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K 17. výročí osvobození Bulharska slavnou Sovětskou armádou
Pracu;íct Bulharské lidové republiky oslaví dne 9. září 1961" sedmnácté výročí osvobození své vlasti slavnou So-

větskou armádou. Na počest tohoto dne - státního svátkU Bulharské lidové republiky - přinášíme články dvou na-
šich bulharských přátel, kteří nám sdělUJí své praktické zkušenosti z, geodetických prací 'při výstavbě průmyslu a
zemědělství v Bl1lharsku.", "
Z obou sdělení - doc. inž. Vladimíra Jončeva a doc. inž.'Mičo Mičeva - ;e patrno,že geodézie a kartografie v Bul-

harské lidové, republice se plně podílí na plnění budovatelských úkolů v rozvoJi země, která se stala v průběhu uply-
nulých 17 let od osvobození slavnou Sovětskou armádou vyspělou průmyslově zemědělskou zemí a ve svém vývoJi
předstihla ne;eden kapitaltstický stát. .
Očast geodetů a kartografů na tomto úspěšném vývoJi Bu:harské lidové republiky ;e potěšitelná i pro nás. Jsme

hrdi na úspěchy bulharského lidu, který, pod vedením Buiharské komunistické strany buduJe vyspělé socialistické
hospodářství ve své zemi a Jsme hrdi i na úspěchy bulharských geodetů a kartografů, kteří ve službá~h lidu svou

, prací pomáhaJí vytvátet technické a ekonomické předpoklady urychlené hospodářské výstavby své vlasti.
Pře;eme bratrskému ,lidu Bulharské, lidové republiky na Jeho cest/} k dovršení sooialismu mnoho úspěchů.

Redakce

Zvláštnosti při hospodářskotechnické úpravě pozemků
v horských a pofohorských TKZS v Bulh,arské lidové republice

Doc. inž. Mičo Mičev,
Inženerno-Stroitelen Institut, katedra zemeustroitelno Droektirane, Sofia

Hospodářs'koteahnidká úprava pozemku TKZS'] [ =
='V Č'SSR JZD] 'V hors'kýdh a pol1o'hors'kých podmínkách
je úzce spjata s úkoly rozšiřování orné piidy, bojem proti
erozi piitdy, IzvyšováJllí úro!dlnosti .piidy az"ětšování 'Vý-
nosii zemědělských plodin.
Piicjní· eroze v Bulharské lidové republice je dosti čas-

tým zjevem a zpiisobuje velké ztráty v mnoha odvětvích
ná,rodního!hospodářství. Ni,čí úl'odné plldy, zpiisobuje ško-
dy na železničních tratích, silnicích a mostech, zanáší
za'vlažovací 'kanály aj. Vzmi~ a rozvoj eroZlrlíchiprocesii
jsou určovány přírodně Mstorický:mi 'Podmínkami [reliéf
území, !puda, 'P'Odn~bí] a hospodářskou ,čÍ'llInostílidí. Dnes,
kdy hos,podářská činnost lidí velmi vzros<tla,hos,podářsko-
historické podmínky jsou vedlejší. Hlavní příčina vzniku,
síly a rozvoje erozních procesii tkví v ničení rostlinného,
lesního a travního porostu, ve způsobu využívání a or-
ganizaci uzemí, využívání piidy atd.
Zemědělská piida v Bulharsku vznUda především vy-

kácením lesii; na svazích však byla vystavena erozním
vliviim, takže v pahorkovitých a horských oblastech byly
znehodnoceny velké plochy. Příčinou byla ''Orba na sva-
žitýdh IPozemcíth a lIleor8'ilnizovalI1ápas~\(a na lIlich. .
Silný rozvoj erozních vlivii a nedostatek dobré rostlin-

né ochrany na svažitých pastvinách zpiisobuje tedy znač-
né'škody v. zemědělstvL Kolem 77 % orné plldy je vysta-
veno piisolbení ero'Ze. 'Kromě toho 'VznIká ne11ezlpe'čízalllá·
šení přehrad.
V mnoha TKZS a DZS v priiběhu erozních procesii se

vytváří mnoho strží a roklí, které značně znesnadňuj!
mechanizaci polních výrobních procesu. Z výše uvedeného
je vidět, že boj proti erozi je jedním z diiležitých úkolil.,
zemědělství, bez jehož úspěšného vyřešení by nebylo
možné zabezpečit rOZŠiřování ploch orné plldy a získá-
vání vysokých a stálých výnosii zemědělských plodin.
V' kapitalistickém zemědělství nelze vytvořit plánovaný

boj s piidní erozí; jen v socialistickém společném vlast-
nictví je možno plánovat a právě :vybudování TKZS a
DZS [= v ČSSR ČSSS J vytváří velké možnosti pro účinný
boj s erozL .
Aby byla omezena piidní eroze na obdělávaných piidách,

loukách a pastvinách, bylo koncem roku 1955 publiko-
váno usnesení Rady ministril. "Organizace boje protťpiid-
ní erozi na obdělávaných pfidách". Podle tohoto usnesení
je povinno ministerstvo zemědělství a výkonné orgány
krajskýctr národních výborii vytvořit a organizovat sou-
stavný a všestr,anný boj proti erozi na veškeré obdělá-
Vané ploše, loukách a pastvinách. ,
ÚspěCh boje ,proti erozi závisí, na správné organizaci

Í1zemí; tato je jiná v území rovinatém než členitém.
Zpracování projektii HTÚP musí být pl'oto společné
s protierozními opatřeními.

Úprava hosppdářského obvodu
Obsah úpravy hospodářského obvodu v TKZS se svažl-

tým a lčlen'1týlffireliéfem území g,e rv zásadě lIleliší- od
HTiÚrPIV'rovilnném terénu. Existuje ovšem Tozdíl v me-
tOdVkách a Zlpiisobech řešení j'ednotltv.ých otázek Haav-
ním :předpolklademzd'e je, aby !byly vyrvlořeny podmínky
k nejracionálnějšímu vyu1ži'tí celého půdního fondu, 'ke
splnělní plálllovaných úkolii a 'k vY'tvoření nejlepšÍ'ch IPod-
mÍ!ne'kIpro p,ráci zemědělských strojů i družst,evníkii.
Nejdříve se zjišťují hranice, plocha a poloha pozemkii

Jiných uživatelii půdy v obci toho kterého hospodářství.
Zvlášť velká pozornost -je věnována pozemkům lesního
fondu. Na území polohorských a horských TKZS je oby-
čejně velmi mnoho lesíkii na různých místech obdělá-
vané půdy, které jsou překážkou správné organizace
území. V souvislosti s tím se podrobně zjišťuje, které
z malých lesíkii je možno odlesnit, případně které
z nevhodných ploch jémožno zalesnit. Pozemky jiných
uživatelů se oddělují pokud možno v souvislé celky na
okraji obce. '
Při projektování nových územních hranic je nutno do·

držovat následující základní předpoklády:
1. Hranice ábl;;e se má shodovat s hranic( vodních

předělů.
2'. Projektování nových hranic obce musí vytvářet nej-

lepší podmínky pro vnitrohospodářské provádění
HTÚP. K tomuto účelu se nové hranice projektují
s ohledem na reliéf území, dále sledují přírodní hra·
nice potokii, strží, rozvodí a jiné. Kromě toho se sna-
žíme, aby pokud možno netvořily ostré úhly s trvalými
objekty [ře'kami, potoky, silnicemi atd.] a aby sledovaly
směr 'Vlrs,teVlIlic. Povoluje se odchylka od nich mélIlě
než 10-200.

Přípravné práce, průzkum a ,hodnocení reliéfu území
K vypracování projektu pro vnitrohospodářskou úpravu

poz,emkii TrKZS'Vpolohorskýchpodmínkác'h je nutno vy·
konat dpležité a objemově dosti veliké přípravné a prii-
zkumné práce, aby bylo zajištěno vytvoření technicky
správného a ekonomicky dobře propracovaného projektu.
Přípravné práce v těchto hospodářstvích' jsou různorodé
/ive,llml' složit~. Vymdují si ma'oného úsilí a zmalostí ze
strany inženýrských kádrii, provádějících HTÚP.
Nejdř(ve se shromažďuje- a zkoumá mapový a kartogra-

fický materiál upra~ovan~hohospodái'stVí; hodnotí se,
zda jeho použití. je dostatečné pro vypracování projektu
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HTÚP za předpokladu, že se vychází l!!dnak ze zvlášt-
nosU reliéfu území, ze zastoupení druhů plodin, ale též
i z protierozních opatření, která budou v obci projekto-
vána. Sestavení projektu HTÚP předchází zjištění plochy
osevních postupů a druhů plodin, vypracování podrobné
půdně-erozní mapy a též řada ekonomických zjištění.
Aby rozmístění plodin a osevních postupů na území

družstevního hospodářství bylo co nejúčelnější pro správ-
nou organizaci celého území a pro nejsprávnější pro-
jektování opatření proti půdní erozi, je nutné, áby při pro-
vádění HTÚP pro TKZS v polohorských polohách byl hlu-
boce prozkoumán a sprá'vně ohodnocen ,reliM území obce
s ipřihlédJnutím Ik'z'emě'<lělskémuvYUJžHípozemků a ,k prů-
běhu erozních procesů.
S reliéfem území úzce souvisí půdní typ, vodnl a vzduš-

ný režim ipůdy, ,její mechanic'ké s10želní, a tím i její úrod-
nost. Reliéf území má vliv na organizaci Výrobních od-
větví v TKZS, na výkonnost práce ,a na využití zeměděl-
ských strojů. S tyary reliéfu území jsou spjaty velikost
a rychlost povrehového 'vodníhoorcttoku ft s ním souvisící
.intenzita půdní eroze. Svahy. s různou polohou směrem
k světovým stranám a s růz-'1ým sklonem se liší co do
množství slunečního svitu a teploty vzduchu v přízemní
vrstvě vzduchu a pudě. Tyto' rozdílnosti mají vliv na
délku doby růstu, vývoj a dozrávání zemědělských plo-
din, ale též i na množství a kvalitu výnosů. '00

Dříve než se přistoupí k sestavení projektu HTÚP
v TKZS Ina svažl'tém území, prO'vádí se předběŽně podrob- •
né hodnocení reliéfu území obcé - to je déliky a polohy
svahů, aby v projektu mqhla být zahrnuta nejvhodnější
opatření k boji- proti půdní, erozi. Je známo, že činnost
vodní eroze je. v přímé souvislosti s mnoha podmínkami,
z nichž největší význam mají: množství a intenzita spad-
lých vodních srážek a sněhové pokrývky a rychlost jejich
odtoku. MnožStví a rychlost vodriího odtoku jsou závislé
od délky a sklonll.-jednotlivých svahů, tj. čím větší je
délka a sklon svahu, tím větší je množství a rychlost
vodního odtoku. Z toho vyplývá, že mezi velikostí eroze.
a reliéfem území existuje vzájemná spojitost. Stanovení
této spojitosti umožňuje velmi rychle a poměrně přesně
kartometrickou cestou zjistit, jsouJli v určité obci' pod-
mínky pro vzestup 'eroze na obdělávaných pozemcích ne-
bo ne. Na 'vzestup eroze má vliv sjl:lon pozemků .obce,
horizontální a vertikální členitost reliéfu území á vzá-
jemná souvislost mezi zoranými a nezoranými plochami,
v obci. Tyto podmínky. mohou být vyjádřeny zevšeobec-
něným ukazatelem, který zjlšťuj,e současně vliv hlavních
geomorfologických a hospodářských podmínek. Je možné
jej použít jako kritérium k určovijní vzestupu erozních
procesů v dané obci kartometrickiJU cestou. Zevšeobec-
něný ukazatel má následující vzorec:

K.=' H. L. F,
100. p •. ~VP;;

kde ... K. = koeficient eroze
H = rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší částí obce

v m,
L = délka hydrografické sítě. v m,
P = celková plocha obce v -ha,
Pl ='zoraná plo-cha ol;lce v ha,
P2 == plocha obce po odečtení hydrografické sítě

v ha.
Podle tohoto vzorce byly provedeny průzkumy ve 20

obcích erozí poškozených a ve -23 obcích ne,poskozených
a bylo zjištěno, že největší vliv, na erozní procesy má
výška a délka hydrpgrafické sítě. V obcích, jejichž po-
zamky jsou poškozeny erozí; je průměrný výškový rozdíl
228;3 m '8. průměrná délka hydrografické sítě 28 635 m,
zatím co v obcích s nepoškozenými pozemky průměrný
výškový rozdíl je 66,6 m a délka hydrografické sítě
10 056 m. (
Předběžný průzkum a hodnoce!1í reliéfu území vzhle-

dem ke sklonu usnadňuje práci projektantů při řešení
úkolu výrObního zaměření TKZS, určování ploch pro dru-
hy plodin a osevní postupy, ploch podléhajících vlivům
eroze a určovánínejvhodJ;lěj.šíchprotierozních opatření,
jako např. vodoregulujíCí lesní pásy, terasy, travní pásy aj.
. Za účelem dosažení přesného zhodriocení plochl"ůzné
svažitosti sestavuje se mapa, na které se zobrazují plo-
chy s různým sklonem. Mapa se· sestavuje na základě
topograficko-geodetického plánu s vrstevnicemi. Obvykle
v těchto mapách je použitO' následujícího odstupňování:

Plochv se Jk/onem'
c=Jo'Olo ~.r-JO

[:'"::1/-2,, /-=--=1". $0

lliIII1IIib -J' o il1imJ <9 o

I:~;'''!~L.lnQfek o ootoků
'/TlI)

a) roviny se sklonem terénu do 1°,
b) slabě svažité 10 - 3°,
cl středně svažité 30 - 50,
dl silně svažlté 50 - 8°,
e) p'řífJill'é(strmé) a silně členěné nad 80.

Na obr. 1 je ukázka mapy svažitosti části obce Nlkolaevo
!rk~aj Pleven) a plochy s různou svažitostí téže obce.
Mapa je zho-tovena podle to1pograHdko-geodetlcké'ho plá-
nu v měří'tku 1:10 000 s vrstevniceml IPO10 m.
K přesnějšímu průzkumu reliéfu území jako faktoru

eroze se provádí hodnocení horizontální a vertikální čle-
nitosti reliéfu území a :délky vodního odtoku,
která je nejlepším ukazatelem horizontální členitosti re-
liéfu. Délka povrchového voq.ního odtoku je vlastně dráha,
kterou procházejí povrchově vody, stékající s vodního
předělu k nejbližšímu potoku, řece atd. Hustota hydro-
grafické sítě dané obce je závislá na délce vodního odto-
ku. Čím kratší je tato délka, tím hustší .je stálá hydro-
grafická síť a obec je tím členitější v horizontálním směru.
K průzkumu horizontální členitosti reliéfu se sestavuje

mapa v měřítku I': 20 000, ve které. jsou zakresleny čá-
ry povrchového odtoku a naneseny v pásy ve stejné
vzdálenosti od vodního předělu. Pásy se vedou obvykle
v~ vzdálenosti 0--200 m, 200-400 m a 400-600 m od
vodního předělu. Podle počtu těchto pásů v dané obCI je
možno usuzovat o členitosti reliéfu území; objektivní
představu nám dává procentuální stav mezi plochami ob-
saženými v různých pásech. Čím větší je procento ploch
obsažených v pásu 1. skupiny (0-200 m), tím menší je
délka vodního odtoku a z toho vyplývá, že horizontální
členitost reliéfu je větší. Na obr. 2. je mapa vodního
odtoku části obce Nikolaevo (kraj Pleven) a plochy
pásů v různé V7.ďálenosti od vodnihopředělu v téže obci.
, Mapy ploch s různým sklonem a horizontální členitostí
reliéfu území pomáhaj.í ke správnému a účelnému uspo-
řádání druhů .plodin a osevních postupů vzhledem ke
zvláštnostem reliéfu území, ke, správnému uspořádání
honů a úseků pracovních brigád, k vyřešení potřeby pro-
jektování vodoregulujících Qesních pásů, .teras, travních
pásů ap. Účelem 'je snížit na mi'nimum rychlost povrcho-
vě odté,kají'Cich vod. K sprá!V!né oll'gani:.>;aciúzemí 'f,KZS
v polohorských podmínkách kromě výše uvedených kar-
tografických materiálft se sestavuje též půdně erozní ma-
pa, ve které JSOUobsaženy podrobné hdaje o šíření a in-
tenzitě vymývání a unáš,ení IPOO IVo:blastech hospodářstVí,
kde se bude provádět HTÚP a údaje o stupni náchylnosti
rllzných půd k erozi. Jsou zde obsaženy též údaje o obec-
ných' vlastnostech půd. Tato mapa ulehčuje projekci při
rozmísťování druhl1 plodin a osevních postupů na pozem-
cích obce. Podle ní mohou být projektována odpovídající
protierozní opatření, jako např. pftdoochranné osevní po-
s.tupy, vodoregulující lesnÍ pásy, protierozní. terasy a
travní pásy.
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Stanovení složení a vzájemného poměru druhu kultur
a osevního postupu

Jednou ze základních otázek při organizaci pozemků
TKZS v polohorských a horských podmínkách. je sesta-
vení správného složení a vzájemného poměru druhů kul-
tur a osevního postupu. Znamená nejen likvidaci půdní
eroze, nýbrž také vytvoření podmínek pro rozšíření osev-
ní plochy pro nejdůležitější plodiny. Zvláštní pozornost
je věnována zúrodnění slabě produkujících a neobděiáva-
ných pozemků. Zúrodnění strmých svahů bez předběžné-
ho projektování odpovídajících protierozních opatření je
bezúčelné, jelikož půdní horizont se brzo porušuje a je
unášen povrchovým odtókem, při čemž výnosy silně kle-
sají. Hlavní úlohu v polohorských oblastech však hraje
členitost reliéfu území. Na základě půdně erozní mapy
a rozboru příslušného místa se určuje, jaké plodiny a
druhy plodin je možno použít v jednotlivých částech ob-
ce. Zjišťují se erodované celky a podle stupně eroze se
určuje způsob jejich využití. Pozemkový fond se dělí na
tyto tři základní kategorie vhodnosti:
a) pro polní osevní postupy,
b) pro půdoochranné osevní postupy,
c) jako louky, pastviny, nebo lesy.
Rozdělení ploch podle kategorií se vyprq.covává na ko-

pii mapy, čímž se ulehčuje vypracování projektu HTÚP.
Typy a počet osevních postupů se určují na základ~ pří·

rodních a ekonomických podmínek území upravGvaného
hospodářství, podle rozměru a zvláštností obce, podle
druhů a plochy zemědělských plodin, podle rozlohy obce
atd. V horských a polohorských TKZS je nutno většinou
projektovat více osevních postupů než v rov)nném terénu,
vzhledem k povaze půdní vrstvy, rozčleněm obce řekami,
stržemi, íP!oto'kya. vzhledem 'k počtu obcí a jejic'h vzájem-
né vzdálenosti.
Počet pícninářských osevních postupů se stanoví v sOUc

vislósti s rozlohou farem. Jsou-li veškeré plochy vhodné
pro pěstování zelených pícnin a krmných okopanin a ne-
jsou-li příliš vzdálené od farem, projektují se pícninář-
sko-polní osevní postupy místo čistě pícninářských.
V opačném případě se dává přednost projektování přífa-
remního osevního postupu na vhodném pozemku. V ob-
cích se členitým a svažitým terénem je důležitou součástí
v systému osevních postupů půdoochranný osevní postup.
který podle své struktury a polohy má protierozní úlohu
a současně pomáhá při řešení otázky krmivové základny.
Při stanovení složení a vzájemného poměru mezi plodina·
mi a mezi osevními postupy v horských TK,ZS se obrací
zvlášť velká pozornost k zúrodňování nových pozemků,
které se získají zoráním ladem ležících a zaostalých polí,
malých lesíků, keři obrostlých míst, roztroušených na ob-
dělávané pi'Idě, zamokřených místech atd.

Pó.sy
S délkou odlcJw V m:

DO·2ooM G.jlOO-ďooM.

M '-10000

Obr. 2.

Rozmístění druhu kultur a osevních postupu
Toto má velký význam pro výrobu, jelikož rozvoj jed-

notlivých odvětví je závislý z velké části na správném
výběru místa pro druhy kultur a osevní postupy a toto se
hodnotí podle výnosů a rozsahu výrobních nákladů. Na
výši výrobních nákladů má vliv uspořádání obytné plochy
a hospodářských dvorů, přírodní podmínky jednotlivých
částí obce, odměna za práci atd.
V hospodářství se svažitým a. členitým terénem mají

zvláštní význam přírodní podmínky, reliéf území, poloha,
a. sklon svahů, půdní vrstva aj. V těsné spojitosti s jed-
notlivými prvky reliéfu území je vodní režim a výživnost
půdy. Reliéf území má vl~v na mikroklima, na poměr
vzduchu a vody v půdě a na mechanické složimlf půdy.
S tím souvisí i ·otázka výrobního využití zemědělských
strojů. Množství a síla povréhového odtoku vody a vze-
stup půdní eroze jsou závislé na reliéfu území. Je známo,
že akademik V. R. Viljams vycházeje z výrobního význa-
mu reliéfu území, dělí celé území na tři části: vodní pře-
děl, svahy a údolí. Každá z těchto částí má různé vlast-
nosti a vyžaduje různý způsob výrobního použití a vlastní
systém agrotechnických opatření.
Podle shora uvedeného při rozmísťování kultur a osev-

ních postupů na svažitém terénu se snažíme dodržet ná-
sledující požadavky:'
1. Trvalé kultury [vinice, ovocné sady, růžové sady, mo-

rušové aj) mají být umístěny především na pozemcích
svažitých, méně úrodnÝch a pro pěstování jiných plodin
nevhodných~ Pro ovocné sady se vybírají taková místa,
kde erozní činnost není příliš pokročilá. Při nadmořské
výšce do 600 m se vysazují přednostně na severních, se-
verovýchodních II. severozápadních svazích, zatím co při
nadmoř. výšce nad 700 až 800 m na jižních, jihovýchod-
ních a jihozápadních svazích. Pozemky pro vysazování
vinic se vybírají podle účelu, pro' který je pěstována vin-
ná réva. Stolní odrlldy ..Bulgar" a "Čauš" se pěstují na
rovných ne1;Joslabě svažitých pozemcích, na půdách bo-
hatých na výživné látky. Odrůdy pro výrobu vín se pěs-
tují na vyšších, svažitějších místech s lehkými hlinitými,
jílovitými a písčitými půdami. Co se týče poiohy, nej-
vhodnější jsou pro vinice jižní svahy, které mají dostatek
vláhy a živin v půdě, popř. meliórované pi'Idy, teplé v létě
a slabě se ochlazující v zimě.

ProlJloiJóllný prolil
'l"olill(oznlos.postup

Vypouklo-prOlJloulJ.lllr#n
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2. Polní osevní postupy a osevní postupy na ochranu
pMy v polohorských podmínkách se umísťují s ohledem
k tvaru reliéfu území. ~ři vypouklém tvaru tet;,équ polní
osevní postupy se umísťují na rozhraní povodí, které má
malý sklon, eÍ'oze se neprojevuje a je" vhodné pro mecha-
nizované obdělávání. Osevní postupy na ochranJ.! pudy se
umísťují na nejvhodnější části svahu, kde se nacházejí
středně a silně vymyté pUdy. V prohloubených profilech
a tvarech terénu je rozmísťování osevních postÚPll obrá-
cené, než při vypouklém profilu. V nejnižší části, která
je rovná a pohodlná pro mechanizaci a pUdy jsol,l slabě
vymyty, se umísťuje polní osevní postup. V homí a střed-
ní části svahu, kde sklon je větší a pMa vymytá, je umís-
těn protierozní osevní postup. Hřebenité a svažité vodní
předěly' se zalesňoují a vysévaÍí travou.
Na obr. 3. j8--l?chéma umístění osevních postupu a les-

ních pásu při ruzných tvarech terénu.

Rozmístění protierozních' opatření na obděláv8né pitdě
J18 sVllžitfch terénec~

Při územní organizaci osevních postupů na svažitých
terénech s ohledem na regulaci povrchových vodních
Srážek a na ochranu pudy před vodní erozí se projektují
protierozní opatření jako např.: lesní pásy, terasy, travní
pruhy atd.

, Ochranné lesní pásy
Jejich účelem. je regulovat a zadržovat ·povrcp.ový odtok

vody, zavlažovat pMu a bchraňovat ji před 'vodní erozí.
V závislosti na jejich předurčení, povaze a místě rozmís-
tění na úZE;Jmíhospodářství dělíme lesni výsadby na sva-
žitých terénech na: pásy na rozvodí, pásy pobřežní a vo-
doregulující.

Projektování a rozmístění
protierozních teras

Tyto· jsou účinným protierozním. prostředkem pro plo-
chy, na kterých jsou ruzné druhy osevních postupu [pol-
ní, pícní atd.). Projektují se na obděJávaných pozemCích
se sklonem tenénu nad 3,5-40. Maximální přípustný sklon
je do 1'2-150, musí se při tom bezpodmínečně přihlížet
k hloubce ornice. Výška protierozních teras se pohybuje
od 0,5 do 1,5 m. Aby se předešlo erozi pfH;lya aby mohlo
být použito nejúčinněji strojně-trakt:orového parku, nemá
být sklon pozemku mezi terasami větší než 3,50. Vzdále-
nost mezi protierozními terasami je závislá na sklonu te-
. rénu ct, výšce terasy h a sklonu vybuqované terasy (3.

Horizontální vzdálenost D mezi protierozními terasami
se určuje podle vzorce: '!

h
D=t tf3', .g(X - g

zatím "O vzdálenost měřena podle sklonu se určuje podle
vzorce:

hD' - ----- ..~
- sin(X - cOS(X. tgf3 .

Aby mohl y splnit svou protierO~ní úlohu, musí tyto te-
rasy být uspořádány rovnoběžně s vrstevnicemi. Při přes-
ném dodržení tohoto požadavku je možné, že vzniknou
pásy mezi terasami o nestejné Šířce) Takové projektování
teras by bylo překážkou ,pro výrobm využití strojně-trak-
torového .parku. Proto tedý, aby' byly dosaženy rovnoběž-
né terasy a stejně široké pásy mezi nimi, dovoluje se od-
chylka od vrstevnic do 10°. Ze stejných důvodů na někte-
rých místech se zvětšute výška terasy' do 2 m., V závislosti'
na reliéfních zvláštnostech území muže být projektování
a výstavba' protierozních teras s ,přerušením, nebo bez
přerušení. Nepřerušené terasy se stavějí na pozemcích,
kterémaj( pravidelný ,.sklon terénu. Přerušené' terasy se
stavějí pak na pozemcích 's ruzným sklonem a rozlohou,
aby byly v jednotlivých úsecích rovnoběžné. Na obr. 4. je
ukázána poloha nepřerušených teras v jednom honu. Při
přerušéní . teras se počítá s přikrytím od 6 do 8 m, aby
nedošlo ke koncentraci povrchových vod a tvofení roklí.
,Pro správné projektOVání t~ras je účelné pqužítí map
v měřítku 1 : 1000, 1: ,2000 a s vrstevnjcemi mezi 0,5 až
1m.

Travní ochraDné pásy
Při organizaci (lzemí pro .osevní postupy ve značně SVB-

žitém terénu a při značné délce sklonu, aby byla zpoma-
lena rychlost povrchového odtoku vody a eroze pudy,
projektuji se kolmo na sklon 'ochranné pásy travní, k\erě
jsou rovnoběžné s delšími stranami honu a dílů pracov-

ních skupin. ZkušenŮsti z praxe ukazujÍ, že travní ochran-
né pásy mají velmi dobrý protierozní účinek. Průzkumy
v Kuzněcké pokusné stanici v SSSR ukazují, že na sva-
zích, kde jsou ocp.ranné pásy, je uneseno jenom 3(} t pů-
dy z hektaru, zatímco v sousedním úseku, kde nejsou vy-
budovány, je ztráta 135 t pUdy z hektaru. Travní pásy se
projektují po vrstevnicích. Aby měly dobrý protierozní
účinek, je velmi dUležlté, aby byla správně stanovena je-
jich šířka, vycházeje od délky a sklonu svahu, intensity
srážek, rychlosti vsakování srážkové vody v pUdě atd.
Aby mohl travní pás zadržet srážkovou VOdu na něj spad-
lou. i -tu, Ikterá stéká 'zmezÍ'pásového územi nad !I1ím,je
nutné stanovit nejsprávnější vzt~h mezi šířkou travního
pásu a vzdáleností mezi pásy. '
Šířka travního pásu D se určuje podle vzorce:

O.i /
J)=-W_i-·L ,

kdeO = koeficient povrchového odtoku vody,
W = vsakování vody do pudy,
i = intenzita srážek,
L = vzdálenost mezi rozvodím a pásem, nebo

dvěma pásy.
Z tohoto vzorce je možno odvodit nejsprávnější vztah

mezi šířkou travního pásu D a vzdáleností mezi pásy L,
tj. :

D O.i
-L-=W- i

Pro potřeby praxe při sklonu terénu od 60 do 80 šířka
pásu by mohla být od 4 d06 m a vzdálenosti mezi pásy
30-40 m; při sklonu terénu od 100 do 120 šířka pásu od
8 do 10 m; vzdálenost mezi nimi 20-,\0 m. Při takovém
uspořádání se získává dobrý protierozní účinek pro hony
osevních postupů. Kromě toho ve svažitém terénu se jako
protierozního opatření používá pásového střídání plodin.
Šířka pásu v souvislosti se sklonem svahu se pohybuje
me,zl 1'5 a.iž 60 m.

Poloho lero~ I' honu - A' - neplerušené
8-spleru.fením..

Obr. 4.

Zvláštnosti při organizaci území' osevníllhpostupu
ve sV8žitých terénech

Voolohorských podmínkách vzhledem k velké různo-
rodosti reliéfu území je projektování honu, úseku pra-
covních skupin, cest,' pásu a protierozních opatření slo-
žitý komplex, jehož vyřešení vyžaduje velké znalosti a

,-dovednosti projektantu, jakož i větší pružnosti při jeho
řešení. Aby projektování bylo správné, je nutné využívat
všech průzkumů reliéfu úzeqlí; sklonu terénu, polohy
svahU. též protierozní mapy atd~ Zvláště dUležitou při or-
gánizaci území osevních postupů je otázka druhu, místa
a rozměru protierozních opatření. Při vnitřní organizaci
území ósevních postupů je nutno řešit následující prvky,
které jsou seřazeny podle dUležitosti:
1 - projektOVání sítě polních cest,
2 projektování hOnů a dílu pracovnfch skupin,
J - projektování lesních' pásu a protierozních opa·

tření. .
Komplexní řešení těchto prvkh v členitých a svažitých

terénech je velmi obtížné. Aby bylo vybráno nejlepší pro-
jekČní řešení za těchto terénních podmínek, sestavuje se
několik variant a podle ekonomického hodnocení se vy-
bírá nejlepší z nich. V {J0lohorských oblastech obdělá-
vaná půda je rozdrobena na mnoho dílů, proto se nejdřl-
ve projektují hony a díly pracovních brigád se snahou co
mo~no !I1,ejvíczlepšit je'lich 'konfiguraci. Jeli~ož vyřešeni
jednotlivých prvků je dosti složité, je účelnější provést
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Mí6éij.' Zvlti!itn'6stí prz hospoddřskotecfmťcid úprave pozemkl1 v horských
a polohorských TKZS v Bulharské lidové republice

'Projektování ve dvou etapácp.. V první etapě se nejdříve
v mapě označují vodní předělya údolnice. Dále se roz-
pracovává návrh na umístění honů, sítě cest, vodoregu-
lujících lesních !pásů aj. Ideové vartanty - rnávrhy - se

/ analyzují a srovnávají podle konkrétních technicko-eko-
f.lOmických ukazatelů. Potom na základě přijatého návrhu
se vypracovává technický projekt HTÚP. Je nutno pozna-
menat, že organizace území osevních postupů je v úzké
spojitosti s rozmístěním plodin na pozemcích družstva a
s jejich vnitřní organizací;.v důsledku čehož v mnoha pří-
padech je nutno změnit původní umístění některého prv-
ku.

Základni požadavky při projektováni prvků organizace
územi osevnich P0l!tupu v polohorských podminkách

Projektováni sítě polních cest
Síť polních cest ve svažitých terénech je jedním ze zá-

kladních prvků, který je nutno řešit nejdříve. V takových
terén~ch, ne všude, je možno projektovat nové cesty. Pro-
to je nutno pozorně prozkoumat stávající síť cest za úče-
lem zachování některých starých cest po odpovídajícl
úpravě. K tomu účelu při průzkumu starých cest se zjiš-
ťuje skutečný stav ze všech hledisek. Při projektování
nových ce:>t se bere zřetel na sklon terénu. Jejich ne-
správné rozmístění vzhledem ke sklonu tvoří předpokla-
dy pro vznik eroze půdy. Aby byla zajištěna bezpečnost
dopravy na skloněných terénech, nesmí být podélný spád
cest větší než 6 <Va. Při nemožnosti dodržení těchto pod-
mínek je nutné, aby byly projektovány cesty serpentino-
vého tvaru, anebo navrhnout ochranné [úchytné) příkopy
[obr. 5. a 6.).

j ~

~ ~ ~~~~ ~~~
>~

Po/nt cesia s rozm/sténím ochron.příkoplJ
Obr', 6.

U skloněných terénů je dUležitý nejen sklon cesty, ale
i rozsah povodí, přes které je cesta projektována. Je-li
cesta projektována podle vrstevnic, má nejmenší podélný
sklon, ale sbírá největší množství povrchové vody; je-li
umístěna po sklonu - má neJvětší s'klon a nejmenší sběr-
nou plochu. NejnebezpečněJší erozní polohu mají polní
cesty, které jsou projektovány s odchylkou od 20ů do 800
vůči přímce vodního odtoku. Šířka polních cest se určuje
podle intenzity jejich použití, druhfi dopravních prostřed-
kfi a zemědělských strojů, které se budou po nich pohy-
bovat. Hlavní hospodářské cesty a cesty spojovací· mezi
vesnicemi se projektují v šířce od 6 m do 8 m; šířka
vedlejších polních cest se určuje do 6 m; šířka výběhových
cest od 20 do 25 m. Při malé frekvenci se projektují ces-
ty pro jednosměrný provoz široké 3 m. Ve vzdálenostech
300 -400 m se cesty rozšiřují výhybnami pro minutí vo-
zidel. Ve svažitých a členitých terénech nemají cesty
procházet v blízkosti vrchoIfi roklí, strží, protože povr-

chová voda stékající do strže by v krátké době cestu de-
vastovala (obr. 7). Zvlášť nebezpečné je projektovat ces-
ty v blízkosti břehů řek. Vzdálenost mezi cestami ve sva-

Hespráyné umístění polní ce~ty

žitých a členitých terénech má být 1,5-2krát menší než
v rovinném terénu. Tudíž vzdálenost mezi cestami nemá
být větší néž 500-600 m. Základním požadavkem při pro-
jektování polních cest ve skloněných terénech jc vytvo-
ření podmínek pro nejmenší dopravní výdaje a ochranu
půdy před erozí.

Projektování honů a dílů
pracovních brigád

Při projektování je nutno brát zřetel na:
a) projektování honii a dílfi pracovních skupin vzhle-

dem k reliéfu území,
b) velikost stran, tvar honů a dílů pracovníCh skupin,
c) vztahy mezi rozmístěním protierozních opatření a

hranicemi honů a dílů pracovních skupin.
Dále je nutno brát zřetel na: místní klimatické zvlášt-

nosti závislé na reliéfu území, výrobním použití strojů a
ochraně půdy před půsohením vodní eroze. Pro správné
projektování a zhodnocení místních klimatických zvlášt-
ností se doporučuje: v hranicích jednoho honu nebo dílu
pracovní skupiny zařadit podle možnosti plochy se stej-
nou rozlohou a sklonem a dále, aby výškový rozdíl ploch
nebyl větší než 100-120 m. Výrobní využití traktorů ve
svažitých terénech je závislé nejvíce na rozměrech honů
a způsobu jejich rozmístění podle reÍiéfu území.
Pro správné umístění honů a dílfi pracovních skupin ve

svažitých a členitých terénech s ohledem na Výrobní vy-
užití strojů se doporučuje:
a) při sklonu terénu do 30 musí být hony a díly pra-

covních skupin projektovány s přímými, rovnoběžnými,
dlouhými stranami; 'V tomto případě dlouihé strany se
mohou projekttO'vat s odchylkou úhlů od vrstevnic od 20°
do 25°,
b) je-li terén členitý, projektují se lomy delších stran

honů a dílů pracovních skupin tak, aby byly rovúóběžné,
c) aby při orbě byla zajištěna produktivita nejméně

90 %, je nutné, aby délka honů byla kolem 700-800 m
a sklon terénu aby se snížil pomocí protierozních teras
do 3,5-4°.
Pro ochranu pů.dy před působením vodní eroze je nutno

projektovat protierozní zařízení a opatření, jejichž umís-
tění musí odpovídat prvkfim organizace území osevních
postupů.
Jako příklad organizace území osevních postupfi ve

svažitém terénu ukazujeme TKZS v obci Nikolaevo, obr .8.
Pozemky obce Nikolaevo jsou silně členité s řadou

roklí, strží a bystřin. Kolem 75 % plochy obce má sklon
větší než 30; 33 0;0 plochy má sklon nad 80. Obdělávané
svahy jsou velmi dlouhé, rozprostírají se ve směru
vodního odtoku. Srážky mají povahu průtrže mračen a
jsou nejčastěji během léta, kdy půda na svazích je kyprá.
V důsledku těchto faktorfi a nesprávného obdělávání do-
sáhla eroze pfidy značných rozměrfi. Při HTÚP TKZS byly
pmjektovány 2 12-honové polní osevní postupy se dvěma
hony, na nichž jsou vytrvalé trávy. Kromě toho na nej-
strmější části území je navržen další osevní postup o ve-
likosti 30 ha. Hony jsou uspořádány tak, že jejich dlouhé
strany jsou rovnoběžné s vrstevnicemi, aby jejich obdělá-
vání bylo prováděno příčně ke svahu. Polní cesty jsou
podél rozvodí a údolí. Na území polních osevních postupů
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Mičev: Zvláštnosti prz hospodářskotechnické úpravě pozemktl v horských
a polohorských TKZS v Bulharské lidové republice

Geodetický obzor
sv. 7/49 (1961) č. 8

Značky:
~ polniosev. postup
~ protieroz. as.ptJsfup
E3 nohami teroso
g sfuptÍoy/ló -.-
~ lesnipósy
g zatromlní

je projektováno yíce než 53 km protierozních teras. Tím
se p.élka a sklon svahů několikrát zmenšuje a povrcHové
vody nemohou způsobit erozi obdělávaným pozemki'Im.
Na nejpříkřejších místech kolem strží, roklí a bystřin
jsou navrženy protiero,Zní pásy s celkovou plochou 21,8

ha. Kolem bystřin v jejich sousedství na ploše asi 100 ha
jsou navrženy travní porosty a plocha 21,1 ha je navrže·
na k zalesnění. Díly pracovních skupin nejsou p,rojekto-
vány, jelikož obě pracovní skupiny obhospodařují po jed-
nom osevním postupu. Na ploše' určené pro vinice se
předpokládá výstavba teras.
Projektování hospodářskotechnických úprav pozemků

ve svažitých územích se provádí v BLR současně s pro-
jektováním protierozních opatření na ochranu proti vod-
ní erozi. Tímto řešením se vytvářejí všechny předpoklady
pro správnou orgl8ni:z,aci území TKZS i DZS. Dobrá orga-
nizace území osevních postupi'I s účelným řešením proti-
erozních opatření jsou prvým předpokladem pro řádnou
organizaci práce TKZS a zaručují snížení eroze pi'Idy a
zvyšování výnosů zemědělských plodin, což je v linii Bul-
harské komunistické strany, pro zvyšování produktivity
socialistického zemědělství.
Sofia, 1960. doc. Mičo Mičev

Pozn.: Otištěný referát byl při příležitosti stl.!dijní ná-
vštěvy bulharských pracovníků z Vysoké školy v Sofii na
katedrách zeměměřického seskupení fakulty stavební
ČVUT v 'Praze přednesen v širší úpravě pracovníki'Im pra-
xe a studentům. Pro tisk úpraVu textů a obrázků provedl
inž. VI. Svoboda, katedra evidence a úprav pozemků.

Lektoroval: inž. František Šteiner, katedra evidence a
úprav pozemku, FS ČVUT v Praze.

Projektování výškových úprav v Bulharsku

Při výškových úpravách různých staveb (sídlišť,
průmyslových objektů, melioračních soustav apod.) se
v Bulharsku ,používá všech metod projektování, a to
tak, aby se docililo co nejlepšího technicko-ekonomic-
kého výsledku. Při projektování se hledá takové řešení,
které by prokázalo nejvýhodnější technické a ekonomic-
ké ukazatele.
Výškové úpravy je možno řešit graficky, analyticky

nebo graficko-analyticky, a to několika metodami:
1. metodou profilovou,
2. metodou'plošnou
a) čtvercovou metodou (vychází ze čtvercové sítě)
b) vrstevnicovou metodou.
VfBulharsku v současné době odpovídá každému stupni

polohopisné části projektu sídlišť a jiných stavenišť urči·
tý stupeň výškových úprav. Tak např.:
1. směrnému územnímu i plánu města odpovídá před.
běžný (ideový) projekt výškových úprav,

2. podrobnému územnímh .plánu odpovídá technický
projekt výškových úprava

3. zastavovacímu plánu odpovídá prováděcí projekt
výškových úprav. ,

Projekty výškových úprav tvoři základ polohového
umístění všech dalších investic.
Při vypracovávání ideového projektu se používá

profilové graficko-analytické metody, u technického
projektu převládá rovněž profilová graficko-analytická
metoda. Plošná metoda se užívá méně často, jen pro
důležité komunikační uzly - křižovatky a náměstí.
U prováděcího projektu se nejvíce uplatňuje pl<;>šná,
graficko-analytická metoda.
.' Pro výškové úpravy musí_mít projektant k dispozici
tyto podklady:
a) polohopisný projekt odpovídající stupni projektu
výškových 6prav,

b) topografický plán ve vhodném měřítku, .
c) podélné:a příčné profily ve vhodném měřítku,
d) plošnou nivelaci - čtvercovo"\l síť po 40/nebo 20 m,
e) schválené projekty výškových úprav vyšších stupňů,
f) údaje o stávajících komunikacích, podzemních zaří-
zeních a o soustavě vodních toků, které ,souvisí se
staveništěm.

Při vypracovávání projektů výškových úprav různých
stupňů se používá v Bulharsku různých metod profilo.
vého a plošného projektování s použitím nejvhodněj.
ších čar, rovin a ploch. U profilové metodý se používají
přímky a nejrůznější křivky (kružnice, paraboly apod.),
u plošné metody (čtvercová síť nebo návrhové vrstev-
nice) se užívá vodorovné nebo šikmé roviny a různých
ploch (topografické;přímkové, válcové, parabolické aj.).
Profilová metoda je nejběžnější a nejčastěji se jí použí-

vá při vyhotovování předběžných a technických projektů
výškových úprav ulic, silnic apod. Považuji za zbytečné
se o ní zmiňovat a chci se zabývat metodami plošnými,
které se v Bulharsku v poslední době stále více uplatňují
při zpracovávání technického a prováděcího projektu.
Uvedu jejich charakteristické zvláštnosti, výhody a
nedostatky.
Projektování výškových úprav plošnými metodami

může být rozděleno na dvě části:
1. návrh nového reliéfu, a to vyřešením nejvhodnější
roviny nebo jiné plochy,
2. výpočet objemu výkopů a násypů způsobem, který
odpovídá stupni projektu (se zřetelem na rychlost
a přesnost).
Tyto' dvě etapy mohou být vypracovány odděleně, ale
většinou se vypracovávají současně. Jak již bylo uve-
deno, je k tomu možno použít analytické, grafické nebo
graficko-analytické metody.

Návrh nového reliéfu plošnými metodami
Pro danou stavbu musí být zvolena za nejvhodnější

projektovanou rovinu nebo plochu ta, která při nej-
menších nákladech vyhovuje plně výrobně technologic-
kým a finančriě ekonomickým požadavkům stavby, pro-
vozu budované investice. Tato rovinanébo plocha
musí:
1. vycházet z daného výškového rámce (hlavní komu-
nikace, stávající budovy, zaří~ení aj.),
2. mít sklon, který velikostí i směrem vyhovuje podmín-
kám estetiky,. výstavby, provozu staveb a zařízení,
dopravy a odvádění povrchových vod,
3. splňovat podmínku minimálních výkopů a 'násypů,
jejichž objemy by se vyrovnaly na staveništi,
4. umožňovat největší mechanizaci zemních prací.
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A • .Nejvhodnější rovina
I. Nejvhodnější vodorovná rovina se projektuje
analyticky, a to ,metodou čtvercové sítě nebo vrstevni·
covou metodou. Vodorovné roviny se užívá ponejvíce
při úpravě ploch rýžových polí.

1. Prujektování vodorovné roviny metodou čtvercové sítě:
K6ta vodorovné roviny Hh se Určí ze vzorce:

IHIY
pro schéma I (obr. Ia): Hh= n

~/V~/V~

~'Zfti/V~'~

~w 1~/V 14H'v 1~'

1tifi'v 1~w 1~'v 1~'

1~" 1~'v 1~w ~

pro schéma II (obr. lb):
H O,25.IHI+ O,50. .l'HIl+ I,O.IHIY

h9 n '

pro schéJIla III (obr. lc): Hh=
k,H,+ksH.+kl.Hu+kI1Hn+ •.. +k.6H.I+I,O. IHIY

k,+ks+k16+ku+ ... +kll+n
kde IHIY je součet k6t středu jednotlivých čtverou,

IHI . je součet k6t bodu v rozích obvodu úseku,
IRu je součet k6t rohu čtverců, ležíoíoh na obvo-

du úseku (kromě Hl),

H7, Hs, ... , HlI jsou k6ty těžišt nepravidelnýoh obrazou,

>k" ks, ... , kos jsou plošné koeficienty k <: I,
n je počet celých čtverců.
Objem přemistované zeminy (výkopy a násypy) při

vyrovnání výkopů a násypů se vypočte ze vzorce:
IhIY. w

. pro schéma I VY•N = 2 '

pro schéma II
V ~ (O,25.Ihl+ O,50.Ihu+ I,O.IhlV).w
Y.N - 2 '

pro schéma 111
Vy N = h7• w,+k8~~~+.' .. + ks.'WII+1: hlY .w

• 2 '

kde hl, hlI, hlY, h" hs. ... hll jsou pracovní k6ty,
w je plocha jednoho čtverce,

w" ws,... ,Wu je plocha nepravidelných
obrazců.

2. Profektováni vodorovné roviny vrste~nicovou metodou
(obr. 2):

. V
K6ta navrhované rovmy: Br"""H~+F'
Objem zeminy v obvodu staveniště:

V= h.[O,75 (Fi+ F,.+ F) + F1+· .. +F'HJ.
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Objem výkopu:
Fm+ Fp

Vv = h.(O,75F1+ F.+ ... + Fm)+ -2--·h'.

Objemnásypu: VN= F.(Hp-Ho)-(V- Vy).
h je výška vrstvy mezi sousedními vrstevnicemi,
h' je výška vrstvy mezi projektovanou rovinou a rovi-

nou sousední (vyšší) vrstevnice
Hp je kóta projektované roviny
Ho je nu10vý horizont, který se rovná vrstevnici n + 1
V je objem zeminy v obvodu staveniště
V v je objem výkopu .
VN je objem násypu
F1 je plocha úseku, uzavřeného vrstevnicí s největší

kótou a hranicemi staveniště / "
F n je plocha úseku, uzavřeného vrstevnicí s nejmenší

kótou a hranicemi staveniště
Fp je plocha úseku, uzavřeného vrstevnicí projektova-

nou a sousední vyšší
Fm je plocha úseku, uzavřeného nejbližší vrstevnicí nad

projektovanou rovinou a vrstevnicí sousední
F je plocha staveniště
F., F3 ••• F n-l jsou plochy ohraničené jednotlivými sou-

sedními vrstevnicemi

II. Projéktování nejvhodnější šikmé roviny.
1. metoda nejmenších čtverců
a) body jsou určeny tachymetricky souřadnicemi v sou-
stavě os x a y (prof. D. Stojčev) (obr. 3).

Geodetický obzor
sv. 7/49 (1961) Č. 8

Nejvhodnější rovina je ta, při níž budou minimální
výkopy a násypy, nebo při které součet čtverců oprav
(pracovních kót) je mini~ální, t. zn. objem výkopů se
rovná objemu násypů. Tato rovina je dána rovnicí

z = a + bx + cy

kde a je úsek na ose z (R), b = tg/i a c = tgr
(b a c jsou tedy úhlové koeficienty, které určují
sklon nejpříznivější roviny k souřadnicové soustavě
XOY).

Rovnice oprav v (nebo pracovníchkót h) budou
Vl = a + bX1 + CYl - Zl

Vs = a + bX2 + CY2 - Z2

Vn = a + bXn + CYn - Zn

Podle metody nejmenších čtverců musí
[v2] = v1' + v.2 + .. , + vn2 = min.

Derivací podle neznámých a, b a c se dospěje k normál-
ním rovnicím

na + [x] b + [y] c --;- [z] = O
[x] a + [xx] b + [xy] c - [xz] = O
[y] a + [xy] b + [yy] c - [yz] = O

Řešením normálních rovnic se určí hodnoty koeficientů
a, b a c a potom pracovních kót hlO h2, ••• hn·
Objemy se získají v tomto případě pomocí vrstevnic
nebo izočar. Hodnoty určené tímto způsobem jsou velice
přesné.
b) body jsou učeny plošnou nivelací podle schémat I,
II a III (obr. 1 a 4).

+Y

~ ~ VN
(-) (+)M3 M3

4'405926

~ I
,I

74019491--~.1

L E
1414115477

Obr. 3.

+Y
Vv VN'
(-I C+)

M3 M3
12 50

~I
90·124

108 34
LI:.

210 208
~ '<;-~~ ~ ~ '"'""~ 'l:-

Obr. 4.
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Při vyrovnání se k současnému určení pracovní kóty
a objemu zeminy používá plošných koeficientů p
(kI, kII, klY, k" k8, ••• , k,,). Normální rovnice mají
tvar

[p] a + [px] b + [py] c - [pz] = O
[px] a + [pxx] b + [pxy] c - [pxz] = O
[pyJ a + [pxy] b + [pyy] c - [pyz] = O

Objemy výkopů a násypů se vypočtou ze vzorce

VV.N= ± [p.h].w

kde w je plocha celého čtverce.

Projektování metodou nejmenšíoh čtveroů s pou'Žitím
plošnýoh koefioientů je zoela analytioké, řešení však
není přehledné. Plošné koeficienty způsobují, že vypoč-
tené objemy přemisťované zeminy jsou přibližné. Při vel-
kých staveništích s nepravidelnými geometrickými tvary
jsou však výpočty přesné.

.2. metoda polárnovektorová (PVM) (obr. 5).

Je to graficko.analytická metoda sovětských autorů
N. G. Vidueva, V. V. Porezana a D. 1. Rakitova.
Navrhované kóty ,jednotlivých bodů se počítají ze
vzorce

Hp = Ho+ ln' io .cos (IXn - IXo)= Ho + ln·in
kde Hp je navrhovaná kóta libovolného bodu staveniště

Ho je navrhovaná kóta těžiště staveniště
ln je vzdálenost od těžiště k jednotlivým bodúm
io je sklon spádnice
IXo je směrník spádnice
IXn Ije směrník spojnice těžiště a jednotlivýoh bodú.

Objem se múže vypočíst s dostatečnou přesností metodou
plošných koeficientú nebo přesněji vrstevnicovou meto-
dou.
Projektování nejvhodnější roviny touto metodou je
zvlášť rychlé, má·li staveniště čtvercový nebo pravo-
úhlý obvod. V tom případě se určí převýšení ve stranách
jednotlivých ok čtvercové sítě, které jsou totožné nebo
rovnoběžné se souřadnicovými osami X a Y (obr. 6).

hx = 1.ix = l.io·sincxo
hy == Z. iy = Z. io' COSIXo

kde
hx je převýšení ve čtv~rci o straně 1 ve směru

osy X

~~:: :::~~~-:_-_-ji> -_;~"
-"'11í- -~~~ .....~ '~"
-----_ ...•... _ ...------- ---- .•.-.................. "".... \.

----- ..... ---- - .•..-................... '... " .•..•.

1BD--Z1.C=- --22r--- --231"-. '241"", "-251-·-_
-=:?C-~--='79F-- <~" "'~ +-wr 'Z"oo - -------__ \, '\ "

•.., "
'\1qJ>"
+W- -,,,

hy je převýšení ve čtverci o straně 1ve směru osy Y
ix je sklon ve směru osy X
iy je sklon ve směru osy Y

io a IXo je sklon a směrník spádnice
Projektování polárno-vektorovou metodou je rychlé

a přehledné. Vyrovnání objemú přemisťované zeminy
lze dosáhnout bez ohledu na velikost a směr spádu.
Nejmenšího objemu se dosáhne, shoduje-li se velikost
a směr spádu projektované roviny s velikostí a směrem
sklonu spádnice.

B. Nejvhodnější plocha
Nejvhodnější plocha musí vyhovovat výrobně techno·

logickým a ostatním, předem vytčeným požadavkúm
při projektování výškových úprav. Proto plocha, která
se při určitých požadavcích jeví nejvhodnější, bude při
jiných požadavcích nahrazena jinou plochou vhodnější.
Výběr navrhované plochy a metoda projektování
závisí ·na konkrétních zvláštnostech terénu, na předem
daných podmínkách (zachování stávající úrovně a sklo-
nú apod.) a na stupni projektování. Na rozsáhlých
staveništích není možno použít jediné plochy. Nový
terén se vytvoří systémem ploch a rovin.
1. Při řešení velkých stavenišť je zpravidla nejvhodněj-

ší plochou topografická plocha, která se nejvíce
přibližuje reliéfu skutečného terénu. Tato plocha obvykle
sleduje stávající terénní tvary, přičemž odstraňuje
jámy, própadliny a pahorky, které překážejí při stavbě.
Nejlepšího ekonomického a technologického efektu je
možno docílit spojením topo~rafické plochy se systémem
rovin, na kterých se volně nebo terasovitě vyprojektují
budovy a jiná zařízení.
Topografická plocha se nejlépe projektuje vrstevnico·

vou metodou nebo metodou smíšenou - čtveroovou
sítí a vrstevnicemi. Některé pokusy o číselné řešení
s použitím metody nejmenších čtvercú se při projekto.
vání plooh neosvědčily.
Při projektování topografické ploohy metodou vrstev·

nic se postupuje tak, aby byly stejné součty ploch vý.
kopú a násypú mezi vrstevnioemi stejné výšky daného
a'Qavrhovaného terénu na celém území nebo na jedno-
tlivýoh l).secíoh,t.zn.

.4 Fv=.4 FN•

Objemy výkopů a násypů se tak vyrovnají, t.zn.
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Vy= VN= 1:Fy.h= 1:FN·.h
kde h je výška vrstvy.
Roviny, na nichž budou' umístěny jednotlivé budovy,

se mohou určit metodou polárno-vektorovou, kombino-
vanou s metodou inž. N. A. Korneeva (obr. 7, 8). Při
metodě ihž. Korneeva se rozprostře zemina, vykopaná
ze základů a sklepů budovy v pásu 4-7 m kolem budo-
vy, při čemž objem výkopu se rovná objemu rozprostřené
zeminy. Výška zeminy se vypočte ze zjednodušeného
vzorce:
a) u budov bez sklepa

1,65 bHLo+ 0,25bLo+ 0,1I L-0,75 hl S
hl = l;65bLo+ 0,75-S+ 6,-5 aLT 0;-67 a'-

b) u budov se sklepem
.' 1,65bHLo+0,25bLo+0,1I L+l,20S-0,5h.S-0,05aL
hl = 1,65 bLo+0,56 S+0,5 aL+0,67 a'
kde b' .je šířka vnějších základových zdí budovy,

H je výška základů pod terénem,
Lo je obvod budovy vose vnějších stěn,
L je obvod vnějších stěn budovy,
h. je střední rozdíl terénních kát v rozích budovy,
S ,je vnitřní plocha budovy,
a je šířka pásu, ve kterém se rozprostře zemina.

Výška zeminy podle těchto vzorců se počítá při výšce
sklepů kolem 2,40 m.
II. Vhodná plocha, která se užívá na staveništích,

je přimková plocha, která může přejít ve válcovou,
parabolickou nebo jinou plochu. Na staveništi může
sloužit za základ přímkové plochy výškový rámec, daný
z obou stran stávajícími cestami, silnicemi, zavlažovací-
mi neoo odvodňovacími kanály apod.
Nejvhodnější přímkovou plochu je možno vytvořit

ve čtvercové síti (obr. 9) metodou postupného přibližo-
vání pomooí korekční pracovní káty

Vo
ho= ± F

kde Vn je objem provedeného vyrovnání (vyjádřen
přebytkem pásypu nebo výkopu) a
F je plocha staveniště.

Je-li ho plus, přímková plocha se sníží, aby se zmenšil
přebytečný násyp, je-li ho minus, plocha se musí zved-
nout,aby se zmenšil přebytečný výkop. Snížení se
může dít rovnoběžně nebo symetricky k ose přímkové
plochy.

III. Výškové úpravy přímkové nebo jiné plochy meto-
dou vyrovnání objemu přemisťované zeminy
v příčných profilech (obr. 10).
Tato metoda je velmi výhodná s ohledem na mecha-

~izaci přesunu zeminy. Objem zeminy se vyrovnává
v obrysu dvou sousedních příčných profilů v jednotli-
vých pruzích a tím se dosáhne nejkratší dopravní vzdá-
lenosti. Při projektování touto metodou se používá
čtvercové sítě a tabulek (obr. 10).
Postup při projektování: a) vypočítá se středni. terénní
k6taHstJ. pro každý příčný profil
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~Ht
Hstř, = ----n-

kde E Hl je součet terénních k6tv příčném profilu
n je počet k6t , '

Tyto k6ty se zapíší do prvého sloupce formuláře, kde
tak vznikne střední podélný profil celého staveniště
(viz formulář u obr, 10),

b) ve druhém sloupci formuláře se určí z podélného
profilu projektové k6ty HP přímkové plochy. Podélný
profil může být přímá nebo lomená čára, kru,žnice, para-
bola nebo jiná křivka.
Aby se vyrovnaly objemy přemisoované zeminy

v obrysu příčného. profilu (t.zn, v šířce 20 nebo 40 ml,
musí

il~tř,= HP,
pro vyrovnání objemů v rámci celého staveniště musí

[H:tř.l = [HP]

c) při takto zvoleném podélném profilu s určenými HP
pro každý příčný profil se vypočtou pracov~í k6ty k
pro každý bod. Dodrží-li se. podmínka PrO vyrovnáni
objemů zeminy v příčném profilu, pak

[hv] = [hN]

d) pro závěrečnou kontrolu práce platí rovnice:

[H:tř) - [HP] = O

~ [ky] - ~'[hN] = O

~SO ~55 ~60 :ilf.f7 WO-103'40 03'55 + 3'70 -3'85 0"'00

~92 :m97 ~10 ~2 :152
- 2'89 -'7 3'OIt +9 '19 - '3't -3 .!tO

~5 ~2 ~ ~87 ~3-. '39 + Z'54 -11r69 • 2"84 •. Zg

~88 ~13 i1481I~~50•. 1'99 + 14 - 2'29 + z'5a

~~ ~O ~O ~5 ~10•. 1'74 - 9 -UDIt •. Z'19

~O +~~ ~O ~ ~O- 'Z7 '57 - . 7

~ ~g ~2 ~57 ~2+31'22 +15 37 -5 1'52 -5 1'67

~5 ~5 ~30 ~2 ~5-50'90 01'05 -161'20 + 1'35 +151'50

~2 ~92 ~6 ~1 ~2-40'78 +10'93 - 1'08 + l' 3 +6 1'38

~~ ~Q2 ~85 ~2 ~O+50'87 + 1'OZ -51'17 -81'31

H~ H'[h~[~_~A
370~m 10 12 -2-
3186 319 16 lit Z

2'694 Z'69 12 lit 2

2'19C Z19 Z1 Z1 "

f890 rB!! -1] 13 ,

1'570 157 24 24

1'370 T37 18 18 '

1'194 Tzn 18 15 +3

1UW. TOO 9 12-3

1016 r02 16 13 +3

19'99~70'0( 157 156 1

+ 475 + 750 +1450 +125 + 1125 •• +3925 M' • VN
- 850 -1475 -850 - 725 - - 3900 MS. Vy
-375 +750 - 15 -725 + ltOO - + 25M' • V.

kde
~H je poěet průsečíků vrstevnic se stranami čtver-

cové sítě o rozměrech ětverců I,nebo 2 cm ve směru
západ-východ (obr. 11).

EV je počet průsečíků se stranami ve směru sever-jih
F je plocha ůseku, vyjádřená v dekárech (tj, 10 arů),

Aby hodnoty R byly v témže typovém úseku 'jednotné
i ph poUŽití map různých měřítek (1 : 2000, 1 : 5000
nebo 1 : 10 0000), byly zkouškami určeny tyto zásady:
1. Při používání, čtvercové sítě pro určení ~H a .EV
z map různých měřítek je nutno vzdálenosti d mezi
počátkem zavlažovaného úseku a čtvercovou sítí volit
tak, aby odpovídala 20m pro příslušné měřítko mapy.
2, Pro převod hodnoty R z jednoho měřítka do druhého
se používají patřičné koeficienty. Tak např, pro mapu
v měřítku 1 : 2000 a výšku vrstvy 0,10 m, pro měřítko
1: 5000 a výšku vrstvy 0,50 m a pro měřítko 1 : 10000
a výšku vrstvy 0,50 m jsou určeny tyto koeficienty:
a) pro R2000 z R5000 koeficient (X500. = 12,5,
b) pro R2000 z R10000 koeficient (X10'OO= 32,0,
t,zn, R2000 = Rsooo' (X5000 = R10000, (X10000.

3, Terén zavlažovaného území se seskupuje na ~apách
1 : 10 000 do třech kategorií:
1. kategorie - terény sR = 4,0-2,0 sek/dek,
II. kategorie - terény sR = 2,0-1,4 sek/dek.
III, kategorie - terény s R < 1,4 sek/dek,
V terénech s R nad 4,0 se úpravy neprovádějí pro velký
sklon,
4. Pro' každou kategorii se projekt výškových úprav
terénu vyhotovuje některou ze známých metod, Najeho
podkladě se pak určí objem výkopových prací a doprav-
ních vzdálenosti do míst, kde S13 zemina nasypává, a z to-
ho pak i hodnota urovnávání. '

Z 'dosavadní praxe při výškových úpravách stavenišť
v Bulharsku je možno vyvodit některé závěr;y:
1. Výškové úpravy je nutno projektovat graficko-anyly-
tickou meťodou, která je přehledná v kterémkoliv
úseku práce, Analytické metody nejsou vhodné - jsou
to "slepé metody,"
2, Pro technický a prováděcí stupeň projektu výškových
úpmv je nejvhodnější· metodou při daném výškovém
re,m\3ivrstevnicová metoda.
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3. Čtver~ová síť s plošnými koeficientý se používá k urče-
ní objemu přemisťované zeminy ve směrném. projektu ,
kdy přibližně určuje technicko-ekonomický efekt pro-
jektování.
4. U technického a prováděcího projektu se objemy
zeminy musí určovat ze čtvercové sítě nebo metodou
vrstevnicovou a izočarami. Těmito metodami se nej-
přesněji určí objemy přemisťované zeminy.
Projektování výškových úprav jak analytickými, tak

grafickými metodami, uvedenými v tomto článku, vy-
žaduje nutnou kvalifikaci, zkušenost a dovednost ze
strany projektantů. Dobrá kvalifikace projektantů
výškových úprav předpokládá solidní geodetickou pří-
pravu a encyklopedické znalosti architektury, stavební-

ho inženýrství a některých jiných inženýrsko-technic-
kých oborů. Příprava geodetických kádrú v Bulharsku
je na takové výši, že se jim dostává nutných teoretických
i praktických zkušeností, aby mohli zvládnout složité
úkoly navrhování výškových úprav terénu.

Redakční poznámka:
•Púvodní text přednášky byl upraven na naši tcrmino-

199iia zkrácen o statě, které jsou našim čtenářúm známé.
Upravy byly uskutečněny s autorovým souhlasem na
katedře gcodézie stavební fakulty ČVUT inž. Václavem
Plachým.

Možnosti využití a význam umělých družic Země pro geodézii

III. Využití umělých družic Země pro řešení problémů
dynamické geodézie

Ani v této části nejde o problémy a úlohy zcela nové;
byly zformulovány a částečně některé i řešeny již před
vypuštěním sputniků, a to aplikací na přirozenou dru-
žici Země, tj. Měsíc. Řešení je zde založeno na využití
závislosti pohybu sputniku v tíhovém poli na jistých
geometrických a fyzikálních parametrech Země, která
toto pole vytváří.

1. Pohyb sputniku v tíhovém poli Země
Rozměry, tvar·a orientaci oběžné dráhy sputniku

určují tyto parametry (obr. 7, 8, 9):

1. velká poloosa (eliptické dráhy) a,
2. její numerická excentricita e,
3. sklon dráhy i, tj. úhel mezi rovinou dráhy a rovi-
nou rovníku,

4. délka výstupného uzlu Q (tj. úhel mezi směrem
vedeným ze středu Země a na jarní bod y a smě-
rem průsečnice roviny dráhy s rovinou rovníku),

5. úhlová vzdálenost OJ perigea P (nejbližšího bodu
dráhy vzhledem k a) od vstupného uzlu.

Pro stanovení polohy sputniku na takto určené dráze
je nutný ještě šestý parametr, udávající čas; je jím
např. čas průchodu perigeem.

Kdyby Země byla stejnorodou koulí, neměla atmo-
sféru a přesně vzato kdyby ani neexistoval vliv přitaž-
livosti jakýchkoliv jiných nebeských těles mimo Zemi,

Obr. 9.

pak by dráha sputniku byla rovinnou, její rovina byla
by v prostoru neměnnou a:'procházela stále středem
Země. To znamená, že prvky i, Q, (V, a, e a tudíž
i vzdálenost středu a od perigea a apogea (nejvzdále-
nější bod dráhy vzhledem k a) by byly v čase stálé.
V takovém případě by se Země při svém denním po-
hybu otáčela uvnitř této dráhy jako v (eliptickém)
prstenci.
Takový ideální případ však neexistuje a odpovída"
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jící ideální pohyb sputniku je silně porušen. Příčiny
poruch jsou:
1. Odchylky tvaru Země od ideálního tvaru kulovi-
tého, tj. především pólové zploštění Země a od-
chylky od stejnorodého rozložení zemských hmot.

2. Vliv atmosféry Země ..
První z těchto příčin způsobuje změnu polohy dráhy

v prostoru tak, že v první aproximaci sklon dráhy i zů-
stává neměnný a značně se mění poloha uzlu a perigea,
tj. velikost ú~lů Q 1l. eV. Tak např. u prvních tří sovět-
ských sputniků změna úhlu Q za 1 den čini~apřibližně
3,157°, 2,663° a 2,528° (od východu k západu), změna
úhlu O) asi 0,432°,0,407° a 0,326° za den.
Druhá příčina způsobuje rovněž změny dráhy, spo-

čívající však především ve zmenšování výšky apogea.
Tak např. u druhého sovětského sputniku se za dobu
1500 oběhů výška apogea zmenšila více než o 500 km.
Vliv atmosféry na pohyb uzlu a perigea, kterýžto po-
hyb nás v geod~zii, jak vyplyne z dalšího, nejvíce za-
jímá, je poměrně malý a často se považuje za zanedba-
telný. Ovšem jistě existuje a je důsledkem toho, že se
atmosféra otáčí spolu se Zemí, čímž na sputnik působí
síly, kolmé k rovině dráhy. Jsou to síly téhož směru,
jaký mají síly způsobené odchylkami tvaru Země od
ideálního tvaru kulovitého, tj. především pólovým
zploštěním, které jsou příčinou pohybu uzlu a perigea.

2. Odvození charakteristik zem'ského tího-
vého pole 'z pozorování drah sputniků
Jak bylo uvedeno v lIl> odchylky tvaru Země od

ideální koule způsobují pohyb uzlu a perigea dráhy
sputniku. Bezprostřední příčinou tohoto pohybu jsou
vlastně poruchy v tíhovém poli, vzniklé v důsledku
tvarových odchylek Země od ideální koule. Tohoto
jevu lze s výhodou zpětně použít pro odvození jak
poruch tíhového pole, tak i tvarových parametrů
Země. Problém řešil v ČSSR prof. Buchar a máme
k dispozici jeho publikace [18], [19], [20], [21], na zá-
kladě kterých je možno se těmito otázkami hlouběji
zabývat. V této zprávě se omezíme jen na základní
informace.
Nejprve stručně popíšeme postup odvození charak-

teristik tíhového pole, přesněji řečeno zmíněných po-
ruch v tíhovémpoli, z pohybu uzlu a perigea sputniku.
Za předpokladu, že Země je ideální koulí, byl by

její gravitační potenciál roven

V - 1M (22)
0- r

kde I je gravitační konstanta,
M - hmota Země, •
r - vzdálenost bodu, v němž potenciál uva-

žujeme, od těžiště C hmoty Země (též sám
průvodič bodu, tj. spojnice 8 C).

Potenciál, který vytváří skutečná, reálná Země, je
dán značně složitějším výrazem (vně zemského tělesa)

V = Vo - R, (23)
v němž R představuje tzv. poruchovou funkci, pro niž
za předpokladu osové symetrie Země1) platí

1J Zcela obecný vzorec pro poruchovou funkci, ne-
předpokládající osovou symetrii, je [23]

n n

f M ~ ~ ( ao)n ~ .R =r; L..JL..J r (Cns cos sA+dns Slll SA)Pns (cose),
11=28=0

kde 0ns, dns jsou určité' konstanty, dané hmotou, tvarem
hladinové plochy a úhlovou rychlosti rotace Země
a p"8 (cose) - kulové funkce (hlavni i přidružené).

R = ~~. {J2(:0 r P2 (cosO)+ J3 (:0 r P3 (cosO) +

+ J<I(-~-rP4 (cosO) + Jfi(~~rP5 (cosO) +

+Ja( ~;TPa (cos O) +.. -}. (24)

p
Symboly:

ao - velká poloosa zemského elipsoidu,

O - úhel průvodiče r s osou rotace Země neboli do-
plněk db 90° geocentrické šířky,

Pn (cos B) - hlavní kulové funkce, tj.

P2 - 1/2 (3 cos2 O ~ 1).

P3 - 1/2 (5 cos3 O - 3 cos O)

P~= 1/8 (35 cos~é - 30 cos2 0+ 3) (25)

Pfi = 1/8 (63 cos5 O - 70 cos30 + 15 cos O)
Pa = 1/16 (231 cosa O - 315 cos4 O+ 105 cos2 0- 5),
Jn --'- parametry charakterizující gravitační pole Země

aurč~jící poruchovou funkci R (ostatní výrazy
v RIIM jsou závislé jen'na poloze bodu, v němž
R uvažujeme); např. je podle [22]

J2 = + [1/3 (2a-a2
) -i-(l:- ..~a + ~:,~7)l

[
4 2 ("'''' 11 )] (26)J4= - 5' (a2-a3)-1 m 2a-'f a2 ;

a 3W2
m = -}-iF (I-a),

w - úhJová rychlost rotace Země.

Tato poruchová funkce způsobuje právě pohyb
uzluQ a perigea eV v čase. Platí známévžorce z nebeské
mechaniky .

cosec t aR
na2'Vl - e2 oi'

cotg i aR Vl- e2 aR------ + ~-'- -o (28)
na2 VI - e2 oi ruz2e oe

Zde a, e, i jsou známé prvky dráhy sputniku, n je
střední úhlová rychlost na dráze.

Do (27) a (28) je nyní zapotřebí dosadit výraz pro
poruchovou funkci (24). Ouvození bylo provedeno
různými autory. Zde použijeme výsledků Žongolovi-
čových [22], exaktních pro případ, že funkce (24) ob-
sahuje pouze členy s parametry J2a J~. S Jeffreyso-
vým označením

3
J = + 2:J2

, 35
D=--S-J4

a po integraci (27), (28) v mezích celého časového inter-
valu mezi dvěma po sobě následujícími průchody sput-
niku rovinou zemského rovníku vyvinul Žongolovič
tyto rovnice pro pohyb uzlu a perigea:

oQ = f!2J + f!<ID + f!22J2
oeV = q2J + q4.D + Q22J2.
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Koeficienty (!' q jsou zde funkcemi prvků ao' i, e, a,'
OJ, ([22]

2:rrao2 cos i
(!2 = -.!.. a2 (1 _ e2)2'

(!4 =:= ::(~o~::):[(: sin2 i - ~)(1 + : e2)_

-G sin2i- :4)e2cos2W). (31)

_ 2nao2 [ 5'2 .]q2- a2(I_e2)2 2 ~'2sm ~ .

Výra~y,pro q4' (!22' q22 jsou složitější a pro krátkost je
neuvadíme. . ,
Pohyb uzlu nabývá maxima při i = 0° nebo při
i ='180°, tj. kdy royina dráhy'sputniku je ztotožněna
s rovinou zemského rovníku. Při i = 90°, tj. kdy
rovina dráhy prochází zemskou osou, je nulový. Ana-
logicky pohyb perigea je maximální při i = 0° nebo
při i = 180° a je nulový při i = 63,4°.
Levé strany rovnic (30) mohou být pro každý sput-

nik. určeny z pozorování jeho poloh po dostatečně
dlouhou dobu. To znamená, že .zpětně můžeme určit
hodnoty koeficientů J, D (29) a tudíž i J2, J4, které
vystupují v rozvoji tíhového potenciálu Země (23),
(24) (vporuchové funkci) jako základní charakteristiky.
To tedy znamená, že z pozorování sputniků mŮžeme
od~odit veličiny charakterizující zemské tíhové pole.
Připomeneme, že u prvních tří sputniků byl sklon

dráhy k rovníku poměrně velmi blízký hodnotě 63,40,
což znemožňovalo použít pohyb perigea, který byl
prakticky nulový. •
K ~ešnímu datu byla již tímto postupem různými

autory odvozena celá řada hodnot koeficientů J2, J4
a nejen těchto, ale též J3, J5 a J6• (V tomto případě
musí být rovnice pro pohyb uzlu a perigea odvozeny
8 uvážením koeficientů J2 ~ J6.) Při tom bylo po-
užito různých sputniků. Tak např. prof. Buchar po-
užil celkem pěti družic a z pohybu uzlů jejich drah od-
vodil hodnoty [21]

- J 2 = (1083,6 ± 0,4) . 10-6
J,'= (-1,1 ± 0,5) .10-6,

King-Hele uvádí [40]
J2 = (1082,79 ± 0,15) . 10-6
J3= (- 2,4 ± 0,3) . 10-6
J, = (-=- 1,4 ± 0,2) . 10-6
Jr, = (- 0,1 ± 0,1) . 10-8
J6 = (0,9 ± 0,8) .. 10-8,

, obdobJlé výsledky jsou v [39], apod.
Počet parametrů J v rozvoji potenciálu, uvaŽova-

ných při odvození rovnic pro pohyb uzlu a perigea,
může být dále zvětšován. Za předpokladu dostateč-
ného počtu sputniků a dostatečného množství pozoro-
vání existuje i reálná možnost určení některých z nich.
V podstatě je tu možnost odvození i značně lokálních
poruch potenciálu, způsobených oblastmi větších
a rozsáhlejších tíhových anomálií. Rovněž existuje
možnost určení i délkových členů, tj. koeficientů při
přidružených 'kulových funkcích v obecném rozvoji1).

3. Odvození tvarovýoh pa.rametrů Země
z pozorování drah sputniků

Skutečnost, že poruohy gravitačnfho pole Země, jak
je určuae poruohová funkoe (24), jsou způsobe~y od-
chylkami tvaru Země od ideální koule, dovoluje

zpětně z nich určit tvarové parametry zemského tě-
lesa, především pólové zploštění a.
Předpokládejme, že z pohybu uzlu či perigea sput-

niků byly odvozeny parametry J, jak popsáno v před-
chozí kapitole; uvažujme zatím J2• Z J2 (26) vychází
zpětně pro pólové zploštění

a~(:J2+~)(I+ ~m)+

+~G J 2 +~r(1 + ~: m). (32)

Pólové zploštění bylo již z pohybu uzlu a perigea sput.
niků určováno mnohými autory ..První odvození podal
prof. Buchar v první polovině r. 1958 na základě
určení pohybu uzlu sovětského sputniku. K dnešnímu
datu jsou uváděny hodnoty (1: a), vesměs ležící
v intervalu 298,1 - 298,3, např.

Buchar: 298,12
King-Hele: 298,24

Cook: 298,20.
Jak je vidět, vychází hodnota velice blízká hod-

notě zploštění elipsoidu Krasovského, zavedeného
dnes ve velké části eurazijského kontinentu.
Kromě určení II existuje možnost odvození i dalšíoh

parametr,ů, charakterizujících Zemi co do tvaru. Dosud
byl učiněn pokus určit ·z hodnoty koeficientu J3 veli-
činu oharakterizující nesymetrii polokoulí.' Problém
však vyžadu~e dalšího zkoumání. Možnosti realizace
jsou zde rovněž reálné. .

4. Výpočet koeficientů ve vzorcích pro nor-
mální tíhové zrychlení na základě pozoro-

. , vání drah sputniků
Vzorec pro normální tíhové zr(Ychleníy má tvar

y = y, (1 + {l sin2<p + {l1 sin2 2<p), (33)
v němž značí
y. - normálnítíhové zryohlení na rqvnfku
<p- sféroidíckou šířku

a [44]
5 15 17,

{l =2 m-a +Tm2-14am, (34)
. ,

1
{lI =ga (a - 5m). (35)

Koeficienty (34), (35) jS9u funkcemi parametrů a, m
charakterizujících normální sféroid. Jestliže bychom
za a dosadili výraz (32), obdrželi bychom f3 a {lI ve
funkcích parametru J2' který lze popsaným způsobem
určit z pohybu uzlu a. perigea sputniku (kap. II.2).
Pak můžeme hodnot koeficientu J2, takto vypočte.
ných, použít bezprostředně pro zpřesnění hodnot
f3 a f3I' -
5. Využití pozorování drah sputniků pro vý-
počet dalších geometrických a fyzikálních
veličin, charakterizujících zemské těleso
Kromě popsaných '4loh existuje celá řada dalších,

v nichž lze pro výpočet určitých charakteristik Země
využít dynamických závislostí pohybu sputniků. Ne-
můžeme je však v rámci této krátké zprávy popisovat.
Některé nebyly zatím ani v dostupné literatuře roz-
pracovány. Jde především o celou řadu řešení, vyplý-
vajících z aplikace třetího zákona Keplerova na sput-
nik. Existují zásadní možnosti odvození rozměru Země,
střední hustoty hmoty Země, charakteristik rozložení
hmoty v zemské kůře apod.
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IV. Závěr
Z uvedených informací 'vyplývá, že existují široké

možnosti využití pozorování poloh sputniků pro řešení
celé řady velice závažných; lze říci i podstatn,ých úloh
praktické i vědecké základní geodézie. Pronikavý roz-
voj v tomto směru nastane pravděpodobně po vy.
puštění "geodetických" družic s optimálními výškami
perigea a s optimálními (z hlediska řešení nastíněných
geodetických úloh) orientacepli drah vůči zemskému
tělesu.
Pokud jde o geodetickou praxi, přichází v úvahu

především určení' geocentrické polohy geodetických
bodů z měření topocentrických souřadnic sputniků.
Vznikly by tak "fundamentální geodetické body",
v nichž by byly nez'ávisle na triangulaci určeny geo-
detické souřadnice, případně ! výška kvazigeoidu;
z obvyklých měření astronomické délky a astronomic-
kého azimutu pak též geodetický azimut. Geodetické
prvky na těchto "fundamentálních geodetických bo""
dech" by mohly být uvažovány při vyrovnání astro-
nomicko-geodetických sítí jako neměnné v případě, že
byly určeny popsaným způsobem S menší chybou, než
jak by byly vypočteny z obvyklého přenosu geodetic-
kých souřadnic. Z tohoto hlediska by bylo pak třeba'
určit optimální hustotu rozmístění takových bodů.
Dosavadní metody vyr9vnání astronomicko-geodetic-
kých sítí by ovšem doznaly podstatných změn. Tímto
postupem bť' byl zároveň vyřešen problém vytvoření
jednotného geodetického systému Země, transformace
dosavadních nepropojených geodetických systémů
a -geodetického spojení kontinentů. '

Lektoroval: prof. Dr. Se. Emil Buchar, FS ČVUT
v Praze
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526.89 :336.211.1 (083.1)
Instrukce B pro udržování služebních map velkých

měřítek.

Upravené vydání zpracované a schválené Ústřední
správou geodézie a kartografie výnosem z 3. února 1960
Č. 222-202-1200/1960. Tisk Kartografický a reprodukční
ústav v Praze. Textová část 164 str., cena váz. Kčs 15,-.
Obrazce, tabulky a přílohy k instrukci B,cena váz. Kčs
25,-.
Jak je o tom zmínka v úvodní části, bylo nové vydání

"Instrukce B" vynuceno naléhavou potřebou měřického
předpisu na udržování map velkých měřítek pro středis-
ka geodézie i ostatní geodetickou veřejnost.
Původní "Instrukce B" vydaná ministerstvem financí

v r. 1932 upravovala udržování tehdejší katastrální mapy,
která sloužila v té době zejména k zajištění daňových
zájmů tehdejšího státního zřízení a k ochraně nemovité-
ho soukromého vlastnictví. Nové vydání "Instrukce B"
z r. 1960 je upraveno v duchu pokrokových zásad občan-
ského zákoníka, kterými se mění konstrukVvní význam
zápisů v pozemkové knize a zajišťuje ochrana státního
socialistického vlastnictví. Tyto dvě zásady projevují se
v nové "Instrukci B", zejména ve zrušení dosavadních
předpisů o technické spolupráci s pozemno-knižními
soudy o ochraně držebnostních hranic, ve zrušení dosa-
vadních předpisů na zakreslování změn do map veřej-
ných knih a na jejich obnovu, v nové úpravě projedná-
vání a schvalování geometrických [polohopisných)
plánů apod.
Zvláštní péče byla věnována stati o schvalování geo-

metrických [polohopisných) plánů na základě předcho-
zího souhlasu výkonných' orgánů národních výborů se
změnami v užívání, obdělávání a dělení pozemků. Při
schvalování geometrických [polohopisných) plánů jsou
respektována i lilediska územního plánování, ochrany
zemědělského půdního fondu a hlediska stavebního řádu
podle příslušných nových socialistických zákonných
norem. Z dalších ustanovení o projednávání geometric-
kých [polohopisných) plánů a z pokynů např. o projed-
návání změn hranic obcí a katastrálních území, o spolu-
práci s národními výbory apod. je patrno, že střediska
geodézie především slouží potřebám národních výborů
a ochraně socialistického vlastnictví. •
Proti původní "Instrukci B", která se zabývala výlučně

mapou katastrální, užívá se v novém vydání z r. 1960
názvů nových druhů map, které jsou udržovány při ve-
dení jednotné evidence půdy [např. mapa pozemková,
mapa evidenční, mapa pracovní). Býv. mapa katastrální
je charakterizována jako dosud živý dokumentační ma-
teriál, archivovaný u středisek geodézie, který se použi-
je k zákresům změn a k výpočtům ploch jen výjimečně
pro určité druhy měřických prací. Instrukce 'zavádí do
měřických prací pro udržování služebních map velkých
měřítek značné zjednodušení [např. při zaměřování hra-
nice mezi zemědělskou a nezemědělskou půdou) a mě-
řické práce oprošťuje od všech formál.ních Iiáležitostí a
přebytečných měření [jak je patrno z přílohy 6 k § 12,
kde byly v ukázce podrobného měření vynechány všech-
ny měřické údaje, které .nemají konstrukční nebo kon-
trolní význam).
Pro polohopisné měření zavádí instrukce i mož-

nost táchymetrického měření za určitých předpokladů
k zhospodárnění měřických prací [viz § 8/1).
, V zájmu úspornosti a přehlednosti bylo v nové úpravě
"Instrukce B" zachováno členění na hlavy, oddíly, od-
stavce a paragrafy jako v instrukci z r. 1932 a v někte-
rých případech nezměněných ustanovení (např. v úvodu
Instrukce) bylo ponecháno i původní znění bez jazykové
úpravy. Podobně v' zájmu hospodárnosti byly převzaty
beze změny i některé tabulky původní instrukce, takže
se v jejich záhlaví vyskytuje pojem "katastrální mapa"
místo "pozemková mapa" nebo "služební mapa velkého
měřítka".
Nové vydání "Instrukce B" uvítají zajisté mladí země-

měřičtí inženýři a technici, kteří pracují s mapami vel-
kých měřítek a kteří tyto mapy vedou a, udržují. Nové
vydání "Instrukce B" je k dostání ve vše.ch prodejnách
map ústa.vů geodézi~ a kartografie.

526.911 Michalski, T.
Triangulaeja szczególowa (Podrobná triangulace 1,

PPWK, Varšava 1000, 5.60 str., 188 obr., 45 tab., formát
240 X170 mm, brož. cena 61,50 zl.
Kniha má xvm oddílů .. I. Vše o b e c n é věd o -

m o s t i - na 47 stranách jsou podány základní poznat-
ky, zejména je podrobně rozvedena technika geodetic"
kých výpočtů, včetně přesnosti a kontroly a popisu
výpočtové techniky. Dále jsou zde uVf:)deny základní po-
žadavky polských instrukcí pro podrobnou triangulacl,
jakož i ustanovení sovětské instrukce pro městské sítě.
II. Přípravné práce [75 str.). Zde je popsána

charakteristika polské trigonometrické sítě a dřívějších
sítí na polském území, které jsou početnější než u nás.
Dále jsou uvedeny základní vzorce pro charakteristiku
měřených směrů. Velmi mnoho místa je věnováno trans-
formacím souřadnic s uvedením základních metod. Zá-
věrem přípravných prací je popisováno zpracování před-
běžného návrhu sítě, kde se zdůrazňuje často opomíjená
zásada, že je třeba využít bodů všech dřívějších trian-
gulací a že síť musí být navržena se zřetelem na potřebu
. podrobného měření. nikoliv jen podle tvaru určovRcích
trojúhelníků.

m. Z á k I a dní p r á c e v p o I i [35 str. J. Zde se
popisuje přehlídka území, vyhledávání daných bodů,
různé měřické postupy pro vyhledání ztracených bodů,
kontrola vyhledaných bodů podle místopisů a doplněni
návrhu sítě podle výsledků přehlídky území. Dále jsou
probírány práce při výměně stabilizačních kamenů a
stavba různých druhů měřických signálů a věží.
IV. Z á s a d y z h u š t ě n í d o s a vad n í sít ě m e-

todou protínání [57 str.J. Autor popisuje základ-
ní úlohy pro výpočet souřadnic jednotlivých způsobů
protínání a přesnost určení bodů a také řešení hromad-
ného protínání.
XV. Vy r o v n á n í v I o žen Ý c h sít í. XVI. V y-

r o v n á n í vol n Ý c h sítí [93 str.). Obě statě pojed-
návají- o látce, která je v současné době dost aktuální
pro práce v hospodářsky málo vyvinutých zemích. Rov-
něž i tato látka je většinou doplněna vhodnými čísel-
nými příklady.
XVII. Na hra z e n í t r I a n g u I a cep ř e s n o u

polygonometrií (4 str.). Autor zde vysvětluje
stručně zásady se zřetelem na předpisy pro polskou
triangulaci. V podrobnostech odkazuje na literaturu.
XVIII. Úprava operátw [6 str.J - popisuje ob-

dobné práce, které se požadují i u nás,
Na konci knihy je bohatý seznam novější literatury.
Práce mgr. inž. Michalského je jediná toho druhu

v geodetické literatuře a je velmi záslužná. Autor, velmi
zkušený odborník-triangulátor cítil značnou mezeru
v literárním podání této důležité disciplíny. Většina
dostupných učebnic pomíjí řadu důležitých otázek,
kterými se musí inženýr prokousat po delší praxi. Práce
je cenná právě v tom, že se zabývá všemi otázkami, kte-
ré činí většině začátečníků značné potíže a konečně ro-
zebírá také mnohé otázky, které budou poučením i zku-
šeným odborníkům. Kniha je psána stručnou a srozumi-
telnou formou. Pro srozumitelnost polštiny doporučují"
kini'hu v originále naší odborné veřejnosti k doplnění od-
borné knihovny. Zvlášť poučná bude pro mladší pracov-
níky, kteří již nemají možnost proJít triangulací v praxi _
a doplnit si tak potřebné vědomosti, kterých bude stále
více třeba pro práce v, zahraničí. Krumphanzl

77 Wind'isch, H.
Nová škola fotografie. Překlad z 13. přepracovaného

vydání německého originálu Die neue Fotoschule I.
[Heering- Verlag, Seebruck am Chiemsee) vydalo SNTL.
Str. 256, obrázků 180, tabulek 10, cena brož. 17,60 Kčs,
váz. 22 Kčs.
Kniha je určena široké veřejnosti, zejména začáteční-

kům. Bez jakýchkoli nároků na hlubší znalost fyziky,
chemie a optiky je čtenář seznámen s podstatou foto-
grafic'kého 'zobrazování a fUIlikcíOipticlkých částí fotogra-
fických !přístrojů a se základy 2Jpracování filmového
materiálu. V rpubHkaci je ta'ké v Ik,rátkosti pojednálno
o fotografování na 'barevný materiál a o možnostech,
které poskytuje ,barevná fotog,rafie.
Pro informaci čtenářů lze vyjmout z bohatého obsahu

alespoň nejzajímavější titulky: Nejobvyklejší typy pří-
strojů na malý a střední fONllát, úvod do techniky mo-
mentních snímků, světlo a barva, film a filtr [temný
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svět a světlo, barevné filtry, 40 pokynů pro fotografo-
vání na malý formát, pravidla pro osvit). Zvláštní po-
zornost je v knize věnována technice vyvolávání foto·
grafického materiálu [stručný nástin vyvolávací tech-
niky, osvětlení temné 'komory, vyvolávání, -'\.tsoolovll.'llí,vy-
pírání, sušení negativů, kopie na papíře pro umělé svět-
10) a možnostem využití jednotlivých druhů vývojek a
ustalovačů [příprava roztoků, složení vývojek, druhy vý-
vojek, ovlivňování vyvolávacího procesu, pře,dpisy na vý-
vojky, metolhydrochinonová vývojka, amidolová vývojka,
glycinová vývojka, pyrokatechinová vyrovnávací vývoj-
ka, jemnozrnná vývojka W 22, Seasův předpis, jemno-
zrnná vývojka W 665, osvit, vyvolávací doba, ustalovací
lá'4eň, lVypírání, zesilování a zeslabování, z,esilování dvo1-
chromanem draselným, retuš, o zrnu a strmosti, tři cha-
rakteristické příklady strmosti negativního materiálu).
V následující kapitole je popsán princip a postup při
zvětšování a vytčeno 32 pokynů pro práci při tomto zp'fi-
sobu zpracování fotografického materiálu.
Populárním způsobem je v knize pojednáno o optic-

kých součástech fotografických přístrojů a přístupným
způsobem vysvětleny základní odborné termíny [vše-
obecné optické pojmy, vady čoček, jak si vYZKoušíme ob-
jektiv, ohnisková vzdálenost, obrazové pole, o zorném
úhlu, obrazová vzdálenost - předm"ětová vzdálenost,
světelnust '-- relativní otvor - účinný otvor, předsád-
kové čočky, makrosnímky přístrojem 9 X12, zjišťování
neznámé ohniskové vzdálenosti ). Protože k výzbroji
dnešního fotografa-amatéra patří také zařízení pro po-
řizování snímků při umělém osvětlení je v publikaci po-
psáno jejich využití [21 pokynů pro snímky při umělém
světle, technika snímků při bleskovém světle, princip
bleskových žárovek, reflektory, bezbarvé nebo modré
bléskové žárovky, bleskové výbojky, doba osvitu při po-
užití elektronických blesků). Stručná zmínka je též vě-
nována technice fotografování na barevný filmový ma-
teriá.l [stručné uvedení do barevné fotografie, snímková
praxe, osvit, správné podání barev, umělé a bleskové
světlo, promítání).
V závěrečné kapitole, nazvané "ABC fotografie, užiteč-

né rady pro amatéry" nalezneme stručné rady snad pro
všechny případy, se kterými se můžeme při fotografo-
vání setkat.
Snadno pochopitelný výklad je doplněn množstvím

ukázek černobílé a barevné fotografie z nejrůznějšího
prostředí: Knihu lze doporučit každému, kdo se' chce vě-
novat nebo věnuje fotografo~ání. lnž. Vyskočil

778.344 Schlemmer, J.
Fotografování infračervenými paprsky. Vydalo SNTL

v prosinci 1960. 147 stran, 89 obrázků, 13 tabulek, cena
brož. výtisku 8 Kčs.
Kniha je určena odborným pracovníkiim v průmyslu a

výzkumu a všem zájemcům o zvláštní obory užité foto-
grafie. V první části je pojednáno o podstatě infračer-
veného záření, o jeho vlastnostech, vzniku a zdrojích,
o přímé a nepřímé viditelnosti a zviditelňování infračer-
veného záření. Hlavní zřetel je pak samozřejmě věnován
fotografickému zobrazování infračervených paprskú. Pře-
devším je to zcitlivování - senzibilace - fotografických
vrstev pro infrač.ervené záření [senzibilační barviva pro
infračervená záření, způsoby. senzibilace, senzibilace fo-

·"tografických vrstev koupáním, obchodní druhy fotogra-
fických vrstev citlivých k infračervenému záření),
vliv vlnové délky infračerveného záření na změnu kon-
stanty fotogr;afického přístroje a optické filtry pro vyme-
zení oblasti infračervených paprsků a odlišná doba osvi-
tu senzibilovaných vrstev. Podrobně je také v knize po-
psána práce a způsob zpracování vrstev citlivých k in-
fračervenýmpaprskům, způsob osvětlení temné komory,
vyvolávání, desenzibilace, zastavování vyvolávacího po-
stupu a ustalování.
Z hlediska různých praktických oborů lidské činnosti

je zajím!ivá následující část knihy, jednající o možnos-
tech využití fotografie v oblasti infračervených paprsků.
Je to zejména Využití fotografování infračervenými pa-
prsky 'v přírodních vědách: botalnice, fytopať'O'logii, lé-
kařstyí; dále pak v kriminalistice, archeologii, grafickém
a textilním průmyslu a při zkoumání pravosti obrazů.
Pro odborníky - zeměměřiče bude zvláště zajímavé vy-
užití fotografování infračervenými paprsky při pořizo-
vání dálkových snímků [pro obor fotogrammetrie) a
v astronomii.

Závěrečná část publikace je věnována jiným zpúsoblun
zobrazování v oblasti infračervených paprskLI, zvláště
metodám a používaným přístrojúm pro zviditelňování
infračervených paprsků a pro pozorování ve tmě. V kni-
ze je také podán bohatý seznam české, slovenské a cizo-
jazyčné literatury, která dané téma podrobněji rozvíjí.
V seznamu je také např. uvedena práce prof. Kloboučka:
Fotogrammetrický snímek [Praha 1947).
Jak. je zřejmé z této stručné charakteristiky, mohla

by se Schlemmerova kniha stát východiskem pro práci
našich odborníků při výzkumu možností využití foto-
grafie v oblasti infračervených paprskú ve fotogram-
metrii a astronomii. Poznatky v ní obsažené lze považo-
vat za základ pro studim úžeji specializované literatury.

lnž. Vyskočil

/
51 SedlMek, J.

Nebojte se matematiky. 1. řada sv. 17. polytechnické
knižnice Čs. společnosti pro šii\enI politických a vědec-
kých znalostí. Vydalo SNTL Praha 1960; 172 stran,
fl8 obrázkll, cena brož. 5,50 Kčs.
Publikace se zabývá řešením některých populárních

úloh tzv. rekreační matematiky a klade si kromě úkolu
výchovného a všeobecně vzdělávacího ještě další c,l: chce
ukázat. že mnohé hříčky s r'e,kre,ační temati<kou nejsou
jen samoúČ'elným ukracováním dlouhé chvíle, nýbrž iíe
mnohé vedou k vážným problémům, důležitým v apli-
kacích matematiky. Publikace je určena studentům
středních škol, i'eš!telům matematické olympiády, učite-
lům osmiletÝG.h a iedenáctiletých středních škol a voom
ostatním záj,emclim o matematiku.
Přes některé zajímavé úlohy na šachovnici, hru aritmo-

machina a rozbor vyhlídek na výhru při Sportoe a Sazce,
tedy přes počet pravděpodobnosti a přes některé optické
klamy v geometrii přechází autor k nauce o číslech a
k základúm počtu v dvojkové soustavě. Další část je pal(
věnována geometrii mnohoúhelníků [úloha o dláždění
chodby, parkety, včelí. buňky) a přes spojité a nespojité
geomerické obrazce je vysvětleno sestavování struktur-
ních vzorcli organické chemIe. Publikace je uzavfena
některými metematickými hlavolamy a slovními úlohami
s polytechnickým námětem.
Publikace nemá vlastní tematickou osnovu. Je to spíŠE!

sbírka matematických úloh a hlavolamů, jejichž účelem
je zpřístupnit matematické zákony a ukázat jejich uplat-
nění. Kniha S'B mM~estát dobrou pomůckou a doplňkovou
literaturou v závodních školách práce pro tříbení mate-
matického úsudku posluchačli. lnž. Vyslcačil
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Geodetické stroje, přístroje
a pomůcky

I

TrojnQŽkaZeiss s optickým centrovačem
526.913.7

V současné době byla v závodech VEB Carl Zeiss-Jena
zahájena výroba trojnožky i s optickým centrovačem.
Svým vnějším vzhledem 'a celkovými rozměry se ne-
liší od ostatních trojnožek fy Zeiss-jena, samozřejmě až
1lJ. pevně vestavěný optický centrovač (obr. 1J. Za-

chováním rozměrů původních typů je však dána její
univerzálnost, kterou se trojnožky této firmy vyznačují.
Do jejího kruhového otvoru lze tedy zasunout čep
theodolitů: Zeiss-Theo 010, Theo 020, Theo 030, dálko-
měri'l Daltha 020, Redta 002 a mimoto též čep invarové
latě Ba-Ia 2m, cílový terč Zeiss a čepy dálkoměrných
laU Redta, Dimess a Lota. Trojnožky lze také použít pod
fototheodolit fy Zeiss .,- J ena.
Technická data optického centrovače:
zvětšení . . . . . ., l,7krát,
mtnimální vzd. zaostření. . . 120 mm,
zornépole 1026'.

Výhody tohoto nového zařízení není snad třeba zvláště
zdůrazňovat, neboť vyplývají jednak z technických údajů
(výhodně malá minimální vzdálenost zaostření] jednak
ze samotných dobrýchvlastn6stí optických centrovačů.
Tímto zařízením je tedy umožněno optické dostřeďování
theodolitů, dálkoměrů a všech ostatních zařízení, vyrá-
běných v závodech VEB Carl Zeiss - Jena, která sama
o sobě nemají optický centrovač vestavěn. Je to dalši
rozšíření možností, které přístroje této firmy poskytují.

lnž. Vyskočil

v

Z činnosti Ceskoslovenské
vědeckotechnické společnosti;
z činnosti odbornej skupiny geodézie a karto-
grafie pri Krajskej sekcii ČSVTS pre staveb-

níctvo v Západoslovenskom kraji
526:374.5

Prvý polrok 1961 bol v znamení zvýšenej aktivity
závodných pobočiek ČSVTS. Po prekonaní počiat6čných
ťažkostí sa ich práca začala úspešne rozvíjať, a to
ako na úseku náboru nových členov a zapájenia skú-
sených pracovníkov tak aj vo vlastnom poslaní ČSVTS
na úseku. zvyšovania kvalifikácie pracovníkov a p.apo·
máhania technického roz'Voja. Prostriedkom k tomu bola
séria prednášok s odbornou tématikou, organizovaná
jednak krajským výborom a jednak jednotlivými závod·
nými pobočkami. Z významnejších podujaU treba spo·
menút prednášku s. inž. Kruisa o aktuálnych problé-
moch niveláC'ie vysokej presnosN, s. 'inž. Šestáka o no-

vých poznatkoch v trigonometrickom určovaní d!žok,
s. inž. Lorinčíka o zlepšovacích návrhoch zavedených
na ÚGK v Žiline, s. inž. Koubu o medzinárodnom kon·
grese geograficko-kartografickom v Stockholme, s. inž.
Va]oviča a s. inž. Kociána o mechanizácii a automati'
zácii v geodézii a s. inž. Michalčáka o nových geode·
tických prístrojoch.
Z časových aktualit bola usporiadaná prednáška s. dr.

Bochníčka o raketovej technike. Závodná pobočka pri
ÚKG v Bratislave zamerala náborovú akciu najm1i na
vonkajšie pracoviská a jej výsledkom bolo založenie
skupín v Nitre, Nových Zámkoch, Trenčíne a v Trnave.
Tým sa okruh činnosti ČSVTS rozširuje na také praco-
viská, ktoré by ináč zostali mimo.
Krajský. výbor pripravuje na jeseň toho roku sym-

pózium o meraní posunov stavieb v Smoleniciach. Pre
ďalšiu činnosť zostáva i naďalej hlavnou úlohou preh!-
bovanie starostlivostí o technický rozvoj a pomoc zlen-
šovatefom. Úzka spolupraca závodných pobočiek s kraj
ským výborom ČSVTS je predpokladom, že úlohy ČSVTS
i v druDom polrokll hudú úspešne splnenÁ

Ze semináře ÚSGK o speciálních pracích
pro těžký průmysl 526.99:338.4:62

Ve dnech 5.-7. dubna 1961 pořádala ÚSGK a ÚGK
v Praze seminář o speciálních geodetických pracích
pro těžký prúmysl, kterého se zúčastnili kromě zá-'
stupci'J ústavů geodézie a kartografie i pracovníci z ji-
ných pracovišť. Ke svolání semináře nemálo přispěl
i film "Zavolejte je včas", kterým byla širší technická
veřejnost seznámena s možností zjišťování závad
v chodu rotačních pecí a jeřábů geodetickými meto-
dami. Hlavní referáty 'přednesli pracovníci ÚGK Praha,
kteří v tomto oboru pracují delši dobu a mají bohaté
zkušenosti.
První den byl věnován teorii a byly předneseny čtyři

referáty. V úvodní přednášce se s. inž. Galař všeobecně
zmínil o různych druzích geodetických prací v těžkém
průmyslu, podtrhl jejich důležitost a rozmanitost a
zhodnotil, jakých úspor se dosáhlo v našem národním
hospodářství včasným zásahem geodeti'l.
V druhé přednášc'e seznámil s. inž. Drtina přítomné

s geodetickými pracemi při proměřování rotačních pecí,
kde se zjišťuje vzájemná poloha osy pece a os vodicích
kladek, na kterých se pec otáčí. Z naměřených vý-
sledků se odvodí hodnoty pro horizontální posun kla-
dek, kterým se dosáhne toho, že osa pece je přímkou
v požadovaném sklonu. Postup práce byl osvětlen n,!
konkrétním příkladu. Výkresová dokumentace byla roz-
dána všem účastníkům. Přednáška získala na názor-
nosti promítnutím celé řady barevných diapozitivů.
Po promítnutí filmu o speciálních geodetických, pra-

cích v těžkém průmyslu "Zavolejte je včas" pokračoval
s. inž. Říha přednášlmu o měření mostových jeřábů
geodetickými metodami. Byl vysvětlen zpi'lsob zjišťo-
vání odchylek středi'l kolejnic od záměrné přímky, roz-
pětí jeřábu, měření výšek kolejnic a proměřování jeřá-
bových mostů. Přednáška byla podána velmi srozumi-
telnou formou a na praktickém příkladu bylo osvětleno
zpracování měřických výsledkit Zároveň byly předve-
deny pomůcky, kterých se používá při tomto měření.
Domníváme se, ~e by stálo za úvahu zavedení pri'lběž-
ného číslování .měřítek pro zjišťování odchylek středi'l
kolejnic, aby se zamezilo případným chybám ze zá-
měny znamének.
V poslední přednášce s. inž. Jánoše z Ústavu technic-

kého dozoru v Praze byla vyzdvižen,a důležitost geode-
tických prací pro těžký prúmysl a byl vznesen poža-
davek, aby měření bylo preventivní a nejen po nastalé
poruše. Zvlášť význílmná byla stať o bezpečnostních
předpisech při práci na jeřábech, které jsou velmi
přísné a jejich dodržování je nezbytné při této namá-
havé a nebezpečné práci.
Na ukončení prvého dne byla diskuse, v níž někteří

již zkušení pracovníci podali své připomínky. Soudruh
doc. Krumphanzl poukázal na to, že je nezbytné, aby se
geodeti neomezovali jen na zjišťování odchylek oť!
správných hodnot, nýbrž, aby z-hodnocovali naměřené
výsledky, činili z :nich závěry a vypracovávali návrhy
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na novou úpravu .. K tomu je třeba seznámit se' doko-
nale s daným problémem a s podmínkami provozu.
Další dva dny byly věnovány praktickému cvičení,

při kterém byli účastníci rozděleni do skupin pod ve;
dením zkušených pracovníků ÚGK Praha. První d,en se
měřila V hrudkovnách v Ejpovicích jeřábová dráha a
rotační pec, která byla v generální opravě. Druhý den
se pokračovalo v Králodvorských železárnách, kde byly
předvedeny měřické postupy při proměřování osy stroje
na odstředivé lití trub a urovnání os setrvačníku a
válcovacích stolic. Přímo na jeřábové dráze byl osvět-
loen způsob měření jeřábových mostů.
Závěrem je nutno hodnotit tuto formu semináře jako

velmi zdařilou. Spojení teoretického výkladu s prak-
tickým cvičeníin v závodech je velmi účinné. Předností
bylo i to, že se všichni seznámili s novým nezvyklým
pracovním prostředím. Všem zástupcům ústavů geodézie
a kartografle byla přédána úplná souprava měřických
pomůcek na měření jeřábových drah a tím jim dána
možnost jejich okamžitého zásahu. V ostatních oborech
získali účastníci ucelený přehled o způsobech měření
v těžkém průmyslu.
Tento počin ÚSGK je třeibia ve všech sI\lěrech uvítat.

Potřeba semináře vyplynula zajisté ze stále stupňova-
ných požadavků průmyslu na geodetickou spolupráci
při řešení :rozličných úkolů, tkekterým jsou geodetické
metody velmi vhodné. Vzniká zde nesporně nový geo-
detický obor. Je v zájmu rozvoje našeho průmyslu,
aby především ÚSGK vytvořila pro tyto práce co nej-
dříve náležité podmínky. Tento seminář byl dobrým
základem a vytvořil předpoklady, aby na všech ústa-
vech geodézie a kartografle i na jiných pracovištích
byli účastníky semináře vyškolení další potřební pra-
covníci. Je jistě záslužné od pracovníků ÚGK Praha, že
rozvíjeli tento pracovní úsek i přes řadu překážek,
a Je třeba jim za to vyslovit dík. Novák, Šrqm

Ze ,Skupiny pro dějiny geodézie a kartografie
při; Komisi přírodních, lékařskfch a technic-
kých věd při Historické sekci Ceskoslovenské

akademie věd 526(091J
při Komisi pro dějiny přírodních, lékafských a technic-

kých věd při ,Historické sekci Československé akademie
věd se utvořila Skupina pro dějiny geodézie a kartogra-
flé). Úkolem této skupiny je soustředit pracovníky i zá-
jemce o dějiny uvedených oborů, koordinovat práci a
publikační činnost. Pro své spolupracovníky a zájemce
bude skupina pořádat přednášky a samostatným pra-
covníkům muže v jejich práci zajistit pomoc. Skupina se
chce starat o kolektivní zpracování některých témat a
o soustavnou dokumentaci. Z toho důvoQ.uby skupina rá-
da soustředila širší okruh svých spolupracovníků a z toho
diivodu upozorňuje všechny zájemce, že si mohou vyžádat
potřebné přihlášky pro skupinu geodézie a kartografie
u Komjse pro dějiny přírodních, lékařských a technic-
kých věd, Praha-Hrad, Jiřs'ká 3. Jde o volné sdružení bez
členských příspěvků. Předsedou skupiny je akademik Jos.
Ryšavý.
Případné příspěvky z historie zeměměřické možno uve-

řejňovat ve "ZpráVách", určených pm vn1třní potřebu
Komise ak imformaci zájemců z jednotlivých skupin.
Rovněž redakce č'asopisu "Geodetický a 'kartog,rafloký
ob2lor" na žádost skuptny geodetic'ké vyslovila sou-
hlas se zřízením hlídky "Z dějin geodéz,zeakartografie".
V této hlídce by byly publikovány vybrané příspěvky, kte'
ré by nebyly jen samoúčelně I1lstorizující, ale zajímavým
způsobem by dokumentovaly i souvislosti s novou tech-
nikou, s novými úkoly geodézie a kartografle. Byla by
to pojednání rz;idějin geodézie, ikterá by 'byla z historické-
ho hlediska zajímavá a z hlediska plnění současných
úkolů odvětví geodézie a kartografle poučná a užitečná.
Veškeré dotazy zodpoví místopředseda skupiny pro

dějiny geodézie a kartografie inž. Jaroslav Pudr, Praha
G - Dejvice, Na Hanspaulce J8. j. p.

Oprava tiskové chyby
Prosíme čtenáře, aby si v nadpisu .článku C Sc inž.

B. Delo'nga v Č. 6 GaKO 1961 na str. 104 opravil! tisko-
vou chybu v nesprávně vysazeném výrazu "tellumetru"
na správný "tellurometru".

Seznam
diplomových prací spec. kartografické, fakulty

stavební, ČVUTv Praze
(Pokračování z Č. 8 roč. 1960, str. 160 GaKOJ.
Rok 1961. .
Eva C a f o u I' k o v á: Technologie reprodukce plasti-
city, terénu. ,

EmU Fa b i a n: Technický projekt orientačního plánu
města Poděbrad.

Hana H o u š k o v á: Technický projekt speciální mapy
z oboru zdravotnictví.

Pavel Hl' dli č k a: Fotografie dokumentační, fotogra-
fie malého formátu a mikrofotografie v kartorepro-
dukci.

Jana C h mel í k o v á: Ideový návrh atlasu zdravot-
nictví ČSSR.

Stanislav Jež e k: Anaglyfové mapy.
Petr K o v ář: Reprodukce map barevnou fotografií.
Ján K I' á 1i k: Technický projekt školní nástěnné mapy
Středočeského kraje se současným řešením, příruční
mapy. .

Ludmila Pe j s k a I' o v á: Technický projekt/ politické
mapy Afriky v měřítku 1:8 mil. (nástěnnáJ a v mě-
řítku 1:40 mil. (příruční). .

Hana P y š k o v á - F e 1ber o v á: Technický projekt
školní nástěnné příruční mapy okresu Klatovy.

Alena Raš ,p1i č k o v á: Studie určení hustoty sídel,
. znázorněných na mapě světa v měřítku 1:2,5 mil.
Jindřich .Tom á šek: Zobrazovací způsoby pro spe-
ciální mapy.

Bohuslav Vol f: Zobrazovací způsoby pro mapy celé-
ho světa na jednom listě. lnž. Kraus

Brigádám socialistické práce a všem kolek-
tivům, které o tento titul usilují

Tvrclíme-Ji - a' to práv,em - že brigády socialistické
práce jsou nejprogresívnější formou socialistické soutěže,
pak z toho nutně vy:plývá i jejich poslání - stát v čoele
mohutného wzvoje'praoovní iniciativy, jejímž výsledkem
budou splněné a překroč'ené výrobní úkoly.
J,e pravda, že v mnohých kolektivech máme jiŽ,hotové

talentované zlepšovatele a vynáloezoe, kteří za své pra-
covní úspěchy děkují zkušenostem získaným dlouhole-
tou praxí. Avšak technický rozvoj letí kupředu, není doba
na pomalé získávání znalostí a sbírání, zkušeností po
drobtech. Nejrychlejší cestou k osvojení si no'vých způ-
sobů práCe a l{ seznámení se s novou technologií i'e stu-
dium technické literatury. Dnes již nestačí jen přísloveč-
né "zlaté ruoe", mnohdy více pomůže jednoduchý vt.ipný
ná,pad. .
Množství výborných příruook i celé knižnice kapesních

svazků s nejrůznější tématikou byly napsány a vytištěny
proto, aby srozumitelným a náZiDrným způsobem pomá-
haly prohloubit znalosti, ale aby též působily podnětně
na tvůrčí iniciatiVu.
Jestliže je tedy vaším úkolem stát se průkopníky nové

techniky a nových metod práce, je ve vašfrm i v celostát-
ním zájmu číst a studovat odbornou literaturu.
BIS - Bezplatná informační služba Státního naklada-

~elství technické literatury vám poradí, které knihy jsou
vhodné pro váš pracovní problém nebo ke zvýšení vaší
odborné kvalifikace.
BIS - Bezplatná informační služba vám bude na požá-

dání posílat zdarma veškeré informace o novinkách tech-
nické literatury, zejména měsíčník NOVINKY, a po:nůže
vám tak sIedovat technický rozvoj v některém z techto
oborů:
Matematika
Geodézie

Hornictví
Hutnictví
Slévárenství
Strojírenství
Ekonomika
Energetika
Přihlaste se obyčejným korespondenčním iístkem, který

pošlete na adresu
BlS - Bezplatná informační služba,

Státní nakladatelství 1:'eclmické literatury,
Praha 1, Spálená 51

Elektrotechnika
Stavebnictví
Chemie
T,extil -:c Kllže
Dřevo - Papír
Sklářství
Potravinářský průmysl
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Geodetický obzor
sv. 7/49 (1961) Č. 8

Zeměměřické řady opustil náhle dne 14. června 1961
další jejich člen C Sc inž. Jan Karda, obětavý učitel,
laskavý přítel studentů, zkušený praktik a nadšený pro-
pagátor paralaktické polygonometrie.
C Sc inž. Jan Karda se narodil 2. dubna 1914 v Pra-

ze. Po snedošk1olských studiích si 'na Vysoké škole spe-
ciálních nauk při ČVUT v Praze zapsal obor zeměměřic-
kého inženýrství, který zakončil v roce 1936 II. státní
zkouškou s vyznamenáním. Po abslllvování školy pro
záložn,í důstojníky odchází do Vojenského zeměpisného
ústavu v Praze, kde působil až do října 193&. Během
okupace pracoval jednak v zeměměřických kancelářích,
jednak v Zeměměřickém úřadě. Po 13 letech všestranné
odborné praxe přichází na České vysoké učení tech-
nické v Praze, aby své poznatky předával zeměměřic-
kému dorostu. Na tehdejší zeměměřické fakultě se
vedle činnosti pedagogické, ke které přistupoval vždy
nanejvýš odpovědně a svědomitě, věnoval s houževna-
tostí a chutí jemu vlastní i práci vědecké, takž\e už
v roce 1955 dosahuje jako jeden z prvých zeměměřlc-
kých inženýrů vědecké hodnosti kandidáta technic-
kých věd.
Bohaté vědomosti a zkušenosti však neuplatňoval jen

na půdě fakulty. Odborníkům z praxe je nezištně pře-
dával na četných konferencích, přednáškách a seminá-
řích. Publikované teoretické studie z paralaktické poly-
gonometrie, právě tak jako uveřejněné výsledky prak-

tických zkoušek a rozborů této metody, vzbudily pro
svou původnost a vysokou obsahovou úroveň přirozený
zájem nejen u nás, ale i v zahraničí.
. Při vzpomínce na C Sc inž. Jana Kardu však není
možné opomenout ani jeho krásné osobní vlastnosti,
jakými byla přímost, poctivost v práci i v jednání,
pracovitost, laskavost, ochota a především skromnost.
Proto nikoho neudivuje, že výsledkem jeho plodného,
i když poměrně krátkého života, je velký kus dobře
a pečlivě provedené práce, :za kterou je mu třeba ne-
jen poděkovat, ale především na ni, jako příkladnou,
nezapomínat. lnž. Podhorský

Inž. Jaroslav Pudr sedmdesátníkem
92 Pudr : 526

Dne 8. června 1961 dožil se v plné fyzické a duševní
svěžesti s. inž. Jaroslav Pud r, zeměměřič - historik,
70 let. V součas.né době přednáší ještě na FS ČVUT
v Praze "Dějiny geodézie a kartografie", ke kterým vy-
dal skripta, recenzovaná také v našem časopise.
Od svých studentských let pracoval neúnavně ve spo-

lečenských organizacích k prospěchu celku a jako od-
borník vypracoval se ve službách hlavního města Pra-
hy na jedno z předních míst. Jeho zkušenosti z výstav·
by měst při vytyčování stavebních čar a výškových
úrovní vydané tiskem v SNTL budou ještě dlouho slou-
žit jako vzor nejmladším nastupujícím generacím geo-
detů při realizaci smělých projektů výstavby našich
měst a vesnic.
Mnoho zdraví do dalších let přeje našemu jubilantu

redakce

Vysoké státní vyznamenání
prof. dr. E. Bucharovi

Preside1nt IrepubHky A. Novotný udě1'i1 'vyznamenání
Za zásluhy I() výsta'l.'bu čle!nu - 'korespondentu ČSAV
E. B uch a r o v i, profesoru ČVUT v Praze, za jeho zá-
sluhy o rozvoj čs. astronomie.
Vyso'ké státní vyznamenání ode'vzdal pl'1of.Buoha'l'lOvi

na presidiu Čs. akademi,e věd v pátek 14. července 1961
mi'nistr Ipresideln't ČSAV ,prof. Idr. Zd. Nejedlý.
K udělení vyso'kého státního 'vyznamenání soudrulhu

prof. Bucharovi Iblahopřejeme.

Holandská kniha v Praze
Dne 12. 'září 1961 bude 've Středisku technické ~itera-

tury 'v Prlaze 1, Spálená 51, otevřena výs'tava holand-
ských vědeokých a technických 'lm-ih. Výstavu pořádá
Sdružení čs. lnakladatelství a 'kni~ního obchodu spolu
~,e Stá'tním nakladatelstvím technické literatury ve
spolu,práci se Stich'ti:ng GrlafisCh Exportce,ntrum v Amste-
rodamě. Výstava potr'vá la'ž do 19. tláří 1961.

.<EPREZENTAČNÍ VÝSTAVA VĚDECKÉATECH N fCKÉ LITERATURY
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Přírůstky mapové dokumentacé VÚGTKv Praze
ČSSR

Mapy hvězdné oblohy
otáčivá mapa severní hvězdné oblohy. vydalaOSGK. Zpracoval

a vytiskl KRO v Praze. 1. vydání - 1960. Náklad 4000 výtiskO.
Rozměr 27X28 cm. Cena Kčs 9,&0. •
VOGTK čís; přír. 504/60.

otáčavá mapa severnej hviezdnej oblohy. Vydala .OSGK. Spraco-
val a vytlačil KRO v Prahe. 1.. vydanie - 1960. Náklad ~OOOvý-
tlačkov. Rozmer 27X28- cm. Cena Kčs 9,SO.
VOGTK čís. přír. 547/60.

Mapa v českém a slovenském vydání umožňuje stanovit pro zvo-
lený okamžik polobu souhvězdí viditelných nad obzorem v země-
pisnýchšiřkách ČSSR. Obsahuje hvězdy do páté hvězdné velikosti,
tj. takové, které vidime dobře prostým okem. Mapa má krycí list
s oválným výřezem" který je o,patřen čiselníkem s dělenim od
16 hodin odpoledne do 8 bodin ráno. Pod číselníkem se ve výřezu
otáči mapa, s kterou se současně otáči kalendářní kruh. Proti
časovému údají číselníku natáčíme zvolený měsíc a den v roce,
v oválném výřezu pak vidíme souhvězdí ve správné 'poloze vzhle-
dem k obzoru.
Na druhé straně mapy je zmenšenina mapy Měsíce, kterou na-

kreslil český selenograf Karel Anděl. Mapa je reprodukována
v poloze, jak se Měsíc jeví v převracejícím hvězdářském daleko-
hledu. sever je dole. Při pozorování Měsice prostým okem r.ebo
kukátkem je třeba mapu otočil D 180'. Na okraji mapy jsou ně-
které údaje o Měsíci.
Mapa je vložena dD obalu, na kterém je návod k používání

a uvedeny dále některé astronomiokÉ' úd,\je.

r-tapa severni hvězdné oblohy. Vydala OSGK. !Zpracoval a vytiskl
KRO v Praze. Autor mapy: inž. A. Riickl. S, vydáni - 1960. Ná-
klad 3350 výtiskO. prOměr oblo,hy 64 cm, rozměr papiru mapy
77 X88 om. Cena Kčs 10,-.'
VOGTK čís. přír. 502/60.
Barevná spektrálnj mapa severni hvě2ldné oblohy obsahuje po-

IDhy objektO pro epochu 1950,0 a je zdokonalena .po obsahové
stránce. podkladem mapy je moderní hvězdný katalog dr. A. Beč-
váře "Atlas CeoU II - Katalog 1950,0" [ČSAV, 1960J.
K porozumění mapy je ve vysvětlivkách značkový klič a na rubu

mapy je textová část, kde jsou stručně shrnuty některé astrono-
mické poznatky objasňujicíbliže obsah ·mapy.
Mapa je svým obsahem zaměřena hlavně pro nejširší okruh

astronomů-amatérů, členO astronomíckých kroužků a všech přátel
astronomíe, kteří v ní najdou fadu údajů užitečnýck pro amatér-
ská pozorování.
Mapa je složena do formá!u 25,5X2,2 cm a má předtištěný vý-

razný titul.

Mapa jižní hvězdné oblohy. vydala OSGK. Zpracoval a vytiskl
KRO v praze., Autoři mapy: j. Klepešta a inž. A. Riickl. 1. vydání
- 1960. , Náklad 3350 výtiskO. Průměr oblohy 65 cm, rozměr papíru
mapy 76X88 cm. Cena Kčs 10,-.
VOGTK čís. přír. 503/60.

Mapa jížni obloby je vydána u nás poprvé; je přesným protějš-
kem mapy severní hvězdné oblo,hy. Vydání této mapy u nás má
význam, neboť mOžeme pozoro,vat, celé dvě' třetiny jižní nebeské
polokoule. Mapa je proto vhodná pro pozorování pod nebeským
rovníkem, jelikož na mapě severni hvězdné oblohy jsou jižní
souhvězdí v důsledku nevyhnutelnépD zkresleni značně roztažena
v rektascens!.
Uvedený značkový .klič ve vysvětlivkách napomáhá čtení mapy.

Na rubu mapy je dále obsáhlá textová část. která spolu s mapou
je určena přp,devším astronomům amatérům a šíro-kému O'kruhu
pfátel astronJmie,kteří se cbtěji bliže seznámít se světem hvězd.
Mapa je. složena do .formátu 25,5 X22 cm s [předtištěným výrazným

titulem.

Atlasy
Kapesní atlas světa. Vydala OSGK. Zpracoval KRO v praze. Ma-

povou a textovou část vytiskl KRO V Praze. 1. vydání - 1960.
Náklad 100 370 výtisků Formát 11X16 cm. Cena ,:,ázaného výtisku
Kčs 12,-.
VOGTK čís. p~ír. 554/60.

Kape~ní . atlas světa je příruční vydání Malého atlasu světa.
Úvodem je řada vysvěilivek společných pro 39 mapových listů
fyzických a poIítických map světa, světadílů, jednotlivých států
nebo jejích skupin. Na vnější a zadní straně .!<aždé mapy je teXll
a vlajka zobrazenébo státu. U Rolitické mapy CSSR je i přehledná
mapka "Správní rozděleni ČSSR' s p'řehledem krajů a okresů.
Mapám předch~zí "Pásmový čas', "Hvězdná obloha" a 1l.daje

sluneční soustavy.

Malý atlas sveta' - 1. slovenské prírnčné vydanie. Vydala OSGK.
spracoval KRO v Modre-Harmóníi v spoluprácí s KRO v Prahe.
1. vydaníe - 1960. Náklad 15 ~ výtlačkocv. Formát 15X21 CIjl.
Texto'vá časť 184 str., mapová 39hlavných map a regíster 7~ stran;
Cena víazaného výtlačku ,Kčs 22,-'. ~
VÚGTK čís. přír. 9/61.

Prvni slovenské příru'ční vydání Malého atlasu světa vzniklo
přepracováním 3. českého příručniho vydání Malého atlasu světa.
Ke dní redakční uzávěrky jsou V tomto atlasu podchyceny všechny
změny a ,nejnovějši ze!Ilěpísné 1l.daje, kromě po'sledních změn,
které probíhají na. africkém kontinerttě.
V ,první části atlasu (textové] je stručný pře·hled o zákla,dních

politických a ekqnomickQ1:€ografiakých ~dajích jednotlivých států.

V druhé části (mapové) je 1l.vodem' část astronomická, plani-
glóby, politická mapa světa, tlásledují fyzické a politické mapy
světadílO, skupin států a í jednotlivých států. Na rubu mapJvých
listO je přislušná geografícká charakteristika krajiny nebo státu,
často doplněná tabulkami /a plány některých měst a velknměst.
V třetí částí je rejstřík zeměpísných názvO obsažených v atlase.

Školní zeměpisný atlas Československé socialistické republiky.
Vydala ÚSGK. Zpracoval KRO 'v Praze. 1. vydáni - 1960. Náklad
1 - 60210 výtís,kO (1. část tiskového nákladu]. Mapová část
36 stran, textocvá část 18 stran. Formát 22X30 cm. Cena vázaného
výtisku Kčs 19,-.
VOGTK čís. přír. 508/60.

školský zemepisný atlas če~koslovenSkej sociaHstickej republiky.
Vydala USGK. Spracoval KRO v prahe. 1. vydaníe - 1960. Náklad
1 - 20210 výtlačkov [1. časť tlačového nákladu]. Mapo'Já časť
306strán, textová časť 18 strán. Formát 22X30 cm. Cena víazaneho
výtlačku Kčs 19,-.
VOGTK čis. přír. 14/61.
Oba atlasy 'v če'ském a slovenském vydání jsou schválené mí-

nisterstvem školstvi a kultury jako učební pomOcky pro školy
všeobecně vzdělávací.
Obsahem atlasů je úvodní mapa "Postavení ČSSR v Evropě";

{lD mapě horopisu a vodopisu následuje řada tematických map
CSSR a dále: Místopisná mapa - České kraje, Plán Ptahy, Plán
Bratislavy a Místopisná mapa - Slovensko. Závěrem jsou statis-
tická data o ČSSR, texty k mapám a rejstřík zeměpísných názvO.
Atlasy jsou v plátěné vazbě.

Nástěnné mapy
Sovětský svaz - politickosprávDímapa. Měřítko 1:5 000000. Kra-

sovského normálni ekvidístantní zobrazení. Vydala OSGK. Zpra-
co'val a vytiskl KRO v Praze. 1. vydáni - 1960. Náklad 5000
souborů. Cena v listech KčS' 27,-.
VOGTK čis. přír.' 511/60.

Sovietský svaz - politickosprávna mapa. Mierka 1:5000000 hra-
sovského normálne ekvídistantné kuželové zobrazeme. Vydala
OSGK.. spra,coval a vytlačil KRO v prahe. slo'venské znenie 'pra-
coval KRO v Modre-Harmónii. 1. vydanie - 1960. Náklad lS00 Sú-
bo-rov. cena v listoch Kčs 27,-.
VOGTK čís. přír. 512/60.

Školni nástěnná mapa v českém a slovenském vydání je tištěna
načtyřeéh listech celkovéhD rozmě'ru kresby 172X112 cm.
Mapa evrDpské a asijské části SSSR schválená mínisterstvem

školství a kultury jako učební pomůcka pro školy všeobecně vzdě-
lávaci a hospodářské školy má v plošném politickém kolJritu
sídliště v šesti velikostech podle počtu obyvatel a zakreslenClu síť
hydrografíckou, železniční a námořní linky.
jižní Amerika, hospodářs,ká mapa. Měřitko, 1:6000000. Stejno-

ploché azímutální zobrazení v obecné poloze. Vydala OSGK. Zpra-
coval a vytiskl KRO v praze. 1. vydáni - 1961. Náklad 3500 sou-
borů. Cena v listech Kčs 21,80.
VOGTK čis. přír. 1/61. /
lužná Ameríka, hospodárska mapa. Míerka 1:6000000. RJ'vno-

plošné azímutálne zobrazenie v obecnej polohe. Vydala OSGK.
spracoval a vytlličil KRO vPrahe. 1. vydaníe - 1961. Náklad
1000 sÚborov. Cena v listoch Kčs 21,80.
VOGTK čis. přir. 2/61. .

Školní hospoGlářs,ká nástěnná mapa v českém a slovens,kém vy-
dáni je tíštěna na čtyřech' listech celkového rozměru kresby
132X156,5 cm. .
Mapa schválená ministerstvem školství a kultury jako učebni

pomůoka pro školy II. cyklu a základni devítíleté školy má v pod,
kladu pastelovými barvamí vyznačeny oblasti zemědělské, lesO
a i neproduktivní. Těžba nerostných surovin je vyznačena smluve-
nými znaky ve velikostí a barvě podle výskytu, průmysl podle
zastoupení. Hv.ězdicové znaky jso'u pro elektrárny tepelné a"vodní.
V mapě je zakreslena hydr.Qgrafickásíť, železníce, silníce v územi
s řídkou železniční sítí, námořní spoje a letíš tě. Města jsou uve-
dena ve čtyřech velikostech podle počtu obyv~tel.

Protifeudální boje v našich zemich od pol. 15. stol. do r. 1831.
Měřítko 1:400000. Plochojevné kuželové zobrazení. Vydala OSGK.
Zpracoval a vytiskl KRO v Praze. 1. vydání - 1961. Náklad 3-300
souborů. Cena v listech Kčs 24,70.
VOcTK čís. přír_ 3/61.

Protifeudálne boje' v našich krajinách od poI. 15. stor. do r. 1831.
Mierka 1:400000 Rovnoplošné kuželpvé zobrazeníe. vydala OScK.
Spracoval a vytlačíl KRO v Prahe. Slovenské zneni •• spracoval KRO
v Modre-Harmónii. Náklad 12S0 súborov. Cena v listoch Kčs 24,70.
VOGTK čis. přír. 13/61. '

Školní nástěnná historícká mapa v českěm a slovenském vydání
je tištěna na třech l,istech celkového: rozměru kresby 199X108 cm.
Mapa územi Československé socialistické republiky s částmi okol-

ních stá tO' v historíckých hranicích je zpracována podle Školního
atl'lsu československých dějin a schválena mínísterstvem školství
a kultury jako učební pomůcka pro základní devítíletou škJlu.
Smluvenýmí značkami jsou v mapě vyznačena místa bouří městské
a venkovské chudiny od poloviny 15. století do Bílé hory; obhsti
lidových hnutí během třícetileté války, prolihabsburská po'vstání'
na Slovensku vedená šlechtou, selská povstání od konce třícetileté
války do, druhé ,poloviny 18. století, nevolnická povstání rooku 1775
a lido'vá hnuti v konečné fázi feudalismu.
V pravém horním rohu hlavní mapy je doplňková mapa území

Slo'venska v měřítku 1:750000, kde je vyznačeno hnuli bratříků
na Slovensku v polovině 15. století.
Mapa je doprovázena řadou vy'světlivek ke smluveným značk~m.

Hor.
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328 stoon, 225 obrázků, 22 tabulek, váz. 21,80 Kčs, 1957

Základy fotografie, fotografické letec~é práce, fotogrammetrické vyhodnocení svislých
snímků, základní prvky strmého leteckého snímku, stereometr, sestrojení prostorového
modelu, fotogrammetrické způsoby zhušťování geodetického podkladU, topograficko-
geodetické práce při leteckém fotogrammetrickém mapování, pozemní stereofotogram-
mE'trické mapování, technologické postupy vyhotovení topografických map různých mě-
řítek a stručný nástin rozvoje leteckých fotogrammetrických prací.
Pracovníkům geodetických, topografických, kartografických a fotogrammetrických l1stavi't
a posluchačům příslušných odborný{:h 'Škol.

(Kompendium)
452 stran, 386 ob];ázki't, 24 tabulek, váz. 44,30 Kčs, 1956

\ VýkÍadzákladních pojmů di'tlního. měřictví jako pojmů I\latematického zeměpisu, sfé-
, riCké astronomie, pojmů· geologických" hornickýCh a měřických. Pojednání o mírách,.
váhách, mapách a jejich měřítkách, o měřických a optických přístrojích, výklad o sou-
částech měřických přIstrojů, zásadní postup a základ měřických prací, pudstavce a pří-
stroje pro vytyčování a měření vodorovných úhlů. '
Posluchačům vysokýCh škol báňských a učitelům důlního měřictví na odborných školách.

(Kompendium)
806 stran, 617 obrázků, 35 tabulek, váz. 36,- Kčs, 1956

MěřenI a přístroje pro měřEiní svislých úhlů, měření délek, přehled a vysvětlení základních
pojmů, výškového měření, výškové měření na povrchu zemském a v dolech, záklaCIy ta·
chymetrie a důležité přístroje a měřicí metody, návod, jak zacházet s měřicími přístroji
při' práci, dopravě,' přejímání, úschově a údržbě.
Posluchačům vysokých škol, vyšším a středním důlně měřickým pracovníkům a učitelům
důlního měřictví na odborllých školách.

. . \
GEODETICKÁ PŘIRUČKA
700 stran, 110' tabulek, 626 Obrázků, váz. 42;--.. Kčs, 1960.

Příručka pro geodetické práce pojedniivá. o měření úhlů, délek, výšek, o měřickýcl). stro-
jích a poIÍlůckáGh, o zajišťovaní a označování měřických bodů, o geodetickém počtářství
a vyrovnávacím počtu. Obsahuje měření výšek" tacheometrii, fotogrammetrii,mapy a plá-
ny, vytyčování staveb, měření deformací údolních přehrad a měření .podzemních prostor.
zeměIl1ěřickýu:" stavebním 'a lesním inženýrům a technikům.

Uvedené knihy obdržíte v prodejnách technické literatury n. p. KNIHA
nebo přÚJ10 ve STŘEDISKU TECHNICKÉ:LITERATURYv Praze 1,

. , Spálená 51 ' \

Vydalo STÁTNÍ NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY


