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V týchto dňocp oslavuje Slovenská vysoká škola
vtedajšie Min. školstva a národnej osvety zabezpetechnická v Bratislave· 25. výročie jej založenia.
čilo v rozpočte srunU 50000 Kč asi na 15 štipendií pre
V príspevku mienim oboznámiť verejnosť s doteSlovákov, študujúCich zememeračské
inžinierstvo
.rajším vývojom a ďalšími perspektívami zememena existujúcich vy'sokých školách v českých zeračského inžinierstva na SVŠT, aby sme si uvemiach, aby aspoň takto vyhovelo naliehavým potredomili, za akých podmienok docieIila škola dobám zememeračských
inžinierov
na Slovensku.
terajšie výsledky a úspechy.
Tieto opatrenia neukázali sa dost účinnými a v roku
Rok 1937 - rok vzniku Slovenskej vysokej ško1928 Ministerstvo školstva a národnej osvety vyly technickej - znaCí významný medzník vo výpracovalo vládny návrh zákona (č. 130206/28-IV)
voji a rozmachu technického školstva na Slovenna zriadenie vysokej školy technickej v Košiciach,
sku. Dnes, 'keď si pripomíname 25ročnú existenciu
'kde sa opat uvažovali inžinierske
stavitefstvo
SVŠT, s úctou si spomín\ille na priekopnícku borbu
a zememeračské inžinierstvo. Návrh po pripomienjej zakladatefov a pripomíname si povinnosť pokovom pokračovaní sa už do vlády nedostal a strosmáhať všemožl1ým sposobbm jej ďalšiemu budokata I na neplodných debatách o mieste školy.
vaIÚu. Zavazuje nás k tomu súčasná potreba našej
Konečne dňa 25. 6. 1937, zákonom č. 170 Sb.,
spoločnosti a vedomie,. že v budúcnosti tak škola
bola zriadená, počínajúc školským rokom 1938sama, .ako aj generácie ktoré odchová, budú mať
1939, Vysoká škola technická na Slovensku so síešte vačší význam a doležitosť pre náš život a
dlom v Košiciach, s odbormi inžinierskeho staviďalší vývoj našej vlasti.
tefstva a zeq:temeračského inžinierstva. V júli 1938
Najvýznamnejšieudalosti
pre vznik SVŠT odoboli menovaní prví profesori školy, medzi ktorými
hrali sa v druhej polovici tridsiatich rokov. Boli
bol pre geodéziu menovaný prof. inž. dr. Aloiz
to jednak akcie poriadané Svazom slovenského štuTich~
z Vysokej školy zemedelskej v Brne, ktorý
denstva, jednak vefké manifestácie v Bratislave,
však pre známe politické udalosti rezignoval v dB,Košiciach, Mikuláši, Martine a ďalších mestách,
cembri 1938. Ďalšími učitefmi tejto školy bol dr.
ktorE;írezolútne požadovali zriadenie vysokej školy
Jaroslav Mrkos, ktorý bol na schodzi profesortechnickej na Slovensku. Mimorfadny význam pre
ského sboru 24. 5. 1940 navrhnutý za profesora
založenie 'šk~oly mala celoslovenská krajinská kor\'yššej geodézie, avšak bratislavská vláda jeho meferencia KSC v Banskej Bystrici, kde v "Pláne ho snovanie
odmietla.
Zomrel neskol' mučeníckou
podárskeho, ku1túrneho a sociálneho povznesenia
smrťou. Profesorský sbor na schodzi dňa 22. 11. 1946
SlovenSka", okrem iného, bola jednoznačne fo'rmu-navrhal ho na menovanie profesorom in memoriam.
lovaná .požiadavka založenia slovenskej vysokej
V školskom roku 1939-40 posobil na škole ako
školy technickej s odbormi, ktoré sú potrebné pre
suplent terajšíprof.
inž. J. Mikuša; ktorý bol za.
spriemyselnenie
a povznesenie polnohospodárstva
profesora menovaný v r. 1940, a terajší prof. inž.
Slovenska. Nás ako geodetov teší to, že medzi tý:Co Minich, ktorý prišiel na školu v škol. roku
mito odbormi boll;) aj zememeračské inžinierstvo.
1938-39
ako asistent
a zabezpečoval
vyučbu
AI\: letmo nazrieme do histórie vznikú SVŠT vidía učebné pomocky z nižšej geodezie.
me, že prvé kroky na založenie školy boli už v roPodmienky
vzniku
SVŠT boli vefmi ťažké.
Ku U119, kedy bol vtedajším vládny,m činitefom
V medzinárodriých vzťahoch nastupujúci fašizmus
predložený návrh na zriadenie stavebného, vodohosa ním vyvolaná svetová vojna nepriali rbzvoju
podárskeho a zememeračského inžinierstva v Koškoly. Pre politické udalo sti škola presídlila najšiciach. Avšak pochopenia u vládnych' činitefov
skol' do Prešova a hneď za tým do Martina,. kde
sa nenašlo. Malá iskierka nádejezjavila
sa v roku
v budove bývalej Obchodrrej komory začali sa dňa
1927. Pri prerokovaní návrhu zá~ona na úpravu
5. 12. 1938 prvé prednášky na fakulte. V prvom
zememeračského štúdia na vysokých školách sneročníku bolozapísaných
52 poslíléháčov inžiniermovne Národného shromáždenia
sa uznieslL/na
skeho stavitefstva a 16 poslucháčov' zememeračrezolúciach, .ktoré mali na vznik SVŠT priaznivý
ského inžinierstva. Definitívnym sídloni SVŠT sa
vplyv. Senát N» dňa 1. júla 1927 prijal ~úto rezopodfa zákona Č. 188 z 25. 7. 1939 stáva hlavné
lúciu: "Vláde sa ukladá, aby započala potrebné
mesto Slovenska - Bratislava, kde počínajúc škol.
prípravy k čím skoršiemu otvoreniu vysbkej zerokom 1939-40 započala výučba v terajších priesmfJmeračskej školy na Slovensku v Košiciach, ktotoroch školy na Vazovovej ulici.
ra nech je ,buď V' spojení s Komenského univerziAko každá novozaložená vysoká škola zápasila
tou alebo ako začiatok samostatnej slovenskej techniky." Ani ten'to návrh sa neuskutočnil, a preto
aj táto s ťažkosťami priestorovými,
kádrovými
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a) geodeticko-fotogramatické,
i s obsahovou výučbou a obmedzovala sa na malý
b) evidencie pEdy a úprav pozemkov,
počet študentov. Hospodárska situácia školy bol a
c) zameranie kartogr·afické.
velmi zlá, zariadeniě ústavov alebo katedier bolo
skromné, literatúra
pozostávala len z osobných
Štúdium končí,v 10. semestri diplomovou prácou,
kníh učitelov a z 2-3 časopisov domácich. Zahrajej obhajobou a štátnou záverečnou skúškou.
ničné časopisy a literatúra boli úplnou ,zvláštnosTouto úpravou, ktorá v celom rozsahu po prvý
ťou. Cennejšie zo zbierok ústávov odniesli fašisti
raz realizuje sa v škol. roku 1963-64, ukončilo sa
pri svojomiústupe a vačšina Sl'!'na školu už nevráčtúdium v špecializácii HTÚP, ktorá pre nevyjasnětila.
né ótázky zo strany Ministerstva polnohospodárstva:
Podstatné zmeny vo vývoji školy nastali
'po zanikla. Absolventi našej školy sú takto vychovávaní
máji 1945 a najma po februári 1948, kedy sa zapre riešenie projekčných, organizačných, technoločali prvé. kroky pre budovanie soclalistickej vysogických a ekonomických úloh pri budování geodekej školy. Táto etapa vo vývine SVST trvala v pod- ,tických
základov, mapovaní, fotogrametrie,
inžistate do r. 1958, kedy na zákláde uznesenia XI. niersko-priemyselnejgeodézie,
kartografie a evisjazdu KSČzačala sa ďalšia vývojová etapa - revodencie pody a pozemkových úprav.
lučná prestavba školy a vyučovaciehoprocesu.
Dnes po skúsenosuach s uskutočnením revolučŠkola prešla niekolkonásobnou
prestavbou štúdia,
nej prestavby možeme konštatovať, že pri realizákedy hladali sa formy a metády vo výchove vysocii prestavby vyskytli sa niektoré nedostatky. Najkoškolsky vzdělávaných odborníkovo
závažnejší nedostatok je v tom, že výrobná práca
Zememeračské inžinierstvo, napriek vynaloženej
v 1. ročníku, v rozsahu 13 týždňov, až na výnimky
námahe na 8semestrové štúdium" započalo ako
nie je organicky spojená s odborom, t. j. s geodeticštúdium 6sp.mestrové ~o štátnou záverečnou skúškoU a kartografickou praxou. Ďalej nedostatky sú
k'Ou. V škol. roku /1940-41 boli schválené učebné,
v tom, že sa násilne utvoril spoločný učebný plán
plány pre 8semestrové štúdium, podla ktorých kov I. ročníku pre všetky smery na fakulte, čím sa
nala sa výučba počínajúc škol. rokom 1941-42.
stalo, žd niektoré predmety svojou náplňou neodŠtúdium končilo štátnou záverečnou skuškou.
povedajú profilu zememeračského' štúdia ako aj
v tom, že sme nédocieIili správnu navaznost disciVo voj nových rokoch medzi poslucháčmi našej
plín v jednotlivých ročníkoch. Za' nedostatok vaškoly boli i poslucháči, povačšine Slováci a Bulhavýchove zememeračských odborníkov treba povari, ktorí na školuprešli
z českých zemí, po zatvožovať aj to, že odborná prax:zaradená
po 6., 8. a
rení českých vysokých škol. Tak sa stalo, žeprvi
9. semestri, nie vždy plní tie ciele, ktoré sa sleduabsolventi .Slov'enskej vysokej školy technickej
jú zo strany výchovy a výučby. Na tomto nedostatboli absolventi zememeračskéhoinžinierstva
inž.
ku podielajú sa aj pracoviská rezortu ÚSGK, na
V. Molnár a inž. J. Štroffek, ktorí ukonč:li štúdium
ktorých sa v .prevážnej mi.ere prax uskutočňuje.
v ma rcI 19~1.
,
Na druhej strane prestavbou štúdia docieIili sa
Zememeračské inžinierstvo na SVŠT v Bratislave
niektoré kladné výsledky. Predovšetkým' kladne
bol o organizačne začlenené do odboru špeciálnych
treba hodnotit to, že z jednotlivých predmetov sa
náuk, kde ešte patrili oddelenia poistnej matematiky, baníctva a hutníctva. V rokU 1952 f<:J,kulta , vypracovali podrobné osnovy, ktoré posúdili zástupci praxe a učitelia katedier. Z výueby sa vylúšpeciálnych náuk 5a rozpadla odchodom baníckeho
čil zbytočný historizmus, encyklopédia a odstráinžinierstva na V9T do KoŠíc. ZemfJmeračské inžinila
sa duplicita v prednášanej látke. Ďalej prenierstvo pritlenili
k fakulte inžinierskeho stavihlbila sa ekonomická stránka disciplín a výučba
telstva, ako študijný srner tejto fakulty. Počínajúc
sa orientuje na súčasnú úroveň vedy a techniky
škol. rokom 1955:---56, po reforme štúdia, započalo
u nás i v zahraniči, pričom sa poukazuje na smer
zememeračské inžinierstvo ako 10semestrové štúa možnosti vývoj a disciplíny do budúc~a.
dium s dvomi špecializáciami: geodetickou a hosKvantitatívny a kvalitatívny rozdiel vo vývoji
podárko-technických
úprav pozem~ov. V škol. roškoly po februári 1948, v porovnaní s predchádzaku 1959-60 došlo v celoštátnom meradle k slú
júcim obdobím, načrta výrazne rast študentov, pročeniu príbuzných, stavebných fakúlt v jedinú stamácií, učitelských síl, pubIikačnej a vedecko-vývebnú' fakultu v Prahe, Brne a Bratislave, kde ako
skumnej činnosti. Počty študentov prijímaných do
,smer
exi~tuje na ČVUT a SVŠT 'zememeračské
L ročníkov po r. 1948 postupne vzrástali. Okrem
inžinierstvo.
Súčasne sa uskutočnila
revolučná
toho od škol. roku 1954/1955 započalo štl1dium
prestavba
štúdia v zmysle uznesenia
ÚV KSČ
popri zamestnaní formou dialkovéao štúdia, ktoré
"O úzkom spojení školy so živqtom a ďalšom vzdevrátane diplomovej práce a jej qbhajoby má 12
lávání v ČSSR". ,Cielom prestavby bolo organické
semestrov. Doteraz ukončilo túto formu štúdia 31
spojenie školy so životom a praxou a zvýšenie
absolventovo Úroveň štúdia popri zamestnaní je
úrovne výučby po stránke teoretickej a prakticrovnaká ako denného-interného
štúdia, čoho dokakej. Ďalej pri prestavbe štúdia sledoval sa ciel,
zom je aj ~o" že štátne záverečné skúšky kďnajú
aby profil absolventa vysokej školy bol čo najsa súčasne, pričom sa nerobí žiaden rozdiel medzi
širší a odpovedal novým podmienkam a perspekabsolventom denného a dialkového štúdia.
tívam vývoj a geodézie a kartografie a potrebám
Na internom štúdiu ukončilo štúdium ,582 absolnárodného hospodárstva.
ventov, takže SVŠT doteraz odovzdala národnému
POdla učebných plánov, schválených Ministerhospodárstvu 613 zememeračských inžinierov, zčostvom školstva a kultúry, je prvý ročník, obsahujúcí
hg bolo 23 bulharskej štátnej príslušnosti. V súčasteoretickú vyučbu a výr.obnú prácu na stavbách,
nej dobe na zememeračskom inžinierstve študuje
spoločný všetkým smerom a špecializáciám' na
261 poslucháčov denného štúdia a 77. poslucháčov
fakulte. Od druhého ročníka pokračuje zememeračdialkového štúdia. Tu treba uviesť, že s. celkovou
ské inžinierstvo ako samostatné štúdium až I do
úrovňou štúdia poslucháčov nie sme spokojní. Zaštvrtého ročníka. Posluchač v nich dostane teoreráža velkýúbytok
poslucháčov počas štúdia, .ktotické a odborné základy overené praxou z oboru
rý v rokoch 1938~1948 robil 28 % zO' zapísaných
geodézie a kartografie. V' posledriom ročníku tj.
študentov do I. ročn.íka, v rokoch 1948-1958 43,9 %
a v rokoch 1958-1963 29,7 %. Možno uviesť niev 9. a 10. semestri člení sa štúdium na užšiu špekolko príčin tohQto úbytku. V posledných rokoch
cializáciu
zameranie:
I
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hlavná prfčina úbytku javí sa v tom, že o zemBmeračské štúdium je malý záujem na stredných
školách a v praxi, v dosledku čoho škola nerobí
výber vhodných uchádzačov, ale nábor na splnenie
smerného čísla, v rámci ktorého sa prihlásia aj
takf uchádzači, ktorí neboli úspešní na iných školách alebo fakultách. Ďalší závažný nedostatok je
v tom, že poslucháči sú slabo pripravení na' stredných školách pre technické vysokoškolské štúdium,
ako aj v tom, že prejavujú málo snahy a záujmu
o študovaný odbor, čo vyplýva zo slabého výberu
poslucháčov.
'
S rastom študentov zvyšoval sa počet a kvalifi-,
kácia učitefských síl. V súčasnej dobe posobí na
zememeračskom odbore 35 učitefov-geodetov, z čoho je S profesorova
S docentovo Okrem pedagogických pracovníkov posobia na odbore 6 vedeckovýskumných
pracovníkov
Onžinieri)
a viacero
technických a iných pracovn1kov.
Pedagogickú činnost na SVŠT zabezpečujú učitel1a
troch geodetických katedier. Katedra geodézie, vedúci prof. inž. dr. P. Gál, má 16 učitefov, Katedra
geodetických základov, vedúci doc. inž. A. Suchánek,
CSc., má 10 učitefov a Katedra mapovania a úprav
pozemkov, vedúci doc. inž. T. Lukáč, má 9 učitefov. Pri katedre geodézie je vedecko-výskumné pracovisko "Vedecké laboratórium fotogrametrie" s S
pracovníkmi a pri Katedre geodetických základov
"Astronomicko-geodetické
c\bservatórium" so 6 pracovníkmi.
Škola sa podiefa na príprave a výchove vedeckých pracovníkovo V radoch učitefoch odboru je
6 kand,ídátov vied, na škole obhajovalo 7 pracovníkov školy a z praxe kandidátske práce a 2 pracovníci habilitačné práce. V súčasnej dobe je 22 pracovník9v školy a z praxe vo vedeckej príprave ako externí vedeckí ašpiranti. Ašpirantské práce sú zamerané na riešeni~ významných technických problémov a pomáhajú zaplniť medzery - v komplexe
problematiky v odbore geodézia.

konferenclí
obozamujú
jej práce.

zememeračského

a referátmi a diskusnými príspevkami
odbornú verejnosť s výsledkami svo-

Škola sa významnou mierou podiefa na riešení
róznych špeciálnych a naliehavých úloh geodetickej praxe. Vo vačšine prípadov boli to úlohy, ktoré
vyžadovali novú metodiku prác, príp. získali sa
cenné pOdklady pre vedecko-výskumnú činnosť, pre
kandidátske dizertai;llé práce, pre diplomové práce atď., resp. overovali sa výsledky výskumu v praxi. Táto činnosť, organizovaná v rámci vládnej vyhlášky č. 43/1960, len za rok 1962 činila 3S0 000 Kčs.
Z význačných prác vedecko-výskumnej
a expertíznej činnosti učitefov školy možno uvi~sť:
I

1. Konštrukciu Zenitteleskopu 100/1000, zariadenie na motorický pohon registračného mikrometra
pre pasažník AP-SO, prenosný prístroj s umelou
hviezdou pre určovanie osobnej chyby pozorovatefa, fotokomora s paralaktickou montážou pre fotografovanie dráhy umelých družíc, precizny prístroj na určovanie citlivosti libiel a ďalšie vývojové
konštrukcie pre astronomicko-geodetické
merania.
2. Merania a práce v rámci MGR a MGS a pri
kaJibrácii čs. časového normálu.
3. Spracovanie metodiky fotogrametrického
meran~a stavebných prvkov a konštrukcH, ,ocelový,ch
konštrukcií ako aj hydrotechnickom
pokusníctve.
4. Spracovanie metodiky fotogrametrického
sledovania pohybov a poklesov pody vplyvom podzemného splynovania uhlia a velkých zosuvov pody.
S. Aplikácia fotogrametrie pre zameriavanie ťažby na hnedouholných povrchových -lomoch a kameňolomoch.
6. Fotogrametrické
zameriavanie
architektonických pamiatok a vysokohorských lokalit pre účely
hydrologického
prieskumu. _
7. Spracovaniemetodiky
vytyčovania a kontrolných meraní na jednopodlažných
montovaných
ocefobetónových priemyselných
stavbách.
'
Učitelia školy významnou mierou sa podiefajú na
8. Špeciálne geodetické kontrolné merania devedecko-výskumnej a publikačnej činnosti a pomoci praxi. Vedecko-výskumná činnosť katedier orien- , formácH a posunov konštrukcH a objetkov,napr.
mosta v Bratislave, Trenčíne, Komárne, objektov
tovala sa na problémy geodetickej
astronómie
v Senici n/M., Stúpave, Martine, Hornom Srní a pod.
v rámci
MedzihárOdného
geofyzikálneho
roku
9. Spracovanie metodiky geodetickej
kontroly
(MGR) a Medzinárodnú geofyzikálnu
spoluprácu
presných rozmerov vyhotovených stavebných kon(MGS). V geodézii sa pozornosť sústreďovala na
štrukcií.
problematiku budovania bodového pofa, meračské
- 10. Vyprawvanie
metodiky uskutočňovania hosmetódy, ap1ikácie fotogrametrle
v banskom mepodársko-technických
úprav pozemkov v ČSSR a
račstve, qaníctve a experimentálnom
technickom
ďalšie úlohy pre potreby praxe.
výskume a metódaml precízneho kontrolného merania tvarových zmien stavieb a konštrukcií. vÝ"
Nie je možné v tomto prehlade vymenovať všetky
sledky vedecko-výskumnej
činnosti sú kladne hpdtie výsledky a úspechy, ktoré docielili pracovníci
notené nielen praxou, al~ aj odbornfkmi zo zaškoly pri pedagogicl{ej, vedecko-výskumnej,
publihraničia a' znamenajú cenný teoretícký a praktic~ý
kačnej a praktickej činnosti. S mnohými výsledkaprínos pre rozvoj geodézie a jej uplatnenie v rozmi boli účastníci vede,ckej konferencie
(24. a 25.
nych odvetviach národnéQ,o hospodárstva. V tom10. 1963) zoznámení v rámci referátov a s ďalšími
to smere neocenitefnou
pomocou pre zvyšovanie
výsledkami našej práce možno sa zoznámiť návštekval1fikácie učitefov boli i knižnice na katedrách
vou školy, a katedier.
anajmll. zahraničné odborné časopisy. V súčasnej
I Pred zememeračským
inžinierstvom SVŠT v Bradoba prichádzajú na geodetické katedry prakticky
tislave, v jeho dvadsiatompiatom
roku jestvovania,
v~tky
odborné geodetické
časopisy,
vydávané
otvárajú sa ďalšie perspektívy. Škola každoročne
v zahraničí a viaceré odborné časopisy vydávané
odovzdá národnému hospodárstvu
SO-60 nových
u nás.
zememeračských inžinierov. Ďalej v najbližších 1'0Publikačná činnosť pracovníkov školy je bohatá
koch docieli sa ďalší kvantitatívny ale najma kvaa v hlavriej miere, orientuje sa na vydávanie učeblitatívny rast učitefských síl. Naďalej bude sa rozných pomocok, učebníc a skrípt a odborné články,
víjať výstavba školy a v najbližších rokoch, v rámuverejňované
v roznych odborných
časopisoch.
ci výstavby Stavebnej fakulty SVŠT, získajú sa nové
Možno konštatovať, že až na výnimky budú v škol.
objekty pre umiestenie geodetických katedier, veroku 1963/1964 všetky disciplíny zememeračského
deckov-výskumných pracovíšť a pre vyučbu. SÚ reálštúdia zabezpečené učebnými pomockami v súlade
ne predpoklady, že katedry postupne získajú ďals platnými učebnými osnovami. Aktívne podieťajú
šie moderné geodetické prístroje pre výučbu (eleksa pracovníci školy aj na 'organizovaní odborných
tronické prístroje pre meranie dIžok, novodobé
I
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Na zvýšenié kvality politickej, morálnej a odbornej výchovy apsolventov našej školy bude žiadúsústavne prehodnocovať výučbový a výchovný
proces, odstráňovať vyskytujuce sa nedostatky a
výchovu prisposobovať novým pddmienkam spoločnosti a potrebám praxe.
Rozvoj školy, jej doterajšie výsledky, perspektí-\
vy a odhodlanie učitefov sú zárukou toho, žeškola splní všetky tie úlohy, ktoré vyžaduje socialistická spoločnosť našej vlasti.

konštrukcie uhlomernýc,h. a nivelačných, prístrojov,
jednoduché a univerzálné počítaC1e stroje a pod.),
čím se ,skvalitní nielen teoretická, ale aj praktická
stránka výučby. Na škole .vytvoril1 sa podmienky
prevýučbu
automatizovanycha
mechanizovaných
výpočtov. Bol vypracovaný komplexný plán roivoja šk9ly do r. 1980. Plán bol postavený ciefavedome,
aby škola mohla vychovávať na najvyššej možnej
úrovni požadovaný počet odborníkov pre našu spoločnosť.
'

Příspěvek

k

ce

polygonometrii

s opěrnými

body

lnž. Z. Novák, inž. L. Srom, inž. O. Vosika, Katedra speciální geodézie,FS ČVUT, Praha
526.913.1

sítě délku strany
Polygonové pořady pro THM nebo účely inženýrské
sobem (obr. 1).
geodézie mají často velmi dlouhé strany, jejichž délky
je nu~né stanovit ~ poměrně vysokoůpřesnosti.
Jed.
nou z metod, kterou lze délky, polygonových stran·
určit hospodárně a.s dostateQnou 'přesností, je metoda
polygometrie s ppěrnýmibody. Její základní myšlenku
uveřejnil v roce 1!j)51 J. Vykutil [10] a o rok později
podrobně rozpracoval 'A. 1. Durněv [1] a [2], po němž
se často nazývá. Pro použití 'této metody jsou V/ČSSR
zvláště dobré podmínky vzhledelll k velké hustotě.
a vysoké přesnosti trigonometrické sítě a v tomto
článku budou uvedeny zkušenosti, které autoři získali ď
praktickými zkouškami, při řešení jedné .etapy výzkumného úkolu č. -277 Aj63 na zeměmeřickém seskupení
FS ČVUT.

z ~

Sl

odvodit

jednodu'chým

způ-

\

Určení .Iltra~y z \je při polygonometrii s opěrnými
body velmi zdlouhavá
náročná ,práce (obr. 1). Chyba
v této straně z se přenáší na všechny strahy polygonového pořadu, 'a tudíž podstaťně ovlivňuje jeho jakost.
Délka strany z se zpravidla urču~ paralakticky nebo
použitím invarových drátů. Obě metody jsou však
náročné na měřické p.omůcky, pracné a kromě toho se
musí naměřené hodnoty redukovat o opravu z nad·
mořské výšky, zkreslení a o chybu z délky použitého
měřidla. Zvláště délkJl základnové latě je nutné zjistit
velmi pečlivě, protože odchylky udávané :výrobcem,
tj. 0,05 mm, nejsou ve skutečnosti ve většině případů
dodrženy, což je Vidět z tabulky 1. Jak budeukázáno
dále, lze vhodným využitím hustoty trigonometrické

a

\

lat

!lil

Qj

P=l
rn
rn

0$.
N

II

číslo

13102
16261
14170
10M2
21749
21821
13064
16252
10535
24420

I

.

.

délka latě
na kOII\pa)'átoru

2 m -r 0,18 mm
2 m~ 0,13 mm
2m~0,18mm
2m~0,28mm
2m-0,16mm
2m-0,32mm
2m-0,05mm
2 m0,16 mm
2m + 0,32 mm
2 ín"c- 0,09 mm
,\

Vypočte se z 6.ABl užitím sinové věty ze známé trigo~ometrické strany d a naměřených úhlů eXI a eX2'

z

=

d sin

f

I

I

+ ~~)_
eX2

Protože stbna ~'se musí stanovit s určitou požadova.
nou přesností, bude dále odvozen vztah pro volbu
nejvhodnějšího tvaru trojuhelníka, vliv chyb v zamě·
řených úhlech eXI a eX2 a délce d na stranu z. Vztavpro
skutečnou chybu o délce strany z se určí diferencovánímrovnice (1).

délka latě
na zák1adně

2 m -,- 0,21 mm

z

c.=- -d
2m 2m -

(eXI

'sin

0,12 mm
0,32 ,mm

Cd

+. z .cotg

(eXI

+

eX2)'

cď, -

sin eXI
d -. -2SIn

C,.,

eX2

(la)
V rovnici (la) lze eliminovat úhel

tg

d sin

eX2

= -----

.Po dosazeni do (la) bude
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eXl

z -d. cos eXI
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z

Cf se položí

Poměr

zení do (2) bude
'k
E.

=

~

d.

.Ed

roven kz čehož

+ d.(k
.

z = k. da po dosa.

cos. ťXI-I)
"
SIn ťXI'

.EIX,

(1 + k~ - 2 k cos ál)
SIn ťXI

-

.

E

•

(3)

IX

Po př~chpdu ke středním chybám a za předpokladu,
že úhly ťXťa ťX2
jsou změřenY.{le' stejnou přesností, na.
bude rovnice (3) tvaru
m.2

E.

=

z

-d

Ed

+

z cos ťXl-d

.

=

+( m d)2 [(k. cos .(XIIX

.E

. (!

sm ťXI
2
2
d .sin ťXI+ (z -d.COStXI)2
---------~_-.
d.sin ťXI

IX,

•

(1nd k)2
~)2

+

-r: (: + k

2

-

'ecx1

(4)

(2)

Výraz v lomené závorce se označí písmenem O. V dal:
ším se určí min4num funkce O za předpokladu,
že

Cll6'\

,O,3j

,
,,,

,,

Q20~\
\

:\

I

•

2 k cos ťX1)2]
_

~

sm ťXI

,
,
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k = ; je pro daný připad konstantní.

Úhel exI se měří od trigonometrické strany ve směru
chodu hodinových ručiček.
Z roVllÍce/ (6) je patrné, že velikost střední chyby
m. je závislá na koeficientu k, délce trigonometrické
strany d, která je však pro každý zvolený trojúhelník
stálá, dále na ma, což je střední chyba v délce trigonometrické strany, a na m~, tj. na střední chybě v určovacích úhlech exI a ex2' Výsledky číselných přikladů výpočtu střední chyby m. a relativní přesnosti délky
strany z jsou pro různé hodnoty sestaveny v tabulce 3.
Nemá-li první člen rovnice (6) podstatně ovlivnit
velikost střední chyby m., je nutné, aby poměr k =

První derivace

se položí rovna nule a bude •
1
-'--4
SIn

!tI"

[~2

(k cos

'
sin3

-l).k

!tI

exI

+ 2 (1 + k2,

- 2 k cos !tI) 2 k sin3 !tI - 2 sin !tI cos exI {(k cos
- 1)2 (1
kl!- 2 k cos !tI)2}] = O

!tI -

+ +

+ +

, -k (k cos !tI -1) Sin2!tI
(1
k2- 2 k cos !tI) 2 k sin2!tI - cos exI (k cos ~I - 1)2- cos exI (1
k2 - 2..kcos !tI)2 = O

+

= ~ < 0,5. To je velmi důležité zejména pro'stranu z

z čehož po jednoduché úpravě buq.e
(1 - k cos exI) (k - cos !tI)
-:- 2 k cos, !tI) (2 k - cos lXI-

+ (1 +
k2 cos

k2_

!tI)

=

odvozenou ze zhušťovacích bodů. Vezme-li se v úvahu,
že polohová. chyba zhušťovacího bodu je 5,4 cm [3],
bude kvadrát střední chyby v délce zhušťovací strany
ml' = 29.10-4 m, kvadrát střední chyby v délce
trigonometrický
bod zhušťovací bod md2 =
4
= 17.10- m a kvadrát střední chyby v délce trigonometrické strany ml' = 6.10-4 m [3]. Druhý člen rovnice (6) značně ovlivní délka strany d a střední chyba
m~. Má·li se dosáhnout požadované přesnosti v určení,
stranyz, jak je dále uvedeno (1: 20 000 až 1: 25000),
je nutné měřit úhly !tI a !t2 velmi přesně (m~ ~ 3cc).
To se dá nejsnáze dosáhnout jejich přímým měřením
(o1?dobaměřeníp'aralaktického úhlu) ve čtyřech sestavách s dvojím dlením a dvojí koincidencí. Délka trigonometrické nebo zhušťovací strany by neměla překro-

O

což po vynásobení dá kvadratickou rovnici
(3 k

+ 2 k3) cos2
(2 + 7 k + k
+ {3 k + 2 k = O
2

!tI -

4)

cos

!tI

+

3)

cos
2

+7 +
k2

k4 -

!tI

=

+7k +k
(6k + 4k3)
2

V(2

4)2 -

(6 k +4k3)2
(5)

V rovnici (5) lze použít u odmocniny pouze záporné
zna,ménko, protože pro kladné znaménko výraz nemá
, smysl. Velikost úhlu exI' pro různá k, při kterých má
závorka C minimální hodnotu, je uvedena v tabulce'2.

,Čit 3 km. Aby relativní

z:d

I
II

<xvg

k

I

3:4

0,75

1:2

0,50

1 : '3

0,33

I

54,3

II

68,9

c

1,41
1,73 '

,.

1:4

0,25

76,4

1,85

1: 5

0,20

81,1

1,90

0,17

84,1

1,93

0,10

90,5

1,95

1: 6
..

1 : 10

V praktických případech je možné ovlivnit velikost
úhlu !tI a délku strany z jen v omezeném rozsahu.
Úhel !tI buď stočením strany z nebo pokud je to možné
volbou jiné trigonometrické strany, délku z zkrácením
nebo prodloužením. Proto je nutné zjistit, v jakém
rozmezí může být úhel !tI' aby hodnota C příliš ne·
zvětšila velikost druhého členu v rovnici (4). Z toho
důvodu byl průběh funkce C graficky znázorněn i s vy.
značením minima pro různé argumenty exI a k '(obr. 2)
Z obr. 2. je patrné, že rozhodující vliv má úhel !tI'
kdežto vliv pom~ru k

=

7

(pro k

<

0,5) je celkem

nepatrný. Hodnotu funkce C je ~ožné pro praktické
účely pro úhly exI = 50g až llOg a 290g až 350g a :pro
k = 0,5 až O,l nahradit číslem 2,5 (obr. 3). Tím: se \
zjednodušší rovnice (4) na tvar

'+

1m..2=,m;.k2

(~~.dr.2,5

z

nad

stanovenou mez, má se volit délka strany z pokud
možno největší, tak aby poměr k > 0,16.
Teoreticky odvozené vztahy byly ověřeny praktickým měřením v terénu, kde bylo možno určit délku
strany z celkem šestkrát, jednak z trigonometrické
strany, jednak ze strany trigonometrický bod zhušťovací bod. Mimoto byly souřadnice konce strany
z určeny protínáním :vpřed ze tři kombinací (2 zpět,
1 vpřed) z osnov směrů měřených v šesti skupinách.
I Délka základny byla dále určena dvakrát z paralaktického článku s pomocnou základnou na konci v obecné
poloze. Úhly exI a !t2 byly měřeny dvěma způsoby.
Jedna,k se vypočetly z osnov směrů ze tří skupin pozorovatel B (m~ = 7cc), pozorovatel A (m~ = 5CC),
'jednak se úhly !tI a ~měřily obdobně jako paralaktické

0,77

34,~

chyba m. nevzrostla

(6)
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délka strany

iii

vm

I

délka trig. str. d

1000
2000

300

~OOO
;

g

~élka strany

iii

vm

11

I

,

1000
2000
3000

500

t-

ii

(

vm

~
300

I,

-~
500

délka strany z

vm

I

~""
iI
11

délka strany

vm

~

300

500

1000
2000
3000

7,29
1,82
0,81

/délka ;r~' str. d

I

iii

/délka z~,:e. str.

1000
2000
3000
1000
2000
3000 '

l(md =

I

y

2,62
0,66
0,29

1000
2000
3000

500

(md ~

dl
I

I
I

I
I
i

/

.2,5

3,02
12,10
29,65

2,1
3,5
5,5

I
I

m.vcm

I

y

.2,5

I

1,44
0,36
0,16

I

(mdlIzr

I

/

2,62
0,66
0,29

Q

Z tabulky 4 vyplývá, že teoretické závěry odpovídají
skutečnosti, neboťl
odphylek v překračuje velikost
střední chyby, což odpovídá přibližně normálnímu rozložení chyb. Z rozptylu odphylek v jednotlivých souborech lze usuzovat, že nejhodnotnější výsledky byly
dosaženy přímým měřením úhlů (lI a (l2' Také soúbor
A, kde m" = 5cc má podstatně menší rozptyl než soubor B, kde m", = 7cc• Z výsledků také jasně vyplývá
výhoda přímého měření úhlů (lI a (l2'
N~které praktické zkušenosti s polygonometrii s opěr.
nými body
její srovnání s paralaktickou polygono.
metrii

a

Při praktických zkouškách bylo zaměřeno pět\polygonových pořadů odlDuhých stranách (prťim. délka
strany = 460 in, prům. délka pořadů = 2300 ml. Po:
řad Č\ 5 měl průměrnou délku strany 910 m [9]. Pořady
byly zaměřeny jednak polygonometrií s opěrnými
body, jednak některé paralaktickou polygonometrií
(článek se základnou na konCi v obecné poloze, úhly

I

0,55
2,21
5,10

iii

\

I

15 800
8 600
5 500

1 : 23 800
1 : 14 300
1 : 9 200

iii

3,2
3,7
5,5

1 : 15 600
1 : 13 500
1 : 9 100

,

I

m.

-z

I

I

1 : 30 000
1 : 19 700
1 : 13 200'

,I

i

I!

1,4
1,6
2,3

I

m.
I

1 : 12 500
1 : 8 300
1 : 5 500

1,0
1,5
2,3
-

1
1
1

2,4
3,6
5,5'

mzvcm

0,55
2,21
5,10

I : 35 500
1 : 31 200
1 : 21 800

I
I

(m"
-Q-.d

y

0,55
2,21
5,10

(ve 4 sestaváchk Vyrovnaná hodnota délky strany z
byla vypočtena prostým aritmetickým
průměrem
z 15 hodnot. Dosažené výsledky jsou sestaveny v tabulce 4.

I

)2 .2,5

(m~
-.d

0,55
2,21
,5,10

7,29
1,82
0,81

~

3,02
12,10
29,65

I

I

I

3,02
12,10
29,65

,

I
1,9
3,5
5,5

!

y

I

m.

m.vcm

3,02
12,10
29,65

I (m"
-Q-.d

0,52
0,13
0,06

I

r

Q

0,52
0,13
0,06

1000
2000
3000

1000
2000
3000

300

llir

1,44
0,36
0,16

!délka z~~ť. str. dl.

(m"
-.d

m,i""/f

.2,5

I

m.vcm

I

1,8
1,7
2,3

:

I
I
!

m.

I

.

iii

.

1 : 16 800
1 : 17 800
1 : 12 900

-

1 : 17 900
1 : 25 000
1 : 20 600

2,8
2,0
2,4

.~ měřeny v 6 sestavách). Úhly byly měřeny vteřinovým theodolitem Zeiss Theo 010 s trójpodstavcovou
soupravou vyjma pořadu ČI 5, který byl měřen přístro.
jem Wild T3. K měření, paralaktických délek bylo
užito dvoumetrové základnové latě Bala. Ve všech
pěti případech byla určena délka z z trigonometrické
stJJany, s ohledem ha dříve uvedené podmínky, aby se
ověřila hospodárnost a přesnost tohoto postupu pro
polygonometrii s opěrnými body. Vzhledem k nepříznivým tvarům trojúhelníků (úhel (lla nemá být příliš
malý. protože v rovnici (7) je velikost mSI závislá na
kotangentě (lia) a vzhledem k povětrnostním podmínkám byly osnovy směrb měřeny ve třech skupinách. Základním kritériem pro posouzení přesnosti
byla dopust~á odchylka stanovená podle [4], která je
dána rehj,tiv~í chybou

~s

=

~s

.~

15 ~oo. Aby bylo

možné stanovit, s jakou přesností je třeba měřit urč6vaci prvky, tj. úhel (lI a (l2 pro určení délky strany z
a ostatní úhly {3II a {3i2 pro odvození stran 8i a vrcholové
úhly OJ pro výpočet polygonového pořadu, je nutné
.znát vztahy pro střední chybu ve straně z m., střední
chybu v libovolné polygonové straně ms, střední chybu
mw ve vrcholovém úhlu OJ a střední chybu M koncového
bodu polygonového pořadu. Vzorec pro střední chybu
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způsob
určeni·

z

I~I-~
I~I

I_a

strana

1664-02 11011
1664-04
1245
1664-06
2567
3521
1664·07
1664-195
1636
1664-08
22M

S oe
oQ-P'"
o'"
b(,'<D

1

.~~

-p
'" .~o
t>I-p

'"

o·a;,
Q~

1664-02
1664·04
1664-06
1664·195

>,
~

"'a;,-p

-:Stll
t6 '!"

4,2
4,2
4,2
4,2
2,4
4,2

1011
1245
2567
1636

--

4,2
4,2
4,2
2,4

5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

--

111
53
58
36

2,4
4,2
2,3
2,1

~

0

C

I

ec

111
53
58
107
36
26

--

~.~ ~

• ...-1 ~

c:t;llg

~j4ť

I

0..$

0,47
0,38
0,24
0,14
0,30
0,21

m

I
2,8
1,6
2,1
2,1
3,2
7,1

484,536
484,538
484,5~2
484,582
484,521
484,554

o Q
"'-oe
o..Q

0,47
0,38
0,24
0,30

+
+ cotg fJn'

:/

,

2,8
1,6
2,1
3,2

(8)2

484,551
484,529
484,523
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Při výpočtu střední chyby ze vzorců (7) a (8) se předpokládá měření na dva opěrné body, které se zpravidla
volí blízko sebe, a do dalšího výpočtu se zavede průměr
z obou vypočtených délek stmn 81' Střední chyba M
v poloze koncového bodu oboustranně orientovaného
polygonového pořadu ~ vypočte ze vztahu [6]
/

o

o

(n -

1)(8 -1)

I I

'V

cm

cm

2,7
2,3
4,6
5,8
3,51
7,2

+ 3,8
+ 0,9
1,3
- 5,0
+ 4,6
-11,2

'lI)

I

I

\

Výsledné hodnoty jak teoretické, tak praktické jsou
sestaveny y tabulce 5.
Úhly w byly měřeny velmi přesně~ což potvrzuje
nejen malá střední chyba mOJ' ale i malá úhlová odchylka Oco (s výjimkou pořaduč. 1). Proto vliv druhého
členu v rovnici (8) na M je malý a prakticky je za·
nedbatelný. Porovnají-li se polohové chyby M s O.,
je zřejmé, že O. je ve většině případů značně větší
než M. To je způsobeno chybou v určení strany z,
která se pro další polygonové strany stává systematic.
kou. Potvrzuje to i shoda O. se součtem středních
chyb délek stran m•. Z toho vyplývá důležitý uzávěr,
že strana z musí být určena s přesností 1 : 20 000 až
1:25 000 a osnovy směrů stačí měřit za· běžnýoh
povět~nostníoh podmínek a při příznivých úhlech
/Xi3 ve dvou skupinách. S přihlédnutím
k technologii
měření a se zřetelem k dosahované přesnosti je vhodné
rozvinout stranu z pro 3-5 stran a dále, není·li poly.
gonový pořad přímý, volit qpěrné bod,y na vyduté
(konkávní) straně polygonu [1]. V tomto smyslu jsou
opěrné body výhodně voleny v pořadu č. 2 tab .. 5.
Dva polygonové pořady byly vedeny přes trigonometrický bod, který byl přibližně uprostřed pořadu,
což dávalo cennou kontrolu. V následující tabulce 6
jsou uvedeny polohové chyby O. těchto bodů vzhledem
k bodům trigonometrickým před vyrovnáním a po
vyrovnáni.
o

o

(9)

kde 8rr je vzdálenost libovolného bodu od těžiště poly~onového pořadu. Střední chyby mlll a mOJI se vypočtou
z osnov měřených směrů ze vztahů [7]
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uvedeného v [5], kde 81 je délka libovolné strany, m. je
střední chyba strany z, mlh je střední chyba přilehlých
úhlů fJlI a fJI2 (obr. 1), fJi3 jsou úhly při opěrném bodě.
Vzorec (7) neplatí pro výpočet střední chyby druhé
strany, kterou je nutné počítat ze vztahu odvozeného
autory článku.
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ve straně z určené z trigon6metrické strany je dán rov. nicí (4). Střední chyby ostatních stran polygonového
pořadu se vypočtou ze vzorce
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I když soubor měření je malý, lze předpokládat, že
polygonometrie s opěrnými body (s,odvozením základ.
ny) lze použít jak pro zhuštění, tj. určení bodu 6. řádu
základního bodového pole [8], tak pro různé účely
v inžeI)ýrské geodézii. Pro paralaktickou polygoIto.
metrii byly povětrnostnipodmínky
zvlášťě nepříznivé,
a,proto i výsledky jsou o něco horší.
Z časového rozboru tří polygonových pořadů lze
usuzovat, že časová úspora při polygonometrii sopěrnýn:ii body je asi 20 % proti paralaktické polygono.
metrii a počet pracovníků v měřické četě je možné
omezit na 1
3. Kancelářské práce jsou naproti
tomu o něco zdlouhavější.

+

Lektoroval: prof. Josef Vyk1l~il, VA AZ, Brno
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.' Měření krátkých vzdáleností geodimetrem ~NASM-2A
Geodetický
Opravy pNstroje
a postu·pu
základen
vyrovnáním.
Pokus
něných
délek.
.

pro

m~řenl

o stanovenI

[nž. Vilém lešuta,
a topografický
ústav,

krt1tkých
vzdl1lenostl.
skutečné
přesnosti

Po ověřovacích
zkouškách
[11 je geodimetr
NASM-2A užíván v praxi. Postup měření obecně užívaný je v detailech'uzpůsoťován
podle daného úkolua poskytUje dobré výsledky. Geodimetrem mohou být za zvláště
příznivých
observačních
podmínek m,ěřeny vzdálenosti i přes 30 km. V poslední době byl u nás používán pro měření vzdáleností od několika set metrů do 2-3 km. V dalším
budou popsány některé zkušenosti získané při měření těchto "krátkých" vzdáleností.
Při měř(:!ní je přístroj 'postaven na pevném stole
pokud možno centricky, a centrační opravy velikosti nejvýše několika 'mm jsou zjišťovány přesným měřítkem .. Za měřickou jednotku je považová.na série, sestávající z dVbjice měření na zrcadlo a
jednoduchého měření na světelný konduktor._ Jednotlivé měřické série navazují na ,sebe. K vlastnímu

N~které
zpllsoby
měření krátk{jch

Pral/a.
použiti
v
a středních

praxi.
Zvýšení
přesnosti
m~řenl
vzdáleností.
Měření značně sklo-

merem I pn komparact je používáno jen frekvence
Fl, tj. přesně 10 Mc/sec., da~ší dvě frekvenceslou,ží
jen pro určení hrubé délky. Na začátku a na konci
měřické sezóny je přístroj komparován na geodetické srovnávací základně ve Hvězdě (Praha) a ze
získaných dvou hodnot součtové konstanty je pro
výpočet dálek použita hodnota odpovídajícíčasovému odstupu měření od obou komparací. V jednotlivých létech byl rozdíl těchto hodnot součtových
konstafit 3, 7 a 2 mm. Optický systém je rektifikován vždy před první komparací a během sezóny není vzájemná poloha optických částí měněna (mimo
dostřed'óvánížárovky].
Frekvence Ft je občas srovnávána
jednoduchým
způsobem s frekvenčním
normálem vysílaným některými rozhlasovými sta·
nicemi. Pro výpočet je užívána všeobecně přijatá
hodnota rychlosti světla 299792,5 km/sec .
Centrační
opravy byly doposud zjišťovány od
vztažného bodu, který neleží v rovině dráhy pa-
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prsku, ale o 170 mm níže. Šikmo měřené délky
centračních oprav byly redukovány podle vzorce:
ered=e.

sin z

+ 170. cos z

kde z je zenitová vzdálenost měřené délky a e šikmá vzdálenost centra ční opravy v mm. Pro odstranění těžkopádného
zjišťování centračních
prvků
byl zřízen nový vztažný bod mezi sférickými zrcadly v rovině optických os vysílacího a přijímacího
systému. V mechanické dílně GTÚ byl vyroben závěs olovnice, pro snažší manipulaci posouvatelný
v malém rozmezí v drážce kolmo ke směru měření.
Olovnice prochází otvorem v podstavném
stolu
(obr. 1). K tomuto bodu je určována součtová konstanta geodimetru.

Obr. 1. Závěs olovnice
označují.ci vztažný bod, ke
kterému
je zjišťována
součtová konstanta.

Dopadá-li odražené světlo na jiné místo katody
fotobuňky při měření než při komparaci přístroje,
vznikne nebezpečí systematické
chyby, která se
projevuje změnou součtové konstanty. Aby bylo zabráněno vzniku této chyby, nebo podstatně omezen
její vliv, je při každém měření na zrcadlo světelná
skvrna dopadající na přijímací objektiv v každé
sérii posouvána pomocí zrcadlové čočky ve vodorovném směru vždy přibližně o stejnou hodnotu tak,
aby postupně opsáhla celou šířku objektivu. Tento
, způsob je uplatňován zejména při měření krátkých
vzdáleností. Rozborem velkého počtu měření byl
zjištěn systematický rozdíl, na jehož možnost výskytu upozornil E. Bergstrand [2] a který při mě·
ření jedné série dosahoval průměrně asi 3-4 mm,
Jako odrazného systému je používáno rovinného zrcadla. Centra ční opravy se zjišťují pomocí
olovnice, zavěšené na dvou nitích do zářezů vokraj! zrcadla určujících jeho rovinu (bifilární závěs).

Teplota, tlak a vlhkost vzduchu jsou registrová·
ny cejchovanými přístroji na obou koncích měřené
délky, na stanovisku vždy uprostřed čtveřice čtení
na zrcadlo a u odrazného systému pravidelně po
čtvrthodinách.
2. Měření komparačních

základen

Komparační základny, budované v sídlech ústavů
geodézie a kartografie pro komparaci dálkoměrů,
bývají délky 0,5-1,2 km, jsou důkladně stabilizovány a mezibody rozděleny na 4-5 úseků. Měřením těchto základen byla využita a zároveň ověřena
vysoká
přesnost
měření
geodimetrem
NASM-2A.
Geodimetrem byly zaměřeny vždy celkové délky základen, délky všech úseků a také délky tvořené kombinací několika úseků. Měřením nadbytečných délek v základnách byly získány hodnoty pro
vyrovnání a vyrovnáním stanoveno kritérium přesnosti měření, správnosti postupu a správnosti určení
součtové konstanty. Současně nadbytečná měření
umožňují vyloučit větší měřické chyby. V tabulce
1 jsou uvedeny výsledky měření některých zá·
kladen.
Srovnáním výsledků měření základny u Hrobie a
ostatních zjistíme, že přesnost měření se nezvyšuje
opaKováním měření v jedné noci, ale zejména rozložením měření do více nocí. Proto při měření
všech dalších základen byly délky měřeny většinou ve dvou nocích po 4 sériích a když se průměry z těchto dvou nocí od sebe lišily o více než 10 mm,
bylo měření opakováno ještě ve třetí noci. Potom
,se opravy z vyrovnání přibližují středním chybám
odvozeným z rozptylu výsledků. Mnohdy výsledek
měření některé vzdálenosti v jedné noci vykazuje
větší odchyllm, než by odpovídala střední chybě
vypočtené z rozptylu měřených sérií. V tomto případě je na místě určení délky úseku měřením
v různých kombinacích. Takovým příkladem jsou
dvě z měřených délek základny v Brně, kombinace
1-4 a 1-5, kde oprava z vyrovnání dosahuje hodnoty -11 mm a +7 mm. Většinou není hospodárné
měřit všechny kombinace, ale změření dostatečného množství kombinací délek spolu s vyrovnáním identifikuje větší měřické chyby a téměř vyloučí jejich vliv na výsledek. Na základně v Brně
pět úseků bylo změřeno ve 13 kombinacích, v Dpavě čtyři úseky v 9 kombinacích.
Střední chyba určená z rozptylu Výsledků M
označuje vnitřní přesnost. Někteří autoři [3], [4]
se pokusili stanovit kritérium pro posouzení skutečné (vnější) přesnosti sestavením empirických
vzorců, když uvážili další okolnosti, mající vliv
na výsledek. Našim podmínkám a technologickemu postupu při měření krátkých vzdáleností r do
2 km) vyhovuje vzorec pro výpočet skutečné střed
ní chyby:

± V M2 -+-

MD =
M

střední

mf.: -+- m5

chyba určená

-+- m~ -+- mj -+- m!
z rozptylu

(1)

měření,

mc stř. chyba v určení centrační opravy přístroje
a odrazného systému...
± 1 . Vi mm,
chyba v určení součtové konstanty přístroje zjištěná z průměrných rozdílů dvou
komparací . .. ± 2,5 mm,
ma stř. chyba z určení atmostérických
prvkfl podle povětrnostních a terénních podmínek lwlísá v mezích ... ±1-3 .10'6. D,
stř. chyba z nestálosti frekvence je zaručena
výrobcem nejméně ± 3 .10-7 . D,
m, stř. chyba z nepřesné znalosti r} chlosti svět·
la se. udává ± 1 . 10-6 . D.
mk stř.

m,
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Základ.j
na

Počet

,

Úsek záJdadny

,

nocí

Dměřená

Střed. chyba
výsledku ± 1Il

Oprava
z vyrovnáni

Dvyrovnaná

m

mm

mm

m

130,257

2,2

sérli

,
1

12

2-3

1

14

169,982

2,1

3-4

1

12

250,161

1,7

4-5

1

16

453,187

1,8

lil

300,246

1,6

+
+
+
+
+

1-2

:c'O"
Ci>

~
~

-

,

1-3

1

1-4

s::
~
P=l

1

8

550,421

1,6

-3

%

. 32

1003,614

1,6

-3

1-4

1

4

83,986

1,1

-11

1-5

2

8

155,989

1,0
"1,8

+
+

1-6

~

8

251,OO!l

1....•.
7

2

8

371,946

1-8

2

8

515,918

8

72,022

.2

250,169

7

453,194

4

I

I
I

300,250
550,418
1003,611
83,975

7

155,996

1

251,976
371,946

+

1

515,919

1,9

-

1

72,021

1,3.

. 1,6

4

167,994

-2

167,992

12

431,947

2,1

-3

431,944

5-6

2

6

95,970

1,2

12

359,922

1,3

8'

119,977

1,4

,

2

8

263,951

1,2

7-8

2

8

M3,972

1,8

1-2

1

4

150;124

3,6

+
+
+
+
+
+

1

150,125

2

8

452,9&3

0,11

-2

452,981

2

8

1049,91:5

1,2

8

1199,87'3

1,7

,

3
2

!

1-5

2

2-3

1

,

302,S1.i7

95,971

1

359,9,23

2

119,97.9

1

263,952

1

143,973

1049,915

O

Q99,8'75

+ 2

,-_."'.

,.~'

2

8

899,7~O

1,5

2-5

2

8

1049,748

1,5

3-4

2

8

596,934

3-5

2

8

746,897

,

-

2,3

2-4

s p'řesnosti 'Yětšf naž±l Oe ft ± 1 mm Hg a Chyba
ma",,±D .10-6• 17,'ýs1edntíhodnota skutečné s1řední
chyby .~ :htl'reJš1bo V2:f}rceJe

±a,smm ..

~b.odnota
vy;hovllJeopravámzl
vyrovnáU1,kte\ ré .ze všeCh dosavadních měřeni (mimo měřeni
u Hrobic) dosahuji v pru.měru 2,9 mm.
3. Měřeni délek ve zkušebnim

1

"

4

Pro měřeni z-ákladen dlouhých 0,5-1 km hod·
nota sít. chybyM nabývá průměrné hodnoty ± 1,7
milimetrtl
AtmosIéIické
prvkyn;u1žeme
zjistit

~.J)"

169,988

8

1

1-4

O

6

3

1-3

>

130,263

4_6

6-7
-----"
()........S

d

~

I

O

1,7

~

6

4-8

5-8

d
O-

~

1-5

'4-5
O

,

,

bodovém poli

Při Geodetické observatoři Pecný bylo vybudováno zkušebni bodové pole, kde mimo měření úhlového byly měřeny též délky. V této síti se uplatňuje dVOjí druh délek. Prvou skupinu tvoří síť připojená na státní trigonometrickou síť o průměrné
déJce stran,l,8 km a druhá skupini délek je v mikrosíti Ó 13 bodech a průměrné délce strany 135 m.

.

\

._-

+

2,1

2.2

302,856

1

O

I

2

I

1949•750 ,i
1),96,934

O
-3

899,790

)

746,894

Celá síť byla měřena thepdolitem WUdT3 při
pečlivém centrování theodoUtu a cílOVÝGbznaček.
Střední chyba ve směru vypočtenáz
uzlívěrfi trojúhelníků jev 'Obou přfpadech 0,7" a z vyrovnání
sítě 0,8". Tato hOdnota pro průměrné délko/ stran
obou skupin odpovídá lineárnim hodnotám 7 mm
a ,0,5 mm. Geodimetrem byly v prvni skupině pro
určení bodu změřeny. 4 délky a v mikrosíti rovněž
4 délky od 250 do 500 metrů, k~ždá délka po 8
sériích ve 2-3 nocích.
Obě části byly vyrovnány. V prvním případě
byly směry i délky vyrovnány společně se středni chyboú v délce ± 7 mm. Opravy jednotlivých
délek +1, O, -11 a -12 mm jsou ovlivněny především přesností sítě z níž měření vycházL Pro
vyrovnání mikrosítě byly použitý jen úhly a vypočtené délky byly porovnány s měřenými. čtyři měřené délky se liši o hodnoty + 9, O, + 5 a -5 mm,
průměrně 5,7 mm od hodnot vypočtených.
V obou případech
při měřeni délek do 2 km
v polních podmínkách, zvláště při měření ve sklo-
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nu, vnější přesnost měření dosáhla hodnot ± 5 až
± 7 mm. Tyto meze, zjištěné z výpočtu vyrovnání,
jsou v souladu s hodnotami středníCh chyb pro délky
0,5--2 km zjištěné podle vzorce (1). Předpokládáme, že střední hodnotu atmosférických prvků ma
za normálních terénních podmínek lze zjistit se
'střední chybou ± 2,5 . 10-6 . D.
Zkušebně byla též zaměřena v obou směrech téměř vodorovná délka' 1 km a šikmá délka 227 m
skloněná asi o 10 o. Výsledky ze dvou nocí se střední chybou +1,2 mm a ± 1,6 mm se od sebe liší
v prvém případě o 4 mm, v druhém o 3 mm.
4. Měření šikmých vzdáleností
Pro výzkumný úkol prostorové triangulace, jehož
obsahem je vypracování metody k zjišťování vertikálních a horizontálních
pohybů v horách byly
měřeny 'šikmé délky v Roháčich [5].

Sklonu zrcadla bylo docíleno šikmým postavením
stativu. Nohy stativu byly oblOženy kameny a
zrcadlo bylo připoutáno drátem ke stativu (viz
obr. 4).

Obr. 2: Postavení

geodimetru

pro

měření

šikmých

délek.
Pro tento způsob měření není přístroj konstruován a není známo, že byl již někdy takto použit.
K měření délek ve sklonu až 30 o bylo nutno provést několik úprav pro bezpečné postavení přístroje na stole ve sklonu (obr. 2 a3). Byla vyrobena
pevná sklápěcí deska podstavného stolu, kterou je
možno pomocí dvou nastavitelných segmentů stabilizovat v libovolné poloze. Ocelovými držáky, které procházejí otvorem výztuže na přední hraně stolu, je přístroj přidržován. Závit na' konci držáku,
opatřený křídlovou matkou, umožňuje jemný pohyb
přístrOje pro přesné nasměrování.

Byly zaměřeny celkem čtyři vzdálenosti o průměrné délce 2 km z jednoho stanoviska ve výši
1 400 m n. m. Zrcadlo bylo stavěno na vrcholky hor
ve výši až 2 200 m n. m.
Měření ve 2-3 -nocích vykazovala střední chybu
určenou z rozptylu měření (M) v hodnotách od
± 1,4 mm do ± 2,8 mm. Použijeme-li opět vzorce
(1), pak skutečná střední chyba (MD) se bude po-
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hybovat v mezfch od ± 6,7 do ±7,1 mm. Pro ztí-'
žené podmínky observacepoužijeme
'! tomto případě pro mc hodnoty
± 2 . Vi a pro ma hodnoty
± 2,5 . Hro. D.
Vyrovnání prostorové
triangulace;
která vycházela z měřených délek [6], ověřuje jejich spolehlivost. Střední chyby ve vodorovných
souřadnicích
z vyrovnání jsou ± 1 cm, ve výškových ±1,5 cm.
V těchto chybácq se přirozeně projevila i nepřesnost měřených
úhlů, a to podle střední chyby
v měřeném
vodorovném
úhlu (± 4,1 CC) hodnotu
asi dvojnásobnou
než nepřesnost
měřených délek;
na výškové souřadnice mají chyby v měřených délkách vliv značně menší. Rovnice (1) pro měření

Z~kladní

inž. Miroslav.

2 km dává

již hodnotu

Pukl,

ÚGK, Praha

mapa ČSSR 1 : 50000

lnž. Vladimír Lampa,
vOf1ohospodářského rozvoje,

Současný rozvoj našeho národního
hospodářství
klade na všechna odvětví neustále vyšší požadavky. To se přirozeně obráží i v kartografii.
Požaduje se proto, aby proces výroby map se zhospodárnil a zmechanizoval
ve všech jeho fázích používáním nových metod a využ,Ív.áním nejnovějších
poznatků naší i zahraniční kartografie.
Přitom ovšem
nelze zapomenout
na důležitou stránku kartogra~
fické tvorby - na obsahovou
náplň mapy a na
účel, kterému bude mapa sloužit. Z hlediska využití kartografických
děl v praxi je důležité obsahovou náplň mapy vytvořit tak, aby se mapy staly
dokonalým
podkladem
pro řešení úkolů i úzce
specializovaných
oborů, jimž jsou zaměřením svého obsahu určeny, a tím aby usnadnily a urychlily práci
uživatelů.
Kartografické
zpracování
samo umožňuje vhodným způsobem vyjádřit velké
množství obsahových prvků s jejich kvalitativními
. a kvantitativními
znaky. Umožňuje sestavit mapy
s účelovým
(speciálním)
obsahem. Takové mapy
potom slouží při řešení různých projekčních
prací,
při zpracovávání
studií apod., v územníII1 plánování, ve vodním hospodářství,
zemědělství,
lesnictví, geologii, v meteorologii
a v řadě dalších oborů. V současné době se ve většině případů zatím
užívá map, jejichž údaje jsou pro speciální
použití méně vhodné, nepo~tačující
a neúplné, Proto
stojí před kartografií
naléhavý a důležitý
úkol
zpracovávat
obsahově
mapová díla tak, aby co
nejdokonaleji
sloužila potřebám
jednotlivých
spe"
ciálních oborů, a zpracovávat
takové účelové mapy, v nichž by z hlavního obsahového
prvku bylo
možno vyčíst údaje, které při použití běžných map
musí uživatel
získávat
pracně
z jiných dalších
podkladových
materiálů nebo počítat či měřit, 'případně zjišťovat -přímo v terénu. Bez nadsázky lze
říci, že je to úkol pro kartografa
dosti náročný,
vyžadující z velké části tvůrčí práci. Zvláště v počátečních
fázích prací musí sám proniknout
do
oboru, jemuž má vypracovávaná
mapa sloužit a
seznámit
se s jeho problematikou.
Aby dokázal
vystihnout
jeho potřeby,
musí být v· neustálém
kontaktu s uživateli této budoucí mapy a spolu-

kolem

[1] o e Ion g: Výsledky
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Lektoroval:

vodohospodářská
Ředitelství

těchto vzdáleností
o něco vyšší.

Praha

pracovat- s nimi, zvláš'tě při navrhování
jeho vyjadřovac.1Ch prostředků.

Obsahu
'

a

Jedním z takových speciálních
oborů, který potřebuje podrobné
mapy, je ivodpí
hospodářství.
V nynější
době se zpracovává
ve spolupráci
Ústřední správy geodézie
a kartografie
(ÚSGK)
a Ředitelství
vodohospodářského
rozvoje
(ŘVR)
v Praze a Bratislavě
"Základní
vodohospodářská
mapa ČSSR 1:?0 000". Je to účelové mapové dílo,
jehož odborný. vodohospodářský
obsah vyhodnocují a sestavují
kartografické
skupiny při ŘVR
v Praze a Bratislavě v úzké spolupráci
s pracovníky Kartografických
a reprodukčních
ústavů.
Bude sloužit k prohlubování
a zpřesňování
státního vodohospodářského
plánu, pro oblastní vodohospodářské
studie, pasportizaci
vodních toků, a
jako podklad pro projekci vodohospodářských
děl
viibec .
Využití mapy v praxi bude ovšem i v oborech
mimo rámec vodního
hospodářství,
neboť bude
dobrým
podkladovým
materiálem
k sestavování
,::odstva
dalších mapových'
dílech
pro území
CSSR.•.V rozsahu zobrazeného
území bude zahrnuto celé území ČSSR včetně částí území sousedních
států, které svým povodím náleží k našim vodním
tokům.
V obsahu se v hlavních rysech sleduje, aby kromě speciálních
údajů byla vyjádřena dokonalé síť
stojat~ho a tekoucího
vodstva a podchycena
její
~ouvislost i spojitost ve všech směrech. Proto se
obraz vodní sítě velmi podrobně a pečlivě doplňuje a zpřesňuje průzkumem
v terénu. Aby orientace v síti byla rychlá, spolehlivá
a jednoznačná,
odlišuje všechny umělé vodoteče od přirozených.
Při stanovení
znázornění
jeqnotlivých
prvků
účelového obsahu, příp. vyjádření
charakteristických znaků se dbalo, aby údaje o existujících
objektech byly stálé nebo málo proměnlivé, aby mapa rychle nezastarávala.

v

Základní vodohospodářská
vodohospodářské
údaje:
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1. Vodní

toky

A) Přirozené:
a} neupravené (nere$ulované)
b) upravené (regulované) s usměrňovacími (koncentračními)
hrázemi, splavněné toky
c) občasné či vysychající toky
d} podzemní a ponorné toky
B) Umělé:
a) plavební kanály (průplavy)
b} náhony v trvalém provozu a opuštěné
(mlýnské, průmyslové) - v mapě se
od sebe odliší
c} podzemní náhony (kanály, stoky, vodní tunely)
d} umělé přiváděče vody
e} meliorační
kanály
(odvodňovací,
záVlahové, odpady, svodnice)
II. Vod n í

pIo c h y
a} rybníky (včetně koupališť, hospodářských a požárních nádrží)
b} jezera, tůně, op rámy (pingy), zatopené pískovny,
hliniště,
kamenolomy,
zbytkové těžební jámy, opuštěná říČ. ramena apod.
c} údolní nádrže
d} poldry a ochranné hráze
e) bažiny (močály)
f} rašeliniště
, g} peřeje

Objekty

na

tocích

a} vzdouvací objekty (jezy pevné a pohyblivé vzájemně odlišené)
b} přístaviště pro osobní
nákladní dopravu
d} teploměrné stanice
e) vodočty
f} limnigrafy
g} přeČerpa,cí stanice
hí hrazené bystřiny
O s t a t n í o b j e k t Y a ú d a je
a} srážkoměrné
stanice s odlišením ombrografů' a ombrometrll
b} výparoměrné stanice
c} vodojemy
d} úpravny vody
e) hlavní vodovodní řady, ochranná vodovodní
pásma,
balneologická
'pásma
(v mapě se od sebe odliší značkami)
prameny evidované
g} prameny pozorované
h} pozorovací objekty podzemních vod
ch} vrty s přetokem
i} využívané zdroje podzemních vod
j} akvadukty
k'} shybky
I} kilometráž toků
m} šířka a, průměrná hloubka toků a kanálů
n} čerpac\ zařízení
o} čistírny odpadních vod
p} třídy znečl~tění
r} hráze zrušených rybníků

f'

V. R o z vod nic

e

moří, řek, potoků a ostatních
nou plošnou výměrou povodí.

vodotečí s přísluš-

Zjištění potřebných údajů pro uvedené třídění
vodstva a pro vyjmenované objekty je práce často
velmi náročná. Přestože svým významem patří vodstvo k základním obsahovým prvkům téměř každé
mapy, nebyla mu dosud věnována potřebná péče
a pozornost. Na rozdíl od zemského reliéfu, jehož
problematika je v literatuře zpracována podrobně,
pojímá se vodní síť v mapách mnohdy pouze situačně, bez bližšího vyjádření kvalitativních charakteristik. Je zřejmé, že vodstvo sestavené a vy-,
značené na mapě podle uvedeného třídění a vhodnými smluvenými
značkami,
dá jednoznačnou
představu a informaci o vodní síti a objektech.
Při tvorbě Základní vodohospodářské mapy řeší
se též názvosloví vodstva.
SrovnávánI
názvů
vodních toků, uváděných
v různých mapách, docházíme někdy, zvláště u vodotečí n.ižších řádů k rozporům. Casto jsou uváděny názvy zcela odlišné nebo je v průtěhu jednoho toku použito několika názvů. To způsobuje
v úředním styku značné obtíže. V Základní vodohospodářské mapě se postupuje všeobecně podle
zásady, že jednomu toku je přisuzován pouze jeden název. Jsou ovšem výjimky vžité natolik",,-že je
nutno je respektovat, zejména jedná-li se o 'toky
významnější (Divoká Orlice, Tichá Orlice a od
soutoku obou' jen Orlice; Mže a Berounka aj.).
Pokud jde o toky, u .nichž je spor mezi dvěma názvy, uvádí se pak oba názvy, ale název méně užívaný je uveden v závorce, což znamená, že není
určen k úřednímu
styku a je připojen
pouze
z' orientačních důvodů. V zásadě jsou na této mapě
uváděny názvy, jimiž se již zabývala Názvoslovná
komise při ÚSGK. Pouze u toků, jejichž úřední
pojmenování nebylo dosud publikováno, jsou uváděny názvy podle vodohospodářských
materiálů.
Význam této mapy pro vodní hospodářství a její
použitelnost spočívá především v tom, že usnadňuje a urychluje návrh prvotních řešení vodohospodářských akcí. Řešení vodohospodářských
investic - v jakémkoliv rozsahu - je bez spolehlivé mapy nemyslitelné. Základní vodohospodářská
mapa obsahuje údaje, jež patří k výchozím údajům pro aproximativní stanovení velikosti a možnosti uskutečnění plánované investice. Bude vhodnou pomůckou i pro plánování menších místních
vodohospodářských zařízení nebo pro využití vodní sítě a vodních zdrojů v rámci rozvoje zemědělství. Návrh řešení vodohospodářské akce vyžaduje
v počáteční fázi prací vodohospodářský průzkum
oblasti, jíž se akce dotýká. Průzkum terénu, získávání potřebných Výsledků hydrologických měření,
případně odměřování údajů v mapě jsou časově
dosti náročné. Na základě průz,kumu v terénu a
zhodnocení podkladových
materiálů vypracovává
vodohospodář studii, v níž hodnotí a navrhuje nejpříznivější způsob realizace úkolu.
Uvedeme si stručně příklad navrhování údolní
nádrže.' Zpracovaná studie vyžaduje hlavně předběžné údaje týkající se:
zatopenýcp. ploch a objemů nádrže
zastavěnosti zátopových území
zastavěnosti celého povodí
nábradních veřejných a hospodářských komunIkací silničních, železničních, elektróvodných sítí
apod.
charakteru území nádrže
náhradních vodohospodářských
opatření
stanovení profilu hráze
Téměř při všech těchto dílčích řešeních je nU,tným podkladem mapa. Je nezbytně nutné znát
údaje o ploše povodí, objemech nadržené vody,
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vodních tocích, vodních zdrojích, o vodohospodářských dílech a objektech a jiných objektech situovaných v prostoru nádrže a nutných úpravách vyvolaných výstavbou díla v tomto prostoru (odstranění porostů a hospodářských objektfi, vyčištění
nádrže apod), o hydrometeorologi,ekých
pozorovacích stanicích apod. V návrhu se řeší obvykle
ještě umístění zařízení pro zachycování splavenin
(štěrkové přépážky), umístění vodočtů a limnigrafů pro registraci průtoků vody dá nádrže, registrac~ stavů hlariiny v nádrži a odtoků z nádrže.
Obsah Základnívodohospodářské
mapy ČSSR je
sestaven tak, aby při těchto pracích poskytl vodohospodáři pro prvotní zpracování studie co nejpodrobnější C!daje na jejichž podkl1dě lze pak navrhnout potřebná vodohospodářská opatření související s výstaveou nádrže. Umožňuje navrhnout
k úpravě či rekonstrukci dosavadní zařízení nebo
vybudování nových.
V souvislosti s vybudováním údolní nádrže je
například třeba navrhnout náhradní sídliště a jeho
zásobení pitnou případně i užitkovou vodou. Zákládní vodohospodářská
mapa obsahuje
údaje
o počtu a rozmístění zdrojů pitné vody, údaje
o dosavadních vqdárenských
objektech, vodojemech s .číselným uvedením o vydatnosti, kapacitě
a nadmořské výšcé, resp. nadmořských kótách jejich maximálních hladin. Stručně řečeno, zahrnuje vodohospodářské
objekty včetně základních,
kvantitativních údajů v rozsahu, který je pro vý-

Geodetické

hledový návrh řešení zcela dostačující. Z vypočtené
předpokládané spotřeby vody a z údajů uvedených
v mapě může vodohospodář navrhnout přímo v této
mapě, které zdroje jsou použitelné, trasy vodovodních řadů, případně které dosavadnf objekty lze
podle údajů o jejich kapacitě a výškových poměrech využít. Obdobně poskytuje údaje i pro
ostatní vodohospodářské obory - plochy povodí,
délky toků, zatopené plochy a obsah vodních nádrží, a to jak údolních nádrží, tak i větších rybníků (od 5 ha). Kromě toho zobrazuje všechny
jezy s udáním délky a spádu, a uvádí třídy čistoty
toků a údaje pro řadu dalších vodohospodářských
prvků. Účelem zpracovávané mapy je poskytnout
vodohospodáři základní údaje, které nezbytně potřebuje k řešení úkolů a uspořit mu čas, který by
musel vynaložit na hrubý vodohospodářský průzkum terénu a na zjišťování číselných a jinych
údajů u organizací, do jejichž kompetence spadají,
ušetřit čas vynakládaný na potřebná kartometrická měření, opakující se neustále u různých vodohospodářských ústavll a organizací, protože dosud
nebyly jejich výsledky nikde souhrnně zveřejněny.
Závěrem možnO říci, že obě strany zúčastněné
na tvorbě této mapy [ÚSGK a ŘVR) maximálně usilují o to, aby výsledné mapové dílo prospělO jak
kartografické tvorbě, tak oboru, jemuž je určeno
- vodnímu
hospodářství.
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Každé projektové dílo železniční investice, af
jde o projekty staveb s převládající úzkou - liniovou plání o jedné dominantní ose díla, nebo
o projekty stavf;!b'se širokou, do roviny rozprostřenOu plání a dílčími stavbami bez jediné dominantní
osy, je výsledkem tvůrčí činnosti mnoha inženýrských, provozních a dopravních profesí. Mezi nimi
jsou práce železničního geodeta významným a zce~a nepostradatelným
přínosem pro' vytvoření komplexniho projektového díla.
Velmi stručně je možno říci, že každé železniční
projektové dílo je činností geodeta zahájeno, a také
jeho činností po stavební realizaci projektu končí,
Zaměřením stávajícího stavu území dotčeného investicí opatřuje geodet přesný geodetický podklad
pro projekt. Matematickým zpracováním graficky
navržených kolejových tras získává geodet exaktní
podklady pro výpočty vytyčovacích prvků potřebných p~ro vytyčení tras do terénu. Vytýčením pak
přip.ravuje předpoklady pro stavební realizaci za-'
mýšlené investice a zaměřením ukončenéstavby,
tj. vyhotovením plánů podle provedení opatřuje pro
resort ministerstva
dopravy jednotný železniční
plán, což je účelové technické dílo, které pak dále
udržováno slouží všem službám dráhy.
Opatření geodetických podkladů pro projekty
nových drah je souhrn běžných pracÍ z oboru nižší
geodézie. Pro projekty rekonstrukcí
tratí vose
a pro projekty přestaveb železničních stanic a uzlů

Bžňovec,

Státní

ústav

dopravního

proiek526.99:625.1

je třeba pořídit situační a výškové plány stávajícího stavu kolejiště číselnými metodami geodetickými. Ani tyto práce by nebyly žádným problémem, kdyby je nebylo nutno prováděti za plného
provozu na tratích a ve stanicích.
Železniční provoz, obsazené koleje, neustálý po,sun vozů v prostorech seřaďovacího nádraží, to vše
'vytváří prostředí pro speciální provádění ,.měřických prací v poli. A mají-li se tyto práce 'O'ykonávat tak, aby byly dodržpvány be'Zpečnostní předpisy pro taková riziková pracoviště, dále aby bylo
docíleno podstatně vyšší přesnosti proti běžným
topografickým pracím, je třeba pro výkon geodetických prací zavádět nové technologické postupy
a provádět je se speciálními pomůckami.
Byli bychom rádi, kdyby zkpšenosti, které jsme
získali při zaměřování železničních prostorů,pomohly všem, kdo se zabývají, nebo se budou zabývat železničními geodetickými pracemi.
V souvislosti, se sledováním snah po zjednodušení projektové dokumentace a po zavádění progresívních metod projektování je důsledné uplatňování analytických metod do železničního trasování význačným přínosem geodeta pro uskutečnění
těchto cílů. Poslední seminář na katedře geodézie
s náplní "Komunikační oblouky" ,:>roká:zal jasně,
že tato II!€!toda ve svých důsledcích představuje
nejekonomičtější způsob trasování, neboť zaručuje
nezničitelnost analyticky spočítané trasy s mož-
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nostI jejího etapového vytyčování bez obav, že by
během třeba i několikaleté výstavby mohlo dojít
k prostorovým nebo výškovým nesouladům. Každý,
kdo se zabývá analytickými metodami navrhování
komunikačních tras jistě dospěl k té zkušenosti, že
složitost a jisté obtíže výpočtů tkví vlastně jen v jejich množstvi; a tu pomůže jen systém a důsledný
pořádek v záznamech.
Základním předpokladem pro úspěšný a exaktní
výkon geodetických prací při projektování nových
a rekonstruovaných železnic je dokonalá a s dostatečnou přesností vybudovaná siť základního bodového pole, která je koordinačním systémem pro
zřízení císelné souvislosti mezí projektem a snímkem území. Je nutno konstatovat, že sítě polygonových pořadů vybudovaných v mezích dopustných
odchylek podle bývalé instrukce A obecně nevyhovují vypjatým požadavkům na přesnost směrově
mnohdy velmi exponovaných železníčních tras. Máme celou řadu praktických zkušeností, že pro analytické výpočty a vytyčení takových tras do terénu
je možno použít bez újmy na přesnosti pouze ty
body základního bodového pole, jejichž souřadnice
byly určeny s přesností 50 % max. 60 % dovolených
Odchylek podle instrukce A.
Z tohoto hlediska vyhovuje návrh instrukce pro
THM jen pokud jde o stanovení mezí přesnosti pro
dvojí měření délek a prO stanovení maximálních
hodnot úhlových odchy lek polygonových pořadů.
Maximálni odchylky v poloze koncového bodu pořadu stanovené v návrhu instrůkce pro THM vzorcem !:ls = 0,009 Vfsj + 0,04 vypjatým požadavkům
na přesnost železničních tras nevyhovují. Těmto
požadavkům
by spíše odpovídal vzorec !:ls =
= 0,007 V[Sj + 0,04 odvozený pro hlavní polygonové pořady inž. Ingedultem v Geodetickém a kartografIckém obzoru č. '2/1963.
Víme z vlastních zkušeností, že není problémem
tato kritéria přesnosti dosáhnout při důsledném
zachování technologických postupů při měření úhlů
a zejména délek v polygonových pořadech. Jedním
z řady socialistických
závazků, které geodetičtí
pracovníci projekční složky MD uzavřeli, je závazek, že všechny polygonové pořady vložené do jednotné trigonometrické
sítě, které jsou budovány
jako podklad pro realizaci projektových záměrů,
nepřesáhnou 50 % dovolených mezí podle inst. A.
Stovky kilometrů zaměřených polygonových pořadů v těchto kritériích dokazují, že je možno bez
velkých obtíží tento závazek plnit.
Má-li tedy bodové pole budované celostátně pro
tvorbu základních map velkých měřítek, které by
měly sloužit jako podklad pro tvorbu map účelových, vyhovovat požadavkům železniční projekce,
je třeba dovolené meze pro vyrovnání hlavních
polygonových pořadů zpevnit. Bylo by nehospodárné a při sled.ování snah po vyloučení duplicity geodetických prací nežádoucí, aby byly některé body
základního bodového pole přejímány pro účely železniční projekce jen jako body trvalým způsobem
stabilizované,.jejichž
souřadnice by však bylo třeba
určovat novým měřením.

*

Měřické práce na železnici mají speciální charakter. Proti běžným topografickým pracím je na
nich požadována podstatně vyšší přesnost, avšak
této přesnosti musí být dosaženo v horších měřických poměrech, za provozu a při zvýšeném ohrožení bezpečnosti
měřičů
i jejich
pomocníků.
Měřické pomůcky, používané pro běžné topografické vyměřování, nejsou vhodné pro měřické práce
na železnici buď proto, že nejsou dostatečně přesné, nebo proto, že zvyšují nebezpečí úrazu, jako
např. 4m nivelační latě.
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Proto zlepšovatelé geodetické skupiny v SUDOP
navrhli, vyhotovili a zavedli do provozu i'adu měřických pomůcek, které měřické a vytyčovací práce zpřesňují, zvyšují bezpečnost a měření urychlují.
Je to především 1 e h k á s k 1 á d a c í měř i ck á
s o u p r a v a pro měření polygonu, situace, podélných a příčných profilů [obr. 1 a la). Skládá se
z těchto částí:

1. S k 1 á d a c í dur a lov é výt Yč k y. Jednotlivé díly jsou 1 m dlouhé, 12 mm v průměru a dají
se skládat do libovolné délky pouhým zasouváním
[obr. 2). K nim patří skládací
stojánek,složený z dílů shodných s díly výtyček, při k I á d a c í
I i b e I a a z á m ě r n é t e r č e. Z dílů je možno
sestavit i čtyřmetrový signál.
2. Skládací
nivelační
lať [obr. 3). Metrové díly jsou vyrobeny z duralových trubek a duralového plechu. Pro většinu výškopisných prací
ve stanicích a na kolejovém svršku stačí lať dvoumetrová, ale dá se podle potřeby také sestavit
lať tří- nebo čtyřmetrová.
3. S k I ád a c í r o z c hod k a, důležitá pro určování osy koleje, je rovněž složena ze dvou 1m
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Tyto obtíže byly odstraněny zavedením dalších
měřických pomůcek. Je tf) především v Ý s u v n é
n i vel a ční r a m e n o {obr. 4}, pomocí něhož

se přenese výška hlavy kolejnice zpod stojícího vagónu mimo průjezdný průřez, a tam se zaniveluje.
Toto zařízení urychluje zaměření podélných profilů
obsazených kolejí až trojnásobně.
Ještě větším a někdy sotva uskutečnitelným problémem bývalo zaměření příčného profilu v plošně
rozsáhlém a obsazeném kolejišti. Pomocí měřické
soupravy k tomu účelu zhotovené. se dají takové
profily zaměřovat bez ohrožení bezpečnosti pracovníků {obr. S}. Souprava má tyto díly:

dlouhých dílů a umoznuJe též odsunuté odečítání
vzdálenosti osy koleje, když je kolej obsazena stojícími vagóny.
Všechny tyto pomůcky se dají uložit do dvou
1,20m dlouhých plátěných pouzder a spolu s autoredukčním tachymetrem DAHLTA, nivelačním strojem a skládacím stativem tvoří kompletní měřickou
soupravu, která je lehká, a snadno přenosná. To je
důležité při měření na nádražích, kde se musí měřická skupina pohybovat mezi stojícími soupravami,
prolézat vozy apod. Celá souprava se vejde též pohodlně do osobního auta.
Velkou překážkou pro měření v kolejišti jsou
stojící vagóny nebo celé vlakové soupravy. Zvlášť
obtížné je měření v seřaďovacích nádražích, kde
je kolejiště neustále obsazeno buď stojícími nebo
posunujícími vozy. Uvážíme-li, že nejčastějším předmětem měření na železnici jsou v situačním měření osy kolejí a ve výškopisu hlavy kolejnic, pak
při měření v seřaďovacích nádražích pomocI běžných pomůcek je až 80 % časových prostojů a
v těch zbývajících 20 % 'se měří většinou tak, že
se přitom překračují bezpečnostní předpisy.

1. nízký stat1v (jen 30 cm vysoký],
2. autoredukčrÍí tachymetr
pro strmé záměry,

DAHLTA s prismatem

3. 80 cm vysoké nivelační
ramenem,

latě s bezpečnostním

4. rozchodky
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Pomocí této soupravy se měří příčné prof1ly jak
délkově, tak i výškově pod plošinami stojících vagónů při dodržování všech bezpečnostních předpisů.
Častým úkolem železničního geodeta je situační
a výškové zaměření tunelové trouby, kde nároky
na přesnost jsou ještě vypjatější a podmínky pro
měření ještě nepříznivější. Dosud se zaměřování
železničních tunelů obvykle neobešlo bez zastavení
provozu, protože příčné profi1y se měřily pomocí
šablony průjezdného průřezu, umístěné na motorovém vozíku. Výsledky nebývaly po geodetické
stránce uspokojující, protože u těchto profi1ů obyčejně chyběla vazba na geodetickou síť. Uvážíme-li,
že jedna hodina výluky stojí několik tisíc korun a
připočteme-li k tomu prostoje způsobené čekáním
na výluku, pak náklady na zaměření jednoho prof1lu tunelové trouby jsou obrovské.
Pracovníci geodetické složky SUDOP vypracovali
metodu, která umožňuje situační a výškové zaměření tunelu bez zastavení provozu s pevnou vazbou
na geodetickou síť (obr. 6J. Polygonové body i příčné profily jsou stabilizovány dvěma železnými čepy
zabetonovanými vstřícně na protějších stěnách tunelu asi 1 m vysoko nad dnem tunelové trouby.
Na spojnici těchto čepů se zastaničí nejen poloha
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polygonového bodu, ale také vzdálenost osy koleje,
štěrkové lože, příkopy, drátovody apod. Oba čepy
se zanivelují a od nich se pak měří jednotlivé body
prof1lu tunelové trouby pomocí dvou pásem (obr. 71.
Velkou důležitost mají tyto čepy pro další rekonstrukci koleje nebo i pro stavební úpravy, protože
od nich je možno projektové úpravy snadno vytýčit a jejich provedení zkontrolovat.
Také mecbanizaci a automatizaci kancelářských
prací věnují železniční zeměměřiči vel.li:ou pozornost. Kromě automatizace
výpo~etních prací na
samočinném počítači, zavedli jsme řadu zlepšení
též při grafickém zpracování naměřených výsledků.
K ortogonálnímu
koordlnátografu
bylo připojeno
a d a pta ční
z a ř í z e n í, které umožňuje vynášet na koordinátografu
nejen body souřadnicové
sítě, ale též body podrobného měření ortogonální
metodou. Tím se proti běžnému způsobu vynášení podrobných bodů pomocí vynášecích trojúhelníků
zvýšila přesnost a přehlednost vynesených bodů,
zmenšila se únava pracovníků a časové úspory při
vynášení činí 40 °IÍJ.
Při grafické konstrukci kolejového zhlaví je nutno velmi často vynášet úhly a při konstrukci železničního spodku sklony. Vynášení úhlů pomocí běžných transportérů
je pomalé, protože z jednoho
stanoviska se vynáší obyčejně jen jeden bod. Vynášení pomocí obyčejných úhloměrů je jednak velmi nepřesné a také zdlouhavé, protože se musí
zvlášť vynést směr a zvlášť nanést délka. Naši zlepšovatelé vyhotovili vy náš e c í t roj ú b e I n í k Y
z plexiskla (obr. 8 J, které kromě délkové stupnice
mají i stupnice úhlové jak v grádovém, tak i ve
stupňovém dělení a rovněž stupnice sklonť!. Tyto

stupnice jsou tak vhodně uspořádány, že při jedné
poloze vynášecích trojúhelníků lze současně podle
zkosené hrany vynést úhel nebo sklon a na něj nanést délku. Jiný typ těchto vynášecích trojúhelníků
umožňuje vynášet současně obě souřadnice, což se
s výhodou použije zejména při vynášení příčných
prof1lů na kladívkové čtvrtky; jiný trojúhelník je
opatřen mechanickým šrafovačem, pomocí něhož
se dají zcela mechanicky rýsovat rovnoběžky v naprosto shodných vzdálenostech.
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Macháček,

Souček,

Bitíovec: Geodetické
a rekonstruovaných

práce při prolektovánl
železnic

nových

P l' Ů S v i t k a n a k o n t l' o I u v.y nes e n Ý c h
bod ů pří č n Ý c h p'r o f i I ů zajišťuje správnost
vynesení a tím také správnost
projektovaných
změn kubatur.
Kromě vyjme,novaných zlepšovacích návrhů zavedli geodeti v SUDQP další pomůcky, jako jsou
. např. no m o g l' a m y pro
p b I Yg o n o v é v ýpoč ty, P o m ů c k a pro
u l' Č o v á n í t val' u,
typu a ú h I u od b o č e ní v Ý h Yb e k, tab u 1ky koeficientů
pro výpočet
druhých
a tře tí c hod
m oc n i n děl e ním n a b ě žn é ID poč í t a c í ID str o j i a jiné.
Všechny tyto zlepšovací návrhy sledují jeden cíl.
Práci železničního geodeta co nejvíce automatizovata
mechanizovat, tím zvýšit produktivitu jeho
práce a zajistit maximální bezpečnost.

*

v'ýpočty projektovaných 1ip.i6vých i plošných železničních tras se provádějí USUDOP analytickým
zpusobem v redukovaných
souřadnicích jednotné
souřadnicové sdustavy. Protože v litératuře se vyskytují pouze základní, vzorce analytické geomet-.
rie, vypracoval kolEiktivgeodetů střediska I. SUDOP
přehled vzorců a výpočetních postupů pro ufči té,
v praxi se často vyskytující úlohy, řešící vzáj\:lmné
vztahy bodu, přímek, kružnic a kubickýcb parabol
, a pro některé výpočty sestavil výpočetní formuláře.
Přehled vzorců s jejich aplikací na praktické pří, klady bude v ;nejbližší době, rozmnožr'ln.
rokud jde o formuláře, chtěl bych zde uvést:
, 1. For m u I li řep
1'0 př e hl E!d n é s es t a vení hod not:
přehled polygonové sítě
přehled souřadnic pro výpcčet staničení a souřadnice hlavních bodů trasy 2. V:ý poč e t n í for m u I á ř e:
výpočet souřadniC bodů zaměřených ortogonálně
na polygonovou stranu
vyrovnání přímky
,
výpočet kružnice určené třemi body
vyrovnání ·kružnice určené více než třemi body,
resp. i dvěma tečnami, nebo dotykem dvou
-kružnic
výpočet prv ku oblouku
výpočet ortogonálních vytyčovacích prvkti
vý,počet polárních vytyčovacích prvku.

Prvním naším pokusným programem byl výpočet
a vyrovnání' polygonového pořadu, COž je geodetický Základ všeho detailního měření a z něhož
vycházíme při řešení mnoha dalších úloh. Na tomto programu jsme se n'aučili, jak zacházet s logikou počítače. V současné době dokončujeme program pro výpočet souřadnic bodového pole kolejiště zaměřeného
ortogonálně,
nebo polárně a
z těchto podrobných bodů výpočet rovnic tečen a
obloilků stávajícího stavu kolejiště [obr. 10).

Výpočetní
postupy
a formuláře
používané
u SUDOP značně 'zjednodušují analytické vÝP0Čtty
složitých' směrových kolejových' problémů, které se
v trasování železnic a vyvolaných investic vysky~L

-

Zmínfl bych se jen stručně o upraveném normá'lovém tvaru přímky, který v našich výpočtech zavá.díme a který obsahuje 'potřebné hodnoty pro všechny další výpočty na přímce. Je to tvar: cos u . y '- sin u . x + d = 0, kde sin ua cos u jsou přímo funkce jižníku přímky\ v 1., nebo v II. kvadrantu a d ie
vzdáleno,st počátkp
redukovaných' souřadniC od
přímky. Tato vzdálenost mtiže být kladná, nebo záporná podle polohy přímky (obr. 9).
Základním znaménkem v normálové rovnici je
znaménko minus JI funkce sin u, o kterém víme, že
:je V 1. a II. kvadrantú kladná. Tento normálový tvar
zjednodušuje výpočty a je ho použito ve všech odvozených vzorcích. Náš přehled vzorcu obsahuje
ovšem též vzorce pro dosud obvyklý směrnicový
tvar přímky y=kx
+ q.
.
Analytické zpusoby řešení kol~jových tras byly
příčinou, že byla nav<!zána úzká spolupráce s výpočEltní laboratOří dopravy a spojů, kde se nám
naskytla možnost provádět geodetické výpočty na
samočinném počítači URALII.

k.oleje se ze ~aměřených bodů
url,' průběh aro,",ee éár~:

nulová
cose

Icřivost

·U J

$in~·r

I

•.

d •• n

I

Samočinný počítač URAL II se osvědčuje jako
vynikající pomocník projektanta, neboť v krátkém
čase spočítá všechny parametry v širokém rozsahu
kolejiště, a tím mu poskytuje možnosti posouzení
pro výběr technicky dokonalého a ,ekonomicky výhodného řešení kolejové rekonstrukce stanice.
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Do konce tohoto roku chceme sestavit ve spolupráci s výpočetnL laboratoří dopravy a spojů program pro podrobný výpočet zadané ,liniové trasy
~ výpočet vytyčovacích prvků J,J0třebných pro její
vytýčení do terénu. Trasa je dána rovnicemi tečen
a hodnotami oblouků a Rřechodnic.' SoUčasJ1.Eíjsou
/ počítači zadány hodnoty pro trasy souběžné, křižující a pro polygonový pořad, z něhož se bude
navržeÍ1á trasa vytyčovat. Úkolem výpočtu bude:
1. stahOvit souřadnice a výšky podrobných bodů
trasy obvykle po 20 m od daného počátku staničení,
2. stanovit souřadnice a staničení průsečíků s křižl\jícími trasami a jejic,h úhly kří~nr [obr. 11),
\ 3. určit rovnice ,příčných profilů v podrobných
bodech trasy,
.."
4. určit souřadnice průsečíků těchto příčných profilů se souběžnými trasami a s polygonovým potadem a stanovit úhly křížení a vzdálenosti prusečíku od. bodu základní trasy [obr. 12),
5. určit vytyčovací prvky polární a ortogonální pro
hlavní a podrobné body trasy (obr. 13).

.

lil

I
~ PII9

i'", '
Vp •

Xp -

km'-

~ť-

km'"
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Uhel kří ženř •

Výhody a Imožnosti samočinného počítače DRAL
zabývat s~, výhledově pří-,
'pravou programu pro výpočet optimální železniční
trasy, tj. určení tečén, ,oblouku a přechodnics
výpočtem kubatur ze zaměřenýc;h příčných profilu
nebo z vrstevnic v několika alternativách,
podle
železniční(:h směrnic stanovených pro pruběh trasy a podle různých, pro ten který případ charakteristických podmínek. Z těchto alternativ pak již
projektant vybere technicky a ekonomicky'nejvhodnější průběh I trasy.
/
Vyře&ení tohoto úkolu předpokládá ovšem dlouhodobou a úzkou spolupráci nejen pracovníků výpolSetní laboratoře dopravy a spoju, ale i odborníku z celé řady železničních profesí.
Jsme přesvědčeni,
že i takové problémy bude
možno již v blízké budoucnosti úspěšně řešit na
samočinných počítačích, K uskutečnění těchto cílu
bychom upřímně uvítali pomoc každého, kdo by
chtěl s námispQlupracovat
II nás vedou k myšlence

(Předneseno' na' semináři O' mechanizaci a automatizaci v geodézii.
fotogramm~trii ,a kartografii.)

Ve dnech 15. a 16. října 1963 uspořádala ZP ČSVTS
'Ústavu geodézie a kal.'tografie v Opavě pracovní kbnferenci o úkolech geodézie v investiční výstavbě. Konferencé' měla velmi zdařilý průběh a vysokou účast
z ;nejrůznějších
pracovišť našeho Istátu. Referáty oDúkolech geodézie ve stavebnictví, o ~kušenostech s projekcí
a výsta'1bou sídlišť, o využití fotogrammetrie, o problémech v průmyslové'-a- v železniční geodézii a' oinventarizaci a lokalizaci inženýrských sítí přédnesli povolaní
odborníci. Bohatá 'a otevřená diskuse dokumentovala
nejen úspěchy, ale 'i nedostatky. Usnesení d'oporučuje
Ústřední správě geodézie a kartografie odstranit nedostatky a vedení komiSe pro geodézii a kartografii při
Ústřední radě ČSVTS učinit opatření k přípravě směrnic
evidenci podzemních rozvodů.
PoDdr'obnější zprávu a znění usnesení
uveřejníme
příŠtě.Ck

o
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vydávaných map a možnost určité mechanizace
výkonu, jak je dnes při ostatní kartografické
tvorbě běžně zvykem.

/Z kartografické praxe

"

. Rýt nebO kreslit?
52M9:774/777

U ústavů geodézie a kartografie se vyhotovují
v posledních dvou letech tzv. map y s o u v i s I éh o z obr a z e ní v měř. 1:28.80 v systému bývalé mapy katastrální.
Na vznik tohoto díla mělo
vliv. více činitelů, jako hospodářská výstavba, or~
ganizační přeměny správních územních' celků, slučování obcí a JZD, potřeba dokonalejších map pro
JEP, prostě potřeba celostátního jednotného mapového díla tohoto typu pro omez'enou dobu,kte-'
ré bude postupně nahrazeno novou technickohospodářskou mapou.
Stejné důvody vedly i k požadavkům kladeným
na tuto mapu. Z důvodu slučování obcí a JZD je
účelné vyhotovovat mapu v souvislém zobrazení,
která poskytuje přehlednější obraz hospodářských
celků a snižuje počet reprodukovaných
mapových
listů až o 70 %. Zatímco dříve byl tentýž klad listů
mapy zobrazen na samostatných
listech tolikrát,
kolik katastrálních
území do něho zasahovalo,
nové souvislé zobrazení obsahuje všechna území
současně na jediném listu mapy. Z ekonomických
důvodů je také výhodné vyhotovovat mapy souvislého zobrazep.í z matric ,na průhledné hmotě,
nejen v zájmu jednoduché reprodukce, ale i v zájmu případné zmenšeniny do měř. 1:5000.

Z uvedených důvodů přechází v současné době
Ústav geodézie a kartografie v Českých Budějovicích' při vyhotovování map souvislého zobrazení
na jiný pracovní postup -,-r y t í d o v r s t v y.
Tento postup, citlivý na určité výkony, nevyžaduje ani zfláŠt~ích .invest~c, ani náročného zác,vi:
ku, praxe a zrucnostl kreshče a naopak ve srovnam
s kresbou tuší má celou řadu zřejmých předností.
Astralon se těsně před použitím pečlivě otře lihem. Do vařící vody se nasype hydrovosk (vyhovuje poměr 35 dkg vody - měkké -, 5 dkg hydrovosku "hnědý n", 14 dkg bezbarvého hydrovosku) a bez vzkypění se krátce povaří. Směs se
přefiltruje, aby se odstranily drobečky, do druhé
nádoby a ponechá v teplé vodní lázni. Ještě teplým roztokem se plochým štětcem čistý astralon
potře pokud možno stejnoměrnou
vrstvou hydrovosku. Po uschnutí na rovné ploše lze provést
opravy nátěru malým štětečkem. (Zko~šky na odstředivce zatím nebyly úspěšné.)
Suchá vrstva hydrovosku se zpevní velmi slabým roztokem lihového průsvitného lepidla, rozpustného v lihu nebo lihovém fixativu, který nanášímevatou.
Lepidlo vytvoří na vosku jakousi
ochrannou mikrovrstvu.

Do takto připravené
měkké vrstvy se snadno
Kresba matric je prováděna na umělé hmoty,
ryje gramofonovou jehlou přibrollšenou podle poobyčejně astralon, jehož srážlivost je z praktického hlediska velmi nepatrná. Tuto matrici je mož- . tře by, Hnědá barva hydrovosku připouští jak kopírování pqdloženého vzoru, tak i dobré sledování
né v budoucnu využívat k dalším reprodukcím,
vyryté světlé čáry. Hydrovosk jiných zkoušených
samozřejmě vždy po doplnění nastalými změnami.
barev nebyl z tohoto hlediska výhodný.
Kresba matric musí být pr;oto dlouhodobě stálá.
Kresba je prováděna buď tuší nebo "Opargolem",
Vyrytá kresba se zatře, černvm ultralakem, ktekterý na požádání připravuje KRÚ v Praze. Povrch
rý se zaleptává do astralonu a vytvoří na něm
. astralonu se před použitím odmašťuje a zdrsňuje.
kresbu
naprosto
trvalého
charakteru,
odolnou
proti vodě i nešetrnému zacházenI. Názvosloví se
Uvedený postup, ostatně jako každá práce, má
provede polepem. Acetonové lepidlo nelze. použít,
v praxi celou řadu nepříznivých
faktorů, které
neboť rozpouští ultralak. Úspěch práce závisí na
způsobujI, že vyhotovené matrice nevyhovují stosprá'-'!lém a citlivém zatření černé barvy. Je-li štěprocentně podmínkám a požadavkům na ně klateček polosuchý,. ne\iyjde čára v plné sytosti; také
deným.
nelze dlouho ponechat černou barvu na vosku,
1. Umělá hmota je velmihladk~
a .nevstřebává ani
protože barva jím prosákne a zabarví astra lan na
částečně použité tuše. V důsledku toho se kresnežádoucích míst1Ch, což vede zvláště v kresbě
ba velmi snadno stírá, obzvláště tušová, odprýsk obtíž)1ým korekturám škrabáním. Nejlépe je zakáváa vcelku je málo odolná. Ochranné nátěry
lévat čáry jednou rukou značnjm množstvím barnebo fixativy situaci zlepšují, ale ne tak vý- vy a drulÍou rukou vzápětí přebytečnou barvu serazně, alJJybyla bezpečně zaručena dlouholetá
třít vatou. Ochranná vrstva připouští při určité
kvalita kresby bez nejmenšího poškození. S dopozornosti
několikeré zatírání na témže místě.
končenou matricí je nutno zacházet obzvláště
Přebytečnou
usch!1ou barvu na v,osku lze setřít
při dopravě s opatrností, která nebývá normálně
vatou lehce navlhčenou v lihu, takže na astralonu
zvykem. "
zůstane vosk a černá kresba, kterou je možno na
2. Vyhotovené
matrice nejsou po kartografické
prosvětlovacím
stolku prohlédnout
a eventuálně
stránce jednotné. I při dodržení předepsaných
přery'tím a novým zatřením opravit. Po zatření
rozměrů má hlavně popis parcelními čísly pose nyní nepotřebný hydrovosk smyje s astralonu
dle individuálního
pojetí kresliče odlišný chavatou namočenou v benzinu. Špatně nebo chyb,ně
rakter.
vyrytá místa lze znovu' potřít teplým hydrovos~
kem a znovu vyrýt.
3. Kresličská práce na astralonu vyžaduje značné
zručnosti kresliče. Síla čáry je závislá na množVýhody uvedeného postupu lze .. shrnout násle-_
ství I tuše v rýsovacím peru. I dobře připravený
dovně:
I.
astralon má místa, kde tuš nepřichytne
nebo
1. K práci není třeba zvláštních investic, materiál
vytvoří šedivý nesytý tón. V důsledku tohoto
lz;e nakoupit kdekoliv 'v místních prodejnách.
zjevu dochází ke stínování čísel, které z reprodukčníhd hlediska je nežádoucí.
2. Vyhotovená matrice je naprosto trvalého char~kteru.
4. Z vývojového i' ekonomického hlediska je nut3. Práce rytce je proti kresbě snadnější a· kvalitno v dnešní době. považovat ruční kreslení map
nější.
celostátního
významu za nevyhovující metodu,
která neposkytuje možnost celostátní unifikace
~. Vyhotovené mapy jsou jednotné.
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5. Rytí značek
.rychlejší.

je

proti

kreslení

mnohonásobně

11. lIo 300 metrov -

6. Výhodné je rytí lineamentu u parcel řemenovitého tvaru jako silnic, cest, potoků a pod.,
zpravidla s častým a mírným zalomením hranice. Nasazení rýsovacího pera v těchto případech je velmi citlivý výkon, aby ve styku čar
se nevytvořila silnější kolínka nebo z různosti
čar vyplývající zoubky. Rytec čáru nepřerušuje,
přidrží jeh~u v lomovém bodě, kolem ní pootočí
pravítko nebd trojú,helníkdo
nového směru a
v rytí pokračuje. Postup lze aplikovat i na čáry
silně lomené. Z práce tím ubude, veliké množství vždy ,citlivého spojování čar.
7. Časově je rytí výhodnější, takže vyhotovltel mů,že věnovat daleko více pozornosti než dosud
i obsahové stránce mapy.
Dosavadní výsledky rytí do vrstvy hydrovosku
u Ústavu geodéziea
kartografie v Českých Budějovicích po~kytují možnosti k tomu, aby ve II. pololetí tr. se přešlo výhradně na tento způsob práce. I když se v pracovním postupu při zatírání
barvy vyskytují momenty, které vyžadují značnou
pozornost a zkušenost provaditele, přece jen pro
možnost mechanizace, unifikace a z důvodu časových úspor odhadnutých na 15 % dáváme přednost
metodě rytí.
Je možno předpokládat,
že vývoj celé metody
není zdaleka dokončen, protože celý postup přímo
nabízí řadu zlepše}i.í, ať už je to v přípravě vrstvy,
pomůcek, materiálů atp.; dosavadní vývoj nelze
považovat i přes dobré Výsledky za definitivní a
za nejlepší. Při zavedení celostátně normalizovaných šablonek parcelních čísel a pro rytí poněkud
upravených šablonek značek a zkratek by vyhotovení map souvislého zobrazení nabylo jednotné
úpravy. To všechno nebude jistě dlouho tpvat,
jestliže se věci s chutí ujm::m i výkonní pracovníci
ostatních ustavů.

Zlepšovací n~Ýrhy
Výpočet nadmorsfej

výšky Vo stredóvých
známe

526.918.52
Mikuláš

Lisický,

Doteraz sa nadmorské
covaclch bodov určovali

Go,

Bratislava

výšky V.o stredových
takto:

.vo =
s = s'
notu

Vl -

Sl.

vlí-

tg

al

± Cf, kde dížku s'
± a z vyrovnani il

=

V2 -

dostaneme

s2.

tg

a2

z mapy, hod-

Postup výpočtu
V favom stroji počítaj výšky s kratšou vzdialenosťou s, v pravom stroji počítaj výšky s vačšou
vzdiaHmosťou s;
,
1. K známej nadmorskej vý'ške bodu Vl (na ktorý
sme zamerali výškový uhol a) pripočítaj výšku
signálll I a, odpočítal k (refrakciu)
a i (výšku
stroja), dostaneš Vl, ktorú nastav dO ravého výsledníku na 8 des. miest.
2. Do ravého číselníku nastav Jg a na 6 des. miest.
To samé v pravom stroji pre V2•
3. Polohu bodu Po (stredový vlicpvák) z leteckej
snímky,prenes a vyznač v mape 1: 25000. Odpichovátkom na tej istej mape odmeraj jednotlivé vzdialenosti SOl, S02, S03 na merítku mapy
(vylúčiš zrážku papiera) ,s presnosťou ± 10 m
(0,4 mm), správna dIžka s = s' ± a. \pri odpichovaní je chyba a stejného smyslu u všetkých
dIžok + alebo u všetkých dí žok -.
4. Páku dó polohy súhlasnej
H; ak sú uhly IX
r6zneho
znamienka - do polohy protismernej 11.
5. Odpočítaj (vytoč červene) v ravom počítadle
obrátok kratšiu stranu Sl;
6. Potom páku do stredu a počítadlo obrátok v pravom stroji pretoč na druhú dIžku s2'
7. Páku zpať
výsledníky vyrovnaj na 3 ,des.
miesta a dostaneš v nich nadmorskú výšku hÍadaného bOdU Vo. V počítadle obi:átokdostaneš
opravené dIžky s' ± a.
8. To samé správ pre druhú dvojicu bodov (V3, Vt).
9. Ak máme len tri merané výškové uhly a: ponechaj v ravom číselníku tg al a v ravom výsledníku Vl'. Potom do pravého číselníku nastav
tg a3 a do pravého výsledníku nastav V3'. výpočet zopakuj.
Z obdržaných 4 dÍžok potom vezmi aritmefický
priemer ako správnu hodnotu nadmorskej výš
ky Vo.
Nakorko u listov 1: 10000 výška listu (Lig') =
= 2'30") == 4 650 m; pri zalietaní v troch radách
je jdeálny rozstup stredných vlicovacích bodov:
4650: 6 = 775 m, tj. vždy menší ako 1 km; jI"
preto najlepšie výšky stredných vlicovákov odvo"
diťz
najbližších výškove určených bodov. Presnosť metódy však vyhovuje i pre hociktoré iDP
body.

n-

vlíco-

vacích bodov, ktorých pravouhlé stíradni~e nie stí

lnž.

rayonom, padla § 66 Inštr. I,
ak sa výška dala určiť vodorovnou zámerou z niektorého trigonometrického,
zhušťovacieho
alebo
~ivelačného bodu;
2. ináč sa počítali súradnice bodov pretínaním
a ich vý!šky zo súradníc.
Navrhnutý sp6sób umožní ich výpočet s tou i~tou presnosťou ako dosiar, ale v úprave pre dvojitý počítací stroj metódou rýchlejšou a úspornejšou.
Pod výrazom s. tg a rozumieme prevýšenie s korekciou k (zakrívenie a refrakcia) a 01, 02 (z nadmorskej výšky a zo zobrazenia).
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Priklad ciel

V nadm
+ l

,L1433
I

I

200,35
+21,82
-0,22
-1,53
256.43
+3-S1-90
+Q,060061
1817,00 m
1818,62 m

-k
-i

V'
a
tg a
'8 z mapy
8 vypočt.

L165'

200,35
+10,06
-0,30
-1,53
+ 208,58
+1-85-61
0,029164
,2103,00 m
2104,62 m

i

I

I
I

V·

kostol 01

157,37

I

I

-0,36
-1,53
155,50
+0-23-36
+0,003670
2230,00 m
2229,71 m '

I

hodnoty
ak, li prvého
strpea

I

.I

147,20

I

./.

, I

I

147,20/

Ll433 -

I

147,31

H7.31

priem 147,25

2

I

tg

tg

(Xl

VI'

II

5\' ± a

I

S2'

b

--!-gi1---I-

t

(X2

V2'
páku

g± a
2

:

V

zpii,t,

ZNAMIENKA

Pretože na každom mapovom liste z celkového
počtu ylicovacích bodov je jedna tretina stredových - vyčísliterná úspora ZN j~ 33 % výkonovej
normy: IV-161, IV-162, IV·'163. Len v roku 1963 na
28 mapových listoch zakázky Červený Kláštor a
30 listoch zakázky Trenč,. Teplice spolu na 53 mapových listoch a 1227 km2, obnáša 77j ušetrených
NH výpočtov. Prí zatríedení počtára v TV-6 (hod.
mzda Kčs 6,-) je to' 4 650,- Kčs úspor len v roku
1963 na GÚ.'

G~odetická

konference v Budapešti

Ve dnech' 14. až 17. října 1963 uspořádala maďarská geodetícká
a kartografícká
společnost
v Budapeští celostátní geodetickou konferencí na
téma: "Nové metody v měření a výpočtech v geodézU".
Konference se zúčastnílo denně přes 100 předních
geodetických pracovníků MLR a 25 zahré\níčních
účastníků. Na konferencí bylo předneseno a dískutováno 15 referátů, zabývajících se převážně metodamí měření a. výpočtů v geodetíckých sítích.
Přednášky pojednávaly o použítí maďarského rádíového dálkoměru GET-B1 a o metodách vyrbvn4ní délkově měřených sítí a některých jíných
problémech, které síce nezapadaly přímo do te·
'matického
zaměření konference, ale byly přesto
zajímavé.
Účastnící
možnostech

konference
se dověděli o některých
zjednodušení
výpočtu pří vyrovnání

al
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P

a2
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+
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i1'I'
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Sl
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č

- 1--=-'I-,-i,
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____

I

+

I

----

S2
--č

,I

i
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i

b
b
č- --bb

č

čtyřúhelníka 'I délkově měřených sítích, o výsledcích zkoušek rádíového dálkoměru GET-B1, o použítísamočínných
počítačů pří geodetíckých práCích v MLR; poznali, že plocha MLR sev různých
zobrazovacích systémech liší o 25 až 30 km2 atd.
Referáty jsou shrnuty ve Sborníku v maďarském
jazyce s krátký mí německýmí syllaby, nazvaném:
"Új mérésí és számítási ~eljárások a geodézíábankonferencía·~. Sborník je k dispozící zájemcům
v kníbovně VÚGTK, Tř. pol. vězňů 12. Praha l.
Konference pamatovala i na společenské a kulturní akce, jako autokarová projíždka Budapeští
s prohlídkou kulturních památek, společenSký přátelský večer představítelů společností se zahraníč·
nímí účastníky, společná návštěva baletu ve státní opeře a společný' výlet do města Egeru. Tyto
akce mají velký význam pro sblížení, pro navázání
a utužení přátelství se zahraníčnínU delegáty. Je
třeba, abychom i u nás pří pořádání konferencí
s mezinárodní
účastí
pamatovali
na důležítost
přátelskýcll vztahů, které jsou í pří výměně od·
borhých zkušeností velmí cenné.
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Andrej

Profesor
Durněv
je dobře
znám též naSlm geodetům nejen
svými pracemi,
ale i z osobních
návštěv v Československu,
kde jako první sovětský
geodet
v ČSSR proslovil
řadu odborných
přednášek. Tak jsme mohli sami ocenit
10gilW jeho výkladu,
sílu argumentů,
široký
rozhled
a hluboké
znalosti,
poznali
jsme' jeho srdečný
vztah
k posluchačům.
Hluboký
dojem
v nás však též zanechal jeho vřelý
poměr
k našemu
národu,
poměr
velkého
vlastence
a přítele
slovanských
národů.
Spolu se sovětskými
geodety žeIIme těžké ztráty velkého vědce a učitele
a našeho
upřímného
přítele.

Ivanovič Durněv

I

Seznam publikovaných pracÍ prof. Durněva
TpJIaHrYJIJIIJ;UJI YKK. IIo MaTepJIaJIaM .n;OKJIa.n;aHa reo.n;e3ntleCKOll KOH<{>epeHIJ;UUYKK. feo.n;e3ucT
1932,

2-3.

"

4. února 1963 'zemřel
na vrcholu
svých tvůrčích
sil ve věku 59 let význačný
sovětský
geodet
a vynikajíG1 pedagog,
čestný
doktor
dráŽďanské
techniky, profesor
doktor
technických
věd Andrej
Ivanovič Durněv.
Počátky
jeho organizátorské,
vědecké
a pedagogické
práce
spadají
téměř
do prvých
let rozvoje
sovětskě
geodezie.
Od svých
22 let pracoval
na
Hlavní
správě
geodézie
a kartografie
SSSR, od
26 let pracoval
až do konce svého plodného
života
na Moskevském
institutu
inženýrů
geodézie,
fotogrammetrie
a kartogr~fie,
kde zastával
různé akademiclW
funkce,
v poslední
době jako děkan geodetické
fakulty
a prorektor
Institutu
pro vědeckou a pedagogickou
činnost.
V létech
1955-1956 působil jako profesor
geodézie
na drážďanské
technice.
Za jeho
pro studenty
a pedagogy
z NDR mu senát
ďanské
Vysoké školy technické
udělil
čestný
doktor-inženýr.

vyšší
práci
drážtitul

3a COIJ;llaJIllCTntleCKOe copeBHOB1I!lle B pa60Te Halllero
iKypHaJIa. feo.n;e3llcT 1933, 1-2; (A . .llYPHeB, II. 3aKaToB).
Pa3BllTJIe OCHOBHbIXreo.n;e3IltleCKJIX pa60T BO BTOpoií
nJITllJIeTKe. MocKBa, 1933.
PeIJ;eH3llJI Ha CTaThlO H. E. lllaTYHoBa "K sorrpocy
o cne:U;llaJIhHOM l'leTo.n;e KpymioMaclllTa6Hhlx
pa60T
.n;JUI. :u;eJIell 3eMJIeycTpollcTBa".
CO:U;llaJIHCTUtleCKOe
:;eMJIeycTpollCTBO 1935, 14.
O CTaH.n;apTHhIXMacrrrTa6ax u o rrOCTaHOBKe Tonorpa<{>HtleCKUX
C'heMOK. feo.n;e3HcT 1935, 1; (A. H. .llypHeB, II. C. 3aKaToB).
O CTaxaHOBCKHX MeTo.n;ax pa60TM B rrpoH3Bo.n;cTBe
OCHOBHhIXreo.n;e3UtleCKHX pa6oT. feo.n;e3HcT 1936, 3.
IIpOeKTJIpOBaHlle PH.n;OBTpHaHrYJIH:U;llH 1 KJI. H3 reo.n;e3lltleCKH'XtleThlpexyrOJIhHHKOB. Tpy.n;hI IJ;HHl1f AuK

15, 1937.
IIocTaHoBKa H pa3BHTlle OCHOBHhIXaCTpoHoMo-reo.n;e3lltleCKllX pa60T B CCCP. 20 JIeT cOBeTcKoH reo.n;e3Ull H KapTorpaqlllu,
1939; (A. H . .llypHeB, C. f.
Cy.n;aKoB).
Pa3BuTlle reo.n;e3lltleCKUX ceTeH no MeTo.n;y 3aCetleK.
C60pHllK CTaTeH fYfK
3, 1944.
Bu.n;oll3MeHeHHhlH cIIoco6 3aCetleK. C60pHUK CTaTeH
'fYfK
13, 1946.
K ou;eHKe TOtlHOCTll C,UBoeHHhlX IJ;eIIeH TpexyrOJIhHllROB II CnJIOlllHMX ceTell. C60pHUK cTaTell fYfK
28,

1950.

Profesor
Durněv
byl dlouhá
léta vicepresidentem
Všesvazové
astronomicko-geodetické
společnosti
SSSR a místopředsedou
sekce
pro geodézii
a kartografii
vědeckotechnické
rady ministerstva
vyso.kých a středních
škol SSSR.
Svoji intenzívní
pedagogickou
prac\
spojoval
profesor
Durněv vždy s tvůrčí prací vědeckou.
Již
svoji
kandidátskou
disertaci
věnoval
důležitému
problému
výstavby
astronomicko-geodetické
sítě
SSSR, kterému
se pak věnoval
i v dalších
pracích.
V létech
1941-1950 všestranně
vyvinul
novou metodu výstavby
geodetických
sítí, nazvanou'
metodou protínání.
která našla široké uplatnění
v geodetické
praxi.
Přes tuto
rozsáhlou
činnost
vědeckou
a organizační
profesor
Durněv
věnoval
mnoho
času
a
energie
práci pedagogické.
Byl znamenitým
pedagogem,
velmi oblíbeným
pro přátelský
poměr
kl3
studentům,
vědeckým
pracovníkům
a zaměstnandům MIIGAiK,
školitelem
mnoha
mladých
vědeckých pracovníků
od studentské
vědecké
společnosti
až po kandidáty
a doktory
věd.

IIpo<{>. <P. H. KpacoBcKllii: II ero pOJIh B pa3BllTllll
reo.n;e3lltleCKOH H.aYKH. ElOJ1JI. BcecolO3Horo aCTpoHOMo-reOne3UtleCKOrO o6rrrecTBa 1950, 8.
HOBhle CllCTeMhI nocTpOeHUJI req.n;e3UtleCKUX ceTeH .
MocKBa, 1952.
Eec<{>a30IlhlH BU3UPHhlH U;UJIJIH.n;p.Tpy.n;hI MHHf AuK

15, 1953.
<POPMYJIhI .n;JIJIpellleHUJI npJIl'lOH 3aCetlKU, 3a.n;atlU IloTeHOTa H 3a.n;atlJI faH3eHa no npUH:U;Hny nponop:U;HH
co BcnOMOraTeJIhHhIMU K09<{><{>uu;ueHTaMH.Tpy.n;M
MHl1fAuK
26, 1957.
BonpochI nocTpOeHHJI reo.n;e3HtleCKUX ceTeH u o:u;eHKH
ux TOtlHOCTU. 113r:. BY3, feo.n;. H a9po<{>oTOC'heMKa

1957, 1.
O

nOCTaHOBKe OCHOBHhlX reo.n;e3UtleCKHX pa60T Ha
KpynHhlx rll.n;poy3JIaX C ytleTOM HCCJIe.n;OBaHUH.n;e<{>opMa:U;UH
coopYiKeHuH. H3B. BY3, feo.n;. u a9po<{>oTOC'heMKa1958, 4.
O lIOCTpoeHUU H rrpUH:u;unax ypaBHJIBaHUJI rocy.n;ap-.
CTBeHHhlXonopHhlx reo.n;e3UtleCKHX ceTeH. H3B. BY3.
feo.n;. u a9po<{>oTOC'heMKa1958, 5. .
MeTo.n; nocTpOeHUJI reo.n;e3UtleCKUX ceTeH C nOMOrrrhlO
BcnOMOraTeJIhHhIX nYHKTOB (MeTo.n; reo.n;e3Utlecj(Hx
3aCetleK). Acta
techn.
Acad.
scien.
hung.
1959,

1-3.
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Bldra,D;<1>. H. KpacoBcKoro B pa3pa60TKY cxeMbI H rrpo~
rpaMMbr IIocTpoeHHH focY,D;apCTBeHHoií:orropHoií: reo·
,D;e3H'lecKoií:ceTH. TpY,D;brMHHfAMK 37, 1959.
O cxeMe H rrporpaMMe rrocTpoeHHH rocY,ll;apCTBeH~oií:
reO,D;e3HQeCKoií:
ceTH CCCP. H3B.BY3, feo,D;. H a3po<poTOC'I>eMKa
196P, 1.
MeTO,D;JIHHeií:Hi';rxreO,D;C3HQeCKHX
3aCeQeK. H3B, BY3,
feo,D;. H a3po<poTOC'I>eMKa1961, 3.
O TOqHOCTHMeTO,D;areO,D;e"3';QeCKHX
3aCeQeK. H3B. BY3,
feo,D;. H a3po<poTOC'I>eMKa1963, 1.

Symposion o teorii měření a měři~ích přístrojů
Ve dnech 7. a 8. října 1963 uspořádal Ústa! teorie
merania Slmlenskej akadémie vied v Bratislavě
S y mposion
o teorii
měření'
a m,ěřicích
příS t I' o j U, které Se konalo v Domě vědeckých pracovníků
ve Smolenicích.
Symposionu
se zúčastnili
a referáty
přednesli
pracovníci
pořfíclajícího ústavu, Ústavu přístrojové techniky ČSAV v Brně, Výzkumného
ústavu
tepelné techniky v Praze, dalších ústavu a vysokých
škol. Významná byla účast vynikajících
odborníku ze
zemí socialistického
tábora. Podrobnou zprávu uveřejníme v příštím čísle.

381.12
Na letošním V. mezinárcdním'veletrhu
v Brně byly'
v mno.hem" větším počtu než dříve vystavovány gecdetické přístroje, stroje výpočetní te,chniky a fctorepro~
dukční zařízení. Ve většině případů to, byly výrcbky popsané v odboorné literatuře
již dříve. Naši pCf.c·rnost
za1J.jaly přístroje, které nejsou přímo. geodetům určeny,
ale jež by bylo výhodné v zeměměřické
praxi pcužit.
Byly to
/

3. Vstup magne,tickou páskou dcvoluje zapiso,vači vyvinout vysokcu praccvní rychlc'st.
1. Ruční ovládání jednoduchou
stolní klávesnicí
je
,určeno
pro nastavení
zvolených cperací a pro- ručn(
zápis.
5. Posun pcčátku umožňuje přehledné zcbrazení vícestopých křivek tak, že jejich počátky jsou vzájemně
posunuty.
6. Blok "záměna os" Zajišťuje možnost vzájemnélvýměny osy X a Y.
7. K zobrazení grafů, u nichž jsou na vstupu informace jen v jedné :ose, je určen "přírůstkcvý
záznam".
U dlollhých zápisů přesahujících
rozměry papíru je využíváno ,zařízeni pro posun rolového p<ipíru.
8. Zapnutím interpolátoru
mohou být vyneseny souvislé křivky z nesouvislých číselných údaju.
9. Ovládací ústrojí má široké možnosti v nastavení
počátku zákresu a jeho měřítka (hrubé í jemné nasta·
veníJ. Vícekanálové
řízení umožňuje provádět záznam
,bodů při současném snímání dalších informací a zápis
"skupin křivek případně odlišených ruznými značkami.
Řízení. číselné redukce ve všech kanálech dává možnost
údajů, jejichž počátek není v rozmezí stolu zapisovače.
10. K zápisu je používáno archového i rolového papíru nebo 'fólie z plastických hmot. Upevnění podlOžKY
zajišťuje vakuový systém. Značky a písmena se tisknou
přes pásku pro psací stroj. Aby bylo zaručeno přesné
umístění značt!k, jsou všechny typy centrovány.
Víceznačkové hlavy pro tisk číselných doplňkových
in formací(např.
při lineární interpolaciJ
se dodávajI zvlášť.
Technické údaje:
rychlost záznamu kolísá nd 30 do 100. bodil za minutu
podle použitého .vstupu;
rychlost pohybu mezi registrovanÝP1i body je až 45 cm
za vteřinu;
přei\;nost záznamu je ± 0,02 % u vysoce přesrfých jednotek a ± 0,08 % u přístrojů standardnIhp
provedení;
rozměry registračního
stolu
typ
typ
typ
typ

4040
3030
3018
1118

100 X 100
75 X ,75
75 X 45
28,X 15

cm
cm
cm
cm

automatický zapisovač
elektronická
libela
rádic,vá pojítka "
Automatický zapisovač
s čísliccvým
vstupem
vystavovala
anglická
firma
Dmbie Mclnnes (Electronics J Ltd, Glasgow. Je to zařízení, blížíC;í se v něktefÝch svých mcdifikacích
naše~mu pcjetí automatiCkého' koordinátografu.
Jeho funkce
je charakterizována
tímto blokovým schématem:
.

I,

I

/,OS",", !,očtif""

I

záměna os

,

_15_

1.
maaí
užita
2.
nebo

Obr. 1. Jedna z mOdifika,cí velkorozměrového
zapisovače
"d - mac", určend pro námořní dopravu.

olJ/ádánt
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Pral děrncštítkový
vstup jsou obvykle používána sIi.ízařízení IBM, IG1:, BuB apod, Mohou být ovšem poi ostatní podcbná zařízení.
Děrná páska může být v libovolném kódu, 5, 6, 7
8stopá, co,ž umožňuje univerzálIJí ovládacI deska.

K uvedeným
zapisovačum
se dodává řada doplňků,
které zajišťují jejich širší využití, případně umožňujI
sestavy jednoúčelových
laboratorních
zařízení. Pro geodetickou praxi má zvláštní význam polární zapisovač,
který při zachování vysoké operační rychlosti umožňuje
vynášet informace v polárníCh souřadnicích
do vzdálenosti 15 cin od středu.
, Jiným, zvlášť zajímavým doplňkem zapisovače je PQmdcný automatický snímací systém. Tento patentovaný
způsob registrace
souřadnic libovolného
bodu obrazu
(mapy, plánu, grafuJ vyžaduje od operátora
jen tyto \ ,
pracovní úkony:
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Geodetický
obzor
sv. 9/51 (1963) č.12
upevnění obrazu (mapy, grafu) na snímací stůl,
jehož deska můž!! být horízontální,
vertikální či
šikmá'
ruční 'nastavení "snímací tužky" na bod, jehož po·
loha má být registrována.
"Tužka" je spojena
s ovládací skříní lehkým kabelem;
stisknutí nožního
spinače nebo malého tlačitka
po straně držátka. V tom okamžiku se souřadnice
bodu registrují do děrného štítku, do děrné pásky
neoo na magnetickou pásku;
\
přepnutí na blok "LINE" při registraci čar; potom
se registrují souřadnice jednotlivých bodů křivky
v určitých i':asovych intervalech.

mi'lže dosáhnout operatér výkonu až 2 bodů za vteřinu.
Rozměry snímacích jednotek se pohybují v mezích od
28X45 cm do 1 m2•
Dá se předpokládat, že ve spcjení s koordinátografem
dcjde k jeho- širokému využití v gecdézii.
Elektronická libela "Talyvel"
anglické firmy Rank Taylor Hobson Division, Leicester, je no-vý typ přesné libely. Obvyklá bublina je zde
nahrazena kyvadlem a měničem, který dává elektrický
signál. Po zesílení je tento signál indikován měřicím
přístrojem s nulou uprostřed.
Přístrcj je napájen bateriemi a obsahuje:
libe,lovou jednotku Talyvel, přikládanou na měřenou
plo-chu,
,
měřicí jednotku, která obsahuje baterii a tranzistoro-vý zesilovač a má prostor pro usohování libely a
přívodního kabelu.
Ručička měřicího
řinu.

přístrnje

se ustáli asi za jednu vte-

Přístroj má tři rozsahy volitelné .přepínačem;
čtvrtý
rozsah umc.žňují cejchované stavěcí šrouby.
Dva cejchované stavěcí šrouby, umístěné
na horní
straně libely, slouží třem účeli'lm:
při úplném vyšroubování uvolní kyvadlo, které pak
dosedá na pevné opěry uvnitř krytu, takže Talyvel mi'lže být použita jakn přesná libela;
při zašroubování
zajišťují kyvadlo pro přepravu;
v mezipoloze jsou používány pro výchozí nastavení stancvené nuly. Umo.žňují měření sklonů do
± 40 Itim na metr s přesno-stí menší než 0,1 mm
na metr.

Obr. 2. Pracovní
macího systému

deska
firmy

S tab i I i ta:
je-li libela Talyvel pc nechána na měřeném stanovišti, mechanická
nula zůstává v mezích
jedné nebo dvou vte,řin po mnoho měsíců. Její teplotní koeficient je řádově 0,1" na loe. Nula měřicíhn přístroje v tomtéž rozsahu se mi'lže posunout až do 0,1
dílku stupnice při změně teplety 1 oe, ale může být zkorigo-vána bez zásahu do libely. Čtení stupnice může být
teplotou e-vlivněno do 0,25 % na loe.
Není-li libela zrovna používána k měření, je uschována včetně připcjovacích
kabelů a zástrčky
uvnitř
měřioí jednotky. Baterie je tím automaticky odpojena.
Prove,zní doba baterie je ne,jméně 200 hodin po dvanáctiměsíčním skladování. Obved stabilizace napětí dovoluje značný pokles napětí baterie. Kontrolní značka
na stupnici ukazuje, kdy je nutno> vyměnit baterii za
nevou.
Přístroj je odolný proti nárazi'lm a vibracím. S výjimkou nepatrného posunu nuly nemá na přesnost měře·ní vliv ani naho-dilé překlopení libely. Posunutá nula
mi'lže být znovu snadno nastavena. Pro dálkovou indikaci lze použít až 100 m kabelu, takže libela může být
připevněna v místech, kde by bylo čtení obtížné.
Libela Talyvel může být použita v servosystémech
pro automatické nastavc-vání vodorovné pColohy. K jedné
měřicí jednotce je možné připojit přes vícepólový přepínač několik libel rozmístěných na měřené konstrukci.
Jako příklad uvádí výrobce použití šesti libe,l, dvou měřicích přístro-jů a dvou čtyřpólnvých přepínačů při stav-

automatického
"tužkového"
sní
Dobbie
Mclnnes
(Electronics j
Ltd.

Přesnost sledování polohy "tužky" snímacím zartzením pod pracovní deskou je podle výrobce lepší než
0,1 mm. Ode čítací přesnost je různá - u standardních
přístrojů nejméně 1/1000 z celé šíře obrazce, u přístrojů
pro zvláštní účely (např. kartografické)
může být znač
ně vyšší.
Rychlost snímání čar závisí na složitosti křivky a na
požadované přEJsnosti; obvykle se pohybuje v mezích od
1 mm do několika cm za vteřinu. Při registraci bodi'l

Stupnice měřicího přístroje

I
~

max. výchylka ze stí-edu
poloha přepínače

I
I

na metr

1.

±
±
±

2.
----

3.

,

I
±
±
±

2,50 mm
0,50 mm
0,25 mm

velikost dilku stupníce

I

úhel

0,10 mm

100 vteř.

0,02 mm

4 vteřiny

50 vteřin

0,01 mm

2 vteřiny

I

\'

-

±

20 mm

úhel

I

20 vteřin
~--

-

Každý knoflík

úhel

8 minut

Stupnice I3tavěcích šroubů
na metr

I

na metr

-
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na metr
0,20 mm

úhel

I

-
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bě mo,stu přes řeku Parramatta u Sydney. Spojení bylo
provedeno kabely dlcuhými 90 m. Oba měřicí přístroje
byly umístěny vedle sebe a sledovány jedním pracovníkem. Byly zjišťovány deformace při zvedání konstrukce, vliv slunečního záření a větru.
P o u žit í:
měření
vcdorovno,sti
základů
velkých
streJů, měření sedání 'základů elektráren, měření vedo·rovocsti zařízení na zemi nebo na palubě ledi apod.
Předpekládá
se, že libela bude umístěna ve speciálním držáku nebo na pomocné základně. Může být např.
připevněna
ve vnitřní části čtvercového držáku, dovolujícího přesné ustav€'ní vertikály.

Obr. 3. Elektronická
libela ,..Talyvel"
v držáku
ní vodorovnosti
a svislosti.

I

pro urče-

V aplikacích,
kde je zapotřebí najít centrum deformace části stroje nebo konstruj{ce při proměnné záObr. 4. Stornophone
500 nový typ rádiového
pojítka
těži, mohou být s výhodou použity dvě libely: jedna
firmy Storno.
z nioh jako referenční
pro měření vodorovnesti
konstrukce jako celku. Tento způsob doveluje rozlišit celkový náklon konstrukce
od vnitřníhO' měřeného průhybu.
Selektivní volba: tónový generátor
se zvláštním tlaPro vyrovnání měřené desky ve dvou směrech součítkem.
časně mohou být použity dvě libely Talyvel u~ístěné
,
Zdroj el. energie: lehce výměnná
kazeta
s dese,ti
v kolmých směrech;
nikl-kadmiovými
čiánky. Jmenovité napětí 12,4 V.
Základní rozměry libely:
Provozní doba: příjem min 20 hodin
délka základny·
100 mm
při 100/0 vysílání min 8 hedin.
šířka základny
32 mm
Spolú se soupravou jsou dodávány ruzné nabíjecí agreVýška
110 mm
gáty.
váha
1,25 kg
Antény: prutová, teleskopioká,
rámcvá; všeohny opa'
Celková váha včetně měřIcího přístroje je 5 kg.
třené koaXiální zástrčkou.
Kapesní radiotelefon
Série Stornophon
500 může být použita jako stabilní
nebo mo bílní Etanice.
vystavovala
dánská firma STORNO, Copenhagen. Je
Zvláštní příslušenství:
hrdelní
mikrofon,
sluchátka,
to plně tranzistorevaná
vkv/fm bezdrátová fo,nická souprava. Čtyři vyráběné typy se liší kmitočtem a edstubrašna, řemen.
Pó,dle sdělení informátora
firmy je dosah asi 10 km.
pem kanálů. Pracují v pásmu 80 MHz a 160 MHz. Odstup
V japcns,ké Gxpozici byla vystavovárta pcdobná soukanálů je 25 nebo 50 kHz. Váží včetně antény a baterie
jen 750 gramu. Může mít vestavěny až tři krystalem
prava s přibližně stejnými rozměry a vnějším uspořádáním, dodávaná pod názvem UNITA1KY 17.
řízené kanály. Má vodctěsný a prachotěsný kryt z lehkého kovu. Niklo-kadmiové
akumulátory
zajišťují nejinž. Franišek Ecler
vyšší provozní ekonomii. Souprava je sestavena výhradinž. Milan Klimeš
ně z modulů. Základní stanice je volána selektivní výzvou.
Vysílač:
výstupní výkon 500 mW
J.eště máte čas přihlásit se do
,
zatěžovacíimpedance
50 ahm
záření harmonických frekvencí max 2,5 . 10-6 W
KLUBU ČTENÁŘŮ TECHNICKÉ LITERATURY
jiné nežádoucí záření max 2.10-7 W
dynamický' mikrofon - reproduktor
Ediční plán Klubu na rok 1964, kde se dovíte
Přijímač:
také o vŠech výhodách, které Klub poskytuje svým
citlivost 0,4f.lV
členům, vám na požádání pošle
impedance antény 50 ohm
odstup sousedních kanálů miIl 80 dB
ÚSTREDNÍ EVIDENCE
tlumení nežádoucích signálů min 75 'dB
Klub
čtenářů
technické literatury,
nežádoucí vyzařování max 2.10-9 W
Spálená 51, Praha 1
nf výstupní výkon 200 mW
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Social istické soutezent
Vyhod:aoceDi nejlepších pracovníků
za rok 1963

CSGK

,

I

U přÍležitosti oslav 46. výročí Velké říjnové socIalistické revoluce bylo vyznamenáno v resortu
Ústřední správy geodézie ,a kartografie čestným titulem ;,Nejlepší pracovník" celkem 40 pracovníkt1
z ústavů ~eodézie a kartografie.
Mezi vyznamenanými jsouvítězové
vnitroústavního socialistického soutěžení, kteří soustavně dosahují vynikajíťlích výsledkt1.v
plnění plánovaných úkolů, dále ti prac<;>vníci, kteří se zasloužili
o technický rozvoj, o rozšiřování zlepšóvatelského
hnutí a propagátoři
nových pokrokových forem
práce.
\,

Marie N e u m a n n o v á, technička na SG Gottwaldov z ÚGK Brno
Marie P r a žák o v á, sjížděčka na stroji Zetacont
z KRÚ Praha
"
Dobroslava P I' o c h á z k o v á, 'technička SG Ohru~
dim z ÚGK Pardubice
Ján Raš 1 í k, vedoucí čety z GÚ Bratislava
František R i c h tel', tnž., vedoucí čety SG Prievidza z ÚGK Žilina
'
Štefan S i ID a n, inž., vedoucí oddílu z ÚGK Žilina
Jaroslav
S m o I á k, vedoucí čety SG Olomouc
z ÚGK Opava
Zdeňka
S o u k u po v á,
reprodůkční
tiskařka
z ÚGK Liberec
\
Jan S t I' na d, inž., vedoucí čety zGTÚ Praha
Emil Š i k u I a, ínž., vedoucí \čety z ÚGK Brno
Zdislav
TI' in e r, odpovědný
redaktor
z KRÚ
Praha
Jan Va c e k, technik z GTÚ Prahá
Jitka Vol n á, ,vedoucí čety z ÚGK Opava
Václav Z i k m u n d, technik, oddílu) 110 "z ÚGK
Plzeň
Josej
Ž i ž k a, vedoucí čety SG Mor. Třebová
z ÚGK Parďubice
Přejeme nejlepším pracovníkům mnoho zdaru a
úspěchů v další práci.

Vyznamenaným pracovníkiim byly předány čestné odznaky prvním náměstkem předsedy Ústřední
spr,ávy geodézie a kartografie a předsedou Ústředního. výboru odborového svazu zaměstnanců státních orgánů a místního hospodářství na slavnostním aktivu dne 15. listopadu 1963 v: Praze.
Vyznamenáni byli tito pracOvníci:
Terézia Ba á n o v á, vedoucí čety SG Dunajská
Streda z ÚGK Bratislava
Pávol Bál i nt,
geodet
SG Rimávská
Sobota
z ÚGK Žilina
Gel'trúda
B e n á č k o v á, samostatný'
kartograf
Literární hlídka
7. KRÚ Bratislava
E:mil Ber n á t, vedoucí čety z ÚGK Bratislava
Hlavní kritéria pro měření na přehradách.
Marie B u I t a s o v á, mistr reprodukčního
oddílu
Mezinárodní ,komise pro velké přehrady, Italský komitét,
z ÚGK Plzeň
,
Subkqmise pro měření na ,přehradách. Milán, 196!.
Zdeněk B ti r gel', vedoucí tety, z ÚGK České Bu526.99 :627.8
dějovice
Miroslav C r hon e k, vedoucí čety na SG České
Úkolem subk.omise bylo studium systematických
měBudějovice z ÚGK České Budějovice
•
ření, přístrojů a, pomůcek užívaných na velkých přehradách a také studium kritérií pro vypracování a inJiří Či h á k;-vedoucí čety z ÚGK Praha
terpretaci
Získaných výsledků. K zlepšení koordinace
Vojtěch Či ž már, revisor kartografického
oddíly.
měření, k jejich urychlení a účinnější, interpretaci
sez KRÚ Bratislava
stavila komise směrnice pro měření posuvů a deformacI
Alojz G a t i a 1, inž. vedoucí čety z GÚ Bratislava
hrázY.
Vilém H a u D 1. vedoucí SG Česká, Lípa z ÚGK LiZe směrnic uvedeme jen některé zajímavé body.
berec
T r i a n g u I a c e: Pro většinu přehrad- se doporučujb
Josef Hla dík, inž., vedoucí čety SG Náchod
rozšíření sítě pod i nad hrází. Pod hrází má být síť rozz ÚGK Pardubice
ložena alespoň do vzdálenosti 500 m. Síť se vyvíjí ze
Blažena H n o i n o v á, vedoucí čety SG Soběslav
základny měřené s min. přesností 1:400000.
z ÚGK Č. Budějovice
N i vel a c e: Maximální vzdálenost
mezi' značkami
Tomáš H r i n d a. vedoucí čety SG Trebišov z ÚGK pokud možno 60-80 m. Nivelační značky jsou z bronzu,
Prešov
12 cm dlouhé, v průměru 1 \cm, s hlavou z nerezoceli.
Měř e n í, Jímž se má zachytit chování hráze a jejího
Václav Ji ř i č n ý, inž. vedoucí oddílu z GTÚ
okolí [triangulace,
nivelace) obvykl~ vyžaduje mnoho
Praha
\
Miroslava J o š t o v á, teclm\čka mi SG Mladá ;Bo- času, úměrně rozsahu a úplnosti sítě. Navrhuje se proto rozdělit síť do dvou skupinA prv,ou skupinu, zahrnuleslav z ÚGK Praha
jJcí důležité body, zaměřit pokud možno nejrychleji" aby
Marie K aby lov á. technička
na SG Příbram • nedošlo ke změně hlavních podmínek (výška, vodní hlaZ ÚGK Praha
\
diny a teplota).
"
František K a ň k a, inž., vedoucí ?G Klatovv z ÚGK
Doporučuje se úplné měření před započetím provozu,
Plzeň
a potom dvakrát ročně, jed'llou na jaře, podruhé na podzim. Aby výsledky bylo možno porovnávat, je nutné, aby
Milan K 1i ID e Š, inž., inženýr pro technický rozvoj
podmínky měření [teplota a výška vodní hladiny) se
z ÚGK Brno
Emanuel K o I' n e 1, vedoucí čety SG Děčín z ÚGK pokud možno neměnily. MiII\O tyto doby může být prováděno zkrácené měření, týkající se jen hráze, v kratLiberec
ších intervalech,
bezprostředně
před a po na plnění a
Valentín K o p u n e c, vedoucí čety SG Bánovce\n.
vyprázdnění nádrže. Ob~ervátor nemá být pokud možno
Bebravou z ÚGK Bratislava
měněn. V poznámkách
k měření se uvádí vyžadovaná
Edita K I' e i s s o v á, technička SG Přej:ov z ÚGK přesnost úhlových měření [vyšší než 0,5") a popisuje
se způsob měření úhlů a měření základny invarovýml
Opava'
Matúš K u ku m b B.,l' g, kopista v' ofsetu z KRO dráty (jako v ttiangulaci).
Dále je popisován způsob měření od ,přímky (aligneBratislava
roent]. Vzdálenost kontrolního bodu od stanoviska' ne·
Ondrej M a I' g i c i n, inž., vedoucí čety SG Barděmá překročit 200 m. Stanoviska mají být zapojena do
,jov z ÚGK Prešov
trigonometrické
sítě přehrady.
Požadovaná
přesnost
Jaroslav N a v r á t i 1, samostatný kartograf z KRÚ centrace přístroje i záměrných značek' je 0,1 mm. Néž
je stavba dokon~ena nebo za zvláštních podmínek změn
Praha
/
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teploty nebo zatížení, doporučuje se provést hlavní měření denně a úplJ:\.é měření dvakrát za týden, později
jednou týdně.
.
Další dvě statě jsou věnovány měření kyvadly a klínometry. Uvedené směrnice zhruba souhlasí s naší
praxí.
,
.
Deformace hráze se měří deformetry. Hlavním cílem
tohoto měření je získání dat o statickém chování hráze
a jejích základů, srovnání těchto dat s údaji získ,anými
vý:púčtem a zkouškami na modelech á. kontrola hráze
z hlediska její bezpečnosti. Jinak se uvedené směrnice
rovllěž neliší od naší praxe.
K směrnicím je přiloženo 8 obrázků obsahujících:
přehled značek různých přístrojů, užív,áných v projektech, nákres trigonometrické
sítě a umístění kontrolních značek na hrázi přehrady Valle di Lei, schéma
rozmístění přístrojů (koordimetrů, dilatoometrů atd.) na
přehradě Vaion1:,řez přehradní zdí přehrady Frera, axonometrický obrázek rozmístění měřicích přístrojů, náčrt
trigonometrické a výškové sítě přehrady' Ambiesta, pohled na vzdušnou Hc hráze Frera a náčrt rozmístění
přístrojů hráze Giovevetto.
.
Celkově jsou směrnice 'stručné a 'přehledné a dá se
předpokládat, že dobře plní svůj úkol.
Naše pNlxe se v některých směrech liší od praxe italské. Je to např. způsob vyrovnávání sítě, U nás určujeme délku základny jen jednou, a to ještě jen zběžně,
protože ji užíváme jen k přihlivnému určení rozměrů
sítě. Zdá se, že tento způsob je výhodnější, než způsob
italský. Podobně je tomu i u metody měření úhlU, signalizace apod.
Bylo by jistě výhodné sestavit ')JOdobné směrnice, třeba ve tvaru normy i pro naše práce tohoto druhu. Podkladů pro ně je dost.

Mapové přírůstky ústřední dokumentace GTÚ
v Praze
Lyžlarska
mapa Vysokých Tatier. ~Iierka 1 : 100 000 (prehradná
mapa). Vydala ťTSGK. Spraeoval a vytlačil KRŮ v :Modre-Harmónii. Turistický
obsah schválený
ůstrcdným
odborom turistiky
ČSTV. 1; slov. vydanie - 1963. Náklad 11 400 výtlačkov.
Knižni formát 18 X 13 cm. Ccna Kčs 8, GTŮ čis. přir. 190/63
Lyžařs}<:á mapa Vysokých Tater je v příručním
knižním nspořádáni. Uvodem je přehledná
mR1Ja dopravních
spojů v měřitkn
1 : 500 000 se síti silnic a železnic, s uvedenými
('ísly silnic první
třidy v obvyklém
orámováni,
dále s čísly autobusových
linek
v červené barvě a čisly železničnich
úscku v čcrné barvě. Hlavni
přehledná mapa v měřitku 1 : 100 000 je ve dvou dilech a zobrazuje
celé Východni Tatry. Sestavena je podle stejných zásad jako "letni" turistická
mapa,
jen značkový
klič je přizpusoben
zimnim
sportum. Polské území je zpracováno
podle polských turistických
map. Následuji podrobné mapy okoli Štrbského Plesa, Gerlachovského štitu, Limnického
štitu apod. Závěrem je popis Vysokých
Tater v zimě.

Turistické

mapy:

Munti! Apuseni. Rozměr
GTŮ·čis. pNr. 112/63

kresby

44 X 61 cm (50 X 66,5).

Mun~ll Blhorulul - Munti! Zarand.ului. Rozmčr krcsby 40 X 44
cm a 20 X 44 cm (na spoléěném listu papíru 66 X 49,5 cm).
GTŮ čis. přir. 113/63
.
:Mapy zobrazující hory, které leži na zá.pad od silnice Clnj - Deva v západni části Rumunska.
Muntii Rodnei. Rozměr kresby 44 X 60,5 cm (50 X 66).
GTŮ čfs. přir. 117/63
MuntU Raritu sl Ginmalltu. Rozměr krcs!)y 43,5 X 60 cm (49 X
X 67).
GTŮ čís. přir. 116/63.
.
:Mapy hor Východnich Karpat při scverních hranicích Rumunska
Maslvi! Piatra Mare §I Postltvarul.
(50 X 66);
GTŮ čís. přir. 118/63

kresby

43,5 X 60,5 cm

M.asivul Cluclt§. Rozměr kresby 30 X 43 cm (35 X 48).
GTU čís. přir. 114/63
:Mapy horských
pásem Jižnich Karpat
jižně od města Ora~ul
Stalin.
MUll~i! Dintre Olt §i Jlu. Rozmčr kresby 44 X 60,5 cm (49 x

Od ledna 1964 bude ve Státním nakladatelství
technické literatury vycházet nový časopis

X

67).

GTŮ čis. přír. 115/63
Hory Jižních
Karpat
Petro~eni a Vulcan.

PLASTICKÉ HMOTY A KAUČUK
lnformúje souborně o vlastnostech, zpracování
a použití. plastických,. hmot a kaučuku ve všech
oborech národního 'hospodářství,
vytváří předpoklady pro rychlé uplatňování Výsledků výzkumu
v oboru zpracování a aplikace nových materiálů,přispívá k výměně zkušeností o vhodnÝG,h i nevhodných aplikacích plastických b,mot a kaučuku,
popularizuje ekonomické důsledky využjj:í nových
materiálů, uveřejňuje návrhy norem, technických
podmlnek a zkušebních předpisů, rozšiřuje významné zlepšovací návrhy a patenty a informuje
o zkušenostech a výsledcích dosažených v zahra~ď.
I
Středně technic~ým a inženýrským pracovníkům
ve všech oborech našeho národního hospodářstv:í,
kde se. zpracovávají nebo aplikují plastické hmoty
a kaučuk, zejména ve strojírenství,
energetice,
elektrotechnice, stavebnictví, v chemickém průmyslu, spptřebním průmyslu, dopravě, zdravotnictví,
zemědělství apod.
.
Měsíčně 32 stran, jednotlivá čísla 4 Kčs, roční
předplatné 48 Kčs.
Časopis vydává ministerstvo
chemického průmyslu ve spoluprácI s Čs. vědeckotechnickou společností, sekce pro chemický průmysl. Rozšiřuje
jej Poštovní novinová služba. Objednávky a předplatné přijímají i poštovní úřady a' doručovatelé.

Rozměr

Colectia
(Čislovaná
ním obalu).

MUlllti"i
kolekce

ležících'

na

nostri:

tnristických

2 Masivell) Platra Cralulul
42 X 59 cm (49 X (8).
. GTŮ čfs. přir.108/63

map

§i Jezer

města

'
Petríla,

s textovou

přílohou

v titul-

papula.

Rozměr

krcsby

východ

-

od

3 Mun i! Fšgiírllljulni.
Rozměr kresby 43 X 60 cm (50 X 68).
GTŮ čis. přír. 109/63
:Mapy hor Jižnich Karpat na jihozápad
od města Ora~nl StaHn.
4 MuntU Retezalutul
§I 'farcu
Godeanu.
Rozměr
kresby
43 X 60 cm\~
X 67).
GTŮ čis. pf·ir. 110/63
:Mapa hor Jižníeh Karpat na jih od mčst~ Deva.
5 Masivul Ceahliíu §I Cheile Blcazulul. Rozměr kresby 60 X 43 cm
(69 X 50).
GTŮ čís. přír. 111/63
Hwy Východních
Karpat při koncčné železniční stanici Bicaz.
Uvedené turistické
mapy vydává
Oficiul Natíonal
de TUl'ísm
"Carpat!".
:Mapy s úsečkovými
měřítky mají terén zobrazen stínovánim,
zeleně vybarvené
plochy lesních porostu. Podrobně jc
zakreslena
silOvodnich toku, silniěnic
a hlavní železni . silO.Cesty
jsou zakresleny
značkované
(tnristické)
i neznačkované.
Sídliště
maji podle hustoty obyvatel tři druhy signatur. Pi'írodni reservace
jsou ve.žlutém
orámováni.
.

Bucure§tl. Vydává Oficiul National
de Turism,
Carpat!". Roz.
měr kresby 44,5 X 55 cm (48 X 58).
GTŮ čís. pNr. 107/63
Schematkký
orientační
plán hlavního
města
Rumunska
má
zastavěné plochy vybarvcny
okrem, parkové zcleně. vodní modř'e
a volné plochy ěedivě. Ulični prostor je bez vybarveni a s pojmenovánim. Po pravé straně plánu je zavěěený výřez vnitf'ního města
a seznam významných
objektu a zař'íz'ní s očislovánfm shodným
plánu: Na druhé straně plánu je popis Buknrešti a schematický'
lánck vÝP'1'dových silnic a žclezničIj1Jho nzlu města.,

Vydává Ústřední správa geodézie a kartografie
ve Státním naklada telství technické líleratury,
n. p., Spálená 51, praha 1. tel. 234441.
- Redakce:'Ostřední
správa geodézie a kartografie.
Hybernská 2, Praha 1. vedouci ..redakce ínž. Vladislav sachunský. Výkonný redaktor
tnž. Jaroslav jirmus, ÚSGK, Hybernská 2. Praha 1, tel. 222145. až 7, 234888 až 9. -. Inzertní odděleni:
SNTL, spálená 51. Praha 1,
tel. 2344'41. Tískne MÍR, novinářské
závody, n. p., závod 1, Václav ské nám. 15, Praha 1. - Vychází dvanáctkrát
ročně; toto číslo vyšlo
11. 12. 1963, Cena jednotlivého
čísia 4,- Kčs; celoroční předplatné
41>.- Kčs. - Rozšiřuje Poštovní novinová služba. Objednávky a před·
platné přijímá PNS - ústřední
expedice tisku. administra,ce odbor ného tisku, )indřišská 14, praha 1. Lze talfé objednat u každé pošty
nebo doručovatele.
O'1jednávky do zahrani'čí vyřízuje PNS - ústřed ní expedíce tisku. odd. vývoz tisku, )indříšská 14. Praha 1. Do sazby
11. 11. 1963, do tisku 5. 12. 1963, náklad 2 500 výtisků. Papír: text a př.íloha 7208-11170 g. obálka .7209-41/80 g. otIsk dovoien jen
s udáním pramene a se zachováním autorských
práy.
A "17·31766

UpOZOrMIA;e~e vás
Ha dva Hové sloVHíky,

které vycl1áze;í ve
STÁTNÍM NAKLADATELSTVÍ
TECHNICKÉ LITERATURY

ČESKO-ANGLICKÝ
TECHNICKÝ

SLOVNíK

Obsahuje hesla ze všech technických oborů s důrazem na
hlavní obory strojírenství, elektrotechniku,
chemÚ a stavebnictví. Slovník je zpracován nezávisle na Velkém
anglicko-česk~m technickém slovníku, je však jeho vhodným doplňkem.
Technikům, inženýrům, výzkumným a vědeckým pracovníkům a pracovníkům v exportu technických výrobků a
zařízení.

ČESKO'-FRANCOUZSKÝ
TECHNICKY
SLOVNíK
Obsahuje asi 74 tisíc výrazů a frazeologických
všech technických oborů.
Inženýrům a technikům,
tům a studujícím.

Oba slovníky dostanete
přímo

ve

překladatelům,

v prodejnách

Středisku technické
Spálená 51

spojení ze

dokumentaris-

n. p., KNIHA nebo

literatury. v

Praze

1.

