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na děrné štítky
prostředky velké mechan izace
evi denčn ích a yýpočetn ích prací

Používání strojů na děrné štítky zvláště pro vědecké a technické
výpočty. Mechanizace
prací' inženýrskotechnických
pracovníků.
Informace
o strojích
československé
výroby. Podnět k dalšímu rozvíjení
hromadných
vÝPQ...čtů.Ovodní článek z cyklu článk(l o využití děrnoštítkových
strojů a samočinných počítačů v geodéziž a kartografU.

. blokově, tj. po zavedeni posledního údaje přÍSlušné
položky do paměti stroje se všechny v paměti zaznamenané údaje vyděrují do štítku najednou. Děrovač je vybaven zařízením pro nastavení trvale
neb dočasně se opakujících údajů pro ražení, tj.
pořízení více štítků se stejnými údaji řadou hmki':ních kláves. umožňujících např. přeskok neobsazených sloupců štítku, přechod na dolní neb horní
polovinu štítku, vrácení na předchozí (nižší) sloupce apod, Vlastní děrování a ovládání funkcí stroj(l.
se provádí ručně, takže množství a 'kvalita práce
na děrovači je závislá na zručnosti, pozornosti a
zacvičenosti operátorky. Nové děrpvače ARITMA
typ 150, které se postupně zavádějí do našich SPS,
odstraňují nutnost ručního ovládání funkcí stroje
tím, že na zabudované programové desce lze' pomocí kabelů zapojit automatické provádění těchto
funkcí. Operátorka pracuje pouze s číslicovými neJak vyplývá z názvu stroje
na děrné
bo abecedními klávesami (uvedený stroj umožňuje
š tít k Y (někdy též zvané děrnoštítkové
stroje),
děrování i abecedních údajů), takže práce se neje základním nositelem informací (dat, údajů, hodjenom zrychluje, ale též zkvalitňuje tím, že autonot atd.) a současně jediným prostředkem, s nimž
matické
provádění potřebných funkcí stroje zneuvedené stroje mohou pracovat, děr n Ý š tít e k,
možňuje
chybovost, k níž může docházet při nut·
tj. k~rton přesných rozměrů, rozdělený na 90 sloupnosti ručního ovládání funkčního zařízení děroců ve dvou polovinách (horní a dolní), z nichž
vače.
každá obsahuje 45 sloupců. Do kaž~ého sloupce
možno zaznamenat vyděrováním kruhového otvoru
Správnost vyděrování štítků se ověřuje na přenebo kombinací dvou otvorů jednu číslici, nebo
z k o uš e č i. Většina našich SPS používá přezkoukombinací několika kruhových otvorů jeden abešeče ARITMA typ 000 k přezkušování číselných
cední údaj (písmeno). K záznamu číslic používáme
údajů vyděrovaných do štítků. PřezkoUšení se prov našem systému děrnoštítkových strojů tzv. kódu . vádí tím způsobem, že vyděrované štítky postupně
POWERS, k záznamu abecedních údajů-speciálního
procházejí strojem, stroj vyděrované údaje ohmátkódu ARITMA.
ne, podrží je ye své paměti a kontroluje při postupném znovllzavádění údajů z dokladů pomocÍ
Mechanizované zpracování pomocí strojů na děrklávesnice [tuto práci provádí operátorka ručně,
né ~títky začíná tudíž po předchozí přípravě praobdobně jako při děrování), zda existuje shoda
covního postupu, který je závazně stanoven přímezi údajem vyděrovaným ve štítku a údajem zaslušným projektem, přenosem informací do děrnévedeným do stroje přes klávesnici. Není-li shoda,
ho štítku vyděrováním na dlě r o va č i. Ve většině
stroj se zablokuje a tím upozorní na' chybu. Openašich 'SPS se v dnešní době používá děrovače
ARITMA typ 140, pomocí něhož lze děrovat pouze
l'átorka poznamená chybu ve štítku, který v této
fázi přezkušování leží v· snadno přístupném místě,
číselné údaje. Děrování se provádí tím způsobem,
že óperátorka čte údaje z dokladů a pomocí klátzv. v i d i tel n é m 'p o 1i, a štítek po zkontrolování. zbý'vajících údajů se vytřídí do zvláštního
vesnice stroje je přenáší do mechanické paměti
odkládacího zásobníku. Správné štítky jsou odkláděrovače. Po stisknutí klávesy. nenásleduje ihned
dány do normálního odkládacího zásobníku a stroj
vyděrování údajů do štítku, takže v případě omylu
kromě toho vyrazí na jejich spodním okraji tzv.
operátorky lze chybný údaj z paměti stroje vymazat a zaznamenat údaj správný. Štítek se děruje
z nač k u spr á v n o s t i, umožňující rychlou op-

Významným prostředkem, umoznU]lClm podstatně :i:irychlit, zpřesnit a prohloubit provádění náročných administrativních. a evidenčních prací·a ekonomickým způsobem řešit řadu vědeckotech[lických výpočetních úloh, jsou stroje ·na děrné štítky.
Jejich použitím se dosahuje kromě toho snížení nákladů, úspory pracovních sil' a oproštění pracovníků od jednotvárné a mechanické práce. Účelem
tohoto článku je podat stručnou infOrmaci o strojích na děrné štítky československé výroby, kterých je již řadu let používáno ve většině strOjně
početních stanic, ať podnikových, resortních nebo
v národních
podnicích Ústředna mechanizované
eVidence Praha a Bratislava. Výrobcem československých strojů na děrné štítky je" národní podnik
ARITMA a ČSSR se tím řadí mezi šest států světa,
vyrábějících stroje uvedeného druhů.

1962/121

,

H?lý/

Stroje

na děrné
-.a

štítky

- prostředky.velké
výpočetních
prací

mechanlzaceevídenčnlch
-

MA 320, který

Geodetick)T
obzor
sv. 8/50 (1962) Č. 7

umožňuje pořizování' sestav z
cedn'ích. i číselných údajů. Stroj je vybaven
gramovoudeskouj
skýtající široké možnosti
gramového řízení, použití logic;kých .kontrol a
různějších kombinací při tabelování.

tickou kontrolu, zda soubor štítků neobsahuje žádný
chybný štítek. Podstatné zdokonalení přináší nově
zaváděný přezkoušeč AR/TMA typ 610, který kromě
možnosti přezkušování abecedních údajů umožňuje, obdobně jako děrovač AR/TMA typ 150, automatické provádění funkcí stroje příslušným zapojením na vestavěné programové desce.

abepropronej-

Doplňkovým strojem, náležejícím k obvyklému
strojovému vybavení SPS, používajících děrnoštítkových strojů ARITMA, je o p a k o Va čAR/TMA
typ 710, který slouží k pořizování duplicitnlch souborů vyděrovaných štítků, k opravě štítků vadných
nebo poškozených apod. Při plynulé reprodukci
pracuje rychlostí B 000 průchodů/hod.

Vyděrované a přezkoušené štítky jsou v následující etapě obvykle zpracovávány na poč í ta č i
AR/TMA T 520 (vněktel'ých
SPS je dosud používán starší a konstrukčně poněkud odlišný kalkulační děrovač ARITf1A T 500 j. Tento stroj, pracující rychlostí 8000 průchodů/hod. při běžných ope~ racích (tj. zpracuje za hodinu 8000 štítků) a rychlostí 4 000 -průchodů/hod. při některých zvláštních
operacích, provádí' kromě sčítání, odčítaní, násobení a dělení též řadu složitěj~ích" operací, jako
např. násobení
mnoho členů, výpočet kubatury
apod.; pomocí zvláštních tzv. tabulkovýchštHků
lze na něm provádět i odmocňování, výpočty goniometrických funkcí apod. Kromě běžného uplatnění při administrativních
evidenčních pracích, kde
ve vět'šině případů jde o jednoduché aritmetické
výpočty, lze počítače s úspěchem a s vysokou efektivností použít při· složitých vědeckotechnických
výpočtech, kde lze rovněž vy.uŽít schopnosti stroje
provádět určité logické operace.
.

Jak vyplývá z. uvedeného popisu, je první fáze
zpracovaní, tj. ruční děrování štítků časově nejnáročnější a tudíž také nejdražší fází mechanizovaného zpracov?ní. Vystupují proto .stále více do popředí tendence hledáni možností omezování nebo
odstranění ručního děrování. V této souvislosti je
nutno zmínit se o možnosti děrování štítků snímáním děrné pásky, která vzniká jako vedlejší produkt ph pořizování prvotních dokladů na strojích
střední mechanizace (psací, sčítací, účtovací a kalkulační stroje), vybavený'ch děrovačem děrné pásky. K snímání děrné pásky se v některých našiCH
SPS používá snímacího
zařízení
AR/TMA
typ 021, které ve spojení s děrovačem AR/TMA typ
140 umožňuje automatické
děrování štítků. Jinou
V následující fázi obvyklého mechanizovaného
cestoú, vedoucí k odstranění ručního děrování, je
zpracování provádí se třídění štítků na třídiči.
použití značkových snímačů. Tyto stroje pracují
Dosud běžně používaným strojem je třídič AR/TMA
tím způsobem, že snímají znaky vyznačené předem
200, který roztřiďuje děrné štítky podle vyděrovado štítků a převádějí je v elektrické impulsy, ovláných číselnych znaků do požadovaných skupin a
dající automaticky děrovací zařízení. Jde vesměs
podskupin, Tento stNj, provádějící třídění na prino stroje cizí Výroby, které se vy~kytUjí v našich
cipu mechanickéhQ.ohmatávání
štítků, pracuje
SPSzatím pouze sporadicky. V této souvislosti si
rychlostí 24 000 průchodů/hod. Podstatně rychlejší
zaslouží zmínky v současné době v ČSSR unikátní
'a 'funkčně dokonaÍejší je nově zaváděný třídič
značkový slfímač REM/NGTON RAND 5320 (MARK
AR/TMA.220,
pracující na elektronickém principu
SGANN/NG j, pomocí něhož lze za jednu hodinu
s fotoelektrickým
snímáním vyděrovaných znaků.
vyděrovat 9000 značkových štítků, vhodných pro
Kromě možnosti třídění číselných i abecedních údadalší zprac;ování na strojích ARITMA. Tento stroj
. jů um'o~ňuje- např,' kontrolí.l správnosti předchozího
je instalován ve vývojovém závodě q. p. ÚME Praha
třídění, zapojení třídicích "kombina-tí pomocí funka dává perspektivu možnosti provádění mechaniČp.'ích přepínačU a p1'ográmové desky" apod. Třidič,
zovaného zpracování řady objemných prací, které
ARITMA220 pracujf;l rychlostí 60000 průchodů/hod.
zatím, s ohledem na požadavek velmi krátkých
Vlastní výsledKY·· -mechanizovaného zpracování
termínŮ' pro zplracování, nebylo možno při časové
ekonomiekoevidenčních
nebo výpočetních prací se
náročnosti ručního děrování provádět prostředky
získávají pomocí ta b e I át o r u AR/TMA 300. Tenvelké mechanizace.
to stroj snímá číselné údaje ze štítků, sčítá a od číPtoúplnost
nutno uvést, že existuje ještě někotá h(}dnotov~ údaje, vypiSUje .jednotlivé ,položky
-lik speciálních doplňkových děrnoštítkovýCh stros příslušnými součty, nebo" pouze součty s odpoví~ / jů, jako mipř, zakladač, zak,ládací reproduktor,. podatícími illdikačními údaji na p'ás tabelačního· papisovač apod., které se zatím v našich SPS vyskypíru a umožňuje tak pořizovat přehledné sestavy
tují ojediněle. Národní podnik ARITMAvyvíjí v soudat, tříděných z nejrůznějších hledisek a součtovačasné době několik typu těchto speciálních doplňné za požadovanými skupinamipoložek. Sestavy mokových strojů, které během příštích let budou k dishou být zhotovovány ve formě nekonečných (sklápozici našim SPS a výpočetním střediskům.
daných) pásů nebo trhané na formát, "mohou být
,
Závěrem nutno zdůraznit, že rozsah tohoto člántištěny. do předem připravených formulářů apod.
Tabelátor AR/TMA 300 pracuje. rychlostí 6 OOOprů- ku nedovoluje po'ctrobnějšípopis
jak jednotlivých
-chodů/hod. (tj. vypíše 6 000 položek, štítků za hoe
strojů na děrné štítky, tak způsobu zpracování ptodiríu). Doplňkovým strojem je s o li čt o v Ý d ě středky velké mechanizace a nutno jej považovat
r o va čAR/TMA
400, pomocí něhož se při tabelapouze za stručnou informaci, která si .nečiní v žádc.i současně pořizují součtQvé štítky,. kterých lze
ném případě nárok na úplnost.
použít pro rychlé zpracování sumarizací za delŠí
časová období. Do vývojové řady nových děrnoštít. Le~torovaza': Irena Pakostová, prom mat., aSGK,
kovýchstrojů n. p. ARITMA náleží tabelátor MUTPraha
I
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.TheodolitZeiss ·-·Theo '120
Řada nových theodolitůfirmy
VEB Carl Zeiss fena,
počínající dohotovenými' theodólity TheoOlOa Theo 020,
Je s Líkončením vývoje theodolituTheo
·120 doplněna
,o přístroj nižší přesnosti. Theodolity Theo 010 a Theo 070
hyly sestrojeny pro následujícílpráce:
triangulace 2.. až
. 4.řáqu, přesnou polygonometrii na povrchu i v podze'mí a astl'onomicko-geodéticképřipojovací
měření, .popřípadě' pro miktrotriangulace,
yytyčovacípráce,
polygonizaci a' přesnou i nebo topografickou
tachymetrii.
Theodolit Theo 120 vyhovuje při práci nižší přesnOsti
velkému rozsahu užití, a to· nejen pro úlohy geodetické.
Z ,hlediska konstrukčního' představuje póslední článek
vývoje malých theodolitů v Zeissových závodech. Tento
'vývoj byl započat theodolitem F, pokraCoval přes· theodolit G' a přes' speciální
stavební theodolitk
malým
theodolitům. 'V tomto vý-voji še obráží všeobecná, změna
odborného, a podle toho i ko'nstrukčního směru, .který'
vede k tvorbě menších speciálních theodolitů a o kte'
rém se při popisu The(l.J2D krátce zmíníme\
Od té doby" kdy zavedením' moderních technologií
byly ve sklárnách znásobeny optické vlastnosti skla,
započala cesta k realizád malých přístrojů pro všechny
stupně přesnosti. Tento. 'vývoj UInožnil sloučit zjednodušené á zmenšené stavební a funkční prvky v jediném
geodetickém přístroji. Výsledky dosll;žen~ na. této cestě
ve směru výrobnětechnickém, jsou významnými úlevami
pro praktickou měřickou službu ve srovnání s dřívějšífni
pracovními podmínkami' při použití- velkých a těžkých
přístrojů. Na této cestě musela však být diskutována
otázka, jak dlouho je možno zmenšovat přístroj,snižovat jeho váhu a rozměry jeho jednomvých dílů, aby při
tom nebyla obrožéna funkCE),stabilita postavení a justá;fe, jednoduchost' obsluhy, tedy vesměs hledjska optiky
a. jemné mechaniky, a nadto ještě odolnost proti PO"
větrnostním vlivům. O funkčních ij.konstrukčních
vlast'hostech lze, rozhodnout bezprostředně
při měření za
o.btrŽllých podmínek; Při tom jsou proti. sObě pqlQžÉ!l1Y
požadavkyná
univerzálnost,
splnění podmínek ,dané
měřické úlohy, přesnost, jistotu měření, rychlost práce
a pož?davky na pohodlné a bezpečné přenášení. Přes to,
že i poslednCpožadavky
mají nepochybně velký význam,
musíme je s ohledem na jednotlivé .úkoly, které mají
být s přístrojem řešeny, považovat za druhotné. Bez
splněrtí prvotních podmínek na měřickou fUnkci nemohly
by totiž být řešeny vlastní měřické úlohy. Mnohokrát
byla projednávána také otázka, v jakém poměru mají být
jednotlivé zmíněné požadavky při vývoji geodetických
přístrojů splňovány [1], [2], [3].
V této sóuvislDsti může být zajímavé, že zmíněný
Zeissův theo,dolit F (všestranně použitelný noniový theodolit, zvětšení dalekohledu 19 X, skleněné kruhy, výška
od podlo'žky k točnéose
dalekohledu 150 mm, váha
2,4 kg), vyrobený v r. 1937 v malé sérii, měl ve .smyslu
těchto požadavků výtečné. vlastnosti,
ve skutečnosti
však byl nevhodný, Ve svých měřických
a ostatních
vlastnostech
se blížil theodolitu IV, předchůdci Theo
020. Pro značné nevýhody nebyla jeho konstrukce v l'oce
1948 přijata. Ještě závažnější je skutečnost, že i jiné
malé theodolity sestrqjené po roce 1948, zkoušené podle
určitých minimálních požadavků, nebyly z optického a
mechanického
hlediska
plně vyhovující. Sem patřil
theodoliť G, výšky 135 mm, zvětšení dalekohledu 15 X
(dalekohled krátký, S malou světelností, n'eprokladný
přes bkulár {obr.. 1.) J, největší sklon záměry 450, pro·
jektované dělení kruhů 1/6° nebo l/5g• Vzhlede.m k nepatrné velikosti základního intervalu dělení kruhů bylo
7.amýšleno provedení stupnicového indexu. Další pláno. vaný theodolit byl ještě menších rozměrů, se zvětšením
dalekohledu 12 X. Mezitím byla zavedením nové technologie umo2';něna výrob,a malých dělených kruhů s daleo
kosáhlým zjemněním intervalu, při zaChování uspokojiVého splnění prvotních hospodárných hledisek. Takových
kruhů pak bylo moŽIlo použít pro malé přístroje' se
7.jednodušeným odečítáním podle jednoduchého indexu,
namísto nenia nebo stupnice. Tehdy byli konstruktéři
postaveni před úkol: nalézt střední cestu k menšímu

typu řady, mezi extrémním zmenšením, které se setkalo
s negativním výsledkem, a mezi velikosti následujícího
stupně, tedy theodólitem Theo 02'0.
Nehledě již na různorodé podmínky, upla~něme pro
nejli11enší typy feště následující úvahy. Určující podmínkou pro ještě dovolené zmenšení rozměrů přístroje a
jeho 'dílů je· především l'Ozl1)ěr lidské hlavy a rozměr
ruky obsluhU}ící přístrbj. Je třeba vzít při tom též
v úvahu pOUžítípokrývky
hlavy a ruka.vic při vnějších
teplotách pod a. 0c, nebo při větru' a dešti. Určující je
i další otázka rozsahu použití· v poměru k typům větší
přesnosti, protože odtud je odvozen požadavek na uni·
.verzálnost. Dále pak se ukazuje nutnost usilovat z hle. diska hospodárnosti a .účelnosti o to, aby jak v přípravě
typU, tak také vjeji.ch praktickém užitíodpovíclal různý rozsah použití v rámci pevné řady typů určitému
stupni přesnosti. Zvláště v posledním
hledisku
jsou
obsaženy důležité vztahy k organizaci měřických prací
ve výspělý,ch· a také v málo vyvinutých státech, v nichž
potřeba. hospodárného provedení nrubého objemu stejnorodych měřických prací vynucuje vzdělání a zagazení
speciálně vycvičených pracovních kolektivů.
\

Obr. 1: Schematický
náčrt theodolitu ,G. Pomi!r velikosti
stavebních
a funkčních
prvků
je znázorněn
na velmi
malém přístroji

Malé přístroje, j.ako je Theo 120, budou ve srovnání
s přístroji vyšší přesnosti častěji užívány. Bude to zejména při stavebním, důlním a lesním vyměřování. Přístroje
takové velikosti jS!Juužívány právě tak pro jednoduché geografické, geologické a geofyzikální
úkoly jako pro
katastrální
vyměřování. Mohou být použity pro jednoduché práce architektonické,
pro pozemní a podzemní
.stavitelství a v neposlední řadě také pro jednoduché
pI'áce v topografii.Ke
stupňům přesnosti malých theo,
dolitu lze vyslovit požadavek dodržení dostatečného
odstupl,l y odhadu starých a nqvých minut proti theodolitu Theo 020. Zvolený stupeň přesnosti byl shledán pro
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jednoduché úlohy řečených oborů postačujícím, jak bude - a dale'kohled má pro přístroj této přesnosti vysokou'
také dále ukázáno na výsledcích zkušebního měření.
rozlišovací schopnost 4". Znatelné chyby v cílení, zaviV této souvislosti je kritickým oborem důlní měřictví.
něné příčnoQ paralaxou, způsobené velkou výstupní puVzhledem k němu je také podrobně diskutováno stuppilou,se
u minutového theodolitu není třeba obávat.
ňování přesnosti nových theodolitů [4],15].
V průběhu
Za povšimnutí stojí též značná velikost zorného pole.
Zaostřovací kotouč dalekohledu je umístěn na pravém
vývoje se při tom vyskytla oprávněná otázka, zda je
alhi.,dádovém rameni a umožňuje zaostřování v rozsahu
ještě účelné a nutné dodržovat rozdíl mezi přístrojem
pod 1 m až do
Dalekohled je prokladný přes objekpro důlní a všeobecné vyměřování. Máme tuto otázku
tiv i okulár. Observace v zenitu nebo v zavěšené poloze
ve vývoji theodolitu
Theo 120 tak zodpovězenou,
že
zkušenosti získané dosud s přístrojem v důlním měření
k nadiru je usnadněna vyměnitelným zalomeným okuvyhovují rovněž při všeobecných nebo zvláštních měřiclárem. Bez něho končí možnost observace při sklápění
kých úkolech, se všemi nejtěžšími pracovními podmíndalekohledu
v první poloze (pouze s hranolem pro
strmé vizury) na hodnotě 37g, (330J nebo 165g (1480),
kami (pozemní a podzemní stavitelství, geologie, geografie). vývoj theodolitu vede podle toho k přístroji,
ve druhé poloze pak na hodnotě 363g (3270J nebo 235g
jehož vynikající vlastnosti spočívají v dalekohledu velké světelnosti, v celkovém objemovém řešení celého
přístroje a jeho jednotlivých prvků, které dobře odpovídají rozměrům lidské hlavy a ruky, a ve velmi jednoduchém odečítání dělených
kruhů prostým
indexem.
Přístroj je mimoto uzpůsoben tal{, že je možno ho použít v poloze na stativu [vzpřímené J nebo v poloze
zavěšené.
00.

Dalekohled:

zvětšení
16X
průměr objektivu
32 mm
zorné pole
2,60
125 mm
délka
50 a 100
násobná konstanta
součtová konstanta
O
minimální vzdál. zaostření
0,9 m
maximální vzdál. zaostření na lať s centimetrovým
dělením
pro odhad milimetrů
do 70 m
do 250 m
pro čtení cen timetrů
38 mm
vnější průměr objímky objektivu
vnější průměr objímky okuláru
21 mm
Dělené

kruhy

a odečítací

mi kro skop:

průměr kruhů
62 mm
interval dělení
10e nebo 10'
čtení odhadem
1" nebo l'
zvětšení odečítacího mikroskopu
19 X
zdánlivá velikost sousedních desetiminutových
rysek dělení
0,93 nebo 1,7 mm
dvojité číslování dělení obou kruhů pro odečítání
při theodolitu zavěšeném nebo "na stativu"
libela citlivosti

2'/2 mm

zasunovací
čep a jemu odpovídající
normy DIN 18719 v podložce
vzdálenost sta věcích šroubů

otvor podle

Libela:
Nucená

Rozměry

reversní

alhidádová

centrace:

40 mm

a váha:

výška klopné osy' dalekohledu
váha přístroje
výška stativu s vysunovatelnýma
stativ 2v
váha stativu 2v

180 mm
2,8 kg

nohama
100 až 160 cm
5,0 kg

Theodolit Theo 120 je úplně uzavřené konstrukce,
jako ostatně všechny geodetické přístroje firmy VEB
Carl Zeiss (obr. 2). Jeho siroké pole uplatnění je zřejmé
ze všech jeho dílů, malých rozměrů a přehledného
a
účelného uspořádání všech prvků, sloužících k obsluze,
přístupných
i za nejtěžších pracovních podmínek. Přístroj je vybaven, jako všechny ostatní větší typy, zasouvacím čepem nucené centrace, průměru 34 mm, který
je vkládán do otvoru podložky, jejíž stavěcí šrouby ve
vzdálenosti 40 mm jsou při horizontaci dobře přístupné.
Svislá osa je dutá, pro cílení dalekohledem při ,optické
centraci přístroje. Theodolit je re,petiční. Také na tomto
malém přístroji je osvědčená západka pro sepnutí kruhu
při měření, úhlu násobením nebo při přenášení libovolného údaje vodorovného kruhu na daný směr.
Dvě masívní alhidádová
ramena nesou dalekOhled
šestnáctinásobného
zvětšení, mimořádně
pečlivě
propočítaný po optické stránce, takže jeho vlastnostivyhovují všem jmenovaným
oborům při nejtěžších
observačních podmínkách. Vstupní pupila má průměr 32 mm

(2120). Nitkový kříž sestává, mimo hlavní svislé a vodorovné rysky, z dálkoměrných
rysek pro násobnou
konstantu 100 a 50 a dalších rysek pro cílení na hvězdy.
Záměrné pomůcky pro hrubé zacílení jsou namontovány
pro obě polohy dalekohledu. Na objímk\l objektivu lze
nasadit optický klín Dimess s planparalelní
destičkou,
pro dvouobrazové měření vzdáleností. Ke klínu náleží
odpovídající protizávaží na straně okuláru.
Okulár odečltacího mikroskopu není vedle okuláru dalekohledu, ale je umístěn
na krytu svislého
kru'hu
(vlevo od alhidádového ramena). Tento okulár lze libovolně (ve vertikálním
směru) natáčet, což umožňuje
pohodlné čtení údajů na dělených kruzích. V zorném
poli mikroskopu
jsou přeneseny
obrazy dělení vodorovného a výškového kruhu (obr. 3). Dělené kruhy jsou
'dvojitě číslovány, a to vodorovný kruh v kladném i záporném smyslu (podle způsobu postavení přístroje na
stativu, nebo zavěšený), čímž je zachován pravotočivý
smysl děl,ení (podle DIN 18721, sv. 2,1: "Vodorovné
kruhy jsou číslovány tak, aby při otáčení alhidády ve
smyslu hodinových ručiček (při pohledu
ze zenituJ
údaje stoupaly [6]). Svislý kruh nese rovněž dělení
s dvojím číslováním, protisměrným
a posunutým o 2R
(rovněž DIN 19 721).u
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Kruhy jsou děleny v desetiminutovém invertalu. Údaje
obou kruhfi odečítáme podle jednoduchového
indexu,
který ve srovnání se stupnicovým mikroskDpem nebo niikrometrem umoŽňuje pro malé přístroje žádoucí rychlé
odečtení,
bez počítání
invervalu
nebo koincidence.
Osvětlení kruhfi je umožněno obvyklým otáčivým zrcátkem.

P·očet
zacílení:
každý 5X.
Sťřední chyba v 3 X násobeném úhlu, přibližné
kosti 340, jednoho zacílení:
Pozorovatel

mw"

Iobdobí
Roční I
I

±13"
±14"
± 6"
±16"
±13"
± 9"
± 9"
±18"

květen
květen
květen
květen
květen
květen
květen
květen

j

veli-

Podmínky
.

1
2
3
4
5
6
7
8

I

I

±12"

prÓ~ěrLI

částečně zataženo,
měření bez slunečníku

I

Z obou výsledkfi lze předpokládat,
že s theodolitem
120 sgrádovým
dělením můžeme obdržet střední
chyby o hodnotu V2 menší, než jsou uvedené střední
chyby ve vteřinách šedesátinných.
Rozestup rysek setinného dělení, dovolující ještě odhad desetiny intervalu,
je u tohoto přístroje již téměř ověřen. Příp,adné zjemnění desetiminutového
i:nterval u šedesáti:nného dělení
bude časem ještě zkoumáno.

Theo

Z bohatého zkušebn'ího programu prvního z vyrobených exemplářfi tohoto typu theodolitu ukážeme na některé zajímavé výsledky. Je samozřejmé, že při tom
nemohou být podceněny zkoušky optických a mechanických stavebních a funkčních prvkfi, které jsou ověřovány co do funkce a tolerance a v neposlední ~adě
též v rfizných klimatických podmínkách. V této zprávě
se však omezme pouze na měření úhlfi a směrfi, na' měření úhlfi násobením a na optick!) měření délek. Při
zkouškách při tom vycházíme ze zásad, zakotvených
v Normách celoněmeckého průmyslu, pro zkOušky geodetických přístrojfi [7], [8].

Měřeni délek s dvojobrazovým klínem Díme!!.
Zkoumáni

Měření směrů:
S ta n o ,7 i š tě: pilíř na střešj:l budovy továrny VEB
Carl Zeiss. Pozorovány byly čtyři směry na signalizované
trigonometrické
body městské sítě v Jeně, ve vzdálenostech od' 400 do 3000 m. Záměry procházely pod nepatrným výškovým úhlem nad střechami domů města
Jeny.
Poč e t p o z o r o vat

e I fi: 4.

Poč e t z a cíl e n í:

každý 4 X.

Z' průměru ze čtyřech pozorování a z odpovídajících
odchylek byly určeny střední chyby jednoho směru podle 'rovnice
mr =o

kdp. n -

V

je počet zaclleni

Střední

Vzdálenost

j

mr"

I Roční

období

1

±17"

září

2

±20"

září

3

±20"

září

4

±27"

září

.

±21"

I

je počet směrů.

A

(cm)

1
2
3
4
5
6

Podmínky
slunce, měření bez slunečníku
částečně zataženo
bez slunečníku
částečně slunečno,
bez slunečníku
bezmračno,'silná
vibrace
bez slunečníku

I

20 m

pozorovatel

{vrvr]
(n-l)(i-l)

a í -

presnosti.

I

40m

52 m

!

chyba směru při jednom zacílení:

Pozorovatel

průměr

±

vnítrnl

S ta n o v i š tě: Dvůr budov VEB Carl Zeiss.
D é I k y: téměř vodorovné, max. 53 m dlouhé ne zcela
bez boční refrakce, rfiznorodé zastavěni, slabé chvění
vzduchú.
.
R o č'n í dob a: listopad.
Poč a s í: Chladno, vlhko, částečně slunečnó.
A - měření s Dímess-Iatí 2,09 m dlouhou s dvoucentimetrovým dělením, B - měření s Dimess-Iatí 0,72 m
dlouhou (dfilní) dělení centimetrové.
Každý pozorovatel provedl 10 koincidencí zleva a zprava. Střední chyby jedné koincidence jsou obsaženy
v tab. 1. Střední chyby udávající reálnou přesnost, ovlivněnou rfiznými vnějšími podmínkami, budou poněkud
vyšší.
'

průměr

I

B

(cm)

II

(cm)

A
(cm)

±1,45!
1,02
0,62
0,55
0,62
1,38

±1,'37
0,41
0,75
0,76
0,72
0,75

±1,68
0,72
0,35
1,07
0,65
0,62

[±0,93/

±0,79

±0,66
±0,85
0,55
0,54
0,48
0,33
0,76 I 0,47
0,34
0,37
0,37 , 0,34
I

I

I ±0,53/

±0,48

AlB

(cm)

I ±0,84

Z těchto hodnot odvozené střední hektometrové
I
±2,6
1±2,4
±2,3
±2,0
±1,7

I

1

Měřeni úhlů násobením.
S ta!n o v i š t ě: jako v předchozím případě. Dva cíle
stejného typu, ja~{Qv předchozím případě.
Poč e t p o z o r o vat e I ů: 8, z nich dva nevycvi-'
čení.

I

I

I

I

B
(cm)
±1,40
0,51
0,57
0,80
0,55
0,94

[±0,79
chyby:

I ±1,6

V dalším se ještě zmíníme o některých dalších vlastnostech, na kterých bude ukázána univerzálnost popisovaného přístroje.
Optic1ké centrační
zařízení je u přístroje Theo 120
reprezentováno
dalekohledem,
jehož okulár opatříme
hranolem pro strmé záměry, a který sklopíme na údaj
200g nebo 1800 svislého kruhu. Je při tom samozřejmé,
že přístroj musí být dokonale horizontován a musí mít
odstraněnou
indexovou chybu. V obvyklých případech
však používáme pro centrování
theodolitu
Theo 120
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olovnice nebo centrační tyče. Optické centrační zařízení
je myšleno pouze pro zvláštní případy, tedy například
při velké výšce theodolitu nad bodem. S ohledem na
malý průměr otvoru v připevňovacím šroubu stativu (DIN
18 720 [~lJ musí být vlastní centrační znak křížek kamene ap'od. dobře osvětlen.
Vzpřímen,é nebo zavěšené postavení theodolitu umožňuje zacilovat na všechny body myšlené koule, jejíž
střed leží v :;;tanovisku přístroje. Ve vývoji je ještě horizontační. zařízení,pl'o
vzpřímené nebo zavěšené po·
stavení thebdoHtu, které bude mo~no použít ve spojení'
s důlním 'ramenem
(konzolouJ firmy VEB Freiberger
Prazisionsmechanik ..
Pro své malé rozměry je. theodolit Theo 120 velmi
vhodným přístrojem pro busolní měření. .v jeho příslušenství jsou zahrnuty známé busoly fy VEB Carl Zeiss
(trubicový usměrňovač a celo kruhová busola), umožňující určení směru ni'agnetického tneridiánu S nenstotou
±20._ Jejich užití bylo dosud omezen9, neboť přístroje
střední přesnosti nemají anti:magnetickou
konstrukci.
Dosud vyrábě!rié přístroje těchto tříd mají svislou osu
ocelovou, která může rušivě ovlivňovat busolní měření.
Nový theodolit Théo 120 je sestaven z nemagnetických
'dílů, což zabezpečuje
nerušené
použití
trubicového
usměrňovače
nebo celokruhové busoly. Z - dosavadních
rozborů, provedených spolu 's Geomagnetickým institutem v Niemegku, bylo konstatováno, že theodolit Theo

Technic;:ké výpočty

120 spolu s trubicovým usmernovačem
vyhovuje jako
deklinační
měřicí přístroj.
Konečné výsledky těchto
výzkum ůbudoupublikovány.
Z německého originálu
přeložil:
lnž. Pavei

Použit1 strojů na děrné štítky v tomto novém oboru přineslo poddbně jako na úseku mechanizace sta·
tistických a evidenčních prací zrychlení a zpřesnění
prováděných výpočtů, důslednější kontrolu správnosti a tím kvalitnější konečné Výsledky, úsporu živé
práce a úsporu celkových nákladů vůbec. Přitom c.osavadnl zkušenosti ukazují, že pokud jde o úsporu
živé práce a celkové náklady, přináší použití děrnošHtkových strojů při vědeckých a technických výpočtech relativně vyšší efekt, než zatím běžné použiti těchto mechanizačních prostředků pro zpracování údajů administrativy a evidence. To je způsobeno zřejmě tím, že použitím mechapizace v tomto novém oboru nahrazujeme stroji práci inženýrskotechnickýcu kádrů, tedy práci v průměru kvalifikovanější ve srovnání s pracemi, které se zatím běžně na děrnoštítkových strOjích zpracovávaly. Tato skutečnost
má kromě bezprostředního finančního efektu ještě
další, neméně závažné'důsledKY. Uvolnění techniků
od mechanických, časově náročných výpočetnlch
prací, jim dává možnost ci vytváří předpoklady pro
to, aby se mohli věnovat ve zvýšené míře vlastní technické tvořivé práci, což se jistě projeví ve výsledcích jejich činnosti. Dosažené úspory práce ITP kromě toho ukazují cestu k zajištění důležitého politickohospodářského úkolu nejbližších let ---,zkracování pracovní doby. Jediné možné řešení je dáno po-
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na počítači

Rozsah zpracování, prováděný stroji -na děrné ší1tky, n8rostl v posledních letech pouze kvantitativně.
'Stále častěji a častěji se dnes setkáváme s,Hm, že
se na těchto strojích, původně určených k mechanizaci statistických a evidenčních prací, řeší výpočetní úlohy z nejrůznějších technických úseků, výpočetní úlohy mnohdy takového rozsahu a složitosti, že by jejich řešení na prvý pohled vyžadovalo
nasazení samočinného počítače:

Vyskočil,
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dobnějako na ostatních úsecích národního ·hospodářství použitím nové techniky a lepší organizací
práce. Stroje na děrné štítky sehrají jistě, alespoň
v nejbnžších letech, důležitou roli.
Používání' strojů na děrné štítky se svými příznivými důsledky, o kterých byla zmínka v úvodu, se
však do praktického života nedostane automaticky,
samovolně. Úspěšné' zavedení, které jedině může
uspokojit často vysoké nároky naší praxe, vyžaduje
určitou přípravu, zpracování většího rozsahu a někdy i značné organizační zásahy. To j'8 ostatně pochopitelné a plně se shoduje se zkušenostmi při zavádění nové techniky do ostatních úseků národního hospodářství.
Další otázkou související s používáním děrnošUtkových strojů k výpočetním účelům je to, kdo dá
podnět k vlastnímu zpracování konkrétní výpočetní
úlohy. Všechna ministerstva a ústřeaníúřady
a rovněž některé větší podniky a organizace mají specializovaného pracovníka, pověřeného touto funkcí.
Je však pOchopitelné, že tito pracovníci z časových
důvodů se mohou zaměřit hlavně na úkoly, spojené
s mechanizací nejmasovějších
agend příslušných
organizací, takových agend, které se většinou provádějí i na všech podřízených orgánech, majl největší kvantitativní rozsah a jejich zmechanizování
pNnese proto největší efekt. Vědeckotechnické vý~
počty však vesvé většině mají charakter spíše jednorázový. Zkušenosti proto ukazují, že nejlepších
Výsledků se dosahuje tam, kde iniciativa k provedení výpočtů přichází přímo z toho místa, kde by se výpočet prováděl pomocí dosavadních. prostředků.
K tomu je však zapotřebí, aby inženýrskotechničtí
pracovníci zvládli alespQň v hrubých rysech problematiku a možnosti zpracování na děrnoštítkových
strojích, aby sami dokázali posoudit vhodnost použi-
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/ tI těchto strojů v konkrétních případech a aby tyto
konkrétnI případy dokázali formulovat pro projekčnI přípravu výpočtu.
Protože většina výpočetních operacI u prapI tohoto druhu se provádí na počltači ARITMA T 520, je
. poznání možností tohotó stroje klíČem v pochopení
problematiky prováděnI výpočtů na děrnoštítkových
strojích. V další části tohoto článku se budeme pro~
to zabývat tímto strojem.
PoČítač ARITMA T 520 je releový počftacI stroj,
který zpracovává číselné údaje vyděrované na děr-.
ných štítcích a výsledky aritmetických operacI vyděruje znovu do děrných štítků. Technická rychlost
výpočtu činí u jednodušších aritmetických operací
8 009 výpočtů za. hod., u operací složitějších 4 000
výpočtů za hod. Druh zvolené výpočetní operace je
. určen vyměnit~lnou programovoti deskou.
.
Pro zajištění správnOsti výsledkil se výpočetní
operace provádějí dvakrát. Při prvé operaci se zjištěný výsledek vyděruje na štítku. Při druhé operaci - .
kontrolní, se vypočítaI).ý výsledek P9rovná s výsledkem zjištěným v prvé operaci. V případě shody obou
výsledků považuje se! výpočet za správný a stroj
štítek označí vyděrováním 'nuly do předem určeného sloupce. V pi'ípadě, .že se výsledek vypočteny
v kontrolní operaci liší ód výsledku vypočteného
v prvé operaci a vyděrovaného'do štítku, zůstane štítek neoznačen a stroj jej vyřadí do zvláštního odklád:acíbo zásobníku chybných štítků, které je pak nutno dodatečně opravit. Tímto způsobem je prakticky
zaručena správnost výsledku výpočtu a pokud někdy dojde ve výpočtech k chybě, ve většině případů'
není zpfisobena funkcí stroje.
Počítač ARITMA T 520 má dvě části: část převážně m ech a nic k o u a - část e le k t r 1c k o u.
V prvé části se provádí transport štítků, snímání hodnot vstupujících do výpočetních operací, .jejich převod, na elektrické impulsy. Po provedení výpočtu
přichází zpět do této části Výsledek výpočtu opět
ve formě elektrických, impulsfi, který je zde převeden a vyděrován do štítku. Vlastní výpočet se realizuje v části druhé ~ elektrické, 4:terá je v podstatě
soustavou reléových přepínacích sltí, jejichžmomentální funkce je dána použitou programovo\l deskou.
Vzhledem k tomu, že vlastní výpočetní jednotka
stroje, tzv. st řad a Č, dokáže pouze provádětsoučty, je nutno všechny aritmetické úkony převést na
sečítání. Tak např. odečítání se ve stroji technicky
realizuje jako přičítání devítkových komplementů
s použitím kruhového přenosu, násobení jako opakované sečítánís posunlJváním desetinné čárky. Převod dělení na. sečítání je pon~kud komplikovanější
a jeho podrobný výklad v podstatě nezapadá dá rámce tohoto článku. S popsaným rozkládáním složitějších aritmetických operací na sečítání se při vlastní pJ:ojekci vcelku nemusíme zabývat. Je již pevně
naprogramováno propojením v programových deskách.
,
Pro g l' a m o vád
eska
je zařízení s pevně
provedenými spoji odpovídajícími určité aritmetické operaci, po případě kombinaci několika operací.
Vložením desky, která je snadno vyměnitelná, do
stroje je stroj připraven provést danou operaci, napřIklad slučování na štítku. Deska však neurčuje,

které činitele na štítku stroj zpracuje, ani umístění desetinné čárky zpracovaných hodnot a Výsledku. Tyto skutečnosti jsou dány prQpojením tzv. p 0led
ě l' n é h o št í t k u, kam jsou vyvedeny impulsy, odpovídající vyděrovaným hodnotám zpracovávaného děrného štítku a pamětí počítače. Počítač
ARITMA T 520 má 6 vstupních pamětí, každá s kapacitou 9 číselných řádů. a jednu paměť čtrnáctic
místnou, která se zpravidla používá pro vstup kontrolovaného výsledku, při kontrolních operacích.
Jak již bylo uvedeno, druh výpočetní operace, kterou stroj provádí je dán' programovou déskou. Ačkol-iv v současné době existuje okolo sta různých programových desek, nejsou stále ještě možnosti stroje
plně vyčerpány a nemfiže být také uveden vyčerpávající seznam operací, které ,stroj dokáže zvládnout.
Pro ilustraci uvedeme pouze základní typy operací
pro které jsou již dnes vesměs vypracovány programové desky:
1. Násobení dvou až devítimístných čísel. K výsledku je možno přičíst nebo odečíst až čtyři
další sčítance.
2. Násobení devítimístného
násobence součtem
dvou čísel opět až devítimístných.
3. Násobení tří maximálně devítimístných číseL
4. Slučování až šesti devítimístných
číseL
5. Střádání součtů.
6. Výpočet progresívních součtů.
7. Dělení.
8. Dělení čísla součtem dvou čísel.
Podrobný seznam programových desek vyráběných
n. p. ARITMA je uveden v příručce J. Klinera : Zapojení a Obsluha počítače T ?20.
Ve výše uvedenýéh typech operací mohou být všicl}ni činitelé umístěni na jednom štítku. Je však mož- /
no provádět operace také s tzv. předlohových št1tků. V tomto případě jeden nebo více činitelů je umístěn na zvlášť označeném štítku, který vchází do
stroje jako prvý a může být společný pro celou skupinu štítkfi po něm následující. Výsledek může být
děrován buď do štítků, ze kterého byli snímáni činitelé, nebo do štítku bezprostředně následujícího.
Používání operací s předlohového štítku na následu~
jící štítek rozšiřuje kapacitu štítku a umožňuje, abychom jednou naděrovaných vstupních hodnot použili ve větším počtu operací. To se využívá zejména
li složitějších
výpočtu s větším množstvím mezivý"ledků, které se projekčně nepodařilo umístit na ští·
tek.
Při výpočtech samozřejmě nevystačíme s popsanými základními aritmetickými operacemi. SlOŽitější úlohy obsahují hodnoty různých goniometrických
funkcí, funkce cyklometrické, je třeba logaritmovat
a delogaritmovat. Postup při strojovém zpracování
je v těchto, případech do určité míry obdobný jako
při zpracování ručním. Jestliže při ručním zpraco:
vání musíme vyhledat příslušné hodnoty v tabulkách, používáme při strojovém zpracování tzv-o t ab u I k o v Ý c h š tít k ů. Místo hledání příslušné
hodnoty v tabulce, zatřídíme při strojovém zpracování tabulkové štítky do souboru štítků pracovních.
Naděrovat všechny tabelované hodnoty na štítky by
hylo ovšem neúnosné. Jejich soubor by ve většině
případfi byl příliš velký a manipulace s ním těžko-
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pádná a časově náročná. Proto se na tabulkové štítkyděrují pou:ie hodnoty funkce se širšími intervaly.
. Hodnoty uvnitř interválů, pro které nejsou tabulkové,štítky, se aproximují buď Uneárnínebo kvadratickou interpolací podle požadovaného stupně přesnosti. přenášení hodnottabulkovýchštítků
na štítky,
pracovní se provádí operacemi s předlohových štítků. Použitím tabulkových štítků tohoto typu se funkční možnosti a obor výpočtů, které stroj může zvládnout, podstatně rOzšiřuje.

sáhneme snížení potřeby strojového času' a místa
na štítku, které by bylo nutné pro umístění mezivýsledku .
. A nyní několik s10vk otázce vhodnosti děrnoštítkových strojů pro řešení Jednotlivých typů výpočet·
ních ·úloh. V podstatě je možno říci, že každá úloha,
prok,terou existuje numerické řešení, je také řešitel,
ná pomocí děrnoštítkových strojů. To ovšem neznamená, že by pro každý výpočet byly děrnoštítkové
stroje nejvhodnějším prostředkem. Při posuzování
vhodnosti nebo nevhodnosti těchto strojů pro jednotlivé úlohy je třeba vzít v úvahu, že počítač ARITMAT
520 má technickou rychlost 8 000 průchodů štítků za
hodinu. Přitom nastavení stroje pro novou operaci a
jeho přezkoušení trvá u výpočtů tohoto typu v průměru 0,15 hod. Vzájemný poměr času, během kterého
stroj provádí výpočet a času nutného pro nastavení
operace určuje efektivno~t použití stroje v jednotlivých případech.
'

Pokud jde o vlastní metodiku projekční přípravy
technického výpočtu, vychází projekt z matematické formulace úlohy. Matematickou formulací úlohy
zde rozumíme základní matematické vztahy mezi
vstupními hodnotami a výsledkem výpočtu. Na záidadě matematické formulace se stanoví numerická
metoda, tj. Jakým způsobem k Výsledku dojdeme.
'Při volbě numerické metody je již třeba'samozřejmě
. přihlížet k technickým možnostem stroje. V další
Závěrem je třeba říci,že problematiku provádění
fázi se numerický postup rozdělí na jednotlivé krotecHnických výpočtů na děrnoštftkových strojích neky - opetace,odpóvídaj4cí
aritmetickým operacím·
ní možno vyčerpat v jednom článku, který je proto
nebo skupinám operací, .které je možno provést při
třeba chápat pouze jako úvodní informaci v tomto
jednom průchodu štítku strojem. Přitom platí zásada' používat pokud možno programové desky pro- . oboru.
gramované pro provedení více aritmetický,ch opeLektorovali:l:lrena
Pakostová, prom. mat., ÚSGK,
rací při jednom průchodu štítku strojem. Tím .doPraha

Zkušenosti s využitím '.rytí dovrstvy ve ste'reofotogrammetrii
Vyvinuti
rycí vrstvy v NDR. Zavedení rytí do vrstvy v kartografU.
Rytí do vrstvy i;e fotogrammetrii.
prací při vyhodnocování
rytím. Možnost obsluhý stereoplanigra!u
pouze ;edním pracovníkem.
Zvýšení
práce.
'

Běh'emdrUlhé světové války a po ní směřoval vývoj
zejména v IkalPHalistických zemích; produkujících mapy,
k úplné přeměně ve tvorbě lIlap rychlým zavedením
techni'ky rytí ,do vrstvy. V Německé demokratické
republice se, techni:ka gr,a'vury s Úspěchem prosadila v ,kar~
tografii od rOiku 1957, potom co byly dokončeny plánovité' vývojové práce. Nyní postupně nastává přechod
k rytí u vŠ'ech 1P0dni'ků, produkujících mapy.
Ve fotogrlammetricJl:ém oddělení
Geodetické
služiby
v Lipsku se k'onaly pokusy využít výhod ryH také ve
ster-eofotogrammetrii.
Je známo, že při čárOVém vyhodnocen! sn!ffilko.vé dvojice, na univerzálním vyhodnoco'Va-'
cfm stroji. - 'stereolPlanig'rafu - vzni,ká na' připojeném
koordinátografu
tužková kresba. Z'atímco vyhodnocovatel na Istereoplanigraf'U objíždí prostorový model, je
úkolem P9mocníka u koordiriá:tografu obsluhovat tužku
a podle leteokéhosniírr)Jku
kontrolovat
ú!plnost vyhodnocení. případně- obtáhnout ,sla,bší čáry a zakreslovart
smJ:uven.é'znaČlky. N.ení potřeba nijak zvlášť zdůrazňovat, co námahy a pečlivosti je tře:ba, aby byl ,niapo'vý
Hst iPo vyhodnocení tužkou lčistý.
.
Jeli1kož nám z kartografie :byly známy mnohostranné
výhody ry,tí,z.aměřil1 Jsme se na vyz'koušení této nové metody ,při vyhodnocování na 'UníVerzáJníllh strojích. Uvedu
jen ně,které přednosti,
které nás k Ito:mu vedly: bez
vebké námahy· je zaručena stejná síla čáry; oprava vyhodnocené kresby je snazší; naskýtá se možnost zasa·
zen! rfiz,Ilý'ch mechanizačních
prostřed:ků; kresba vyrytá na sikleje
jaiko negativ přímo použitelná ke kOP1rovánl.

Rycí vrstva
J'sou dvě cesty vy,užiti ry,H ve stereofotogrammetriL
Je to jedn~k zpo'sob, při němž se iProvádí 'vyhodnocení

Mechanizaée
produktivity

modelu měk'ko'U tUžkou 'na rycí vrstvu a potom místo
kresby tuší se obraz čar vyryje: Při druhém způsobu se
provádí .ryH bezprostředně
,při vyhodnocování
modelu.
Protoženevyhotovujeme
hotovou mapu, nýbrž praco'vn!
pod1klad 1Pr.D,to,pografa, 'Usilovali jsme hned z počátku
o 'to, aby rytí rukou bylo prováděno co možná nejméně
a nastoupili jsme druhý výše pop'saný způsob.
V některých
zemích se používá jalko podložka ryc!
vrstvy sklo, jinde plasUcké fólie. Oba podklady ·maj!
své přednosti
a nedostatky.
V NDR jsme se rozhodli
pro použití skleně,nJ'ch desek, ,které se vye:načují nejc
lepším zachováváním rozměrů. Sklo také ulehčuje provedení ry'cíchpr,ací,
nebpť má tvrdý povrch a rycf př!stroje majl během iPráce 'stále stejnoměrný
odpor. Ani
při silnějším tlaku není, na rozdíl od fólií, - povrch poškozen.
Označení r y c í v r s t va je souhrnný pojem, zpra'vidla
pro více na sebe nanesených ;dílčích vrstev. Vrstva má
být při r:ovnoměrném nanesení tenká a jemnozrnná. Nemá být křehká, 'aby nedocházelo ktrhJí,ní o.krajů vyry- •
tých čar: Odřezelk vrstvy se musí vždy ostře oddělit a
6stě odp,adnouti. Abychom mohli na vrstvu případně
kres~it měkkou nebo mastnou tužkou, nesmí být také
příliš měkká. Kromě toho má být průsvitná, přesto však
nepropustná
pro a'ktivní. světelné paprsky. Rycí vrstva
je nanášema najednod'Uché horLzontáln! odstřediv,ce jako
kqpírovac! vrstvy.
'
Naše fotogrammetTické
oddělen! dostává hotové rycí
desky od Kartografické
služby v Postu:piini. Ja.ko nejvhodnější se osvědčila
hnědá
rycí vrstv,a, vyvinutá
II NDR. Rycl vrstva,
vyvinutá později v NDR, a červená
švýcarská vrSttva, jsou pró rytí na koordinátogr,afu příliš
tvrdé a nemohou být použity ani při zatížení rycí jehly,
ačkoUv majl tu přednost,
že ne}sou tak citlivé jako
hnědá ryct Vl'stva.
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Zkušební

práce

Již po prvnlch pokusech ese ukázalo, že nejvhodnějšl
pro ryH na koordinátogmfu
je kalená ocelová jehla,
ja'ká je použlvána pfi kartlrován1. Ocelová jehla se nabrouslcentrlcky
na brusném stroj<ku přlslušejíclmke
koordinátografu
,a potom se ztUIPI na sílu břitu 0,1 mm
na arkansa:sovém
kameni. Toprovedetne
následovně:
ocelovou jehlu vsuneme do otvoru přípravku (obr. 1)

.:

li

g
Obr. 2.

a pohybujeme přlrpravkem z'cela lehce po arkansasovém
kameni sem a tam, až dosáhneme pož.adované slly.
Protože .chceme odstranit
co možná všechny mezlprocesy, ryjeme str.anově. obráceně. Stranově obrácenou
rytinu dostaneme přepnutlm y-ového směru na koordl·
nátografu. Můžeme tak z ,negátilvní ,ry-tiIIlY;pořídit přlmo
čitelné kont8Jktllll kOlpie. Již něikoli,k dni po prvnIch
zkouš'kách mohli jsme zavést rY'tI do vrstvyprovyhodnooovánl polohopisu a po'Zději pro lIniverzálnl vyhodIlocenl, tj. vyhoooocenl polohopisu i výšlkopisu v mě~ltku 1 :10 000. ,Uikáz;alo se, že pře-chod od tu~ového
vyhodnocení k rytí do vrstvy je možný poměrně rychle
a bez velkých těžkost1. PracovnIci, kte-řl se stavěli proti
nové technologii, byli brzy přesvědčeni výsledky.

2. Vyhodnócov~ní
Přípravné

Vyhodnocování
Pomocnlk u koordinátografu
má při vyhodnocovánI
k dispozici pro kontrolu úplnostr" vyhodnocení stranově
obrácenou kopii leteckého snímku,' protože rytí je rovněž .str~nově obrácené. Vyhodnocovatel může, když je
to potřeba, pozorovat prostorový model rovněž stranově
obráceně. Při vyhodnocováni diapositivů se použije negativních okulár ft, při vyhodnocování
negativů diapositivnlch okulárft, přičemžprovedenme
příslušné přepoJenI. To znamená, že přepojirrle na pseudopozorovánl
a přepojíme smysl y-ového ručního kola a dostaneme
. tak v zorném poli stranově obrácený model. Tento způsob je výho,dný 'Zejména tehdy, když pracuje vyhodnocovatel sám bez pomocníka. Může pak bez přemýšlenI

rytím do vrstvy .
práce

Před stereoskopickým
vyhodnocenim mu si předcházet
kartírováni
vllcovacích bodů, rohů listů a souřadnicovésítě.
Tento problém lze na koordinátografu
velmi
jednoduše řešit, v pril'lcípu podobně, jako při kartlrovánl na paplr. Nejdřlve kartírujeme
10centimetrovou
souřadnicovou. slf. To provedeme tak, že nastavlme přl-.
slušnou hodnotu x a pohybem y-ového
ručnlho kola
vyryjeme přímo y-ové souřadnicové
čáry. Analogicky
to provedeme pro x-ové čáry. Potom vyryjeme rohy listu
a vl1covacl body. Kar.tirování provedeme jako na paplr,
pouze místo kartírovacl
jehly vezmeme rycl jehlu
(s hrotem zbroušeným na sílu_O,l mm) a bod vyryjeme
nikoliv vpíchnutím,
nýbrž otočením jehly, Nyní bez
změny polohy a tedy i souřadnic,
vyměníme právě
použitý tuhovník za' jiný, ve kterém je excentticky
zbroušená rycl jehla (obr. 2J. Otočenlm tohoto druhého
tuhovníku se vyryje kolem dříve vyrytého bodu kroužek. Chceme-li nynl kartírovat další bod, můžeme nejdřlve druhým tuhovnikem udělat kroužek a potom po
výměně za prvnl tuhovnlk udělat bod. Tato metoda jé
dobře použitelná,
zejména tehdy, když se s ryHm
teprve začíná a nejsou žádné dodatkové mechanické
přístroje. Od určité doby používáme ke kartirovánl vlícovacích bodů strojek pro rytí kroužků .připevněnýna
tuhovníku,
který vytvořil jeden náš vyhodnocovatel
(obr. 3J. KarUrované body popíšeme, pokud nemá být
popís vyryt stranově obráceně, mastnou nebo měkkoU
tužkou. Protože při univerzálnlm
vyhodnocenI ryjeme
relief na jinou rycí desku, je třeba na tuto druhou
desku rovněž vynést vllcovací body pro vllcovánl' modelu.
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o obráceném obrazu přímo porovnat model s vyrytou
kresbou.
Nožní vypínač ke zvedání a klesání rydla na koordí.nátografu může být pří objíždění čaróvých prvků plně
dvl~dán vyhodnocovatelem
na stereoplanígrafu .. Pomocník na koordínátografu
má pouze úkol porovnávat vyhodnocení se stranově obráceným snímkem, vytečkovat

na modelu. Při chybném vyhodnocení nebo jiných změnách' a opravách, pokryje pomocník místo s chybným
vyhodnocením lakem na rycí vrstvu. Nejpozději za 1-2
minuty můžeme na stejném místě rýt znovu. K nanášení
laku se nejlépe hodí jem.ný vlasový štětec. Lak má
stejné sll()2\ení jako rycí vrstva a může být při zhoustnutí rozředěn ředicím prostředkem
(toluolem). Při univerzálním vyhodnocení se vyhodnotí relief na druhou
rycí desku, rovněž bezprostředně
při objíždění modelu
(obr. 6).
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hraníce kultur jako například' lesy, louky a role, v úzetní, kde je málo polohopisných
čar vyčerchovat oríentační čáry, polohově nejisté čárové prvky vyčárkovat a
vyrývat značky. Posle{]ní se provede rycím hrotem vloženým do normálního krejónu. Kruhové značky. se vyryjí malým tuhovým nulátkem s tím rozdílem, že tuhu
zaměníme rycím hrotem. Používaný trojúhelník
pod'lepíme plstí, abychom nepoškodili rycí vrstvu. Jestliže
mají být značky vyryty jednoznačně, je účelné používat
šablony. Aby byla rycí deska chráněna při ručním doplňování kresby, používá se dřevěného mostku, který
ml\Že být položen přes rycí desku (obr. 4).
Všechny čárové prvky, jako okraje silnic v místní
'tratí, osy silnic mimo místní trat, cesty, příkopy, ploty,
<okraje řek, potoky a podobně (obr. 5) jsou při objíždění
modelu přímo ryty a není tu potřeba pomocníka u koordlnátografu.
Také ohraničení
budov je při vyhodnocování v měřitku 1:10000 ryto současně s objížděním

Polohopis a výškopis jsou potom pomocí vlícovacích
křížků skopírovány
na jednu fólii V hnědé a modré
barvě. Předtím ovšem musíme fotogrammetrické
vlícovací body na desce s výškopisem zakrýt lakem.
Jak již bylo řečeno, před zavedením ryti do vrstvy
byly . při univezálním
vyhodnocowání
téměř všechny
čárové prvky nejdříve slabě vytaženy tužkou nakoordinátografu
a potom pomocníkem
obtaženy. Přitom
byly ovšem odstraněny všechny nerovnosti vzniklé neJistotou pili objíždění modelu. Silnice byly přesně rovnoběžné, domy správně pravoúhlé a podobně. Při rytí do
vrstvy bezprosti'edně
během výhodnocování
vznikne
kresba s jednotnou silou čar a tónem, nicméně malé
nerovnosti výše uvedené zůstanou neopraveny. MuseH
jsme naše topografy nejdříve přesvědčit, že jim tímto
nepředkládáme méně přesné vyhodnocení. Při nové technologii má topograf za úkol, neboť barevnou soukopii
polohopisu a výškopisu tak jako tak vykresluje
tuší,
tyto malé nerovnosti odstranit. Kromě toho budou tyto
nerovnosti stále řidší se stoupáním zručnosti vyhodnocovatelu.

Mechanizace

práce

S využitím rytí do vrstvy při univerzálním vyhodnocení
na stereoplanig'rafu
ustupuje stále více manuální práce
pomocníka u koordínátografu.
Protože v NDR vzniká
velký' nedostatek
pracovních sil, snažíme se nyní vytvořit předpoklady užívat stereoplanigrafu
při vyhodnocClvání v měřítku 1:10000 jako přístroje obsluhovaného
jedním člověkem. Kromě rytí do vrstvy jsou zde potřeba
ještě další podmínky, které zde budou krátce uvedeny.
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Musl existovat možnost během vyhodnoceni automaticky čárkovat a tečkovat. Na našem pracovišti byl vyvinut elektronický
vypínač. S použitím kondenzátorů
a potenciometrů, jakožto jednotek určujíCích čas, mohou
být plynule nastavována libovolná vzdálenost ,teček a
aélkačárek
nebo mezer, Tento malý dodatkový přístroj
je umístěn na okulárové skříňce a je zapojen mezi
nožnlm vyplnačem a magnetem
na koordinátografh.
Naši vyhodnocovatelé pracují velmi rádi s tímto tečkovacím strojem a stávaj! se natolik samostatn!,' že nevyžaduji pomocn!ka.
Dále je potřebné,
aby vyhodnocená
kresba byla
viditelná pro vyhodnocovatele,
aniž by musel opusÚt
své m!sto u stroje. To je aby mohl se svého mísťa vl!covat model, přezkoušet připojen!, sám zakreslit značky
!i předej!t chybám a opravám kresby. Tato podmínka'
je nejlépe splněna zkrácen!m mechanického spojen! stereoplanigrafu a koordinátografu.
Zde se náb!z! rovněž
možnost elektrického' připojeni koordinátografu.
Tak může býtřečerio,
že v dohledné době bude možno zasadit 'stereoplanigraf
při univerzáln!m
vyhodnocení v měřítku 1:10000 plně jako přístroj obsluhovaný
jedním pracovn!kem.

RyH do vrstvy bylo použito v našem oddělení nejen
v měřltku 1:10000, ale s úspěchem i ve větším měř!tku.
Na obr. 7 vidíme vyhodnocen! v měř!tku 1:5 000 pro
vodohospodářské
účely. Ve většich měř!tkách
budou
ovšem všechny přímočaré prvky vyhodnoceny bodově
nebo nejprve tužkou a potom vyryty rukou. Nicméně
všechny ostatní polóhopisné prvky budou bezprostředně
při objížděn! modelu ryty na koordinátografu.
Závěrem
bych chtěl zvláště zdůraznit, že užiH rytí do vrstvy nepřináší žádlloU ztrátu času, naopak vede ještě k produktiv'nějšímu využití univerzáln!ch ,vyhodnocovac!ch přístrojů. Práce na přístroji je proto produktivnějš!, protože
síla čar bude stejnoměrná a jednotného tónu, protože
opravení kresby je snadno a bez znečištěn! možné a
protože dává možnost práce při vyhodnocení automatizovat.
Všeobecné náklady dále klesnou, neboť drahé kovové
fólie .jsou nahrazeny levnými skleněnými deskami, jakožto podložkami rycí vrstvy, dále odpadají. repro'dukčn! procesy, neboť z rytiny se pořizuj! přimo kontaktC
ni kopie. Proto si v Německé demokratické
republice
nemůžeme ve velké části stereoskopických
vyhodnocoVRc!ch prac! techhiku ryH- do vrstvy odmyslet, nebot tak
jako v kartografii se nyní tato technika prosadila s dobhým úspěchem i ve stereofotogrammetrii.

L e h m a n nE.:
Die Schichtgravur,
ein neuer Weg der Kartenherstellung
[Vermessungstechnik
1957, Č. 3].
K r a m e r J.: Anwendung
der Schichtgravur
in der stereophctogrammetrie
[Geodatische
und Kartographische
Praxis 1961, Č. 1).
Ker n H. G.: Ele.ktronik im Dienste der Kleinmechanisierung
(Geodatische ,und Kartographische
Praxis 1961. Č. 2).

Poznámka

lektora:

Zkú.~enosti získané v NDR jsou prd nás velmi cenné,
neboť.i u nás chaeme zavést při fotogrametrit:kém
vyhodnocování
rytí do vrstvy. Z iniciativy
pracovníka
USGK
inž. Mikšovského
byly již počátkem roku 1961 po konsultacích, jichž se zúčastnili
dále pracovník
USGK inž. Skládal, inž. Neuman z KRU v Praze a lekto'r článku, proveď.eny zkušební práce ve fotogrammetrickém
provozu GTU
IJ Praze na rycí vrstvu,
vyvinutou
v KRU'v Praze.
.
Po využití německých
zkušeností
s organizací práce a
00 seznámení
se s postupem užívaným
v NDR, byly od- .
straněny i takové překážky,
jako je určitá nedůvěra k noDým metodám a byl navržen postup práce pro fotogram,
metrické vyhodnocení
rytím, hlavně s ohledem na tech'lickohospodářské
mapování vé velkých měřttkáliJh.
Článek byl napsán v srpnu 1961 pro GaKO, lektor fej
Dřeložil, opatřil
syllabem a rozdělil
do jednotlivých
od·stavcu.
Lektoroval:

inž. Zbyněk

Maršík,

VUGTK,

Praha

Přehled výzkumných zpráv Výzkumného ústavu geodetického,
/ topografického'
a kartografiék~ho
v Praze
,
_.

.

.

Ve 12. čísle Geodetického
a kartogrq.fického
obzoru, roč. 1959, jsme přinesli
přehled výzkumných
zpráv Výzkumného
ústavu geodetického}
topografického
a kartografického
v Pra,ze od Č. 1 až po Č. 81.
V 9. čísle Geodetického a kartografického
obzoru, ročník 1960, jsme uveřejnžlí první pokračování
přehledu těchto výzkumnýeh
zpráv, a to od Č. 82 ,až po č.l0l.
,
'
V tomto .čísle přinášíme pro informaci
našich čte náM další pokračování
přehledu výzkumných zpráv,
které zahrnují ukončené výzkumné úkoly ~ 31. prosinci
1961. Výzkumné zprávy budou k dispoZŽCi zác
jemcií.m v obprovém středisku
technickych
a ekor:,.omických
informací
Výzkumného
ústavu geodetického, topografickéhO
a kartografického
v knihovně,
třI Politických. vězňů 12, Praha 1.

102 D e Ion g Bořivoj: Ověřovací zkoušky tellurometru
MRA-lIcW. ,
Ověřovací zkoušky tellurometru,
MRA-l/CW zahrnuj! práce dvoj!ho druhu: jednak zkoušky telluro-

metru v trigonometrické
síti, jédnak zkoušky tellurometru při zaměřován! vlícovacích bodů pro topografické
mapování 1: 10 000. Ověřovac!mi zkouš'kami v trig. siti byly prozkoumány technické vlast-
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Přehled výzkumných zpráv Výzkumného ústavu geodetického, topografického
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nosti a možnosti tellurómetru a byla, ověřena jeho
schopnost měřit délky stran v rozsahu od 120 m do
70 km s přesností od ±5 cm do ± 25 cm. Bylo provedeno samostatné
v.yrovnání délkově měřené základní trig. sítě a zjištěno, že střední oprava měřené délky z vyrovhání je ± 5,3 cm~ Střední oprava
Úhlu této sítě, plynoucí z jejího samostatného délkového vyrovnánI, je ± 0,98"" čemuž odpovídá při prÍlměrné délce stran v dané lokalitě 29,14 km chyba
v poloze boqu ±9,7 Cm. Při srovnání délek, měřených jak teUurometrem, tak geodimetrem NASM-2A,
se ukázalo, že geodimetr má nejméně dvakrát vyšší
přesnost. Z měření tellurometrem
v trig. síti byly
také odvozeny údaje o přibližné přesnosti polygonového pořadu o stranách 5 až 10 km měřených teUu·
rOlIletrem. Pro rychlost rádiových vln ve vakuu byla
. ze všech měření teUurol11etrem odvozena" hodnota
299793,2 km!s ± 0,3 km/s. Úvěřovací zkoušky teUli·
rometru při zaměřování vlícovacích bodů umožnily
propracovat
zásady měření i vypočtu souřadnic a
výšek a prokázaly výhodnost použití tellurometru
k uvedenému )Íčelu. Ukázalo: se, že průměrná polohová i výšková odchylka vlícovacího bodu určeného
teUurometrem je při srovnání s měřením klasickými
metodami ± 9,2 cm. Ověřovací zkQušky teUurometru
prokázaly také možnost jeho využití pro přenos vý"
šek metodou trigonometrické
nivelace.
103 To ms a Karel: Výzkum vlivu chyb v prvcích vnitřni
orientace ..
Oefinice pojmu obrazové vzdálenosti pro snímek.
Stanovení vlivu chyb p.okusnýmivýpo~ty. Návrhy na
kalibráci komor á registraci deformací filníu.
104 V Ys l( o čil Pavel: Zkoušky a 'hodnocení
druhů dálkoměrů, zvláště dvojobrazových.

různých

Výzkumná zpráva obsahuje
zhodnocení
současných dálkoměrů se zvÍáštním zřetelem k dálkoměrům dvojobrazovým. PřeVážná část je pak věnována
popisu zkoušek a rozborum zkušebních měření, konaných pracovníky VÚGTK v roce 1960. Zkouškám
přitom
byly
podrobeny
dálkoměry
Zeiss-Redta,
Zeiss-Dimesskeil a Wild OM1 a byl zkoumán vliv
osobní chyby pozorovatele, vlnové délky procházejícího světla a přesnost daných dálkoměrů. Do cel-o
kového hodnocení jsou zahrnuty i výsledky praktickýcla polygonových měření, vykonaných u některých
ÚGK. V podrobných rozborech konkrétních
měření
jsou odvozeny střední. hektometrové chyby v koincidenci vnitřní a reálná přesnost zkoušených dálkoměrů a vyvozen vliv osobní chyby pozorovatele a
vlnové" délky světla procházeHcího
deviačním klínem dálkoměru. V závěru výzkumné zprávy je konst!itováno, že přesnost dvojobrazovýchdálkoměrů
závisí především na přesnosti určení konstant nebo
korekcí z měření na srovnávací základně a na za·
chování stej.ného poměru systematických vlivů, které
při něm působily, pro všechna další měření. Výzkumná zpráva obsahuje technologický postup pro uživatEile dvojobrazových
dálkoměrů,
s návodem na
rektifikaci dálkoměru Zeiss-Redta.
105 B u r š a Milan: Odvození chyby z interpolace
rových anomalií na území Cech.

Bougé-

Studie opřesnosU
map Bouguerových isanomál
na části úZElmíČech. Odvozena tzv. čistá chyba z interpolace {E j při různÝGh vzdálenostech .{s j tíhových bodů. Stanoveno, že přibližně při s < 20 km veličinu E poměrně dobře vystihuje vztah E == k se" kde
k,c
jsou jisté parametry, v práci číselně určené.
Prakticky vyhovuje též závislost lineární. E = k's.
Parametry k' (resp. k, cj by bylo lze charakterizovatstupeň
anomality tíhového pole a v závislosti
na nich by se měla určovat vzdálenost tíhových
bodů při tíhovém mapováni. Formulována dále podmínka stejnorodosti
(co do přesnosti) tihové mapy
k's=0,89 M=konst., kde M je přesnost mapy.
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106 C'i m bá 1 n i k Miloš: Vědecké zhodnocení i!eskoISlov.enských geodetických polohopisných základů.
Vymezení 'pojmu "přesnost" různý!:helementů v trigonometrické
síti. Historie budování československýchgeodetických
polohopisných
základů. AstronomickoCgeodetická síť ČSSR. Souřadnicový systém
1952. Převod jednotné trigonometrické
sitě do
soustavy. Rozbor výsledků nového vyrovnaní!. řádu,
návrh transformas;e a rozbor výsledků transformace
všech polohově 'Určených bodů. Číselné a grafické
zpracování zkoumaných materiálů.
107 K r u i s Bedřich: Budování a zhodnocení československých výškopisných základů.
Ve zprávě se vytyčuje konkrétní cíl a technickoekonomické zdůvodnění úkolu. Zdůrazňuje se důležitost výškopisných základu, popisuje vývoj nivelačních sítí. a ukazuje na možnosti nového uplatnění
sítí při budování prumy,slových a inženýrských staveb a přivědeckovýzkumných
úkolech.
Líč! se historický vývoj čs. výškopisných základů
od rakousko-uherské
sítě přesných nivelací až po
nynější čs. jednotnou nivelační siť. Popisují se nedostatky dřívěj~ích sítí a objasňují příčiny, které vedly
k vybudování nové sítě.
Podrobně se. zabývá zásadami sestavenými pro budování nové sítě. Její původní projekt Z roku 1939
zahrfloval pouze část Cech a -Moravy, a po roce 1945
byl pozměněn a· rozšířen na celé území republiky.
Vyjmenovávají se všechny druhy, nivelačních značek, stabilizacních
způsobů, nivelačních přístrojll a
pomůcek použitých při budování sítě. Popisuje se
výcvik pracovníků· na zkušebních okruzích, normální
a mimořádné postupy v pořadech, oddílech a na·
stanoviskl~ a vyrovnání síEL
.
Čs. jednotná nivelační· síť byla spojena s obdobnými sítěmi sousedních států. Spojení bylo vykonáno
kromě Rakouska a NSR se všemi sousedními státy,
a to nejen na pořadech I. řádu, ale i na četných pořadech II. řádu. Do r.1960 bylo vykonáno spojení
na· 47 místech. Udávají se rozdíly mezi srovnávacími
hladinami. sousedních státll vzhledem k čs. jednotné
nivelační síti.
Důležitou součástí zprávy je zhodnocení a rozbor
přesnosti sítě. Přitom se postupovalo čtyřmi způ;
soby. Přesnost byla posouzena podle středních kilometrových
chyb, podle dřívějších
mezinárodních
vzorců LaUemandových, podle nynějších
mezinárodně platných vzorci'r Vignalových a i podle vzorců
uživaných v Sovětském svazu pro všechny 4 řády.
Z rozborU přesnosti vyplynulo, že čs. jednotná nivelační síť vyh.ovuje mezinárodním kritérím pro velmi
přesné nivelace, jímž vyhovuje dokonce i nivelační
síť III. řádu.
Zpráva obsahuje statistické údaje o počtu nivelačních bodů a zaměřených kilometrech. Kromě toho
byly v ní shro~ážděny
údaje, které mohou sloužit
k dalším rozborům chyb i na základě matematickostatistických
postupů. Podrobně byly zpracovány
údaje zejména pro síť !. a II. řádu. Pro další zhušťovací sítě nebyly v době ~estavování zprávy k dispozici všechny údaje, poněvadž jejich stav nebyl tak
ustálený; aby mohl být spolehlivým podkladem pro
zpracování statistických
údajů.
V závěru zprávy je provedena rekap-itlilace' o budovánI sítě s poukazem na její klady a nedostatky,
které mohou být cenným příspěvkem pro budoucí
nivelace.

,
108 K r u i s Bedřich:

Kritické. zhodnocení
převodu československých
výškopisných
přijaté mezinárodní soustavy.

technologie
základů do

Vědecké i praktické dllvody vedly v r. 1956 k zaního baltského výškového
systému. Hlavní předností tohoto systému je přijetí jediné srovnávací hlačlenění čs. jednotné nivelační sítě do mezinárod-
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diny (kronštadts~éL
zavedení systému normálních
výšek (MoloděnskéhoJ' a souborné vyrovnání. Po'
pisují se přípravné práce, které sestávaly z vyhotovení podkladů pro šouborné vyrovnání, li postupy při výpočtu normálních převýšení. Souborně byla
vyrovnána nivelační síť 1. řádu. Popisují se technologické postupy vypracované. pro převod zhušťovaních sítí, při nichž se přihlíželo k tomu, aby převod
s klesajícim řádem byl zjednodušen. Diferencovánim
převodních rovnic byl stanoven vliv nepřesnoSti jednotlivých činitelů, tj. koeficientů, zeměpisné šiřky,
naměřených
nivelačních
a gravimetrických
údajů,
na přesnost převáděných hodnot. Přitom byly odděc
leny chyby, které pro nepatrný 'vliv mohou být zanedbány, od chyb, které mají podstatný vliv na přesnost.Uvádí se výhody systému normálních výšek. Na
přikladech byla úkázánam9žnost
snadného převodu
normálních výšek na dynamické výšky. Zpráva. je
doplněna výpočtem. geopotenciálních
kót uzlových
bodů nivelační sítě 1. řádu a srovnáním jejich výšek
vypočtených v různých systémech.
109 Ad á me k Jiří:

přesnosti.

Paralaktické
.

měření

'délek

vysoké

Ve výzkumné zprávě je propracována metoda měření délel>, dovolující v určitých' mezich zvyšovat
přesnost, a to s pomocí. přístrojů a pomůcek, které
jsoU většinou vždy po ruce nebo Se mohou snadno
'opatřitpatalaktická
metoda měřeni délek na zákládnovou lať ve. spojení s. přesným theodolitem.
Nástrojem k zvyšování přesnost! je tu především rozdělení měřené' vzdálenosti na pDlněrně krátké paralaktické články vždy se dvěma úseky o délce 12 až
48 m. V teorií metody je především sledována otázka
gradacepřesnosti
při zkracování" úseků, do velké
šíře jsou rozvedeny způsoby kalibrace latě, dále jsbU
odvozena kritéria pro postaven! latě a vzorce pro
redukci naměřených délek. Ve zprávě je pojednáno
rovněž o měření, vzdáleností po nepřímých paralaktických článcích, kdy měřeni pomocných základem
se provádí po přímých článcích s délkami úseků kolem 10 m. Velká pozornost je věnována přístrojům
a pomůckám. Pro speciální práce byla podle návrhu
řešitele zhotovenakřemenná
základnová lať 1 m
dlouhá, zařízená na katodioptrické
c!lení. Závěr výzkumné zprávy je věnován úvahám o·možnostech využití metody a její ekonomické strárice.
110 D e 1 on g Bořivoj: Technologie měření 8 výpočtu
vlícovaoích bodů zaměřených tellurometrem.
Obsahem výzkumné zprávy je podrobně rozpracovaný. technologický postup měřeni a výpočtu vlícovacích bodů pro topografické -mapování 1: 10000,
zaměřených tellurometrem
metodou rajónu s dominantního stanoviska. V rámcí technologického postupu
měření je řešena otázka organizaée' a dělby práce
u měřické s!\upiÍ1y a je stanovena podrobná metodika měření úhlů, délek a ostatnichpomocných
veličin. Pro zaměřování vlícovacích bodů tellurometrem
jsou uvažovány dvě měřické technIky: je to kombInace řídIcí stanice s jednou protistanici [1+1) a kom-.
binace. řídlci stanIce se dvěma protistanicemi (1 + 2 J.
Technologický postup výpočtu' souřadnic a výšek vlícovacích bodů je sestaven jec;l.nak pro výpočet pomocí vzorců, jednak pro výpočet pomocí nomogramů. K technologii. výpočtu je dále př.ipojeno odvození vzorců pro opravu výšky a projekčni vzdálenosti
ze zvýšeného cíle. Poslední část výzkumné zprávy
obsahuje technicko-ekonomické
zhodnocení metody.
Bylo zjištěno, že celkDvé náklady na zaměřeni jednoho vlícovacího bodu čini při použiti jedné protistanice
96,84 Kčs, při použití dvou protistanic
110,25 Kčs, a při měření klasickými metodami
147,88 Kčs. Celková doba pro zaj11ěření jep.noho bodu
je při práci s jednou protistanic.í 66 minut, přI práci
se dvěmá protístanicemi 44 minut a při měření klasickými metodámi' 209 minut. Zaměřování vlícovacích

bodů tellurometrem přineslo při řešeni daného provozního úkolu za dobu necelých šesti měsiců celkovou úsporu ve výši 55922 Kčs, což představuje
. 42,6 % celkových nákladů.
111 To m s a Karel: Výzkum klasifikace
leteckých snímků.

8

interpretace

1.. etapa v roce 1961: Sestavení vzorkovnice horninotvorných' prvků a sloučenin, některých rostlín,
stavebnin a půd na emulsich panchromatické, infra,·
spektrozonální (bizonální} a barevné [trizonální).
112 ~ i c hl ik Václav:
Fotogramínetrické
technických map velkých měřítek.

vyhotovení

Experimentální
měřeni bylo provedeno v k. Ú.
Blatná, Mílotice a Petrovice. - Doba řešení 1959 až
1961. . .

.

Fotoletecké práce byly provedeny řadovou komorou W.íld RC7 s konstantou fk = 170 .mm na desky
Gevaert~Aviphot-Pan-30 v měř. 1 : 7500. Snímky byly
vyhodnoceny na autografu
Wíld A 7 graficky a
současně při použití registračního
zařízení EK 3
analyticky. Pro výpočet transformace byl použit počítač T 520.
Z rozboru výsledků srovnávatích prací vyplývá, že
při použití vhodných strojů a materiálů pro fotogrammetrické práce a při dodržení technologlckých
postupů lze dosáhn(Jl:\t fotogrammetrickou
metodou
průměrně větší polohovou přesnost než při běžném
pozemním měření. Průměrná střednípo1ohová
chyba
signa:lizovaných bodů, jejichž souřadnice byly určeny
po vyhodnocení autografem Wíld A 7 z negatívů na
skleněných deskách analyticky, má v měř: snímku
hodnotu mpa = 0,015 mm a průměrná střední polohoVá chyba grafiQky vyhOdnocených signalizovaných
bodů,vyjádřená
v měř. mapy, má hodnotu mpg =
=0,15 mm. Nadmořské výšky signálizovaných bodů
byly určeny se střední chýbou v podélrré paralaxe
mpro =±
O,oío mm a pro zavedení opravy z distorze
objektivu letecké. komory m'pro = ± 0,008 mm. Uvede.ným hodnotám podélné paralaxy odpovídají pro měřítko snímku a h =170 mm hodnoty .± 23 cm a
± Hl cm. Zpráva obsahuje zhodnocení fotogramm~trické signalizace
na zkušebním signalizačním
poli v Petrovicích.
.
Se zřetelem na běžný typ ,vyhodnocovacích strojů
ve fotogrammetrických
provozech pro další výzkumné práce byla použita řadová komora RC5a s fk =
= 210 mm, fílmovýnegativní
materiál Agfa, Foma,
Gevaert a měřítko snímkjl 1: 8500 a 1: 6000.
113 M a r š í k Zbyněk: Výzkum vlivu prvků relativn.l a
absolutní orientace na polohovo~ a výškovou přesnost určení modelových souřadnic a grafického zobrazení.
. .
Hlavni fotogrammetrická
úloha. Rozdělení 'vnějŠi
orientace. Vztahy mezi prvky relativní orientace a
modelovými souřadnicemí. Chyby v relativní orientací. Neřešitelnost relativní orientace. Vztahy mezi
prvky absolutní orientace a modelovými souřadnicemí. Chyby v absolutní orientací. Vzájemná kompenzace chyb v prv<;ích vnějši orientace. Fyzikální
a fyziologické vlivy na přesnost fotogrammetrického
vyhodnocení.'
Různé způsoby relativní orientace:
optickomechanická,
početní~ kombinovaná. Odstranění zbytkové paralaxy. Různé způsoby absolutni
orientace; opticko-mechanická,
početní. Různé způsoby. dílčích operací při absolutni orientací. Prohnutí
modelu. Vliv chyb v prvcích relativní a absolutní
orientace na přesnost vyhodnocení početního i grafického: výšková přesnost; polohová přesnost; přesnost vyhodnocení vrstevnic. Návrh orientačního postupu při technickochospodářském
mapování. Kritéria správnosti relativní a absolutní orientace. Pracovní justáž vyhodnocovacích strojů:

1962/133

Geodetický
obzor
sv. 8/50 [1962} č.7

Z geodetické praxe

Při polních měřických pracích vznikají často potíže
a komplikace tím, že signalizace geodetických bodů je
odstraněna Iél povrchové stabilizace JSou pře s 'Vešker á d o s a vad n í o c hra n n á o pat ř e n í zničeny, poškozeny, anebo skryty pod povrchem země. To
způsobuje zdržení prací a zvýšení nákladů na měření.
Sama obnova zničeuých nebo poskozených·. geodetických bodů je pak nákladnou
záležitostí, která váže
také mnoho pracovních sil lil prostředků.
Tyto skutečnosti by měly být pobídkou ke zkoumání, proč nejsou dosavadní ocnranná opatření' dosti
účinná a jak je doplnit, aby povrchové stabilizace a
signalizace
geodetických
bodů, budovaných generacemi, byly v přírodě
pro vždy bezpečně
zachovány.
K dostatečnému uj1asnění věci je především nutno shrnout pří'Činy, které způsobují současný neuspokojivý
stav.
Nejvíce povrchových stabilizací je zničeno v polních
tratích. To souvisí se sloučením pozemků a s rozsáhlou mechanizací polních prací. S odklizením mezníků, které označovaly soukromé vlastnictví, bylo odklizeno též mnoho geodetických 'kamenů. Není·li jiných
opatření, je řádná signalizace
vedle svých os1Jatníéh
funkcí též důležitým prvkem ochrany bodu.
Mnoho povrchových stabilizací
i v polních tratích
je ponecháváno bez sigl).alizace,a
to je zacčátek jejich
zániku. Nad mnohými dosud ční 'staré dřevěné pycramidy, z větší části ztrouchnivělé.
()astým obrázkem je
uhnilá, větrem povalená pyramida, která po léta překáží polním pracím, až na místě docela shnije. Při
současné rozsáhlé mechanizaci polních prací, kdy jsou
používány stroje velikých dimenzí, jsou takové pře-

telným lesním porostem. Není-li nablízku dosti pevných bodů s přesnými mírami v místopise, těžko sekámen najde. Mnohdy jsou 'bezprostředně u kamene mohutné stromy, takže dojde lehce k jeho poškození a
zničení při těžbě a stahování Idřeva.
Body umístěné na komunikacích jsou ničeny hlavně
při jejich přestavbě, rozšíření a terénních
úpravách.

Obr. 2.: Malé trojboké
dřevěné lavičky
dobým opatřením
ochrany
bodu.

jsou jen

krátko·

Ze stručného výčtu příčin zanikání stabilizací geodetických bodů je zřejmo, že je třeba geodetické body
účinněji zabezpečit. Může se tak stát:
'.
1. zřízením vyvýšeného
násypu kolem bodu (z kamenů a drnů a se svahy osetými trcavou), ze~ména
v polích a u komunikací,
2. dřevěnou ohradou.
3. osázením nízkými keři v okruhu 3 metrů,

Obr. 1.: Zničením
signalizace
geodetického
ztrácí orientace
o poloze hranolu, který pak
záhy zničen.

bodu se
bývá také

kážky zvlášť obtížné. Někteří obhospQdařovatelé
pozemků, kteří vědí o zákonné ochraně geodetických
b9dů, si nedovolí odstranit zhroucené signály.
Nově zaváděné ochranné
tyčové znaky jsou umístěny excentricky a nechrání dost dobře 'Vlastní hrano!.
Za mlhy a v noci jsou těžko patrny, takže dochází také
k jejich pov1alení nebo k poškození kamene při strojovém provádění zemědělských
prací za špatné viditel-'
nosti. A pak jsou zcela podobnými tyčemi označována
také jiná zařízení v terénu, např. podzemní veldení
('vodovod aj.), takže není ochranný tyčový znak bezpečným znamením, že jde vždy o geodetický bod. Není
tedy ani ochrana tyčovým znakem dostatečná.
Poměrně více než v poli jsou zachovány stabilizace
v lese. Příčiny jejich zániku jlscu odlišné. Signalizace
zpravidla
chybí, kámen bývá často zakryt spadlým
listím, vrstvou humusu nebo hustým, tě'žce proniknu-

Obr. 3.: Agronomové
ponechávají
uvnitř
honů ostrůvky
s dřevinami
t5asto okolo bezvýznamných
objektů.
Tím
spíše mohou zachovávat
a udržovat
podobnou
ochranu
geodetických
bodů.
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4. vyká~ením dřevin kolem bodu (v lese),
5. řádným <označením bodu výstražnou
tabulkou,
6. zajištěním trvalé péče o body samotnými ulživateli pbzemků,
.
7. širokou
propa81ací ochrany
geodetických
bodlI
(uvědoměním
příslušných
orgánů,
vydáním
plaikátů,
filmem aJ.).
Naznačenými
ochrannými
opatřeními
by· měly být
doplněny pOldle stupně ohl'ožení všechny geodetické
body" které byly pořízeny velikými náklady jako trvalý
podklad ~ro podrobná měřeIlí všeho druhu.
Poznámka:
Ochrana trigonometrických
bodů ,a jiných měřických'
znaků je nově upravena těmito zákonnými normami:
Zákon č.140/61
Sb. (Trestní zákon I z 29. listopadu
1961, § 183: "Kdo úmyslně zničí nebo učiní neupotřebitelnou zřetelně
označenoU značku bodu stMní triangulace, bude potrestán odnětímsvóbody
až na jeden
'\"Ok nebo nápl'avným opatřením nebo peněžitým trestem."
/
Zákon č. 60/61 Sb. z 26. června 1961, § 17, odst. 2 c):
"Přestup1ku se dopustí, kdo zničí, poškodí nebo neopráv-'
něně oldstraní měřický znp.\k mlho jiné měřické zařízení.u
§ 26, odst. 1: "Nevede-li k nápravě občana samotné
projednání
přestupku
před národním výborem,. jiným
státním orgánem nebo společenskou
organizací,
uloží
národní výbor za přestupek .něk,teré z těchto opatření:
a) m'lpomenutl,
b) veřejnou důtku,
c) p'okutu do 500 Kčs.
Lektoroval:

inž.

Václav

Morch,

OSGK, Praha.

'526 (082)
Autorský kolektiv
Geodetický
a kartografický
sborník,
/ sv. 8, SNTL, Praha. 1962, 60 stran, 18 tab., 38 obr., cena
Kčs 9,30.
V řadě Geodetických a kartografiCkých sborníků (dříve
Zemihoěřických sborníků) vyšel v březnu 1962 již osmý
svazek, který obsahuje šest významných prací z geodézie a fotogrammetrie.
1. Fotogrammetrické zaměřování pražských architektonických památek. Autor: inž. ZbYněk M a I' ší k, VÚGTK
Praha, lektor: inž. Vladimír Krátký, CSc, VA AZ Brno.
Auto't- v tomto pojednání sděluje své zkušenosti z fotogrammetrického
zaměřování architektonických
památkových objektÍl, a to chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně
v Praze a Pražského hradu. Zabývá se zejména fotografováním takových objekW, překreslovánim
snímků,
volbou vllcovacích bodů, pi'esností zaměřeni, výpočtem
posunů vllcovacich bodů, určením stočení osy záběru
od kolmice ke stěně zaměřované štavby a zanedbáním
stočení. Dále uvádí v§'počet sklonu promftacího stolu
překreslovače a posunu snímku, pořízeni fotografických
snímků, zaměřování vllcovacích bodů, stanovení překreslovacích rovin, transformaci
souřadnic,
přípravu pře'kreslovacích podkladů, překreslení
a sestaveni snímki'l,
určení překreslovacích
prvků propřekreslovač
a zbavení
snímků perspektivního
zkreslení.
Tento příspěvek seznamuje široký okruh pracovníkÍl
pozemnJ fotogrammetrie
s technologickým postupem při
zaměřování architektonických
památek. Současně .ukazuje ,pracovníkům státní památkové péče praktické možnosti pozemní fotogrammetrie,
kterou lze urychleně
získat přesné podklady pro obnovu a údržbu vzácných
architektur.
PracovníciGTÚ
v Praze, kteři mají v pozemní.fotogrammetrii
dlouholeté zkušenosti, mohou se
stát, jak je patrno z uvedeného pojednání, velmi účinnými spolupracovníky
architektů-projektantů
ve Státním ústavu pro rekonstrukci
památkových měst a objektů, pro který mohou pořidlt velll}i rychle a spolehlivě
podklady pro obnovu fasád vzácných a zákouem chráněných staveb metodou pozemní fotogrammetrie.
2. Stránové rovnice závislosti v sítích s měřenými
úhly. Autorka: inž. Monika M i k Š o v s k á, ÚGK Praha,
lektor: prof. inz. dr. Josef Bohm, Dr. SC, ČVUT Praha.
V tomto pojednání dokazuje al,ltorka, že vyrovnání tri-

gonometrické sítě, v niž byly měřeny vrcllOlové úhly, je
jednodušší nežli vyrovnáni sítě, v níž byly měřeny směry,
zvali-II se vhodný postup. SVÍlj důkaz provádí řešením
normálních rovnic pl'O trigonometrickou
síť s měřenými
vrcholovými úhly suváženim
normálních
rovnic trojúhelnikových, vrcholových a stranových. Řeší rovnice
oprav a na praktickém příkladě srovnává vyrovnání sítí
s měřenými úhly s vyrovnáním síti s měřenými směry.
Docházi pak k závěru, že vyrovnání trigonometrických
sítí z úhlů je hospodárnější než vyrovnání ze směrů.
3. Odhad chyby u přibližných viorců pro vytyčování
bodů klotoidy pravoúhlými souřa,dnicemi od její obecné
tečny. Autor: doc. RNDr. Zbyněk N á den í k, .CSc, katedra matematiky
a deskriptivni
geometrie FS ČVUT
Praha, lektor': doc. inž. dr. Jan Kašpar, Geofyzikální
ústav ČSAV Praha.
V pojednáni jsou odvozeny konečné rovnice klotoidy
v soustavě pravoúhlých souřadnic s osami v tečně a normále obecného bodu klotoidy a z nich pak získány přibližné vzorce pro vytyčování bodů klotoidy pravoúhlými
souřadnicemi od její obecné tečny. U těchto vzorcÍl je
vždy vyřešen odhad chyby s aplikaci v numerickém příkladu.
Pojednání po teoretické i praktické stránce bude zajimat inženýry-geodety,
pracujici v inženýrské geodézii,
v projekci a při stavbě komunikaci. (silnic a železnic),
při nichž ~e čím dál, tim víc uplatňuje vlastnost klotoidy
jako nejvhodrtějši přechodnice meZi přímou trasou a kruhovým obloukem.
4. Stanovení fyzikální redukce elektronicky 'měřené
délky. Autor: inž. Miloš P e'l i k á n, CSc, katedra geodézie FS ČVUT Praha, lektor: prof. dr. Jaroslav Nussbergel', Praha.
Autor v pojednání uvádí zásady stanovení fyzikální redukce elektronicky měřené délky a Vzorce pro výpočet
indexu lomu vzduchu. Zabývá se dále teorií o prÍlběhu
teploty a. tlaku vzduchu· s měnící se výškou nad povrchem zemským, definuje modifikované prostředí a uvažuje je pro geodetické výpočty. Studuje dráhu šířeni
elektromagnetického
vlnění a vytváři teoríi zpřesněni
fyzikálni redukce pomoci měřených zenitových vzdáleností, kterou aplikuje spolu s teorií o neHneárním průběhu teploty na určováni fyzikální redukce délky měřené
geodimetrem. Tímto příspěvkem prohloubil autor teorii
fyzikální redukce elektronicky
měřených délek.
5. Vyrovnání polohy bodu určeného protínáním pomocí
statické metody. Autor: doc. inž. dr. Emanuel
P l' 0c h á z k a, katedra geodézie FS ČVUT Praha, lektor: akademik V.' Dašek.
, Pojednání je příspěvkem k aplikaCi teorie statiky ve vyrovnávacím počtu, jak ji vyvinul prof. Pantofllček na katedře geodézie FS ČVUT v Praze.' Autor aplikuje teorii
tzv. statické metody náhradních prutů na .yyrovnání polohy bodu určeného protináním a uvádi číselné příklady
postupného, zpětného a kombinovaného
protlnánt.
6. Polohová presnosť bodov vofnéhĎ polygónového poradu. Autor: inž. Juraj Š ti t t i, katedra banského meračstva a geofyziky VŠT Košice, lektor: inž. Václav Morch,
OSGK Praha (omylem uvedeno VOGTK Praha).
V této práci, po úvodu o potřebě a dosavadnim způsobu
zjišťováni střední chyby polohy bodu v libovolném směru
určeného volným pořadem, jsou odvozeny vzorce pro výpočet prvků středni. elipsy chyb jako charakteristiky
polohové ,přesnosti bodu. Dále se uvádí grafické pomůcky
(dvojstupnice a nomogramy) k rychlému určeni potřebných prvků s praktickým příkladem.

*

Všechna pojednání publikovaná ve sborníku jsou pnnosem k dalšímu rozvoji geodézie po teoretické stránce
i z hlediska aplikací v praxi. Sborník je určen vědeckým
pracovníkům
v geodézii,
zeměměřickým
inženýri'lm
v praxi a posluchačům vysokých škol zeměměřického
směru.
Pro informaci odborníků a technických
knihoven je
na poslední stránce obálky připojen přehled dosud vydaných Geodetických a kartografických
sborniků (dřive
Zeměměřických sborniků),
který je rekapitulací
vykonané práce při vydávání sborníků, které se již staly nerozlučnou složkou naši odborné literatury, která svým
obsahem vhodně doplňuje časopis Geodetický a kartografický obzor.
St
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Vytyěovací tabulky pro šedesátinné dělení krubu. SNTL,
Praha 1961, ČMT sv: 29. Z. vydání, 608 str., 47 obr., cena
váz. 26 Kčs.
Koncem minulého roku vyšla ve druhém vydání velmi
učitečná" pomií.cka pro vytyčovatele ~ Vytyčovací tabulky pro šedesátinné dělení kruhu, jako 29. svazek Technického prií.vodce Če,ské matíce technické.
'
Již první vydání z r. 1953 bylo záslužným činem kolektivu pracovníkií., vedených profesory
ČVUT v Praze
inž. dr. F. K I i m e še m a inž. dr. F. L as k o tem. Za
vzor pro vypracováni tabulek byly vzaty Tabulky vytyčovací prof. inž. Kristiána P e t r I í k a, vydané r. 1902,
které. byly tehdy nejlepšími vytyčovacími tabulkami na
světě.
První vydání z r. 1953 bylo velmi brzy rozebráno, a
přesto, že potřeba dalšího vydání .byla částečně kryta
r. 1957 vydáním -Vytyčovapích labu'lek pro setinné dělení
kruhu, 'jako 30. svaz!;!:uČMT od stejného autorského kolektivu, dožadovala se praxe i školy dalšího vydání. tabulek pro š e des á t i n n é děl e n í. Tomuto požadavku
bylo nyni vyhověno novým vydáním.
Protože o prvním vydání vyšla v 6. čísle ročníku 1955
~asopisu 'Geodetický a kartografický
obzor obsáhlá recenze od lnž. A. Prokeše, zminíme se v této recenzi jen
o rozdílech, ve kterých se obě vydáni liší. Přitom budeme
označovat první vydání z!;!:ratkou I. TPZ9, druhé II. TPZ9
Všimneme si zároveň i Vytyčovacích tabulek pro setinné
dělení kruhu, vydaných, jak již bylo uvedeno, r. 1957
a dále označovaných zkratkou TP30, o kterých žádná recenze nevyšla a které v mnohém sloužily za vzor pro
II.' TPZ9.
Hlavní změnou na první pohled je nový formát tabulek
Místo formátu A5 s rozměry 14,85 XZl cm byl nyní zvolen "kapesní" formát s rozměrylZ X 16,5 cm, označovaný
jako B6. Také způsob vazby byl změněn. Místo pií.vodní
celo plátěné vazby bylo použito, vazby z umělé hmoty
PVC. Je. to vazba, které se nyní pro tabulková díla často,
používá.·)
. _
Nová vazba činí z II. TPZ9 úhlednou knížku. K jejímu
sympatickému vzhledu přispívá i svěží zelenomodrá barva
desek a bílé písmo;
,
Tex t o v á č á s t tab u le k byla proti L TPZ9 rqzšířena na str:. 14 o 'další dva příklady určení středového
. úhlu kruhového oblouku a na str. Zl o nejjednodušší
případ řešeni nepřístupného
průsečíku tečen. Tam by
bylo bývalo dobře upozornit na složitější případy a uvést
literaturu, která se jimi zabývá. Na str. Z8 je přidáno
kritérium pro výpočet rozdílu mezi obloukem a tětivou
kruhového oblouku pomocí dalších členů řady vzhledem
k poloměru. roto kritérium bylo jiŽ uvedeno v TP3Ú.
V oddíle -Z.O "Železniční přechodnice" bylo vynecháno odvození teoretického převýšení a upraven' příslušný
text, rovněž podlé TP30. V kapitole Z. 3. 7 na str. 45
byl graf v. původních tabulkách nahrazen tabulkou A
pro použití přesnějšich vzorců k výpočtu přechodnice.
Kap. Z. 3. 8 "Vytyčení přechodnice pravoúhlými souřadnicemi od tečny", byla doplněna tabulkami B, C, také již
otištěnými v TP 30. Oddíl 3.4 "Výpočet a vytyčení mezi-o
lehlé přechodnice složeného oblouku" byl přepracován
a oddíl 3.5 "Úprava oblouků opačných směrů bez mezilehlé pJ:ímky" byl úplně vypuštěn, jak se již také stalo
v TP3D. Oddíl 4.0 byl rozšiřen o dálniční oblouky a oddíl
4.7 "Silniční vzestupnice" byl vypuštěn, stejně jako již
v TP30.
Tabulky
pro
kruhové
oblouky
I až VII.
Tab. I pro výpočet vytyčovacích
prvků hlavních bodů
kruhového. oblouku,. které
tvoh největší
část knihy
(str. lZ'1 až 487], zůstaly stejné co do rozsahu i úpravy
jako v I. TPZ9.
.
V tab: II pro vytyčování podrobných bodů oblouku pravoúhlými souřadnicemi
od tečny při rovnosti úseček,
které pro srovnání nebyly v TP30 vůbec uvedeny, byl
proti I. TPZ9 počet sloupců na stránce zvýšen z 5 na 7,
a tím ušetřeno 5 stran.
• J V podobné vazbě vyšly v SNTL i Vytyčovací tabulky
pro klQtoidické přechodnicové oblouky od inž. A. K u tnoh o r s k é h O,

Tab. III pro vytyčování podrobných bodil. oblouku pravoúhlými souřadnicemi od tečny při rovnosti délek obloukií. zůstaly. beze změny. Tyto tabulky nejsou v TP30
také obsaženy.,
U tab. IV, které obsahují hodnoty obvodových úhlů pro
poloměry od ZO.do 10000 m k vytyčení podrobných bodů
oblouku polárnou metodou, byl počet sloupců na stránce
zvýšen ze 4 na 5, a tím dosaženo úspory 5 stran. Tyto
tabulky byly v TP30 zařazeny jako tabulky II.
Tab. V obsahují rozdíly mezi délkou oblouku a příslušnou tětivou pro poloměry od ZDdo 10 ODDm a délky
oblouku 10 až 100 m, od stupňované po 10 m. Těchto
tabulek je zapotřebí při vytyčování podrobných bodů oblouku polárnou metodou. V~púvodních tabulkách 1. TPZ9
byly označeny ,jako tab. VlIl. Proti původnim tabulkám
byly přidány další poloměry, takže jejich rozsah vzrostl
ze dvou na tři strany.
, Výhoqněji bylo uspořádání tabulek rozdílfl oblouků .a
příslušných tětiv řešeno v TP30; tam byly uvedené rozdíly zařazeny do tabulek obvodových úhlú, kde je pro ně
dost místa.
.
'Tab. VI - obvodové a středové úhly pro délku oblouku
1 mm, v I. TPZ9 vedené pod číslem V, byly nyní zkráceny,
ačkoli v zájmu využití místa mohly zůstat v původním rozsahu. Po stránce typografické úpravy jsou zlepšeny tím,
že hodnoty poloměrů byly vysazeny tučněji a také
sloupce byly odděleny silnějšími rámečky.
Tab. VII - délky oblouků pro poloměr 1·-, v 1. TPZ9
označené Jako tab. IX, zůstaly beze změny, ačkoli inž.
Prokeš ve své recenzi k L vydání poukázal správně na
nevhodnost rózděleni sloupců s hodnotami oblouků vždy,
po třech místech .zvláštními. svislými linkami a přesto, že
zmíněným recenzentem
naVržená úprava byla již provedena v TP30, kde je _uvedená tabulka zařazena pod
Číslem IV.
.
Tabulky
pro ž e.1 e z nič n í oblouky
VlIla ž X.
Tab. VIII obsahují středové' úhly pro kruhový oblouk
mezi železničními přechodnicemi pro různé poloměry a
rychlosti. Proti původním tabulkám v I. TPZ9, zařazeným
tam pod č. XlI, jsou rozšířeny o další hodnoty poloměrů.
Pií.vodní uspořádání
tabulek bylo poněkud úspornější,
nyni zbývá příliš mnoho nevyužitého místa. V původním
uspořádání
byly
tabulky těchto hodnot ponechány
i v TP30 pod č. V.
Tab. IX středové úhly pro kruhový oblouk délky
30 m mezi železničními přechodnicemi
pro rfizné poloměry a rychlosti - 11 I. TPZ9 7.ařaZ~lléjako' tab, XIII. a .
v TP30 jáko tab. VI, byly rozšiřellY o dalši poloměry.
Proti původnímu uspořádání nyní zaplňují celou ~ránku
a mají vhodnější označení úhlů.
Tab, X - normální převýšení v kruhových obloucích
na železnici, které :v 1.. TP21l mají číslo IX, byly nově
upraveny; místo· dvou stran zaujímají nyní čtyři. Původní
tabulky X - snížená převýšení v kruhových obloucích
)la železnici, byly v novém vydání vynechány.
Tab u 1k Y pro s i 1rr'i ční ob 1o u k Y Xl a ž XIV.
Tab. Xl ~ parametry
klotoidy pro různé rychlosti a
příčné rázý - v 1. TPZ9 uvedené pod č. XV, zůstaly v podstatě beze změny.
.
Tab. XII prvky.klotoidické
přechodnice pro různé
rychlosti - do I. TPZ9 zařazené pod Č. XVI, jsou upraveny stejně jako dříVEl.Hodnoty rychlosti V byly nyní
zakrouhleny na celé desítky a hodnoty příčného sklonu
v procentech byly přepočteny. Původní tabulky XVII úsečky kruhové přechodnice - nebyly do nového vydání zařazeny.
Tab. XIII - hodnoty rozšíření silniční vozovky v oblouku - byly nově uspořádány podle kategorií silnic a
sestaveny jen pro poloměry "do ZOO1Jl.
Tab. XIV - součinitelé pořadnic pro rozšíření silniční
vozovky v přechodnici oblouku - v 1. TPZ9uvedené pod
č. XIX, zií.staly beze změny.
Ob e c n é tab u 1k y. Podle vzoru TP30 byly do obecných tabulek především zařazeny tabulky pro převod
úhlů ze šedesátinné
soustavy do setinné a naopak,
v úpravě použité v TP3U. V I. TPZ9 byly tyto převodové
'tabulky, sestavené původně podle Geodézie akad. Ryšavého, zarazeny pod čís. Vla VII.
Dále jsou sem zařazeny tabulky druhých a třetích mocnin i druhých a třetích odmocnin čísel od 1 do ZOO,tabulky goniometrických funkcí-Význačných úhlů spolu se
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věnována značná pozornost
(GaKO 1960/10). Výškové
vzorci k .řešení pravoúhlého a obecného trojúhelníku a
úpravy JSOU využívány také při pozemkových úpravách
několik důležitýCh hodnot, tak jako v I. TP29.
pro úpravy zelinářských ploch. Naši přátelé JSOU v tomto
U všech tabulek bylo nyní zavedeno označení jednotek
směru na vysoké úrovni techniky. Bulharští geodeti prametrické míry v lomených závorkách, Sazba v éelé knize
cují v tomto oboru jako výhradní projektanti a dopracoje provedena stejným typem jako u I. TP29, ačkoli prQ
vali se k' vlastním pracovním metodám. Tyto práce jsou
tabulky je osvědčenější hůlkový typ (Gill], použitý
i pro nás velmi poučné. Rozsah přednášek na vysoké
u TP30.
škole, na naše poměry značný, se opírá o potřeby praxe.
Závěrem je možno vřele doporučit nové vydání VytyHluboké _výklady na vysoké škole zaručují široké uplatčovacích tabulek k doplnění odbornýCh knihoven nejen
nění v národním hospodářství.
všem stavebním a zeměměřickým podniklim, odborným
Závěrem možno řici, že tato učebnice, vedle již u nás
školám středním i vysokým těchto oborů, ale i jednotlivým odborníkům; svou nákupní cenou jsou (proti první- . známé učebnice obecné geodézie prof. Stojčeva, nás
přesvědčuje, že bulharští geodeti dosáhli čestného místa
mu vydání poloviční) velmi přístupné.
mezi ostatními v socialistickém
tábore, že v mnohém
lnž. dr. Bedřžch Polák
směru vypracovali vlastní metody, jdou vlastními cestami
a -že můžeme čerpat poučení z jejich práce. Autor popi526.99:711.4
Grujev, K. K.
který je
Priložna geodezijra
Geodezičeski raboty pri planirane_ sované učebniCe je zkušeným odborníkem,
dobře informován o stavu inženýrské geodézie v zahrana naselenite mesta (Inženýrská geodézie -geodetické
ničí. Zde zpracoval výsek z široké pracovní oblasti geopráce při plánování sídlišť], první díl, Državno izdateldézie, zejména otázky spojené s výstavbou sidlišť. Je
stvo Technika, Sofia 1959. Náklad 600 výt., str. 500, obr.
třeba zdůraznit, že kniha není jen učebnicí, ale velmi
250, formát B5, váz., cena 18,30 leva.
dobmu příručkou pro inženýry_ a techniky
praxi. Podle
Autor, profesor inženýrské geodézie na zeměměřickém
autorova sdělení vyjde druhý díl učebnice v září t. r.
směru Vysoké školy v Sofii, uvádí v předmluvě, že učeb·
Našim pracovníkům z inženýrské geodézie doporučuji
nice je určena studentllm zeměměřického inženýrství učebnice prof. Grujeva k prostudování, najdou v ni řadu
specializace geodetické, a pracovnikům v projektových
poučeni o cestách, kterými jdou naši bulharští přátelé.
ústavech. Látka je zaměřena na hospodářské a stavebni
Krumphan~l
úkoly Bulharska. V knize je vzat zřetel na současný
stav bulh.arské geodetické techniky, jmenovitě při vý331.876
Schrogl, F.
stavbě sídlišť a při pozemkových úpravách. Také jsou
Ekonomická efektivnost technického rozvoje. Vydalo
využity poznatky geodetů v SSSR, Polsku a CSSR. PředS.tártní m.a-kladatelrství technÍC'ké liter.atury společně se
nášky pro studenty z. předmětu jsou v Bulharsku rozděSIO'vens1kým'vydavatef1stvom technickej literratúry; v březleny do tří semestrů a podle toho i 'učebnice bude .třínu 1962, vydání první, Praha 1962, stran 184, tab. 18, /
dílná. Prvý díl, který je zde poptsován, je věnován geodiagramů 17, cena brož. výtisku Kč,s 9,70.
detickým pracím při výstavbě sídlišť, 2. díl bude věno'
Usnesení ÚV KSČ a vlády o 2)výšení úlohy vědy a
ván geodetickým praclm při průmyslové Výstavbě, stavtechniJky v 'rozvoji 'výrO'bních sil v ČSSR (,z února 1962)
bě letišť, elektrovodů, důlním a inženýrsko-geologickým
ukládá při plnění úkolů národního hospodářství mimo
pracim a 3. díl bude pojednávat o geodetických pracích
jiné zajis,tit řadu předpokladů, z nichž na 'významném
v dopravním a vodnim stavitelství.
místě je zd ůrazňovánra ekonomická efe'kUvnost technicPrvý díl má 4 kapitoly. I. - Obecná' část (20 str.)
kého rozvoje. Na toto téma je zpracována i recenwpojednává o úkolech, cíli a historickém vývoji předmětu.
vaná -publiik,ace docent,é!. iuž. Františ!ka Schrogla, kte'rý
II. - Mapy a plány [ilO. str.], pojednává o podkLadech
ji napsal s úmyslem pomoci v našich závodech pracovpro_jektování, o geodetických sítích pro vyhotovení plánů
níkům, !kteří se těmito otázkami hudou. zabývat.
a o měřických předpisecl)., o přesnosti polohových a- výšOkoly ročních plánů a perspektivně
i dlouhodobé
kových měření, rovněž i o vyhotovování plánů ft výplány rozvoje národního hospodái\ství budeme lépe plnit
- počtech ploch. III. -'- Upravóvaci plány a jejich doa přerkračovat, budeme-li na všech pracovištích usilovat
pliiky (190 str.). Zde není sice. vyčerpána převážná část
o nejvy'šší společenskou efe>ktivnost vykonávané práce.
poznatků, ale je zde podáno jádro látky. Nejprve jsou
Aby roto úsilí našich pl'acujících' přinášelo kl,adné výprobráJ1Y základní
informace
o zpi'isobu zpracování,
sledky, je -·nutné, aby se seznamovali s otázrkami eko·
o významu jednotlivých upl'avovacích čar, jejich síle ft
nomioké efeoMivnosti techniokého rozvoje, s Jeho vývo·
barevném vyznačení. Dále. jsou rozebrány různé geodejovými tendencemi a s podmínkami, v ;nichž je up 1a'!:tické úlohy pro vyjádření vytyčovacích prvků upravovacích čar (přímek a křivek) v pravoúhlé souřadnicové
ňován.
Recenzovaná puhUk,ace odp.ovídá na celou řadu otásoustavě, zejména zasahují-li do více mapových listů.
zek z naznačené problematiky, zejména vysvětluje vý.Podání je novodobé a odpovídá současným názorům na
znam plánov.itého technického rozvoje pro socialisHcupravovací práce na velkýchprostorách.
Podrobně jsou
probrány různé druhy kuželoseček. Mnoho místa je věkou společnost a ukazuje jeho hl,avnísměry.
Pojednává
nováno postupu prací -při vyhotovováqí zastavovacího
o otázkách efekHvnosti v různých průmyslových odvětplánu. V našich poměrech se téměř nevyužívá spolupráce
vích ,a uvádí Zpťísoby zjišťování, hodnocení a zvyšování
geodetů při projektu, při zpracovávání
zastavovacích
efektivnosti
technického
rozvoje. Autor v ní shrnuje
plánů, zatímco v Bulharsku je jejich účast značná. Obsoudobé teoreUclié poznatky a sděluje i 2)kušenosti, kte·
dobná látka se u nás, bohužel, nepřednáší. Zde se Bulrýoh nabyl od r. 1951 při řešení konkrétních případů,
haři opírají o analogii v SSSR a v Polsku. U nás se proto
přispolUIPráci
při navrhování metodirk pro hodnocen!
spokojujeme jen s přednáškami z Územního plánování,
ekonomioké efekttvIl!Osti a při školení pracovníků pro·
které jsou v tomto směru neúplné.
jerkčních a konstrukčních
útvarů různých průmyslových
V učebnici je věnováno dosti místa výkladům,které
oborů.
v našich poměrech neprobíráme v inženýrské geodézii,
PubUkace má tři části, z nichž prvni pojednává
nýbrž v ,předmětu lI.1apování. Toto členění látky má pro
o obecných otáZlkách technic'kého rozvoje, druhá o hod·
výuku ve specializaci určité výhody; nevznikají potíže
nocení efe-ktitvnosti nové t60chniky a třetí odpovídá na
s návazností látky a je lépe zabezpečena, komplexnost
otáZ!ku lak zlepšit ,a urychlit technický rozvoj v ČSSR.
výktadu všech souvislostí. Obdobně je tomu i v SSSR a
lde v ní o zobecněné zkušenosti .apHkovatelné v nejv Polsku. Výklady této stati j"sou podány jen v nezbytně
různějších odvětvíoh našeho národního hospodářství.
nutné míře a velmi účelně.
Publik,ace je určena technickýma
ekonomickým praDále navazuje
vytyčování,
kterému
je - věnováno
covníkům zejména v průmyslových podnicích i v nad60 stran: Látka je probrána
s nez15ytnou zevrubností,
podnirkových orgánech 'a studujícím škol technického a
vyčerpávajícím
způsobem. Hlavní pozornost
se obrací
e·konomického směru. Doporučujeme ji i zeměměřickým
k vytyčování nového stavu z uliční sítě, což je u síďlišť
inženýrům a techni·ckým a ekonomickým pracovníkům
zcela přirozené. Kromě toho jsou vyloženy i jiné, ne
v geodézii a kartografii sUm, aby po bedIivém pl'ostuvždy běžné postupy. Potřebná pozornost je věnována
dování vyhověli žádosti autora a prostřednictvím
re) výkladům o pfesnostipři
\lytyčovánL
dakce poslali k ní své phporriínky, popřípadě náIt!ěty
k řešení dalších otázek, které by ·podle jejich názoru
IV. - Výškové úpravy terénu. Tato stať je nejv-ětší
měly být hloUlběji proprraoovány, nebo o které by měla
na rozsah, má 200 stran. Není to náhodné, neboť jak již
bylo v našem časopise referováno, na konferenci o -.inŽ. být v dalším vydání tato publikace rozšířena.
Štorkán
geodézii v Sofii v březnu 1960 byla tomuto problému
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'Bechyně, St.
BetoRGvé mosty obloukové. Mosty pro zvláštní účely.
Třetí, přepracované
vydání. SNTL, Praha 1962, 632
stran, 530 obr., 20 tab., 6 vlo~. př!loh, cena Kč's 38,50.
Tato kniha vychází v řadě Technického
prů'vodce
jako 11. svazek a Je pokračováním díla akademika Bechyně Betonové mosty trámové a rámové.
V tomto třetím vydání byly přepracovány statě o konstrukcích a statických
řešeních obl'oukových mos'fů a
mostů pro zvláštní účely a rozšířena
byla zejména
stať o mostech z hotových dílcŮ. Z předchozího vydání
byly vynechány kapitoly o lešeních a skružích a ů vybavení mostů, které mají vyjít v. samostatném
díle. .
'f'říručka je určena zejména statikům ,a navrhovatelům mostních konstrukcí
a je studijní pomuckou pro
posluchače vysokých š·kol inženýrs'kého stavitelství.
Tuto publikaci lze doporučit k prostudování
k získání speciálních
znalostí i těm inženýrt'Ím-geodetům,
kteří se podílejí při vytyčování, trasoyání, kontrolních
měřeních, měřeních def'nJ'mací a jinak na výsta,vbě betonových mostů oblouk'ových a mostu pro zvláštní účely.
624.6

St.

Za profesorem inž. dr. tech. AugustinemSemerádem
Dne 28. května t. r. ukonc;il svůj prací naplněný
život prof. dr. tech. Augustin Semerád, řádný profesor geodézie a topografie Vysoké škctly technické
v Brně v. v. Dožil se k;rásného věku 84 let. V době
svého zaslouženého odpočinku žil u své provdané
dcery v Praze.
I v tak vysokém věku zajímal se o vše, cá bylo
v geodézii a kartografii nového. Byl častým návštěvníkem geodetické knihovny fakulty zeměměřické,
kde ho zvláště zajímaly odborné cizojazyčné časopisy.
Životní dílo prof. Semeráda bylo bohaté a mnohostrlmné. Nebyla to jenom práce vědecká, učitelská,
ale i vynikající činnost organizační. Je těžko vylíC;it
v této krátké vzpomínce bohatou činnost prof. Semeráda. O jeho práci jako vysokoškolského učitele,
vědce a organizátora bylo již vzpomenuto u příležitosti jeho šedesátých narozenin V Zeměměřickém
věstníku z roku 1938 a 80. narozenin v Geodetickém
a kartografickém obzoru z roku 1958, kam odkazuji
čtenáře,' který by se chtěl hlouběji seznámit s jeho
všestrannou prací.
Dnes nutno zvláště vzpomenout, že prof. Semerád
byl prvním redaktorem našeho odborného časopisu
Zeměměřický věstník, který počal vycházet v roce
1913. Ve funkci redaktora I zůstal
až do 4., března 1923
"
, ,
tedy po dobu 10 roků. Prof. Semerád nebyl než jeho
pouhým řídícím redaktorem, ale i velmi čast}'rm přispívatelem. V každém čísle Věstníkubyly
otiskovány přehledy našich i cizojazyčných časopisů, mající vztah ke geodézii. Mimo to jako redaktor upozorňoval naše odborné kruhy na vyšlé odporné knihy naše i cizí Byla to mravenčí práce, která spočívala na tehdejším redaktoru Věstníku.
Neúnavná činnost odborná i literární a jeho znalosti řečí zjednaly mu přísttlP do všech zájmových i
vědeckých institucí. Široké a vděčné pole jeho činnosti bylo tím prof. Semerádovi otevřeno. Výsledky
své práce vložil do několika učebnic, vědeckých pojednání a odborných článků. Proto práce prof. Sé-
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meráda' byla uznána a oceněna i v cizině, a to vyznamenáními.
Svou ~inností učitelskou a odborně vědeckou zajistil si prof. inž. dr. tech. Aug. Semerád u československých zeměměřičů trvalou památku.
Pudr

Ve dnech 22. a 23. května 1962 se konala vědecká konference stavební fakultu ČVUT. Byla vytvořena řada
sekci, mezi nimiž pracovala za předsednictví s. doc. inž.
F. Št e i ne r a i sekce zeměměřická. V této sekci bylo
dne 22. května t. r. předneseno 6 referátů:
prof. inž. dr. J. K I o b o u č e k: Zkreslení fotogrammetrických obJektivů a jeho vliv na přesnost mapovánI
I
inž. dr. M. H a uf:
Laboratorní zkouška prototypu
automatického
nivelačního stroje N 20
inž .. F. C h a I' a m z a: Zkušenosti s užitím počítačů
v geodézii
inž. A. K o I á č n Ý CSc.: Jednotná soustava školních
kartografických
pomůcek
inž. V. K I' a u s: Deformace· obrazu mapy vlivem ofsetového tisku (tlakem J
inž. V. S v o bod a : Pozemkové úpravy v územním řešení zemědělské krajiny
Referáty, které měly vesměs velmi dobrou úroveň a
svou tematikou byly blízké aktuálnim problémům geodetické a kartografické výroby, vyslechl se zájmem značný počet výrobních i vědeckých pracovníků. Lze kladně
hodnotit, že mezi přednášejícími byli jak učitelé fakulty,
tak i· externí členové kateder. Tato skutečnost
spolu
s obsahem referátů svědčí o sepětí vysoké školy s praxí.
V rámci sekce matematiky
a fyziky, která za předsednictví s. doc. B. K e p I' a jednala dne 23. 5. t. 1'., bylo
předneseno několik referátů, z nichž uvádíme zvláště:
prof. RNDr J. N u s sb e I' gel':
Obor měření vysoké
přesnosti
doc. dr. Z. Nádeník CSc.: O něl,terých matematických
problémech vyšší geodézie.
Oba referáty byly velmi zajímavé a myšlenkově podnětné a byly přítomnými geodety se zájmem vyslechnuty.
.
Závěrem lze konstatovat, že vědecká konference byla
odborně i organizovaně zdařilá a splnila své poslán!.
Brož

Výstava map československé

produkce

Propagaci
mapového díla formou putovní výstavy,
kterou uskutečnil
Kartografický
a reprodukční
ústav
v Praze spolu s některými dalšími, na kartografii
zalnteresovanými
institucemi .zatím v Praze, Bmě, Liberci,
Olomouci a v Nitře, je nutno uvítat z mnoha duvodu.
Jedním z podstatných
je úmysl dobře instalovanými
exponáty a odbornými přednáškami pořádanými v rámci
výstavy seznamovat co nejnázorněji
širokou veřejnost
včetně studující mládeže s výrobou mapy jako významného zdroje zeměpisných a pak i politických poznatku.
Tato propagace československého
mapového díla se liší
od dosavadních svým' cílem: vedle celkem podřadného
efektu ekonomické prosperity je hlavním posláním výstavy zvyšování kultm:ní úrovně. Tohoto cíle dosahuje
nejen přímým působením na návštěvníky, nýbrž i tím,
že vytváří vhodné prostředí pro studium poměrně málo
známého pracovního úseku nauky o mapách. Totiž tak
nějak by asi měla být vybavena pracovna pro výklad
tématu "Kartografické
a reprodukční
práce spojené
s vyhotoven lm mapy".
Co učitelé zeměpisu a studující geografii od výstavy
očekávali?
Kartografií
(spolu s matematickou
geografií) se za·
hajuje na vysokých školách studium geografie, poněvadž
mapa je nejen předmětem výuky. a nezbytnou vyučovací
pomůckou, nýbrž - vedle slovního popisu - hlavní
formou vyjádření zeměpisných
jevů. Cílem vyučování
kartografie na učitelských vi:ttvích vysokých škol vychovávajících učitele zeměpisu tedy je seznámit poslucha-
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čes dnešním stavem mapového díla, s technikou konstrukce map a s technikou jejich užívání. I když tu nejde o výchovu geodetů a kartografů,
nýl:!rž jen o výchovu učitelů zeměpisu. a stačí tedy, aby se ~eznámili
se vznikem mapy jen v takovém rozsahu a v takové
formě, aby mapě skutečně rozuměli, musí být jejich
poznatky .postaveny
na jasné a správné představě,
vzniklé z přímého pozorování a studia vzniku mapy.
Studující geografii ovšem nemívají vždy dost příležitosti
navštívit jednotlivá pracoviště Ústřední správy geodézie
a kartografie
v Praze, jež se výrobou map zabývá (a
ani to není z provozních důvodů vždy žádoucí); hledali
proto ve výstavě náhradu,
exponáty, umožňující jim
seznámit se s naším mapovým dílem v plném rozsahu
a sledovat postup vyhotovení mapy, a to od počátku
až do konce. Aby však mohla výstava splnit tento
náročný požadavek, musela by vyhovět těmto předpokladům:
L Exponáty musí reprezentovat
všechny hlavní druhy
u nás vydávaných map (plány, topografické a geografické mapy) včetně map tématických (geologické,
geonomické,
feno.logické
atd.) a map vojenských
(cvičných).
2. Aby tyto exponáty mohly poskytnout
návštěvníkům
aspoň přehledný
obraz v z n i k li mapy, což je nezbytnou podm-ínkou toho, aby mapě skutečně rozuměli, musí být ukázky mapového díla doplněny ukázkami pDací astronomicko-geodetických,
topografic-.
kých (včetně fotogrammetrie),
kartografických
a reprodukčních.
3. Všechny tyto ukázky musí být uspořádány
tak, aby
návštěvník
viděl před sebou všechny etapy práce
spojené s vyhotovením mapy, tj. od budování trigonometrIcké sítě až po tisk map, zhruba tak, lak se to
podařllo autorům filmu' Jak se dělá mapa. Jde tu
o požadavek
metodIckého
uspořádání
vystavených
předmětů, o jejich správný výběr a slovní (písemný)
dopt'ovod, aby vznIkl souvislý, plynulý celek "Vznlk
geografické mapy".
Všimněme si nyní, do jaké míry se KRÚ podařilo'
na této výstavě splnit uvedené speciální požadavky pracovníků ve škol~ké geografii.
K bodu L Výstava obsahuje množství vkusně Instalovaných ukázek map pro plánování a hospodářskou
výstavbu státu, školních map včetně atlasů, a map pro
ostátní potřeby naší veřejnosti (turistické
mapy, automapy, obecně geografické,
jako je sbírka Poznáváme
svět, atd.). Kromě toho jsou vystavovány některé ukázky speciální kartografické
produkce, jako jsóu mapy
pla~tlcké, glóby apod. Vystavené kartografické
výrobky tedy plně a dobře reprezentují
výrobu pořadatele
výstavy, tj. Kartografického
a reprodukčníhO
ústavu
v Praze a v Modre-Harmónii. Chyb! však nejdůležitější
ukázky nebo aspoň odkaz. ·na m-apy vydávané jinými resorty; jako například
Hydrometeorologickým-ústavem,
Ústředním ústavem geologickým apod. Takováto úplnost
vystavených ukázek čs. niapmíého díla by byla nejen
ve shodě s požadavky geografie, nýbl"ž i s 02mačením
výstavy - "Československé
mapy".'
K bodli 2. Výstavu pořádá Kartografický a reprodukční ústav, tedy jen jedna ze složek Ústřední správy geodéZie a. kartografle.
Proto výstava neslédovala tak široký cíl jako je seznámení
návštěvníků
se vznIkem
mapy v plném rozsahu. Výstava zřejmě měla být (a
také skutečně byla) názornou ukázkou vlastní výroby
a reprodukce map. Vedoucí pracovnícI KRÚ však již na
výstavě pořádané v Praze správně poznali, že pro širší
vrstvy obyvatelstva
je tento úsek vzniku mapy příliš
úzkým oborem ak tomu ještě ne zrovna nejzajímavějším. Proto se snažili při výstavě v OlomOUCI a hlavně
,\T
Nitře Iloplnit tento. úsek prací na vyhotovení .map
ukázkami pomůcek používaných při pracích geodetických a topografických.
Především však se spoléhali na'
t~v. o bor o v é dny, v nichž chtěli formou přednášek
a diskusí dát přímé odpovědi na dotazy zájemců o náplni práce ze sousedních 'pracovních oborů. Do rámce
výstavy. byly tedy vhOdně zařa:z,eny přednášky na témata: "N o v é čs. map y a a t I a s y", "Š k o I n í
map y a a t I a s y" a "Č s. map y pro
v e ř e jn o s t". Avšak I když je tato myšlenka' velmi dobrá,
ne~ůže ani zdaleka splnit požadavek doplnit výstavu
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o důležitťi a Zajímavé sousední obory (geodetické
a
topografické) již proto, že tyto přednášky navštíví vždy
jen zlomek celkového počtu návštěvníků výstavy a pak
proto, že tyto přednášky nemohou být tak názorné, jak
by podstata věci zasluhovala.
K bodu 3. Požadavek metodického uspořádání exponátů je do určité míry splněn tím, že na jednotlivých
'panelech jsou vedle ukázek map i fotografie a výstižná
písemná vysvětlení
odpovídajícího
pracovního
ús.eku.
Ovšem i v této souvislosti je třeba litovat, že tato záslužná, llbivá a proto i účinná 'výstava nezabírá celý
tématický celek, jímž je čs. mapové dílo a jeho vznik.
Připomínky, které jsem tu uvedl, jsou připomínkami
učitele geografie. Jsem si plně vědom, že výstava sleduje cíl šir~í. Domnívám se však, že přes to, resp. právě
proto by se autoři této pěkné výstavy měli zamyslet
i nad uvedenými náměty.
Na závěr, je možno říci, že KRÚ plní touto výstavou,
která byla dosud instalována
na pěti místech našeho
státu a kterou navštívilo již několik ti3fc návštěvníků
(jen v Olomouci hodně přes osm tisíc), velmi důležitý
nauKový, výchovný a politický úkol, a to při úspěšné
snaze odstranit
i ty drobné nedostatky,
které se po
stránce metodického vybavení v prvých fázích existence
výstavy objevily.
Voe. dr. Otakar Tichý,
Universita
v Olomouci

Na počest XII. sjezdu KSČ
Brigád:a ceskoslovensko-německ,ého

přátelství

Měřický oddíl ve Vodňanech (SG Strakonice) je
znám již dlouhá léta jak u jihočeského Ústavu geodézie a kartografie, tak na veřejnosti svou kvalitní
a pohotovou prací. Pracuje zde,nositel vyznamenání
"Nejlepší pracovník v oboru geodézie'~ s. Praus, absolvent ČVUT inž. Stupka a dalších 5 techniků, kteří
dokázali vytvořit ve svém oddíle zdravé, soudružské
prostředí, schopné plnit se vzornou kvalitou obtížné a naléhavéíikoly.
Již od roku 1953 byla u oddílu organizována socialistická soutěž o kvalitní arycl;llé plnění úkolů s minimálními náklady. V roce 1959 se kolektiv přihlásil
do soutěže o získání titulu brigáda socialistické práce. Za těžkých podmínek odloučenosti a rozčleněného pracoviště se dokázal plně vypořádat spotřebami odborného školení, takže nyní mají všichni abso}vovanou nejméně zeměměřickou. průmyslovou školu; úspěšně si vedl i ve všech vnitropodnikových
akcích a dosáhl toho, že na veřejnosti má jeho práce
vždy vysoké uznání. Všichni členové oddílu jsou zapojeni do různé veřejné činnosti a jsáu uznáváni jako spolehliví a obětaví pracovníci.
Letošního roku v dubnu byl kolektivu měřického
oddílu Vodňany udělen titul brigáda socialistické
práce. Mezi mnoha novými závazky přibyl nyní další : úspěšné rozvíjení spolupráce a široká výměna.
odborných zkušeností s obdobným měřickým kolektivem v'Německé demokratické republice. Vzácným
. porozuměním s. velvyslance NDR v ČSSR W. Wespel'a byla kolektivu věnována standarta NDR a propujčen titul "Brigáda československo-němer:;kého přátelství". Došlo již k řadě vzájemných srdečných setkání a v plánu vodňanského kolektivu jsou další
akce pro Vzájemnou družbu s německými přátel10
geodety.
Vi. DuoMk,
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ÚGK, ČeskéBuděŤoulce

Geodetický
obzor
sv. 8/50 (1962) č.7

Za další rozvój socialistického

soutěžení

Dosavadní průběh socialistického soutěžení v ustavech
ÚSGK ukázal některé dobré zkušenosti a na druhé straně i nedostatky, ze kterých bude třeba vycházet při
dalším prohlubování socíalistického soutěžení. Jde především o to, ·že rozvoj soutěžení, sQustavný růst pracovní
aktivity a širokou účast pr~ujících
na řízení výroby
nelze zabezpečit pouhým rozpisem úkolll na jednotlivá
pracovíště bez náležité a soustavné politické' a agitační práce mezi 'pracujícími, kteří tyto úkoly mají. plnit.
V tomto směru dobré zkušenosti získaly ústavy, jako
například KRÚ Praha, ÚGK Praha a ÚGK Brno, které si
při zajišťování rozvoje závazkového hnutí na počest XII.
. sjezdu KSČ vytvořily aktiv stranických agitátorů, pro-vedly rozbor plánovaných ukazatelů, ujasnily si cíle
a náměty, jak a na co zaměřit závazkové hnutí a jaká
politickoorganizační
opatření zabezpečit, aby závazky
pracujících mohly být plněny. S těmito náměty šli agitátoři na pracoviště, kde s každým pracovníkem a v každém soutěžícím kolektivu projednali závazkové hnutí.
Tento ZpLlsob zajišťování rozvoje socialistického soutěžení by neměl v ústavech ÚSGK zůstat jen ojedinělým
zjevem a jednorázovým opatřením u příležitosti přípravy
XU. sjezdu KSČ. Uzavřené závazky je třeba dále konkretizovat
podle potřeb
na pracovištích,
doplňovat
o další úkoly, prohlubovat jejich ekonomickou účinnost
a pravidelně kontrolovat a vyhodnocovat jejich plnění.
Proto je třeba .tuto osvěd-čenou formu zajišťování politické práce na pracovištích dále rozvíjet a aktiv agitátorů učinit stálým pomocníke~ soutěžících kol€lktivů.
Jen tak je možné dosáhnout toho, aby rozvoj závazkového hnutí nebyl pouze jednorázovou, kam.paňovou záležitostí, nýbrž aby se stal věcí všech pracujících, stranických, odborových i hospodářskýCh funkcionářů na
ústavech.
Prověrka socialistického soutěžení na ústavech v průběhu 1. čtvrtletí 1962 ukázala, že v celopodnikových závazcích ie vcelku JJ;lálo závazkll zaměřených na snižování vlastních nákl,adů; přitom i tam, kde tyto závazky
jsou, byly uzavřeny jen rámcově za celý ústav tak, že
ústav se zavazuje snížit vlastní náklady proti plánu
o 1 %, závazky však nejsou podepřeny konkrétními závazky jednotlivců a goutěžíCÍ(?h kolektivů. Tento nedostatek vyplývá z toho, že dosud ve většině ústavů ne"byly vlastní náklady rozepisovány na nejnižší výrobní
jednotky, a proto pracující nemohli uzavírat konkrétní
závazky. K tomu, aby závazky vycházely skutečně z iniciativy pracujících,
aby byly konkrétně zaměřeny na
nejdůležitější úkoly na prucovišt1ch a aby byly adresné
a termlnováno jejích splnění, je nutné, aby vedení ústavu
včas rozepsalo výrobní úkoly a ty položky vlastnlch
nákladů, na které mají pracovníci bezprostřední
vliv,
na provozy, střediska, oddíly a čety tak, aby pracující
znali včas své úkoly a mohli konkrétně zaměřovat své
závazky na jejich splněni.
"
Ke zvýšení účinnosti závazkového hnutí při plnění
plánovaných úkolů a ke správnému zaměřování iniciativy
pracujících na nejdůležitější úkoly podle podmínek každého pracoviště je třeba věnovat zvýšenou p'éči Zjišťo'
vání ekonomického
přínosu socialistického
soutěžení
zejména na překračováni plánovaného 'objemu prací a
na snižování vlastních nákladll. Jednou z možností, jak
plně vyzdvihnout velký vfznam i ekonomický přínos
závazků je, aby všechny jejich hodnoty byly promítnuty
do operativnIch plánílústavli,
provozÍ!, středisek, oddílů
a čet. Tím bude docíleno. že závazky budou co nejkonkrétnější, adresné,. bude je možno podle termínů plnění
kontrolovat a projeví se plně jejich ekonomícký přínos
na plnění plánovaného objemu prací, zvyšování produktivity práce a snížování vlastních nákladů.
.
Důležité ovšem je, aby závazky byly na pracovištích
a v soutěžících kolektivech pravidelně kontrolovány a
měsíčně vyhodnocovány, aby pracujíCí byly včas seznamováni s výsledky své práce a mohli podle toho dále
zaměřovat závazkové hnutí.
Velký význam v rozvoji iníciativy pracujících
má
zLepšovatelské a vynálezcovské hnutí. Pátý sjezd Odbo·
rového svazu zaměstnanců
místního hospodářství
vyzvedl nutnost. věnovat zvýšenou péči zlepšovatelskému
a vynálezcovskému hnuti, !>právnému jeho usměrňování

na potřeby Výroby, zakláda.t zlepšovatélské fondy a získat
v ústavech geodézie a kartografie do tohoto fondu hodnotu úspor nejméně 4 mil. Kčs. V·tomto hnutí v našich ústavech je zapojen značný pobet pracovníků i počty podaných
zlepšovacích návrhů jsou dosti vysoké; nebyla však dosud věnována dostatečná pozornost správniJmu usměr:
ňovánl zlepšovatelského hnuH llR potřeby výroby a -zjišťování jeho ekonomického
přínosu. Ukazuje to i ta
skutečnost, že dosud v ústavech nebyly konkrétně zřízeny zlepšovatelské fondy. Bude proto třeba lépe než
dosud podchytit inIcIativu pracujících, zaměřovat zlepšovatelské hnutí na řešení konkrétních, palčivých problémů na pracovIštích, porovnávat ekonomickou účinnost nových metod práce 10 metodami dosud použivanými a z lwnkrétních
úspor, které zlepšovací návrhy
přiÍlesly proti dosavadním metodám práce, zakládat
zlepšovatelské fondy tak, aby pracující byli'v každém
období seznamováni s výsledky svého snaženi.
Vcelku je možno shrnout, že socialistické soutěžení
v ústavech zaznamenalo další vzestup, a že byly vytvořeny dobré podmínky pro další rozvoj iniciativy .. pracujících; bude však třeba na základě dosavadních zkušeností . i nedostatků věnovat zvýšenou pozornost prohlubování politické a agitační práce na pracovištích
podle příkladů ústavů, které si vytvořily sbory stranických agitátorů k soustavnému prOjednávání a sledování
socialistického soutěžení; na pracovištích zabezpečovat
pravidelnou měsíční kontrqlu a vyhodnocování závazki'l
v soutěžících kolektivech a sledovat cíl soustavného
rozšiřování a prohlubování závazkového hnuti.
Je třeba věnovat soustavnou péči hnutí brígád socialistické práce a kolektivům soutěžícím o získání názvu
"brigáda XII. sjezdu KSČ" a zaměřovat je zejména na
konkrétní uplatňování výsledků nové techniky a zavádění nových technologíí a pokrokových forem práce.
Redakce

Vyhodnocení socialistického soutěžení
za 1. čtvrtletí 1962
První čtvrtletí letošního roku bylo charakterizováno
širokým rozvojem závazkového hnutí na počest XJI. sjezdu KSČ, které se stalo rozhodujícím činitelem pro úspěšné splnění plánovaných
Úkolů sieduvaného
ctvrtletí.
Rozmach iniciativy pracujících zi'lJdíl řadu nových podnětů, které znamenají kvalitativní růst socialistického
soutěžení a ukazují nové cesty k řešení aktuálních pro·
blémů ve výrobě i ve výchově pracujících, cesty, které
vedou k zhospodárnění výroby, r:'htu produktivity práce
a k odhalování rezerv.
V 1. čtwtletí 1962 byl v resortu ÚSGK splněn plánovaný objem geodetických, topografických
a kartografických 'prací na 100,8 %, produktivita práce na 101,6 %
a průměrná mzda .na 99,6 %.
Hlavní druhy geodeticko-topografických
a kartogra·
fických prací byly v technických měrných jednotkách
splněny takto:
a) topografické
mapování na 107,8 %,
b) kartografické zpracování map na 103,4 %,
Q) vydávání map na 101,5 %.
Těchto příznivých výsledků bylo dosaženo přesto, že
v 1. čtvrtletí letošnIho roku se vyskytly takřka ve v'íectl
ústavech v plněni plánovaných
úkolů značné obtíže.
Byla to hlavně zvýšená nemocn..ost [chřipková epidemie] a nepříznivé povětrnostní podmínky, které v ně'kterých k-rajích znemožníly včasné zahájení plánovaných
pracl v terénu.
V lednu byl plán resortu splněn Jla 101,1 %, v únoru
pouze na 96,2 %; bylo proto třeba v měsíci březnu vyvinout zvýšené 'organizátorské úsílí, zaměřené na splnění plánu 1. čtvrtletí a současně na vytvoření podmínek
pro zajištění plánovaných
úkoÍ!1 i pro další období.
K úspěšnému vytvoření podmínek pro splnění plánovaných úkolů přispěla zejména široká InicIativa pracujIcích, která se projevíla v závazkovém hnutí na' počest
XII. sjezdu KSČ. Zvýšeným úsilím pracovníků se sice
podařilo dosáhnout celkového splnění plánu za resort,
avšak většině· ústavů se nepodařilo splnit všechny podmínky celostátního socialistického
soutěžení.

1962/140

Závazky v oboru technického
rozvoje směřovaly
hlavně k řešení
úkolů provozního
výzkumu
zavádění
nové
'technologie
při technickohospodářském
mapování
fotogrammetrickými
metodami,
na zavádění
mechanizace
výpočetních
prací,
hospodárné
využívání
základních
prostředků
atd. Dobrými
pomocníky
technického
rozvoje jsou zlepšovatelské
kroužky,
které
v některých
ústavech
vytvořili
pracovníci,
jako např. úGK v Opavě,
Českých
Budějovicích,
Pardubicích,
Brně,
Bratislavě.
Ve sledovaném
čtvrtletí
byla zavedena
celkem
ve 40
případech
nová technika
a technologie,
bylo podáno 191
zlepšovacích
návrhů
a 58 jich bylo zavedeno
do praxe.
Ve vnitroústavním
socialistickém
soutěžení
bylo v 1.
čtvrtletí
1962 zapojeno
celkem 81,3 % z celkového
počtu
všech stálých
pracovníků
a jejich splněné
závazky představují hodnotu
asi 1233000
Kčs.
Hnutí
brigád
socialistické
práce
zaznamenalo
další
vzestup:
v hodnoceném
čtvrtletí
se přihlásilo
dalších
17 kolektivů
do soutěže
o získání
titulu BSP a dalším
deseti soutěžícím
kolektivům
byl tento čestný titul udělen. Koncem
1. čtvrtletí
1962 bylo v hnutí
BSP zapojeno celkem
299 kqlektivů
s 3597 členy, z toho 74 kolektivům
s počtem 1 039 pracovníků
byl již titul udělen.
O titul "provoz
socialistické
práce"
soutěží
polygrafické provozy
obou KRÚ a 1. provoz v ÚGK České Budějovice,
který
současně
hodlá
získat
název
"provoz
Xli. sjezdu
KSČ". O název "brigáda
Xli. sjezdu
KSČ"
soutěží v ústavech
ÚSGK celkem 31 kolektivů.
V ústavech
se projevily
v socialistickém
soutěžení
i některé
nové prvky.
V ÚGK Praha
jsou uzaVírány
sdruzené
socialistické
závazky
společně
s jinými
hospodářskými
podniky
s cílem Zajistit splnění
důležitých
celostátních
úkolů, zejména
v oboru investiční,
průmyslové a bytové
výstavby.
V ÚGK České Budějovice
se
starají
o zabezpečení
kvality
prací
kontrolní
hlídky
mládeže.
V ústavu
vyhlásili
mládežníci
soutěž
o nejúspěšnějšího
stuqenta;
k této výzvě Se přihlásili
i ostatní dálkově
studující
pracovníci.
Ve většině
ústavů jsou
na pomoc studujícím
zřizovány doučovací
kroužky (hlavně matematiky
a deskriptivy).
V ÚGK Bratislava
se zavázali pracovníci
vykonávat
patronátni
činnost
nad studujícími
spolupracovníky
tak, aby všichni
úspěšně
složili předepsané
zkoušky.
V GÚ Bratislava
před odchodem pracovníků
do terénu
uspořádali
instruktáž
o nových předpisech
bezpečnosti
práce
a ochrany
zdraví
při praci.
Celkem
7 ústavů
nesplnilo
podmínky
socialistického
soutěžení
a nebylo proto hodnoceno.
Všechny
podmlnky, stanovené
pro vyhodnocení
socialistického
so.utěžení, splnily
v 1. čtvrtletí
1962 tyto ústa.vy: GTÚ ,Praha,
KRÚ Pra.ha., ÚGK Praha,
ÚGK Pardubice,
ÚGK Opava,
GÚ Bratislava
a ÚGK Bratislava.
Při komplexním
hodnocení
ústavů,
které splnily
vše. chny podmínky
celostátního
socialistického
soutěžení,
dosáhl
celkově
ve sledovaném
čtvrtletí
nejlepších
výsledků
ÚGK v Opavě.
V tomto
čtvrtletí
narážel
ústav
při zajišťování
plánovaných
úkolů na veliké obtíže. Nepříznivé
povětrnostní
podmínky·
(vysoký sníh) projevily
se v Severomoravském
kraji zvlášť výrazně
a chřipková epidemie
způsobila
v ÚGK Opava ztrátu
7056 pracov;1lch hodin
inženýrsko-technických
pracovníků.
Závazko-vé hnutí v ústavu se zaměřilo
zejména
na dohnání
manka,
které
vzniklo
v únoru,
a na zajištění
splnění
čtvrtletního
plánu.
Iniciativa
a obětavost
pracujících
překonala
však tyto obtíže a ústav
splnil
a překročil
všechny
výrobní
úkoly
nejen
v objemu
hrubé
výroby,
ale i ve jmenovitých
úkolech.
Závazky
na nahrazení
manka
v důsledku
vyšší nemocnosti
představují
5 434
dobrovolně
odpracovaných
hodin v mimořádných
směnách a hodnota
splněných
závazků
činí 130 499 Kčs.
Produktivita
práce vzrostla. proti stejnému
období minulého roku indexem
1,040 a vlastní
náklady
na 1 Kčs
dohotovených
prací
poklesly
ve stejném
období indexem 0,12 %. Přitom ÚGK v Opavě má nejvyšší
produktivitu práce a nejnižší 'náklady
na 1 Kčs dohotovených
prací ze všech ústavů
ÚSGK. K dobrým hospodářským
výsledkíim
přispívá
to, že v ústavu
se uplatňují
prvky
vnitropodnikového
chozrasčotu.
Ve vnitroústavní
soutěži

je zapojeno
82,7 % z celkového
počtu stálých
pracovníků ústavu, 'v soutěži
o titul BSP je zapojeno
63,1 %
z celkového
po-čtu stálých
pracovníků
ústavu.
Během
prvního
čtvrtletí
1962 se zvýšil počet soutěžících
kolektivů o pět a počet pracovníkŮ
zapojených
dO' této nejvyšší
formy
socialistického
soutěžení
vzrostl
o 59 %.
V průběhu
prvního
čtvrtletí
zapojila
se do soutěže
o titul
"provozovna
SOCialistické
práce"
tři střediska
geodézie
(Ostrava,
Opava,
Šumperk)
s 58 pracovníky.
V ústavu probíhá také soutěž mezi středisky
geodézie.
O název "kolektiy
XII. sjezdu KSČ" usiluje
BSP Vsetín,
Šumperk
a Valašské
Meziříčí.
SG Vsetín
usiluje
také
o název
"středisko
XII. sjezdu
KSČ". Kolektivy
BSP
také pracují
v patronátních
JZD s cílem vyvolat
založení kolektivů
soutěžících
o titul
BSP; úspěch
měla
BSP Valašské
Meziříčí
(v JZD Bynina)
a BSP Zábřeh
(v JZD Klopina).
Kolektiv
měřického
oddílu
no v rámci snižování
vlastních
nákladů
investiční
výstavby
se zavázal,
že
bude kromě
své vlastní
pracov.ní
náplně
kontrolovat
faktury
za provedené
zemní práce, pokud se týká fakturovaných
částek
za přemisťování
zemin
v objemu
kubatury.
Oddíl pracuje
na sídlištích
Ostravska
a jeho
závazek
představuje
snížení
nákladů
na investičnívýstavbu ve výši jednoho
miliónu
Kčs. Velmi dobře jsou
plněny
závazky
na zvyšování
kvalifikace,
což dokazují
úspěšně
složené
zkoušky.'
_
Dosavadní
držitel
Rudého praporu
UGK v Opavě rozvojem socialistického
soutěžení
i hospodářskými
výsledky uhájil si své prvenství
mezi ústavy geodézie
a kartografie v 1. čtvrtletí
1962.
Kolegium
předsedy
ÚSGK a předsednictvo
ÚV OSMH
na základě
komplexního
zhodnocení
výsledků
dosažených
jednotlivými
ústavy
se rozhodlo
přidělit
znovu
Rudý prapor ÚSGK a ÚV OSMH Ústavu geodézie
a kartografie
v Opavě.
Předseda
Ústřední
správy geodézie
a kartogra!ie
soudruh inž. Jaroslav
Průša a předseda
ústředního
výboru
Odborového
svazu
zaměstnanců
místního
hospodářství
s. Václav
Beran
předali
putovní
'Rudý 'prapor
ÚGK
v Opavě na slavnostnf
schůzi ROH v Opavě dne 24. května 1962.
Oddělení PAM rJSGK

Přírůstky mapové dokumentace VÚGTKv Praze
ČSSR
Plány

měst:

Praha.
Orientační
plán.
Měřítko
1 :15 000_ Praha,
ÚSGK 1961.
ZpTacoval
a vytiskl
KRÚ v Praze.
1. vydání.
Náklad
7337
výtisků.
2 listy
ve spol.
rámu,
vícebarevný.
108 X Bil cm
(112X68).
cena 8 Kčs. VÚGTK čís. přír. 71/62.
Nás'těnný
oríentační
plán
hl. města
Prahy,
určený
pro veřej.
nost, obsahuje
zákres
ulic, zelen~'ch ploch,
vodní sítě a blokového zastavění,
které
je barevně
rozlišené
podle
obvodů.
Za·
kresleny
jsou dále tratě
elektrlckých
drah,
trolejbusů
a městských autobusů.
smluvenými
značkami
jsou označena
parkoviště,
stanoviště
.auto taxi
a benzínová
čerpadla.
V tmavě
barevném
D"kraji plánu
jsou
výrazně
označeny
hlavní
směry
výpadových silníc.
Bratislava,
orientačný
plán.
Mierka 1:10 000. Praha,
ÚSGI< 1961.
Sprar:oval
a vytlačil
KRO v Modre-Harmónii.
1. kni?né
vydanie.
Náklad
25000
výtlačkov.
Formát
20Xll
cm. Textová časť 24 strán,
prehfadná
mapa,
sektorový
plán 24 strán,
mapa pre motoristov
a zoznam
ulíc
a námestí
32 strán.
Cena 5 Kčs. VÚGTK čís.
přír. 90/62.
.
Vícebarevný
sektorový
oríentační
plán
Bratislavy
obsahuje
zákres ulic a blokového
zastavění,
které je doplněno
axonometric·
kými kresbami
významných
budov a památek.
Zakreslena
je síť
tratí
městské
dopravy_
Nadpísy
informativního
textu jsou v šestí
jazycích
(slovensky,
rusky,
anglicky,
francouzsky,
německy
a
maďarsky).
Piešťany.
Orientačný
plán.
Mierka
1:7000 .. Praha,
ÚSGK 1961.
Spracoval
a vytlačil
KRÚ v Modre-Harmóníi.
1. vydanie.
Náklad
10 000
výtlačkov.
1 list,
viacejfarebný.
sn x 40 cm [slož.
13 X 21].
Cena -3 Kčs. VÚGTK čís. přír. 44/~2.
Banská
B~strica.
Orientačný
plán. Mierka
1:7000.
Praha,
ÚSGI<
Spl"acoval a vytlačil
KRÚ v Modre-Harmónii.
1. vydanie.
Ná·
10000
výtlačkov.
1 list,
viacejfarebný,
37 X40 cm
(slož.
13 X 21). Cena 3 Kčs. VÚGTK čís. přír.
43/62.
Orientační
plány
měst se zákr.esem
uJíc. v blokovém
zastavění
s axonometrickými
kresbamI
významných
budov
a zařízení
a
s vyznačením
tratí
městské
autobusové
dopravy.
Na tubu plánů
je seznam
ulic a náměsti
s údaji pro vyhledání v plánu.
Nadpísy
povšechnýth
ínformací
jsou v šesti i'azycich
(slovensky,
rusky,
anglícky,
francouzsky,
něQ1ecky a maďarsky]
a plánu
Banské Bystrice
s vy.necháním
maďarského
jazyka.
1'961.

klad

Vydává Ústřední
správa
geodézie
a kartJgrafie
ve Státním
nakladatelství
technické
líteratury,
n. p., Spálená
51, Praha
1, tel. 23-44-41.
- Redakce: Ústřední
správa
~eodézie
a karto~rafíe,
Hybernská
2, F raha 1. Vedoucí redakce
inž. Vladislav
Sachunský_
Výkonný redaktor
inž. Jaroslav
Jirmus,
OSGK, Hybernsk'
2, Praha
1, tel. 22 Zl 45 af 7, 234888
až 9. Inzertní
odděleni:
SNTL, Spálen'
51, Praha
1,
tel. 284441.
Tiskne MíR, novinářské
závody, n. p., závod 1, Václavské
nám. 15, Praha 1. - Vychází dvanáctkrát
ročně; toto číslo vyšlo
12. 7. 1962. Cena jednotlivého
čísla 4,Kčs: celoroční
předplatné
48.Kčs. - Rozšiřuje
Poštovni novinová
služba, objednávky
a předplatné
přijímá
poštovní
novinový
úřal! - ústřední
adminístrace
PNS, jindřišská
14, Praha
1. Lze také
objednat
u každého
poštovniho
úřadu
nebo doručovatele.
Objednávky
do zahraničí
vyřizuje
PoštOVní novinový
úřad·
vývoz tisku, lindřišski
14, fraha
1. Do sazby
8. 6. 1962, do tisku
6. 7. 1962; náklaQ
2500
výtísků.
papír: Text a příloha
7208-11/70
g, obálka 7209-41/80 g. - Otisk dovolen jen s udáním
pramene
a se, zachováním
autorských
práv.
A-20"21540
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Geodeti

c k-€ přistroj

/ theodolity '-s~oloVé soupravy.
tachymetry

•

planimetry

•

e

měl'ická pásma.
pan~ografy aj. •

nivelační pfístr.oje • dvojité vytyčovací hranoly

Budapest 62

POB 202

Maďarsko
Madarsky podnik zahraničního.
obchodu pr<l přístroje
telegramy
.NST'UME~T8UDAPISST

\

, SVOUkvalifikaci si zVýšíte soustovnym' $lUdiemodbomé

literatury

Odbornou literaturu, kterou pro Vás vydávajl nakLadatelstvl sdružená v KčTL,
tj. Státní na·kladatelstvítechnické
literatury, Slovenské vyd·avateIstvo technickej literatúry, Práce, Nakladatelství Ceskoslovenské akademie věd a Vydtlvaterstvo Slovenskej akadémie vied, Vám 'přednostně zajistí

KLUB ČTENÁŘŮ TECHNICKÉ

LITERATURY'

Clel10vé KCTL mají nárok na 15% prémii při nákupu knih, dostávají zdarma
Clenský zpravodaj a neplatí poštovně při dodávánI knih poštou.

,

.

Pl'ihlášku Vám na požádáni zašleústředni
v Praze 1, Spálená 51'

BEZP,LATNÁ

INFORMAČNí

evidence KČTL

S;LUŽBA SNTL,

I

posílá všem \zájemcům o technickou
materiál

o knibách

ze vš€choborii

a e.konomiokoullteraturu

informačn1

vědy a techniky a měsíčník NOVINKY

SNTL.

Přihlášky k Bezplatné informaěDÍ slulbě -

BIS zallete

~TATNIMU

NAI<LADATELSTVí·TECHNICkÉ LITERATpRY; Praha, 1, Spá~eBá, 51
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