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'Učasť slovenských geodetov na vývoji českos!ovenskej geodézie
a kartografie v období socialistickej výstavby CSR v r. 1948-1958
predseda

Jn~.Karol Bartoš,
Správy geodé~ie a kartografie

~ Po vyhlásení Košického vládneho programu bolo
jasné všetkým /pokrokovjm geodetom na Slovensku,
že ariiv zememeračských otázkach nebude možné
ustrnúť ,ibana zachovaní kontinuity so stavom aký
bol v prvej republike, ale _že je trebahfadať
nové
cesty pri usporiadaní zememeračskej služby.
Preto ešte za pobytu vlády v Košiciach, t. j. v apríli
roku 1945, boli uplatňované nové organizačné formy
smerujúce k sústredeniu, zememeračských
prác.
Prvým podnetom k tomu bolo zabezpečovanie rozsiahlrch úloh spojených s rekonštrukciou vojnou zničenej krajiny a nových úloh v pofnohospodárskejpolitike. Pre rýchly spád udalo stí a odchod vlády z Košíc prejednávanie reorganizačných návrhov bolo prenesené na Slovenskú národmi radu. Tu sa docielilo
dielčich úspechov v tom, .že v rámci Povereníctva finan;cií v Košiciach bol vytvorený osobitný odbor pre
riadenie zememeračských prác a n~ria'dením Slovenakej národnej rady č. 67 zo 14.mája 1946 došlo k zriadeniu Fotogrametrického
ústavu pre' Slovensko so
sídlom v Bratislave.
Do posobnosti Fotográmetrického
ústavu a jeho
nástupcu Slovenského zememeračského a kartografického ústavu až do roku 1951 patrilo:
a) vyhotovovať pozemné a letecké snímky na území
Slovenska, pI'e potreby štátneho civilného vymeriavania a plánovania;
b) vyhotovovať z pozemných a leteckých sním ok
..:ťotogrametrickými metódami katastrálne mapy, situačné a výškové plány a mapy každého druhu a
"všetkých mierok pre potreby štátneho civilného ma,
povania a plánovania;
c) uschovávať vyhotovené snímky a viesť o nich
archívnu evidenciu.
Týmito dielčimi organizačnými zlepšeniami, najma
vša~ zavedením modernej, rýchlej a hospodárnej metódy leteckej stereofotogrametrie,
bola síce získaná
dostatočná, výrobná kapacita pre zabezpečovanie
1\).ohspojených s obnovou vojnou zničeného h.0spodárstva,čo
ale nemohlo. stačiť pre zabezpečovanie
úloh: spojených -so socialistickou prestavbou
a výstavbou našej vlasti.
,Budovanie socializmu Je sprevádzané mohutným
'rozvojom a pokrl}kom vedeckej a technickej prácena
každom úseku ,národného hospodárstva. Bolo preto
/ nésp()rné, že celý tento mohutný /rozvoj sa musí premiettlUť v plnom rozsahu do ofganizácie a náplne,
ai to nielen komplexD;e budovaných geodetických,
top9gtafických a kartógrafických diel, ale aj do špe.
ciálnych geodetických prác vykonávaných pre inve/s'tiČnÚ výstavbu, ktoré nielenže predchádzajú vzniku
/' k~~dého technického dielapri príprave projektu, ale
:hopri výstavbe aj sprevádzajú a nap6kon po ukončení
dielačasto overujú sptávnosť jeho prevedenia a poJnáhajú pri jeho údržDe.
" Tieto nové rozsiahlé úlohy,. ktoré s rozvojom výrobných síl v sociaJistickom zriadení budú ďalej ne~stále rásť,nemohli
byť úspešne'zabezpečované
pri
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organizačnej roztrieštenosti zem.emeračských zložiek
v roznych rezortoch, kde boli vystavené úzkym rezortným záujmom a to bez možnosti ~ch usmerňovania. Bolo preto treba, ďalšej koncentrácie zememeračskej služby, aby politické, hospodárske, kultúrne a
obranné potreby štátu boli zabezpečované bez vážlllljších disproporcií. Tu už néštačili dielčie regionálne úpravy, ale bolo treba prikročiť k celoštátnemu
riešeniu týchto otázok~ Preto od Víťazného februára
roku 1948 bola nastúpená s českými pracovníkmi spoločná ciefavedomá cesta k sústredeniu civilnych geodetických a kartografických zložiek do jedného rezortu.
Táto spoločná cesta ďal~ieho vývoja - podrobnejšie
rozvedená, predsedom USGK s. inž. Jaroslavom
Průš9m v Geodetickom a kartografickom obzore ~íslo
2/1958 - bola dovršená vlád. nari~dením č.1/1954Zb.,
ktorým bola zriadená Správa \peod~zie a kartografie
na Slovensku ako oblastný orgán Ustrednej správy
geodézie a kartografie. Nový oblastný orgán sústredil
zememeračské zložky Povereníctva stavebníctva, národných výborov, Slovenský zememerapský a kartografický ústav ako aj pobočné závody národného
podniku Geometra.
Súčasne boli vytvorené nové výkonné orgány a to
postupne dva celoslovenské a tri oblastné ústavy geodézie a kartografie ako samostatné výrobno-hospodárske jednotky s ucelenou výrobno-technickou jednotou podfa zásad predmetllej alebo technologickej
špeciali'zácie.
,
Pri organizačnej výstavbe, týchto podriadených
ústflvoybolo a je ešte potrebné prekonávať vefa ťažkostí prameniacich najma z kritického nedostatku
odborne vzdelaJlých kádrov a z nedostatku výrobných prostriedkov, prevádzkových priestorov a rodinných bytov.
Zatiaf čo problém ,čím robiť sa uspokojivo rieši
a v počte vysokoškolských a strednetechnických kádrov nastane podstatné zlepšenie rokom 1959, nedostatok prevádzkových miestností a rodinných bytov
naďalej hatí organizačné dobudQvanie niektorých prevádzok a okresných meračských stredísk.
Napriek
týmto ťažkostiam~betavou
a tvorivou prácou všetkých pracovníkov boli v desaťročí
1948-1958 docielené. pozoruhodné výsledky na každom úseku geodetických, topografických a kartografických prác.
Práce vykonané na úseku geodetických základov polohopisných a výškopisných •
Z potrieb budovllnia materiálno-výrobnej
a t,echnickej základne socializrnu a jej ochrany vyplynula
ako zákonitá potreba ~j zmena- geodetických zákla~
dovČSR.
Výstavbltvefkých
diel socializmu - ako napríklad
vodnýchdiel
na Dunaji - ktoré presahuj:ú územný
rámecnáš40 štátu, nie je možné účelne realizovať bez
zavedenia jednotných geodetických základov polohopisných ~ výškopisných.
Bolo preto správne, keď
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---------------------------------,--------------sústredená československá geodetická služba spolu
s geodetickými službami spriateIených štátov na čele
so SSSR opustili novým pomerom už nevyhovujúce
systémy národných geodetickýc~ sietí a zaviedli jednotné zásady pre vybudovanie astronomicko-geodetických a gravimetrických sietí ako aj pre vybudovanie nivelačných sietí I. a II. rádu.
Keďže uvedené práce ako aj ďalšie vrcholné práce
spojené s určením tvaru a rozmerov zemského telesa
boli zabezpečované zvačša ústredne, orgány geodézie
a kartografie na Slovensku sústredili sa na technické
prevádzanie triangulačných .~ nivelačných prác.
Triangulačné práce, ktoré na území Slovenska
oproti českým kraj0II! zaostávali, holi zvýšeným úsilím a za pomoci Ustrednej
správy geodézie a
kartografie ukončené v roku 1957.
Nivelačná sieť I. rádu bola na území Slovenska
domeraná roku 1952 a sieť II. rádu v roku 1954. Súčasne bolo zriadených II základných výškových bodov a prevedené bolo spojenie nivelačných sietí
SSSR, PBR a MBR s nivelačnou sieťou ČSR.
Práce vykonané na úseku topografického mapovania
BúrIivý rozvoj všetkých odvetví nášho národného
hospodárstva vyvolal zvýšenú potrebu máp roznych
mierok s roznou obs~ahovou náplňou. V snahe kryť
túto potrebu, najma požiadavky spojené s rozširovaním palivovej, rudnej a nerudnej základne, s priemyselnou, energetickou a bytovou výstavbou, s prechodom našej pofnohospodárskej malovýroby na veTkovýrobu a pri súčasnom nezanedbávaní potrieb obrany štátu, bolo prikročené k budovaniu celoštátnych
mapových diel usmernenej obsahovej náplne a to
v roznych mierkach.
Podfa zásady - kto rýchle dáva, dvakrát dáva ~
bolo prikročené k vyhotoveniu mapového provizória,
nazvaného "Štátna mapa 1 : 5000 odvodená." Polohopis bol prevzatý z jestvujúcich katastrálnych máp
a výškopis l)ko informatívny prvok, z roznych výškopisnýchpodkladov. Keďže na území Slovenska značná
časť obcí nemá katastrálnych máp, bolo do dnešného
dňa z 10 158 mapových listov vyhotovených iba
9713 listov. Vyhotovením náhradných máp pre potreby jednotnej evidencie pOdy metódou leteckej fotogrametrie bude aj tento nedostatokodstránený.
Vyhotovovanie tohoto diela bolo sťažené tým, že jestvujúce katastrálne mapy boli výhotovené v roznych
projekciách a mierkach. Toto dielo hoci je len provizórium, jednako je vefmi vyhTadávané pre plánovacie účely a generálne projekty. Prvé' vydanie
je skoro vypredané. Druhé vydanie tohto diela bude
v polohopise doplnené zmenami zistenými pri zakladaní jednotnej evidencie pody a "o výškopise údaimi
prevzatými z novej topografickej mapy 1 : 25 000.
Na vyhotovení ~ovej topografickej mapy 1 : 25000
sa ústavy na Slovensku zúčastnili zmapovaním územia o rozlohe 10816 km2•
Budovanie ďalšieho celoštátneho mapového diela
v mierke 1 : 10000 a v líospodársky důležitých oblastiach tiež v mierke 1: 5000 je rozplánované tak, aby
v predpísanom termíne bolo jeho vyhotovenie spInené. V poslednom čase sa stále viacej a viacej
zdůrazňuje potreba máp veTkých mierok 1 : 1000 a
1 : 2000, najma pre stavebné obvody jednotlivých
obcÍ. PrÍ-čin je niekofko. Jednou z nich je nepriaznivý vývoj pOdneho fondu, naima fondu ornej
pOdy. V dosledku toho, že nie sú vyhotovené podroh..
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né mapové podklady, nie sú ani vypracované smerné•••
~
úz~mné plá~y ob?Í. Tento stav zne~ožňuje, prevád; .~
zat vyvlastnovame pozemkovpre sukromnu bytovu \,
výstavbu. Táto výstavba sa preto prevádza živelne, ~
preťahuje sa za obce do orných polí, znižuje tak fond ~
ornej pody a sťažuje účelné prevádzanie hospodársko· .~
technických úprav pozemkov. Okrem toho nadprie. '1.'.
inerne narastajú náklady na verejné zariadenia a vý•..~
stavbou podfa jestvujúcich komunikácií sťažujú sa ',]
dopravné pomery.
.ď!!
I keď budovanie mapového diela vo vefkých mier· .~.
kach sa výhTadove pripravuje, je treba uvažovať oj
rýchlom vyhotovení provizórnych meračských pod•..~
kladov intravilánov - využitím fotoplánov.

'J

j.

Práce vykonané na úseku kartografickej tvorby a vydávania máp a atIasov,

Kartografická tvorba na Slovensku je novým od· .',
borom činnosti, ktorý mohol vzniknúť len vďaka '\;J
sústredeniu civilnej geodetickej a kartografickej ;~
služby roku 1954 a bratskej pomoci českých karto·í
grafov. Začiatky boli skutočne ťažké a bolo potrehné ''l
prekonať rad problém ov kádrových; organizačných :~
a výrobných.
'1
Prvé základy k rozvoju kartografiokých prác holi .ď~
položené prizvaním slovenských orgán ov k účasti na~1
tvorbe topografických máp v mierke 1: 25 000 a:~

1 : 50 000.

';

Súčasne sa prikročilo k budovaniu polygrafickej
výroby výstavbou tlačiarne. Po uvedení do prevádz.
ky dvojfarebného rýchlobežného ofsetového stroja
v roku 1955 bolo možné zahájiť tlač máp pre školy
a verejnosť, a tým p_rispievať k šíreniu politických
;r::~je;~~~~

*

~
~
~"'.~
s-,

znalostí, k výchove mládeže a našich :.~

V roku 1955 okrem tlače 9 titulov služobných már ..~
bolo vydaných 10 titulov máp pre školy a verejnosť, '!~
a to: školský zemepisný atlas pre 4. a 5. postupný .~
ročník všeobecnovzdelávacích škol, nástenné mapy .,.~
Slovanský svet v IX. storočí a Husitské výpravy doSj
zahraničia, turistické mapy Posázavie, Demanovská ~~
dolina, Slovenský kras, Vrátna dolina a Malá Fatra, .j
ďalej potom príIohové mapy pre učebnke dejcpisu,
a pohTadnice leteckých tratí pre Čs. aerolínie. Kon·
'j
com roku 1956 v rámci zvýšenia právomoci sloven·
ských národných orgánov bolo prenesené na Správu
geodézie a kartografie edičné právo pre tvorbu a vy·
dávanie kartografických diel regionálnej povahy. To
umožnilo, aby pre rok 1957 boli do plánu zaradené aj
vlastné tituly, z ktorých najvýznamnejším je vydanie
dvojdielneho Malého atlasu sveta v slovenčine nákla·
dom 10000 výtlačkov.
Spolupráca

pri

socialistickej premene
dárstva

pofnohospo-

Po fehruárovom víťazstve pri~ročilo sa k doslednému uskutočneniu nových po?emkových reforiem,
prevádzanie ktorých holo pred fehruárom 1948 vplyvom reakčných síI vo vláde hrzdené. !šlo o konfiškáciu
nepriatefského majetku v zmysle nariadenia SNR
Č. 104/1945 a Č. 64/1946 Zh. SNR, o osídTovanie pOdy
v rámci výmeny obyvateTstva podfa. dohody medzi
ČSR a Maďarskom uzavretej 27. II. 1946, o revíziu
prvej pozemkovej reformy podfa zákona Č. 142/1947
Zh., novelizovaného zákonom Č. 44/1948 Z:p..a o novú
pozemkovú reformu podIa zákona č:46/1948 Zh. Tý-
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mito pozemkovými reformami bola uskutočnená zásada: "Póda patrí tomu, kto na nej pracuje."
Zememeračskej službe, organizačne začlenenej vtedy do katastrálnych meračských úradov, bolo uložené
vykonať ze.!llemeračské práce spojené s vrídelovým
konaním. Uloha bola značne sťažená nevyhovujúcimi mapovými podkladmi. V mnohýchprípadoch
holo nutné pozemky podliehajúce pozemkovej reforme vopred zamerať a len potom prikročíť k ich
parcelácii. Napriek týmto ťažkostiambolo prídelové
konanie v r. 1949 takmer úplne skončené.
IX. sjazd KSČ vytýěil ako hlavnú úlohu v pofnohospodárstve prebudovať našu individuálnu pofnohospodársku malovýrobu nasocialist.ickú
vefkovýrobu vytvorením jednotných rofníckych družstiev.
V r. 1950 pristúpilo sa U'ž k hromadnému zakladaniu
JRD. Roztrieštenú pOdu členov JRD bolo nutné
hosPl?dársko - technickými
úpravami
pozemkov
(HTUP) sceliť do vefkých pódnych celkť:)vvhodných
pre mechani~ké obrábanie. V r. 1%0 bolo potrebné
previesť HTUP vo vyše 500 obciach. Rezort geodézie
a kartografie túto úlohu v prvom roku úspešne zvládol a stal sa tak priekopníkom socializácie dediny.
Rovnako v r. 1951 a 1952 zememeračská služba vo
vefkom rozsahu vykonávala HTÚP. V roku 1957
nastal na Slovensku nový rozvoj združ~tevňovania,
v ktorom orgány Správy geo~lézie a kartografie na
Slovensku zabezpečovali HTUP v 350 obciach.
Zavedenie .poriadku do evidencie pódy
POdu, ktorá jé základným výrobným prostriedkom
v pofnohospodárskej
výrobe, máme k dispozícii
v obmedzenom rozsahu. Preto jej plné využitie má
prvoradý význam v našom národnom hospodárstve.
Tento skromný podny fond, najma ornej pody,začal
sa po oslobodení vdmi nepriaznivo vyvíjať. V roku
1953 bolo štatisticky
podchytené na' Slovensku
o 167000 ha -ornej pOdy menej, ako vykazoval pozemkový kata stel' v roku 1938. V roku 1954 ubudlo
dalších 42 300 ha. Všetky pokusy a snahy orgánov
pofnohospodártva
a štatistiky zistiť rozsah a členenie podnehQ fondu neviedli k ciefu, končili na polovičnej ceste. Stalo sa tak z dovodu, že zisťovanie nebolo podložené mapovými podkladmi ako nesporným dokaz0VÝIl1 materiálom, dalej tým, že šetrenie
nebolo komplexné apod. Týmto nepriaznivým vývojom podného fondu zaoberal sa X. sjazd KSČ
a Smernicami o podstatnom zvýšení pofnohospodárskej výroby v najbližších 2 až 3 rokoch uložil orgánom
geodézie a kartografie v prvej fáze,do 31. marca 1955
zistiť globálne rozsah podneho fondu podfa sposobu
obrábania a to bez zretefa komu poda patrí, v druhej
fáze v rokoch 1955-1958 založiť jednotnú evidenciu
pody po podrobnom vyšetrení komu poda patrí a
akým sposobom je obrábaná.
Takto orgány geodézie a kartografie na Slovensku
boli postavené pred rozsiahlu, zodpovednú a vefmi
obťažnú úlohu. Pozemkový kata stel', ktorýbol
za
bývalého spoločenského poriadku budovaný najma
z fiskálnych dovodov, mal na území Slovenska iné
vývojové cesty, ako v českých krajoch. Zatiaf čo
v českých krajoch už v roku 1836 bol založený pozemkový kata stel' na pod~ade podrobných katas.tr.álnych máp,ktoré boli udržované v súlade so skutočnosťou tec~nickými úradmi, v býv. Uhorsku /pre od-

por šfachty podrobné zameranie pody bolo zdržované
a napokon do roku 1918 nebolo ukončené. Technická
evidencia bola zavedená len čiastočne, písomné operáty viedli notári. Katastrálny zákon č. 177/27 Zb.
mal uvedené nedostatky odstrániť a pozemkový kataster aj na území Slovenska mal byť jednotne usporiadaný. Avšak i keď na týchto prácach na Slovensku
pracovalo 719 inžinierov a technikov štatnej správy
a prevážne aj 109 civilných inžinierov, zjednocovacie
práce do konca roka 1938 ukončené neboli a takmer
1/3 obcí zostala naďalej bez riadnych katastrálnych
máp.V týchto obciach pre evidenciu pody boli používané len provizória vyhotovené na podklade súkromných máp aleho máp konkretuálnych, t. j. takých,
kde hranice--ůbcí a honov (blokov) boli síce zamerané,
ale hranice držby a parciel v honoch boli určené len
odkrokovaním alebo alikvotnými podielmi. K tomuto
pribudli zmeny, ktorénastali po roku 1945 osídfovaním,
presídfovaeou akciou, revíziou prvej pozemkovej reformy, novou pozemkovou reformou a hospodárskotechnickými úpravami pozemkov, ktoré pre nedostatok technikov, roztrieštenosť zememeračskej služby a plnenie iných naliehavých úloh neboli zviičša
.do katastrálnych operátov premietnuté.Za týchto podmienok orgány geodézie a kartografie
na-Slovensku v prvej fáze úlohy, t. j. do 31. marca
1955 vykonali globálne zistenie podneho fondu s rozčlenením na kultúry a sektory v rámci hospodárskych
ploch obcí, okresov a krajov. V tejto akcii v 618 kat.
územiach rozsiahlym meraním boli doplnené zastaralé mapy-a tak stav 1259 kat. území bez katastrál·
nych máp, v ktorých mala byť vykonaná len previerka štatistických údajov, sa znížil na 641. V akcii
sa zistilo 0170 150 ha pofnohospodárskej pOdy, z toho.
o 77 963 ha ornej pody viacej, ako vykazoval súpis
plóch k 15. februáru 1954. Pri spresňovaníevidencie
pOdy na národných výboroch podarilo sa z tejto objavenej pody adresne rozpísať dó evidenčných listov
55868 ha ornej a 111402 ha pofnohospodárskej pody.
V r. 1956 prikročilQ. sa k zakladaniu presnej jednotnej evidencie pOdy (JEP) 'na podklade máp. Avšak
zostalo ešte 395 kat. území o ploche 4801 km2 bez
akýchkofvek máp. Preto už začiatkom roku 1955 prikročilo sa k vyhot~vovaniu náhradných máp v mierke 1 : 5000 metódóú leteckej fotogrametrie; v prvej .
polovici roku 1958 bude táto úloha úspešne zvládnutá.
Speciálne práce pre investičnú výstavbu
So zretefomna plnenievyššie uvedených prioritných
úloh a nedostatok odborných kádrov, orgány geodézie
a kartografie na Slovensku po oslobodení, resp. po
sústredení zememeračskej služby, len vo vefmi malej
miere možu vyhovieť požiadavkam na špeciálne práce
pre investičnú výstavbu. Zatiaf mohli byť plnené let!
tie najnaliehavejšie požiadavky pri výstavbe vefkých
vodných diel a požiadavky na priemyselno-technické
práce pri v~stavbe nových závodov. Notársko-tech-c
nické práce musia byť nateraz takmer zastavené. Zlepšenie na tomto úseku pI:ác nastane až v roku 1959.
.
Záver
Perspektíva .cl'alšieho rozvoj a nášho'náro dného
h9spodárstva je radostná. A zememeračskú službu,
ktorá 'má v socialistickom národnom hospodárstve
svoje čestné miesto, čakajú dalšie vážne úlohy. Orgány geodézie a kartografie na Slovensku naliehavo potrebujú a bmíú potrebovať dalšie odborné kádre.
Táto potreba je zvýraznená nielen momentálnym
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nedostatkom odhorníkov, ale aj pomerne vysokým
~účasným vek~vým priemerQm pracovníkov našich
ústavov. No i v tomto smere - vďaka starostlivosti
strany a vlády o školstvo- našeodhorné školy priemyselné a vysoké hudú už mocť vychovať dostatok odhor-
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ných pracovníkov. A tak posilnení mladoukrvou, pri
správnom využívaní skúsenosti starších odhorníkov,
prehlhovaním politic~ej a odhornej vyspelosti pracovníkov a ichaktívnou
účasťou na riadení, ďalšie
úlohy na Slovensku úspešne splníme.

projekt vodného diela na Dunaji

Inž. dr. Peter D lnišovič, Hydroprojekt Bratislavl

526.99:626/627 (437.6)

Referát prednesený na konferencii o problémoch geodézie v stavebno-inžinierskej praxi .uspori ,danej v dňoch
26.-27. IX. 1957 Čs. vedeckou technickou spoločnosťou pre stavebníctvo pri S A V, pobočka v Bratislave,
odborna skupina "lnžinierska geodézia" ..
Keď pristupujeme k využitiu Dunaja, najvačšej to
rieky v Európe po Volge, uvedomujeme si, že nemožme sa pustiť do výstavhyjednoho osamelého vodného
. diela, kým nemáme vyriešenú a so súsedmi dohodnutú základnú schému, teda rámcový plán na všestranné využitie vodnéh,o a energetického hohatstva
tejto riekyv celej jej dlžke. Tento rámcový plán je
potrehný najma preto, že Dunaj 'preťeká územím
8 štátov(Nemecko, Rakúsko, Československo, Maďarsko, Juhoslávia, Rumunsko, Bulharsko, SSSR) a že
nie je možné využívať určitý úsek Dunaja hez toho,
že hy tým nehol ovplyvnený sposoh. využitia súsedJ;lého úseku horného a dolného. Najprv je teda potrehné vo forme základnej schémy zladiť prirodzené .
záujmy jednotlivých ohla stí a jednotlivých štátov,
ahy žiaden štát nevyužíval svoj úsek Dunaja tak, že
hy huď horný aleho dolný súsed utrpel nejakú škodu
na svojich prirodzených nárokoch aleho možnostiach.
Ale aj kehysa celý Dunaj n'achádzallen na území,
jednoho štátu, vypracovala hy sa najprv
celková
schéma súhorného využitia celého
toku, leho zo
skúseností poznáme, že stali sa vefké chyhy a vefké
náródohospodárske
škody, keď sa prikročilo k vý:
stavhe osameléhovodného
diela na niektorej rieke
hez toho, že hy nlJ.jprv hola doriešenti-celá sústava
hudúcich vodných diel na tomto toku. Ohyčajne až
pri výstavhe ďalšíchvodných diel sa prichádzalo na
to, že vodné hohatstvo toku mohlo hyť omnoho racionálnejšie a efektívnejšie využité, ak hy sa k vy_o
užitiu holo prikročilo podfa dohre premysleného rámcového plánu pre celý tok.
\
Ku konečnej schéme na súhorilé využitie daného
toku dostávame sa na základe štúdia, prírodných
podmienok
(údaje topografické, hydrologické, ge~logické, morfologické, p8domechanické, petrografické, klimatické a iné), miestnych
podmienok
(vodohospodársky plán, plán rozvoj a energetiky, doplaVný plán, výhfadový výrohný plán. pofného a lesného
hospodárstva, výhfadový plán zvefadenia pofného
a lesného hospodárstva, rajónový plán, plán llozmiestnenia výrohných síl, celoštátny plán rozvoja národnéhohospodárstva
a pod.) a na základe technickoekonomického
rozhoru
niekolkých
možných
variant
technického
riešenia.
V tomto štádiu
projektovej prípravy, kedy sa na jednej strane zvažujú výhf.adové potrehy kraja i ce~ho nášho národn~hoh08podárstva a pa druhej strane prirodzené podmienky a naše technické a hospodárské možilo~ti
(dosiaf 8a toto štádium označuje ako plánovacia prípJ;ava), projektant
nevyhnutnepotrehuje
ri. adne géodeti6ké
podklady.
Geodetické podklady patria k základným predpo'kla~om tak pre zisteni~ prírodného. hohatstva vod-

nej energie (napr. spádové pomery) ako aj pre určenie
možnosti riadneho využitia vodného a energetického
hohatstva pre rozvoj národného hospodárstva prifahlej ohlasti aleho štátu. Geodetické podklady sú
pre plánovaciu a projektovú prípravu vodných diel
tým významnejšie, čím vačší tok sa má využiť, resp.
čím vačšia ohlasť sa má podielať na využívaní vodného hoha'tstva. Pre využitie Dunaja majú geodetické podklady teda mimoriadny význam.
Je všeohecne známou skutočnosťou, že pre vodné
t~y sú málokedy k dispozícii riadne geodetické podklady. Má t? príčinu v dvoch okolnostiach. Za prvé,
vodný tok ohyčajne tvoril hranicu medzi územnými
celkami, ktoré sa mapovali.v rozličných dohách, teda
nie súčasne, ale zpravidla územie na jednej st~ane
rieky sa iameriavalo a ma'povalo o mnoho rokov
neskoršie než územie na druhej strane. Zatúto dohu
rieka čiastočne zmenila polóhu svojho koryta a preto
pri spojovaní máp územia z jednej i z druhej strany
rieky dochádza k anomáliam, pokiaf ide o šírku apolohu riečiska. Za druhé, rieka stále mení svoje prirodzené koryto a-1:'iečnemapyvefmi rýchlo zastarajú, t.j.
nezodpovedajú už skutočnosti. Na Dunaji prvá okolnosť je zvýraznená ešte tým, že Dunaj na mnohých
úsekoch tvoril hranicu medzi štátmi a tým ticž medzi
roznými kartografickýmistÍ'stavami.
Dunaj dosiaf
nemá jednotnú zohrazovaciu sústavu a v dósledku
toho nemá ani jednotnú mapu. Jednotlivé podunajské
štáty majú svojeúseky Dunaja zohrazené 'Vovlastnej
katografickej sústave. Tieto sústavy nehývajú ohyčajne triangulačne zvilizané.Okrem toho mapy jednotlivých podunajských štátov sú vyhotovené v ne~
rovnakých mierkach a nie sú tiež rovnakého dáta, čo
značne sťažuje prácu pri zostavovaní sch~my na všestranné využitie Dunaja.
Na podrohnejších mapách hývá vyznačená kilometráž tokJl. Na Dunaji na základe uznesenia CID
holav roku 1923 prevedená jednotná kilometráž s počiatkom u Čierneho mord. V starších mapách je však
zaznačené kilometrovanie v každom štáte inak, ohyčajne s počiatkom v hlavnom meste na Dunaji. Aj
v jednotnej kilometráži zavedenej vroku 1923 súznačné nezrovnalost~ lebo kilometráž hola prevedená na
základe nejednotných mapových podkladov a okrem
toho pri regulačných prácach, ktoré sa previedli po
zavedení jednotnej kilometráže, došlo v priépichoch
ku skráteniu toku. ktak kilometre na Dunaji nemajú
vždy' 1000 metrov.
S výšk0VÝ:p1iúdaj mi je,to na Dunaji ešte komplikovanejšie, leho každý štát má i lý výškový základ
a aj v rámci jednoho štátu používalosa na Dunaji
D,iekofkovýš~ových syst 'mov. Výškové základy niektorých podunajskýchštátov
sú nayiazané na hladinu

1958/84

Geodet:cký o1:Szor
sv: 4/46 (c95Eí) Č. 5
strane Dunaja pri Petržalke. Celková rozloha československého územia, ktoré pri sústavnom využití Dunaja može byť tangované, činí okrúhle 200000 hektárov. K tomu treba prirátať ešte niekorko tisíc hektárov v povodídolnej
Moravy. Celé toto územie je
predmetom ekonomických úvah a. projektovýchštúdií pre ,všestranné využitie vodného bohatstva Dunaja.
Pre využitie vodnej energie a pre zlepšenie plavebnej dráhy prichádM~do úvahy niekoIko možných
variant tak poriečnych akG aj kanáloVých a pre
vsetky tieto varianty bolo treba obstarať riadne geodetické podklady.
Projektované vodné I'tupne narušia doterajší režim
povrchový.ch i podzemných vod v priIahlom území.
NiektGré plochy budú vysušené, iné ~načne zamokrené. Bude, potrehné navrhnúť náhradné zavodňovacie, poťažne odvodňovacie zariadenia. Rozsiahle
nízkopoložené· územie na dolnom Žitnom ostrove,
Bývalé vodné dmžstvá pri Dun~ji používali svoje
ktoré trpí značne vysokým stavom spodných vod,
vlastné výškové základy,
ktoré nebQli naviazané
treha odvodniť. Ešte rozsiahlejšie územie na homom
ani na štátnu sieť presnej nivelácie, ani na hydroŽitnom ostrove a v priestore medzi Malým Dunajom
gn fickú výškovú základňu. Vodné dmžstvá_konali
a dolným Váhom a dolnou Nitrou trpí zase nedostatpo dlhú dobu vermi závažné hydrologické pozorokom ~lahy. Treha tu vyhudovať veTkorysý zavlažovania na základe vlastnej výškovej základne a na
vací systém a pomocou toho podstatnezvýšiť
hektejto základni imali vdmi presne a podrobne zobratárové výnosy na tomto ú~mí. Pre návrh roznych
zené záujmové územie. Bola by velká škoda, keby sa
variant odvodňovacieho a zavodňovacieho. systému
cmný pozorovací materiál bývalých vodných dmžsú bezpodmienečne nutné riadne geodeti,*,é podklady
stiev ako ~j cenné geodetické podklady zo záujmoz celého záujmového územia.
'
vého územia týchto dmžstiev nevyužili len pre odlišOd roku 1951 prevedené boli nasledovné geodenosť výškových základ ov .
tické práce:
Čo by bolo úČelné za da.ného stavu ve'ci podniknúť?
Pozdíž Dunaj a a v Podunajskej· nížine bola zhustená
Pre vypracovanié jednotnej schémy využiti a Dunaja
trigonometrická sieť až do piateho rádu s priememou
v cdej jehodlžke bow by potrebné obstarať jednotný
)dížkou strán 2,5 km. Účelom tejto práce bolo získať
situačný podklad a výškové údaje ,na jednotnom zápodklady pre vyhotovenie štátnych hospodárskych
klade. Bó10 by velmi účelpé vyhotovi( úplne nový
máp z tohoto územia v mierke 1 : 5000 a pre .posituačný snímok Dunaja po celej jeho dlžke. Myslím,
drohnejšie zameriavanie a vytyčovanie
projektože najrýchlejšie by sa to dalo uskutočniť metódou
vaných vodných diel a s nimi súvisiacich roznych
aercfotogrametrickou.
Situačné snímky by sa mali
úprav na tomto území. Na túto sieť navi:;tzané holi
vyhctoviť v mierke 1: 10 000. Pokiar ide o výškové
nivelačné body hydrografickej služhy pozdfž Dunaia
údaje,. mali by sa .znovu a na základe jednotnej me(VObody, t.j. stálepozorovaciepriečné
profily pozdíž
tódy s vysokou presnosťou zamerať všetky, pevné
Dunaj a, kilometrové hrdý, vodočty a iné) a nivebody po o~och brehoch Dunaja v celej jeqo d-Ižke za
lačné hody hývalých vodných dmžstiev.
použitia jedineho výškovebo základu. Takéto verkoČeskoslovenská trigonometrická
sieť predstavuje
rysé meranie nie je však možné zorganizovať v krátnajpresnejšie
geodetické základy v' podunajskej
kej dobe, v akej by sme ho napríklad mypotrebovali,
ohlasti. Jej kvalita je charakterizovaná strednou polebo jednotlivé podunajské štáty nie rovnako posulohopisnou chybou siete piateho rádu ± 2 cm. Na"
dzujú naliehavosť daného úkolu. Pretože my chceme
viazanie československej trigonometri<;kejsiete v poneodkladne využívať verké bohatstvo vody Dunaja
dunajskej ohlasti na maďarskú trigonometrickú sieť
pre podstatné zvýšenie hektárových výnosov na Pouskutoěnilo sa v roku 1948 až 1949, čím Tavý i pravý
dunajskej nížine a jeho obrovský zdroj energie pre
hreh Dunaja sa dostal do jednotnej sústavy.
zveradenie našich výrobných síl, rovnako neodkladne
Okrem trigonometrického merania uskutočnilo sa
chceme .podstatne zlepšiť plavebné podmienky na
tiež polygónometrické meranie jednak pre vytyČOčeskoslovenskom
úseku Dunaj a,
nezost;!va nám 'vanie trasy projektovaného derivačného kanála Branič iného, ako -q.rýchlene obstarať potrebné geodetislava-Palkovičovo
a jednak pre potreby štátnej
tické, podklady pre komplexné využitie aspoň nášho
mapy 1 : 5000.
úseku ..
Pre \ vyhotovenie
štátnychhospodárskych
máp
v mierke 1 : 5000, pre podrobnejšie zameriavanie a
Pre všestranné využitie vodného a energetického
vytyčovanie projektov jednotlivých vodných diel
bohatstva českolovenského úseku Dunaj a obstarávame geodetické podklady už od roku 1951. Najprv . azariadení, resp. úprav v podunajskej oblasti, ako aj
pre iné hospodárske a vedecké potrehy bola na tomto
sme vymed:úli záujmovú oblasť, t. j. územif, ktoré
území preverená, resp. znovu zameraná sieť výškopri komplexnom využití Dunaja by mohlo byť tanvých bodov a táto zhustená ďalšími nivelačnými
gované. Je to predovšetkým vlastnériečisko
Dunaja
s inundačným. územím v úseku od vtoku rieky Mo- ťahmi.
V Podunajskej nížine je rozložená výšková sieť
ravy po vtok rieky Ipra, ďalej rozsiahla Podunajská
prvého až tretieho rádu a to jeden ťah pozdrž ochrannížina na ravei strane Dunaja medzi "Bratislavou,
neJhtádze-pri Dunaji,naJ..torý
sú napojené tiež výšKomámom a, Stúrovom a tiež čiastočne na pravej
Jadranského mora, inézase na hladinu Čierného mora
a diferencie medzi t)mito dvcma hladinami činia
cca 50 cm. V posl€dnej dohe Ea zavádza v tejto oblasti
výškový systém baltický. Výškový rozdiel medzi systémom jadlaIlSk)m a haltick)m činí 46 cm.
.Hydrografické údaje, a)w pozorovanie vodných
stavov, zameriavanie pozdlžnych profilov hladín Dunaja, meranie priečnych profilov a meraniť tvarukoryta boli robené na t. zv. hydrografick ej základni, ktorá
však v jednotlivých podunajských štátoch nebola ani
jednotná ani nesúhlasilas horizontmi presnej štátnej
nivelácie v dotyčných štátoch. Výšková nejednotnosť
je na velkú závadu pri spracovávaní a vyhodnocovaní
hydrografického
pozorovania,
l€bo hydrografické
údaje z jednotlivých úsekov Dunaja spolu súvisia
a nemůžu byť riadne spracované bez jednotného výškového základu. Výšková diferencia až 50 cm je vermi
značná, aby sa mohla pri využití D~naja zanedbať.
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kové hody hydrografickej služhy, druhý ťah po že-·
leznici Bratislava-Komárno,
tretí po železnici Bratislava-Nové Zámky-Štúrovo, a štvrtý pozdfž ochran·
nej hrádze pri Malom Dunaji. Táto sieťhola v roku
1952 Štátnyinzememeračským
a kartografickým ú~tavom v Prahe znovu prem.erElná a vyrovnaná; PozdIžné
nivelačné ťahy v Podun,ajskej nížine holi potom spojené priečnymi ťahmi technickej nivelácie a to pozdfž
založených hydropedologických profilov. V roku 192,6
hola totiž vyhudovaná sieť teclmickej nivelácie pozvdlž
hY<lropedologických profilov č. 1-5 na dolnom Zitnom ostrove od Komárna po GahČíkovo. Táto sieť
hola pripojená na starý nivelačný základ a vykazovala oproti novÉmu diferenciu +11 cm až +16 cD}.
V roku 1951 sa vyhudovala nivelačná. sieť pozdlž
nových hydropedologických
profilov Č. 7-12 na
hornom Žitnom ostrove. Táto siei hola už pripojená
nanovú štátnu nivelačnú sieť.
Pozdfž Dunaja sú položené hody evidenčných priečnýéh profilov (VO hody), ktorých výška hola určená
metódou presnej nivelácie a používajú sa ako presné
ÝýĚkové hody. Betónové hloky kilometrových tahúf
a iné hody pozdfž Dunaja majú tjež výškové značky,
ktoré technickou nive1áciou -holi pripojené na sieť
výškových hodov vysokej presnosti.
Kóty výškových hodov na Dunaji a v Podunajskej
:t;lížineholi v minulosti vypočítané z roznych nulových
horizont. Na českolovenskej strane použité holi 3
výškové systémy, a to stará hydrografická základňa,
československá jednotná nivela('ná sieť a konečne
družstevné základne a miestne nulové horizonty
vodných dru~stiev. Na hydrografickej výškovej zá:kladni holi určené výšky t. zv. :VO hodov, km hodov,výšky núl vodočetných staníc a iných p0!D0cných výškových hodov pozdfž Dunaja. Na nich holo
rohené pozorovanie vodných stavov a periodické meranie evidenčných priečnych profilov riečiska ako aj
sondotachygrafické snímky koryta Dunaj a a nivelácia
hladín Dunaja za zotrvalého prietoku. Hydrografická
'výšk?vá sieť hola spoločná 'ako pre českolovenský
.tak pre maďa:rský hreh Dunaja.
./
Československá jednotná nivelačná sieť sa použila
k výškopisnému
zameraniu
Podunajskej
nížiny.
Dru:žsteVné výškové základy sa používali na pozorovanie vodných stavovl v rámcizáujmových
ohla stí
a pre technické potrehy vodných družstiev (projektovanie, stavha a udržovanie družstevnýchzariadení).
V roku 1931 v dohode s Maďarskom začali sa konať
meračské práce na Dunaji za tým účelom, ahy sa prekontrolovala a ustálila sieť výškových hodov Dunaja.
Yroku 1932 hola vykonaná na ohidvoch stranách Dunaja .presná niv.elácia. Zameraných holo 152 evidenčných profilov riečiska, z ktorých 52holo predfžených
cez inundačné územie.V roku 1933 hola premeraňá
výšková sieť v celej dfžke čs. úseku a na 5 miestach hola spojená s maďarskou a tiež s rakúskou
výškovou sieťou.Pri
týchto meratiiachholi
zistené
metišie diferencie a holo· dohodnuté,
že pre práee
na Dunaji sa hude naďalej používať t. zv. hydrografická' základňa. Československý návrhschémy
komplexného využitia Dunaja od vtoku Moravy po
vtók Ipf~ je vypracovaný tiež na záklage hydrogra'fického materiálu, tedy ha povodn9Jj hydrografickej
základní. Vzťah medzi če*oslovenskou
jednotnou
nivelačnou sieťou.11 povodnou hydrografickou výš-

kovou základňou je vyjadrený
VCSJN= V hydro

vzorcom
178 mm.

-

Vzťah medzi československou
lačnou sieťou je daný výrazom

a maďarskou nive-

V tSJN = VMSTN
- 252 mm.
Bolo konštatované,
že výškové
štátov sú prakticky paralelné.

základy

ohoch

Vzťah medzi československou a rakúskou nivelačnou s~eťou pri Bergu je daný výrazom
VtSJN = VRSTNVtSJN = VRSTN-

0,153 pre rok 1957,
0,128 pre rok 1956.

To znamená, že československý nulový horizont
je nižší od rakúskeho o 153 mm, poťažne o 128 mm.
Pri kontrolnom premeraní
vzťahu
medzi československým výškovým polygónom pozdfž Moravy a
rakúskou štátnou niveláciou v roku 1956 holo zistené, že československá
sieť v danom úseku leží
o 38-83 mm nižšie. DoteraJie
výškove základy
Československa, Maďarska a Rakúska ležali na hladine' Jamanského mora. Nový československý výškový systém zavedený v r. 1955'- hude ležať na
hladine Baltické!' o mora.
Všetky výškopisné merania sa teraz rohia na tomto systéme. Vzťah medzi
doterajšou česKoslovenskou jednotnou nivelačnou sieťou s nulou na hladine J adranského mora a novou
s nulou na hladine Baltíckého IilOra je daný rovnicou

V CSJN

(J)

=

VtSJN

(B)

+ 460 mm

Vzťah medzi· doterajšou československou jednot~
nou nivelačnou sieťou a výšlfovou základňou hývalých vodných družstiev nehol dosiaf difinitívne
určený.
Predhežne výškové rozdiely sú dané ~a·
.sledujúcimi rovnicami:
Pre vodné družstvQ v Nových Zámkoch
VtSJN = VNZ-

146 mD?'

Pie vodné družstvo v Šale nad Váhom
VtSJN = Vs -

234 mm.

Pre vodné družstvo v Komárne
VtSJN = VK

-

160 mm.

Pre vypracovanie návrhov využitia Dunaja a na
odvodňovací a zavlažovací systém v Podunajskej nížine vyhotpvujú sa na základe podrohného zameriavania územia nové štátné mapy v mierke 1 : 5000.
Tieto holi vyhotovené najprv v jednotnej československej sústave, t. zv. Křovákovej a výškove holi
položené na jadranský horizont. Od roku 1955 však
sa tieto ..mapy vyhOtOVlljÚv Gauss-Kriigerovej zohra~ovacej sústave a na haltickom výškovom základe.
Zitný ostrov hude zmapovaný v mierke 1 : 5000 asi
do konca tohoto roku. Na zememeračských.prácach
sa zúčastnili hýv. SLOVZAKÚ, hýv. Geometra v Prahe a v Bratislave, hýv. Stavoprojekt
v Bratislave
a N.itre a hýv. Štátny zememeračský a kartografický
ústav.
Spoločný československo-rakúsky
úsek Dunaja
a Moravy tiež. nemá jednotnú situáciu a nakofko s využitím tohto spoločného československo-rakúskeho
úseku Dunaja sa počíta'v prvom poradí, holo srakúskou stranou dohodnuté, že sa urýchlene oh starajú jednotné situačne. podklady z tohoto územia.
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Ešte v tomto mesiaci prevedie sa aerofotografické
zameranie potrehného
územného pásu a vyhotovia sa snímky v mierke 1 : 10000.
Projekt vodného diela na pohraničnom úseku Dunaja maže hyť vyhotovený len na základe jednotných
situačných a výškových podkladQv. Ideálne hy holo,
ako som už uviedol, kehy pre celý Dunaj holi k dispozícii jednotné situačné a v)škové podklady, čo ovšem
mažme očakávať až v neskoršej hudúcnosti. Takto,
keď sa uvedená správna zásada nedá uskutočniťneodkladne, museli síne sa rozhodnúť pre jednu, aleho
pre druhú štátnu geodetickú sústavu. Pokiaf ide o využitie spoločného československo-rakúskeho
úseku
Dunaja, dohodli sme sa s rakúskou stranou, že pre
projekt spoločného československo-rakúskeho vodného diela' na Dunaji sa použije rakúsky 'výškovy základ iltátnej presnej nivelácie a tiež rakúska kartografická sústava.
Aké geodetické podklady mal projektant k disp9zícii pre vypracovanie návrhu schéniy komplexného
využitia Dunaj a ?
Predovšetkým
prehfadné
mapy
1: 500 000,

kopisného zamerania terénu je velmi dobrým podkladom pre navr}lovanie trasy kanála, závlahového,
systému, odvodňovacieho<systému' a pod. Do konca
t. r. hudú k dispozícii štátne mapy už z celej podunajskej ohlasti a do polovice hudúceho roku z domomoravskej ohlasti. Na závadu je, že mapy nie sú vyhotovené v jednej zohrazovacej sústave; časť územia
(do r. 1955) je zohrazená v Křovákovej a druhá časť
(po r. 1955) v Gauss-Kriigérovej.
Výškopisné údaje tiež nie sú jednotné. Dor. 1955 sa
výšky udávali na jadranskom základe a po r. 1955 na
haltickom. Mapy vyhotovené do r. 1955 hu<te treba
prepracovať do sústavyGauss-Kriigerovej
a na baltický horizont.
Mierka 1: 5 000 pre tak vefké komplexy, aké sa
riešia na Dunaji a v Podunajskej nížine, je privefká
a neprehfadná. Lepšie hy sa nám pracovalo v mierke
1 : 10000. V tejto mierke máme zobrazené územie
Bratislavy a okolia a t. zv. plavehné mapy dunajského
koryta v úseku od ústia Moravy po ústie Ipfa. Pla-'
vehné mapy holi vyhotovené zmenšením hraničných
máp 1 : 2 880, vyhotovených na základe podrobného
a presného zamerania pohraničného úseku Dunaja

1 : 200 000, 1 : 75 000, 1 : 25 000, 1 : 10 000 a 1 : 5 000, ('
I
,y,
. h'
.
k
D
')
potom pozdfžné a priečné profily dunajským koryprl usta ovam statneJ ramce v oryte unaJa.
tom, výškové údaje v Podunajskej nížine a i.
Map y 1 : 2 880
P r e h f a d nám a pal:
5DO000
vyhotovené ako hraničné mapy, používajú sa ako
sa použila pre prehfadné zohraze~ie štátneho vodopodklad pre podrohné zameranie a zobrazenie tvaru
hospodárskeho plá!1u ČSR a pre prehfadné zohradunajského koryta pomocou hfbkových vrstevníc.
zeniegeologických pomerov na území ČSR. Na tejto
Pre štúdium vývoja Dunaja zameriava sá jeho -k.-omape maže byť znázornená vazba schém, t. j. rámryto v určitých časových intervaloch sondotachymecových riešení na využitie celých povodí hlavných
trickou metódou. Pri tejto metóde na centrovaný
riek ČSR.
'
a orientovaný meračský stolík s napnutým situačný~ .
Generálna
mapa 1:200000
nákresom
Dunaja v mierke 1 : 2880 vynášajú sa
ktorá vznikla zmenšením a generaIL.á~iou špecialtachymetricky zamer~né hody v Dunaji, v ktorých
saz loďky p«?mocou hlhkomernej tyče zmerala hfhka.
nej mapy 1 : 75 000, maže byť použitá na prehfadné
Namerané hlbky sa prepočítavajú na t. zv. nízku reznázornenie schémy komplexného využitia Dunaja
gulačnú vodu, čo je dohodnutá naklonená rovina, naa Podunajskej nížiny. Na nej mOžu hyť zakreslené
miesta stupňov, poloha zdrží, trasy derivaČných ka'hradz~júca skutočnú hladinu. Namerané a prepočínálov, hlavné odvodňovacie a zavodňovacie kan~ly,
tané hlhky sa pripisu:jú k hodom zaznačeným tachymiesta prečerpacích staníc~a pod. Mapa 1 : 200 000
metricky na situačnom nákrese 1 : 2 880 a n~ základe
týchto kot sa vykresfujú éiary rovnakých hlbok, čím
á1
pre menšie,naše rieky,je m' o použitelná, no na DJ.f
k
tvar koryta je možné vé mi názorne zobraziť. Taéto
naji je to mierka už vefmi vhodná pre svoju presondotachymetrické
snímky z celého českoslovenhf adnosť.Možno na nej zakres Iovať skutočne geneského úseku Dunaja sa mali vyhotovovať ka~dých
ráme vodohospodárske rozhodnutia.
5 rokov. No táto zásada nemohla byť dodržaná pre
Špeciálna
m~pa 1:75000
časté štátoprávne
zmeny v Podunajsku. Napriek
vznikla zmenšením z mapytopografickej
1:25000 a tomu je k dispozícii mnoho snímkov z raznych období
hoci je staršieho dáta, dobre vystihuje skutočný stav, ._ a zroznych úsekov Dunaja a z týchto snímkov možno
leho hola postupne reambulovaná. Velmi dobre sa
študovať morfologický vývoj korytu Dunaja. Snímky
hodí pre podrohnejšie znázornellie časti alebo úseku
možno použiť pre návrh technických úprav v koryte
z celkovej schémy na využitie Dunaja.V
poslednej
Dunaja.
dobe nahradzuje sa. táto mapa dokQnalejšou mapou
Pre štúdium Dunaja a pre projektové štúdiena
1 : 50 000.
jeho všestranné využitie velmi dobre sa ho dia let e c k é
Topografická
mapa 1:25000
snímky.
V roku 1950 holi vyhotovené leteck~
novšiehovyhotovenia
(1956) má zachytený najnovší
snímky z celého československého úseku Dunaja
stav územia, má ;výškové vrstevnice a preto je pre
a reprodukované holi v mierke 1 : 5 000 a 1 : 10000.
prOJektové št~die v~fmi vhodn? Použí~á sa k šty~~iu
Aké polohopisné a výškopisné podklady hy hqli
terenu prve ?avrh ~ozny~h varl~nt sch~my vyu~atla,
najvhodnejšie pre projekt' vodného. diela na Dunaji
~..predh~znemu urcova~1U vzdlale~ostl a pod. Po~a prenávrh zavlažovacieho a odvoďňovacieho systé~~Jesa SIce ~ p~ehfadnem?, ~le p.rl~0n;t~ podro.b~er
muv Podunajskej nížine?
slem~ vyznacemu ~)Qlohopls~ehones~m,a Je~nothvych
Pre rámcové riešenia holi hy to nové topografické
stupynov, ?chrannych h~adzl',regulac~ych uprav'y?dmapy 1 : 25 000 s výškovými vrstevnicami a pre pov.odno:;acIC~y a, zavo~ovaclCh
kanalov, prelozlCk
drohnejšie riešenia štátne hospodárske mapy v mierke
Clest, zelezmcny<:h vleclek a :pod.
1 : 10 000 s výškovými vrstevnicl1mi po 1 m a techŠ tát na map a 1: 5 000
nické mapy 1 : 2 000 s vrstevnicami po 0,5 m, PC)
vyhotoveňá na základe nového polohopisného a výšprípadepo 0,25 m v rovinatom území.
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Ako sa zúčastňujú geodeti na ďalšom vývoji vodného diela na Dunaji,( V rámci prieskumných prác
pre vodné dielo vyžaduj&>sa spolupráca v tom, že
treba situačne a výškove zamerať každý geologický
á hydrogeologický vrt a zaznačiť ho do prehradnej
situácie.
..
Pre technický projekt počíta sa s nasledovnými
geodetickými prácami: V spolupráci s projektantom
vodného diela treha:
1. vytýčiť a staničiť hlavné osi jednotlivých
častí vodného diela v teréne, osi regulačných stavieh,
ochranných hrádzí, odvodňovacích kanálov, príjazdných ciest, železničných prípojok, mostov, roznych
ochranných opatrení a pod"
2. vyhotoviť podrohné situačné a výškové snímky
územného pásu, v ktorom sa hudú stavať jednotlivé
časti vodného diela, po prípadezamerať
priamo pozdÍžne a. priečne prohly terénu pre zakreslenie navrhovaných ohjektov,
3. vyhotoviť podrobný situačný a výškopisný snímok územia, na ktorom hude umiestený stavebný
. dvor (zariadenie staveniska),
4~ vyhotoviť výkupný operát pozenikov zabraných
vodným dielom a zariadenímstaveniska,
Východiskom pre uvedené geodetické práce je dostatočne hustá sieť situačných a výškových pevných
bodov so známymi súradnicami.Pre
prenesenie projektu do terénu hude nutné zhustiť sieť pevných
bodov a to jednak preto, ahy vytyčovanie holo
správne, presné a rýchle a ďalej ahy hola možná
rýchla a spofahlivá kontrola pri stavhe jednotlivých ohjektov.
Pri z.husťovaní pevných hodov
.vychádza sa z hodov vyššieho rádu a prechádza do
nižších rádov, Sieť sa zhusťuje účelove, t. j, podfa
praktických potrieb stavby a často sa· vystačí polygónovým ťahom riadne pripojeným.
Sieť pevných
hodov má byť volená tak, ahy tieto počas stavby
neholi porušené. Preto je účelné túto sieť iakladať po
porade s hlavným inžinierom projektu.
Pri zhusťovaní siete pevných bodov bude nutné
pamatať tiež na potrebu presnl ho zisťovania deformácii půdložia a objehov
počas výstavhy i počas
prevádzl--y vodného diela, jednak za účelom výskumu
a jednak za účelom kontrolným a dokazným. Počas
prevádzky vodného diela hude sa zisťovať tit;ž vplyv
tohoto diela na okolie, budú sa zameriavať výkyvy
hladiny podzemných vod a pod.
Pri výstavbe vodného diela bude úlohou geodetov
dávať presnú polohu jednotlivým ohjektom,napr.
osám turhín, osám plavehných kgmor, osám jednotlivých p~lierov hate, presné výšky a pod.
Okrem toho za súčinnostigeodetov
budú sa osadzo'Vať stanoviská a body na pozorovanie deformácií,
ako už bolo uvedené. Bude treba založiť hustejšiu sleť
bodov na kontrolné a výskumné meranie, ktoré sa
hude konať za výstavby a po niekofko rokov po
uvedení vodného diela do prevádzky. Kontrolnými
meraniami sa má zistiť, či bezpečnosť diela nebude
azda ohrozená skrytými, t.j. na prvý pohfad nehadatefnými závadami. Výskumnýmmeraním
má sa zase
zistiť, či predpoklady a hodnoty použité pristatických výpočtoch a návrhoch jednotlivých konštrukcií
vodného diela odpovedajú skutočnosti. Toto meranie
má za účel presnejšie určiť závislosti roznych faktorov, uplatňujúcich sa pri dimenzovaní, vodných diel.
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Presnejšia znalosťtýchto závislostí n.možní lepšie využiť pnrodné podmIenky a prírodné zákony k vyššej
hospodárnostI navrhovaných vodných diel. Výskumné
merania hudú mať teda účel nielen vedecký, ale súčasne i ekonomický. Význam týchto meraní je po
kaž dej stránke vefký, či už pojde o dozor nad bezpe~nosťou tohto vefkého vodneho diela a či o prehlbenie vedeckých poznatkova skúseností a či o zhospodárnenie výstavby. Bezpečnosť vefkých vodných
stavieh nemože byť totiž v každom prípade jednoznačne a bezvýhradne zaručená, leho pri projekte
nedajú sa úplne postihnúť všetky zložité vplyvy a závislosti.
To platí najmli o vodných dielach na Dunaji, ktoré
bude treha základať za vefmi zložitých geologických
podmienok. Geologovia zisťujú, že podÍtj i naprieč Dunaja prehieha niekofko tektonických zlomov. Priečne
zlomy vytvárajú zemské kryhy, z ktorých niektoré podfa názoru geologov - klesajú a niektoré sa zdvíhajú. Nasvedéujetomu
morfológia koryta Dunaja
(na vyzdvihnutých kryhách má lJunaj jednotné koryto, na poklcsnutých má rozvetvené), výskyt zlomových čiar a pásiem na skalnatých úhočiach, výskyt
termálnych prameňov na zlomových pásmach a časté
zemetrasenie v Podunajskej nížine a konečne tiež po
určitom časovom odstupe zistené značné výškové diferencie pri presnej nivelácii pevných bodov na tomto
území. l:'retože tektonické pohyhy pri zemetrasení
mohli by predstavovať vážne nehezpečie pre vodné
diela, je potrebné tento prohlém študovať a hfadať
také riešenie, ktorým hy toto nebezpečie bolo odvrátené.Po porade geológov, geofyzikov a geodetov holo
rozhodnuté, že pozdfž československého úseku Dunaj a
sa položí sieť nivelačných hodov, ktoré sa vefmi presne
výškove zamerajú a ich presná nivelácia sa hude opakovať v určitých časových ohdohiach a po každom
vličšom zemetrasení. Táto sieť bude naviazaná na daleké nivelačné body, o ktorých možno predpokladať,
že sa nezúčastňujú na tektonických pohyboch Podunajskej nížiny.
Pomocou tohotomerania
bude možné presnejšie
ohraničiť jednotlivé kryhy zemského povrchu, ktoré
huď vystupujú aleho klesajú a budesnád možné presnejšie stanoviť dislokačné línie ako i očakávanú mieru
zdvihov aleho poklesov. Toto'zistenie má pre umiestenie hlavných objektov vodného diela základný
význam. Meranie poklesov a 7;dvihov zemského povrchu v Podunajskej nížine má však Význam nielen
pre projekt vodného diela, ale tiež pre geologický
a geofyzikálny výskum tejto ohlasti, ako aj pre
mnohé zamýšfané opatrenia hospodársko-technické
v tejto ohlasti (napr, regulácia Dunaja, systém odvodňovacíchkanálov,rozvrh
výrobných síl, návrh osídlenia a pod.)
V súvislosti s ohstarávaním geodetických podkladóv pre výskumné a prieskumné práce na Dunaji
treha sa zmieniť o cene, resp. význame starých a historických máp pre štúdium Dunaja, Staré mapy, ho ci
nepresné, majú pre štúdium morfologického vývoja
koryta Dunaja a pre posúdenie hydrogeologických
pomerov v Podunajskej nížine nemalý výzmam.
Z týchto' máp možno zistiť napr. polohu bývalých
dunajských ramien, dnes už úplnezanesených, zmeny
v trase hlavného koryta, či už vyvolané prirodzený~
vývojom a či fudským zásahom a pod. Bývalé a dnes
už zanesené ramená majú značný vplyv na režim
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podzemnej vody a treha na ne zvlášť hrať zretef pri
navrhovaní hrádzí, kanálov a iných vodohospodárských úprav. Bolo hy vefmi žiaduce, ahy sa hlid pri
Správe vodného hospodárstva na Slovensku alebo na
Hydroprojekte aleho na Výskum.nom ústave vodohospodárskom -v' Bratislave zriadil ústredný archív
dunajských máp, kde hy holi uchovávané všetky
dostupné mapy z oblasti Dunaja od najstarších dob
až po dnešok. Malo bý význam tieto mapy podrobiť
porovnávaciemu
štúdiu po stránke hydrologickej,
morfologickej a hydrogeologickej. Rovnakú cenu, ak
nie vličšiu, majú tiež letecké snímky pre štúdium
riečiska a prifahlého údolia. Letecké snímky treba
robiť za nízkych vodných stavov, kedy sa markantne
objavia štrkové lavice a hrody v riečiskll, ale tiež za
vysokých vodných stavov, kedy sú vodou zaplnené
všetky vedfajšie ramená, po prípl.ldekedy je zaplavená široká inundácia a kedysa tiež markantne ohjavujú priesaky spodnej vody na chránenom území, poprípade záplavy tohoto územia vnútornými vodami.

Časom sa na riekach odohrávajú omnoho podstatnejšie zmeny ako na ostatnom území. SÚ to zmeny
prirodzené i vyvolané zásahom človeka. Aby bolo
možné pos.tihnúť dosledkytýchto
zmien, je potrebné
častejšie u~ohiť situačný a výškový snímok územného
pásu pozdlž rieky a tieto snímky podrohiť zrovnávaciemu štúdiu. Snímky predstavujú dokumentačný
materiál, ktorý hude možné použíť tiež pri prípadných sporoch o vplyve vodných diel aleho iných vodohospodárskych zásahov do doterajšieho vodného režimu prifahlej oblasti.
Ako z uvedeného vyplýva, úlohy geodetov pri príprave a výstavbe ako i počas prevádzky vodného
diela na Dunaji budú nemalé -a dosť dožité. Nebude
možné ich všetky dokonale vyriešiť pre krátkosť času
i pre inépríčiny, ale iste sa nám podarí ich vyriešiť
aspoň tak, aby sme čo najskor mohli mohutnú silu
Dunaja zapojiť do výrohných síl nášho národného
hospodárstva.

Tv~:ry terénu v nánosovnej .nÍžine a riešenie vrstevnÍc
(Dokončenie)

Inž. Jozef Blunár, odb. asistent,
Katedra mapovania a pozemkových úprav SVŠT,
Náhla zmena smeru žily

Náhla zmena smeru žily sa vyskytujezriedkavejšie
(ohr. 8). Dovody jej vzniku si nevieme jasne vy-.>fr- -

526.8:551.4(437.6)
Bratislava

Zameranie je vyznačené profilmi a bodmi.
Náhla zmena smeru žíly ohyčajne je len na }qatšom
úseku a potom dostáva smer všeobe.cného spádu.

Spojenie dvoch žít s protismerným spádom

L-K

Toto sa zriedkavejšie vyskytuje. Vzniklo tým, že
do žily prúdila voda z dvochkoncov.
Vody tejto
žily sa spojili v najnižšom mieste (ohr. 9) -, v mieste

svetliť. Pravdepodohne to holi len ná-ho~ilé prekážky,
ktoré holi·· dočasne dostatočne stabilné' na to, ahy
náWe zmenili Smer hlavnej žily (skupina stromov,
alebovyvalené
mohutné stromy). Tu v mieste
náhlej zmeny smeru žily, voda narážala na hreh
a o'hyčajnc. ho prervala. Tým vznikla vedfajšia žila,
ktorá je svojím smcrom pokračovaním hlavnej žíly.
~ezhoduje sa však hfhkou a šírkou, teda výraznosťou. Najhlhšie miesto je vyznačené vrstevnicou.
a'najvyššie
1. Ku vzniku tohoto mohlo dojsť aj
vtedy, ked povodný smer hlavnej žily hol jediný.
V takej žíle vznikli prekážky, ktoré sposohili zmenu
smeru hlavnej žíly a zanášanie starej rovnosmemej
časti hlavnej žily v mieste 2, čím teda vznikla žíla
menej výrazná" vedfaj~ia.

Obr. 9.
označenom 1 s protlsmerným
prúdom vody.
Z t~hoto. vznikal vodný vír a ten v tomto mieste
vyhfhil jamu až 2 m hlh.okú. Drúhý sposo}}spojenia
takých žíl je uvedený v mieste označenom 2. Možu
sa však vyskytnúť i oha prípady nedaleko od seha.
Na ohrázku je to 2íná~ornené schematicky. Pritom
však žily sa najrozmanitejšie rozvetvov-Rli. Príklad
toho je pri Podunajských Biskupiciach vo vzdiale·
nosti asi 3 km od Malého Dunaja.

1958/89

Geodetický. obzor
sv. 4/46 (1958) Č. 5

Priestor medzi dvomažilami
Vyskytujú saprípady, že na určitú časť terénu sa
vyIievajú vody, Z dvoch žíl, .prípadne viacerými
prúdmi (ohr. 10). V tomto prípadevznikli vodné
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Vznik nánosových kužefov sa vysvetluje uklada·
ním materiálu na okrajoch toku, kde voda tečie
pomalšie ako ďalej od hrehu. Nánosový kužel nemože hyť nikdy vyšší ako hladina povodňových vód.
Nánosový kužel je výškou a šírkou tým výraznejší,
čím mohutnejší tok ho hudoval a čím dlhšíčas hol
u(váraný.
.
•
Nánosové kužele zvyčajne s4 prervané ramenami
aleho ,žilami. Keď je prervanie zretefné a plynulé,
usudzujeme, že rameno aleho žila nie sú geologicky
staré, leho nic je zretefne vyvinutý nánosový kužel..
Z geologického stanoviska musí platiť, že žila, ktorá
nemá nánosový kužel, je mladšia :než ktorýkofvek
nánosový kužef v tom istom priestore. Nánosový
kužef v mie~te zatarasenia žily .musí hyť rozhodne
mladší než žila, ktorú zatarasil.

I

I

Ostrovy
Mienime tu len ostrovy, ktoré vznikajú priamo
v koryte rieky aleho v žile a nie vefké ostrovy, ktoré
vznikli medzi hlavným tokom a ramenom. Ostrovy
sa vyskytujú nielen v živých tokoch, lilleaj v žilách.
Ich zohrazenie je 1{Vedenéna ohrázku 11. Hovoríme
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Obr; 10.

víry a vodné tíšiny,ktoré utv~rali ter,én podIa sily
vodných prúdov. V tíšinách hol vačší nános, čím
vznikali tvary vyvýšené, kdežto v mies~achvodných
prúdov a vírov holi to tvary vhfhené. Zákonitosť
terénu v tomto prípade sa ťažko vysvetlí a vYl>tihne.
Treha však poznamenať, že sa toto vyskytuje len na
menších priestoroch. Vody vylievajúcesa zo žil si
" na .krátkomúseku zjednotili prúd a tiekli potoUl
v smete celkového spádu, čím utvárali pravidelný
terén. Terén ohraničený čiarkovaným ohdfžnikom
treha podrohne ·zamerať výškovými hodmi, najma
ak je mápa vefkej mierky a .malý vrstevnicový
interval.
.
Nanosové kužele
VYllkytujúsa všade pri živom toku, ramene živom
aj mrtvom, pri žilách hlavných aj vedfajších. Sposohujú, že hrehy tokov, ramiena,žíl
sú vyššie než
terén vzdialenejší od nich. Vodný tok pozdfž svojho
toku nanáša pozdfžny chrhát, čímsilnejší tok zne·
možňuje aodďafuje vtok slahšieho prítoku a núti
ho tiecť celkove 'rovnohežne (Váh - Dudváh, Malý
Dunaj - Čierna Voda, Malý Dunaj - Dudváh).
Chrhátom pozdfž vodných tokóv sa hovorí v litera·
túre nánosový kužef.
Takto postupom času hlavný tok od seha izoluje
slahšie.ramená.a staršiežily a zahraňuje im výrazne
do )teho vústiť.· Rovnako sa chovali aj výraznejšie
žily voči slahším v dohe, keď v nich prúdila voda.
Hlavný tok a silnejšie žily takýmto sposohom za·
ná$ali miésta vyústenia a vústenia od seha slahším
ramenám a žilám. Preto často pozorujeme na určitom
úsekusvojou hfhkou i širkou výrazné staré rameno
vodného toku, ktoré pozvofnavzniká aj zaniká;
Tak vznikli aj Výrazné, podlhovasté a meandrické
jamy, ktoré teraz už nemajú zretelné vyústenie ·do lily. Nánosové kužel~ často uplne ~olujú.dozreté
prertané meandre od hlavneho toku~ čím v~nikajú
izolované jazerá ohlúkovitého tv.aru.

o nich preto,leho v praxi sa vefmi častovyskytujú
rozne varianty riešenia\vrstevníc, najma ak ostrRv
možno vyjadriť len jednou vrstevnicou, a to na rozhraní vrstevnicového intervalu. Tu má podstatnú
úlohu estetika a názornosť vrstevnicového vyjadrenia. Prihóvárame sa za variantu na ohr. 12, i keď
exaktnosťou vzhfadom na kóty terénu by vyhovovala aj vananta na ohr. 13 a 14.
Ostrovy vznikajú (u8udzujúc podfa pozorovania)
ohyčajne v tokoch aleho žilách celkove priameho
smem. V mieste vzniku ostrova je kor~o toku alebo
žily o niečo širšie ako nad ostrovom a pod ním. Ďalšou
p()dmienkou vznikli ostrova je vznik rozdv-ojenia
prúdnice.
...
.
Keď je prúdnica rozdvojená, sú dané vodné sílové
predpoldady .na vznik ostrova. V priestore medzi
prúdnicamidoehádza' k menšej rýchlosti vody a tým
k. posiupnému naná~aniu materiálu. Tak vzniká
ostrov. Tvar ostrov:a je vždy pozdfžnyv ~ere toku
tak,' ahy robil vodnému toku ČD najmcllšiu p;rekážku, ktorá by ohrozovala jeho existencili. Homý
koniec ostrova je zahrotený -vl4;lC. nd dolaý. Y doh~
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vyvinutých
nánosovýchostrovoch
dosahuje 'ich
terén výšku až brehov hlavného toku, ale nikdy
vyššÍu. Ostrovy znatefne nižšie nie sú ešte úplne vyvinuté. K úplnemu vyvinutiu óstrova však nemusí
vždy dojsť a može po čase zase zaniknúť.
Z geologického stanoviska ostrov mnsí byť
mladší než koryto tokn alebo žily.
'
Praktické pokyny pre výškové meranie'v rovine
Pre Výškové meranie v rovine sú podstatné:
1. žiadaný vrstevnicový interval,
2. mierka mapy,
/
3. účel výškového merania,
4. vefkosť terénnych tvarov.
Vrstevnicový
interval
podstatne
ovplyvňuje
hustotu podrobných výškových bodov. Ak je vrstevnicový interval malý, napríklad 0,25 m, treba za·
me'rať podstatne ,viac podrobných výškových hodov
než pri vrstevnicovom intervale na,pr. 1 m. Malý
vrstevnicový interval vyžaduje mapu vefkej mierky., Vrstevnice s intervalom
0,25 m zobrazujú
vefmi podrobne tvar terénu a z nich sa dá odvodzovať jeho níorfológia. Ak majú byť vrstevnice reálne, vyžaduje sa vefká hustota podl'obných bodov.
Malý výškový rozdieha ťažko spozoruje i pri holom
teréne. Ak je terén porastený níz~ymi kultúrami,
velmi ťažko Sil, spozorujú výškové rozdiely. Ak je
porast vysoký a hustý až do' výšky človeka (vysoké
obilie, kukurica, konope),človek
stráca na rovine
výškové vní~anie. Preto je potrebné merať mnoho
terénnych bodov. Ešte účelnejšie je zamerať ťaké
časti v dohe, keď porastu ~iet, \ aleho je ešte nízky.

Mierka
mapy je vždy v obrátenom pomere
k vrstevnicov~mu intervalu. Ak je vrstevnicový interval5 m vefký, musí hyť mierká mapy malá napr.
1: 20 000. Mierka mapy udávil, sama možnosti zobrazenia. Nemožno výškove merať'detaily, ak mierka
mapy neumožňuje ich zobrázenie.
Teda, čím je
mierka mapy' vačšia, tým via,c podrohných hodov
treba merať. Čím je mierka mapy menšia, tým menej
ppdrobných výškových bodov treba merať. Normu
PQčtu bodoy je tuťažko stanoviť. Pohfad na t;eré:p.
a, uvážen}e všetkých ďalších l?kolností privedie mapéra k?'správuej volbe hustoty poc4'Qbnýchhodov.

Účel výškového
meran'ia
najlepšie vidíme'
,z tohoto porovnania. Na ten istý teré~_treba dodať
výškové podklady pre generálny projeJ>.t nejakej
komunikácie, podrobný projekt t('j istej komuniká"
cie a na závlahu pozemkov pozdiž komunikácie.
Ideálne by holo, kehy jedno a to isté výškové meranie Sil,aalo využiť pre vyhotovenie podkladov pre
všetky uvedené druhy projekčných prác.V
praxi
sa to zriedkakedy usklltoční. Ak zavlažovanie bolo
plánované ako prvé, bude možno využiť výškové
meranie pre podrohný a generálny projekt. Účel
výškového merania je vždy vyjadrený mierkou mapy,
, takže je tu,hrčitá spojitosť.
Aj vefkosť
terénnycb....tvarov
má podstatný
výzlNlm pre hustotu podrobných bodov. Ak sú terénne tvary širokých' rozmerov, je hustota bodov
.omnoho menšili, než pri úzkych terénnych tvaroch.
Úzke tvary Sil,vyskytujú v nechránenej nánosovej
rovine (medzi hrádzou a tokom), teda v priestore,
kde terénne t,:ary sú vefmi živé a podliehajú prípadne
pozorovatelným zmenámv ohdobí niekofkých rokov. '
Pri výškovom meraní v nechránenom. - živom
teréne treba hrať účel merania ako rozhodujúcipre
hustotu podrobných bodov. Ak nejde o bezprostrednú
realizáciu nejakého projeKtu, vzhfadom na živosť
a premenlivosť terénu, je na mieste generalizovaIl;~e
a dobré vyskicovanie terénu. V tomto smere Sil,vyskytli chyby pri mapovaniach v mínulých rokoch.
V blldúcnosti 'Sa im treha vyhnúť.
\
Toto všetkoovplyvňuje
hustotu meraných podrobných bodov. Od nej závisí čas potrebný na mapovanie v poli pri holom a porastenolp teréne a tak·
tiež čas potrebný na kancelárske mapovacie práce~
Aby Sil,pri výškovom meraní v poli mapér správne
vedel rozhodnúť, ako najúčehíejšie zamerať aaný
terén, je nevyhnutné terén dokladne prejsť, terénne
tvary vyhfadať (predovšetkým v porasteIlom teréne) a zameraťhoprofilmi, ako holo uvedené vpredu.
Od stanoviska meračského prístroja či stola pri porastenom teréne nemožno terénne tvary zistiť. Preto
ich musí mapér vyhfadať. Pritom treha v pofnom
iJ.áčrte predpísanými' značkami vyznačovať údolnice
a chrbátnice.Všetky
body údolnice tej istej žily
treba navzájom spojiť, ahy bolo vidieť, že ide o tú.
istú žílu. Taktiež spojíme body toho istého chrbta
predpísanou značkou, ahy holo zretefné jeho pokračovanie, začiatok alebo koniec. Chrbty vnánosovej
rovine tvoria bývalé nánosové kužele. Aj v nánosovC(j
rovine je potrebné
horizontálami
či tvárnicami
vyznačovať na pofnom náčrte priebeh vrstevníc.
Profily treha mtrať podfa možnosti kolmo ,.na údolnice a chrbátnice.
Keď budeme postupovať podfa vyššÍe uvedených
pokynov, rychle a jednoznačne vyriešime vrstevnice. Rovinný terén nemá také zretefné a výrazné
tvary ako terén kopcovitý aleho horský. Zo skúsenosti vieme, že ak nedod1"Žiavame uvedené pokyny
pri riešení vrs~evníc v rovinno~ teréne, žily a chrbty
často dostávajú úplne skreslený tvar a priebeh.
RiešeriÍe vrstevníe v nánosovej rovine
V lláno'sovej rovine inožno s vrstevnicami zohraziť'
žily 50 všetk<mi obmenami, ktoré Sil,na nich vyskytujú (križovanie, spojenie, rozvetvenie a pod.),
nánosové kužele, ostrovy a-jamy
podlhovastých
a meandrických tvarov. Aj tieto jamy sú hývalé
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žily. Súvislosť stratil~' tým, že nánosovékužele
ich
potrhali a i~olovali. Zily v nánosovej rovine sú obdobou údolí vo výraznoln teréne, nánosové kužele
sú obdobou chrbtova
jamy krasových dolín. To
platí len pre priebeh vrstevníc. Podfa ich vzniku ich
nemožno zrovnávať.
Predpokladom
správneho vyriešenia vrstevníc
v nánosovej rovine je znalosť jej terénnych tvarov
a ich morfológie, obmien vyskytujúcich sa na terén.
. nych tvaroch, poznanie činnosti tečúcej vody a čiastočne estetiky vrstevníc.
Pred začiatkom vlastného riešenia vrstevníc musí
si pracovník uvedomiť celkový spád terénu, ktorý
je daný všeobecným smerom toku alebo výrazných
Žíl. Žily menej výrazné budú mať celkove smer taký
istý ako žily výraznejšie, okrem" menších lokalit.
Logickým dosledkom toho je, že podstatná ~asť čiar
znázorňujúcich vrstevnice musí mať ten istý smer
ako vodný tok a žily, a nie kolmý na ne. Po ozrejmení toho riešiaci pracovník si vyhfadá nl;t--mapovom
liste žily a chrbty, vyznačené na pofnom náčrte, na
ktorých vyrieši vrstevnice. Nakoniec prikročí k riešeniu vrstevníc v priestoroch mapového listu, kde nie
sú na pofnoI!1náčrte vyznačené žiadne žily a chrbty.
Tu treba sledo.vať predovšetkým body najnižšie
a najvyššie. Ak spojnica najnižších bodov smerove
zapadá medzi zachytené žily na pofnom l'láčrte a jej
priebeh može zodpovedať činnosti bývalej tečúcej
vody, možno usudzovať, že ide o údolnicu. Pozdlž
údolníc sú nánosové kužele-chrbty. Vrstevniciam
treba dať prirodzený a estetic~ý vzhfad a priebeh.
Tieto nesmú odporovať všeobecnému spádu terénu
v danom priestore.
Každá žila má určité územie, na ktorom sila jej
vody prevládala pri utváraníterénu.
O tom viď
v časti o rozvetvovaní žíl, obr. 5a, b.
])óležité je upozorniť na to, že vrstevnice vo tva_~ochúdolných aj vrcholových sa musia vyskytovať
v páre. To platí aj v tom prípade, keď výškové body
terénu sú práve na rozhranfvrstevnicového intervalu.
Pri riešení vrstevníc tretba sa vystríhať malicherností. Napríklad na obrázku 15 a 16 je vrstevnicami

vyhodnotený ten istý terén. Na obr. 16 je správne
vyhodnotený vrstevnicami a na Qbrázku 15 ne·
správne. Keď zvýšenie údolnice v bode 1,1 mapér
nespozoroval, nevšimnime si ho a v~stevnicu 1,0
vedieme priebežne. (V danom prípadeúdolniea mení
smer, jej zvýšenie je prirodzené.) To si možeme dovoliť len do výškového rozdielu 0,1 m pti intervale
0,5 m a viae. V prípade vyhodnotenia vrste'vníe podlá
obrázku 16 je zobrazenie terénu výraznejšie, názornejšie, účelnejšie, estetickejšie a pre oko vernejšie
zodpovedá terénu než pri sposobe vyhodnotenia
podla obrázku 15. Preto sa zastávame- sposobu vyhodnotenia na obrázku 16.
V nánosovej rovine treba vyhodnocovať vrstevnice
aj v tom prípade na údolných a vrcholovýc" tvaroeh,
keď sa na nieh vyskytujú body terénu s výškou
presne na rozhraní vrstevnicového intervalu. Ako
príklad uvádzam terén po vyhodnotení,
ale bez
vrstevníe, na obrázku 17..Matem.aticky,vzaté nemuseli
"O

/'4

by tam byť_ vrstevnice. Vrstevnicový interval je
0,5 m~ Také vyhodnotenie terénu je nedostatočné.
Ten istý terén, z týeh istých výškových bodov
možno vyhodnotiť s vrstevnicami· s tým istým intervalom sposobom 1,1vedenýmna obr. 18.
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I keď to snáď celkove pripadá malicherné, v rovine
to má·svoj význam mimo iného aj orientačný. Vyhodnotenie na obrázku 18 je úplné, vernejšie, názornejšie, lepšie vystihuje terén než vyhodnotenie na
obr. 17. Mapa zo stránky výškopisu nie je v danom
prípade "nemá".
Okrem toho sú tu pre hudúcnosť
ešte interpolačnémožnosti,
i keď len obmedzené.
Velmi dobrou pomockou pri kontrole úešenia
vrstevníc v nánosovej rovine sú letecké snímky. Pri
menej doklad-nom vedení'polného náčrtu, alebo ak
sa mapovalo v porastenom' teréne v čase vegetácie sú letecké snímky nevyhnutné pre správne, vyriešenie vrstevníc. Pri velmi značnom počte podrobných
bodov, nie sú potrebné letecké snímky. Z leteckej
snímky primeranej mierky pre mapu 1: 5 000 už
volným okom možeme tušiť žilku hlbokú 0,5 m a viac.
Vreckovým stereoskopom ju možno už postrehnúť.
Znížené miesta (žily) sú na snímkach obyčajne tmavšie. Príčinou toho je slabšie osvetlenie. niektorého
svahu žily a menšie vyschnutie pody v ~ile. Naopak
slnku privrátený svah žily v okamžiku fotografovania je od slnka viac osvetlený, preto je aj na snímke
jasnejší. Letecká snímka je velmi výhodnou a hodnotnou pomockou pri riešení vrstevníc v nánosovej
royine. Ulahčuje zistiť smer vrstevníc. Pomocou nej
velmi lahko možno zistiť chyby vo vynášaných podrobných bodoch, dáva možnosť správnej rekon-'
štrukcie žíl nedostačujúco zachytených, podstatne
ulahčuje revízne práce a je zárukou prirodzeného
a správneho vyriešenil.l vrstevníc. Skúsenosti získané
v tomto smere na GU v Bratislave to jednoznačne
potvrdzujú.
Uvedené dovody celkove skvalitňujú výškopis,
dávajú istotu o jeho správnosti a zrýchlujú prácu.
Preto je potrebné, aby sa v nánosovej rovine každý
mapový list pred reprodukciou porovnal s leteckými
-. snímkami. Ináč rovinné vrstevnice budú mať v ma·
pách na mnohých miestach pochybnú hodnotu.
Vrstevnice v nánosovej rovine majú svoju zákonitosť, súvislosť a poriadok. Terén tu nevznikol náhodne. Je výsledkom síl ako všetko v prírode. Zákonitosť a súvislosť mu dala .sila kedysi tam tečúcej
vody. Nesmie sa préto v mape vyskytnúť vrstevnica
tvaru, ktorý by nezodpovedal zákonitostiam tečúcej vody v riekach, rámenách a žilách.
. Ako príklad uvediem toto. Keď žily na mapovom
liste majú celkove smer od západu na východ (to je
smeri celkového spádu terénu), musia mať celkove
taký smer aj čiary znázorňujúce vrstevy-ice. Preto
tu nemajúmiesta
vrstevnice kolmé na smer západ.
výchl?d. Ak by sa niekde vyskytli a niet tam žily
toho smeru, nie je zaručená ich správnosť. Skúsený
topograf takto už pohladom na vrstevnice úspešne
zistí miesta s pochybnou hodnotou výškopisu. '
Z.ikonitJsti terénu v nán:sovej rovine
1. Terénne tvary (žily, chrbty) majú celkove smer
všeobecného spádu terénu.' Preto af vrstevnice musia
mať celkove taký istý smer. Tento smer vrstevníc je
narušený len pri meandroch vodných tokov a Žíl.
.2. Šírka' terénnych tvarov závisí od vzdialenůsti
od vodného toku, ramena toku alebo žily. V blíz·
kosti týchto sú terénne tvary užšie, ďalej' od nich
sú terénne tvary širĚÍe.
3. Terénne tvary bližšie k toku sú geologicky
mladšie, vzdialenejšie od toku sú staršie. Dokazom

toho je, že terénnotvorná práca vody je rozhodne
mladšia v blízkosti toku než vo vačšej vzdialenosti
od neho.
4. Terénne tvary v blízkosti toku sú výraznejšie
než terénne tvary od neho vzdialenejšie. Pri mladších
žrách je pomer šírky k hlbke menší (napr.: 5: 1),
pri starších žilách je ten istý pomer vačší (napr. 20: 1).
To isté platí o nánosových kuželoch. Pri týchto
treba však dať do pomeru šírku s výškou. Platí tu.
teda obdoba horského terénu. Mladšie pohoria majú
strmšie svahy a dosahujú vačšie výšky. Staršie polioria nemajú také strmé svahy a nedosahujú takú
výšku ako mladšie.
5. Terén pozdlž toku alebo žily je celkove vyšší
ako terén vzdialenejší v smere kolmom na tok. To
sposobuje nánosový kužel. Len tak je totiž možné
vytekanie (vylievanie) vody z tokov prípadne bývalých Žíl.
6. Priamym- dosledkom sub 5 uvedeného je, že
územie, ktoré sa rozkladá medzi tokmi v nánosovej
rovine, má celkove tvar vane na dolnom konci
,otvorenej .
Význam p:znania t':lrénnych tvarov v nánosovej
rovine pre.p.ločnosť
Všetky nánosové roviny, pokial sú v miernych podnebných pásmach, sú vermi ú.o:lné. Preto majú'
podstatný význam aj pre pornohospodárstvo.
Nánosové kužele v rovináchmajú
velký význam
pre osídlenie nánosových rovín. Na nich sa zakladali
sídliská. Dovodom toho bola bezpečnosť či strach
pred povodňami. Druhou doležitou podmienkou zakladania sídlisk je potreba volnej vody. Voda bola
v predošlých dobách pre sídlisko nevyhnutná, lebo
obce museli byť dosť sebestačné i v remeselnej výrobe (šatstvo z ranu a konopí). Preto sa sídliská zakladali predovšetkým na nánosových kužefoch vedra
slabého ramena toku alebo žily s. vodou. Ďalej sa
sídliská zakladali v priestore, kde sa ramená alebo
žily spájali, alebo kde sa vačšia žila rozvetvovala.
Aj tu dosahuje terén najvačšiu výšku.
Hoci vybudovaním
ochranných hrádzí pozdlž
tokov význam nánosových kužerov pre zakladanie
sídlisk upadol, predsa sú eštenánosoyé kužele doležité, lebo zmenšujú nebezpečie spodnýthvOd.
Literatúra:
[1] Ing. dr. František Boguszak: Topografické mapování.
[2] Dr. František Vitás~.,.k: Fyzický zeměpis.

. Z ústřední správy geodesie a kartografie
Upozorňuj m~ zljemce o i'lstrukce a návcdy Ú třední sp-ávy
gecdesb a ka -tografie, že byl vydán návrh Návodu pro práce
v .československé jednotné nivelační síti. (Nivelační návod),
jehlž cena byll!,stanJvena na Kčs 3,-, a dál- přílohy k tomuto
návrhu, jejichž cma byla stanovena na K,čs 12,-.
Qbě publikace - Nivela~ní návcd (USGK Praha 1956)
a Příllhy k-Nivelačnímu návod:l (ÚSGK Praha 1957) - jsou
k d. mání v prodejně map OblastnÍ.:o ústavo geodesiea kartografie v Praze, Saldova 24, Pra'la 3 - Karlín. Pozn menáváme,' že cb:; publin:ace jsou vydány jak:J prozatímní závazný
pracovní přJdpiJ.
_
Št.
Normativní hlídka
Upozol'ňujeme na vyhHšku min:stel'stva zemědělství a leSního hosp ldářství ze dne 28. únou 1958, kterou ~e vydávají
prováděcí l"ředp'sy k vládnímu nlřízení o opatřeních v oboJU
hspodářsko-technickýrh úprlv po~emků_ Vyhláška vyšlI pod
čísLm 27 v částc ~č. 17 Úř~dního listu Č 'sk JsIJv~nské republ,ky, ze dne li. bř~zna 19'>8 (cena 6l) haléřU).
Št.
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Srovnání vytyčoyacích metod při rekonstrukci
železničních o.hlouků po stránce p~esnosti a hospodárnosti
(Dokončení.)

Ing. František Hromádka, MDK při správě dráhy v Bratislavě

3. Srovnání
metody
tody- obloukových
hospodárnósti.
3.1. Metoda

tri gonometrické
souřadnic
po

a me·
strán<;e

trigonometrická.

526.99~625.11

obr. 8 časovým' kVivkami. Na obr. 8 Čt znač časovou křivku metody trigonometrické,
čg časovou
křivku metody ob oukových souřadnic způsobu grafického a konečně čp znamená časovou křivku způsobu početního.

3.11 Metoda trigonometrická při použití osového
polygonu.
V složitějších případech, zejména př~ dlouhém obouku v nepřehledném terénu, při nepřístupném průsečíku tečen apod., je nutno použít ke zjištění starého
stavu osového
polygonu.
Pak přicházejí v úvahu
tyto pracovní úkony:
3.111
3.112
3.113
3.114
3.115

Stabilisace osového polygonu.
Měření délek stran osového polygonu.
Měření úhlů osového polygonu.
Výpočet osového polygonu.
Výpočet nového stavu (polohy ZP
a KP, určení "středového úhlu, poloměru, výpočet přechodnic a ostatních
dat oblouku).
3.116 Výpočet příčných posunů.
3.117 Vytyčení nového stavu.

3.12 Metoda trigonometrická bez použití osového
polygonu.

JI."délko

3.121 Zjištění průsečíku tečen, středového
úhlu oblouku a jeho poloměru přímo
v terénu.
3.122 Výpočet nového stavu.
3.123 Vytyčen nového stavu.
3.2 Metada

obloukových

souřadnic.

U metody obloukových souřadnic - a to jak grafické, tak i početní - jsou pracovní úkony téměř
stejné. U početního způsobu odpadne s ce grafické
zpracování, je zde však více prací výpočetních než
u způsobu grafického. U metody obloukových souřadnic přicházejí v úvahu tyto pracovní úkony:
"

oblouku li m

---Li-

U krátkých oblouků při přístupném průsečíku
tečen není zapotřebí použít osového polygonu, takže
stačí provést jen tyto pracovní úkony:

300

roo

400

Obr. 8.

Z ohr. 8 a tabu~ky I je patrno,
že s délkou oblouku roste doba potřebná k rekonstrukci železničního oblouku, a to u obou metod. U metody trigono"
metrické č.lsoyá křivka stoupá s délkou oblouku
prudčeji než u metody obloukových souřadnic.
Zvláště u {llouhých oblouků, kdy je nutno u trigonometrické metody použít osového polygonu, je čas~vý rozdíl mezi oběma metodami značný. Vše·
obecně řečeno, je tedy metoda obloukových souřadnic hospodárnější než metoda trigonometrická.
Čím složitějšího řešení je zapotřebí (složený obTouk, protisměrné oblouky s infl.exním bodem apod:),
tím více se uplatňuje hospodárnost metody obloukových souřadnic oproti metodě trigonometrické. Způ,
sob grafický a způsob početní u metody obloukových
souřadnic jsou pak př.hližně stejně hospodárné ..

• 3.21 Rozdělení základní čáry po deseti metrech i s popisem:
3.22 Měření vzepětí (dvakr( t).
3.23 Práce výpočetní, grafické a sestavení vytyčovaeího -zápisníku.
3.24 Vytyčení nového stavu od kolejového
polygonu.

4. Srovnání
metody
trigonometrické
a
,metody
obloukových
souřadnic
po stránce
přesnosti.

Vezmeme-li v úvahu doby potřebné pro provedení
výše uvedených pracovních úkonů, dostaneme jasný
obraz o hospodárnosti té které metody. Aby srovnání
metody trigonometrické s m{ltodou obloukových souřadnic po stránce. hospodárnosti bylo skutečně ohjektivní, provedl jsem rekonstrukci pěti ž~lezničních
oblouků všemi zmíněnými metcdami. Výsledky tohoto pokusného měření jsou uvedeny v tabulce I
a ještě pro lepší názornost graficky zpracovány na

Chceme-li provést srovnání metody trigonometrické a metody oboukových souřadnic po stránce
přesnosti, znamená to v podstatě posoudit, jak
kterou metodou dovedeme plyn ul ~ vytyčit železniční oblouk a tím zaručit klidnou jízdu vlaků
v oblouku. Tato plynulost je pak přímo závislá na
změnách směru oblouku, tj. na úhlech, které svírají
tečny v ednotlivých bodech kru nového oblouku
mezi sehou. Jsou-li tyto úhly u obloukových bodů,
.
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rovnoměrně od sebe vzdálených,. stejné, je tím zaručena plynulost vytyčeného oblouku.
Jiným měřítkem plynulosti vytyčeného kruhového oblouku je vzepětí, měřené nad stejně dlouhými
tětivami. I zde měřená vzepětí mají být stejná. Jakákoliv odchylka od' nejpravděpodobnější
hodnoty
vzepětí Xv daného oblouku znamená porušení plynulosti oblouku. Lez tedy za míru přesnosti vytyčení
zkoumaného oblouku zvolit střední chybu ve vzepětí mv' měřeném nad tětivou dlouhou 40 m.
Nejprve jsem podrobil zkoumání po stránce přesnosti starý železniční ohiouk před rekonstrukcí
(oblouk Č. 4) a z naměřených vzepětí v kruhovém
oblouku jsem určil střední chybu ve vzepětí starého
oblouku mvs' Podobně' po vytyčení nového oblouku
meto~ou trigonometrickou a metodou obloukových
souřadnic jsem z naměřených vzepětí stanovil střední
chyby 've vzepětí nového oblouku. Tak jsem určil
u metody trigonometrické střední chybu mv,' u metody obloukových souřadnic - způsob grafický střední chybu m"g a posléze u způsobu početního
střední chybu mvp- V tabulce II jsou pak přehledně
uvedeny hodnoty těchto středních. chyb v mm.
Obrazem přesnosti metodytI:.igonometrické a metody obloukových souřad~ic jsou též čáry křivosti,
sestrojené ze zaměřených' vzepětí vytyčených oblouků. Tyto čáry křivosti jsou znázorněny na obr. 9.
Na obr. 9 je zllázorněna plnou čarou čára křivoslÍ
starého oplouku, čárkovaně čára křivosti nového
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Starý
oblouk

I

Nový oblouk
Metoda
trigonometrická

m••

mv,

±

16,5 mm

±

Metoda obloukových souřadnic
způsób
způsób·
početní
grafický
mvg

2,5 mm

I

± 4,8 mm

mvp

±

2,2 mm

oblouku, vytyčeného
metodou ~bloukových souřadnic způsobem grafickým, čerchovaně čára křivosti nového, oblouku vytyčeného metodou obloukových ...souřadnic způsobem početním a posl~ze
čárou přétrhovanou ležatým křížkem je zobrazena
čára kř.vosti nového oblouku vytyčeného metodou
trigonometrickou.
'
} Ze středních chyb ve vzepětí v tab. II a z obrazce
čar křivosti plyne, že nejpřesnější je metoda obloukových souřadnic, a to způsob početní, za ní se řadí
metoda trigonometrická
a potom metoda obloukových souřadnic, zp*sob grafický. Tento způsob
grafický se střední chybou ±4,8 mm, ačkoliv je
nejméně přesný, je v praxi ještě úplně postllčujíc.í.
• Mushne si totiž uvědomit, že při, kladení kolejnic
pro směrovou úpravu železničního svršku se prakticky nedá dodržet větší přesnost.

viset i složitost řešení, kt6l'á však nebude vzrůstat
u všech metod stejnou měrou .. Bude proto záležet
na zkušenosti zpracovatele ovládajícího všechny metody, aby pro konkrétní případy zvolil tu nejvhodnější. Všeobecně pak lze říci, že u složených oblouků,
zvláště jsou-li kombinovány s pevnými body, nebude
vhodné používat početní metody obloukových souřadnic, za to v~ak tím více se uplatní metoda grafická, která je velmi n(lzorná a pomocí nových základen (vztažných čar) též velmi přizpůsobivá rozmanitým podmínkám (lze provádět i pootočení krajních· tečen, jejich rovnoběžný posun čili zvětšení
osové vzdálenosti kolejí aj.)
Přestože tedy v různých složitých případech, jež
nebylo možno v tomto článku rozbírat, se budou výsledky srovnání jevit poněkud odlišně, lze všeobecně
říci, že metoda obloukových souřadnic je po stránce
hospodárnosti skut;ečně výhodnější než metoda trigonometrická. Proto v cizině (SSSR, NDR, Polsku,
Francii aj.) je převážně používáno při rekonstrukci
železničních oblouků právě této metody obloukových
souřadnic a plně se tam osvědčuje, zatím co u nás
tato metoda nenabyla ještě takového rozšíření. ,
Lze očekáyat, že po vydání přl1dpisu, který se na
ministerstvu dopravy připravuje, a vyhotovení vhodných měřických pomůceg nabude tato metoda
širšího p~aktického využití. Přesto_však se vyskytne
celá řada úloh, při~ichž
se bez trigonometrického
řešení neobejdeme. ~i",fl!

5. Závěr.

I

Srovnání vytyčovacích metod bylo provedeno na
jednoduchých obloucích a jeho výsledky neize zevšeob~cňovat striktně pro všechny případy. V praxi
se vyskytuje mnoho zcda nových úkolů: oblouky
složené ze dvou ·i více poloměrů, oblouky protisměrné bez mezilehlé přímé (s infiexním bodem),
z nichž jedna nebo obě části mohou bj.t opět složené
oblouky, dále oblouky s jedním nebo více pevnými
body atd. Na složitosti úkolu bude samozřejmě zá-

526.36

+ 526.954.3

(45)

PGlli, S.

Livelli medi, capisaldi di livellaziorie e ampiezze, della marea
nel Porto di. Trieste. (Střední hladiny moře, nivelační značky
a vý1ťyvy m.ořských slapů v přístavu Terstu). Venezia, 1938.
Pojednání, ~tiskňuté před dvaceti lety jako 253. spisek ital·
ského hydrografického komitétu při národní radě hadatelské,
umožňuje nám právě v současné době poznat prohlémy, které
mají úzký vztah k souČ\Snému vyrovnání evropsk~ ch nivelací
a k porovnání výškových horizontů jednotlivých států, příp.
mořských ,hladin.
Dřívější styky na poli mezinárodní spolupráce byly druhou
světovou válkou přerušeI!Y a k opětnému navázání je třeba
Rok

118751187611878)18791

v
cm průměr
Roční

I 113"5 ] 107,1 I 94,7" I' 98,3

[1] Prof. Ing. Dr. Pavel 'Gál: Grafická metódli vytvčovania
obhíkov podla oblúkových súradnic. Článok z InliJierske'j
geodézie, ktorú vydal kolektiv katedry geodézie SVŠT,
Bratislava 1953.
'
[2] Abstecken und Vermarken von Bogen nach dem Winkel. bildverfahren, Leipzig, Reinhold Rudolf 1941.
[3] In~. Václav Fessel: Grafická úprava křivosti kolejových
oblouků, nak!. Emil Burok, Hradec Králové 1923.
[4] Ing. Dr. ~udolf N ed věd: Železniční oblouk, část II. metoda pbloukÓvých souřadnic, Průmyslové vydavatelství. Praha
1952.

+

pozorování hodnotou
3,352 m. Z pozdějších pozorování
v Terstu od r. 1875 do r. 1879 a od r. 1901 do r. 1904, jež byly
porovnány 'nivelačním spojením s vodočty v Dubrovníku
a Pulji, se zjistil rozdíl 9 cm, takže střední hladina moře počítaná
z víceletých průměrů je položena výše. Z publikace "Die
astronomisch-geodii.tischen Arbeiten des k. u. k. Militii.r-Geographischen Institutes in Wien", sv. VII, 1897, je překreslen
obrázek, kde je vyznačen vztah mezi výchozí nivelační značkou,
hladinou moře a vodočtem v Terstu. Místo.původně udávané
hodnoty 2,224 m hylo později zjištěno, že mělo 'býti o 1 cm
více, tj. 2,234 m. Zjištěný deseticentimetrový rozdíl ve středních hladinách Ire tím snížil na shora uvedenou hodnotu 9 cm.
Tab. 1

.. 11901 1190211903

I ...

1904

I'100,8 I 99,9 I 103,2 I 103,5

mnoho poválečných let, takže mnohé cenné ~tarší cizojazyčné
publikace lze dosáhnouti teprve v přítomné době.
'
Dříve než uvedeme výtah z citované publikace, zmíníme se
úvodem nejprve o přesných nivelacích, provedených v minulém
století vídeňským Vojenským zeměpisným ústavem, jež byly
napojeny na nivelační značku na budově finanční stráŽe na
mo~u "Sartorio" v Terstu.,Nýška této značky nat;!.střední hladinou more byla určena Dr. Farolfim v r. 1875 z jednoročního

Obr. 1.
Z uvedených příčin bychom mohli tvrdit, že výškové údaje
bývalé rakouské nivelační sítě jsou o tuto hodnotu větší. Po.
drobněji jsou tyto skutečnosti popsány v pojednálli M. Wittin.
gera "Základní výškový bod Lišov"ve Zprávách veřejné služby
tec1IRické, 1947, které dopln1me ještě výňatkem z tabulky
uveřejněné v pojednáni od R. Sterneckll •.K,ontrolled.e.iNiv,dk-
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ments durch ({je Flutmesserangaben und die Schwankungen
des Meeresspiegels der Adria", obsažené v "Mitteilungen des
k. u. k. Militargeographischen Institutes", 1904, sv. XXIV.
Údaje v tabulce se v2l!ahují k horní plošce vodočtu v Terstu,
takže největší, čísla odpovídají nejnižším stavnm mořské hladiny a naopak.
. . Povšimněme si v následující tabulce zajímavé shody středních hladin Adriatického moře s proved'eným nivelačním spojením do r. 1904 terstskéhll vodočtu s dalšími dvě'ma vodočty
na Adriatickém moři.
Rozdíl
vodocet -nivelace .

V druhé kapitole o středních hladinách v letech 1869 až
193~ je tabulka s vyznačením roků, pro něž byly vypočteny
střední hladiny moře v Terstu, dále metody odvození a použití
mareografu s' chodem a poměrem zmenšení. J~zkoumáno odvození středních hladin v r. 1869 a 1884. Použitím různých
údajů se dospělo v r. 1869 k dvěma odlišným hódnotám výšky
střední hladiny nad srovnávacím. horizontem z r. 1911, zaUm
co v r. 1884 je odvozena střední hladina spolehlivěji. Uvádíme
porovnání s průměrem za desetiletí 1927-1-936.
Rok
Rok
Rok
Rok

Délka
niv. pořadů

135,5 cm
142,7 cm
144,2 cm
156,2 cm.

1869
1869
1884
1927-1936

V jiné tabulce jsou uvedeny měsíční a roční průměry středních hladin v období 1905-1935 s, výjimkou válečných let
1915-1919 a období let 1923-1926, kdy bylo zničeno a znovu
budováno mareografickézařízení. Provedený r.ozbor posloúp.
nosti ročních, tříletých, pětiletých a desetiletýc4 průměrů nevykazuje periodicitu, rovněž tak cyklus 19 Id, který se považuje za normativní pro výpočet střední hladiny moře. Uvádíme výtah z tabulky za účelem představy o číselné velikosti
změn střední hladiny. Viz tab. 2.

Pro vý.škopisné prác"ena našem území byl zvolen po rozpadu
rakousko-uherské monarchie základní výchozí bod "Lišov"
s výškou 565,1483 m, kter~ byla získána nivelačním měřením od

,

~

III

II

I

,

IV

V

VI

Rok

,

131,5

ln,7

1905

139,2

128,6

1907

147,0
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1911
1936

141,9 ' 132,5

144,4

153,3

153,3

149,9

142,5

151,0
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145,9

I

I

149,2

I

I

155,3

nivelačni značky.v Terstu. Výšky v této soustavě se označují
N.V době nesvobody JJyllišovský. základní bod připojen
na německý vztažný výškový bod u Berlína (N. N.), odvozený
od amstllrodamského vodočtu a určena výšk~ lišovského bodu
hodnotou menší o 0,2486 m. V současné c;loběse přepo4ítávají
výšky na našem území jako' tzv. normální výšky v baltském
systému (kronštadtský vodočet), v kterém jsou u nás výškové
údaje průměrně podle současných výpočtů o 0,40.m menší než
A.N.
Příčiny nesouhlasu jednotlivých horizontů jsou různé: mě·
řické chyby v nivelačních slUch, způsoby redukcímvelačních
měření, pohyby zemské kůry v určitých oblastech zaměřovaného území, provedení nivelacív
různých letech, nejistota
'v,určení středních hladin moři, případně proměnlivost střed~
ních hladin v'různých časových obdobích aj.
K získání představy o změnách _středních hladin moří
vzhledem. k pevnině pomůže nám obsah pojednání, o kterém
čtenáře krátce informujeme.
, Autor na 27 stranách rozděluje obsah své studie do 8 kapitol:
I. Metody. výpočtu středních hladin. - JiJ. Střední hladiny
v letech IS69-1936. - III. Postupné st.pání
hladiny moře
od r. 1869 do r. 1936. - IV. Nepravidelné mořské slapy. - V.
Roční kolísání střední hladiny: - VI. Prů,měrné výkyvy moř·
ských slapů. - 'VII. Údaje o mareografech ,11 nivelačnich
značkách. - VIII. Nivelace dvou bodů na pobřeží pomocí
současného odečítání mořských hladin.
Prviú kapitola jedná o metodách' VýPOČtllstředních hladin, ,
které jsou v podstatě dvě: výpočet z hodinových průměrů
nebo z nejvyšších a nejnižších hodnot maxeografické křivky.
'. V měsíčních průměrech střlldních hladinpozorovanýc4 terstským mareografem v letech 1920 až 1922'byl zjištěn největší
rozdíl mezi oběma zpusoby vyhodnocení 1,06' cm (květen
1921). V tříletém průmjíru je rozdíl pouze (1,97 cm; takže lze
tvrdit, že se oběma metodami' dosáhne stejný'ch výsledků.
Výšky udávané v pojednání jsou vztaženy k ideálnímu srovnávacímu horizontu 150' cm pod ,střední hladinou, stanovenou
prof .. IÍopfnerem li- vídeňské techniky na podkladě harm.onické
analysy hbdinových údajů z r. 1911•

A.

.

I

153,5

I

153,5

I

I

TřeU kapitola obsahuje zkoumání postupného stoupání hladiny moře v Terstu od r. 1869 do r~ 1936. Připojený obrázek
znázorňuje toto postupné stoupání pd r. 1905 do r. 1936 a zároveň i pohyb střední hladiny v Benátkách od r. 1917 do r.
1936. V celku byl zaznamenán v období 70 let vertikální pohyb
asi 14 cni mezi střední hladinou moře a břehem. Klesání břehu
je podrobeno úvahám v kapitole VIII.

V dalším je zkoumána sou,vislost stoupání hladin v Ter~tu
a Benátkách a zjišťuje se vzájemný yertikálni posun dvou
břehů přibližně 5,5 cm za deset let. Postupný posun je zřejmý
z připojené tabulky, udávající výšku hladiny v Benátkách
zme!išenou o výšku hladiny v Terstu.
Rok )1920121 122 , . ·12~ 123129130 131 13? 13313~ 135)36
cm
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Geodetický obzor
sv. 4j4{i (1958) Č. 5
Ve zkoumaných oblastech se Zjišťují tedy dvě skutečnosti:
1. postupné stoupání hladiny moře vzhledem k pobřežním qivelačním značkám; 2. progresivní stoupání výškového rozdílu
hladin u břehů,. Terstu a Benátkách. Podle informaci získaných
pisatelem této recense při návštěvě nivelačního oddělení francouzského Zeměpisného ústavu v r. 1956, byly zjištěny na výchozím vodočtu francouzské niVelační sítě v Marseille za období
posledních sedmdesáti let změny střední hladiny asi o 10 cm.
v souhlasném směru, jako na italských vodočtech.
Ze zprávy o pracích komise pro vyrovnání jednotné evropské
nivelační sítě v rámci Mezinárodní geodetické asociace, která
zasedala 25. a ž28. června 1957 v Kodani, je patrno, že byla
v současné době. vypočtena střední hladina moře též pro Terst
z let 1937 až 1955. Komplikované vztahy mareografických
údajů k nivelač:nim sitím mají se řešit na společném zasedání
geodetů a oceanografůvr. 1958 pravděpodobně v Anglii.
Čtvrtá kapitola jedná o nepravidelných IIÍóřských přílivech
a odlivech zaznamenanýcH mareografem v přísta:vu Terstu
před r. 1905 ll"o všech maximálních a minimálních mořských
slapech během každého roku po r. 1905. ·Ma.ximálnípříliv byl
zjištěn v r. 1879 hodnotou 171 cm nad střední hladinou a maximální odliv v r. 1934 hodnotou 120 cm pod střední hladinou.
'Pátá kapitola obsahuje úvahy o ročním kolísání střední lrladiny moře. Průměrné kolísání střední hladiny v letech 1905
až 1936 je znázorněno na připojeném obrázku.

Ještě před r. 1884 byl mareograf přestavěn, v r. 1911 nahražen
novým Seibt-Fuessovým mareografem a umístěn stále v malé
~tavbě o třech místnostech, 'která byla nazývána vzhledem ke
své barvě Červeným domkem (Casa Rossa). Činnost mareografu s přestávkami trvala až do r. 1925, pak byla stavba
zbořena a-tím také zničena i výchozí rakoullká nivelační značka
a v r. 1926 postavena nová mareografická-,kabina. Pro porovnání Í1dajů z růzňých dob a pfestavovaných mareografů
se užívalo shora zmíněného. vodočtu, který se skládá z litiuové
trubky se spodním koncem ponořeným do vody, horním koncem
ve výši úrovně pevtíiny a s tyčovou stupnicí, která se při odečítání zasunuje do trubky až kotouč upevněný na jejím horním
konci spočine na okraji trubky. Po vyjmutí tyče lze odečíst
údaje odpovídající nenamO'Čenéčásti vztažené k hornímu okraji
trubky. Tento okraj tvoří přesně nulu vodočtu v úrovni mola
a nazývá' se též "nulou mola Sartorio". Vztahy různých horizontů jsou vyznačeny v obrázku 4, kde značí:
C. O. I. G. M....

C. V. I. G. M....

H. M.

TERST
BENÁTKY

L. M. H.
L. F.S.
P. B. V.
P. B. N.
Z. I. G. M. V.
Z. M. S;
Lomená čára má prokazatelnoy roční a půlroční periodicitu
s. maximálními výkyvy do 10 cm. Kromě toho je připojena
v pojednání tabulka průměrných měsíčních hodnot rychlosti
a směru větru" vzdušného tlaku, přítoku řek a vypařováni.
Rozborem těchto složitých údajů dospívá autor k některým
zajímavým uzávěrům. Čtyřměsíční periodicita vykazuje určitou
shodu s křivkou větru severovýchodního směru (bórou) a pouze
částečně se shoduje s některými 'extrémy vzdušného tlaku
a přítoku řek. Půlroční periodicita souvisí zejména s přítokem
řek a částečně s vzdušným tlakem a bórou. Roční periodicita
střední hladiny je způsobena kromě astronomických vlivů
(slapové zjevy) společně vzdušným tlakem. větrem a přítokem
řek. Na nízkou zimní hladinu působí zřetelně vysoký vzdušný
tlak, velká síla bóry a minimální nosnost řek. Na vysokou podzimní'hladinu má vliv maximum říčních přítoků a větrů druhého kvadrantu. Oddělené sledováni jednotlivých vlivů nelze
podle předložených dat dobře podchytit.
O průměrných výkyvech mořských slapů pojednává šestá
kapitola, kde udává .autor na základě měsíčních průměrů v letech 1927 až 1936 hodnotu 69 cm pro průměrnou výšku slapů
místo dříve udávané hodnoty 80 cm. Z křivky znázorňující
průměrné měsíční výšky jsou zřetelná dvě maxima v óbdobich rovnodenností a dvě minima v obdobích. slunovratů.
Pro porovnání uveďme někter,é údaje z východoněmeckého
mareografu Darsser Ort v Baltském moři, který si prohlédl
pisatel této recetJ.sev r. 1956. Výšky slapů dosahují normálně
pouze 10 cm. Průměrné roční hladiny se neliší Vlcenež o 5 cm.
Také změny vzhledem, k ostatním východoněmeckým vodočtům nepřesahují 5 cm. Nejmenší v/šky mořské hladiny jsou
v-únoru až dubnu,-nejvyššístavje
v srpnu až záři. Rozdíl měsíčníchprůměrů hladin mezi zářím a únorem dosahuje mllximálně 15 cm (podobně jako v Terstu).
Sedmá kapitola může nejvíce zajímllt geodety, poněvadž se
týká vztahu mar~ografů k nivelačním značkám. Vr. 1859 byl
sestrojen prof. Sehaubem mareograf jako první přístroj toho
druhu na ) adranu a uveden v prosinéL téhož roku v činnost.
Z prvních ~veřejněných pozorování z r. 1869 byla stanovena
střední hladina hodnotou 1,110 m pod mdQu.vodočtu, který je
patrně :ještě dnes na severovýchodním boku. mola Sal'torio.

Z. P. R.

horizontální nivelační značka italského Voj.
zem. ústavu (VZÚ) = bronzový disk zapuštěný do vyse1).anédutiny v posled~ kameni koruny přístavnínráze
v blízkosti
mareografické kabin~Tato výšková značka
byla osazena geodetickou službou'VZ-Pv létě;
a na podzim 1926.
vertikální nivelační značka italského VZÚ =
kovová deska zazděná na severovýchodní
vnitřní stěně kabiny. Byla osazena téhož'
roku jako značka předchozí.
Hohenmarke = nivelační značka osazená
vídeňským VZÚ na jihozápadní straně Červeného domku. Tato značka již neexistuje.
Hopfnerova střední IDadina určená hodinllvými ]1daji z r. 1911.
základní čára vyznačená na mareogramu
hrotem přístroje.
starý srovnávací horizont určený Hopfn ••.
rem r. 1911 srovnáním s nulou kovové
stupnice mareografu.
nový srovnávací horizont, od něhož byly
počítány výšky slapů od r. 1919.
nula vídeňského VZÚ = nula rakouské nivelační sítě.
nula vodočtu mola Sartorio = horní okraj
trubky' vodočtu.
nula Červeného mostu (Ponte Rosso) =
nula stupnice vodočtu v kameni na Červeném
mostu.

~
I

ZMS.
caI.G.~

..

1.M.':!:._

!;j.

Obrázek 5 obsahuje náčrt přístavu Terstu a mola Sartorio
s Červeným mostem (Ponte Rosso), který. překlenuje Velký
kanál (Canale Grande). Na menším náčrtku'na pfedmostí mola
je čárkovaně znázorněn Červený domek (Casa Rossa), nyní již
zbořený, a malý kanál, kterým protékala voda pod mareograf.
Dále je znázorněna mareografická kahina u. vodočtu, zřízená
V r. 1926•.
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V poslední osmékaphole se pojednává o wvelaci dvou bodů
na pobřeží pomocí současného odečítáni mořských hladin.
V prvém případě byla přezkoušena stará nivelace provedená před
50 lety videňským VZÚ mezi nulou mola Sartorio a nulou
vodočtu na Červeném mostě. Místo nivelace se použilo záznamů
, mareografu na molu Sartono a údajů zaznamenaných v časových intervalech na vodočtu u Červeného mostu vzdáleného
. 1,7 km. Z porovnáni vyelývá vertikálni posun 2,85 CJIlza předpokladu klesnutí nuly. Cerveného plostu vzhledem k nule mola
Sartorio. Vysvětleni může být několikeré: Červený most se
snižil a úroveň mola Sartoria se nezměnila, anebo p·okles byl
víeobechý, avšak značnější u Červeného mostu. Popsaná metoda je vhodná zejména pro kontrolu vertikálních posunů
břehů.
/
Na závěr můžeme podotknout zejména dÍlležitost stálého
sledování pohýbu mořských hladin vzhledem k pobřežím
a k ověřovaným nivelačnim značkám, ke kterým se přimykají
pořady nivelačnich sítí. V současné době se připravují v západni Evropě vYI:ovnáni evropských nivelací a jejich připojeni
na mareografy v Středozemním moři, Atlantickém o.ceánu,
Severnim a Baltském moři.
Jistě i lidově demokratické státy a SSSR, které se v novodobých nivelacích sjednocují na baltském systému, učini ta •.
k\lvá opatřeni, aby výškové sítě byly vztaženy pokud možno
k největšímu počtu mareogr.afů. To ovšem předpokládá těsnější
styk geodetické služby s institucemi, provádějícími zaměřováni
střednich hladin.
V důsledku skutečností, které byly uvedeny v tomto pojednáni, můžllme připustit až deseticentimetrové I:ozdily mořských
hladin kolem evropského :pobřeží.

521.918.9:627.22

Nikiforov, D. I.

Fotogrammetrija v morskich issledovanijach pod gidrotechničeskjie sooruženija. - 150 stran, ~3 obrázků; formát A5. Vydavatelství Morskoj transport, Leningrad 1957. 6,55 Kčs.
Na našem knižnim trhu se objevila další sovětská kniha, pojednávající o fotogrammetrických metodách, které v poslední
době nacházejí uplatněni v I:ůzných vědnich ol;lorech. Nikiforova
kniha pojednává o použiti fotograD,lmetriepři mořských a hydrotechnických výzkumech.
Fotogrammetrie je pro tyto účely v SSSR využíváno např. ke
sledováni tvarů a velikosti mOřských vln, k určování drah a rychlosti plujících ledových ker, k určováni rychlosti a směru proudů,
pro mapování velmi těžko přístupných pobřežnich oblastí atd.
Pli všech těchto pracích skýtá fotogrammetrie možnost určit
všechny potřebné hodnoty přesněji, rychleji a hospodárněji, než
při dósava.dnich pracovních postupech.
Protože v posledních letech bylo fotogrammetrie v rozsáhlé
míře použito při výzkumných pracech Projekčnihoústa.vu mi-

nisterstva stavebnictví SSSR a při výzkumech Lenmorprojektu
ministerstva námořní dopravy SSSR, bylo úmyslem autora seznámit širší veřejnost technických pracovniků s možnostmi využití fotogrammetrie v těchto oblastech vědy.
V první části knihy jsou uvedeny zásady při určovánívzdáleností a úhlů z měřených snímkových souřadnic. Zejména autor
poukazuje na možnost z hodnot měřených na snímcích určovat
vodorovné a vertikální úhly pro protínani vpřed, poněvadž se
při tomto postupu neuplatní vlivy konvergence os záběru, ják je
tomu při početním řešení stereofo'togrammetrie.
V druhé části knihy přechází autor k popisu přípravných
prací při použití stereofotogrammetric.pozemni při určování tvaru
vln. Při'použití fotogrammetrie je třeba splnit některé speciální
požadavky, které jsou tu uvedeny. Kromě topografie vln skýtá
fotogrammetrie ještě možnost sledování dynamiky vlnění. Pro
tyto práce je třeba fotokinotheodolitů, jak je např. v r. 1941
použil prof. Lacmann v Německu. Pro některé podobné práce
bylo v SSSR použito přizpůsobených komor K 17, anglické komory Wiliamsonovy F 24 a nových sovětských komor Afa 37.
V dalších kapitolách této části jsou popsány způsoby rektifikace
těchto přístrojů, vzorce pro určení, délky základen a výšek stanovisek fotografování nad hladinou moře.
Ve třetí části knihy se zabývá autor knihy polními pracemi
při stereofotogrammetrickém zaměřování vln. Čtenář tu najde
úvahy o rekognoskaci území, o budování vě í, z nichž je nutno
měřické snímky pořizovat a o potřebných geodetických pracech
při určování základen a směrů os záběru. Při určování rychlosti
vln doporuČuje autor exponovat na jednu desku dva snímky
téže vlny v určitém časovém intervalu (asi 3 až 5 vteřin). Z posunu obrazu vlny a ze známého časového intervalu lze určit
rychlost vlnění.
V části IV jsou popsány způsoby využití fotogrammetrie při
sledování cest a úbytků ledových ker. Způsoby fotogrammetrického měření jsou podobné jako1Jři sledování vlnění. Je ovšem
třeba splnit opět některé speciální požadavky.
V páté a šesté části pojednává autor o fotogrammetrickém
zaIJ;lěřovánítěžko přístupných pobřežních partií.
V sedmé částiknihy se seznámí čtenář s přístroji, používanými
při vyhodnocování stereofotogrammetrických snímků; je to stereokomparátor, konstrukční deska VNIMI a deska Pu1frichova,
používané pro grafické vyhodnocování dvojic, a planigraf, kterého se také někdy v tomto oboru pro vyhodnocování používá.
Ve čtyřech dalších částech pojednává autor o zpracováni
snímků pro účely sledování vlnění moře, pro sledování drah ledovýchker a při mapování pobřeží. J sou tu uvedeny všechny potřebné vzorce pro určení prvků orientace. a postup při zpracování snímků na stereokomparátoru a planigrafu. Vzory příslušných zápisníků a příklady doplňují teoretické rozbory.
Celá publikace je hezky graficky upravena. Poněvadž pojed.
nává o použit; fotogrammetrie v oblastech, neobvyklých v Č"R,
poskytne všem pracovníkům ve fotogrammetrii přehled o možnostech využití této pokrokové měřické metody i v těchto oborech
vědy a může být pobídkou k tomu, aby se pozemní fotogrammetrie využilo při podobných úkolech, ve kterých její význam
není ještě zcela doceněn.
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Klimeš, F., Loskot, F.

Vytyčovací tabulky pro setinné děleni kruhu, 560 stran, 33 obr;,
formát A5, Státní nakladatelství technické literatury, Technický
průvodce svazek 30, Praha 1957, cena 38,50 Kčs.
V r. 1953 uvítali zeměměřiči vydání vytyčovacích tabulek
v šedesátinném děleni. Nyní vycMzí 3.0. svazek Technického,
průvodce: Vytyčovací tabulky pro setinné dělení kruhu. Tabulky
jsou sestaveny jako pomůcka k navrlíování, trasování a vytyčování kruhových i přechodnicových oblouků a obsahují hod·
noty trigonometrických funkci vypočtených na šest desetinných
míst od 0-200g.
Vytyčovací tabulky jsou rozděleny do tří částí:
A. Textová část obsahuje podrobné vysvětlivky k vytyčováni
kruhového oblouku a výpočtu železniční přechodnice. Dále je
uveden způsob výpočtu vytyčovacích prvků kruhových oblQuků
s přechodnicemi, mezilehlé přechodnice, složeného oblouku s mezilehlou přechodnicí a dalši. Druhá část textu, zabývající se
silničnimi oblouky, obsahuje zejména způsob vytyčování kru·
hového oblouku s klotoidickou přechodnicí, s kruhovou. přechodnicí, případně řešením průběžného klotoidického oblouku.
B. Vytyčovací tabulky jsou sestaveny do dvanácti tabulek,
z nichž tabulka I slouží pro výpočet vytyčovaeich prvků kruhového oblouku s poloměrem 1 pro středové úhly 0-200g po O,Olg;
Podle tabulky II lze vytvčovat polárními souřadnicemi oblouky
až do poloměru 10 000 Dí. V tabulce Ul jsou uvedeny hodnoty
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Geódet:cký obzor
sv. 4/46 (1958) Č. 5
pro výpočet středov'ého a obvodového úhlu pro délku kruhového
oblouku 0,001, v tabulce IV pak hodnoty délek oblouků pro
poloměr 1. Tabulky V-VIII jsou určeny pro výpočet železIŮčních oblouků s přechodnicemi. Ta!;lUlkyIX a X jsou pomocné
tabulky pro výpočet hodnot silničních oblouků. Tabulka XI
a XII slouží k výpočtu hodnot při vytyčování klotoidické přechodnice.
C. Obecné tabulky. Tento soubor obsahuje převod šedesátin..,é
míry do setinné a naopak, mocniny li odmocniny čísel 1-200,
trigonometrické funkce, řešení trojúhelníka a několik důležitých
hodnot potřebných pro výpočet kruhového oblouku.
Textová část vytyčovacích tabulek neobsahuje pouze (jak
bývá zvykem) návod k použití tabulek, ale je zde uvedeno odvození rovnic přechodnic, výpočet vytyčovacích prvků oblouku,
složených oblouků atd. Text je doplněn vhodnými a přehlednými
obrázky a dobře volenými příklady. Tím nabývají tabulky charakter učebnice.
Z vlastních vytyčovacích tabulek je třeba si blíže povšimno1,lt
tabulky I. Hodnoty v této tabulce jsou vypočteny na šest desetinných míst pro hodnoty středového úhlu 0-200' po O,OI~.
Protože jsou hodnoty vypočteny pro úhel iXj2, mají tabulky prakticky krok 0,005". Jsou to tedy dosud ediné tabulky v sf'tinném
dělení s tabulkovou diferencí 0,005". Hodí se proto dobře i k přesnému řešení úloh praktické geometrie. Tabulky dojdou uplatnění
nejen při trasování, projektování atd., ale jistě budou platnou
pomůckou při výpočtech v zeměměřické praxi.
Velkým přínosem vytyčovacích tabulek je, že umožňují širší
v~žití novodobých měřických strojů se setinným dělením, neboť
právě v tomto směru byl pociťován velký nedostatek.
Kniha vychází v pěkné úpravě, v celoplátěné v zbě na kvalitním papíře za dostupnou cenu.

Za zyfšení bezpečnosti á hygieny při práci v resortu
Ustřední správy geodesie a kartografie
526: 614.8
Na úsekú péče o pracující bylo v 'naší republice již mnoho vykonáno. Strana, vláda i odbory věnují stále větší pozornost
zdraví pracu,jjcích. Při stavbě novÝch továren a provozoven
je dbáno o jejich nejmodernější vybavení po stránce hygieny
a bezpečnosti při práci. Stejně i staré provozovny jsou doplňovány potřebnými zařízeními tak, aby pracovní prostředí bylo
přizpůsobeno současným hygienickým a bezpečnostním požadavkům. Boj za zdravé pracovní prostředí je jedním z našich
hlavních úkolů.
Oč by mohly být výsledky této péče větší, kdyby bylo při
práci více dbáno hygieny a pracovní bezpečnosti. Vyřazení
zraněnÝch a nemocnÝch z pracovn,iho procesu působí našemu
národnímu hospodářství nenahraditelné ztráty. Absence pro
nemoc a úrazy je brzdou naší výroby a tím i brzdou postupu na
naší cestě k socialismu. Boj proti ní není tedy jen záležitostí
pracovníků ve zdravotnictví, ale záležitostí nás všech, neboť
chceme-li zvyšovat produktivitu práce, musíme současně zajišťovat plnou její bezpečnost.
Zásadní obrat v lJ.razovostimůže nast~t jen tehdy, až všichni
pracovníci budou mít dokonalé znalosti v tomto směru, ale
hlavně dobrý poměr a vztah k bezpečnosti a hygieně práce
a nebudou bezpečnostní opatření považovat za něco, co překáží
a zdržnje.
V minulém roce bvlo úrazy v ústavech geodesie a kartografie
zameškáno celkem 3912pracovních dní. Škoda, která tím vZIŮkla
našemu národnímu hospodářství, se rovná výsledku práce 13
pracovníků za dobuiednoho roku.
Rozebíráme-li příčiny úrazů vzniklých v roce 1957 v resortu
Ústřední správy geodesie a kartografie, zjišťui~me, že byly
z největší části zaviněny neopatrností samotných pracovníků
ústavů" jejich nepozorností a podceňováním nebezpečí úrazu.
Zde se naskýtá velké pole působnosti bezpečnostním technikům, členům komisí ochrany a bezpečnosti práce i vedoucím
pracovnikům ústavů. VšichIŮjsou povinni pečovat o soustavnou
výchovu zaměstnanců. k bezpečné a zdravotně nezávadné práci.
Zvláštní péči je nutno při tom věnovat mladistvým zaměstnancům, neboť každý mladý pracovník, který si jednou osvójí
bezpečné pracovní způsoby, používá jich po celou dobu své
praxe. Stejně i nově přijaté zaměstnance je nutno před nástupem do práce poučit o bezpečnostních předpisech a o bezpečných způsobech práce.
K snížení pracovní úrazovosti musí pomoci všichni naši
pracovníci. Bez jejich aktivni účasti nelze dosálw:out zvýšeni
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bezpečnosti a hygieny práce. Největší pomoc očekáváme od
vedení ústavů, která jsou povinna učinit na pracovištích vše
k zajištění bezpečné a zdravé práce. Musí se postarat zejména
o řádnou výchovu pracovníků ústavu k bezpečné práci. Nesmí
docházet k úrazům z neznalosti bezpečnostních předpisů.
Komise ochrany a bezpečnosti- práce musí rozvinout soustavnou a všestrannou péči o bezpečnost a zdraví pracujících,
projednávat způsobená zranění na schůzích závodního výboru
ROH a proti viníkům přísně zakročit. Dále dbát na to, aby ze
strany vedení ústavu i ze strany jeho pracovníků byla plněna
kolektivní smlouva ve všech bodech týkajících se bezpečnosti
a hygieny práce.
Bezpečnost při práci je postavena na zásadě prevence. Musíme tedy dbát především o to,_aby k úrazům vůbec nedocházelo.
Je proto nutno, aby se bezpečnost při práci a snížení úrazovosti
staly záležitostí všech pracovníků ústavů geodesie a kartografie.
Budou-li zaměstnanci ústavů znát bezpečnostní a hygienické
předpisy, stanou se sami jejich ochránci a nepřipustí, aby byly
porušovány. Tak nejlépe přispějí k snížení úrazovosti v resortu
U střední správy geodesie a kartografie.
Ing. Josef Bína

Geodetickýseminář 1958
526:374.5 (437.1) ,,1958"
Katedra geodesie zeměměřické fakulty ČVUT uspořádala ve
dnech 12., 13. a 14. března Geodetický seminář 1958. Seminář
byl určen pro zeměměřické inženýry a zkušené techniky z různých ústavů a národních podniků, pověřených prováděním
zeměměřických úkonů. Přímých účastníků bylo 330 a hostů 70
ze zástupců škol a složek ÚSGK z celé republiky. Seminář se
konal v Kulturním domě pracujících ve strojírenství v Praze Smíchově. Byl zahájen úvodním projevem děkana zeměměřické
fakulty prof. Ing. Dr. J. Bohma, jenž uvítal všechny přítomné
a zvlášť zahraniční hosty:
prof. Dr. inž. Jerzyho Gomoliszewskiho,
AGH Krakov,
dipl. Phys. Ehrharda Grodela, VEB Zeiss, Jwa,
prof. ing. Mato J ankoviče, Geodetická fakulta Záhřeb,
prof. Mgr.inž. Michala Odlanickiho,
AGH Krakov,
prof. Mgr. inž. Jana Ponikowskiho,
Politechnika Varšava,
Ing. Dr. Topfera, T. H. Drážďany.
,
Technické řízení semináře bylo svěřtpo vedoucímu katedry
geodesie doc. Ing. Dr. V. Krumphanž1ovi.
V semináři bylo předneseno ,8 referátů:
1. Prof. Ing. Dr. J. Bohm: "Nivelace vysoké přesnosti". Před·
nášející upozornil na pokroky ve výro! ~ moderních nivelačních
přístrojů a latí, které zaručují, že chyba v cílení,a urovnání li·
}jely nezpůsobuje na stanovisku větší chybu než několik setin
milimetru a 0,1 mm/km nivelované tratě. Na přesnost nivelace
velmi působí vnější vlivy, zejména teplotní změny přístroje, ne·
přesnost laťovéhó metru, vertikální pohyby přístroje a podložek, nivelační refrakce a vliv tíhového pole. V referátu byly
nejen vyč'sleny chyby vyplývající z těchto vlivů, ale navržen
i postup, jak je eliminovat.
2. Pracovník VÚGTK Ing. B. Kruis: "Převod čs. výškopisných základů do výškového systému baltského". Přednášející se
zmíIŮlo charakteristice a kvalitě čs. nivelační sítě a jejím napojení na sti'ední hladinu Jaderského moře. Potom pojednal
o baltském systému a problematice normálních oprav; v třetí
části se zabýval vzorci pro převod základní nivelační sítě do
baltského systému. O způsobu převodu sítě III. řádu bude rozhodnuto později.
3. Odborný asistent Ing. Dr. M. Hauf: "Novinky v konstrukci
nivelačních přístrojů". Autor pojednalo nejnovějších konstrukčních prvcíchJlřístrojŮ. Z nich zejména uvedl nové typy daleko·
hledových systémů, zaostřovací točítko pro dvojstupňové zaostření, předsádkovou čočku pro velmi krátké záměry, předsádkový dvojobrazový hranol pro koincidenční čtení laťových
stupnic, optický mikrometr vestavěný do dalekohledu, umístění
libely a dalekohledu ve společném krytu na ochranu před sálavým teplem, reflexní nivelační lať, stojany s kulovými hlavami
a kompensátory různých typů, které udržují automaticky záměrnou vřímku vodorovně.
4. Odborný asistent InA'. Dr. R Petráš referovalo nových
aneroidech a výškoměrech, které lze použít pro geodetické účely.
·Zmínil se zejména o oněch zlepšeních, která velmi podstatně
ovlivňují funkci přístrojů, a to o bimetalické vnitřní tepelné
kompensaci, použití nových p~ných ušlechtilých slitin s minimálni elastickou hysteresi, optickém přenosu pohybu membrán
t1akoměrhých krabic, použití hrubého a jemného čtecího indexu,
.prostředcích k vyloučeni paralaxy indexu, optickém zvětšení
výškoměrných stupnic a jejich čteni pomocným optickým systémem a ochraně přístroje proti otřesům gumovými ~ipérovými
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tlumiči.· Odchylky naměřených výšek bodů při použití několika
přístrojů se pohybují v mezích ± I m.
5. Druhý den zasedání byl zahájen přednáškou asistenta Ing.
V. Plachého:
"Nové typy theodolitů". Referent pojednalo různých zdokonaleních, vyskytujících se u moderních úhloměrných
přístrojů, jako jsou: čočkozrcadlový dalekohled, protiodrazové
vrstvy, koincidenční mikrometry s dvěma posuvnými optickými
klíny, limbové svory a automatický
index pro čtení svislého
kruhu. Y přednášce se zmínil o kontrole limbových svor a optických dostřeďovačů a uvedl popisy nejen theodolitů vyráběných
ve státech lidových demokracií, ale· též theodolitů
západoevropských firem.
6. Ing. M. Herda,
pracovník OÚGK v Praze, promluvil na
téma "Technika paralaktického měření délek s theodolitem a základnovou latí". Po rozebrání různých postupů sc zřetelem na
délku měřených stran hovořil o základních požadavcích na techniku měření paralaktických
úhlů, jak při polygonisaci podle
Návodu A nebo ještě přísnějších požadavcích, které jsou kladeny při zhušťování, inženýrské geodesii apod. Ve svém referátu se přednášející též zminil o. komparaci latě, o zdrojích
a velikostech chyb a o tom, jak se jich uvarovat.
7. Třetí den semináře byl zahájen přednáškou
odborného
asistenta
Ing. J. Streibla:
"Dvojobrazové dálkoměry". Po
zmínce o jednotlivých chybách, které lze podle příčiny rozdělit
do čtyř skupin (určení konstant, přístrojové vady, nedokonalosti pozorovatele, vliv prostředí), a jejich korekci či kompensaci,
vyjmenoval a popsal nejdůležitější typy prostých i autoredukčních dvojobrazových
dálkoměrů. Závěrem sdělil přednášející
přesnost některých z popisovaných dálkoměrů, která byla dosažena jak posluchači, tak jím samotným.
8. Doc. Ing. Dr. V. Krumphanzl
v referátě "Elektromagnetické určování polohy podzemních rozvodů" pojednal nejprve
o principu metody a předpokladech,
za níchž možno měřit,
o přístroji k určování podzemních rozvodů, založeném na elektromagnetickém principu. Podzemní rozvod se napájí elektromagnetickým vlněním, které se na povrchu zachycuje rámovou anténou a zesiluje v přijímači.· Přednášející uvedl postupy měření,
kterými se určuje nejen směr, ale i hloubka rozvodu. Popisovaným přístrojem lze určovat kabely bez proudu, pod proudem,
kovová i nekovová potrubí (tato jen při průtoku vodivé kapaliny).
Každý den bylo věnováno velmi mnoho času nejen diskusím,
ale i předvedení velkého počtu nových přístrojů nejrůznějších
konstrukcí a výrobců. Mimo pořad byla proslovena přednáška
Ing. F. Pečenky
(ÚSGK) o nových mapových dílech a tiskopisech vydávaných
Ústřední správou geodesie a kartografie.
R~ferát byl doplněn výstavkou nových map a tiskopisů.
V diskusi vystoupili kratšími referáty též zástupci dvou podniků, vyrábějících
geodetické přístroje:
Dipl. Phys. Grodel
z J eny vysvětlil některé konstrukční otázky a zdůraznil, že na
podobných seminářích by měli být přítomni zástupci konstrukčních podniků ze všech lidových demokracii. Soudruh Urban
z Meopty se zmínil o některých potížích nár. pod .. Meopta,
o otázce týkající se váznoucích oprava pohovořilo
výrobním
programu nár. pod. Meopta v blízké budoucnosti.
Účastníci semináře byli také seznámeni zástupcem KOVO
s podmínkami plánování nákupu a dovozu geodetických přístrojů ze zahraničí.· V osobních rozmluvách jim byly podány
podrobné informace.
Pobyt účastníků semináře v Praze byl zpestřen návštěvou
představení "Šestý den je sobota" v divadle Spejbla a Hurvínka
a společnou večeří v Národním ,klubu. Při večeři stručně pohovořil k přítomným předseda USGK s. Ing. Jaroslav Průša
vývoji čs. geodesie a kartografie v uplynulém desetiletí, o plánech pro nejbližší budoucnost a o přípravách k založení vědecko-technické společnosti v tomto oboru.
V závěrečném hodnocení bylo shodně jak účastníky, tak i zástupci fakulty konstatováno,
že geodetický seminář splnil své
odborné i společenské poslání. Diskutujícími bylo doporučeno,
aby se semináře tohoto druhu opakovaly pravidelně, a to vždy
se zaměřením k aktuálním otázkám oboru.
Tendence, která byla sledována pořadem přednášek, byla
správná. Potvrdila to plná účast přítomných po celou dobu
jednání, a to nejen při dopoledních přednáškách, ale i v odpoledních rozpravách a předvádění. Na semináři byl velký počet
mladších pracovníků, kterým odborné referáty a diskuse starších odborníků přinesly mnoho cenných poznatků a přispěly ke
zvýšení jejich odborné úrovně.
v
Katedra geodesie zeměměřické fakulty CVUT v Prazc zajisté uvítá kritiku a zejména návrhy na zlepšení své mimoškolní
činnosti a obsahové náplně příštího semináře. Seminář by bylo
třeba zaměřit tak, aby ukázal nejen pokroky ve výrobě geodetických přístrojú, ale i pomáhal teoreticky řešit problémy, které
se vyskytují v praxi. K dosažení takových cílú je třeba těsnější
spolupráce celé zeměměřické fakulty s Ústřední správou geodesie a kartografie a jejími ústavy. i s orgány pověřenými pro-

váděním zeměměřických
úkonů v ostatních
resortech státní
správy. Prázdninové
praxe pedagogických
pracovníků
školy
u našich po případě i zahraničních ústavů by zajisté prospěly
všestranně k dalšímu zlepšení výuky i úrovnč příštích seminářů.

Št.

Pověření zeměměřickými úkony podle § 3 zákona
Č. 61/1951 Sb.
I.
Ústřední správa geodesie a kartografie pověřila podle § 3 záko-

na č. 61/1951 Sb.:
1. Krajskou vojenskou ubytovací a stavební správu v Pardubicích
a) vyhotovováním
geometrických
(polohopisných)
plánů pro
účely pozemkového katastru a veřejných knih,
b) obnovováním a vytvčováním hranic podle katastrální mapy
a vytyčováním podle plánů všeho druhu,
c) zeměměřickými pracemi vykonávanými
pro opatření nebo
doplnění měřických podkladů pro technické projekty a plány.
Pověření platí jen pro vlastní obor působnosti Krajské vojenské ubytovací a stavební správy v Pardubicích a pro celé
státní území.
Oprávněným ověřovat výsledky zeměměřických prací za pověřenou správu je Ing. Josef Oujezdský.
2. Krajskou vojenskou ubytovací a stavební správu v Olomouci
stejnými úkony, jak je uvedeno pod 1. a) až c).
Pověření platí jen pro vlastní obor působnosti Krajské vojenské ubytovací a stavební správy v Oloumouci a pro celé státní
území.
Oprávněným ověřovat výsledky zeměměřických prací za pověřenou správu je Ing.- Vlastimil Venclík.
3. Krajskou vojenskou ubytovací a stavební správu v Bratislavě
stejnými úkony, jak je uvedeno pod 1. a) až c).
Pověření platí jen pro vlastní obor působno.sti Krajské vojenské ubytovací a stavební správy v Bratislavě a pro celé státní
územi.
Oprávněným ověřovat výsledky zeměměřických prací za pověřenou správu je Ing. Viliam Magula.

II.
Ústřední správa geodesie a kartografie přiznala oprávnění
ověřovat výsledky zeměměřických prací
Ing. Josefu Špačkovi za Státní ústav pro projektování zdravotně-vodohospodářských
staveb "Vodoprojekt" pobočku v Brně
a pro celé státní území.
Ing. Bohumilu Tutschemu za Státní ústav pro projektování
zdravotně-vodohospodářských
staveb "Vodoprojekt"
pobočku
v Ostravě a pro území krajů Olomouckého, Gottwaldovského,
Ostravského a všechny kraje na Slovensku.
Ing. Jaroslavu Průšovi a Ing. Rudolfu Stellovi za N erudný
průzknm, národní podnik, Brno a pro celé státní území.
Ing. Františku Moravcovi a Ing. Evženn Šteifovi za ministerstvo dopravy a pro celé státní území.
Ing. Vlastimilu Sobotkovi za ministerstvo národní obrany a
pro celé státní územÍ,
III.
Zrušuje se oprávnění ověřovat výsledky zeměměřických prací
přiznané
Ing. Miroslavu M:oravcovi za Státní ústav pro projektování
zdravotně-vodohospodářských
staveb "Vodoprojekt",
pobočku
v Ostravě,
Ing. Ladislavu Bébrovi za Českomoravský rudný průzkum,
národní podnik v Kutné Hoře,
Ing. Stanislavu Macháčkovi za Státní ústav pro projektování
staveb vodního hospodářství "Hydroprojekt",
Praha,
Ing. Karlu Vosáhlovi za Poděbradské sklárny, národní podnik
v Poděbradech,
Ing. Vladimíru Rybišarovi a Ing. Stanislavu Kolářovi za ministerstvo národní obrany.
Předseda:
Ing. Průša v. r.
Geodetický á kartografický sborník, sv. 4, SNTL Praha 1957,
obsahuje yojednání: Ing. M. Burša: Redukce měřených veličin
astronomicko-geodetické
sítě na referenčn' elipsoid; Ing. B. Delong: Vyrovnání trilatcvrace; Ing. B. Kruis: Srovnávací studium
nivelačních horizontů CSR a okolních států; Ing. Z. Nevosád:
Studie chyb v poloze bodů určených protínáním vpřed a zpět;
Ing. Dr V. B. Staněk: Geodetické méření deformací přehrady
u Slap. 64 stran, 28 obrázků,
13 tabulek,. cena Kčs 13,70.
Zbytek
nákladu má na skladě KNIHA 2084, Dejvická 23,
Praha 6 - Dejvice (tel 794-27).

Mapové přírůstky
-oddělení mapové dokumentace VúGTK v Praze (ě. 4/1957)
ČSR
Mapy pro veřejnost:
Automapa ČSR. Měřítko I : 500000. Vydala Ústřední správa
geodesie a kartografie. Zpracoval a mapovou část vytiskl Kartografický a reprodukční ústav v Praze, textovou část vytiskl
n. p. Orbis 02. Odpovědný redaktor Jaromír Douda, promovaný geograf. Technický rlldaktor Fr. Brtva. Spolupracovali:
A. Šimík a Svaz pro spolupráci s armádou. Obálka B. Patočka.
Frovedení: ofset. 1. vydání - 1957. Náklad 100000 výtisků
(české vydání 80000 - slovenské vydání 20000). Rozměr knižní formát - 130 X 220 mm. Cena Kčs 10,-.
VÚGTK - čís. přír. 372/57
Silniční mapa ČSR, rozdělená na 39 stran je v praktickém
obalu. Každá strana má na okrajích 12 mm překrytu sousedních
kladů s číslem strany k rychlému vyhledání a pravoúhlé rozdělení na čtyři díly A, B, C, D k určení polohy sídlišť uvedených
v rejstříku.
Obsahem mapy jsou červeně vyznačené hlavní a žlutě vedlejší
silniční spoje, železniční a hydrografická síť a zeleně vybarvené
lesní porosty. V místopisu jsou odlišena hlavní, krajská a okresní
města a ostatní sídliště. Mimo to jsou smluvenými značkami
uvedeny hrady a zámky, větší zřícéniny, význačná lázeňská
místa a výšky významných vyvýšenin.
Pro autořidiče jsou u měst a sídlišť uvedeny značky čerpacích
stanic s nepřetržitým provozem a stanic s provozem v prac. dny.
Dílčí kilometráž silnic je červené a dálková fialové barvy.
Doplňkem k mapě jsou: Výstražné značky, Průjezdní plán
Prahy, Průjezdní plán Bratislavy a Brna, Vzdálenostní tabulka
krajských měst (v km), Rejstřík a textová část uvádějící opravny
motorových vozidel, prodejny náhradních dílů, speciální opravny
pneu, vulkanisace a benzinové stanice sestavené podle krajů.
Automapa ČSR je pro svůj formát velmi příručná. Dosavadní
náklad této mapy však nestačí krýt poptávku a tak lze očekávat,
že další náklad plánovaný v roce 1958 snad uspokojí zájem nejširší veřejnosti.
Mapa hradů a zámků Československé republiky. Měřítko
I : 750000. Obecné kuželové konformní zobrazení. Vydala
Ústřední správa geodesie a kartografie. Zpracoval Kartografický a reprodukční ústav v Praze. Vytiskl n. p. Orbis, závod 02
v Praze. Odpovědný redaktor Ivan Beneš, promovaný geograf.
Technický redaktor Frant. Brtva. Autor odborného' doplňkového obsahu Dr Josef Hobzek, autor textu Dr Eva Šamánková.
Obálka: B. Patočka. 2. vydání - 1957. Náklad 70000 výtisků.
Provedení: ofset. Rozměr kresby I 000 X 535 mm, papíru
1045 X 625 mm, složená do fonnátu A5. Cena Kčs 5,-.
VÚGTK - č. přír. 393/57
Druhé vydání generálního mapového přehledu českých a slo.
venských hradů a zámků se opět liší od předchozích vydání z r.
1955 a 1956volhou barev. Zelený podklad lesů je méně výrazný,
dřívější temně rudá barva značek zámků je červená. Pro značky
hradů byla ponechána barva temně zelená. Silnice v oranžové
barvě jsou výraznější, aniž ruší náplň mapy, která doznala menších korektur.
Na zadní straně mapy jsou stejné historické údaje význačných
hradů a zámků, jako u předchozích vydání. Mapa hradů a zámků
se již vžila; velký náklad této mapy stačí krýt zájem veřejnosti.
Hvězdná mapa severní ohlohy. Vydala Ústřední správa geodesie a kartografie. Graficky zpracoval a vytiskl Kartografický
a reprodukční ústav v Praze. Odpovědná redaktorka lrena'Mostecká, promovaná geografka. Technický redaktor Frant. Pánek,
zeměměřický inženýr. Autor textové části t Ing. Dr Ladislav J.
Lukeš. Autor mapové části Josef Klepešta. 4. vydání - 1957.
Náklad 3000 výtisků (10001-13000).
Provedení: ofset. Rozměr papíru 760 X 880 mm, složená do fonnátu 250 X 220 mm.
Cena Kčs 10,-.
VÚGTK - č. přír. 310/57
Mapa oblohy obsahuje: 1. Stálice jasnější 5,1 hvězdné velikosti
podle katalogu Yalské observatoře v spektrálním označení podle
Harvardské stupnice. 2. Proměnné a nové hvězdy podle údajů
B. V. Kukarkina a P. P. Parenaga: "Obščij katalog peremennych
zvezd" Akademie nauk SSSR. 3. Hvězdokupy kulové, mlhoviny
galaktické, mimogalaktické a planetární, jejichž zdánlivý průměr
dosahuje 10'. 4. Radianty létavic- podle hvězdářské ročenky
Pražské hyězdárny. 5. Hranice souhvězdí podle usnesení M.A.U.
6. Dvojhvězdy, jejichž složky jsou jasnější 5,1 hvězdné velikosti.

Na zadní straně mapy je textová část s přehlednými tabulkami
a několika vyobrazeními.
Mapa Měsíce. Měřítko 1:5000000. Vydala Ústřední správa
geodesie a kartografie. Zpracoval a mapovou část vytiskl Kartografický a reprodukční ústav v Praze. Textovou část vytiskl
n. p. Orbis, závod 01, Praha 12. Odpovědná redaktorka Irena
Mostecká, promovaná geografka. Technický redaktor Frant.
Pánek, zeměměřický inženýr. Autor kresby Josef Klepešta.
Autoři textové části Josef Klepešta a t Ing. Dr Ladislav J.
Lukeš. Obálku navrhl Bedřich Patočka. 2. vydání - 1957.
Náklad 3 000 výtisků (5 001-8 000). Provedení: ofset. Dvě ma·
pové přílohy o rozměru obrazu 500 X 720 mm, papíru 590 X
X 840 mm, složené a s textovou částí vložené do praktického
obalu formátu A3. Cena 12,- Kčs.
VÚGTK - č. přír. 351/57
Mapa měsíce ve dvou čtvrtích (první a poslední) je pokusem
znázornit povrch měsíce tak, jak se jeví oku při pozorování dalekohledem. Podkladem pro obě kresby byly fotografie získané
na Lickově observatoři v Kalifornii; pro kresbu měsíčních útvarů
bylo dále použito většího počtu snímků jednak z cizích hvězdáren, jednak z negativů získaných velkým dalekohledem Lidové
hvězdárny v Praze. Obě mapy Měsíce se podobají do jisté míry
fotografiím. Reprodukce byla provedena hluboofsetem. Na obalu
jsou skeletové mapky s novým názvoslovím, přijatým Mezi·
národní astronomickou unií a sloužícím k orientaci po nejvýznačnějších povrchových útvarech Měsíce. Přiložena je obsáhlá
textová část na 29 stranách.
Hvězdná mapa severní oblohy a Mapa Měsícejsou posledními
pro veřejnost vydanými významnými díly předčasně zemřelého
Ing. Dr Ladislava J. Lukeše, který velkou láskou přilnul k astronomii, osvojoval si znalosti o vesmíru, které velmi populárně,
zvláště v uvedených dílech, podává nejširšímu okruhu zájemců.
Soubor turistických
map:
Krkonoše. Měřítko 1 : 75 000. Vydala Ústřední správa geodesie a kartografie. Zpracoval a vytiskl Kartografický a reprodukční ústav v Praze. Odpovědný redaktor Ivan Beneš, promovaný geograf. Technický redaktor Frant. Pánek, zeměměřický inženýr. Spolupracovali: F. Flégl, F. Komárek, S. Krause,
Ing. M. Mikšovská, Dr V. Novák, F. Patočka a J. Šlemar. Obálka:
B. Patočka. Turistická náplň schválena turistickým odborem
ČSTV. 1. vydání - 1957. Náklad 40000 výtisků. Provedení:
ofset. Rozměr kresby 740 X 620 mm, papíru 780 x 760 mm,
složená do formátu 130 X 220 mm. Cena Kčs 5,-.
VÚGTK - čís. přír. 309/57
Jeseníky. Měřítko 1 : 75 000. Vydala Ústřední správa geodesie
a kartografie. Zpracoval a vytiskl Kartografický a reprodukční
ústav v Praze. Odpovědný redaktor Ivan Bencš, promovaný geograf. Technický redaktor Frant. Pánek, zeměměřický inženýr.
Spolupracovali: Ing. L. Hlaváč, L. Hynek, J. Jurigáček, V. Knoz,
E. Michenka, F. Stískal, F. Škrobánek. Obálka: B. Patočka. Turistická náplň schválena turistickým odborem ČSTV. 1. vydání
- 1957.Náklad 20 340výtisků. Provedení: ofset. Rozměr kresby
875 X 667 mm, papíru 915 X 805 mm, složená do formátu
130 X 220 mm. Cena Kčs 6,-.
VÚGTK - čís. přír. 360/57
Beskydy. Měřítko 1 : 75 000. Vydala Ústřední správa geodesie
a kartografie. Zpracoval a vytiskl Kartografický a reprodukční
ústav v Praze. Odpovědný redaktor Ivan Beneš, promovaný
geograf. Technický redaktor Frant. Pánek, zeměměrický inženýr. Spolupracovali: Ing. B. Bušek, V. Čikor, D. Dostál, E. Mi·
chenka, F. Nagy, Dr V. Novák, F. StískaI. Obálka: B. Patočka.
Turistická náplň schválena Ústředním odborem turistiky ČSTV.
1. vydání - 1957. Nákl"d 35000 výtisků. Provedení: ofset.
Rozměr kresby 995 X 692 mm, papíru 1035 X 830 mm, složená
do formátu 130 X 220 mm. Cena Kčs 6,-.
VÚGTK - čís. přír. 374/57
Vysoké Tatry. Měřítko 1 : 75 000. Vydala Ústřední správa geudesie a kartografie. Zpracoval a vytiskl Kartografický a reprodukční ústav v Praze. Odpovědný redaktor Václav Grgurič.
Technický redaktor Frant. Pánek, zeměměřický inženýr. Spolupracovali: Dr VI. Adamec, M. Rajčan, Ing. VI. Šimo, M. Štiavnický. Obálka: B. Patočka. Turistická náplň schválena Ústředním odborem turistiky ČSTV. 1. vydánf- 1957. Náklad 70000
výtisků (české vydání 35 000 - slovenské vydání 35 000). Provedení: ofset. Rozměr kresby 963 X 737 mm, papíru 1030 X
X 875 mm, složená do fonnátu 130 X 220 mm. Cena Kčs 6,-.
VÚGTK - čís. přír. 373/57

Vydává Ústřední správa geodesie a kartografie ve Státním nakladatelství technické literatury, n. p., Krakovská 8, Praha 2, Nové Město, tel. 230751. - Vedoucl
redakce Ing. Vladislav Sachonský. Výkonný redaktor Ing. Franti§ek Storkáu. - Redakce: Ústřední správa geodesie a kartografie, Haštalská 27, Praha 1 - Staré Město,
tel. 634-42. - Rozšifoje Poštoynf noviuová služha. - Vycházl12krát ročuě; toto číslo vyšlo 7. 5. 1958. - Ccna jednotlivého čísla 4.- Kč., cena ročillku 48,- Kčs.
Tiskne Svohoda grafické závody, n. p., provozovna 4, OstroVl1Í30, Praha 2, Nové Město. - Do sazby 17. 3. 1958; do tisku 25.4. 1958. 2000 výtisků. Papír: text
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