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nositel vyznamenání Za vynikající práci

Ústřední výbor Komunistické stranyČeskoslovenska se obrátil na všechny pracující s Výzvou dovršit socialistickou výstavbu v naší vlasti. Ve svém
dopise uvádí všechny skutečnosti, které zdůvodňují
naplnění výzvy.
.'
Je samozřejmé, že čs. zeměměřiči spolu s ostatními
pracujícími budou ze všech sil pomáhat uskutečnit
tento ~íl. Již v tomto rOce bude mít naše soustředěná
zeměměřická služba zvlášť obtížný úkol, a to dokončit akci založení jednptné evidence půdy za současné výpomoci na HTUP pro stávající i nově založená JZD.
V konečném produktu zeměměřiče, mapách, operátech a výpočtech, lze s jistou aplikací ekonomických
vztahů konstatovat
tři základní prvky: pracovní
předmět, pracovní prostředek a lidskou práci. První
dva prvky mají z hlediska řadového zeměměřiče
celkem objektivní charakter, daný technologickými
směrnicemi a instrukcemi a materiálním vybavením
pracovníka měřickými přístroji a pomůckami. Možno
říci, že při naší zeměměřické práci mají vcelku jednoduchý charakter. Složitější je to však se třetím prvkem,suhjektivního
charakteru, s lidskou prací. Zde
nejde o prá<;i jednoduchou, jde o práci složitou a vyžadující poměrně vysokou kvalifikaci. Za prací se
skrývá člověk v celé své složitosti, kte,rá navenek
vystupuje jako určité osobní vlastnosti. Některé
osobní vlastnosti jsou vrozené, jiné jsou produktem
prostředí, rodiny, školy,' pracoviště, společnostL Nelze se však domnívat, že vrozené vlastnosti jsou neměnné. Psychologicky z těchto předpokladů vycházíme, a je-li správně stanovena diagnosa, najde
se i lék.
V souvislosti s diskusí k dopisu ÚV KSČ o plnění
usnesení celostátní konference KSČ a o dalších
úkolech výstavby socialismu, bylo velmi často hovořeno o otázkách kádrové práce. Naši pracující poukazovali zejména u technických kádrů na to, že
odborně by byli na výši; že však zdaleka neplní své
organisační a politické poslání. Bylo také jasně' a
přímo řečeno, že vedoucí pracovníci státnfho a hospodářského aparátu musí mít dvě základní neoddělitelné vlastnosti - politickou vyspělost na prvém
místě a o~bornou způStlhilost na druhém místě.
V dopise UV KSČ se také jasně říká, že vedoucí
hospodářské prac{)vuíky bude třeba posuzovat nejen
podle toho, jak úspěšně zajistí výsledky hospodaření,
aJe také podle tohojak budou plnit své.organisátors~é a výchovné úkoly k zabezpečení široké účasti
pracujíCích' na řízení. výroby a hospodaření v .našich
z"~vódecha podnic~ch.·
,

. Z toho také vyplývá, 'že oba prvky v práci vedoucícb pracovníků -političnostaódbornost
-'musí být
na l!tejné úrovni, a to skutečně vysoké a zvažitelné
a mimo to musí být spojeny silným poutem.

Oblastní ústav geodesie a kartografie v Opavě docílil v minulých obdobích několik významných
úspěchů. V celostátní socialistické soutěži se umístil
několikrát na čelných místech, v ~r. 1957 bylo mu
uděleno vyznamenání
Za zásluhy o výstavbu,
řada investorů vyslovila spokojenost s kvalitním provedením prací. Bylo by tedy možno se domnívat, že
všichni vedoucí pracovníci správně plní své organisátorské, výchovné a odborné poslání. A přece tomu
tak u řady pracovníků není. Kritika našich pracujících na techniky platí i na naše v~doucí inženýrské
pracovníky. Odborným prvkům je věnována dobrá
péče a to od vedoucích provozů až po vedoucí OMS
a měřických oddílů. V nadstavbové části lidské práce,
tj. ve výchově našich pracovníků, jsou vážné nedostatky.
. Řada našich vedoucích pracovníků dosud nepochopila, že nelze od vlastní práce oddělovat nadstavbovou část, že ji nelze vyloupnout z pracovního
procesu a přenést jako samostatnou část na kádrového a školského pracovníka, případně na ředitele
ústavu. Jako objektivní příčinu oddělování uvádí, že
plán našich prací je tak napjatý, že není čas na sebevzdělání a na výchovu přidělených pracovníků. Nevidí před sebou uzavřený kruh: - lidská práce pracovní předmět - pracovní prostředek a hledají
potíže mimo tento kruh, v "tvrdém" plánu.
Přeceňování technických problémů vede ke dvěma
zlům. Značná část našich zeměměřičů pracuje dnes
na úseku konkrétního provádění zemědělské politiky při zakládání jednotné evidence půdy a při
HTUP, při čemž se odborně plně nevyžívají. Uniká
jim, že naše vesnice jsou ve stavu přechodu k vyšším zemědělským formám, a to postupném, a že tudíž
nelze se zeměměřickou důkladností všechno podchytit. V tomto stadiu mnozí naši vedoucí pracovníci
se spokojují s tlm, co se kdysi naučili na vysoké
škole a nesnaží se osvojit si nové zeměměřické poznatky.
Konkrétním
dokladovým materiá~em je
stav odběru ,Geodetického a kartografického obzoru. Ne všichni vedoucí inženýrští pracovníci jsou
jeho odběrateli. Další skutečnost: Máme dnes na
našem ústavě bohatou odbornou knihovnu, odebíráme zahraniční (SSSR, NDR, NSR a Švýcarsko)
odborné časopisy. S přírůstky
do knihovny pravidelně seznamujeme naše pracovníky. Zájem o novinky z našeho oboru je celkeinmalý
a počet stálých zájemců by se 'dal spočítat na prstech. Ani vedoucí provozů nestudují tak, jak by to jejich funk-.
ce vyžadovala.
Strojová vybavenost našeho ústavu je velmi dobrá
a neváhám říci, že předběhla již u některých inženýrských pracovníků dokónce jejich odbornou úroveň, takže již nejsou' schopni zajistit efektivní využití těchto strójů~ Lze Pl:tkoprávněně polož t otázku,
. zda za tohQtostavu
má úl!tav zaji~těnu plynulou
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perspektivu dalšího rozvoje, nebo zda jeho rozvoj' pracovník není vedoucím, je vlečen nahodile, je na
bude závislý na tom, jak se mu podaří "za pochodu" chvostě a nemůže být aktivním bojovníkem. Nevyjasněnost v ekonomických problémech vede n~še
vycvičit kádry.
Druhé zlo, neméně závažné, je dosavadní spoléhání starší pracovníky k podceňování významu plánona to, ženení dostatek vysokoškolskykvalifikovaných vání, financování, k jednostrannému řešení mzdových
vedoucích kádrů a tudíž posice dnešních vedoucích problémů, k podceňování nových forem práce,
inženýrských pracovníků jsou neotřesitelné, že ne- socialistického soutěžení a vede k přeceňování úzké
jsou nahraditelní. Tento názor je hluboce mylný specialisace.
a vyplývá z neznalosti situace v dnešním školství.
Kritiky od takovýchto pracovníků, kteří zanedbáJe pravdou, že nám v důsledku uzavření vysokých vají denní tisk a studium politické ekonomie, vyškol v době nesvobody vznikla mezera v doplňo- znívají většinou negativně a z neznalosti problému
vání mladými kádry.
jim chybí prvek návrhovosti. Jsem toho názoru, že
Je také samozřejmé, že v prvé řadě byl zájem u vedoucích inženýrských pracovníků prvek návrhozískat mladou krev do základních odvětví. Dnes je vosti je přirozenou podmínkou kritiky.
však naše školství již na takovém stupni, že nám
Pracovníci, kteří zanedhali svůj politický růst, nev nejkratší době je schopno doplnit chybějící pra- jsou si jisti sami sehou a není divu, že nevystupucovníky. Pak bude jen spravedlivé vůči mladým jí aktivně, že doposud nenašli cestu k vyšším strapracovníkům, když z jejich řad odborně zdatnější, nickým orgánům. Řada našich vedoucích OMS
organisačně schopnější a politicky uvědomělejší na- doposud neinformovala OV KSČ o svých úkolech
hradí ty, kteří tyto požadavky nebudou splňovat. a práci přesto, že pracují na úkole, daném X. sjezHlavním cílem tohoto článku je rozbor základního dem KSČ.
požadavku na vedoucího pracovníka, to je politická
Jestliže však stranické orgány projeví z vlastního
uvědomělost, oddanost straně a dělnické třídě
popudu
zájem o práci vedoucího zeměměřickéhopraa aktivní boj za zájmy dělnické třídy. Znovu opacovníka,je
tu najednou nervosita a ohjevují se výčitkuji, že politické uvědomění a odbornost musí
ky
svědomí.
Je požadována intervence ředitele n~ho
být na stejné a vysoké úrovni a že oba požadavky
kádrového
pracovníka.
Budiž jasně řečeno: Zastání
musí být spolu spojeny silným poutem.
má každý ve své vlastní práci za předpokladu, že ji
Naše starší zeměměřická generace uznává vedoucí dělá tak, jak to vyžaduje zájem dělnické třídy.
úlohu strany, uznává hegemonň dělnické třídy,
Záměrně vynechávám další důležitý prvek v práci
fiznává klady našeho zřízení; lze říci, že technici
vedoucího,
a to spolupráci se stranickými a odboronejlépe vidí výsledky naší výstavby, a přece jen
vými
složkami,
ČSM.apod. Jsem toho názoru, že toskrovně vystupují aktivně politicky a málo pracují
veřejně. Tedy,i na nás se ověřuje zkušenost, že uvě- muto. námětu by bylo třeba věnovat zvlášťní článek.
Druhotným smyslem tohoto článku je, aby vedoucí
domění a revolučnost se získávala tvrdým třídním
bojem v továrnách a ne úvahami za rýsovacím sto- pracovníci jiných ohlastních ústavů geodesiea kartolem. Zdá se, žé doposud není plně doceněna ta sku- grafie si zkonfrontovali, nakolik se v jejich ústavech
objevují stejné nedostatky.
tečnost, že již v r. :1945 po osvobození dělnická třída
svou avantgardou, Komunistickou stranou ČeskoZnát nedostatky je již první cesta k jejich odstraslovenska, podala otevřeně a čestně ruku všem tech- nění. Rámcově hodláme učinit v našem ústavu tanikům, jimž věci dělnické třídy nejsou cizí. Neto opatření:
myslím, že by ruka našeho vedoucího zeměměřického
pracovníka byla' tak změkčilá, že ještě aIti dnes by
ředitel ústavu spolu s hlavním inženýrem, kádnesnesla chlapský stiSK.Nedostatek osobních zkušerovým a školským pracovníkem znovu projedná
ností z třídního boje u některých starších zeměměřičů
s vedoucími provozů a oddělení otázku jejich odvede i k tomu, Že váhají, případně i popírají možpovědnosti za politic~o-ekonomický růst vedounosti realisace marx-leninské teorie v praxi, zejména
cích OMS a měř. oddílů;
ve vlastním oboru. Jestliže se takový postoj objeví
vedoucí provozů, provozní inženýři a členové
u vedoucího pracovníka, člena strany, jde o jasný
OTK budou při své činnosti též systematicky pro- •
projev revisionismu, neslučitelný s jeho hospodářskou
věřovat, jak vedoucí OMS a měř. oddílů plní svou
funkcí. Takový postoj je tím nebezpečnější, že rozvýchovně-politickou funkci, jak spolupracují s vetříštěnost zeměměřickýchpracovišťznemožňujesysteřejnými a stranickými složkami a jak sami jsou
matickou kontrolu názorových úchylek. Naši řadoví
zapojeni do veřejné činnosti;
pracovníci, nečlenové strany, bedlivě sledují názory
vedoucí provozů, provozuJ inže.ýři a členové
svých vedoucích; a je to velká chyba, jestliže místo
OTK se detailně seznámí s kádrovým materiálem
upevnění marx-Ieninského názoru dostávají bezkrevkaždého pracovníka svého úseku;
ný odvar individualistických výlevů.
školský pracovník povede stálou evidenci o odPovažuji za samozřejmé a naprosto nutné, aby náš
běru Geodetickéhoa kartografického obzoru a denvedoucí zeměměřický pracovník denně četl stranický
ního tisku nejdříve do stupně vedoucích OMS
tisk. Denní četbou si udržuje nutnou orientaci v mezia měř. oddílů a postupně u všech ITP;
národní a vnitropolitické situaci; pak je schopen
vzhledem k roztříštěnosti zeměměřickýcb pracosvým spolupracovníkům správně odpovídat na d,ovišť, jeví se vhodným zavést pro vedoucí země-,
tazy, sám upozornit na zajímavosti, je schopen být
měřické pracovníky formu toamostatného' doplňagitátorem v pravém s!ova smyslu. Vedoucí prakového studia těch oborů, 'které jsou nezhytné pro.
covník musí hluboce vniknout do hoepodářských
správný výkon funkce; studijní látku připraví poproblémů, a to ve vazbě na celé naše národní hosporadní shor ZŠP; postup samostatného doplňkového
dářství. Opomíjení a podceňování četby tisku a stustudia musí ,hý.t,tádně kop.t!oloyán~,
dia ekonomických otázek vede k tomu, že v~dQ"(lí
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při poradách vedoucích OMS a měř. oddílů,
konaných v centru ústavu, přesně oddělit čas na
výklad politicko-ekonomických
otázek od času
pro řešení výrohních prohlémů; za náplň politicko-ekonomické části a dodržení časového plánu
odpovídá ředitel, za náplň výrohní části a doddeJ,lí časového /plánu odpovídá hlavní inženýr;

věnovat zvýšenou pozornost po políticko-ekonomické stránce mladým inženýrským pracovníkům
za účelem vytvoření kádrových reserv.
J sem přesvědčen, že důsledným. uplatněním požadovaných hledisek mohou hýt odstraněny všechny
překážky dalšího progresivního rozvoje zeměměřické služhy v naší ohlastí.

Jednoduché tabulky pro polygonové výpočty počítacím strojem
518.2: 526.913.1: 681.14

_ U moderních počítacích strojů s elektrickým pohonem jsou téměř všechny úkony ovládány velmi
snadno klávesami a matematické operace zautomatisovány. Stojí proto za úvahu sledovat, není-lí výhodnější u takových strojů používat k vyhledávání
funkcí interpolace strojem s použitím tahulek pokud
možno o velkém kroku argumentu, které hy hyly
rozsahem co možná nejmenší.
Takového způsohu (ovšem zmechanisovaného) použil prof. Ramsayer ze Stuttgartu při své konstrukci
~funkčního počítacího stroje. *) Hodnoty funkcí jsou
určovány z hodnot o gradovéII1 kroku. Podohného
způsohu použijeme u strojů na děrné štítky.
Stanovme, jaké nepřesnosti se dopustíme s tahulkami o gradovém kroku u funkcí sinus, kosinus a
(I
sin
cos).
Vyjádříme-li funkci f(a) lihovolného argumentu a
rovnicí

+

+

f(a) = a

+ b.

L1a

±

lel

(I)

kde a je hodnota funkce nejhlíže nižšího celého gradu,
b je první diference, L1a je zhytek úhlu, tj. rozdíl
hodnoty a a nejhlíže nižšího celého gradu, a 181 je
nepřesnost, platí pro lel

I~I< ~ h'z.

If"(~)1

(h' v ohloukovémíře)

(2)

neholi

lel ::;: ~ ~: .

If"'(~)I

(h v gradech)

(3)

V těchto vztazích. je h krok tahelovaného argumentu a f"a) je hodnota druhé derivace funkce pro
hodnotu ~ mezi a a (a
h).

+

Je-li f( a)

lel bude
,

• sina, pak je f"( a)

sin a ,

. -

maximální pro takovou hodnotu a, pro níž

dlel
da

=

1 hZ

'8 (l'

O

cos a = O

(4)-

(to jest pro 100g), a hude
•
,
1
1

7 = 3 . 10K = 1 + sin a + cos a hude

lel < 8 .

Pro kontrolní funkci

f"(a) = - (sina

6

+ cosa)

dlel

1 hZ
'.
.
-d =-8 z' (cosa - sma) = O
a
.~
Tato rovnice je splněna pro cosa = sina,
tj.
pro a = 50g• Druhá derivace nahude pro tento úhel

hodnoty 1,41422, takže nepřesnost hude ,asi 1,4krát,
větš{ než ve funkci předcházející. Bude tedy

lel1 + sin +co, < 4,2 . 10-6
Uvážíme-li ještě možné nepřesnosti ze zaokrouhlování, hude maximální nepřesnost

lelsin< 4 . 10-6 > lelco,
leli + sin + co'< 5 . 10-5
To jsou nepřesnosti přípustné u mnoha výpočtů
praktické geodesie (např. výpočtu souřadnic hodů
v polygonových sítích apod.)
Z hlediska přesnosti j sou tedy tahulky s gradovým
krokem argumentu pro mnohé práce postačující,
nehoť jejích přesnost se téměř rovná přesnosti pětimístných tahulek a pro takové prácé zpravidla stačí
přesnost čtyřmístných
tahulek (viz Ing. Prokeš:
Polygonové výpočty čtyřmístnými tahulkami v č.
1/1957 GaKO). Jde jen o to, ahy hyly vhodně upraveny a ahy jejich použití při strojovém výpočtunehylo
ohtížné.
V tah. 1. jsou uvedeny gradové tahulky pro sinus
a kosinus. Mohou hýt zmenšeny
a vyryty
na
kovovou
destičku:)
kterou hy hylo lze našrouhovat přímo do volného místa na kryt stroje, neho
mohou hýt natištěny na karton a použity v poli
jako kapesní minimální tahulky, např. s počítacím
strojem Curta.
Desítky argumentů jsou na tahulce vyznačeny pro
sinus vlevo a pro kosinus vpravo, jednotky pro sinus
nahoře a pro kosinus dole. V každém řádku jsou
zapsány hodnoty funkce celého gradu (a) a pod ní
vpravo diference (b) pro sinus, vlevo diference (b)
pro kosinus. Počtář vyhledá pro gradovou hodnotu
daného úhlu hodnotu a, kterou nastaví do výsledko. vého počitadla s devíti oddělenými deset. místy,
hodnotu b, kterou nastaví do nastavovacíhopočitadla s pěti desetinnými místy a hodnotu zhytku
úhlu (v gradech) nastaví jako automatického násohitele na 4 desetinná. místa (neho ji vytočí do ohrátkového počitadla, používá-lí neautomatického stroje).
Zcela analogicky se použije tah. 2 při hledání kontrolní funkce.
Při počítání s ručním strojem (na př. Nisa) hude
hledání funkcí z těchto tahulek asi o 10 % pomalejší
než hledání v tahulkách s jednoduchou interpolací
(na pf. Elznic: Geoma). Při použití automatických
strojů (na př. Rheinmetal SAR) dosáhneme téměř
stejné ,rychlosti, jako v takových tahulkách. V kaž·
. dém případě však je pro počtáře méně únavné
čísla do stroje nastavovat, než v hlavě sčítávat a odečítat diferenční opravy.

*) Hodndty pro konstrukci tohoto stroje byly vyrovnány,
takže maximální nepřesnost /e:f byla snižena.
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Srovnání vytyčovacích metod při rekonstrukci železničních oblouků
po stránce přesnosti a hospodárnosti
Ing. František Hromádka, MDK při správě dráhy v Bratislavě
Měřické práce při rekonstrukci železnic. Metoda trigonometrická. Metoda obloukových souřadnic. Teoretické
zdůvodnění metody obloukových souřadnic. Srovnání metody trigonometrické a metody obloukových souřadnic
po stránce hospodárnosti a přesnosti.
Úvod
Jak známo, rekonstrukci železničních oblouků, deformovaných provozem dráhy, lze provádět dvojím
způsobem: metodou trigonometrickou nebo metodou
obloukových .souřadnic. Metody obloukových souřadnic' se u čsn používá poměrně málo, l\čkoliv
oproti metodě trigonometrické vykazuje tyto výhody: jednoduchost měřických pomůcek, rychlost
a hospodárnost práce.. V cizině je této metody používáno v hojné ~íře.
Dříve než přejdeme k rozboru obou metod po
stránce hospodárnosti a přesnosti, stručně si je popíšeme.
1. Metoda

trigonometrická.

Při rektifikaci železničních oblouků metodou trigonometrickou provedeme nejprve vyrovnání přilehlých
přímých kolejí. Poté přistoupíme ke zjištění starého
stavu oblouku. Za tím účelem založíme osový polygon přesně vose kolejového oblouku, provedeme
měření délkové a úhlové a výpočet souřadnic osového polygonu na obě přilehlé tečny, které zvolíme
za osu X. Osový polygon nám poslouží ke zjištění
potřebných prvků oblouku. Určíme tak poloměr
oblouku, jeho středový 4hel a po navržení nového
stavu polohu ZP a KP. Pomocí osového polygonu,
výpočtem příčných posunů, zjistíme též polohu nově
navrženého oblouku oproti oblouku starému a jeho
průchod danými pevnými body. Někdy je nutno
použít iterace, zejména ve složitějších případech.
Po těchto pracích· výpočetních přistoupíme k vytyčení nového oblouku v terénu pomocí theodolitu
a pásma. Vytyčení theodolitem a pásmem je nutno
provádět velmi pečlivě, zejména při polární metodě.
Z výše uvedeného stručného popisu prací výpočetních a měřických je patrno, že rekonstrukce železničních oblouků metodou trigonometrickou je značně
zdlouhavá a vyžaduje značných znalosti odborných.

takto získané body označíme barevně svislou čarou
na hlavě kolejnice a pořadovým číslem od O do n.
Měření vzepětí započneme v zaručené přímé asi
50 metrů před předpokládaným začátkem oblouku
a skončíme zase 'v přímé asi SOm za obloukem. Tím
je skončeno zaměření starého stavu.
,;
Určení nového stavu se provede graficky na milimetrovém papíře vykreslením směrové čáry starého
a nového oblouk.,..v obrazci směrovém a dále vynesením čáry posunů v obrazci posunů. Pořadnice čáry
posunů·jsou hledané posuny nového oblouku· oproti
oblouku starému v předem určených bodech na smě·
rové kolejnici starého ohlouku (základní čáře).
Vytyčení nového oblouku provedeme od směrové
kolejnice starého oblouku ve vystaničených bodech
pomocí obloukových souřadnic I a e. Obloukovými
souřadnicemi se zde rozumí délka oblouku I, která
odpovídá v obrazci posunů souřadniCix-ové, a příčný
posun e odpovídající v.obrazci posunů souřadnici
y-ové. V obrazci posunů je starý oblouk znázorněn
čarou posunů a nový oblouk přímkou (vztažnou
čarou), viz obr. 1.

1,
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I, 'X

2. Metoda
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U této metody zaměření starého stavu provedeme
měřením vzepětí. Měření vzepětí se provádí jednoduchými pomůckami, při čemž m,ěřickápráce, i když
Je tedy pracovní postup v terénu i kanceláři jednoje ji nutno provádět rovněž pečlivě, postupuje velmi .duchý a právě z této jednoduchosti vyplývá hospo.
rychle. Měřické zařízení se skládá z motouzu určité dárnost této metody.
.
délky (zpravidla 20 m), jehož konce jsou vloženy do
2.1 Teoretické
zdůvodnění
metody obloudržadel. Další měřickoupomůckou je měřítko dělené
na mm. Tímto měřítkem· se měří vzepětí oblouku, kových souřadnic.
tj. odlehlost motouzu od hlavy kolejnice, a to nad
Z předešlého vyplývá, že k ~Ytyčení jednotlivých
dvacetimetrovou tětivou v jejím středu v hloubce
.bodů
nového oblouku od starého deformovaného
14 mm pod temenem Wavy kolejnice.Vzepětí se měří
oblouku je zapotřebí znát posuny e.
na vnější (směrové) kolejnici, při čemž postupujeme
Tyto posuny e dostaneme s dostatečnou přesností
po 10 métrech vpřed, abychom dosáhli plynulosti
jako
rozdíl evolvent starého a nového oblouku
měřeni.
Před měřením provedeme nejprve rozdělení vněj- (obr. 2)~měřených od základní přitllky Z.
šího kolejového pá~u po cl~seti·IPetrech, při čemž
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Evolventou zde rozumíme křivku, vytvořenou bodem
přímky, která se jako tečna odvinuje od dané křivky.
Tečny dane křivky protínají evolventu pod pravým
úhlem ([4] str. 180).

úseky evolvent vzepětím
oblouk dostaneme:

e=v
e

. Iv
e = Iv
e = Iv

a uvažujen;te-li

kruhový

= •.Ivj:ubodul

+ 3v
+ 3v + Sv

= 4v

u hodu 2
u bodu 3
u hodu 4

="9v

+ 3v + ,Sv + 7v = I6v

(4)

Dostaneme tak řadu čísel, která nám udává pomocí
vzepětí délku za sebou následujících evolvent.

f(l) = Ov, Iv, 4v, 9v, I6v • . .

(4a)

Po grafickém zobrazení představuje nám tato řada
čáru evol ven t. Pořadnice této čáry evoh;.;:enty = e
nám udávají délku evolvent v daných bodech oblouku.
Odečteme-li každý člen této řady od členu následujícího, dostaneme novou řadu, toje řadu, ve které
jsou rozdíly evolvent po sohě jdoucích.

1'(1) = (Ov), Iv, 3v, Sv, 7v . . .
,K evolventám jednotlivých
takto:

,bodů oblouku dospějeme

Myslíme-li si evolventu rozdělenu na samé malé
,úsek.y 4e, pa,k délku evolventy oblouku v bodě, který
i e vzdálen od počátku oblouku o délku 1, obdržíme
jako součet všech' 4e od O až po 1, tedy

f"(I) = (Iv), 2v, 2v, 2v • . .
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Jak již bylo řečeno a jak je patrno z obr. 3, evolventa
určitého bodu kruhového oblouku se skládá z malých
úseků, které můžeme považovat za kružnice kolem
středů Sl' $2' 'Sa;jejich délka je úměrna velikosti poloměrů těchto oblouků. Je tedy celková evolventa

bodu ([3] str. 47):
1:
2:
3:
4:

e==

(6)

Kdybychom znázornili tuto poslední řadu graficky,
dostali bychom čáru křivosti
oblouku, neboť jak znáDlo - křivost je přímo úměrna vzepětí.

,e = E 4e

1f~---------1\'::.........

(S)

Grafické vyjádření této řady znázorňuje tak zvanou
směrovou
čáru oblouku. Pořadnice této směrové
čáry y = cp udávají směr ohlouku v jeho jednotlivých
hodech. A konečně vypočteme-li rozdíly jednotlivých členů předcházející řady, dostaneme řadu dvojnásohných vzepětí:

'

.

,"'

v

(7)

Můžeme tedy místo křivosti vynášet vzepětí oblouku
při sestrojování čáry křivosti.
Nyní je dalšCEracovní postup při praktickém provádění metody obloukových souřadnic již snadný.
Představme si, že hudeme postupovat obráceně, než
hylo výše uvedeno. Vyjdeme od řady (6)1"(1). V této
řadě jednotLvá vzepětí jsou vzepětí, která jsme naměřili u starého oblouku, jejž máme rekonstruovat.
Místo abychom stanovili rozdíly e vol ven t, určíme
nyní součty vzepětí.
Tak od ř~dy (6), tj. řadykřivosti, postupným sečítáním vzepětí přejdeme k řadě
(S)I'(I), tj. v grafickém vyjádření ke směrové
čáře
starého ohlouku. Směrovou čáru nového ohlouku sestrojíme pak v ohrazci směrovém zkusmo, ~ to tak,
aby kladné a záporné plošky tvořené směrovými čarami nového a starého se vyrovnávaly.
Nyní provedeme další sečítání vzepětí, čili pořadnic směrových čar nového a starého oblouku ve směrovém
obrazci. Toto sečítání provedeme graficY •• e
ky součt?vým
kružítkem
a přejdeme

e1

e = e2 + 3el
-e = es + 3e2+5el'
- e' ',?",f3es +5e~:±7el

e1 =78

(3)

Tyto málé úseky fl"volvent nfů:žeIí(e též vyjádřit
vzepětím oblouku, neboť' ·evolventa- ,krátkých: oblouků, jak známo, se přibližJiě rávná v2epětí ' oblouku
dvojnásobné <lélky. Nahradíme-li v rovnici (3) malé
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tak od řady (5) k řadě (4a) f(I), tj. k čáře evolven t nového a starého oblouku, viz obr. 4.
Pořadnice těchto čar evolvent značí délky evolvent
starého a nového oblouku v odpovídajících bodech
obou oblouků. Rozdíl pořadnic evolvent nového
a starého oblouku nám dává hledané posuny 8 nového oblouku od oblouku starého v daných bodech.
V praxi uvedeným způsobem tak docela nepostupujeme; práci si ulehčíme tím. že nesestrojujeme
čáry křivosti starého a nového oblouku a z nich grafickou integrací teprve směrové čáry obou oblouků,
nýbrž že provedeme prvé postupné sčítání vzepětí
starého oblouku početně. Takto získané hodnoty
jsou pořadnicemi y = gJs směrové čáry starého oblouku. Tyto pořadnice vynášíme od osy x v intervalech obvykle po jednom centimetru, což odpovídá
dělení oblouku v terénu po deseti metrech. Volíme
tedy v tomto obrazci směrovém pro hodnoty vynášené ve směru 9sy x měřítko 1: 1000, zatím co p:r:o
hodnoty vynášené ve směru osy y zpravidla měřítko
1: 5.
Takto dostáváme směrovou čáru starého oblouku
a k ní navrhneme přímo v grafu směrovou čáru
oblouku nového. a to tak, aby se.záporné a kladné
plošky mezi oběma čarami vyrovnávaly. Směrová
~čáranového oblouku bude znázorněna přímkou skloněnou k ose x. Přechodnice oblouku budou tu zobrazeny jako kvadratické paraboly ([1] str. 130-131).
Tyto paraboly sestrojíme pomocí tečnové konstrukce
tak, že úsečky ZP,O a U,ZU rozdělíme na stejný
počet dílků. Spojnice odpovídajících dělících bodů
jsou tečnami obalujícími parabolu, kterou pak lehko
sestrojíme podle křivítka (viz obr. 5.).
.

Nyní, místo abychom pr<~vádělipracně nejprve grafickou integraci směrové čáry nového a pak starého
oblouku, integrujeme pouze rozdíly ploch .v obra~d
směrovém, tj. plošky, které svírají mezi sebou obě
směrové čáry. Dostáváme pak po grafickém vynesení této integrace do osové soustavy nikoliv čáry
evolvent nového a starého oblouku, nýbrž čáru rozdílů evolvent, tj; čáru posunů. Pořadnice této
čáry posunů v jednotlivých bodech oblouku jsou
poloposuny 8 nového oblouku od oblouku starého.
Jde tu o poloposuny z těchto důvodů: jak vyplývá
z rovnice (6),. měly by se pořadnice čáry křivosti"
rovnat dvojnásobku příslušného vzepětí. Protože
jsme uvažovali pouze naměřené vzepětí a ne' jeho
dvojnásobek (a to jak v obrazci křivosti, tak i v obrazci směrovém), budou mít pořadnice jednotlivých
bodů čáry posunů v obrazci posunů pouze poloviční
hodnotu, než jsou skutečné posuny nového oblouku
oproti oblouku starému. Takže, bylo-li měřítko pořadnic v obrazci směrovém 1: 5, bude měřítko pořadnicv obrazci posunů 1: 10; je tedy nutno odmě~
řenou pořadnici v obrazci posunů násobit deseti,
abychom dostali hledaný posun.
Dále platí, že čára posunů.v obrazci posunů představuje starý oblouk a základna oblouk nový. To je
nutno si uvědomit při stanovení znaménka posunů.
Probíhá-li tedy čára posunů nad základnou (vztažnou čarou), jde o posuny kladné, tj. posuny vpravo
od základní koleje starého oblouku. Bude tedy nový
oblouk od starého probíhat vpravo a naopak; viz
obr. 6.

KP
j.----1---I

p+

I
I

Y&.
ft) obrazec PO$U~

,

Poloměr nového oblouku stanovíme takto: V libovolném bodě směrové čáry kruhového oblouku ve
směru pořadnic naneseme úsečku h. Úsečku h obdržíme podle vzorce ([4] str. 217-218):
100
h= 2"Ccm,
(8)
při čemž, zvolíme-li měřítko pořadnic směrové čáry
1 : 5, bude ,. rovno 5. Po vynesení hodnoty h dostaneme bod A. V tomto bodě A vedeme rovnoběžku
s osou x, která nám protne směrovou čáru kruhového
oblouku v bodě B. Délka úsečky A,B je hledaný
poloměr T nového oblouku, a to v měřítku 1: 10 000
viz obr. 6.
'
Dále středový úhel nového oblouku stanovíme
pomocí vzepětí vato podle vzorce:
\
1
IX

= 5000

.
Evmm;

IX"

=

IX.

(l"

(9)

Po tomto grafickém zpracováni a.určení posunů 8
na jednotli:vých daných. bodech starého oblouku
v kanceláři přistoupíme k vytyčení nového oblouku
v teré~u· pomo.GÍ·
nalezených posunů, které nanášíme
s ohledem na znaménko kolmo na starý oblouk.
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Výše uvedený pracovní postup je postup grafický.
Vcelku při metodě ohloukových souřadnic rozeznáváme tyto způsoby zpracování:

1. grafický:

vzepětími starého a nového ohlouku.

Ltv =

Tyto rozdíly postupně sečítáme a dostaneme

a) se šikmou základnou,
h) s vodorovnou základnou;

E Ltv -

2. početní.
Postup pracovní u způsohu grafického se ~ikmou základnou a základnou vodorovnou je téměř stejný.
Rozdíl jejen v tom, že u způsohu se ~ikmou základnou volíme konstantu
zkrácení zpravidla rovnu
střední hodnotě naměřených vzepětí a o tuto hodnotu
jednotlivá vzepětí zkrátíme. Výhodou tohoto způsohu je to, že pracujeme poměrně s malými hodnotami, takže graf nám tak nenarůstá na výšku jako
u způsohu se základnou vodorovnou. Tím ušetříme
/
'v
na papue.
U způsohu početního platí tytéž zásady, jak hylo
výše uvedeno. Čára křivosti, směrová čára a čára
posunů je však zde vyjádřena řadami čísel, se kterými
je poněkud těžší manipulace při změnách návrhu
nového ohlouku, než u způsohu grafického. U způsohu grafického je totiž každá změna neho potřeha
, změny nového ohlouku vnímána opticky, a proto je
pracov:ní postup snazší. Způsoh početní vyžaduje
tedy zkušenějšího zpracovatele.
Při způsohu" početním představuje řada naměřených vzepětí vepsaných do formuláře přímo čáru
křivosti starého ohlouku. K této řadě navrhneme
vzepětí nového ohlouku a, tak dostane~e novou čáru
křivosti. Při návrhu nutno dhát, ahy E Vn = E Vs'
nehoť součtem vzepětí je dán středový úhel ohlouku,
který nutno zachovat heze změny, mají-li zůstat zachovány krajní tečny ohlouku. Nyní z důvodů
úsporných, abychom. nemuseli počítat s příli~ velkými čísly, stanovíme rozdíly mezi odpovídajícími

Tvary terénu

V

vn

Vs -

tj. čáru red~ovaných

-r

2'

(11)

směrových pořadnic (ohr. 7).

y~'%

-------- --~--" .••."
,

XBI

'.....
:/$-.,-.... ...;-Postupným
sečítáním y-ových souřadnic této
křivky -r/2 dostaneme čáru poloposuúů, ovšem v číselném vyj ádření.
\

e/2 =EE

Ltv = E -r/2

(12)

Ahychom dostali skutečné posuny, musíme stanovené poloposuny násohit dvěma. Dále, má-li tečna
na konci nového ohlouku hýt totožná (a nikoliv jen
rovnohěžná) s tečnou starého ohl<tuku, musí poslední
posun hýt nulový, čili součet všech 7:/2 musí hýt
roven nule. Na to nutno hrát zřetel již při návrhu
nového vzepětí.
.
Vytyčení nového ohlouku v terénu se pak provede
stejným způsohem jako u metody grafické.
(Pokračování.)

nánosovej nížine a riešenÍe vrstevníc

[nž. Jozef Blunár, odb. asistent,~.
.
526.8: 551.4(437.6)
katedra mapovania a/pozemkových úprav SVST, Bratislava
-r:zni~!uh~sloven:~kejn~žiny a.terém!'otvorné sily, kt?ré ju utvárali. p,ojednanie o terénnych tvarochvnqnosovej
rovme: z~lJ:(~c~ knzova~~e, sťoJo~ame a~ozvetvovame), ?",án~sovékužele, ostrovy. Praktické pokyny prevýškové
meran~e, nesen~e vrstevn~c, zakonttost~ terenu v nánosoveJ rov~ne.'
'.
..
Úvod
Viičšina výškopisných mapovacích prác slovenskej
zememeračskej služhy hola a ešte aj hude sústredená
na Juhoslovenskú nížinu,pretože
tu treha získať
technické mapy pre vyprojektov~nie vodných diel
socializmu.
Naša generácia nemala sk6.senosti pri výškopisnom
vyhodnotení rovinných terénnych tvarov. Na Slovensku sapredtým
nikdy nerohilo súvislé výškové
technické mapovanie viičšieho územia.
Pokladáme preto za účelné a časové zmieniť sa
o najdOležitejších terénnych tvaroch a určitých zákonitostia.ch terénu v nánosovej nížine.
Skúsenosti 'a pozorovania tu popísané holi získané
najma vpriestore Žitnéhóostrova.

Geologický prehlad
.Plošiny s-.i-.i~emia· celkove rovinného charakteru.
Nížiny sú plošiny - "1'oViny,nepresahujúce 200 m
naqmorskú výšku.
... Z geologického hr~diska rozoznávame tri hlavné
druhy plošín:

1. nánosové, ktoré vznikli nánosmi mora, jaz~r,
riek, vetrov a fadovcov;
2. štrukturálne, ktoré vznikli z povodného vodorovnéhQ uloženia vrstiev zemskej kory;
3. deštrukčné, vzniknuté zrovnaním zvrásneného
zemského povrchq posohbním najroznejších
exogénnych síl.
Prvotné podmienky vzniku plošín majú teda pov~d
vždy pri horotvorných
poohodoch stvárňujúciéh
zem. Morfologický vývoj terénnych tvarov pokračuje
neustále iv plošinách.

J uhoslovenská nížina
ti
Juhoslovenská nížina je časťou Panónskej lllzmy,
ktorá hola kedysi morom. Na dne mora sa usadzovali morské nánosy. Časom si mOfská voda prervala
Karpaty pri Železných vrátach. Prervanie sa prehlhovalo a more úplne vytieklo. Jeho dno holo zanesené riečnymi a vetrovými nánosmi.Juhoslov:enská
~ížina je teda nánosového povodu, aspoň v prďestore
Zitného ostrG'ya,pozdb Vážskeho Dunllja a Malého
Dunaja.
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Terénnotv:orné
sily v nánosovej rovine
Hlavnú terénnotvornú silu a naprosto prevládajúcu
v utváraní morfológie terénu Juhoslovenskej nížiny
tvorila tečúca voda. Sila vody pochádza od zemskej
príťažlivosti a prejavuje sa tečením vody, odnášaním
a nanášanÍIDzemín. Nánosy sa pritom formujú podfa
síl, ktorými disponuje voda, ktorá ich nesie. Odnášanie zemín sa vyskytuje výrazne tam, kde voda
naráža· na zeminy velkou silou.
Sila tečúcej vody závisí od jej množstva a rýchlosti. Rýchlosť závisí hlavne od spádu a h1bky vody,
tvaru odtokového profilu a druhu dna a brehov. Po
dne vodného toku je stále dopravovaný materiál.
Pri vefkej síle vačšie množstvo a hrubší, pri menšej
sile menšie množstvo a jemnejší. Pri zmenšení nosnej
sily tečúcej_vody dochádza k ukladaniu materiálu nánosom. Voda ho už nevládze dopravovať.
Najvličšou silou disponuje tečúca voda pri zvýšených vodných stavoch, pre~ovšetkým pri velkých
povodniach. Toho dokazom sú velké zmeny korýt
riek.pri povodniach.
Pre morfológiu terénu nánosových rovín sú preto
rozhodujúce vody povodňové a nimi odnášaný a nanášaný materiál.
Inú terénnotvornú silu roztrúsene na menších plochách tvorili sily vetra. Sú to nánosy púšťového
piesku, dosahujúce relatívne prevýšenie až 6 m
(Kameničná - priestor Homok domb, Okoličná na
9str. a inde). Na týchto pieskových nánosoch sa
obyčajne pestuje vinič.
Časti nížin chráJ?-enéochrannými hrádzami sú
teraz pred povodňo'vými vodami celkove chránené.
Terén je tu teraz ustálenejší ako v nechránených
častiach nížin, teda v priestore medzi hrádzou a vodným tokom. V chránených níž:nách posobia teda už
len sily vetra, dažďa a prípadne zrovnávanie terénu
pri obrábaní pfldy, a preto tempo rozrušovania
a utvárania terénu je teraz o mnoho P?malšie.
Ojedirrelévýskyty pretrhnutia ochranných hrádzí
sú obyčajne len lokálneho významu. Treba však poznamenať, že ochranné hrádze pri Dunaji v dnešnej
trase a výške sú asi 60 ročné. Predtým boli nižšie
a často s inou trasou, ktorých stopy sú ešte dnes
zjavné.

a postupne sa rozvetvujú vo vedfajšie žily, až celkom
zaniknú, alebo len vúsťujú do hlavného toku rieky
alebo ramena a vznikli spojením viacerých vedfajších
Žíl. Hlavné žily sú teda niečo obdobné ako hlavné
vetvy rozvetveného stromu. Pritom jedna hlavná
žila s druhou je spojená s viacerými vedfajšími žilami.
Proces rozvetvovania a spájania žil sa mOžei opakovať. Pojem žily hlavneja vedfajšej je relatívny.
Výraznejšia je vždy hlavnou žilou, menej výrazná
vedlajšou žilou. Ukazovatefom je plocha profilu.
Žila pTiameho smeTU

Ak má žila priamy smer (obr. la), má aj profil

,

'f<-
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Korytá a ich brehy
Na Slovensku sa súvislé zni.ženémiesta v rovine
zvyčajne nazývajú žilami. SÚ to vlastne raveny,
mladšie aleho staršie zbytky bývalých kOlýt hlavného toku .alebo jeho ramien. Tieto žily - okrem
niekolkých výnimiek - nemajú vodu po celý rok
a menej výrazné žily nemajú vodu vobec, alebo len
raz za niekofko rokov.
Pre lepšie pochopenierozdefme~ily podfa významu,
dÍžky, šírky a výraznosti na hlavné a vedfajšie.
Hlavné žily buď vychádzajú a vúsťujú do hlavného
toku rieky.alebo ramena, hu.ď z neho len vycháchajú

+

súmerný podla pozdÍžnej osi žily. Brehy sú rovnako
strmé a rovnako vysoké. Najnižšie miesto je v strede
žily. Vrstevniee sú od seba rovnako vzdialené na
oboeh brehoeh. Spád žily je rovnomerný. Zo žíl
priameho smeru zriedka vybočujú žily vedfajšie.
Zameranie terénu vykonáme v tomto prípade profilovaním vo vzdialenostiach riadiacich sa mierkou
mapy, intervalom vrstevníc a účelommerania. U máp
velkých mierok meriame profily hustejšie a u máp
malých mierok redšie.
žily mávajú v niektorýeh· prípadoch terasovitý
:profil-obr .. lb.

,
\

\
\

Terénne tvary
Dominujúcu terénnotvornú. silu predstavovala tečúca voda. Terénne tvary vyskytujúce sa na nánosnej časti Juhoslovenskej nížiny sú preto také, aké
sa vyskytujú v živých riečištiach riek a bezprostredne
pozd1žkoryta. SÚtotieto: korytá a ich brehy, ostrovy
a nánosové kužele. Presypy - lavice - sa vyskytujú
len v tečúcich riekach. V žilách, ako bývalých korytách, sa už nevyskytujú, sú zrovnané.

~'

,

'- ' ..•
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Obr. lb.

Vznik takejto žily je asi tento. Povodná žila .mala
vyčiarkovaný profil 1- 2- 3 -. Vtej dobe žilamala
viae vody a všeobecne hladina povodňových vod bola
vyššia. Preto nánosové kužele v miestaeh 1 a 3 sú
také vysoké. Po tomto období prišlo obdobie všeobeene s nižšími povodňovými vodami. Preto sa
vrámei žily povodnej formovala žila menšia - menej
výrazná - profilu 4 - 5 - 6. Nánosmi čiastočne
zaplnila povodnú žílu profilu 1,"'-- 2 - 3 a postupne si
menšia žila vytvoriIa vlastné nánosové kužele 4, 6.
V miestach 7 a 8 vznikli malé dÓIíky. Výška dna
povodnej žily sa zvačšiIa z 2 na 5. Časom čiastočne
1) PO"znám-ka. Na všetkých obrázkoch plati, že znaniienko
miesto; znamienko ~ (minus) vhlbené
Jlliesto. Čiary zobrazujú vrstevnice. Merané prott1y sú vyčiar'kované. Merané podrobné body výškové sú označené križikom

+ (plus) znači vyvýšené

,x.
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.Baznížili aj miesta 1 a 3 na 9-10. Vek je tu pri.
rodzený. Menšia žila musí byť mladšia než zbytky
profilu staršej žily pod miestami 9 a 10.
Zila v oblúku

Žila v oblúku (obr. 2) nemá brehy rovnako strmé,
ani rovnako vysoké. Vonkajší breh oblúka je strmejší
• a terén o niečo vyšší než na vnútornej strane oblúka.
Preto vrstevnice musia byť na vonkajšom brehu
oblúka hustejšie než na vnútornom brehu oblúka.
Výškový rozdiel medzi brehom vonkajším a vnútorným dosahuje decimetrové hodnoty.
Najhlbšie miesto terénu je niečo pod vrcholom
oblúka, v smere toku kedysi tečúcej vody a bližšie
vonkajšiemu brehu - miesto označené 1.
Najvyššie miesto je na vonkajšom brehu oblúka
nad miestom najhlbšÍ1n - miesto ozhačene 2.
V oblúku je žila obyčajne niečo hlbšie ako vyše
oblúka a pod ním. Najhlbšie miesto žily v oblúku je
pod miestom najvačšej rychlosti bývalej tečúcej
vody. Je teda produktom, rychlosti a najvllčšieho
tlaku vodného stÍpca.
Rozdiel výšky dna v najhlbšom mieste žily v oblúku
a výšky dna tej istej žily priameho smeru dosahuje
hodnotu od decimetrov do metrov. Závisí to od výraznosti žily a od toho, ako je žila geologicky starlL
Staršie žily v oblúku majú dno len o málo nižšie ako
v priamom smere."·
.
Zameranie terénu vykonávame meraním profilov
žily na začiatku, vo vrchole a na konci oblúka. Ked'
je najhlbšie miesto žily vnímatefne nižšie ako vo
vrchole, potom zameriame i. jeho profil.
Treba však poznamenať, že 3 až 4 profilysú minimom merania, ak je polomer oblúka žily asi do 50 m.
Ak je vllčší, treba merať viac profilov. Okrem toho
sú oblúky obyčajne deformované a Ínenia zakrivenie,
taIde potreba meraných profilov je takmer vždy
vačšia ..
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energie toku a množstva materiálu, ktory by mal
tok dopravovať vzhfadom na celkový spád terénu.
Ked'. vodný tok nesie plné množstvo materiálu
z vyšších polOh a nie je už v stave množstvo neseného materiálu zvačšovať, i keby to celkový spád
terenu vyžadoval, začne meandrovať, čím si zmierni
spád, zmenšuje rychlosť a nanáša. Vodný tok teda
z prebytku spádu terénu meandruje. V mieste, kde
by sa mal zarezávať a materiál odnášať, materiál
nanáša. Potvrdením toho sú toky reguláciou umele
narovnané, ktoré reguláciu velmi často zničia a začnú
znova meandrovať. Ináč povedané, voda sa meandrovaním - 1ďučkovaním zbavuje bremena, nanáša.
Nerovnovážny stav medzi nosnou energiou toku
a množstvom ,materiálu, ktory voda dopravuje,
vzniká aj pri nedostatku spádu. Vnútorné trenie
vody, ktorá nesie materiál, je vllčšie.Preto má menšiu
rychlosť. Vodný tok meandruje, zmenšuje si ešte
rychlosť, aby sa zbavil neseného materiálu. Takto
meandrujú z nedostatku spádu hlavné dve ramená
Dunaja niže Bratislavy (Malý Dunaj a Mosonyi
Duna). Meandre sú také na Tise a vobec na slabších
ramenách riek. Tisa od Čopu po sútok s Dunajom
má približne tú istú vzdialenosť, aká je od Chfaby
na Dunaji po jehosútok 8 Tisou. Avšak vo Východo-

Os loku V meandre;
---

zac/aloénom

\

_-::=--=} vrasle
_._. _ dozrlev8júcom
/---

I.

.

Meandre
IDavné žily a vedfajšie žily spravidla meandrujú.
Pojednajme o meandroch obšírnejšie. Obraz 3a
zobrazuje meandrový pás a 3b rast meandra. Zobrazenie je schematické.
O príčinách vzniku meandrov nie sú rozni autori
jednotní. Sirka pásu, v ktorom tok alebo žila meandruje, je až 18 násobkom šírky toku. Meandre dosahujú až kolmý smer na všeobecný spád terénu.
Najpravdepodobnejšou príčinou meandrovania
toku v nánosovej rovine je nerovnovážny stav no.snej
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slovenskejnížineje terén s nižšou nadmorskou výškou
než priChl'abe. Pritom Tisa má menej vody než
Dunaj. Teda musí mať aj menšiu rýchlosť, čiže nedostatok spádu a predsa meandruje. Spád, ktorý
ešte stačí pre hlavný tok Dunaja, ktorý tečie celkove
priamo, pre jeho menšie ramená nedostačuje. Preto
menšie ramená meandrujú. Ináč p:rirodzenousnahou
každého toku je tiecť priamo, po najvačšom spáde.
Vyššie sme hovorili, že smerodajnými vodami pre
utváranie terénuv nánosovej rovine sú povodňové
vody. Za takého stavu treba pokladať značný úsek
vodného toku ako jediný silový celok. Takým úsekom
je prinajmenšom časť dlžky toku, zodpovedajúca
zníženiu terénu o hlbku povodňovej vody toku. E:eby
teda hlbka povodňovej vody toku bola 5:rn a spád
terénu (toku) bol 1 promile, potom prinajmenšóm
5 km úsek toku je jediným silovým celkom. To vyplýva z fyzických zákonov kvapalín. Voda dna
hornej časti úseku toku (bod A) posohí silovena vodu
hladiny dolnej časti úseku toku (bod B), pokial sú
v tej istej nadmorskej výške. (Viďobraz 3c.)

------
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Obr. 4b.

Rozvetvovanie

žít
/

. h~o}i?<9Ya?ž

Zobrazenie terénu vrstevnicami pri meandroch
a v meandroch znázorňuje rast meandra, t. j. ako sa
meander postupne zvačšoval a hrdlo meandrazužovalo. Konečné štádium meandra je jeho prervanie.
Na obraze 4a a 4b je schematicky zobrazený priebeh

Jlozvetvovanie žil je bežným zjavom. Vyskytuje
sa na oboch stranách žil. Žily vyúsťujúce na vypuklom brehu hlavnej žily (obr. 5a) mažu mať až
smer kolmý na smer hlavnej žily, avšak po určitej
vzdialenosti dostávajú celkove smer všeobecného
spádu terénu.
Z toho vyplýva:-ak uhol, ktorý zviera smer vedIajšej žily sosmerom hlavnej žily, meraný od hlavnej
žily., je vačší než 90°, potom vedfajšla žila ústi
vteká do hlavnejžily. Pri vyúsťovaní (vytekaní)
vedIajších žil je vyššie uvedený uhol menší než 90°.
Odchýlky od tohoto pravidla sú vefmi zriedkavé

vrstevníc, ako v meandrocli približne musia prebiehať, a sp6sob zamerania.
Meandre sú ináč len určitým druhom koryta.
Meandre zameriavame (Jlkožily v oblúku) profi.lovaním.
Terén v slučke meandra zameriavame tak, že profilami sledujeme jednotlivé žily od ich začiatkuvzniku, alebo výustenia z toku,alebo Wavnej žily,
až povústenie do toku či do žily h1avnej.

(obr. 5c). Vrstevnice na. vnútornej (dutej) strane
oblúka zase znázorňujú rast oblúka - meandra
a majú zhruba tvar hlavnej žily. Ináč platí tu to,
čo sme hovorili o žilách v oblúku. Najvyššie miesta
sú potom v miestach označených 1 (obr. 5a). Treba
však poznamenať, že v niektorých prlpadoch tu
vrstevnicami naznačené vytekanie vody z hlavnej
žily tesne pri nej nemožno pozorovať a prejaví sa
vo viičšej vzdialénosti - (óbr.5b).
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AKJe <X).!lO,°tl/a vú. 0e, vlela
AKJe ex < .90: ft/a vyúsfl.!J'e, vylela

,

----i.-

Z prípadu obr. 5b dása usudzóvať, te v dlhšom
. súvislom období stav vody vžile bol taký, te stačila
iba na budovanie nanosového kutela, ale nemal_a
dostatók vody na výrazné vylievanie. _V prípade
ohrázku 5b sú už vybudované nánosové kužele.
Preto žily sú tu stadie než v prípade 5a. O nánosových kuteloch hudeme dalej hovoriť podrobnejšie.
Zameranie je naznačené profilmi a hodmi.
Sposoh zamerania je tu taký istý ako pri žile
Spojenie dvoch ží' (ohl'. 7) je charakteristické tým,
voblúku. Profily robíme na tých miestach, kde zo že vmieste spojenia je Il-ajhlhšie niiesto. Tam sa
žily vyrátajú vedlajšie žily a sledujeme ich pokračo- spájali prúdy vody rozličných smerov a vznikol tam
vanie.
vodný vír.' Tento urohil vyhthenie. Ďalším charakteristickým znakom spojenia dvoch žíl je, že smer
žily po ich' spojení .je s prihliadnutím na silu žíl
Križovanie žíl sa vyskytuje dosť často a hovoríme zhruba výslednicou ich smerov.. Tu teda ohe žily -'.
o ňom vtedy, ked menej výrazná žila je križovaná menia svoj smer na smerspoločný - výsledný.
Zameranie je vyznačené profilmi a hodmi. Ked je
'výráznejšou (001'.6). Charakteristické je tu to, že pri
kritovaní,žíl nemožno pozorovať znaky spojenia .Žíl, prehlheni'e terénu výrazné v mieste spojeniažíl, zao čom hudeme dalej hovor~ť. Z toho. vyplýva, že meriame i hody v zátvorke. Spojenie dvoch žíl je
menej výrazná, kedže má zachovaný prieheh výrazné predovšetkým v. teréne nechránenom hráaneovplyvnila smer priehehu výraznejšej žily,-je dzami.Tam v mieste spojenia dvoch žíl dochádza ku
geolpgiéky stadia než žila výraznejšia a je suchá. . skoro kolmému prehibeniu až o dva metre. Ked je
O,kremtoho V mieste spojenia dvoch žíl je najhlhšie v žilách voda, potom zo žily mene}hlhokej padá voda
lllÍesto. V· tomtoprípade \ Whka výraznejšej žily do hlhšej žily. Tým vzniká akýsi vývar aten vyhlhi
v lllÍeste križovania ží)ni~ je vičšia.
Jamu.
(Pokračovanie.)
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Kubát: Využitígrafic'kých

podkladu ...

Využití grafických podkladů při klasifikaci leteckých snímku pro mapy
v měřítkách 1 : 10 000 a 1 : 5 000
/

Na území našeho státu jsou vyhotovena hodnotná
mapová díla různých měřítek, ohsahu a přesnosti.
Jejich pIolohopisná náplň sice plně nevyhovuje požadavkům moderní topografické mapy 1: 10 000 a
1 : 5000, ale v Mdném případě je nelze pokládat za
hezcenné, pro nové topografické mapy nevyužitelné
operáty, které svůj úkol v tom kterém hQspodářském
systému splnily. Je jisté, že hyly vyhotovovány
a ohsahově ovlivňovány současnou potřehou společenského řádu, státního uspořádání, vojenskými potřehami,technickým
vývojem a jinými vlivy, jako
cenou pozemků v kapitalistickém společenském zřízení apod. Polohopis však hyl veden v evidenci téměř
až do posledních let, změny zakreslovány, takže tato
složka, vyjma nově vyhudovaných sídlišť, průmyslových ohlastí, nedoznala v zemědělských sídlištích
podstatné změny. Je proto nutno zvážit použitelnost
všech stávajících
grafických podkladů, vyčerpat
jejich náplň k zpřesnění, usnadnění a zhospo~árnění
při výrohě všech nových mapových děl.. Ukolem
tohoto článku je poukázat na možnosti využití map
měř. 1: 1000, 1: 2000 astátní mapy odvozené (SMO)
1 : 5000 při klasifikaci leteckých snímků pro topografické mapování 1: 5000 a 1: 10 000.
1. Grafické polohopisné podklady v měřítku 1:1000
a 1:2000 lze využít různými postupy.
a) Klasifikace zastavěného i nezastavěného území
se provede v terénu přímo na otisku polohopisné
mapy. Změny od dohy posledního zaměřeného stavu
se zakreslí na snímku.
h) Dvojice snímkové se pozorují pod stereoskopem
a porovnáním s grafickým podkladem se provede na
snímcích tužkový zákres. Ověření a změny od dohy
posledního stavu mapy a náležitosti nové mapy se
doplní pochůzkou v terénu.
c) Klasifikace a kresha se provede na zajištěném
modrotisku (na korektostatu) grafického podkladu,
zmenšeného přesně do měřítka mapy. Doplňky na
snímku.
Při způsobu ad la) hy podkladem kreshy topografického originálu hyly 2 operáty, a to klasifikace
na otisku mapy á doplňky na snímku, což hy při
sledování kreshy originálu činilo určité potíže. Tento
pedostatek dal hy se odstranit překreslením klasifikované náplně z otisku mapy na snímek, takže hy
pak veškerý ohsah hyl na snímku. V tom případě
zákres na otisku mapy hyl hy jen tužkový.
Protože grafické podklady uvedených měřítek jsou
přesné, musí hýt i při mapování universální metodou
převza.ty. V případě pantografického přejímání hylo
hy možno omezit pantografování na podkladě provedené klasifikace na ?tisku mapy jen na skutečně nutný
ohsah nové mapy. Uspora vznikne jak při pantografování, které hy následovalo až po klasifikaci, tak při vyhodnocování, při němž hy se situační kresha doplňků
snadno spojila s vyhodnocením výškopisu.
Při postupu ad lh) příprava je provedena předem
na snímcích, takže v terénu se ověří a doplní jen
náležitosti nové mapy. Nevýhodou tohoto postuPll
je ohtížné. sledování polohopisných změn při vy-

hodnocování a nemožnost omezení pantografování
jen na skutečné potřehy llo'\'é mapy.
. Při ad lc) hy klasifikovaný a v tuši vykreslený
modrotisk hyl prakticky polohópisným originálem,
který hy' se vmontoval do příslušného mapového
listu a pak při vyhodnocování výškopisu hy se
polohopis doplnil na podkladě klasifikovaných snímků. Můžeme postupovat takto:
Provede se montáž modrotisku v měřítku mapy do
mapového listu a pak klasifikace a vyhodnocení podle
odst. lc), neho se vyhotoví černotisk (positivní film)
v měř. mapy a vmontuje se do mapového listu. Pak
se vyhotoví modrotisk na folii, provede se klasifikace
a fotogrammetrické vyhodnocení jak uvedeno ad lc).
Při všech shora popsaných pracovních postupech
možao uvažovat o jejich komhinaci vzhledem k stavu
kreshy, hohatosti ohsahu a schopnosti dohré reprodukce grafického podkladu. Za nejvhodnější pracovní
postup považuji způsoh uvedený ad la).
2. Grafický podklad SMO - 1: 5000, přes svou
menší přesnost, hy při mapování v měřítku 1: 10000
neměl zůstat hez využití. Použitelnost situační náplně SMO, vyhotovené na celém území ČSR, při
klasifikaci leteckých snímků pro mapu 1: ,10 000 je
odvislá od evidenčního stavu mapového podkladu
použitého při jejím vyhotovení,
od svědomitosti
pracovníků, kteří ji vyhotovili a zvláště pak od
množství situačních změn způsohených rozvojem
průmyslové výstavhy v mapovaném prostoru. Lze
předpokládat, že její použití hude vhodné v zemědělských krajích, kde výstavha se rozvíjí pomalu,
kde stav zemědělských sídlišť zůstal téměř nedotčen.
Z praxe klasifikačních prací leteckých snímků vysvítá, že SMO je vhodným podkladem ke
a) klasifikaci zastavěných
a ohrazených ploch
v zemědělských ohla stech,
h) kancelářské přípravě leteckých snímků,
c) správnému určení hývalých rolí ležících trvale
ladem,
d) zákresu hranic správních jednotek,
e) názvoslovnému řízení a
f) kancelářské revisi, předcházející revisi v terénu.
V případě ad 2a) pracovní postup může hýt různý,
a to: Dvojice snímků se pozoruje pod stereo skopem,
porovnává se s odvozenou mapou a v tužce se zakreslí na jednom ze snímků ztotožněné předměty
klasifikace ..Ověření kultur, posouzení spalnosti hudov
a doplnění se provede pochůzkou v terénu. Pak se
snímek vykreslí v tuši. Druhý způsoh je ten, že
klasifikace ztotožnitelných
předmětů se provede
přímo v terénu na odvozené mapě a doplňků na
snímku. V kanceláři se na podkladě klasifikace provedené na SMO přenese zákres do snímků. Každý
z ohou způsohů má svoje výhody a nevýhody.
V prvém je možno provést přípravu v zimě před
odjezdem na polní práce; ku klasifikaci v terénu pak
slouží jenom snímek. Ohrady na ohvodu sídlišť, po-

1958/73

Kubát: Využití grafickýchpQd~adů.
kud nejdou po hranici na snímku dobře viditelných
kultur, jsou zakreslovány pouze schematicky, fotogrammetr je také nevyhodnotí a pak jsou předmětem
pracného doměření při topografické revisi.
Při druhém pracovním postupu je na SMO zobrazeno vše, ij. i ohrady, vyjma nových předmětů.
Snímek je prokreslen jako v prvém případě. Výhodou
je možnost přenesení nevyhodnocených
předmětů
(ohrady, budovy kryté stromovím) do topografic.
kého originálu, takže doměřování při topografické
revisi je prakticky nepatrné.
.
V případě ad 2b) lze SMO použít pro přípravu v zimě, jak uvedeno v odst. 2a) a mimo to k tužkovému
a možná, že po dalších zkušenostech i k tušovému
zákresu komunikací, kultur, příp. dalších předmětů
klasifikace.
K odst. 2c) nutno podotk,nout, že při pochůzce
v terénu se mnohdy role trvale ležící ladem klasifikují jako louka nebo pastvina, zvláště když souvisí
s některou z těchto kultur. Hranice v tomto případě
bývá v přírodě již málo znatelná, na snímku nečitelná a zakresluje se schematicky. Vyhodnocovatel
ji také nevidí a tak je opět zbytečným přednVítem
topografické revise, ač by mohla být při kresbě
topografického originálu snadno přenesena z SMO.
K odst. 2d): Hranice správních jednotek jsou dosud
neřešeným, opomíjeným problémem ve všech topografických mapách,
počínaje měřítkem
1: 5000
a možno říci, že jejich zákres je na většině těchto
map pouze informativní. Ani SMO není takovým
podkladem, aby mohl být bezpečně zajištěn správný
jejich průběh, protože od doby jejího vyhotovení
došlo hospodářsko-technickými
úpravami k mnoha
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zmenam, někdy sice v operátech zakresleným, ale
schvalovacími orgány s konečnou platností neprojednaným. Bylo by snad na místě, aby zákres nebyl
při klasifikaci do snímků prováděn, nýbrž aby bylo
provedeno ověření průběhu hranic vedoucími pol.
oddílů na OMS podle posledního stavu. Zákres by se
provedl v SMO a zmenšením, někdy pak pouhýin
přenesením (hranice vedou po situaci) by se stal
přímým podkladem kresby originálu.
K odst. 2e): SMO jako podklad názvoslovného
řízení je jistě pl~ě využívaným operátem, protože
obsahuje mnoho dosud užívaných názvů a je tedy
vhodnou přehlednou mapou pro názvoslovnou komisi.
K odst. 2f): Při l!:.ancelářské revisi lze sledovat
rozpory mezi k'asifikovanými snímky a SMO a pak
přímo v poli zjistit a zakreslit jak v zastavěných
částech, tak i ve volných prostorech skutečnost.
Tam, kde území nebylo dotčeno hospodářsko-technickými úpravami, SMO velmi přispěje k urychlení
revise a k odstranění závad v klasifikaci.
V měřítku 1: 5000 SMO zvláště pomůže při, doplnění předmětů měření (ohrady, budovy apod.)
v prostorech zastavěných, ať již je předem prováděna
klasifikace na snímcích, či přímo topografická revise
spolu s klasifikací na vyhodnoceném mapovém listě.
K užití SMO bylo by jistě vhodné při přípravě pro
klasifikaci provést její montáž do kladu mapové
sekce.
Závěrem chtěl bych upozornit, že náměty v článku
uvedené vyplynuly většinou z praxe a ~ohou být
předmětem široké diskuse výkonných pracovníků,
kteří by je případně doplnili dalšími poznatky.

XI. valné shromáždění Mezinárodní unie geodetické a geofysikální
F. Brož, VÚCTK v Praze.
V době od 3. do 14. září 1957 se k~nalo v Torontu (Kanada)
jedenácté valné shromáždění Mezinárodní unie geodetické a
geofysikální (MUGG). Shromážděni tohoto druhu se konají
vždy po třech letech (poslední bylo v Římě r. 1954). Jsou přehlidkou pokroků dosažených za toto období v oboru geodesie
ageofysiky a jsou současně ukázkou soudobé úrovně obou
jmenovaných věd. Organisace MUGG je dostatečně známa.
Nás bude hlavně zajímat jedna z jejích asociaci, totiž Mezinárodní geodetická asociace (MGA). Tato asociace se organisačně člení do pěti sekci (triangulace, nivelace, geodetická astro.
nomie, gravimetrie, geoid).
Činnost asociace po dobu valného shromážděni se hlavně
soustřeďovala na projednáváni realisace mezinárodních geodetických praci. K těmto problémům se i vztahovala většina
přednesených referátů. Pokusíme se stručně vylíčit nejdůležitější póznatky, které roztřídíme podle jednotlivých sekci
geodetické' asociace.
1. Triangulace.
Je známa historie tzv. evropského vyrovnání ,,1950". Toto
vyrovnání se vyznačovalo některými nedostatky, a proto se
objevila snaha provést druhé gáuborné vyrovnání evropských
triangulačnich sítí, a to na základě prověřených měření a podle
posledních vědeckých vynlOženosti. Otázka byla již diskutována na shromážděni v Římě .. Při geodetické asociaci byla
ustavena stálá komise, která má koordinovat příslušné práce.
Tato komise zasedala v Mnichově ve dnech 22.- 26. května
1956. Byly vytvořeny tři subkomise. Subk. A se zabývá projektem souborné evropské sítě. Tep.to úkol se nepodařilo zatím
splnit. Subk. B dospěla k názoru, že s vyrovnánim nelze zatím
příliš spěchat. Doporučuje provést nejdříve jednotlivá národni
vyrovnáni, prověřit dokonale měřický materiál a pak jej shromáždit na jednom. mistě, nejlépe v ústředí asociace. Subk. C
se zabývala teoretickými problémy vyrovnáni rozsáhlých tri-

gonometrických sítí. Doporučila také provést zkušehní výpočty
na jednoduché síti a porovnání klasických metod vyrovnání
se způsohem tzv. prostorového vyrovnání podle návrhu anglic.
kého geodeta Hotina. Tento úkol byl splněn a na shromáždění
asociace předneseny výsledky.
Obsáhlý příspěvek k evropskému vyrovnáni přednesl prof.
Kneissl, který soustavně sleduje a propaguje myšlenku tzv.
geodetické integrace Evropy. Zejména poukazuje na nutnost
rozŠíření evropské sítě směrem na východ. Doporučuje, jak
postupovat při systematisaci potřebného měřického materiálu.
V souvislosti s evropským vyrovnánim se vyskytla nutnost
kontrolovat jednotný rozměr celé sítě. Zde se např. ve vyrovnání z r. 1950 objevily velmi závažné nedostatky. Svého času
bylo doporučeno, aby bylo v Evropě zaměřeno více geodetických základen jednotnou aparaturou. Zatím je to pouze Holandsko, které požádalo Finský geodetický ústav o změření
576m dlouhé srovnávací základny Viiisiiliiovoumetodou. O podobné měření požádala ještě i Německá spolková republika.
Měření měla být realisována na podzim r. 1957. O uvedená
měřeni se zajímá i řada asijských států.
Pokud jde o klasickou triangulační metodu, nevidíme podstatných novinek. Řada států má již svou triangulaci I. řádu
vybudovánu nebo ji dokončuje. O stavu těchto prací se lze
podrobněji informovat z národních zpráv, které byly na shromáždění předloženy. Novinkou je tzv. elektrické oko, které
sestrojil Gigas k mechanisaci cílení. Světelný signál je v ohniskové rovině objektivu štěpen opticky ve dva paprsky, jejichž
intensita se srovnává fotoelektrickou metodou. Při úulové
p~loze spřaženého ukazatele je signál rozpůlen, a to objektiv.
něji než při cilení lidským okem.
Zvláštni a rozsáhlá pozornost byla na shromáždění věnována
měření vzdáleností elektronickými metodami. Zdá se, že technika těchto měření se již zdokonalila natolik, že praktické
aplikace mají reálné vyhlídky. Pravděpodobně je dnes zaváděn.
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elektronických metod v geodesii takovým počinem, jako bylo
užití fotogrammetrie v topografickém mapováni. Po konstrukční stránce bylo již dosaženo určité stabilisace základních myšlenek. Další zvyšování přesnosti bude nyní záviset hlavně
na spolehlivé znalosti rychlosti, s jakou se šíří světlo. Rovněž
důležitou podmínkou přesnosti je i vystižeuí vlivu meteorologických vlivů. Jsou také již dosti hluboce propracovány i některé okrajové problémy, k nimž patří zejména řešení velmi
dlouhých geodetických křivek a vyroVnání tri1ateračních sítí.
Měřická technika využívá buď elektromagnetických vln různé
délky nebo vysokofrekventně modulované,ho světla. K první
skupině patří zařízení typu Shoran, }Juan, Decca a tellurometr.
K druhé skupině patří Bergstrandův geodimetr a jemu podobné
přístroje.
'
Hiran je zdokonalený Shoran a dává se mu přednost v USA,
zejména ke kontrole veluů dlouhých vzdáleností. Pomoci Hiranu bylo také realisováno geodetické spojení Evropy s Amerikou. V Kanadě se užívá Shoranu a byla zde touto metodou
vybudována rozsáhlá trilaterační síť.
Veluů 'nadějnou aparaturou se jeví "tellurometr", který
sestrojil T. L. Wadley (Jižní Afrika). Přístroj pracuje na 10 cm
radiových vlnách, které jsou vyráběny v oscilátoru řízeném
křemenným krystalem a vysílány anténou s ,parabolickým
zrcadlem. Na druhém konci měřené vzdálenosti jsou vlny přijímány přístrojem obdobného typu a znovu vysílány zpět.
Při příjmu na řídící, stanici se pak z časového zpoždění, které
se registruje na obrazovce speciálního elektroskopu, stanoví
měřená vzdál(lnost. K měření je tedy třeba dvou přístrojů.
Lze měřit vzdálenosti od 200 m do 70 km s relativní přesností
asi 1 :300 000. Výhodou jsou malé rozměry přístroje, přenosnost
a nízké provozní napětí (6 V). Na vysílané frekvenci lze současně
,radiotelefonicky hovořit. Dosavadní zkoušky podaly velmi
příznivé výsledky.
Decca systému, jehož podstata je známa, se používá hlavně
při radiolokaci v letectví a námořnictví. ~olandsko použilo
této metody k mapování na pobřeží Nové Guineje. Přesnost
je ovšem malá.
Bergstrandův geodimetr je již u nás známý. V Torontu byl
předváděn seriově vyráběný přístroj, který zakoupila v poslední
době již řada států. Užití vysokofrekventně modulovaného
sv.ěda dovoluje dosahovat vysoké měřické přesnosti (řádově
1: 1 000000). Bylo referováno o některých zkouškách, které
vyzněly vesměs uspokojivě. Zdá se, že přístroje tohoto typu
vytlačí 1J1'avděpodobněinvarové dráty.
S rozvojem elektronických metod měřcní vehni dlouhých
vzdáleností souvisí i studium velmi dlouhých geodetických
křivek. Bylo předloženo několik nových prací z tohoto oboru.
Zmíníme se zejména o velmi obsáhlém réferátě francouzského
geodeta Dufoura. Zde je shrnuta řada metod týkajících se
řešení obou hlavních geodetických úloh. Řešení se vesměs
opírají o pomocnou výpočetní kouli. Přitom je soustavně sledována možnost užiti elektronických počítacích strojů. Jsou
také předvedeny formuláře, jichž lze v praxi výhodně použít.
Sovětský sv:az podal dosti podrobnou zprávu o výstavbě
triangulačníc4 sítí v SSSR, která .vzbudila značnou pozornost.
Vědecké referáty předložili A. A. lzotov (který byl osobně
přítomen), B. A. Larin a L. P. Pellinel1.

Zájem nivelační sekce se soustřeďoval na realisaci spojení
základních nivelačních sítí evropských států a na možnost
souborného vyrovnání těchto sítí. Realisacé tohoto záměru
se však děje jen veluů pomalu. Od doby římského shromáždění
se konala dvě zasedání příslušné permanentní Ikouůse.. První
zasedání bylo ve Florencň r. 1955 a jeho výsledky jsou u nás
dostatečně známé. PřipOmeňme alespoň, že zde došlo k dohodě
zavádět do vyrovnání měřické hodnoty zvané geopotenciální
k6ty. Druhé zasedání se konalo v Kodani v r. 1957. Byl podán
přehled dosud vykonaných prací. Z jednání vzešlo několik
resoluci, v nichž se zejména žádá, aby s VY1:ovnánímevropské
nivelační sítě se započalo ve stavu, ve kterém je k červnu 1957.
Vyrovnávací výpočty budou prováděny různýuů metodami
na čtyřech místech. (D~lft, Paříž, Mnichov, Helsinki). Mají
být skOnčeny nejpozději k 1. 7. 1958. Je třeba konstatovat,
že v měřických materiálech se jeví četné nedostatky. Proto
zmíněné vyrovnání bude považováno za předběžné a pozd~i
bude zdokonaleno. Velký zájem se jeví o rozšíření nivelační
sítě směrem na východ.
Na zasedáních nivelační sekce byla podrobně studov,ánasouvislost nivelace a tíže. Potřeba správného vyhodnocení měřených
·nivelaěnfch převýšení, jejichž přesnost 8e v poslední době stále

stupňovala, vedla k tomu, aby byla důkladněji osvětlena,pod.
stata nivelace. Ukazuje se, že zanedbávání vlivu skutečného
tihového pole může při nivelačních měřenícll vést k pozorl1hodným chybám. V 'souvislosti s tím se znovu vynořuje otázka
sprá,::né definice ortometrických výšek, což je ztíženo tím, že
tyto výšky (tzv. pravé ortometrické) jsou vztaženy ke geoidu,
který však, jak zejména ukázali sovětští geodeti, nemůžeme
principiálně určit. Místo geoidu se proto užívá různě definovaných náhradních ploch. Víme, že v SSSR byla tato základní
otázka řešena Moloděnským pronikavě novým způsobem, totiž
zavedením tzv. normálních výšek, které kromě jiných vlastností mají i tu přednost, že jich lze používat i v měřické praxi.
íGeodetická asociace věnovala pozornost problémům tohoto
druhu a shromáždila určitý materiál, jehož souborným zpracováním byl pověřen prof. Baeschlin, kteJ:.ý také, v, Torontu
přednesl výsledky svého studia. Po vyložení základních pojmů
z teorie tíhového pole jsou definovány geopotenciální k6ty
a ortometrické výšky., Přínosem je podrobný výklad teorie
chyb spojených se zaváděním tíhových redukcí. Tyto chyby
pocházejí jednak z hodnoty tiže na nivelačním bodě, jednak
z interpolace hodnot síly tíže vzhledem k nelineárnímu prů'
běhu tíže i výšek mezi dvěma nivelačními body. Dále byla
v referátu věnována pozornost srovnání různých metod výpočtu ortometrických výšek (Helmert, Niethammer, Mader,
Ledersteger). Je zmíněn také problém tzv. užitných výšek,
které prý je třeba volit podle místních poměrů a potřeb. Uka·
zuje se však, že v horském terénu se nelze vyhnont vlivu skutečného tíhového pole. Jakkoliv je referát zajímavý a obsahuje mnoho cenných poznatků, neukazuje žádné východisko.
Všechny užívané způsoby výpočtu ortometrických výšek jsou
jednak pro praxi velmi složité, jednak se opírají vesměs o hy.
potesy, o složení zemské kůry. Zmíněné užitné výšky se pak
dají aplikovat jen na malém území. Tím spíše můžeme ocenit
přinos Moloděnského a význam normálních výšek, které jsou
nyní nejlepším řešením situace, ve které se nivelace ocitla.
Pozoruhodný je příspěvek francouzského národníhokomitétu geodetického a geofysikálního. Konstatuje se, že určení
prostorové odlehl-osti dvou bodů ve "svislém" směru patří
k nejtěžším teoretickým úkolům geodesie. Pravé ortometrické
výšky nelze vlastně stanovit. Doporučuje se zavést soustavu
výšek podle návrhu prof. Vignala. Podle uvedeného vzorce
lze však soudit, že Vignalovy výšky jsou totožné s normáb1tmi '
výškami Moloděnského.
Pokud jde o nivelační metody, neobjevilo se nic zvlášť pozoruhodného. Zdá se, že i ve velmi přesné nívelaci se začinají
prosazovat přístroje s automatickou horizontací. O nivelační
refrakci předložil obsáhlejší práci s experimentální náplní
a měřením meteorologických prvků Strusiňski (lzrael). Niveléry bude také zajímat, že amsterodámská referenční značka,
stará již 370 let, byla v r. 1953 nahrazllna novou. Příslušná
spojovací měření byla provedena v r. 1955 ..
Prof. Kneissl podal zajímavou kritiku mezinárodních vzorců
užívaných při rozborech přesnosti nivelačních měření. Podle
výsledků pokusných měření provedených u Mnichova se zdá,
že krátkoperiodické pohyby zemské kůry jsou pod mezí pozorovacích chyb. Vliv dlouhodobých pohybů lze stanovit teprve
z víceletých průměrů. Je třeba také věnovat vět,ší pozornost
umístění lihely se zřením na teplotní změny. Rovněž by bylo
záhodno zlepšit způsob' napnuti nivelačních latí a jejich umístění v pouzdře. Kneissl dospívá k názoru, že respektování
tzv. systematických chyb v mezinárodních vzorcich nemá prak.
tického významu. Vystačíme prý zcela se střední nahodilou
kilometrovou chybou. Tím bychom dospěli k podstatnému zjednodušení.Doporučovalo by se také snížit mezinárodně přijatou
střední nahodilou kilometrovou chybu na velikost ± 0,5 mm/km.
Na zasedání nivelační sekce přednesl prof. Baeschlin zprávu
o pohybech zemské kůry. Uvádí, že místa, kde lze oče.!>ávat
pravděpodobně pohyby zemské kůry, se shodují s význačnýuů třetihorními formaceuů (záp. pobřeží Ameriky, jižní Evropa, Indie). Speciální výzkumy se doporučuje provádět v oblastech seisuůcky,aktivních, sopečných apod. Navrhuje se koordinovat takové práce a vyhodnocovat je na jednom nústě. ,
O výsledcích sovětských výzkumů pohybů zemské kůry /
bylo pojednáno v referátě Mežerikova. V SSSR se užívá tří
metod: přesné nivelace, pozorování vodočtů, geologicko..geomorfologických studií. Byla sestrojena mapa sekulárních pohy.
bů v západní části SSSR. Byly vyhodnoceny rozdíly nivelací
z let 1913/32 a 1945/50. Kromě toho byly konány výzkumy na
niv. znaěkách a vodočtech a analysovány oblasti Íl postglaciálníuů pohyby. Důležitý je výzkum morfologie říčních a jezerních terlls. Ze všech uvedených studii bylo možno vymezit

1958/75

Ceodetický obzor
sv. 4/46 (1958) Č. 4
dobudovat síť v nejkratší době, neboť bude základem podrobnější sv~tové sítě.
Heiskanen podal dwežitou a zajímavou zprávu o dokončení
světového gravimetrického programu, na kterém se pracovalo
několik let ve Výzkumné laboratoři mapování a kartografie
při státní universitě v Ohiu. Byly shromážděny nesmírné materiály gravimetrických měření z celého světa, jednotně zpracovány a katalogisovány. Byly vypočteny anomálie na volném
vzduchu, které pak byly vyneseny do map v soustavě lichoběžníků 5° X 5°. Bylo potom možno vyšetřit střední hodnoty
3. Geodetická astronomie.
anomálií pro plochy 5° X 5° i 1° X 1°. Ukázalo se, že tíhová
Ze zpráv předložených o metodách geodetické astronomie
stanice nemůže representovat větší prostor než 3° X 3°. Jinak
nevyplývají žádné převratné poznatky. V určování zeměpisné
je lepší předpokládat, že tíhová anOmálieje nulová.
šířky převládají dvě metody: Horrebow-Talcottova a metoda
Z uvedeného materiálu byly vypočteny tíhové formule pro
stejných výšek. Ve Švédsku se metody H. T. užívá i na bodech
různé části Země i pro cclou Zemi. Ukázalo se, že nevznikly
druhého řádu.
podstatnější úchylky od mezinárodní formule z r. 1930. Byly
K určování zeměpisné délky se užívá klasické metody pozokonečně odvozeny i velikosti převýšení geoidu a sestrojena pro
rování průchodu hvězd místním poledníkem. Některá zdokoseverní polokouli mapa geoidu s vrstevnicemi po 5 m. Heiskanalení spočívají v tom, že se průchod hvězdy registruje fotonen na základě popsaných studií dospívá k závěr.u, že není dnes
elektricky (SSSR, Japonsko). Ve Francii se průchod hvězdy
důvodů uvažovat trojosost Země a. doporučuje tuto myšlenku
registruje fotograficky, přičemž uzávěrka je spřažena s chroopustit.
nometrem a pracuje automaticky ve dvouvteřinových inter~ S výstavbou světové gravimetrické sítě souvisí nutnost
valech. Fotografovaná stopa hvězdy se pak proměřuje.
vybudování vhodných gravimetrických základen ke kalihraci
V příjmu signálů převládají ještě rytmické, ale začínají gravimetrů. Prof. Kneissl referoval o evropské gravimetrické
se prosazovat již i permanentní časové signály.
základně, která má dvě paralelní linky (z Hammerfestu do ŘíPři simultánním určování zeměpisné šířky a délky se podle ma z Edinburgu do Bagneres de BigorJ'e). V r. 1954/55 byla
zpráv dobře osvědčuje Danjonův astl;Qláhs neosobním mikro- provedena některá kyvadlová měření a jejich výsledky byly
metrem.
vyrovnány. Na takto vzniklou síť byla pak připojena síť "MoAzimut se převážně určuje metodou zaměřovál;lí na Polár- relli-Martin". Nashromáždění bylo doporučeno rozšířit uvedenou
ku. V americké vojenské topografické službě vypracoval Sodano evropskou srovnávací základnu až do Catanie, případně až do
způ~b ke stanovení azimutu mezi dvěma velmi vzdálenými Tripolisu.
stanicemi, mezi nimiž neexistuje přímá viditelnost. S obou
Na zasedáních čtvrté sekce bylo předneseno několik zpráv
stanic se theodolity sleduje dráha letadla vybaveného silným o metodách stanovení absolutních hodnot síly tíže. Tak např.
světelným zdrojem. Na společný radioimpuls, vyslaný z le- finský Geodetický ústav zavěsil v šachtě 230 m hluboké kyvadlo
tadla, se na obou stanicích automaticky fotografuje čtení délky 220 m. Kyvadlo bylo vytvořeno mosaznou koulí o váze
stupnice v okamžiku stejném pro obě stanice. Ze získaných 20 kg, zavěšenou na nylonovém vlákně průřezu 0,5 mm2,
údajů lze vypočítat hledaný azimut.
vážícím 100 g. Kyvadlo se střídavě zavěšovalo na konci a uproAplikací elektronických počítacích strojů se zabýval Du- střed závěsu. Délka kyvadla byla změřena interferenční metofour, zejména pokud jde o rychlé sestavení pozorovacích pro- dou s přesností 0,01 mm. Změny délky byly kontrolovány
gramů.
~
opticky mikroskopem s přesností 0,01 mm. Doba kmitu se reO činnosti Mezinárodní šířkové služby podal zprávu prof. gistrovala fotoelektricky a bylo použito křemenných hodin.
Cecchini. Z výsledků za období 1955, 0-1957,4 byly odvozeny Při registraci 100 kmitů lze očekávat přesnost 0,0001 Sec.
Obtížným problémem je vliv okolního vzduchu. Budou se proto
souřadnice pólu a sestrojena kři'vka jeho pohybu.
Určováním kolísání pólu se zabýval sovětský astronom ještě zkoušet kyvadla s hmotami různé specifické hustoty.
Kdyby to nevedlo k cíli, uvažuje se zavěsit kyvadlo do trubiFedorov, zejména pokud jde o užití metody vypracované A. J.
Orlovem. Současně se obdobným problémem zabýval na zase- ce, ze které by se vyčerpal vzduch. Očekává se, že by se absodání třetí sekce belgický astronom P. Melchior, který dokazoval lutní hodnota síly tíže určila s přesností 1 mg1.
Jiné metody určování absolutní hodnoty síly tíže se zaklánutnost revise všech pozorování vykonaných Mezinárodní
dají na volném pádu. V Braunschweigu ve fysikálně technicšířkovou službou od r. 1922, a to z hlediska jejich jednotné
redukce a vyhodnocení. Navrhl také selektivnější metodu, než kém ústavě dávají v šachtě, ze které je vyčerpán vzduch, padat
tyči, natřené fotocitlivou vrstvou. Na padající tyč se Vrhá
je metoda Orlovova.
Jak známo, byla k vysvětlení některých neurčitostí v křivce obraz úzké štěrbiny, osvětlované elektrickými jiskrami o znápohybu pólu zjištěna nutnost nové observace deklinací všech mé frekvenci. Po vyvolání obrazů štěrbiny se mikrometricky
hvězd, použitých v Mezinárodní šířkové službě od r. 1899. proměřují vzdálenosti jednotlivých obrazů.
Pokusy tohoto druhu se také konají v Mezinárodním úřadě
Tohoto úkolu se ujala Královská observatoř belgická. S prací
se započalo dne 21. 12. 1952 a byla ukončena 6. 5. 1957. Bylo měr a vah a v Metrologickém ústavě v Leníngradě.
J. C. Rose, R. A. Haubrich a G. P. Woollard přednesli návrh
docíleno přesnosti ± 0,077#.
Problémem kolísání pólu se také zabýval ředitel Mezinárod- metody, kde za padající tělesa se volí koule. Proti padající
kouli je vysílán zdola nahoru světelný impuls, který se od
ního časového úřadu N. Stoyko.
povrchu koule odráží zpět, je fotoelektricky registrován a zvláštSovětští astronomové předložili několik referátů. N. A. Belním elektronickým zařízením vyhodnocován. Zvláštností mejajev popisuje fotoelektrické registrační zařízení průchodů
tody je, že velikost síly tíže je zde měřena a vyjadřována
hvězd, vypracované v časové službě CNIIGAiK k polnímu použiv jednotkách rychlosti světla. Experiment bude teprve realisotí. A. A. Nemiro a N. N. Pavlov se zabývají systematickými
ván.
chybami katalogu FK3 a jejich vlivem na přesnost času.
Naléhavá potřeba znalosti tíhových hodnot rozvržených
rovnomětně po celém povrchu Země, tedy i na oceánech,
4. Gravimetrie.
podněcuje k vývoji vhodných gravimetrů, s nimiž by bylo
Gravimetrická sekce vykazuje intensivní činnost a řadu
možno měřit i pod vodou. Takový přístroj byl např. sestrojen
pozoruhodných výsledků. Je to přirozené, neboť dnes si již v Gulfových laboratořích a vyzkoušen v Barentském moři.
nedovedeme představit geodesii bez nejtěsnějšího spojení s ti- Gravimetr se spouští na dno (největší hloubka zde byla
hovým polem. Vzrůstající přesnost geodetických měření si 146 m) ze zakotvené boje a odečítá se na dálku. Práce
.vyžaduje rovněž jejich přírodovědecky zdiIvodněnějšího zpra- tohoto druhu jsob zřejmě teprve na počátku vývoje. Bude
cování. Odtud zájem o gravimetrii li o rozšiřování počtu gravi- nutno překonat ještě četné potíže, k nimž patří i problém přesmetrických měření, jejichž výsledky potřebujeme znát na ce- ného určení polohy zaměřovaného bodu na moři.
lém povrchu Země.
V gravimetrické sekci podal P. Melchior velmi podrobnou
Vedoucí Mezinárodního gravimetrického úřadu R. P. Lejay zprávu o současném stavu výzkumu slapů zemské kůry a uvedl
p04al zprávu o stavu výstavby homogenní světové gravimetric- nejnovější výsledky i pokroky. Příznivě jsou oceněny výsledky
ké sítě. Tato síť, navržená v r. 1953 a později ještě doplněná, měření v dolech na Březových horách (citován Dr Pícha).
byla ustálena v r. 1956, kdy byly do světové sítě pojaty i sovětské stanice. Dnes má síť 30 stanic rozložených uváženě
Pil celém světě. Počet pozorování na jednotlivých stanicích
je však často velmi rozdílný, což by se mělo zlepšit. Bylo by
Poznatky o tvaru a velikosti Země se neustále zpřesňují
a vývoj příslušných teorií není ještě zakončen. Proto. Se neustále
proto předčasné přistoupit k vyrovnání sítě. Je však nutno
oblasti zdvihů a poklesů. Ukázalo se také, že teorie isostasie
nestačí zcela vysvětlit rozdělení nynějších oblastí zdvihů a poklesů. Podle názoru sovětských vědců má studium vertikálnich pohybů zemské kůry velký teoretický i praktický význam.
Sovětský svaz předložil na shromáždění také Entinovu práci
o systematických chybách velmi přesné nivelace a pojednání
M. I. Siňagiriy o studiu vertikálních pohybů zemské kůry pomocí opakovaných nivelací.
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setkáváme se studiemi, které se zabývají geoidem nebo jemu
blízkými plochami. Takové práce byly předloženy iv zasedá·
ních páté sekce.
.
Rakouský geodet Ledersteger se pokouší řešit exaktně
problém tvaru a rozměrů Země bez přibrání hypotes o vnitř·
ním složení' Země. Opírá se přitom v podstatě o Brillouinsovu
myšlenku, podle které se tíhové hodnoty redukují na hladi.
novou plochu obklopující asi ve výši 10 000 m celou Zemi
(vně které tedy není již žádných hmot). Bude třeba kriticky
zhodnotit správnost a dosah předložené teorie.
M. S. McVoděnskýzaslal referát, v němž informuje o podstatě
své teorie a nových metodách studia tvaru Země, jak byly roz·
pracovány v SSSR. Tyto poznatky jsou u nás již dostatečně
známy. Sovětské práce vzbuzovaly v Torontu velký zájem
geodetů z celého světa. Lze tvrdit, že sovětská bádání jsou
rozhodným krokem ze stagnace, ve které se geodesie ocitla
v důsledku skutečnosti, že veškerou svou pozornost soustřeďo.
vala na geoid, který však, jak právě ukázal Moloděnský,
nelze principálně určit.
je zajímavé, že myšlenkami Moloděnského se inspiruje
francouzský geodet J. J. Levallois. Svědčí to zřejmě o tom, že
Moloděnského teorie znamená novou cestu v bádání o tvaru
Země. Levallois zcela v duchu Moloděnského myšlenek, avšak
s použitím jiného matematického aparátu, dospívá k dosti
jednoduéhé a přitom velmi obecné integrální rovnici, ze které
lze odvodit kogeoid- odpovídající Moloděnského kvasigeoidu.
Přitom je zvlášť zdůrazněn vztah mezi geoidem a definicí
ortometrických výšek. Levallois současně vysvětluje teorii
normálních výšek.
V sekci geoidu se také soustřeďuje sběr a zpracování tížni·
cových odchylek z celého světa. Pokud jde o odchylky získané
astronomicko-geodeticky, přcdložil H. Wolfpráci,
ve které
shromáždil tížnicové odchylky ze střední Evropy, vyjádřil
je V soustavě bývalé říšské sítě i v soustavě středoevropského
vyrovnání z r. 1950.a kriticky je zhodnotil. Tato práce je unás
již známa.
Úplný. seznam astronomicko-geodetických tížnicových od.
chylek vztažených k'vyrovnání z r. 1950 vyhotovila speciální.
studijní skupina pod vedením G. Bomforda. Pro každý stát
(je zde i ČSR) je uveden seznam bodů, jejich ze.\Ilěpisnápoloha
(na celé minuty) a obě složky tížuicové odchylky (na celé vte·
řiny). Bomford také referoval o stavu výpočtů tížnicových
odchylek v různých státech.
Zvláštní pozornost je v sekci geoidu věnována tížnicovým
odchylkám odvozeným z gravimetrických měření. Heiskanen
předneslobsahově.
důležitou zprávu o .celosvětovém stavu
výpočtu tížnicových odchylek a převýšení geoidu nli podkladě
gravimetrických měřeni. Heiskanen klade velký důraz na takové práce, neboť gravimetricky odvozené tížnicové odchylky
i převýšení geoidu dovolují vybudování jednotného světového
souřadnicového systému. Uvedl dále řadu zajímavých poznatku, jichž bylo dosaženo na universitě v Ohiu, pokud jde o tížnicové odchylky a převýšení geoidu. Určování těchto veličin
z gravimetrických materiálů považuje Heiskanen. za nejdůležitější ·a nejaktuálnější problém dnešní geodesie. Mezinárodní
spolupráce je přitom ovšem samozřejmou nutností.
P.Lejay a sl. Coronová podali zprávu o předběžných výsled·
.cichvýpočtů absolutních tížnicových odchylek v Paříži a Nice.
Pracovníci americké vojenské- topografické' služby Fischerová
a Chowitz se zabývali vlivem dalekých zon při gravimetrickém
určování tížnicových odchylek a vypracovali mapu, ze které
lze vliv dalekých zon stanovit s přesností asi 0,1".
'
Na shromáždění bylo dále předloženo několik prací týkajících se konstrukce mapy geoidu. Na' podkladě astronomicko.
geodeticky získaných tížnicových odchylek sestrojil Wolf geoid
ve stÍ'ední Evropě, přičemž shrnul a kriticky zhodnotil i práce,
provedené y jiných částech. Evropy (baltický okruh, Itálie,
Francie).
Z astronomicko-geodetlckých tížnicových odchylek získa·
ných při evropském vyrovnání z r. 1950 'konstruuje geoid
Bomford. Podařilo se zpřesnit některé partie, zvláště v západní
Evropě.
,Ve Franéii byly realisovány dva řezy geoidu. Jeden se zto·
tožňuje s pařížským polegníkem. V tomto profilu bylo v letech
195~/56 zaměřeno 90 astronomických stanic (od severní hranice
do Perpignanu). Druhý řez byl veden ve směru rovnoběžky
od Calais do Belfortu a bylo zde v r. 1954 zaměřeno 25 astro·
nomických stan:c.
••'
Fischerová referovala o vyhotovení .mapy geoidu pro území
USA a část Kanady. Bylo užito Hayfordovy metody. Výsledek
je vyjádřen vrstevnicovou mapou (po 1 m) v měř. 1: 5000 000.
Jeto .pozorJlhodná práce.
a

<

Pokusili jsme se podat stručnou informaci o některých dů'
ležitějších poznatcíchze zasedání jednotlivých sekcí geodetické
asociace. Viděli jsme, že hlavní činnost asociace se zaměřuje
především na realisaci mezinárodních geodetických prací,
jejichž cílem je zpřesnění našich znalostí o tvaru a rozměrech
Země. Je zřejmé, že bez mezinárodní. spolupráce je prakticky
nemožné přistupovat k řešení hlavní iílohy geodesie. Mezinárod·
ní geodetická asociace koná v tomto směru již řadu let záslužnou práci. Bude-li mezinárodní odborná spolupráce přitom ještě
prodchnuta myšlenkou .světového míru, bude možno v brzké
době dospět k rozhodujícím pO,znatkům o naší Zemi. Je třeba
připomenout, že od r. 1955 je členem MUGG i Sovětský svaz,
který se také zúčastňuje práce v geodetické asociaci.
Z jednání ~dnotlivých sekcí geodetické asociace vyplynulo
16 doporučení, vztahujících se vesměs k realisaci mezinárodních
geodetických prm;í. Byli také zvoleni noví funkcionáři, z nichž
alespoň uvedeme presidenta geodetické asociace G. Cassinise
(Ital) a předsedy jednotlivých sekcí: A. Marussi (triangulace);
T. J. Kukkamaki (nivelace); R. Roelofs (geodetická astro.no·
mie); B. C. Browne (gravimetrié); W. A. Heiskanen (geoid).
Generálním sekretářem zůstává prof. P. Tardi. Novým presi·
dentem MUGG se stal kanadský prof. Wilson. Prvním vicepresidentem MUGG byl zvolen sovětský geolog Bělousov. Řada
sovětských vědců byla zvolena i na jiných funkčních místech
v jednotlivých asociacích.
. Na zasedání byla také zhruba nastíněna budoucí činnost
MUGG i asociací a přijato, že příští dvanácté valné shromáždě·'
ní se bude konat v r. 1960 v Helsinkách.
Zbývá, ještě Se zmínit, že ČSAV vyslala na jedenácté valné
shromáždění MUGG dvoučlennou delegaci. Vedoucím delegace
byl univ. prof. Dr M. Konček (meteorolog) z Bratislavy, druhým členem byl autor tohoto referátu. Je třeba považovat
za přínos, že jsme n,J.ělimOLnost seznámit se bezprostředně se'
současným stavem příslušných vědních oborů, získat cenné
vědecké materiály, poznat některé význačné osobnosti vědec.
kého světa a z širšího hlediska hodnotit. i úroveň československých prací, v našem případě geodetických. Bylo také možno
pozorovat, že sovětská geodesie jak po stránce vědecké, tak i
výkonué budí obdiv na mezinárodním poli a dtží přední pokrokové posice. Doporučovalo by se, aby příští valné shromáždění bylo obesláno větším počtem delegátů i vědeckých prací.
Na mezinárodní půdě MUGG mají. možnost uplatnit se v
ušlechtilém soutěžení velké i malé státy, usilovat tak o vědni
pokrok a propagovat i myšlenku světového míru. -

016(100)(43-15)
Aktuální informace o mezinárodním přehleduteehnieké literatury
V Kolině nad Rýnem vychází měsíčně mezinárodní ukazatel
technické literatury. (nakladatelství Dr Rossipaul). Ukazatel
informuje o nejnovější odborné literatuře z NSR, NDR, Ra·
kouska, Švýcar, Velké Británie, USA, Francie, Itálie a dalších zemí. Vychází německy, anglicky, francouzsky a italsky.
Od listopadového čísla 1957 přináší ukazatel i zprávy otech.
nických knihách československých. ~asopis informuje jednak
o knihách, které právě vyšly, i o těch, které se připravují, a to
z oborů: podniková organisace, všeobecně o technice, matenlatika; fysika, atomové hospodářství, chemie, textihú technika,
hornictví, hutnictví, slévárenství, 'strojírenství, elektrotechni.'
ka, energetika, doprava, architektura a stavitelství. Infor"
mace o odběru tohoto časopisu podá ARTIA p. z. o., Praha 2,
Smečky 30 a Verlag Dr Rossipaul, Koln, Zugweg 5.
•
Rohan
518.2:526.923
Distanztafel zor 2m-Basislatte, Teilung 360'
1957, vyd. O.FenneI, KasseI. Formát 15 X 11 cm, váz. v plasti·
ku, 36 str., 1 obr.
.
Továrna geodetických strojů O. Fennel v Kasselu vydala
k své základnové lati praktické tabulky kapesního formátu,
vázané v ohebné vazbězplatiku,
které budou jistě uvitány
všemi pracovniky v terénu. Paralaktické. úhly op. 0°10'00"
do 2°00'09" (tj. od vzdálenosti 687,55 m do 57,218 m) jsou
tabelovány s krokem argumentu 1", od 2°00'002 do 4°00'50"
s krokem 10" (připojeny interpolační tabulky) a konečně od
4°00'00" do 9°04'30" (tj. do vzdálenosti 12,600 m) s krokem'
30". Tabulky jsou tištěny čistě a dle namátkových součtových
kontrol bez chyby; předchází jim vysvětlivky v pěti řečech.
Po těchto šedesátinných tabulkách budou jistě brzo následovat tabulky pro setinné dělení, které dnes převažuje.
Kádner
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Vyznamenání Za zásluhy o výstavbu
Na, návrh závodní organisace KSČ Zeměměřického úřadu byl
Uplynulých deset let vývoje československé geodesie a karto1. 12. 1947 jmenován tehdejším ministrem vnitra s. Václavem
grafie je velmi těsně spjato s bojem dělnické třídy ČeskoslovenNoskem do čela tohoto úřadu. Z jeho iniciativy a za plné pod~ka za mír a socialismus. V tomto boji osvědčila svůj kladný
pory stranické organisace zajišťuje ještě před Únorem 1948
poměr technická inteligence oboru geodesie a kartografie
obsazení vedoucích míst spolehlivými členy KSČ a tím rozho"
vzešlá v převážné většině z dělnické· třídy a oddaná věci míru
dující postavení strany v úřadě. V únorových událostech účastní
a socialismu.
s.e jako místopředseda. závodní organisace a předseda zeměObor geodesie a kartografie za uplynulých deset let vykonal
měřické sekce ÚNHK prvního aktivu v Lidovém domě ve
mnoho politicky i hospodářsky velmi významné práce, zejména
Vysočanech a ja:w vedoucí úřadu účastní se po celou dobu
na našem venkově. Pracovníci oboru převážně z .řad technické
inteligence od počátku, kdy se dělnická třída ujímá moci v Česko- od 20. do 25. února nepřetržitě všech akcí k převzetí moci
ve státě dělnickou třídou.
slovensku, se účastní v plném počtu a odpovědně všech akcí,
V další své činnosti vedoucího pracovníka oboru uplatňuje
které byly nutné v dané etapě a daných podmínkách provést,
linii strany, zajišťuje převedení soukromopodnikatelských forem
aby bylo dosaženo. cíle vybudovat socialis!!1us v naší zemi.
v oboru geodesie a kartografie postupně přes formu družstevní,
V živé paměti účastníků těcht9 akcí jsou osidlovací práce spojené
národního podniku až k současné organisaci státních ústavů.
s přidělováním pozemků a budov, revise první pozemkové
Ve své činnosti plikuje správně zkušenosti získané v Sovětském
reformy, nová pozemková reforma, společné osevní postupy
svazu a v zemích lidové demokracie. Celé desetiletí neúnavně
prvních jednotných zemědělských družstev nižších typů, hospopracuje a svou publicistickou činností usměrňuje a vede ve
dářsko-technické úpravy pozemků jednotných zemědělských
spolupráci s nejširším kolektivem svých spolupracovníků cíledružstev vyšších typů, arondace pozemků státních statků,
vědomě obor geodesie a kartografie tak, aby plně sloužil výv poslední době zakládání jednotné evidence půdy, nová měření
stavbě socialismu.
' .
.velkých zájmových oblastí pro průmyslovou výstavbu, toP!!Pod jeho vedením byly dobudovány geodetické základy na
grafické práce pro získání podkladů pro geologický průzkum
celém území státu. Československo se může po stránce vybudoapod. Nelze vynechat práce prováděné k dobudování čs. jedvání geodetických sítí řadit mezi nejvyspělejší země světa.
notné trigonometrické sítě, astronomicko-geodetická měření,
Pod vedeníms. Ing. Pniši přistoupila naše služba k vybudování
gravimetrické a nivelační práce ani nelze opominout práce
nového moderního mapového díla - topografické mapy v měřítspojené s kartografickou tvorbou a vydáváním celostátních
ku 1: 10 000 a v hospodářsky důležitých oblastech v měřítku
mapových děl pro ~lužební potřeby všech hospodářských od1 : 5000. Pod jeho vedením provádí resort celou řadu praci
větví i pro obranu státu a tvorbu map a atlasů všech druhů
a měření pro projektování a výstavbu našeho hospodářství
a určení zejména pro školy a veřejnost.
i pro obranu země a z pověření Ústřední správy geodesie a
Při všech těchto akcích a pracích osvědčuje se technická
kartografie j sou pak v nejrůzněj ších resortech prováděny všechny
inteligence z oboru geodesie a kartografie jako věrný spoludalší pro výstavbu nezbytné geodetické práce. Pod jeho vedebojovník dělnické třídy. Svou prací přispívá k vý,tavbě socianím došlo k i soustředění kartografické tvorby map a atlasů pro
lismu v Československu a dostává se jí uznání od nejvyšších
školy a veřejnost, a v neposlední řadě jsou pod jeho vedeníln
stranických i vládních činitelů. Za vykonanou práci v boji za
prováděny práce k zavedení jednotné evidence půdy i poskytomír a vybudování socialismu v naší vlasti bylo na podkladě
vána pomoc, kterou resort zajišťuje provádění hospodářskozhodnocení vykonané práce uděleno představiteli soustředěné
technických úprav pozemkii jednotným zemědělským družčeskoslovenské geodesie a kartografie předsedovi Ústřední správy
stvům.
geodesie a kartografie soudruhu Ing. Jaroslavu Průšovi vyPracovní úspěchy resortu Ústřední správy geodesie a kartoznamenání Za zásluhy o výstavbu.
•
grafie, k nimž podstatnou měrou přispěl předseda ÚSGK s.
Udělené vyznamenání hylo předsedovi Ustřední správy
Ing. Jaroslav Průša svým politicko-ekonomickým přehledem,
geodesie a kartografie předáno na slavno~tním zasedání Ústředorganisačními schopnostmi a pracovní obětavostí, jsou stranou
ního výboru Komunistické strany Československa a Ústředního
i vládou uznávány a po zásluze oceněny., Vyznamenání Za
výboru Národní fronty dne 25. února 1958 ve Španělském sále
zásluhy o výstavbu, které bylo uděleno předsedovi ÚSGK
na Pražském hradě.
s. Ing. Jaroslavu Průšovi, nás zavazuje, abychom v boji za
Úspěchů československé geodesie a kartografie v boji za mír a
dovršení výstavby socialismu v naší vlasti nepolevili a s houževvybudování. socialismu v naší vlasti bylo v průběhu posledních
natostí a obětavostí po vzoru předsedy ÚSGK s. Ing. Jaroslava
10 let dosaženo pod přímým a nepřetržitým vedením s. Ing.
Průši plnili nám svěřované úkoly čestně a zasloužili se tež
Jaroslava Průši. Současná generace československých geodetů
o vítězství dělnické třídy v boji za dovršení výstavby socialismu
a kartografů i geodetů a, kartografů SSSR, LDS i jiných zemí,
v naší vlasti.
Ing. Emil Ulm
zná dobře s. Ing. Jaroslava Průšu, který po více než 10 let stojí
v čele úsilí čs. geodetů a kartografů za soustředění zeměměřické
Socialistické
soutěžení
na
počest
XI.
sjezdu KSC
služby, vítězně ukončeného vytvořením Ústředhí správy geoPo provedení přípravné kampaně a projednání možností
desie a kartografie jako ústředního úřadu samostatného resortu
uzavírání socialistických závazků se rozvíjí v prvních měsících
státní správy. Tím byly také vytvořeny předpoklady k dalšímu
letošního roku v ústavech geodesie a kartografie vnitroústavní
rozvoji čs. geodesie a kartografie k neustále se zlepšujícím podsocialistické soutěžení, jehož se účastní v průměru více než
mínkám, v nichž se mohou plně rozvíjet tvůrčí síly techniků
90 Ofo pracovníků ú.stavů. Uzavřené individuální a kolektivní
a inženýrů tohoto oboru k prospěchu celé společnosti. Veliké
socialistické závazky se stávají podkladem pro závazky celozásluhy má s. Ing. Jaroslav Průša i na vybudování našeho
ústavní.
odborného průmyslového školství, které obor za dřívějších režimů vůbec postrádal.
Prvními ústavy, které vyhlásily celoústavní socialistické závazky u ..příležitosti 10. výročí Vítězného. února na počest
Všimněme si ještě krátce některých dat z jeh<t života, zeXI. sjezdu KSČ, jsou v českých krajich OUGKv Č. Budějovi. jména po stránce politické. Krátce po Květnové revoluci, které
se aktivně zúčastnil, vstoupil do Komunistické strany Českocích - držitel putovuí Rudé standarty ÚSGK a ÚV SMH za
4. čtvrtletí 1957, oblastní ústavy v 'Praze, v Liberci a v Bruě
slovenska a dal všechny své síly a organisační schopnosti do
služeb pracujícího lidu, který po vítězství nad okupanty začal
a GTÚ v' Praze. Hodnota těchto celoústavních socialistických
v nových podmínkách Dudovat nový společenský řád. Pracoval
závazků zaměřených zejména na zkrácení termínu při zakládáv okresní organisaci KSČ v Praze 14 jako branný referent a
ní JEP činí Kč, 1,428,000,-, při ú,poře na vlastních nákladech
člen národohospodářské komise.. Postupně mu byly svěřovány
Kčs 175.000,-. Na společn~m shromáždění k oslavě 10. :vÝročí
funkce v základní, okresní a krajské organisaci. Svěřené funkce
Vítězného února vyhlá,ili své závazky pracovníci ÚSGK,
vykonával a vykonává s krajní obětavostí a iiUciativou jemu
VÚGTK, KRÚ, GTU a OÚGK v Praze.
vlastní. Po krátkém působení v ministerstvu národní obrany
Na aktivu vedoucích OMS, konaném ve dnech 28. února
byl uvolněn 16. února 1946 pro práci v Zeměměřickém úřadě
a 1. března 1958 v Praze, vyh~ás'ly oblastní ústavy z českých
v Praze. Na tomto pracovišti za ztížených podmínek uplatňuje
krajů své závazky na založení JEl' nejméně 14 dni před zkrálinii strany a pomáhá připravovat půdu pro uskutečnění budoceným termínem.
vatelských cilů v oboru geodesie a kartografie. Z jeho podnětu
Ú,tavy geodl;Biea kartografie v českých krajích vyhlásily sobyla také zřízena v r. 1946 zeměměřická sekce Ústřední národocialistické závazky v celkové hodnotě Kčs 1,622.000,-. Z nich
hospodářské komise při ÚV KSČ, jejímž se stal předsedou.
bylo v lednu a únoru splněno závazků v hodnotě Kčs 654,000,-.
V této sekci uplatnil své "iniciativní podněty k soustředění
Slovenské ú,tavy splnily ve stejné době závazky v hodnotě
. zeměměřické shlžby.
Kčs 474.000,-.
Ing. J. Btna

1958/78

GeodEjtický obzor
!w. 4/46 (1958) Č. 4

Zlepšovací návrhy, problémy a stanoviska
Návrh konštrukcie optického za'riadenia na priame
pozorovanie stykov 8usedných Dláp
526.89: 535.8
Vo svojom návrhu súťaž'ného hesla "Stykoskop" som sa
snažil riešiť úlohu privedenia zvazkulúčov od oboch susedných
sekčných čiar do jedného zorn~ho pofa pomocou najjednoduchších optických (lupa a rovinné zrkadlá) a mechanlckých sú-častí.
Navrhovaný prístroj, ktorý je vo zvislom rez~ schématicky
znázornený na obr. ,1., pozostáva z monokulárnej pojazdnej
optickej časti a mostikového podstavca. Optickú časť prístroja
tvod podlhovastá debnička opatrená na spodku dvoma otvonni
PJe vchod svetelných lúčov od sekčných čiar a na hornej stene

Príprava prístroja k pozorovaniu je vefmi jednoduchá a
rycWá, lebo pozostáva len z privedenia oboch pozorovaných
sekčných čiar do správnej polohy podfa štyroch nastavovacích
značiek podstavca prístroja. Ak je zrážka papiera u oboch
pozorovaných sekčných čiar rovnaká. možnO po tejto príprave
hneď prikročiť k pozorovaniu mapových stykov a to po častiach
odpovedajúcich zornému pofu prístroja. Zistené nezrovnll1osti
a opravy na stykoch rnožno vyznačiť bez toho, aby bolo potreb- _
né prístroj odkladať. Postupným posúvaním optickej časti
přistroj a po. mostíkovom podstave;J.možné je porovnať styky
pozdlž asi 50 centimetrovéhoúsek6.sekčnej čiary, potom treba
aj mostíkový podstavec ~reložiť ďalej.
Ak by pozorované mapové listy vykazovali odlišné zrážky
papiera, možné je otáčaním skrutky (8) meniť vefkosť jednoho
obrazu oproti druhému tak, aby splynuli odpovedajúce čiarky
štvorcovej siete na koincidujťcich sekčných čiarach, čím je
vplyv rozdielnej zrážky papiera odstránený. V takomto prípade by ovše'IDmoWa vzniknúť aj menšia chyba z paralaxy,
ktorej čelíme tým, že pri pozorovaní stykov zachováme rovnakúpolohu svojho oka.
Prístroj dáva vzpriamený, stranove verný a rnierne zvaěšený splývajúéi obraz pozorovaných stykov. Ak by sme v prípade hustejšieho detailu chceli získať silnejšie zvačšený obraz
stykov, priložírne na šošovku (6) fubovolný ďalekohfadzaostrený do nekonečna. Pre' získanie vzpriamených obrazov je najvýhodnejšie použiť terestrický ďalekohfad (trieder).
Pre model prístroja boli použité zrkadielká o rozmeroch
5 x 4 cm a achromatická lupa o f = 20 cm, takže optická
časť prístroja má vonkajšie rozmery 17 X 7 X 6 cm a mostík0Vý podstavec výšku asi 6 cm.
Ing. Pavel Višňovskj,
.
docent VŠLD vo Zvolene.

"Komparoskop" - zrkadlový prístroj na porovnávanie stykov máp
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jednýin otvorom pre umiestenie pozorovacej lupy. Svetelné
l6.če vychádzajúce od favej sekčnej čiary L sú pomocou dvojitého odrazu na dvoch povrchove hliníkovaných rovinných
zrkadlách (I) a (2) o sklone 45° posunuté rovnobežne a prechádzajúc cez polopriehfadné Winíkované zrkadlo (4) a lupu (6),
sa dostávajú do oka pozorovatefa. Podobne tiež svetelné lúče
od pravej sekčnej čiary P sú odrazom od povrchove hliníkovaného zrkadla (3) a polopriehfadného zrkadla (4), posunuté
do zorného pofa lupy (6). Keďže dlžka osových lúčov od oboch
sekčných líiar až po lupu (6) je rovnaká a rovná ohniskovej
dlžke lupy (6), splynú pri nastavení správnej odfaWosti sekčných čÍar zdánlivé obrazy oboch sekčných čiar L' '7 P',. takže
pozorovatef dostáva pri pohfade do lupy správn'e priradené
časti okolia koincidujúcich sekčných čiar a može tak vefmi
pohodlne porovnávať styky oboch, máp. Prípadný vplyv
hrúbky skla polopriehfadného zrkadla (4) na vefkosť favého
obrazu, možno eliminovať planpářalelnou sklenenou doštičkou
(5) prirneranej hrúbky.
MO!ltíkový podstavec prístroja slúži jednakako
vedenie
priposúvatň
optickej častí a jednak tm na nastavovanie
správnej odfaWostipozorovaných
sekčných Čiar. Pozostáva
7/ praVitka- (9) asi 50 cm dlhého, ktoré je na oboch koncoch
pripevnené na stlpikoch (10) spojených so základničkami (11).
Zo spodnej plochytýchto základničiek vyčnievajú na obe s.trany·
prúžky plexisklá (12), ktoré rnajú na spodku vyryté nastavovacill značky.Pravitko (9) obopínajú dve vodiace lišty doštičky
(7); ktorá je li optickou .ěasťouprístroja spojená prostredníctvorn
závesu. Otáčamm skrutky (8) je možné optÍckú časť prístroja
V malých m\ldziach bočne nakláúáť •.

Doterajš'e porovnávanb stykov 'susedných mapových listov na sekčných čiarach rohilo sa presvietením, pomocou
vyhotovených stykových pások s pruhom kresby na priesvitnom papieri, astralone rUčne alebo na filme fotograficky. Tieto
postupy boli zdlhavé, nákladné a manipulácia so stykovými
páskami bola obťažná.
.
Taktiež porovllávanié. stereoskopmi má tú nevýhodu, že
neobsiahne dostatočnú dlžku kresby pozdlž sekčnej čiary.
Navrhnutým principom a prlstrojom ,,~omparoskopom"
boli vyriešené požiadav,ky tematickej úlohy č. 6 súťaže vynálezcova zlepšovatefov USGK z roku 1956.
"Komparoskopom" možno priamo skoincidovať a porovnávať kresbu pri sekčných čiarach susedných máp vdostatočnej
dížke a vykonávať opravy na porovnávaných listoch bez odstránenia prístroja.
.
Princíp "Korllparoskopu" spočíva v tom, že obraz sekčnej
čiary prvého mapového listu, zobrazený v prvom zvisle postavenom zrkadle, odrazený a pozorovaný v druhom, priesvitnom
(mriežkovom) zrkadle, postavenom k nemu rovnobežne zrkadliacimi plochami proti sebe, sa priradí cez priesvitné zrkadlo
ku skutočnej sekčnej čiare druhého, susedného mapového listu.
Schéma principu a závislostí kresieb, ich obrazov a dráb
lúčov je vyznaěené na obr. 1.
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Geodetický obzor
sil. 4/46 (1958) č.4
Označenie: RIRz - :~my, ZlZz - zrkadlá, LIL2La - 10žiská, 515z - sekčné clary, V = VI
Vz - výška stredu
zrkadla Zz nad základnou rovinou (stolom), a, b - dížky
lúčov, IX - uhol dopadu lÚčov.

+

Závislosti:
VI = b . sin

IX,

VZ = a . sin IX,
V = VI
V = (a
b). sin IX.

+

+

clary vzdialené od seba maximálne asi 20 cm a v dížke asi
12 cm pri jednom nastavení.
Zavedením "Komparoskopu"
do praxe možno ušetriť
v celoštátnom meradle značné úspory na čase a materiáloch
tým, že odpadne vyhotovenie stykovÝJ:lh.pások.
Ing. Elemír Bukovinský,
Geodetický ústav v Bratislave

Vz,

2x = 5152 = 5\5'2 = 2b . cos IX,
je vzdialenosť medzi sekčnými čiarami oboch máp.
Na obr. 2 je zobra~ený povodný model "Komparoskopu",
ktorý bol predložený USGK do súťaže.

Vyhodnocení socialistického soutěžení o putovní Rudou standartu ÚSGK a ÚV 5MB za 4. čtvrtletí 1957.
526 :33I.876( 437)

Na obr. 3 je návrh pre výrobu.
Ná.vrh r-re vXrobu. ,

Pri výrobe "Komparoskopu" namiesto horizontálnych kÍbov
LILz dalo by sa pre horizontálny posun (vzdialenosť) zrkadla
Zz na ráme R1 použiť pastorkové zariadenie (nekonečná skrutka). Iný sposob posunu by mohol byť na princípe pantografu.
Pre pohodlnejšie a presnejšie uvedenie pozorovaných sekčných čiar do rovnakej úrovne treba zrkadlo Z2 opatriť hrubou
a jemnou ustanovkou.
Priesvitné zrkadlo Zz možÍlO vyrobiť ako jemnú mriežku,
alebo ako jemný strieborný povlak na skle. Podstavec má byť
riešený so zaťaženim na vonkajšej strane, mimo pracovný
priestor.
Zrkadlo Zl má mať rektifikačné skrutky, aby sa mohlo nakláňať v každom smere.
Podfa predbežných skúšok presnosť porovnávania pri správnom postavení a rektifikovaní je rovnaká ako pri presvietení
alebo použití stykovej pásky.
Čím sú rozstupy sekčných čiar menšie, tým súpozorovacie
uhly a vzdialenosti priaznivejšie pre presnosť.
Póvodným predbežným modelom mohli sa porovnávať sekčné

Socialistické soutěžení se ve 4. čtvrtletí 1957 rozvíjelo stejně
úspěšně jako v předcházejících obdobích a bylo velmi účinným
pomocníkem pracovníků ústavů geodesie a kartografie při
splnění a překročení plánovaných úkolů resortu o 8,4 % a tím
přispělo i značnou měrou k splnění technicko-hospodářských
plánů v resortu ÚSGK za celý rok 1957 v průměru na 104,6 %'
Socialistického soutěžení na počest 40. výročí Velké říjnové
socialistické revoluce se účastnily ve 4.. čtvrtletí 1957 všechny
ústavy geodesie a kartografie svými celoústavními socialistickými závazky uzavřenými na výzvu Oblastního ústavu geodesie a kartografie v Praze z března 1957. Tím se pracovníci
resortu zařadili po bok pracujících v ČSR v rozvinutí socialistického soutěžení na počest tohoto slavného výročí a přispěli
tak k urychlení tempa ve výstavbě socialismu.
Zvýšený počet akcí hospodářsko-technické úpravy pozemků,
ke kterému došlo ve 3. a na počátku 4. čtvrt~etí 1957 v důsledku
značného rozvoje socialisace vesnice, ovlivnil i plnění některých
bodů celoústavních socialistických závazků. Ke splnění akcí
hospodářsko-technické úpravy pozemků bylo nutno provést
i změny v operativních plánech ústavů. Závazky, které se v
důsledku těchto změn staly nerealisovatelné, byly nahraženy
jinými, přizpůsobenými změněnému plánu.
Po zpřesnění celoústavních socialistických závazků s ohledem
na změny v technicko-hospodářských plánech ústavů činila
jejich hodnota v celém resortu Ústřední správy geodesie a kartografie Kčs 6588000,-.
Ústavy v českých krajích se podílely
na této částce hodnotou Kčs 4 697 000, - tj. 71,3 % a slovenské ústavy hodnotou Kčs 1891000,tj. 28,7 %.
Splněním celoústavních socialistických závazků resortu na
140 % přinesly ústavy geodesie a kartografie našemu národnímu hospodářství hodnotu Kčs 9285000,nad plán. Z toho
vyhotovením prací v hodnotě Kčs 6 698 000,- nad plán splnily
ústavy geodesie a kartografie v českých krajích své závazky na
142,6 %, slovenské ústavy vyhotovením prací v hodnotč Kčs
2587000,nad plán na 136,3 %.
Pracovníci ústavů geodesie a kartografie spolupracovali aktivně i při socialisaci vesnice a zvelebování měst. Patronáty
ústavů nad jednotnými zemědčlskými družstvy přispěly ke
splnění dodávek a k čestnému umístění patronátních družstev
v okresních soutěžích.
Celkově možno říci, že tím, že iciniativa pracovníků ústavů
geodesie a kartografie byla správně ori~ntována na rozhodující
úkoly vytčené únorovým zasedáním UV KSČ, byl stoupající
. rozmach socialistického soutěžení bezprostředně spjat s řešením
otázek efektivnosti geodetické a kartografické výroby. Je radostnou skutečností, že toto hnutí přineslo našemu národnímu
hospodářství značné hodnoty a přispělo ke splnění a překročení
plánovaných úkolů roku 1957.
Na základě rozboru ukazatelů stanovených pro socialistické
soutěžení mezi ústavy g~odesie a kartografie o putovní Rudou
standartu, vyhodnotila Ustřední správa geodesie a kartografie
spolu s Ustředním výborem odborového svazu zaměstnanců
v místním hospodářství nejlepší tři ústavy v socialistickém soutěžení za 4. čtvrtletí 1957 takto:
Čestné uznání I. stupně s propůjčením Rudé standarty Ústřední
správy geodesie a kartografie a Ústředního výboru svazu zaměstnancův
místním hospodářství obdržel Oblastní ústav
geodesie a kartografie v Českých Budějovicích,
.
Čestné uznání II. stupně obdržely Oblastni ústav geodesie·
a kartografiev Bratislavě a Geodetický ústav v Bratislavě.
Mimo to udělila Ústřední. správa geodesie a kartografie
a Ústřední výbor svazu zaměstnanců V místním hospodářství
čestná uznání za vzorné splnění celoústavních llocialistických
závazků vyhlášených na výzvu Oblastního ústavu geodesie
a kartografie v Praze na počest 40. výročí Velké říjnové socia·
listické revoluce těmto ústa.v~:
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Zpráva z aktivu vedoucích okresních měřických středisek oblastních ústavúseodesie a kartografie,
konaného:ve dnech 28•.Úlloraa 1. březua 1958.
v Praze
526: 061.3 (437),,1958"(048)
Aktiv vedoucích okresních měřických středisek oblastIÚch
úsdvŮ geodesie a kartografie, konaný ve dqech 28. ~noraa
1. března 1958 v Praze, probíhal ve 'znameJli hesla "Ukol X.
sjezdu KSČ ..: jednotnou evidencí půdy - čestně splIÚme".
Hlavní referátpředscdyÚstřední
sprá'vY'geodesie a kartografie s. Ing:Jaroslava 'Průsi, nositele vyznamenání Za zásluhy
o výstavb~, vyzněl jak" mobilisující výzva ke všem pracpvníkům resortu Ústřední správy geodesie a kartogrlifie, zejména
k pracovn~kům gkresních měřických, středisek: výzvu shrnuj
předseda USGKdo těchto bbdů:
".
1. Věnovat co největiií úsilí k zajištění a zorganisováIÚ práce
na. založeIÚ jednotné evidence půdy tak, aby harmonogram
odevzdáváIÚ 6perátií národním výborů.mbylnejen
splněn,
ale aby byly splněny' veškeré Práce ještě před stanovenou
lhůtou.
.2. Zajišťovat včasné a kvaláIÚ prováděIÚ HTÚP a výsledků
v největší míře využivllt pro jednotpou evidenci půdy; při
tom' postupovat v úzké spolupráci s národIÚmi výbQrY,
Krajskými ústavy pro projektováni zemědělské a lesnické
,výstavby a se stranickfmi orgány.
,
\
3. V zakládání jednotné evidence půdy a prováděni HTúP
nespatřovat jen úkol te~hnieký, ale plně si uvědomovat jejich
význam politický - zvyšování zemědělské výroby-a tozšiřo.
,váIÚ výměry orné půdy.
/
4. PracovIÚho styku se zemědělci, zejména drobnými a středIÚmi'rolniky využívllctk agitačí:lí práci ve prospěch socialisace,
vesnice.
5. Vysvětlova.t úbytKY orné půdy a současně předkládat národním výborům návrhy 'na její rozšířeIÚ.
'
6. Věnovat neustálou péči .politioké a/oslbotné výcho.vě pracovníků okresních měřických středisek.
Pr~bě!:l diskuse khl~vIÚmurt1erátu
ukázal na rozmanitost
podmínek jednotlivých okresů, na těžkosti, jaké se vyskytují
pp prováděIÚ úkolu zakládáIÚ jt:dnotné evidence půdy a na
odhodláIÚ v§ech pracoVIÚkůo.kresIÚeh měřických středisek, a
obl,astIÚch úštavů geodesie a kartografie - úkol založení jednotné evidence půdy do konce měske října 1,958 za všech
okolnosti splnit. Tento spontánIÚ projev pevné vůle splnit úkol
X. sjezdu KSČ ve stanovené lhůtě byl na tomto aktivudokumentocyán hodnotnými socialistickými závazky, vyhlášenými všemi
ob~astními úStavy geodesie a kllrt~grafie.

Mflpov; přírústky (č. 3/1957)
listinné a maeové dokumentace VÚGTK v Praze
~SSSR -

nástěnné mapy:

v

Čeehija i'Slovakija v XVI-Xvm
v. Měřítko 1: 600000.
Konformní.kuželové zobrazení. Vyilalá HlavIÚ správa geodesie
\l kartografie min. vnitra SSSR, Moskva. Mapu vyhotovilo
Vědecko-redakční sestavitelské oddělení GUGK. Redaktor
:L. N. Jegorova. Poradce kandidáthistor.
věd A; I. Vinogra~dova. Vytis~a Minská kartografická továrna GUGK. Vydání
- 1956. Náklad 1000 výtisku. Rozměr kresby 140Xl00 cm,
papíru {podlep. plátnem). 156X 120 cm.
.
VÚGTK -' č. přír.216/57

VYsledk.ůtřicetileté v:álký 1618-1648, politického seskúpení
v .třicetilÍlté válec· a s četnými výsvětlivkami k hlaVIÚ mapě
i k vedlejším mapkám.
Otečestvennaja vojna 1812 goda. (Vlastenecká válka r. 1812).
Měřítko 1: 1 500000. Konformní kuželové zobrazení. Vydala
Hlavní správa g6Qdesiea kartografie min. vIrltra SSSR, Moskva.
Mapu vyhotovilo Vědecko-redakčIÚ sestavitelské oddělení
GUGK. Redaktor K. B. Martova. Vytiskla Novosibiřská kartografická továrna GUGK. VydáIÚ - 1955. Náklad 18000 výtisků. Rozměr kresby 167X 90 cm, papíru (podlep. plátnem)
180x110 cm.
VÚGTK - č. přír. 217/57
Nástěnná historická mapa vlastenecké války roku 1812 ,má
dvě hlavIÚmapy:
"Vpád napoleonských armád do Ruska
12. VI.-2. IX." s doplňkovou mapkou bez měřítka "Bo..rodino
(24, 26. VIII)" a "Vyhnání napoJe.onských armád, z Ruska
2. IX.-14. XI!." s doplňkovou mapkou "DokončeIÚ rozdrcení'
napoleonského imperia v letech 1813,1815'1 měř. 1:3S00000~
K jednotlivým mapám jsou připojeny četné vysvětlivky.
.
VeHkaja oktjahrskajá sO(lialističeskaja revoljucija i triumfalnoje šestvije sovětskoj vlasti. Oktjahr1911. og-' febral1918 g.
(Velká řijupvásocialistická
revoluce'a triumfální nástup so-větské vlády. Říjen 1917 - únor 1918.) Měřítko 1: 2500000.
Konformní kuželové zobrazení. Yydala Hlavni správa::,geodesie
a kartografiemin.
vnitra SSSR. Moskva. Mapu. vyhotovilo
Vědecko-redakční sestavitelské odděleni GUGK. Redaktor K.
B. Martava. Vytiskla Ornská' k!Írtografická továrna GU<iK.
Vydání - 1956. Náklad 12000 výtisků. Rozměr kresby
160X 148 ~m, papíru (podlep. plátnem) 176X 170 cm.
VÚGTK - č. přír. 218/57

I

Nástěnná .historická mapa. středisek povstá.rÍí a postupných
vít.ězství má tři doplňkové mapy:"Ozbrojené povstáIÚ v Petrohradě 25.. X~ 1917''', "Ozbrojené povstání v Moskvě 25. X.-'
2. XI. 1917" a "Asijská část Ruska" v měř. 1 : 12 500 000. K mapám jsou připojeny četné vysvětlivky.
'
Všechny uvedené nástěnné mapy sovětské produkce jsou po
obsahové i grafické stránce velmi pečlivě provedeny, jsou zřetelné
a přehledné.
Bulharsko'-

nástěnné

mapy:

BaIgarija - fizičeska karta (Bulharsko - fysická mapa). Mět
řitko 1: 400 000•. Gauss-Kriigerova projekce. Vydala lIlavní
správa geodesie' akartografie
(GUGK),Sofia. Tisk - ofse!.
Vydárú '"-;1953. Rozměr kresby 158x 110,5 cm, papíru (podlep.
plátnem) 160x130 cm.
VÚGTK - Č. Přir. 210/57
Nástěnná mapa fysických poměrů st-i-ary zemského povrchu
v jedenácti barevně odlišných výškovýchstupních.s
vrstevni- _
-cemi, hloubkami moří v šesti odstinech modré barvy a výra~u
hydrografickou sítí. Místopis je odstupňován do deseti velikosti
podle počtu obyvatel Xprvní nad 2 000 a posledIÚ velikost nad
500000) a je propojen zákresem silnic (dvojitou černou čarou)
a nejdůležitějších železničních spojů (červenou čaJ;ou).
Mapli ve výškopisu má dobře odstupňovanou barevno~ škálu,
takže horské masivy působí velmi plasticky.
BaIgarija pod tursko igo 1393.,....1878
g (Bulharsko,podtureckým
jhem ~393-NI78). Měřítko ~1: 500 000: Vydala Hlavni správa:
geodesle a kartografie, Sotia.Sestavil
a zpracoval "Kartoprojekt" .při GUGK, Poradce. prof. Alex. Burmov •. Vytisk}Jl
Karto-reprod'ukční továrnapřil GUGK, Sofia. IVydání - 1954.
Rozměr kresby 147X 89,5 cm, papírn (podlep. plátnem) 157 X
105 cm.
VÚGTK - č. přír. 211/57
Nástěnná historická mapa, v níž je symboly a šipkami vy.
značen vpád Turk" do země, jejich tažeIÚ, usidleIÚ, nllsta bitev
a jejich konečné vyhnárú ze země. Text s četnými letopočty, '
k uvedeným 'symbolům a šipkám v mapě je ve vysvětlivkách.

,

Sajuz na .siívetskite socialističeski republiki - fizičeska karta .
(SSSR- fysická mapa). Měřítko 1 :.Ai 000000. Vyrovnávací ku-'
lelové zobrazeIÚpodle Kavrajského. Vydala HlaVIÚspráva geo·
desie á kartografie, Sofia. Vyhotovil a upravil "Kartoprojekt"
při GUGK. Vytiskla Karto-reprodukční továrna při GUGK,
Sofia. Vydání - 1955. R02iměr kresby '174 X 109,5~cm, papíru
(podlep; plátnem) 185X 130 cm.
VÚGTK - č. přir. 21~7.57

Nástěnná .mapa fysických poměrů, má odstupňované výšky
pevnin v deseti a hloubky moří v pěti barevných odstínech.
Města jsou v pěti velikostech podle' počtu obyvatel. Hlavni.
a sídclrú města jsou oznaěena pěticípou hVězdou. Vodní toky,.
Nútěnná historická:Qlapačech á Slovenska v XVI-XVIII.
nejdůležitějši železnice a silnice d(}plňujítuto mapu. Y mapě jso~
stol, určená pro vysoké školy s doplňkovýini mapkami dllleži,
též sm1uvenými. značkami označena naleziště užitkových .netýchpovstáIÚ v XVIII. stilI. v Č.echách a na Morave, průběhu ' '!oslů.

,

Jr-.il!eska'karta na svela (Fysická mapa světa). Měřítko
1: 20 000 000. Grintenovo zobrazeni. Vydala mavni správa geodesie a kartografie, Sofia.Sestavilo a zpracovalo Vědecko-vyda.
vatelské mapové oddělem při GUGK. VytisklaKarto.reprodukční továrna při GUGK, Sofia. Vydáni - 1954. Rozměr
kresby 200x129 cm, papíru (podlep. plátnem) 2U8X145 cm.
VÚGTK - č. přir. 213/57
Nástěnná fysická mapa s převládajicí sytou zelem mžin,
hydrografickou siti a barevně odstupňovanými výškami pevnin
v šesti odstinech hnědé-a moří v pěti tónech modré barvy. Města
jsou uvedena ve dvou velikostech do 1 000 000 a nad 1 000 000
obyvatel. Konuastm· silnou červenou čarou vynikaji hranice
států v jednotlivých světadilech. V moři jsou čarami a šipkami
vyznačeny směry mořských proudů. Mapu doplňuji mapky
'Arktidy a Antarktidy.
Polsko - nástěnné
mapy:
Europa - mapa polityczna MěHtko 1: 5 000 000. Zpracoval
T. Garlej a M. Janiszewski. Vydal Ústředm úřad geodesie
a kartografie ve Varšavě. Redakci provedlo a graficky zpracov810 Kartografické vydavatelstvi, výrobni středisko ve Vrati·
.slaVi.Tiskem v kartografickém ústavě ve VratislaVi. Vydáni 1956. Náklad 3200výtisků. Rozměr kresby 108X84 cm, papíru
(podlep. plátnem) 117 X94 cm.
VÚGTK - č. přir. 129/57
Školnf náStěnná mapa schválená ministerstvem osvěty má
pIoiný politický kolorit, vodopisnou siť, nejdůležitějši železnični
"'.POjea města ve čtyřech velikostech podle počtu obyvatel,
VýrllZfiým černým přetiskem jsou uvedeny názvy jednotlivých
států.
Europa pólnocna (Severnf Evropa). Měřítko 1: 1 500000.
Kuželové zobrazem, normálni, plochojevné Albersovo. _Vydal
Ústřednf úřad geodesie a kartografie ve Varšavě. Provedlo a vytiskloStátnf kartografické vydavatelstvi ve Varšavě. Vydám 1955. ,Rozměr kresby 110X 165 cm, papiru (podlep. plátnem)
120X 176 cm.
VUGTK -" č. p~. 231/57
Nástěnná mapa fysickýca poměrů Severnf Evropy (Norska,
, Švédska, Finska, Dánska, Německa a Polska) v plochojevném
zobrazem H. C. Alberse se dvěma délkově zachovanými rovnoběžkami Ipl = 56°, Ip. = 64°. Výšky pevnin jsou v sedmi barevných odstinech a hloubky moři v --pěti tónech modré barvy.
Hydrografická siť je zakreslena velmi výrazně. Města jsou
" pěti v.elikostech podle počtu obyvatel. Z dopravnich spojů
jsou zakresleny červenou čarou nejdůležitějši železnični spoje.
V h••Í'IÚID levém rohu je doplňková mapa Islandu v měřítku
h1aWfmapy.
Mapa fizyczna' europejskich krajów demokracji ludowej
i abnarów przyleglych (Fysická mapa evropských lidově demokratických států. a přilehlých územi). MěřítkO. 1 : 1 200 000.
Projekce -kuželová. Zpracoval E. Romer. Vydal Ústřední úřad
geodesie a kartografie ve Varšavě. Redakci provedlo, graficky
zpracovalo a vytisklo 'Státm kartografické vydavatelství, vý.
robm středisko ve Vratislavive spolupráci s Kartografickým
ústavem E. Romera university I.J. Bieruta ve VratislaVi. Vy.
dám - 1955. Náklad 5200 výtisků. Rozměr kresby 143X 139cm,
papim (podlep. plátnem) 154x 154 cín.
VÚGTK - č. přir. 127/57
Nástěnná mapa fysických, poměrů s výškopisem odstupňo·vanýmze1enou ~kálou mžin O, 150, ~OOm, hor od 300 do 3000 m
v pěti odstinech hnědé a hloubky moříroyněž v pěti odstinech
_modré bar'Y' Města podle počtu obyvatel jsou ve 4 velikostech.
Vodopisna siť a nejdůležit~jší železnice doplňují tuto mapu. Ve
vysvětlivkách jsou uvedeny výslovnosti v různých jazycich.
Podniky mimo CSR, kde mož;no
předplatit časopisy SNTL:
ARS POLONA
Krakowskie przedmescie 7
Warszawa
.:.
Polska
CSEHSZLOVÁK KULTURA
Ifjusági ut. 21
Budapest
VI
Hongrie
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Mapa gospoclareza europejskieh krajów demokraeji ludowej
i ob8zarów przyleglych (ffospodářská mapa evropských lidově
demokratických' států a přilehlých územi). Měřítko 1: 1200000.
Zpracoval L. Ratajski, B. Winid li L. Kubiatowicz. Vydal
Ustřednf úřad geodesie a kartografie ve Varšavě. Redakci pro· vedlo a graficky zpracovalo Státnf kartografické vydavatelstvi,
výrobm středisko ve VratislaVi. Tiskem v kartografic'k:émústavě
ve Vratislavi. Vydám - 1956. Náklad 5 200 výtisků. Rozměr
kresby 142X 137 cm, papíru (podlep. plátnem) 156 X 150 cm.
VÚGTK - č. přir. 228/57
, Nástěnná hospodářská mapa má v podkladu plošně vybar.
vené průmyslové oblasti, oblasti pěstebnfho, polnfho a lesnfho
hospodářstvi. ll' neplodných půd. Obrazovými symboly jsou
uvedeny druhy průmyslových rostlin. Průmyslová střediska
-jsou podle přibližného zastoupem a druhu vyznačena dělenými \ a různě vybarvenými kroužkovými signaturami. Kreslenými"
různými značkami tří velikosti jsou označena malá, střednf
a velká naleziště nerostných surovin. Podle velikosti jsou též
-označe;ny obchodni přístavy. Nejdůležitějši mistopis, síť vodmch
toků se zvlášť vyznačenými splavnými toky a nejdůleŽÍtějši
železnice doplňuji tuto mapu, která je barevně dobře' sladěná
a je názorným obrazem hospodářského rozvoje státu.
Fizyczna ~apa šwiata (Fysická mapa světa). MěHťko
1: 22 000 000. Projekce. mapy Mollweidovy. Zpracovali T.
Garlej a M. Janiszewski. Vydal Ústředm úřad geodesie a kartografie ve VarŠllvě. Redakci provedlo, graficky zpracovalo. a vytisklo Státm kartografické vydavatelstvi ve Varšavě.' Vydáni 1955. Rozměr papíru (podlep. plátnem) 172X 110 cm.
VÚGTK - č. přir. 128/57
Nástěnná mapa fysických poměrů_světa (schválená výnosem
ministerstva osvěty pro školy) má odstupňované výšky pevnin
/v osmi a hloubky moři v šesti barevných odst1nech. Výrazně
zákreslená vodm siť a nejnutnějši mistopis 'doplňuji tuto mapu.
V rozích hlavni mapy jsou .doplňkové mapky Arktidy a Antark·
tidy v měř; hlavni mapy.
'
Maďarsko - nástěnné
mapy:
Európa országai (Evropá - politické rozdělem). Měřítko
1: 4 000 000. Plochojevná kuželová mapa Lambertova. Navrhl,
zobrazil a vydal Kartografický podnik státniho zeměměřického
a kartografického úřadu v Budapešti. Zodpovědný redaktor
G. Bognár a J. Takacs. K vydám zmocněn A. Magyary. Vě·
decký-vedoucí S. Radó. Vytiskla "Ofset - tiskárna" v Budapešti. Vedoucí tisku G. Pomayer. Vydáni - 1956. Rozměr
kresby 180X ll8 cm, papíru 195X128 cm.
VÚGTK - č. přir. 238/57
Nástěnná mapa se stínovaným horopiseltl a vodopisnou sítí
má politický kolorit a města v pěti velikostech podle počtu
obyvatel. Cerveně jsou zakresleny p.ejdůležitějši železnični
spoje. Námořní spoje maji délky tratí uvedeny v km. Hnědé
a modré orámování mapy vhodně doplňuje poněkud sytějši
politický kolorit a usměrňuje celkový 'vzhled mapy •.
A fOld országai (Mapa světa - politické rozděleni): Měřitko
1: 22 500 000. V zobrazeni van Grintemrvě. Navrhl, zobr~zil
a vydal Kartografický podniksťátnl.ho zeměwěřického úřadu
v Budápešti. VyhotoVili: G. Bognár, E. Nagy, S. Rad6 a J.
Takács. Za vydám zodpovidá:- J. Samló. Vědecký vedouci:
J. Ist'Wán. Vytiskla "Ofset- tiskárna" V' Budapešti. Yedouci
tisku G. Pomayer. Vydám - 1956. Rozměr papíru 197x 130cm.
VÚGTK - č. přir. 236/57
Nástěnná mapa politického rozdělem světa v ~o}n"azení....
va~
Grintenově na šedém podkladě má náplň, politlcký kofont
a úpravu jako předchozí mapa.
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