čené operátory,
že rozvoj tihových měřeni na moři je ne.zbytnostl prvořadé

důležitosti, a I

d o P o ru č u j e, aby gravimetry· pro měřeni na lodich při vodnl
hladině a pro měřenI hlubinná byly dány k dispozici - připadně
i s operátory - jiným instituclm, které by je mohly využit
s uhrazením přlslušných výloh pro měřeni v oblastech společného
zájmu, 5 tlm, že výsledky budou publikovány. Informace o tom
by byly rozeslány ve formě publikaci, jak uvedeno v Rezoluci
č. 11, a rovněž Mezinárodnlm gravimetrickým byrem.

Využití tíhových anomálií v geodézii

Resoluce Č. 13
·Mezinárodni gravimetrická komise
k o n s t a t u j e, že je velmi důJežité jasně stanovit nejlepší

teoretické i praktické metody, které by měly být použity při ře-
šeni základnl úlohy geodézie pomoci tlhových údajů, a

d o por u č u j e, aby byla ihned utvořena Studijnl skupina pro
tyto otázky. Studijnl skupina by měla mlt asi 5 členů a předsedu
a prvnl zprávu by předložila na Valném shromážděni UGGl
v Berkeley r. 1963.

Děrné, štttky

Resoluce Č. 14
Meziuároctni gravimetrická komise
s i pře j é, ~by v~echny poznámky k návrhu, .předloženém;;

prof. Tardim o děrných štltcich, byly zaslány Mezinárodnlmu gra·
vimetrickému byru do konce řljna 1962,
aby byla dohodnuta mezinárodnl forma štitků po konsultaci

s vyjmenovanými členy'),
aby Mezinárodni gravimetrické byro shromáždilo štitky již exis·

tujlcl a aby je pozměnilo na přijatou formu ve spolupráci se
státni univarsitou v ohiu a Národnlmislužbami.

14. Z4vir
Lze říci, že účast ČS. delegace na konferenci byla přínos.

ná. BylYIzískány poznatky o stavu používaných přístrojů
i měřických metod v gravimetrii a rovněž byl získán
přehled o aktuálních teoretických problémech gravime·
trických V celosvětovém měřítku. Pro CSSR jsou zcela
nové například některé konkrétní údaje o měření tíže
V letadlech. Důležité z hlediska praktického použití u nás
jsou také některé konkrétní údaje' o jednotlivých systé-
mech gravimetrických sítí. Jde zejména o údaje týkající
. se referenčních hodnot tlže a rozměrpvých koeficientů
jednotliVých soustav. Byly přivezeny některé tíhové
mapy a soupísy Uhových měření V různých západních

• J seznam člehů, jmenovaných během IV. Konference CGI: Bokun,
Bulanže, Browne, Bruins, BuUerwell, Cook, Daugharty, Hamilton,
Honkasalo, Karnik~ Kenney, Lagrula, Marzahn, Pettersson, Plcha,
Uotila, Witkowski.
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, ,
zemích, které budou využity při řešení konkrétnlch, úloh
z oboru geodetieké gravimetrie, určování tvaru Země, a
vyššl geodézie v rezortu OGSK i GO ČSAV. "
Všechna jednání konference měla ráz pracovní, byla

organizačně 'dobře připravena a probíhala v přátel-
ském ovzduší. Nepříznivě působily snahy některých de-
legátťí o změnu referenčního bodu celosvětového tíhové-
ho systému (Postupim, - NDRJ. Bylo prosazováno do
resolucí, aby novým referenčním bodem byl Bad Harz-
burg (NSRJ.
Československá delegace se jednáni zúčastnila tím, že

předložila Rapport National [76], referát o astronomie·
ko-gravimetrické nivelacl v ČSSR a aktivně se zúčast-
nila V diskusích. Ukázalo se, že probléniy z oboru gra-
vimetrie, řešené v CSSR, jsou aktuální a v zahraničí je
zájem, o výsledky československých výzkumných pracL
Tento závěr opíráme též o řadu žádostí o naše publi-
kace, kt\'lré nám tlumočili četní delegátI. Mnohými účast-
níky byla ,vysoce oceněna úroveň našeho mezinárodního
časopisu Studia geophysica et geodaetica i Geofysikál-
ního Sbornlku a dosavadní práce v oboru slapťí zemské
kury v ČSSR.
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Mechanizace a automat~zace geodetických a karto·
grafickýchpraci v NDR

Ve dnech, 12. až 14. října 1962 uspořádal výbor odbor-
né skupiny geodézie' a ,kartografie Kammer der Tech-
nik NDR' ve Warnemilnd,e zasedání k výměně zkušenost(
na úseku mechaniz;ace a ,automatizace geodetických a,
kartografických prací. Zasedání měJ,o za úkol zjistit, jak
jsou plněna doporučení, přijatá na výroční ,konferenci
v Jeně v květnu 1961, a stanovit nové úkoly pro činnost
závodních poboček, odborné skupiny geodézie a karto-
grafie pro, další léta'. Zasedání ukázalo, že problémy
v geodetické a kartografické výrobě v NDR jsou velmi
podobně našim a že jsou to vesměs pmblémy, týkající
se zvyšování produktivity práce cestou mechanizace,
automatizace a rnotorizace, ,zavádění nových pokroko-
vých technologii do výroby a uplatňování zásad standar-
dizace a typizace.
Na zasedání byly předrteseny čtyři hlavní referáty a

dva referáty informativní (referát o výrobě plastických
map v NDR a referát o výstavbě zámořského přístavu
RostockJ. Hlavní referáty byly:'
Současný stav technologU v geodézi.ž a 'kartografii

(techn,ickývedoucí SGK NDR s. H. S h i 11 i r1'g],
\, '

Ne/bližší úkolymechantzace a automatizace v geo-
dézli a kartografií u NDR (dipI. lnž. K. Ber n a t z k yJ,

Několik aktuálních otázek ve výpočetní technice
('dipl. inž. H. W e gen e rj,

Současný 'stav amožnostt standarďÍzace ti geod~zli a
kartografU (dipl. lnž. R. K o i t z se hJ.
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Ve zprávě bude uveden pouze stručný výtah, ob~hu-
jící podstatné body referátfi, protože q.oslovné znění
bYlo již postupně zveřejňováno v časopise "Verrnessungs-
technik".

So~čllsný stav technologií. v geodézii ft kartografii
Dosavadní zpusob dokumentace technologU v instruk-

cích, předpisech a poky'nech má ten nedostatek, že za-
chycuje jen určitý Současný stav, kdy byla instrukce vy-
dána. Rychlý technický rozvoj způsobí, že takové přéd-
pisy velmi rychle zast<arávají. Tak se mfiže stát, že tech-
nologie nen,i vlastně úplně dokumentována, což má ZiB.
I}ásledek, že týž výrobek se v rfiznýcih závodech zpra-
covává různě. (V NDR nejsou ústavy jako u nás, ale zá-
v.ody - Volkseigene Betriebe.) Někdy dojde i k tomu,
že, se sice po určitém čase nahradí zastaralá instrukce
novou iI\strukcf, ~však při tom se "rJ.'akonečném pro-
duktu výroby nic 'neměhí. Je' tomu tak např. při výrobě
map, která prodělala v posledních letech prudký rozvoj
(místo kresby rytí do vrstvy, fotosazba pro popis ap.).
Nové technologie nebylo proto možno dokumentovat
jako ,i,nstrukQe, ale jako pokyny. Výhodou pokynů bylo,
~e se změny v technologii rychle dostaly do výrobníc1h
závodů; nevýhodou, že. nebyla žádná ucelená techno-
logie pro výrobu map. Tato nevýhoda se projeviIa hlav-
ně v tom, že nebylo možno vyjádřit vliv nových techno-
logií na výkon a hospodárnost závodu, nebylo možno
přesně prokázat růst produktivity práce, právě tak' ja-
ko výsledky! zavádění zlepšovacich návr~ů. '
Zvláště nepříznivě se dosavadní praxe projevila v zá-

vodeclh inženýrské geodézje (VEB .Ingenieur-Ver-
mesliungswesen). Proto, ~e dosavadní způsoby dokumen-
tace t,echnologU v instrukcích a předpisech,. vypracova-
ných vždy na řadu let, nejsou vhodné, je nutné doku-
mentovat technologie jina'k. TecaInologie budou zpraco-
vány ve formě kartotéky a instrukce budou obsahovat
pouze požadavky kladené na výsledky a mezivýsledky.
V další části referátu byly vyloženy zásady nového způ-
sobu dokumentace technologU.
S rozvíjením, zlepšováním a ziJřesňováním technolo-

gií úzce souvisí plnění plánu technického rozvoje
[Plan "Neue Technik"). Ze soustavné analýzy technolo-
gií vyplývají úkoly pro výzkum, VZH, požadavky pro mi-
moresor.tni podniky [realizace výsledků výzkumu a
VZH); Změna technologie se musí nutně obrazit i ve'
změně norem. Celoresortní změny norem vedou' pak
k tomu, že vedení jednotlivých závodů je nuceno nové
teahnologie ihned zavádět do výroby. Nové technologie
tak rychle proniknou do všech' závodůav celém re-
sortu se poocuje podle jednotných tedhnologii.
Velký význam pro tvorbu pokrokových technologii má

soustavné!1rovnáváni vlastních technologií se součas-
nousvětovou úrovní. Na toIl].to úseku má velký význam
čimwst oborového ,střediska TEl (ZWI - Zentrale der
Wissenschaftlich techniscihen lnformation).

Nejbližší úkoly méchanizace a automatizace v geodézii
, a kartografii

Referát nejprve hodnotil stav, kterého bylo v součas-
né ,době v NDR dosaženo, a to odděleně po jednotlivých
pracovních oborecaI. Tato zjišťovací ,část referátu byla
již publikována v časopise Vertnessungstechnik, a proto
ji nebudu uvádět. Faktem je, ž'estav, kterého bylo
v NDR dosaženo, se podstatně neliší od situace, která je
u nás.T,aké požadavky na další rozvoj, vyslovené V,druhé
části referátu, se zásadně neHší od požadavků našich.
Požadavky vyplynuly z ekonomiCkých, rozborů jednotli-
výGh prací. Tak např. pro měření úhlová se požaduje
vyvinout theodolity s možnosti rychlé centrace a hoti-
zontace, doplněné ZiB.řízením prá' automatickou regi-
straci údajů. V nivelaci ukazují rozbory, že je nejvýš,e
účelné zabývat se vývojem přesného nivelačního pří-
stroje pro měření 2. řádu s automatickým nastavením
záměrné. U prací, kde se po2íadujé nižší přesnost výško-
vého určení,' jako např. při určováni Výšek gravimetric-
kýchbodů, je hospodárnější použít pi'-e~ných barometrů
než nivelačního příStroje. Pro měření délek se požaduje
vyvinout (nebo dovézt) elektrooptický dálkoměr s dosa-
hem asi do 5 km, zachovávají přesnost určení délky, do-
statečnou i pro velká měřítka. Pro podrobná měření vy-
lepšit Dahltu 020, zvláště pak možností automatické re-

gistrace údajů. Pro zpmduktivnění polárné metody vy-
vinout úhloměrný přístroj, spojený s elektronickým dál-
koměrem o dosahu do 1000 metrů.
Pro možnost dal.šího rozvíjení rytí do vrstvy byl vzne-

sen požadavek ,vyvinout takovou vrstvu, aby bylo mož-
no na ní v terénu kreslit tužkou, a požadavek změny
předpisu pro "kresbu" na předpis pro "rytí", tj. aby
značky, které dnes odpovídají kresličské technice byly
změněny za značky odpovídající technice rytiny.
Na závěr referátu mluvil přednášející o stavu motori-

zace, která pfl určitých geodetických pracích Í'e důleži-
tým faktor'em mechanizace.

Několik aktu,álních otázek ve výpočetní technice
Referát se zabýval využitím moderní výpočetní tech-

niky v geodézii. Především ref,erujicí informovalo stavu
výstavby a vývoje .samočinných počítačů a děrnoštítko-
vých strojů v NDR. Německá geodetická služba zatím,
podobně jako I my, využívá služeb'mimoresortních stroj-
ně početních stanic; počítá s výstavbou vlastní resortní
strojně početní stanice, protože zadávání pr,ací do ji-
nýc[} stanic způsobuje nejen těžkosti s dodržováním ter-
mlnů, ale i potíže s dOdržováním kvality provedených
pracÍ. Prakticky je nutno dávat po dobu prováděn! prací
do techto stanic kvalifikovanou pracovní sílu jako do-
hl<ed na kvalitu. .

Současný stav a možnosti standardizace v geodézii
a kartografii

Standardizace j,e jedním ze základních předpokladů
výroby. Na úseku stand.ardizace jde o dva základní
úkoly: Prvním je vypracování standardů, druhým je je-
jich dusledné prosazování.
Ve standardizaci se jedná zvláště O ,standardy vlast-

ností materiálu, standardy pracovních postupů la stan-
dady terminologické. .
Stavem standardizace se KDT již zabývala a bylo dosa-

ž,eno určitých Výsledků, ,a to na úseku sjednoco'vání geo-
detických formulářů a na úseku standardizaoe součástí
geodetických přístrojů a jejich př'ezkušování. Pro obor
geodézie a kartografie byl Správou ge.odézie a karto-
grafie NDR jmenován pověřenec pro standardizaci v Geo-
detické službě v Lipsku. ,
Nejdůležitější úkoly na poli standardizace JSOU dány

plánem technického rozvoje [Pl,an "Neue Teclhnik"). Je
to především komplexní průzkum v oboru geodézie a
kartografie. Pro rok 1963 se počítá s vypracováním stan-
dardů pro geodetické formuláře a další.

Závěry

Vij třech pracovních skupinách - geodézie, inženýr-
ská geodézie, kartbgrafie - se diskutovalo k referátům
Z diskuse Vyšla řada doporučení pro odborn(}u skupinu
geodézie a kartografie KdT. Ve ,skupiněgeodézie a in-
ženýrské geodézie .se doporučení týkala zejména vý-
voje přístrojů a metod, které uspoří pracovní síly a pod-
statně,zvýší produktivitu práce. Řada problémů byla ře-
šena již v Jeně v roce 1961, ale jejich vyře,šení nebylo
dosud uspokojivě ukončeno. Jsou to zejména problémy
mechanizace a motorizace. Ve 'srovnání se stavem v ro-
ce 1961 se zlepšilo v geodetické službě NDR využívání
moderní výpočetní techniky. Slibným moderním počíta-
čem se ukazuje malý samočinný počítač Cellatron SER-2,
kterým mají být v nejbližší době vybaveny závody inže-
nýrské geodézie. Řada pracovníků těchto závodů je již
teoreticky připravena v kursech programování.
Průběh zasedání byl podstatně ovlivněn Um. že od

konference v Jeně uplynulo teprve méně bež jeden
a půl roku. V průběhu této krátké doby nebylo možno'
realizovat většinu doporučení, a proto se dosudnesplně-
ná doporučení diskutovali/- znovu, např. zřízení resortní
strojně poč,etní stanice. f

Proti konferenci v }eně se zasedání ve Warnemťinde z,a-
bývalo i otázkou dokumentaoe tech1'1010glí. Mám za to,
že by bylo účelné podrobit re~erát s. Schillinga důkl,ad-
'nému rozboru a .případně některé 'podněty přévzít. Po-
kud se týče referátu s. Bernatzkyho, jsou některé z jeho-
podnětů u' nás již předmě~em Výzkumu. Za bližší proc
zkoumání by však stálo posoudit v'hodnost značkQvého
klíče pro techniku rytí.
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Ve využívání vý,početní techniky (referát s. Wegene-
ra) jsme přinejmenším v současné době stejně daleko
jako geodeti v NDR, spíše o něco dále (máme vlastní
resortni SPS s možností doplnění o automatický koordi-
nátograf). Požadavky na standardizaci, jak byla před-
nesena s. K?itzs~em, jsou u nás vcelku pLněny; jed-
notné techmcké tiskopisy jsou v čs. geodetiéké službě
zavedeny, připravuje se vydání odborného výkladového
slovníku, do plánu normalizace na rok 1963 byla pojata
kartografická terminologie, právě tak jako požadavky
na vytvoření norem pro některé kartografické materiály
a vazbu atlasů.
Ze, srovnání směru vývoje v NDR a ČSSR na úseku

me~hanizace geodetických ,a kartografických pracI je
~ře]mé, že. byla nastouyena stejná cesta jak u nás, tak
1 v NDR, tj. cesta, směrujlcí přes mechanizaci a automa-
tizaci dllčích výrobních úkolů ke komplexnI mechani-
zaci a později i automatizaci výrobního procesu jako
celku .. Některé. úspěchy, kterých bylo dosa~no na tom-
to poli u nás, ~ako např. elektrooptický dálkoměr, auto-
matický koordmátograf, ukazují, že jsmedáľe než je
tomu v NDR.
Pokládám za povinnost vyjádřit závěrem dik organi-

z~!or~mv zase,dání z;a opravdu vzornou péČi o nás, zahra-
mcní úcastmky, zvláště pak s. inž. J. Zimmermannovi
předsedovi odb?rného výboru pro geodézii ft kartografil
KdTa pracovmku SGK NDR s, inž. G. Michelovi.

Saga

Socialistické soutěžení
Vzorná kvalita - ěest technika

V souwsné, době nemůžemf!" být spokojeni
u Ústavu geodézie a kartografie v Praze s úrovní
kval~t~ p~ací ~ její kontroly, přestože práVě kvalita
~:acI Je. Jedn~m z hlavních ukazatelů společenské
~celnostl našIch prací. Kvalita prací se stala sice
I ukazatelem prémiování, ale přitom její nedosta-
tečná ~ontrola a rovno~tářská ,politika mnohých
vedouclch vede k "paplrovému' nadhodnocování
kvality, které není v souladu se skutečností a také
nik9.mu ne~~ospívá. Těží z ní pouze ti pracovníci,
kten pracuJI v daleko horší kvalitě, než jsou hod-
noce:ll a zce!~ jasně .•to poškozuje ty poctivé pra-
covmky; kt~n pracuJI i vzorně, ale z důvodll již
uvedených JSou hodnoceni stejně. A v jakém je t6
vztahu k socialistickému poměru k práci? Samo-
~ejJ;Ilě v plném rozporu.
Proto se tato otázka stala stěžejním bodem pro-

jednávání odpovědí našich pracovníků a soutěží-
cích kolektivů' na výzvu předních pracovníků' na-
šeho socialistického státu. Vždyť při zeměměřické '
práci je to právě kvalita, která je prvořadým měřít-
kem nového socialistického postoje k práci. Plně
si uv'vědomuje~e, jak časově a tím i nákladově je
nárocná techmcká kontrola 'kvality prací a přitom
její absolutní ověření by často znamenalo jen ne-
závislé opakování již provedených prací. Cestou
k jejímu zlepšování nemůže být početní zvětšování
!kontrolních orgánů', ale především poctivost a vlast-
ní kOl1trola každého pracovníka. Je to skutečně
otázka cti a poměru k práci každého našeho pra-
covníka' aby přes to, že se omezí rozsah vý-
stupní kontrůly, odevzdával z vlastního přesvěd-
čení trvale kvalitní práci. Mnoho pracovníků' této
skutečnosti i zneužívá,a z ,důvodů sobeckého zájmu
o co nejvyšší výkon a získání prémie odevzdává vě-
domě ne zcelí;l kvalitní práci. Je další skupina 'těch,
ktel.'í místo vlastní kontroly čekají na 'vyhledání
chyb vedoucím, a pak pohodlně provedou opravy
takže výsledná práce má sice dobrou kvalitu, ale z~
cenu neúměrného množství vynaloženého' času na
kontrolu vedottcfmi, což je pak příčinou i oslabením
celé řídící práce, těchto vedoucích.
Po projednání těchto otázek na pracovištích byla

ve spolupráci s KVOS vyhlášena soutěž o vzornou
kvalitu pod heslem .,Vzorná kvalita - čest techni-
ka" za předpokladu 'současného plnění výrobních
úkolil i v objemu. O vzornou kvalitu jsme již sou-
těžili, ale v této soutěži chceme využít i nového
vztahu k' práci našich nejosvědčenějších pracov-
níků'. Po jejich přihlášce a vstupu do této soutěže
a po zevzrubném vyhodnocení jejich dosavadní prá-
ce vedením provozů a závodními výbory ROH, jim
proplljčíme přímo oprávnění osobně ověřovat razít-
kem a podpisem vzornou kvalitu práce. Takto ozna-
čené práce nebudou jIž podléhat výstupnÍ, kontrole.
[Vlámeřadu pracovníkll. kteří již nyní trvale prová-
dějí prácfi! ve vysoké kvalitě. q tyto pracovníky se
chceme plně opřít, dát jim plnou důvěru, že osobně
bez další kontroly zaručí vysokou kvalitu své prá-
ce, a že se stanou pomocníky, vychovateli a vzo-
rem pro další. Uvědomujeme si, že je 'to na úseku
našich prací první opatření tohoto druhu, které
staví pracovníka do úlohy socialistického \4yědo-
mělého hospodáře, náročného především na 'sebe
samého, který pracuje kvalitně ne z donucení zesí-
lené kontroly, ale z vlastního přesvědčení, že kva-
lita práce je otázkou jeho cti. Udělení oprávnění je
projevem největšího uznání každému takto vyhod-
nocenému pracovníkovi a věříme, že dů'věru ne-
zklame a že jeho jméno na dokončené práci se sta-
ne skutečnou zárukou vysoké kvality.
Na aktivu zástupců soutěžících kolektivů, nej-

lepších pracovníků ÚSGK a pracovníků soutěžících
o vzornou kvalitu, konaném 8. prosince 1962 v Pra-
ze za př~toninosti zástupců KV KSČ, KVOS a ná-
městka předsedy ÚSGK s. inž. Sachunského převza-
lo prvních 30 pracovníků ústavu z rukou předsedy
KVOS a ředitele ústavu oprávnění a razítko "Vzor-
ná kvalita ~ čest technika" k označování svých
prací.
Aktiv ve svém usnesení uložil všem účastníkům

další popularizaci této soutěže a získání dalších,
pracovníků' a celých kolektlvů pro kvalitní práci,
a tak vytvbřit širokou základnu této soutěže již pro
plnění úkolů' plánu na rok 1963. Mělo by se sou-
časně stát ctí a závazkem každého soutěžícího ko-
lektivu, aby měl ve svém středu co nejvíce pracov-
níků' soutěžících o vzornou kvalitu prací.
JIž v období projednávání výzvy se přihlásIli do

soutěže další pracovníci, jejichž dosavadní práce
však nebyla jednoznačně vzorné kvality. a proto
nejdříve musí podstoupit zkušební kandidátskou
lhůtu, ve které budou pravidelně vyhodnocovánI ve- .
ducími a odborovou organizací a později navrženi
KVOS a řediteli ústavu k propůjčení oprávnění
označovat osobne vysokou kvalitu prací. Stejným
způsobem budou do soutěže zařazeni další přihlá-
šenípracovníci, případně celé kolektivy.
Pracovníci, kteří od té doby budou sami ,označo-

vat konečnou kvalitu své práce, budou trvale vy-
hodnocováni i na podkladě připomínek k jejIch
práci ze strany obyvatelstva, investorů a dalších
kooperujících složek v ústavech geodézie a karto-
grafie. Jestliže nezklamou dů'věru ústavu a sVů'j so-
cialistlcký vztah k práci prokáží soudružskou po-
mocí dalším pracovníků,rtí ke zvÝšení kvality pra-
cí,uplatňováním nové techniky a novátorských me-
tod při své práci a přebíráním prací na nejobtížněj-
ších úsecích, budou tlto pracovníci navrhovánI
k udělení titulu "Průkopník socialistické práce".
Aktiv přijal závěr, aby byly k obdobné. soutěži

"Vzorná kpalita - čest technika" vyzvány další
ústavy resortu geodézie a kartograf1e a aby ÚVOS
aÚSGK zahrnuly výsledky ústavů v této soutěži do
kritérií ceJostátní soutěže ústavů o Rudý prapor
ÚVOS a ÚSGK. Orqanizačnz výbor aktivu
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Z činnosti Č'SVTS
Celostátni seminář o mechanizaci a automatizaci

geodetických a kartografických praci v Praze
v květnu 1963

K zaj!štěníširoké diskuse a možnosti její včasné pří-
pravy seznamujeme tOuto cestou odbornou veřejnost
, s' referáty, jejichž osnovy byly již autory ,vypracovány ft

přípravným výborem schváleny. Referátů 1'e sice znač-
ný počet, budou však krátké, neboť jsou určeny pro od-
borníky a omezí se tedy na. zveřejnění jen nových po-
znatků. Předpokládáme, že spotřebují asi třetinu času
jednání a na diskusi zbude asi polovina času. Uvedený
přehled referátů a jmen soudruhů, kteří je zpracovali,
není vyčerpávající, očekáváme ještě další příspěvky.
Přesné znění referátů bude uveřejněno v,' programu se-
mináře, který bude rozesílán v květnu t. r.
V oboru g e o d é z i e je mož~o JeferáfY rozdělit ,na

několik skupin: lnž. lngeduld (CVUT] promluví o nové
technice při geodetických měřeních (měření úhlů, délek,
výšek, stabilizace a signalizace, mapovací metody]; CS~
inž. Delong (VÚGTK) a inž. Sokolík (VÚGTK]o elektro-
optickém dálkoměru VÚGTK. (vlastnosti, technické a
ekonomické parametry, možnosti použiti]; doc. inž. dr.
Válka (VÚGTK] bude referovat o redukčním tyčkovém
dálkoměru a o jeho využití; inž. Macháček (SÚDOP
Praha] uvede v referátu o geodetických pracích při pro-
jektování nových a rekonstruovaných železnic způsoby
a pomůcky k situačnímu zaměření kolejišť, pojedná
o snímání příčných profilů v nádražícíh. a o mechanizaci
kontroly vynesených příčných profilfl; inž. Pálka (Ener-
govod, Bratislava) přednese r'eferát o meclhanizaci traso-
vacích a geodetických prací při !zaměřování vedení. VVN
a inž. Drtina (SG Příbram] o mechanizaci geodetických
. měření v průmyslu. J. Vlček (Ústav pro výzkum rud)
přednese zkušenosti s mechanizací usměrňování důl-
ních měřických sítí gyrokompasem, o automatizaci ode-
člM.ní hydrostatických v,ah a o mechanizaci signalizace
důlních měřických bodů.
Me c Iha n i z a c i v Ý poč e tni c h p I' a c í je. věno-

vána další skupina referátů: CSc. inž. Cimbálníka
'(VÚGTK) o využití děrnoštítkových strojů ARITMA ke
geodetickým výpočtům, inž. Charamzy (VÚGTK] o geo-
detických výpočtech na samočinných pqčítačích" inž.
Kotala (ÚGK Praha] o zpracování evidence půdy na
děrnoštltkových strojích ARITMA, inž. Šťastného [GTÚ]
o výpočtech na pb,čítačiZ 11 a inž. Kociána (ÚGK Brati-
'slava) o výpočtech na samočinném počítači LGP-30.Ový-
počtech na samočinnémpočltači URAL. II pojedná ve
svém referátu inž. Macháček. Referáty seznámí poslu-
chače s možnostmi výpočtů na všech druzích vlhodných
počítačů, kt,eré"'jsou dnes v ČSSR k dispozici. Cílem je
dosáhnout masového provádění výpočtl! na počítačích na
všech geodetických pracovištích v ČSSR.V referátu o mo-
derních prostředcích pro, zpracováni výsledkůměř,ení
popíše doc. inž., dr. Válka jednotlivé části mechanizační
linky a bude se zabývat možnostmi vhodné registrace
geodetických informací s cílem postupné mechaniza'ce
a automatiZi8.ce. Referát bude doplněn zk,uš,enostmi ÚGK
v Praze s poloprovozním vyzkoušením. prototypu auto-
matického koordinátografu. Nové možnosti mechanizace
při určování plóch uvede ve svém referátě inž. Klime,š
(ÚGK Brno).
Pomůcky malé a střední meclhanizace zaujmou většinu

posluchačů a připravovaná velká mechaniz,ační zařízení
budou pravděpodobně zdrojem četných přip~mínek.
Z oboru Ifo t o g r a m m e t r i e je zatím přihlášeno

11 referátů: inž. Jeřábek [ČVUT) promluvi o uplatnění
mechanizace při fotolaboratorních pracich, inž. Maršík
(VÚGTK) o výsledku výzkumu vlivu kvality leteckých
.snímků na přesnost, fotogrammerického vyhodnocení,
o kritériíclh kvality snímků a o vlivech způsobů foto-
grafickéhozp1'iacováni. Metodami zhuštění bodového pod-
kladu analytickou areroViangulaci se budou zabývat dva
referáty: CSc. Ínž. Krátkého (VAAZ) a inž. Tomsy,
[VÚGTK); budou v nich zhodnoceny dosavadní zkuše-
nosti' a nazn:ačeny cesty k dalšímu zlepšení technologie.
Možnosti grafických a numerických fotogrammetrických
metod pro mapování ve velkých měřítkách uvede inž.
PichlIk (VÚGTK), včetně porovnání grafického a nume-

rickéiho vyhodÍlO00nl, zhodnocení vlivů na přesnost a sta-
novení vlastních postupů vyhodnocování. Inž. Skládal
(ÚSGK) nazoočí perspektivy pro další mechani~aci a
automatizaci f('ltogrammetrických metod pro mapování ve
velkých měřítkách. lnž. Kunický [ministerstvo dopravy]
a inž. Vyhnánek uvedou možnosti využití terrestrické
fotogrammetriepro zpracování montážních plánů a tech-
nické dokumenta&e velkých mechanických strojů; inž.
Adler (SVST] seznámí poslucbače s určoyáním defor-
mací staveb fotogrammetrickými metodami a lnž. Šíma
[GTÚ] s určováním profilů a kubatur fotogrammetrický,
mi metodami s mechanizací výpočtů. Jan Vlček [ÚVRJ
promluví o mechaniz,aci převodu bodů leteckého snímku
do orthogonální projekce a o mechani:z.aci zjišťování
příčných profilů důlních děl jednosnímkovou fotogram-
metrií.
K a I' t o g I' a f i e je obsahem zatím deseti referátů: inž.

Kouba (ÚSGK] uvede současný stav a dosaženou úro-
v'eň v redakci, kresbě - rytině, přípravě k tisku, v tisku
i v knihařských pracích ,a tendence rozvoje mechanizace
a automatizace kartografických prací; CSc. inž. Hojovec
(ČVUT) ukáže vle svém referátu na možnosti mechani-
zace transformace mapového obsahu a inž. Neumann
[KR'ú Pr,aha) přednese referát o uplatnění mechanizace
při zpracování školních mapových pomůcek. O výhle-
dech mechanizace zpracování popisu mapóvých děl pro-
mluví inž; Plachý [VÚGTK]. Provede rozbor produktivity
jednotlivých druhů fotosázecích kartografických strojů
a naznačí hlavní směry vývoje mechanizace vyhotovovánl
vydavatelského originálu názvosloví. lnž. Kubeč'8k
(MNO] promluví o platiských fóliích pro sériové roz-
množování plastických map a o technice jejich potisko-
vání; inž. Kelnár (KRÚ Modra - Harmónia) o nových
postupech .při sériovém rozmnožování plastických map.
Referát inž. Lofelmanna [ÚGK Pardubice) je zaměřen na
vývoj jednoduchých rozmnožovacích metod a na jejich
užití při. reprbdukci map (pl,anografic.ké metody, foto-
lový/tisk, jednoduché rozmnozovací pomůcky jako Tem-
pokop, Dokufo atd.). lnž. Jelínek (MNO] pojedná o vy-
užiti předsensibilizovaných tiskových desek; inž. Kraus
(ČVUT) o uplatnění metod chromametrie při tisku map.
O působení geometrie a !hornické kartografle při kom-

plexním řešení mechanizace a automatizace v báňském
průmyslu promluví inž. Mošna (ÚVR).
Z po~eclhného výčtu témat referátů a jmen jejich

autorů vyplývá, že seminář se bezpochyby stane pracov-
ním prostředím, na kterém přednesené nové poznatky
a návrhy směřující k rozvoji mechanizace a automatizace
geodetických prací budou diskusí obohaceny, kriticky
zvažovány, hodnoceny "a hlavIlcě ,rozšířeny na mnoho
pracovišť.
V období mezi seminářem a připravovanou konferenci

v r. 1964 by mělo být výsledků jednání semináře VTS
využíváno na všech geodetických pracovištích k zvyšo-
šání produktivity práce, zvýšení kvality, snížení ná-
kladů a námahy. Stane-li se tak, pak přípravovaný semi-
nář splní své poslánI.

Tematickd komise přfpravného výboru

K připravované celostá.tni výstavě geodetických
praci

V květnu 1964 bude u příležitosti IV. geodetické kon-
ference v 'Praze uspořádána výstavá geodetických, foto-
grammetrických a kartografických prací. Ze všech oborO
naší geodézie můžeme očekávat velmi kvalitní práce,
které jistě přispějí k vzájemnému rozšíření dobrých
zkušenosti.
Při této příležitosti I:!ybylo velmi správné daleko více.

nežli dosud zhodnotit práci zeměměřičů pracujících při
investiční .výstavbě, ať již v projektových ustavech nebo
v pr()váděcích podnicích. Tato práce je v zahraničí hod-
nocena daleKá více než u nás, jak jsme se mohli pře-
svědčit loňského roku na mezinárodní výstavě FIG, po-
řádané u příležitosti X. mezinárodního lwngresu země-
měřičů ve Vídni. Záleží přitom pochopitelně hlavně na
nás, zeměměřičích pracujících při investiční výstavbě,
abychom dovedli ukázat a správně prosadit svou práci
a také předvést své nejlepší práce právě na výstavě po-
řádané u ,nás přlšUhl) roku.
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Zeměměřiči při výstavM socialismu vytvářejí mnohá
dHa, která svým pl;ljetím i progresívním řešením jsou
schopna, aby byla vystavena vedle prací, které před-
vedly ve Vídni ostatní státy. Zeměměřič pracující při
výstavbě musí řešit nepřetržitě ril.zné úkoly ze širokého
úseku geodézie, úkoly méně i více náročné a musí je
řešit dobře. Každá chyba, které by se dopustil, mil.že
bezprostředně zavinit veliké národohospqdářské ztráty,
neboť za ním jedou buldozery a bagry a ostatní stroje
pro zemní práce, betonují se a montují objekty, poklá-
dají koleje a inženýrské sítě. Postavení zeměměřiče, pra-
cujícího při výstavbě pril.myslových závodil. a při ostatní
investiční výstavbě v Sovětském svazu vyjadřuje věta
sovětského geodeta Gliotova: "Geodet ve své funkci
předchází investiční výstavbu, provází výstavbu a také
ji zakončuje."

I v našem podniku se setkáváme s pracemi vysoké
úrovně, se kterými je možno přijít na kteréhokoli fo-
rum. Začneme-li od tzv. topografického pril.zkumu [vy-
hláška č. 152/59, hl. 53). jsou to např. základní plány
závodil., ať již zpracované podniky ÚSGK [ZPZ Závodů
československo-sovětského přátelství, n. p., Záluží
u Mostu) nebo jinými organizacemi [např. všechna
letiště "- zpracovatel Státní letecká správa, odbor vý-
stavby letišť). Při vytyčování hlávních tras [vyhláška
č. 152/59, hl. 189) existují vynikající práce, jak bylo ne-
dávno. prokázáno u naší největší stavby socialismu -
zpracovatel Hutní projekt Praha.
Vlastní výstavba bývá zpravidla zahájena zem12ímipra-

cemi. Na stavbě metalurgického závodu ČKD' v Kutné
Hoře vytvořil si zkušený geodet s. Vlastimil Veselý z me-
chanizační správy našeho podniku svůj systém práce,
který umožňuje lepší a snadnější organizaci zemních pra-
cí. U větších závodů nebo rozsáhlých stavenišť, kde
zemní práce představují velké přesuny hmot, jdoucí až do
sta tisíců "kubíkil.", závisí provedení zemních prací ze-
jména po, ekonomické stránce' na ddbré a promyšlené
organizaci a na promyšleném naslJ.zování zemních me-
chanismů k vlastnímu přesunu zemin. Jelikož se pracuje
s pil.vodním terénem a projektem zemních úprav [řekli
bychom se "starou" i "novou", budoucí topografií úze-
mí), je jasné, že k takové práci má nejlepší předpoklady
právě zeměměřič. Ten z éelé řady našich techniků má
nejlépe vypěstované topografické znalosti. Na příkladu
zemních prací pro výstavbu metalurgického závodu ČKD
v Kutné Hoře se prakticky. ukázalo, že plynulé .a hospo-
dárné .provedení zemních prací bYlo logickým dil.sledkem
dobré organizace a připravenosti, která právě byla řízena
zeměměřičem. Metoda s. Veselého spočívá v precisní
přfpravě a levidenci práce. Prúběžné sledování dílčích
kubatur provedených částí [figur)' dosahuje velmi snadno
již 'v přípravě a vytyčení. Vtip je v tom, že vytyčovatel
'dá jednotlivým strojům tak velké úseky, které odpoví-
dají jejich předpokládanému výkonu za sl~ované ob-
ddb!. Tím odpadá pracné a zdlouhavé zaměřování a po-
čítání kubatur koncem měsícil.. Systém je doplněn sou-
stavou značek, které jsou jednoduchou, ale neocenitel-
noU orientační pomůckou pro osádky strojů, mistry,
stavební dozory a jiné povolané funkcionáře. Značky,
které situačně i výškově vyjadřují úpravy pláně, za-
hrnují všechny základní zemní práce jako skrýv.\l:u hu-
musu, výkopy a násypy. Osádkám strojů velmi usnad-
ňuje tento systém jejich úkol a sami si je žádají na
ostatníC1J. našich stavbách. Tento zlepšovaCí návrh bude
zaveden v celém našem podniku.
S těžbou zemin nebo kamene souvisí kontrola kuba-

tur, která je nutná pro převzetí zemní úpravy stavebním
dozorem n'ebo stavební výrobou. Pro kontrolll kubatur
velkých figur na staveništi velkolomu u Berouna použili
jsme v zeměměřickém středisku našeho podniku s úspě-
chem pozemnf fotogrammetrie. Je to metoda progr'esívní
a neobvyklá, jejíž obdobu jsme ve Vídni nikde nena-
lezli. Tento způsob práce nám umoŽnil provést ,kon-
trolu těžby podle projektp ve velmi obtížném terénu,a za
velmi nepříznivých povětrnostních podmínek rychle a
při maximální bezp.ečnosti práce pI10 pracovníky. '

I v dalších fázích práce zeměměřičů na našich stav-
bách -až po zakreslování do (upřesněného zastavova-
cího plánu - musí být zeměměřič dobře seználl1en s ob-
sahem díla, dokonale je pochopit a umět Je na pláni
realizovat Existuje mnoho dobrých příkladů práce ze-

měměřičO. ze širokého pole jejich pťl.sobnosti v investiční
výstavbě a jistě budevš,estr,anně prospěšné, bude-li na
podobných výstavách a přehlídkách, ať již národních
nebo mezinárodních, tato práce ve větší míře zhodno-
cena. A jedině k tomu má toto přátelské upozornění
sloužit.

ln~. Jiří Vefd~lek, KonstruktilJu, Il. p., Praha

Prof. Jni. dr. Peschel v Praze

Geodetický a topografický ústav v Praze ve spo-
lupráci se závodními pobočkaci vědeckotechnické
společnosti ÚSGK a GTÚ a Českým vysokým uče-
ním technickým v Praze, fakultou stavební, pořádal
dne lS. února 1963 na katedře geodézie přednášku
prof. inž. dr. Pes c h e I a a inž. B I e i I a z geode-
tického institutu Technické univerzltv v Drážďa-
nech, na téma Nový polní komparátor' na proměřo-
vání nivelačních lail.

Prof. Peschel se ve své přednášce, doplněné dia-
positivy, zabýval vlivem délky laťového metru na
výškové měření a způsobem určování délky laťo-
vého metru, nejprve u dřevěných latí a pak u ni-
velačních latí s invarovým páskem. Způsob promě-
řování ,položením normálního metru na laťovou
stupnici má řadu nevýhod. Prvním krokem ke zlep-
šení polní komparace bylo oddálení normálního
metru od laťové stupnice na tzv. substitučním kom- ,
parátoru, Substituční komparátor jsou v podstatě
dva mikroskopy a mikrometry, vzdálené navzájem
1 metr. Jejich přesná vzdálenost se určila normál-
ním metrem. Později byl podle myšlenky qr. Har-
mansena z Kodaně zkonstruován staniční kompa-
rátor, kde jsou obrazy dílků stupnice, vzdálené na-
vzájem 1metr, svedeny do jednoho okuláru. Plan-
paralelní deskou se provádí jejich koincidence a na
mikrometru se určí délková odchylka. Z rozdílu
čtení mikrometru při koincidenc1 dílků normálního
metru a dílku zkoušeného laťového intervalu se
odvodí skutečná délka laťového intervalu. V posled-
ní době byl zkonstruován na stejném principu pře-
nosný komparátor na polní proměřování nivelač-
ních latí. V závěru přednáš~y prof. Peschel uvedl
výsledky zkoušek provedených na tomto kompará-
toru. Přesnost koincidence pro rysky normálního
metru je ± 2-4.u, pro rysky laťové stupnice ±4-6.u.
Střední chyba v cejchování normálních metrů se
pohybuje mezi ±3-S.u, podle kvality rysek. Přes-
nost určení laťového metru novým komparátorem
pak bude ± 6-7.u. .
Po diskusi na přednesené téma seznámil prof.

Peschel účastníky přednášky s výsledky zkoušek
motorizace technické nivelace. Při těchto zkouš-
kách byl nivelační stroj s automatickou horizontací
umístěn na automobilu a nivelační latě byly upév-
něny na dalších dvou automobilech. Svislý pohyb
automqbilu na stanovisku byl zjištěn ± 0,1 mm,
což je pro technickou nivelaci zcela vyhovující.
Nového zpfisobu použili v NDR geofyzikové pro
technickou nivelaci gravimetrických bodů. V loň-
ském roce zaměřili tímto způsobem SOD km pořadů
se střední kilometrovou chybou ±'3 mm.
Odpoledne seznámil přítomné inž. Bleil s kon-

strukcí,a Obsluhou nového komparátoru. Všichni zá-
jemci sl pak mohli provést měření s novým kompa-
rátorem.
Na závěr odpoledne prof. Peschel ještě promít-

nul diapozitivy, na kterých posluch'ačeseznámil
s výsledky celé řady zkoušek v oboru nivelace, pro-
váděných na Technické univerzitě v Drážďanech.
Přednáška byla přednesena něme<;ky. Pro účast-

níky byl připraven český obsah. Diskusi řídil prof.
Bllhm. Kunssberger
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Geodetickt obzor
sv. 9/51 (1963J č.3

Deset let činnosti Státního n.akladatelství
technické literatury

Vydání technické literatury má u nás dobrou tradici,
kterou úspěšně rozvíjí Státní nakladatelství t'echnické
t1teratury. Svědčí o tom, skutečnost, že od roku 1953,
tedy'"zhruba za 10 let činnosti,' vydalo přes 7037 pu~
bllkací v nákladu přes 21 miliónů výtisků a že časopi-
secká produkce činila za stejné období téměř 29 miliónů
výtisků. Jen v loňském roce .bylo timto nakladatelstvím
vydáno 791 publikací v nákladu 3,270794 výtiSků, což
dělá víC, než veškerá produkce technické literatury za
celé předchozí období 60 let před druhou světovou vál-
kou. Převahu ve vydávané liter,atuře má nejživější' pro-
blemtika, jako jaderná technika, automatizace, che-
m:izace průmyslové výroby, nejihbSpodárnějši využívání
surovin a zavádění pokrokových technolqgiqkých po-
stupů. Téměř 60 % veškeré produkce je věnováno lite-
ratuře pro dělníky, mistry a pracovníky se střední tech-
nickou kvalifikací. Čtenáři technické literatury jsou však
i inženýršti pracovníci a žáci a studující všech odbor-
nýcih ,škol technického směru.
V usnesení XII. sjezdu se praví,' že je třeba zajistit

podle potřeb národního hospodářství růst kvalifikaoe
dělníků, místrll a techniků a zvyšovat počet pracovníků
se středoškolským, odborným a vysokoškolskýmvzdělá-
ním. Pro SNTL to znamená prohlubovat sepěti vydá-
vané literatury s úkoly průmyslu,.zejména se zaváděním
komplexní mechanízace a ,automatizce. Proto také
v edičním plánu na rok 1963 je pamatováno v'edle vydá-
vání dalšlch svazků již' zaběhnutých ,a populárních
knižnic - Kurs teohnických znalostí,' Knižnioe strojí-
renské v9roby, Hornická, Hutnická a Elektrotechnická
minima, Praktické elektrotechnícké příručky, Polytech-
nická knižnice ,atd. - i na vydávání dalších svazků no-
yě založené Knižnice ,automat1izaoe. Tato snaha se j€ví
i ve vydáváni knih pro VYŠŠítechnické pracovníky. To
ostatní Vyplynulo i z výsledků literární soutěže SNTL, ve
které byly odměněny nejvyššími cenami díla jako: inž.
Zbyněk lbler a inž. Dušan Timko: Automatizace par-
ních elektráren, práce autorů V. Borského a J. Matyáše:
Technika '.použiti elektroniékých analogových počítačů a
další. I tyto publikace jsou' zařazeny v e'dičním ,plánu
, SNTL na rok 1963.

Velkou pozornost věnui'e SNTL rozšiřování .technické
literatury mezi nejširší vrstvy pracujíCích. Proto z jeho
podnětu vznikl v roce 1959 Klub čtenářů technické lite-
ratury. Myšlenky: Klubu a výhody, které poskytuje, byly
vřel,e uvítány zájemci o technickou knihu. Je to nejlépe
vidět z toho, že v letošním roce již byl daleko překro-
čen počet 32 000 členů. Z toho je 20 % dělníků, středně'
technických pracovn'íků a úředníků 40 %, inženýrů 24 %
a 16 % studujících. Zajímavé je také oborové zastou-
pení. Hlavní složku v struktuře členských objednávek
tvoří strojírenská literatura, asi 30%. V této 'skupině je
také patrný vzrůst odbornýcih znalosti a požadavků děl-
níků a mistrů, neboť stoupá odběr náročnějších knih.
Potřeba'vyššího vzdělání je taképatrna ve skupině teo-
retické literatury, k~e se její zastoupeni o'proti r. 1961
téměř zdvojnásobilo:' V ostatních tematikách, v hornic-
tví, hutnictví, ekonomii, chemii, stavebnictví atd., zů-
stává stav na stejné úrovni. V elektrotechnické litera,-
tuře, která se podílí asi 30 %, je,zastoupena průmyslová
elektrotechnik,a asi ze 60% a pouze ssi 30,% je z oboru
radioteohniky a televize. Hlavní výl1odou členstvi v Klu-
bu čtenářů je, že čleN. má zaručeno dodání objedna-
ných knih, tedy i těch ~ nebo lépe řečeno -' především
těch, které bývají na knižním trhu okamžitě rozebrány,
dále' možnost získání knižní prémie podle výběru ve
výši 15 % hodnoty odebraný.ch knih, plnou informova-,
nost o chystaných novinkách prostřednictvím Člen-
ského ! z'pravodaje apod. Další v'elkou vyhodou je i mož-
nost volného .studia knih a časopisů, a to i unikátních,
v klubových místnostech ve Středisku technické l~t'e"
ratury v Praze ve Spálené ulici. Sředisko technické iite-
ratury představuje nejenprůzkumové prodejní místnosti,
ale i celou řadu služeb. Veškeré knihy jsou zpřístupně-
ny volné prohlrdce. Kromě toho mohou návštěvníci ne-
rušeně studovat knižní a časopiseckou literaturu v pří-
Jemném -prostředí čítárny. Ve zvláštním výstavním sále
jsou pravidelně měsíčně instalovány výstavky, zaměřené
k určité problematice, které se těší ohromnému zájmu
náVštěvníků i zahraničních, Jak o tom svědčí zlipisy

\

v knize Ihostí. Sti\edisko technické liter,atury je totiž
zařízení, které bychom asi marně hledali jinde ve světě.
Z významných výstav,' které zde byly uspořádány vzbu-
dily velkou pozornost výstavy "Na pomoc rozvoji auto-
matizace" a výstav,a věnovaná brigádám ,socialistické
práce, z mezinárodních pak výstavy anglické, italské,
maďarské, německé i americké knihy, především však již
tradičnívýstvy sovětské literatury, které bývají před-
mětem velkého zájmu čtenářů. Výhodou zejména po-
slední SOVěÚ5kévýstavy bylo, že vystav,ené originály
bylo možno na místě objednat.
Stejné pozůrnosti se těší i přednášky a besedy s auto-

ry, vynálezci a zlepšovateli, které se konají ve zvláštním
sále, zařízeném' též pro promítání filmů a diapozitivů.
Stá,tní nakladatelství technické literatury konečně zor-

ganizovalo i Bezplatnou informační službu, která v sou-
časné době praVidelně a adresně informUje na 60000 zá-
jemců zvláštním měsíčním bulletinem o novinkách li při-
pravovaných knihách .. Členem této informační služby se
může stát každý občan pouhým písemným dožádáním.
Knihy SNTL vynikají i výtvarným zpracováním a gra-

fickou úpravou. Na Expo 1958 v Bruselu obdrželo všech
pět vystavených knih druhé nejvyšší vyznamenání, o rok
později, na Mezinárodní výst,avě knižního umění v Lip-
sku, byly v neobyčejně silné konkurenci oceněny dvě
knihy, a to Hlavsovo dílo "Ty,pografitká písma latin-
ková:" zlatou medailí za knižní úpravu a stříbrnou me-
dailí za sazbu a tisk, knVha"Sklo v Československu" pak
zl.atou medailí. v kategorii vazby užitkov'ých knih.
V uznání za dosažené úspěchy na tomto poli kulturní

činnosti bylo Státnímu nakladatelství technické litera-
tury v roce 1957 uděleno presIdentem ČSSR vyzname-
nání "Za zásluhy o výstavbu".

Mapy, atlasy
vývoj mapového zobrazení

Československé socialistické republiky ,
Díl I:
Mapy českých zemí do poloviny 18. století'
Autor textu: doc. dr. Karel Kuchař, odpovědný redaktor:
Jindřich Svoboda, pl'Omovaný geograf, technický redak-
tor: Miloš Diviš, výběr a uspořádání map: Kartografický \
ft reprodukční ústav v Praze ve spolupráci' s autorem
textu. Zpracoval a vytiskl K,artografický a reprodukční
úst,av v Praze, vydala Ústřední správa geodézie a karto-
grafie v Praze 1959. 68 stran textu. 10 obr., 12 listů
mapových příloh, vydání první, náklad 2300 výtisků, for-
mát 27X35 cm, cena váz. 50 Kčs.

Dit' III:
Mapování a měření českých zemí od pol. 18. stol.
do počátku 20. stol.
Autoři textu: inž. dr. František Boguszak a inž. dr. Jan
Císař; odpovědný redaktor: inž. Karel P,ecka, teclhnický
redaktor: Miloš Diviš, výběr a uspořádání' map: Karto-
grafický a reprodukční ústav v Praze ve' spolupráci
s autory textu. Zpracoval a vytiskl- Kartografický a re-
produkční ústav v Praze, vydala Ústřední správa geodé-
zie a kartografie v Praze 1961. 80 stran textu, 30 obr.,
14 listů mapových příloh, vydání první, náklad 2300 vý-
tiskl1, formát 27X35 cm, cena váz. 50 Kčs.
Vydané svazky tvoří polovinu edice, j'ejímž záměrem

je seznámit veřejnost soustavně a dostatečně podrobně,
přitom však názorně 'a příStupnou formou se stěžejními
kartografickými památkami našich zemi. Ve stadiu pří-
pravných prací je díl druhý o práci přísežných zem-
ských měřičů, geometrů a inženýrů v 16. až 18.
století a díl čtvrtý "Plány měst českých zemí do polo-
viny 10. století". Uvažuje se o připojení samostatného
svaz~u, věnovaného, vývoji kartografických prací na Slo-
vensku od jejich začátku do konce 19. století.
První a třetí díl "Vývoje. mapového zobrazení ČSSR"

se týkají mapových děl pokrývajících celé země a nále-
žející0h k nejvýznamnější tématioe naši historické kar-
tografie. Počátky kartografických prací sleduje díl první,
pozdější rozvoj velkých mapovýcih děl je obsahem dílu
třetího .. Sérii ukázek zahajuje v prvním dílu reprodukce
naší nejstarší 'kartografické památky - Klaudyánovy
mapy z r. 1518, Jejímu vydání předcházel nejméně sto-
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letý v9voj, jak autor dokáwl před někoItka lety inter-
pretacf souřadnicov9ch tabulek pocházejíclch asi z roku
1422. Do textu zařazená mapa, sestrojená podle těchto
tabulek, je zajfmav9m dokladem středověké představy
o našem území. Ukázky pokračují mapou Crigingerovou
(1569J, Aretinovou (1619), Vogtovou 1712 a pro Čechy
končí v9řezy z map MUllerových (kolem r. 1712J. Jimi
u nás obqobí individálních pracl přestává. Kromě uká-
zek puvodních map jmenovaných autorů přinášfkniha
[ uklázky ruzných kopii, tehdy pořIzovaných. Mapy Mo-
ravy jsou zastoupeny dílem Fabriciovým (1569), Komen-
skélho (1627), Visctwrovým (1692J a MUllerovým (1716),
mapy Slezska dílem Helwigovým (1561) a Wielandovým
(1736). Rovněž zd,e byly zařazeny vybrané ukázky, vý-
znamné zvláště při řešení kartografické tvorby J. A. Ko-
menského. Mapy nebo jejich části jsou l-eprodukov"ány
v originálnl velikosti nebo zmenšené, vždy však jen na-
tolik, aby zůstaly dobře čit,elné. Pukud byly původnf
mapy vydávány převážně kolorované, byly jako ukázky
voleny barevné exempláře. Dlk dokonalé reprodukčnl
technice byl původní kolorit zachován věrně.
Část textová uvádí čt·enáře do často složité problema-

tiky historické kartografie způsobem, který svědči o hlu·
bokém a Všestranném ovládání látky podávané jasným
a srozumitelným slohem. Užiti kartometrických a statis-
tických metod, vnášení obsahu starých map do správné
geografické sítě umožňuje autorovi objektivní hodno-
ceni jednotlivýc1h map, spočfvajícf na exaktnfm základu.
Pečlivé sledování historických souvislostí jednotlivých
výtvoru a jejich autoru dokresluje pak přehledný a v zá-
kladech úplný obraz kartografie celého obdobL
Prvním svazkem "Vývoje mapového zobrazení ČSSR"

se našf veřejnosti dostává ucelené řady ukázek karto-
grafické tvorby z 16.-18. století, jež dosud byla prak-
ticky nepřistupná nebo {jen pro Čechy] známa užšímu
kruhu odborných pracovnlku.
Kartografická díla, která jsou náplní třetího dHu

edice, odlišují se podstatnými znaky od staršfch map,
takže užitá časová hranice, poloviny 18. století se kryje
s hlubšlmi dělícími Ihledisky, Rozdíly se jeví v duvo-
dech vzniku, souvisejících s využíváním nových map
i ve' zpusobu tvorby. Starší mapy nespočívaly na přes-
nýclh měřických podkladech, byly sestrojovány jednotli-
vými kartografy a měly omezené možnosti užití, Potřeby
pozdního f,eud,alismuvyvolaly však v živO't rozsáhlá kar-
tografická díla zcela jiného rázu. vývoj' vojenství
v 18. století, zvláště pak změny. v taktice pěchoty a v 19.
století i dělostřelectva, požado\nal nezbytně náhradu za
přHiš přehledná starší dna, jež při válečných operacích
neposkytovala dostatek informacL Zájmy mocenské a vo-
jenSké stály tedy u kolébky prvních soustavných a po-
drobných map, jež se nadále bez přeru!\ení rozvljely
jako jedna z nejvýraznějších větví moderní kartografie,
až do současné d;Qby. Potřeby hospodářské, především
daňové vedly přibližně ve stejné době ke vzniku jiné
zá.kladnl větve kartografické tvorby - ke vzniku map
katastrálních, vzhledem k své funkci i velikosti dHa
neméně významn)'ch nežli mapy vojenské. Obě skupiny
zcela přerostly pracovnf možnosti jednotlivcu. Vyvolány
státními potřebami, staly se v)'raznými v9tvory státní
správy.
Ukázky třetího dnu počínají prvním vojenským ma-

pováním, prováděným "metodou li.la vue" do zvětšené
mapy MUllerovy v Čechách v 1. 1764-1767, na Moravě
v 1. 1764-1768, ve Slezsku r. 1763. Originályelaborátu,
uložené ve Vídni, jsou teprve nynf zpřístupňovány 00-
šÍm Zájemcům pořizovánfm fotokopiI. Následuj,e drUJhé
vojenské mapování, v Čechách v 1. 1806-1809 a 1812 až
1819, na Moravě 'V 1. 1838-1842, z nějž vzešla první
SPeciální mapa Čech [38 listU v měřítku 1: 144000J a
Mjoravy [20 listů v témže měřítku J, dále generální mapa
a Schedova generální mapa. Až do současné doby pi'e-
trvala díla třetího vojenského mapování, jejichž měřítka
byla již volena v dekadické soustavě a jež jsou běžně
známa široké veřejnosti. Na podkladě trigonometrickě
sHě a nivelačního měření byly zpracovány topografické
sekce 1 : 25000, speciální mapa 1 : 75000, generální ma;
pa 1 : 200000 a přehledná mapa 1 : 750 000. Tato díla by-
ia převzata po r. 1918 čs. vojenským zeměpisným ústa-
rem a upravována po celé trvání př'edmnichoVské re-
publiky.
Význam těchto, na svoU dobu vynikajícfch děl, byl ne-
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smIrný. Nejen že sama sloužila nejNiznějším účelum
(hospO'dářským, kulturnfm, vědeckým, turistickým aj.),
ale přímo či nepřímo se úřední kartografie staI.a zákla-
dem pro mnohotvárnou a neol:>yčejně rozsáhlou karto-
grafli soukromou. Vymykalo se ovšem z poslání edice
zabývat se tématikou, která přesahuje rámec základních
kartografických výtvorů v našich zemích, byť by tato
dna dosahov,ala vysoké úrovně a měla velký význam
z hlediska kulturní historie. Proto byla zařazena jen
ukázka výjimečného díla Kořistkova.
Druhá skupina ukázek třetího dílu Je věnována v9voji

katastrálního měřenf, nejpodrobnějším mapám, které po-
krývají v tisících listech celé státnl územL Na prvnIin
mlstě je reprodukován zápis tereziánského katastru
z r. 1757, jednoho z mnohých soupisu, pořizov,aných
k zpřesňování pozemkové daně v 16.-18. století. Veřej-
nost, která si někdy nesprávně pod pojmem katastru
představuje jeho území nebo jeho příslušnou mapu, je
tak upozorněna, že obecně známým přesnýmkatastrál-
nfm mapám předcházela dlouhá práce popisná; Souvislá
řada ukázek map stabilního katastru a jeho úprav z jed-
noho území (Beroun a Louny) umožňuje čtenáři nejen
sledování vývoje tohoto dHa, ale zároveň naznačuje,
jaký je jeho význam pro studia hospodářská, urbanis-
tická, zeměpisná aj. Ze soustavně volených ukázek k.a-
tastrálního díla od r. 1780 až do nejnovější doby pozná
veřejnost složitost, pracnost a přesnost této puvodně
daňové pomůcky, jejíŽ využití však zasáhlo do mnohých
oboru lidské činnost!. Také v tomto svazku edice bylo
dosaženo při reprodukci barevných originálil dokonalé
věrnosti a vysoké technické úrovně.
Těžiště textových doprovodů třetího" dílu spočívá ve

výkladu zpusobU tvorby uváděných děl. Je předností
knihy, že autoři věnují pozornost také příčinám, které
k ,tak rozsáhlým kartografickým pracím vedly. Protože
jak duvody vzniku, tak i vl,astní tvorba vojenských a ka-
tastrálníclh map se ruznía obě skupiny předst,avují vý-
razné linie kartografie, byl text rozdělen do dvou zá-
kladnfch kapitol: mapování českých zemi (o mapách vo-
jenských) a měření českých zemí (o mapách katastrál-
ních). Tím je čtenáři umožněno plynulé sledování vý-
voje, přičemž na vzájemné návaznosti je vždy up,ozor-
ňováno.
Vprvnf kapitole probírá F. Boguszak historii vojen-

ského mapování. Podrobně rozvádí postupy i techniky
prací Voevšeclh etapách, užití kartografických a repro-
dukčních metod apod. Pro čtenáře mají význam také
kritické stati o jednotlivých dHech, vysvětlující jejich
přednosti i nedostatky. Zvláštní pozornost věnuje autor
speciální mapě 1 : 75000, na svou, dobu klasickému dílu,
jemuž se dostalo všestranného využití nejen ve vojen-
ství, ,ale zvláště v turistioe, hospodářství, atd. Dobrou
pomuckou jsou vyobrazení kladu listu všech uváděných
mapových děl. V druhé kapitole objasňuje J. císář podrob-
ně historii odhadů a soupisu pUdy v českých zemích od
16. stoletl i vznik a vývoj stabilního katastru a jeho
úprav v 19. a 20. stoletI. Také zde leží těžiště ve výkla-
du technické stránky mapování, nicméně je zajímavý po-
pis střetáváni zájmu absolq.tistickélho státu a šlechty při
vzniku pomucky, jež by Umožňovala státní správě přes-
nější odhadovánf výnosnosti pudy pro účely pozem-
kové daně. Neméně cenné je sledování změny' funkce
katastrálního dIla z pomůcky ryze daňové v obecnou
pomucku hospodářskou, technickou a konečně i pláno-
vací.
Texty prvního i třetího dílu JSOUopatřeny četnými

poznámkami, seznamy osŮb - kartografů, měřiČŮ a to-
pografU, seznamem odborných termínu a ruským, anglic-
kým, fraJncouzským a německým résumé. První a třetí
dIl "Vývoje mapového zobr~zení ČSSR"předst,avuje zá-
kladní pomucku nejen pro kartografy a. geografy, 41'e
pro každého, kdo se zajímá o mapy a jejich využití.
V tom směru je zvláště dUležitý třetl dIl edice. Jeho vy-
dání je tím potřebnější, že pozornost naší historické
kartografie byla věnována spjŠ'e obdobím starším. A pře-
ce pro rozvoj dnešní kartogriafie měla přesná a rozsáslá
mapování minulých, dvou stal'etí základní význam. Právě
.jimi se dostalo pracoyníkum nejruznějšich oboru přes-
nýcih pomucek, využívaných pro hospodářskou a teClh-
nickou výstavbu, pro činnost vědeckou i pro odvozování
dalšfch druhU kartografických děl.
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Přírůstky mapové dokumentac.e VŮGTK v Praze
Mapy pro veřejnost:
La05. Politická mapa. Mětítko 1:3 oao 000. Praha, ŮSGK 1962.

zpracoval KRŮ v Praze. 1. vydání. Náklad 9000 výtisků. 1 list,
vlcebarevný, 33X31 cm (slož. 18Xll). Cena 2 Kčs. VŮGTK čís.
přír. 84/d2. .
Mapa politického rozděleni Laosu má stinovaný terén se zá-

kresem vadni, železni6ni a silniční sítě a sidlišti ve čtyřech ve-
likostechpodle počtu bbyvatel.
V rozich hlavní mapy jsou doplňkové mapky Laosu: "Hospodář·

ský přehled" a dvě map1ky politické.ho vývoje do r. 1!1415 a po
r. 1945·. Na zadní straně mapy je obsáhlý text k mapě.
Mapa světa. Měřítko 1:30000000. Polykonické zobrazení CNIIGAIK

varianta 1939-11Mi9. Praha, ÚSGK ~961. Zpracoval a vytiskl KRŮ
v Praze. 2. vr,dání. Náklad 7337 výtisků (1035i - 17687). 2 listy,
vicebarevná, (94X82 cm). cena 14 Kčs. VÚGTK čís. přír. 72/62.
Nástěnná mapa v politickěm koloritu s hydrografickou, želez·

niční a "ilničnl sítí má též zakresleny námořní linky se vzdá-
lenostmi v km. sídliště j50U uvedena v pěti velikostech podle
počtu obyvatel. Při Okrajích hlavní mapy jsou doplňkové mapky:
·pásmové časv, Evro'pa, Letecké spoje (světa), Vzdáleností od Pra-
hy [na mapě světa) a po stranách jsou vlajky všech států a zemí
světa a tabulka nejkratších v:odálenosti velkých měst.

o Chaty, hotely a rekreační střediska Československ.a. Měřítko
1:75lJ000. Plochojevné kuželové zobrazení. praha, USGK 1961.
Zpracoval a vytiskl KRÚ v Modre·Harmónii. 1. vydání. Náklad
33200 výtisků. 1 list, vicebarevný, :>1X101 cm [slož. 26X1S).
Cena 6 Kčs. VÚGTK čís. přír. 47/62.
V mapě ČSSR se zeleně vybarvenými lesnimi plochami v pod·

kladu, se zakreslenou hydrografickou, železniční a silniční sití
a sídlišti v devíti velikostech podle počtu obyvatel jsou smluve·
nými značkami v barvě červené označeny horské chaty, hotely a
chatové tábory, v modré barvě zotavovny ROH a ve fialové bar·
va ostatní hotely a hos.tince. Čisla uvedená ve značkác.!'- nebo
mimo zn.lčku jsou pořadovými čisly objektu v textu. Cerveně
vytištěné názvy sidlišť jsou mista s cestovni kanceláří Turista,
n. p. Na zadní s'traně mapy je seznam chat, hotelů a rekreačnich
středisek, uspořádaný podle krajů. Při hlavni mapě jsou dále
doplňkové mapky Kr'konoš a Tater.
Kúpele, zrledla a minerálne pramene Československa. Mierka

1:750000. Zobrazenie rovnoplošné. Praha, ÚSGl~ 196'1. Spracoval
a vytlačil KRŮ v Modre·Harmónii. 1. vydanie. Náklad 26 ~'5lJ vý·
tlačkov. 1 list, viacejfarebný, 5,1X101 cm [slož. 26X1J5). Cena
6 Kčs. VŮGTK čís. přír. 48/62.
V mapě ČSSR se zeleně vybarvenýmí plochamí lesů v podkladu,

zakreslenJu .vodní, ž8,lezničnÍ a silniční sítí a sídlišti v devíti
velikostech podle počtu obyvatel jsou různě velikými vybarvenými
kruhy vyznačena místa lázní, zřídel a minerálních pramenů.
Kruhy čtyř. velikosti podle počtu ošetřovaných pacientů v láz·
nich jsou vybarveny. podle chemického složení léčivé vody.
V pravém horním rohu mapy je přehled lázní v českých zemích
a na Slovensku a též mist, odkud se expedují léčivé a minerální
(stolní) vody.

přístroje

theodolity. stolové soupravy. měřická pásma.
tachymetry • planimetry • pantografy ·aj.•

nivelační přístroje. dvojité vytyčovací hranoly

lIETRIlIPEI
Budapest 62
Maďarsko

Maďarský podnik zahraničního
obchodu pro přístroje

telegramy
INSTRUMENT BUDAPEST

K u b a. Měřítko 1:2 500 000. Vydala ŮSGK - 1962. Zpracoval
a vytiskl KRÚ v Praze. 1 list, vícebarevný, rozměru kresby 22X51
centimetrů [26,5X55). cena' Kčs 1,30.
VÚGTK čís. přír. 304/62. .
Příruční mapa Kuby je všeobecně zeměpisná. Obsahem mapy

je hydrogra1ická, železniční a silniční síť a místopis. Smluvenými
značkami jsou vyznačeny cukrovary a na pobřeží četné majáky.
Katalog kartografických dět. Vydala ÚSGK. Zpracoval a vytiskl

KRÚ v Praze. 2. vydání - 1962. Náklad 6000 výtisků. Mapy a text
91 stran. Knižní formát 21X15 cm.
VÚGTK čís. přír. 305/62.
Ústřední správa geodézl€ a kartografie vydává tento svůj

katalog kartografických děl ve druhém rozšířeném vydání s te~·
tem v pěti jazycích (česky, Irancouzsky, rusky, anglicky a ně·
mecky).
Katalog podává přehled o nové tvorbě kartografických děl

(map, atlasů a globŮ) vydávdných u nás v letech 1954 až 1962
s ukázkami jednotlivých typů a druhŮ map. Katalog slouží také
jako nabídka, neboť lze objednat kterékoliv kartografické dílo
v' něm uvedené.
Různé:
Skolní zeměpisný atlas Geskoslovenské socialistické republiky.

Vydala ÚSGK. Zpracoval KRÚ v f raze. 2. vydání - 1962. Vytiskl
KRÚ v Praze [113231 výtisků), KRÚ Modra·Harmónia [60000 vý·
tisků) a Vojensky kartografický ústav Banská Bystrica (40000
výtisků). Celkový náklad 213 231 výtisků (165230 - 398461).
Mapová část 36, textová část 6 a rejstřík 9 stran. Fcrmát 22X30
centimetrů. Cena Kčs 19•.·...:.
VÚGTK čís. přír. 315/62.
Atlas ve druhém vydání je schválen minísterstvem školství

a kultury jako učební pomůcka pro školy Všeobecně vzdělávací.
Obsahem atlesu je v úvodu mapa "Fostavení ČSSR v Evropě"

doplněna vzdálenostmi hlavních leteckých linek. Po mapě horopisu
a vodopisu následuje řada tematických map ČSSR, z nichž
některé jsúu novč upravené nebo v obsahu doplněné. Dále ná·
sledují: Místopísná mapa - České kraje, Plán Prahy a Bratislavy
a Místopisná mapa - Slovensko. Závěrem jsou statistická. data
o éSSR, texty k mapám a rejstřík zeměpisných názvů. Atlas je
v celoplátěné vazbě.
Skolní zeměpIsný atlas světa. Vydala ÚSGK. Zpracoval a vytiskl

KRÚ v Praze. 4. vydání - 1962. Náklad 193230 výtisků (345420 -
538651). Formát 30X22 cm. Cena vázaného výtisku Kčs 23,-.
se souborem hospodářských map Kčs 27,-.
VÚGTK čís. přír. 297/62. "
Zeměpisný atlas světa schválený minísterstvem školství a kultury

jako učební pomůcka pro školy všeobecně vzdělávací v dalším
vydání je v grafícké úpravě předchozího vydání. Nově je toliko
uspořádáno pořadí map:, po mapách světa a Evropy následují
mapy států socialistické 'soustavy před státy kapitalistíckýmí
a dále maI?Y světadílů. Závěrem jsou četné zeměpísné tabulky
a abecední seznarn zeměpisných názvů.
K atlasu je v př!loze přípojen soubor příručních hospodářských

map světadílů: Evropy v měřítku 1:10000000, Asie, Afríky,
severní a jížní Ameriky v měřítku 1:24000000.

vydává ůstřední správa geodézie' a kartografie ve Státním naklada telství technícké literatury, n. p., Spálená 51, Praha 1 tel. 23 4441.
- Redakce: Ús~řední správa geodézíe a kartografie, Hybernsi<á 2, r raha 1. Vedoucí redakce ínž. Vladislav sachunský. Výko'nný redaktor
lnž. jaroslav jlrmus, ŮSGK, Hybernská 2, Praha I, tel. 222145 až 7, 234668 až 9. - Inzertní oddělení: SNTL spálenA 51 Praha 1
tel. 234441. Tiskne MÍR, novínářské závody, n. p., závod 1, Václavské nám. 15, Praha 1. - Vychází dvanáctkráľ r{lčně; toto Číslo vyšló
11. 3; 1963. Cena jednotlívého čísla 4,- Kčs; celoroční předplatné 48.- Kčs. - ROZšiřuje Poštovní novinová služba, objednáVky a před.
p!atné příjímá Poštovní novinový úřad - ústřed~~. ad~inistrace PNS~ jíndřišská. ~4, Praha 1. Lze také objednat u každého poštovního
uradu nebo doručovatele. Objednávky do zahramcI vynzuje Poštovm novmový urad - vývoz tisku, jmdřišská 14, Fraha 1. - Do sazby
9.2.1963, do tisku 6. 3. 1963; náklad 2500 výtisků. Papír: Text a příloha 7208·11170 g, obálka 7209-41/60 g. - Otisk dovolen jen s udáním
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Doporuču;eme Vám

RUSKO-ČESKÝ STAVEBNí
SLOVNfK
Dbsahuje asi 40000 ruských výrazll s příslušnými českými ekvívalenty z ob-
lasti ínženýrských staveb, vodního hospodářství, pozemního stavitelství a
architektury s těmito obory: teorie konstrukcí, stavební hmoty, inženýrská

geologie, mechanika zemin, zakládání staveb, betonové konstrukce, ocelové
konstrukce, dřevěné konstrukce, mosty, dopravní inženýrství, tun~ly, vodní
hospodářstVí, hydraulika, hydrologie, hydrotechnika, hydroenergetika, plav-
ba, pedologie, meliorace, zdravotní inženýrství, pozemní a průmyslové stav-

by, mechanizace stavebních prací, ekonomika stavebnictví, architektura
a urbanismus. Zahrnuje nejdůležitější výrazy z příbuzných ObOlŮ, s kte-
rými se nejčastěji setkáváme ve stavební literatuře, jako např. výrazy z ma-
tematiky, fYZiky, chemie, strojnictvi, elektrotechniky apod.

Knihu dostanete v prodejnách n. p. KNIHA nebo

přímo ve Středisku technické literatury v Praze 1,

Spálená 51

STÁTNÍ NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY


