


GEODETICKY A KARTOGRi.\FICKYOBZOR
SVAZEK 6/48-Cfs. 12- STR. 221- 240- PRAHA, PROSINEC 1960

Příspěvek k p-řevodu mezi kartografrckými sítěmi
zobrazení

různých

Dílčím úkolem při tvorbě map malých měřítek je
převod kartografiC'kých základních materiálů do se·
stavitelského originálu. Poněvadž obě uvažované sítě
jsou velmi často konstruovány v ri'izných zobrazeních,
je třeba zpravidla případ od případu hledat nej.
vhodnější způsob převodu. Často dochází k přípi;tdúm,
kdy metody, v současné praxi užívané, nedovolují
v dostatečném rozsahu uvažovaného území převod
s vyhovující přesností (bývá nejčastěji uváděna
0,3 mm). Je tedy třeba hledat možnosti, které by
usnadnily řešit uvedený úkol.
Optické způsoby, kterých je nejčastěji užíváno,

umožňují doposud jen převody, kterými sé přímka
základního materiá,lu zobrazí opět do přímky sestavi-
telského originálu. Jde o převody podobnostní, koli-
neární, resp. afinní, z nichž podobnostní je nejjedno-
dušší, a proto nejužívanější. .
Cestu k rozšíření těchto možností je možno vidět

ve dvou směrech, totiž: .' ,
a) ve hledání způsobú, které by umožňovaly řešit

složitější vztahy obou uvažovaných zobrazení;
je třeba tedy uvážit možnost realizace trans-
. formací vyšších řádú;

b) ve hledání zobrazení pro obvyklé způsoby trans-
formační a pro převod do určitých typických
zobrazenI nejvhodnější.

Úkolem -tohoto pojednání je ukázat výsledky,
-kterých bylo dosaženo druhou cestou, hledáním určitého
"mezizobrazení" pro dvě daná typická zobrazení, a
to s uvážením nejčastěji užívaného převodu podob-
nostního.
Vyslovíme napřed formulaci úlohy: Mějme dvě daná

zobrazení I (Xl, yI), II (xII, yII). Hledáme nové zobra-
zení (~, rJ), které. PD podobnostním převedení do
rovin I, II dá co nejmenší absolutní hodnoty odchylek
v poloze bodu, označené jako ,11, L1II.
V prvé části provedeme vyvození rovnic optimál-

ního zobrazení, v druhé pak ukážeme číselné výsledky.

I.
Transformační rovnice v uvažovaném případě budou

mít tvar:
do roviny I:

~I = aI + kI ~ -'- hl rJ
yI=bI+hI~+kIrJ

do roviny II:
XII = aII +kII ~ - hII rJ
yII = bII + hII ~ + kII rJ

Výrazy pro .11', L11I' budou mít tvar:
ď .11' = (Xl _ XI)2 + (yl _ yI)2

.111' = (XII _ XII)2 + (yII _ yII)2,

.11' = (Xl - aI - kI ~ + hl rJ)2 +
+ (yl _ bl - hl ~ - kI rJ)2

L1II' = (xII - aII - kII ~ + hII rJ)2+ (3)
+ .(yII _ bII - hII ~ - kII rJ)2

Pro ~zjednodušení ztotožníme počátky všech tří
uvažovaných rovin. Předpokládáme, že roviny I a II
mají" za počátek zvolen stejný bod zemské koule;
není-li tomu tak, pak redukcí rovinných souřadnic
tento předpoklad múžeme splnit. Pak je aI = bI =
= aII = bII ~. O a pro počátek .11 = O, L1II = O.
Další postup rozdělíme na dvě části. V prvé stano-

víme nejvhodnější transformační prvky pro převod
z hledané roviny (~, 'YJ) do obou rovin daných (I a II),
v druhé pak určíme výrazy pro hledané souřad-
nice ~, 'YJ. .

1. Určení nejvhodnějších transformačních prvkú
do roviny I: kI, hl a
do roviny II: kII, hII

provedeme touto úvahou:
Aby .11', .111' (kvadráty zvoleny pouze pro jednodušší
řešení) bylo minimální, musí platit nutná pod~ínka

o .11' o .11' o .1II' o L1II'
~=(fhI= okII = ohII =0

Tedy z rovnic:
~ (Xl - kI ~ + hl rJ) + 'YJ(yl - hl ~ - kI 'YJ)= O
'YJ(xI - kI ~ + hl 'YJ)- ~ (yl - hl ~ ~ kI 'YJ)= O

~ (xII - kII ~ + hlI 'YJ)+ 'YJ(yiI -hII ~-kII'YJ) = O
'YJ(xII - kII ~ + hII 'YJ) - ~ (yII - hII ~ -kII 1]) = O
určíme hodnoty kI, hl, kII, "hII :

~xI+'YJyI ~\yl_'YJxl
kl = ----- 'fll = --~----

~2 + rJ2' ~2 + 'YJ2
~ XII -I- rJ yII 1;y II - 'YJxII

kII = ' hII= -----
~2 + 1]2' 1;2 + 1]2

Pro uvedené transformační prvky nabývají výrazy
_ .11', L1II' skutečně minimální hodnoty, jak je patrno.
z výrazú:

02.11' 02.11' 02 Lil'
-okI'-' ---ci hl' - -o kI o hl
02 .1II' 02 .1II' 02 .1II'

a okII' o' hII' (f kII o hlI'
které mají kladnou hodnotu, neboť
02.11' 02.11' 02.1II' 02.1II'

o kI' = o hl" = a kII' = o hII' = 2 (~ + 'YJ2)
02.11' 02 .1II'

o kI o hl = O o kII () hII = O
Dosazením transformačních prvků (4) do výrazů

pro .11', LIlI' poznáme, že .11' = LllIJ = O (samozřejmě
po dosazení al = bI = aII = bII = O).
Optimální transformační prvky (4) jsou funkcí

polohy bodu - jeho souřadnic ve všech třech rovinách,
tedy pro každý transformovaný bod jsou jiné. Pro
fotomechanický převod není uvedená vlastnost vý-
hodná, protože se snažíme s konstantními transfor-
mačními prvky obsáhnout co největší plochu .

2. Budeme proto v dalším hledat takové funkce
~= 11 (Xl, yl, XII, yII)
'YJ= 12 (Xl, yl, xII, yII)
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pro které by změna transformačních prvků se změnou
polohy bodu přivodila co nejmenší hodnoty výrazů
pro LF', ,111'. Formulujeme zde požadavek tak, aby
obě funkce ft a t2 vyhovovaly podmínce, že výraz

W = ,11' + ,111'
má být minimální.
Je s uvážením rovnic (3)
W = (Xl - kl ~ + hl 'Yj)2+ (yl _hl ~ - kl 'Yj)2-f-

0. o ilr6:iL,O ' o ...
+ (xF - kl"l~ + h~l 'Yj)2+ (yII _ h~l ~ _ k~l rj)2 ,

kde F,hl, kU, hlI jsou transformační konstanty,o o o o -,
v přistroj i nastavené (na rozdíl od proměnných F, hl,
klI, hlI). Při k~ = F, h~ = hl, kl"l= klI, h~l = hlI je -
jak vyplývá z výše uvedel).ého - W = O.
Chceme-li dostat minimální hodnďtu pro W, pak
položíme

aw aw .
a~ = O a --ar] = O, tJ.

(Xl - k~ ~ + h~ 'Yj)k~ + (yl - h~ ~ - k~ 'Yj)h~+
+ (xlI - k~l ~+ h~l 'Yj)k~l + uP - h~l ~ - k~l r;.J h~l=0

(Xl - kl" ~ + h~ 'Yj)h~_(yl - h~ ~ - k~ 'Yj)~ +
+ (x:l -k~l~ + h~l 'Yj)h~l _(ylI _h~l ~-k~l 'Yj)k~I=O

Z uvedených dvou rovnic dostaneme:
F Xl + hl yl + klI xlI + hII ylI

t o o - o o
<; - kI' + hl' -'--FP + hlI'

D o I o o ~

~hl Xl + kíyI -,---hlI XII + FI yII
o o o o

'Yj= F' + hl' + kII' -'--hlI'
D o o I o

čímž tedy funkce tI' t2 v rovnicích (5) byly určeny.
Pro souřadnice ;, 'Yj vypočtené z předchozích rovnic
dostáváme skutečně minimum ve výraze W, neboť

a2wa2w a2w---w"-a:;r- a~a'Yj >0,

jak vyplývá z druhých derivací:

a
2
W a

2
w = 2 (F'+ hl' + klP + hII')

a;2 a 'Yj2 o o o o

á ~a2_W_= O
a;a'Yj

Rovnice (6)'byly stanoveny za předpokladu pevných
transforrn,ačních'" prvků k~, h;, k~l, h~l. Vsadíme:li
souřadnice ;, 'Yj podle rovnic (6) do výrazu W, dostá-
váme výraz Ws, který by při užití transformace části
mapového nákr~su kolem bodu o konsťantách k~, h~,
kll, hP měl naby'vat hodnot prakticky zanedbatelných.o o

Jest obecně
W. = fa (k~, h~, k~I, h~l, Xl, yI) ;

výrazy XII, :p1I jsou totiž funkcí hodnót xl, yI, neboť
mají společný základ v. poloze bodu na zemské kouli.
Hodnoty k~, h~, k~l, h~I bychom mohli hle~t opět

parciálními deriva~J;lli Ws podle všech čtyř trans-
formač.níchkonstant. Dostali bychoni však opět
funkce polohy bodu, což není možné (neboť líodnoty
jsou - na rozdíl od F, hl, kII, hII - konstantami);
je tedy třeba omezit transforlhaci na určité území,
pro které můžeme stanovit minimální podmínku.
Postavíme p,ožadave~ aby na určité ploše p bylo
~ Ws. ,1p minimální. Za, předpokladu, že se počet
součinů za suma čním znakem bez omezení zvětšuje,
tj. elementy plošné se bez omezení zmenšují, je možno

psát - blíží-li se' ovšem uvažovaný součet· určité
hodnotě mezní - tento součet jako dvojný integrá.l

ffWs.dp (8}
p

Tato hodnota je - jak vyplývá z rovnic (7) - funkcí
konstant k~, h~, k~l, h~I a pole. Parciálními derivacemi
podle transformačních konstant výrazu (8), polože-
nými rovným .nule, dostaneme transformační prvky,
kterých pak užijeme při vyčíslení vzorců pro ~, rt
(rovnice (6».
Je ,třeba pro úplnost dokázat, že určení hodnot

kl, hL, klI, hlI J'e identické se stanovením druhéhoo o o o
bodu, potřebného při každé podobnostní transformaci
a pro který ,11 = ,11I = O (první je bod, který
pokládáme za společný počátek, -resp. k němuž redu-
kujeme obě souřadnicové soustavy 1 a II). Uvědo-
~míme-li si, že při daných transformačních konstan-
tách k~, h~, k~I, h~l hledáme takový bod, pro který
,11 = ,1II = O, pak

'XI = Xl,

'!/=yl,

Z rovnic (3) pak plyne:
xl' = k~~-h~ 'Yj

yl = h~ ; + k~ 'Yj

xlI = k~I ~ - h~I 'Yj

yII = h~I ~ + k~I'Yj
Protože při daném xl, yI je již XlI, yII dáno, pak uve-
dené čtyři rovnice jsou rovnicemi o čtyřech neznámých
xl, yI, ;, 'Yj. Tedy při daných (resp. dříve určených)
transformačních konstantách je možno je odtud určit.
Uvedený způsob, postupující cestou přes dvojný

integrál, má však při nmohých konkrétních případech
složité řešení. Prakticky však můžeme postupovat
odhadem polohy druhého bodu, pro který ,11 =
=,1lI = O (tedy též W = O). Pro výpočet, konstant
ve vzorcích (6) je však nutno kromě souřadnic x;, y;
(čímž je též X~l, y;l dáno) stanovit ještě odpovídající~.,
'Yjo,jak je vidět ze vzorců:

;0 x; + 'Yjoy~
F=------
o ;; + 'Y);

;0 y~ - 'Yjo x~
h!=------
o ;; + 'Yj;

kll = ;o~l + 'Yjoy~J
o ~; + 'Yj;

é ylI 'i1 xIIhlI = <;0 o -'/0 o

o ~; + 'Yjg

Volbou ;0' 'Yjodostáváme množství zobrazení, navzájem
podobných. Vyplývá to např. i z té vlastnosti, že
všechna. tato, zobrazení dávají po transformaci do
rovID I, II stejné hodn-oty,1I,,1II. Tutovlas~nost
dokážeme tím, že stanovíme výrazy pro ,11, ,11I,
které - jak poznáme - nejsou na hodnotách ;0' 'Yj.

závislé. Do výrazů:
,11' = (xl - ~; + h~ 'Yj)2+ (yl - h;; - k~ 'Yj)2

,1II' = (XII - k~I; + h~l 'Yj)2+ (yII - h;I .~ - k;I 'Yj)!

(11)
dosadíme hodnoty (10). Dosazením těchže hodnot do
výrazů (6) dostaneme:
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čímž je; vyse uvedená vlastnost dokázána, neboť
hodnoty LlI', LIlI' nejsou na ~o, "10 závislé. Vidíme tedy,
že volba e~,"10 ovlivní pouze rozměr výsledné sítě,
nikoliv její t\Tar. Zvolíme proto tyto hodnoty tak,
aby konstanty, potřebné do vzorců (6), byly pro vy-
'č{slenivýrazů~, "I výhodné. Stane se tak např. volbou

~o = x~, "10 = y~.

Jsou pak transformačnCkonstanty:
Xl XII -+ yl yII

1cI=1 kII=_o o 00_

o o x~'-+y~'
xI yII - xlI J/

hl' ~ O hlI = .o o o o
o o x~'-+y~'

Postup při vyčíslení:
V qbou uvažovaných polích zvolíme dvě dvojice

odpovldajících si hodů, v nichž bude. platit Lil =
= LIlI = O. K jednomu z nich redukujeme v obou
soustavách J i JI souřadnice všech bodů sítě a podle
dJ;uhého bodu vypočteme transformační konstanty
z rovnic (14). Nové souřadriice optimálního zobrazení
určíme pak ze vzorců (6). .
Naznačím~ ještě dodatkem cestu k určení zkreslení

nové sítě v rovině (~, "I) způsobem, známým z mate-
matické kartografie. Známe-li totiž zobrazovací rov-
nice, napsané v obecném tvaru

x . F1(ff, V) y = Fa (U, V),
pak při označení
()F1 . ()F1• () Fa ()Fa
() U = Xu ()V = Xv () U = Yu () V = Yv

a
E = xt +yt G = x~ -+ 1J~
F = Xu Xv -+ Yu Yv H = xuYv - Yu Xv

" ed ' VEje zkreslemv pol mku mp = ~'

Va
zkreslení v rovnoběžce mr = R cos U '

p= H
R'l.cos U

a pro výpočet úhlu obrazu poledníku a rovnoběžky
·'F

tg8=-li'

Je tedy třeba pro rovinu (~'''I) určit obdobné výrazy
E', F', G', H'. Poněvadž obecně platí rovnice (5)

~= fl (xl, VI, xII, yII)
. "I= fa (xl. VI, X,II yII)

bude
eu = ~l xt -+ ~/ yt -+ ~,P xlJ -+ ~,pylJ
ev = ~l x~ -+ ~/ y~ -+ ~,P xV -+ ~-uIIyV
'YJu= 'YJl xt f 'YJi yt -+ "I,p xlJ -+ "IP yIJ .

'YJv= "Il x~ + 'YJly~ -+ "I"PXV -+ 'YJ'PyV
a pak

E' == x~ (e:I + "1:1) -+ y~ (e~l -+ 'YJ~I)+
-+ xf!' (~:II -+ "I~If)+ yf!' (~~II+ 'YJ~II)-+
-+ 2xtY{,(~l .el -+ 'YJl '''Il) -+
-+ 2 xt xf! (~l . ~"P+ "Il . 'YJ.P)+
-+ 2 xt yf! (el . ell -+ "Ii .'YJ-uII)+
-+ 2 yt xf! (el . ~"p + "Il . "I,P) +
-+ 2 y{, yf!.<ei . eii -+ "Ii . "IP) -+
-+ 2 xg yf! (~,P . ~iI + 'YJ"P. "1/1) ,

G' plyne z E' záměnou indexů U za V.
'Obdobně bychom mohli určit F', H' a ve všech

těchto výrazech pak podle rovnic (6) stanovit ještě
derivace .

~l,e/, e"p, e-uII,
"Il,"Ii, "IxII, 'YJiI.

II,
UkáŽeme nyní na dvou příkladech aplikaci uvede-

ných výsledků a vyvodíme některé závěry.
1. Bylo hledáno optimální zobrl}zení, které by se

po podobnostní transformaci nejlépe přimklo k obec-
nému' azimutálnímu ekvivalentnímu zobrazení na
jedné straně a dílčím kuželovým zobrazením ekviva-
lentním na straně druhé. Jako nejvhodněji se při-
mykající zobrazení ke kuželovým bylo zvoleno poly ..•.
konické zobrazení, takže jako základní zobrazení
bylo stanoveno:
a) azimutální obecné Lambertovo;

Uo = 52° 30', Vo = 20°,

b) polykonické ekvidi~tantní;
Va == 20°, . . . . . . . . . . . . . (II).
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V rozsahu a poloze, zřejmé z následujících tabulek,
byly vyPočt.eny pravoúhlé rovinné souřadnice, redu-
kované ke střednímu bodu jižní rovnoběžky uvažo·
vaného sférického lichoběžníka a to v měřítku
1 : 3 mil. Ze středního bodu severní rovnoběžky byly
určeny podle vzorců (14) transformační konstanty
kI ='1 hl = O !cTI = 1 0510436 hlI = O 0272398.
v ' o ' o' , o '
Z těchto hqdnot a vzorců (6) byly určeny vý'lledné
sQuřadnice ~, 'YJ optimálního zobrazení, které bylo
porovnáno se zobrazením sub a) a dále c) s kuželovým
Lambertovým ekvivalentním zobrazením; Uo = 39°.
. Kdybychom převáděli uvedenými transformačními
konstantami výsledné zobrazení (~, 'YJ) do zobrazení
sub a), pak při k~= 1, h~= O bude

LIL = V (xl _~)2 + (yI- 'YJ)2.

Hodnoty LIL (v mm) jsou uvedeny v tab. 1.

poměrně velkých částí (alespoň 4° X 4°, tj.' asi
15 cm X II cm v uvažovaném měřítku 1 : 3 mil.).
2. Jako druhý příklad bylo stanoveno optimální

zobrazení pro převod do zobrazení konformních, a to
azimutálního konformního zobrazení v obecné poloze
o Uo = 27°30', Vo = 105° á kuželového konformního
normálního zobrazení Kavrajského o základních hod·
notách Ul = 25,0°, U2 = 48,4°, Ui = 20°, Us = 53°.
Obdobným postl.lpem jako v příkladu uvedeném

sub 1 .byly získány hodnoty LIL (hodnoty Llll jsou
opět téměř stejné).
Hodooty AI (v mm) jsou uvedt'ny v tab. 3.

Tab. 3

~---- V I 125· I 130·
I

135· I 140· I 1450U -_____
I

45· 31 I, 1,5
,

° I 1,5 3,6I i
.-

-2:8 I 1,11
I

50° 1,6 1--' 1,4

I
2,8

55° 3,0 I 1,.4- ° I 1,4 3,4I

......., I

1 I I I I I I I IV~_~I 34· 36· 3S· 40· 42° 44· 46· 4S· 50· 52° 54·

- I
34° 11,2 I 9,2 I' 7,1 4,8 I 2,5 I 0,0 2,6 5,4 .~'~J_~~ 14,9

___ ~ ~ ___ .........---L. -_ ..'--_. --- . .._---- -~

36° 10,6 8,8 I 6,9 4,9 2,8 0,2 1,6 4,0 6,6 9,3 12,1
-_._- +------~I ---- --- --~-

38° 9,8 8,1 I 6,5 4,7 2,9 1,1 0,9 3,0 5,1 7,4 9,8
--_._----~-.~._--'--'- ._- I --- --------I-~·--

40° 8,9 7,4 i 5,9 4,4 2,8 1,2 0,6 2,3 4,1 6,0 8,0
-

42° . 8,0 6,6 .1- 5,2~
-_.~

3,8 2,4 1,0 0,7 2,1 3,6 5,1 6.,8
-- -------- ---

44° I 7,1 5~~1--'4'4 3,1 1,9 0,6 0,8 2,1 3,4 4,7 6,0
---- --- ------- .._-"-

46° 6,3 5,0 3,7 2,4 1,2 0,0 1,2 2,4 3,5 4,6 5,8

I

PťJzn.: Hodnoty Llll, počítané po transformaci do
zobrazení 8ub b), jsou téměř stejné.
Jiodnoťy LIlI, 'poČítané po transformaci do zobrazení

sub c), uvádíme v tab~ 2.
Tab. 2

r; vi 34·
I 3,S· I 42· 46·

I
60· I 64·

34:112'4--'~_I __2'5_J~I~I~
38 I 10,2 I 6,9 I 4,i? 3,4 3,4' 5,4

__ J__ .I_i ___ ~·_I---
42°. I 8,0 I 4,8 I 1,6 4,4 5,9 7,3

460'-1D,'8 ~2r~ ~ 5:41-8:5
Pozn.: Transformace byla provedena prvky, vy.

počtenými podle rovnic (4):
k = O, 9830909 h = 0,2043258.

Pro praktické převedení zobrazení ~, 'YJ do základ,
ních zobrazení, z nichž bylo vytvořeno, byly vyzkou-
šeny možnosti podobnostního i kolineárního převodu
na Zeissově překreslovači SEG 1. Bylo zjištěno, že
podobnostní transformace je pro uvažované území
(až 34° vzdálené od základního póledníka azimutálního
2lObrazení) prakticky nevhodná, neboť montáž by
ml.lsela. být prováděna· po příliš malých částech ..
V území blíže základního poledníka by jistě však bylo
možné část uvažovaného území převádět podobností.
Kolineační převod se ukázal velmi vhodným. Po
uvedeni poloviny celkového územního rozsahu do
v.hodného kolineačního vztahu a zfotografování bylo.
by pak možno zbylé odchylky odstranit montáží

k~ = 1 kf = O, 950 1445
h~ = O h~l = O, 021 6417.

. Závěr: V čjánku byla řešena cesta pro rozšíření
rozsahu území, převáděného lineárními metodami
z jednoho zobrazení do druhého způsobem hledání
takového zobrazení, které by se po podobnostní trans-
formaci, prakticky neju~ívanější, nejlépe přimklo
dvěma základním zobrazením, z nichž bylo odvozeno.
Dalo se již předem předpokládat, že ph konformních
základních zóbrazenfch bude převod daleko lehčí než
v ekvivalentních, neboť podobnostní transformace je
konformní transformací 1. stupně. To se také'- jak
je vidět z obou uvedených příkladů - potvrdilo
V ekvivalentních zobrazeních je nutno -. celkem
však velmi výhodně - použít převodu kolineačD~ho
na pfekreslovači. " .'
Souhrnně možno říci, že pro rozšíření převodových

možností bude lépe hledat takové opticko.mechanické
způsoby převodu, které by dovolily řešit i složitější
vztahy- transformací vyšších stupňů.
Lektoroval. prof. ár. tech. věá František Fiala, Praha.
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Mapoyacie
V

,
',prace na
mierkach

Východoslovenskej
1, : 1 O000 a 1: 5 000

Geomorfo16gia Východoslovenskej nížiny. Aplikácia geomorfo16gie pri riešení výškopisu
Rozsiahle ge~deticko-topografické práce na' Východo- Z exogenných sil Sil.najviac uplatnil vplyv vetra a te·

slovenskej ..nížine hlavne pre účely melioračné si VYŽá- čÚ'cej vody. Oblasť je dnes ch'arakrerťstická v~nikom mno-.
dajú štúdium povrchu zemského nielen z hfadiska geo- hých pieskových presypov [dún) a mnohostranným roz-
metrického, rozložením terénnych' tvarov na mnohoste- šírením močiarov, ktoré sú viJ.čšinou zbytkami mrtvých
ny (sinvariantami, kupami, sedlami), ale aj z hladiska ramien východoslovenských riek.
exodynamiky (t. j. dynamickejí geológie exogenných síl),
pozorovaním vývoja tvaru zemského povrchu a výkladom
jeho vzniku. Tvary zemského povrchu nie sú náhodné,
ale sú výsledlmm end'Dgenných a eXlogenných sH. Vývdj
tvaru zemského povrchu Sil. dial a deje SB vždy záko-
nite a može byť len vtedy správne; vysvetlený, ked sú
nám známe geologické pomery krajiny (t. j. zloženie
a geologická stavba) a zákony, ktorými Sil. riadia geol6-
gické sily, posobiace na Zemi. Ich vplyvsa prejavuje
na roznych miestach rOzne. Závisí to od pomerovklima-
tických, rozšírenla a druhu rasťlinstva, geologického pod-
kladu, členitosti a spádu terénu a dIžkY doby posobenia
exogenných ~íl na povrch zemský. Pritom každá oblasť
je charaktert:oovaná urrč'itými §pe'C'ificfkými1:varmi terénu.
lch velkosťou, sklonom a členitosťou [oblast krasová, ta-
transká, oblasť západoslovenských a východoslovenských
nížin, Českomoravská vysočina a pod.).

Charakteristické vlastnosti Východo~lovenskel
níiiny

1. Oblasť patrí medzi oblasti semiaridné až aridné.
2. Prevládajúci smer vetrov v terajšejdobe ako aj v mi-

nulosti S-J a SSZ-JJV.
3. Oblasť nížiny nebola stála, ale v období brezovo-

Mrovom tektQnicky poklesla a tým Sil.zmenil vodný
režim apOvodný reIief terénu.

4. Oblast je až na malú časť neogenných vyvrelých
andezitových hornín vytvorená pieskovými nánosmi.
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Obr. 1. Mapa morfologických' tvarov Východoslovenskel
nížiny" (podla Kvitkoviča)

Geomorfol6gia Východoslovenskej nížiny
Východoslovenská nížinil patri k územiam, ktoré od

koncil. pleistocénu javia tendenciu p'oklesávať. Po strán-
ke geomorfológickej dá Sil. rozdeliť do štyroch základ-
nych charakteristických skupín [obr. 1).
A. Andenzitové ostrdvy. C. Staršia holocenná niva.
B. Pieskové presypy. D. Agradačné valy.,
A. Andenzitové ostrovy vznikli sopečnou činnosťou

v neogéne. Ich morfologický tvar je velmi nepravidelný,
pretože exogenné sily pozmenili velmi málo prvotné
formy vulkanizmu a dnes Sil.morfologicky javia ako vy-
preparované tvrdoše. Členitý rázandezitových ostrovav
bol čiastočne na severných a severozápadných stranách
zaoblený eolitickou činnosťou vetra.
B. Pieskové presypy sú rozšírené po celejVýchosloven-

skej nížine. Najviac sú koncentrované na juh od agra-
dačného valu Tisy k štátnym hraniciam československo-
maďarským. Generálny smer naviatych dún je S-J a
SSZ-JJV, čO je v súlade S9 smerom prevládajú,cich vetrov.
Ich vznik Sil. datuje v pleistocéne. Z geomorfologického
hfadiska je treba zdOraznit, že dnešné zachované duny
sú len zlonikom ich niekdajšieho rozšírenia i koncil.
pleistocénu. K prenikavej zmene riečnej siete a morfo-
logickým zmenám [podlil. Borsyho) došlo v období bre-
zovo-Mrovom, keď tektonickypoklesla oblast Satu-Máre,
Rétkozu a MedzibodrQ!ia. PoklesnuUm uvedených oblastí
vznikli nové spádové' pomery, ktoré vnútUi Tise nový
smer, severný, pozdlž vyzdvihnutého Nyírszegu. Pri jeho
severnej hranici Sil. obrátila Tisa smerom západným cez
Medzibodrožie, vlievajúc Sil. pri Zemplíne do Bodroga.
Tisa v novom smere začala výdatnú bočnú er6ziu a

značne porušila eolltický re-
lief spomínanej oblasti. Na
uvedenú skutočnost nás v te-
réne upozorňujú duny s če-
lami a bokmi lJ.6pravidelne
sformovanými a so zbytkami
mrtvých tokov na deformo-
vaných stranách [obr. 2).
Zbývajúca časť presypu geo-
metricky odpovedá eolitic- i

kému povodu. Tvar. dún je
pravidelný a hajčastejšie
Sil. vyskytujúci tvar je typ
garmada [obr. 3), ktorý po-
pí~al, podrobne E. von Chol-

Profi/:A-B
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noky. Priemerná výška dún je 10 až 15 'm. Najvyššie
presypy sú pri dedine Biel, kóta 116 (relatívna' výška
17 m) a južne od Královského Chlmcá, kóta 116 (rela-
tí,vna výška 16 ml. OIžka dún je až 1000 m, šírka 50 až
}OO m. •
. Ako už bolo Scpomenuté, pieskovépresypy vznikl! pO-
sobením vetrov severných smerov. že Ide o severné
smery vetra, to potvrdzuje:
1. Všeobecné klimatické podmienky, ktoré sa o,d pleis-

tocénu v naších oblastiach nezmenili.
2. Priebeh pieskových presypov je S-J a SSZ-JJV.
3. Na 8ndezitov-roh pahorkoch, najma na Tarbucske a

na piahaI1ku Hegy nad Somotorom sú bloky ande-
zitov, ktorých severné plochy sú rozbl:ázdené ve-
Je'l'nou 'koróziou v smer-e' S-J. .

4. Jednoznačnost názorov maďarskýclJ. autorov o vy-
tvorení eolitického reliefu.

5. Smer vetrov S.J je aj dnes prevládajúci.
C. Staršia holocenná niva sa rozprestiera medzi' agra-

dačnými valmi Uhu a Tisy. Oproti ostatným geomorfolo-
gickým jednotkám je holocenná niva najnižšie položená,
a to vzhladom k agradačným valom až o 0,5-4 m nižšie.
r,atorica, ktorá preteká holocennou nivou, dostala svoj
dnešný smer len nedávno, v období brezovo-bOrovom,
V ktorom nastali geologicky mladé poklesy _ územia a
v dOsledku toho aj nové zmeny riečnej siete. Latorica
sa stala recipientom' Tisy. Pretože donášala menšie
množstvo transportovaného materiálu ako Tisa, nestačila
na Zakarpatskej SSR dvíhat svoje ústie tak rýchlo, ako
dvíhala Tisa svoj agradačný val. V d-Osledku toho obrá-
tila svoj tok. zníženým územím staršej holocellnej nivy
medzi agradaČným valom Tisy a Uhu.
'O. Agradai!né valy. Rieky' pri prechode z pohoria na

Východoslavenskú nížinu v dOsledku zmenšeného spádu
strácajú kiltetickú energiu a sú nútené plavenihy a spla-
veniny ukladat vo vlastných, korytách a po ich bokoch,
čím vytvárajú morfologicky viac-menej agradačné valy.
Tieto valy vyvinuli sa v minulosti ·okolo Uhu a Tisy a
vytvárajú sa aj dnes. Napr. na Latorici bolo zistené pri
mapovacích prácach, že brehy sú od 11010cennej nivy
vyššie položené o 0,5-1 m.

Aplikácia geomorfológie pri riešenÍ výiikopisu
Geometrické štúdium terénnych tvarov nie je s geo-

morf\llógickým štúdiom protichodné, ale tieto sa navzá-
jom doplňujú. Akoje možné na jednej \strane z'o ,správ-
ne vYl'ie~e[lého výškopisu 'usudzovat na geomorfologickú
a geologickú stavbu zobrazeného územia, _tak je možné
na druhej strane pri poznaní geomorfológie mapovanej
oblasti vystihnút správne terén s menším počtom bo-
-dov a pritom v širokej miere- uplatnit stránku estetickú.

V horských oblastiach geologicky starých s dostatoč-
ným množstvom zrážok terén je morfologicky pravidel-
ne vymodelovaný na terénne tvary, ktoré poznáme z to-
pografie. Terénnu 'kostru tu vytvárajú údol<nice, ohrbá't-

\ nice a ihé charakteristické miesta, ako sú sedlá, kupy
a pod. Vo výškopisnom polnom náčrte je! možné v tomto
pr~paide jeidno2j11lačne---vyznačit priebeh vrstev.níc, i keď
sú nie ešteznáme výšky podrobných bod ov. V rovin-
ných oblastiach túto metódu áplikovat nemOžeme. Keď
uvážime, že celkový sklon Východoslovenskej nížiny je
do 0,1 %, potom vyznačovanie invariant a príb!lžného
priebehu vrstevníc 'do výškopisných 'p'Olnýc'h nákresov
by viedlo k uplatňovaniu subjektívneho činitela a tým
ku skresleniu s~utočného priebehu vrstevníc. EHminácia
subjektívneho činitela rozlož(')ním bodov šachovnicove sa
v praxi· neuplatnila. Výškopis zobrazený v dopustných
medziach\p'ri sklone do 5 % bol by v mnohých prípadoch
pri generálnom s,klone terénu do 0,1 % bezcenný. (00-
pustné -medze v určení výšky vrstevníc vzhfadom k naj-
bližším bodom. číselného geodetického základu pre
mierky 1: 50ÓOa 1 : 10 000 sú: pri intervale 1 m do sklo-
nu 5 % je dopustná medza 0,8 m u prehladného terénu
a 1,0 m u neprehladného terénu.) Pre presnejšie a hos-
podárne zaIheranie a vyriešenie výškopisu v tomto pri-
pade mOžeme jedine uplatnit zákony geomorfologické,
hydrogeologické a hydrologické.
A. And e z i t o v é o str O'v y. Ako už bol o spam-enuté,

oblast Východoslovenskej nížiny patrí medzi semiaridné
oblasti a andezitové ostrovy do mladej geologickej for-

mácie. To má vplyv na.. morfológiu reliefu terénu, ktorý
je· až na severnú stranu, kde je .čiastočne zaoblený eoli-
UCkou činnost ou vetra velmi členitý a nepravidelný,
pretože vplyv exogenných sil bol tu velmi malý. Pre
malé zrážky a geologicky mladý vek vyvreHn sa povrch
terénu nerozčlenil pod vplyvom povrchovejvody na
chrbá!'ni-ce a úddlnice, a~e oslal viaC-menej neporušený.
Z hladiska mapovacích prác'>treba s tým uvažovat jed-
nak pri zadelovaní terénu do určitých typov podla stup-
ňov obtiažnosti, jedna'k pri palných akrance'lárskych prá-
cach, pretože tu neexistuje žiadna terénna súvislosť.

Správne zameranie a vyrie-
šenie výškopisu v týchto
oblastiach si vyžaduje zvý-
šený počet podrobných bo-
dOV,skúsených mapérov, po-
drobný a prehladný výško-
pisný náčrt, vyhotovený pre
tieto časti aj vo vačších
mierkach, doplnený poznám-
kami v tachymetrických zá-
pisníkoch a hlavne detailnú
pohladovú kontrolu. Časf
územia z tejto oblasti zná'
zorňuje obr. 4.
B. P i e s k o v é p r e s y-

py s andezitovými vyvreli-
nami tvoria jediné markant-
né vyvýšeniny nad holocen-

nou nivou a agradačnými valmi. Na ,rozdiel od morfológie
andezitových ostrovov sú pieskové presypy pravidelné,
plynulé a pretiahnuté vo smere eolitickej činnosti' vetrá.
Pri meraní pieskových presypov musíme si uvedomit,
že vplyv vetra siaha na rovine vždy niekofko sto metrov
za charakteristické tvary dún. Preto je treba pre správ-
ne zameranie týchto tvarov volit profily podrobných
bodov nielen kolmo na smer pOsobenia vetra, ale aj
v jeho sm!'lre (pozri obr. 5 a 6). To nám dovoluje pre·

Správne,

/ '\.

/

~rávne

I ~f prj'roú!lfÍ .wer yelt'3

2. ....-2 s/oleJ1ý smer relra
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dlžit chrbátnice pieskových presypov pri zameriavaní
a riešení do určitej vzdialenosti v priestore, kde už nie
je možné priamym pozorovaním v prírode zistiť prevý-
šenle v zdán'liV'om rovinnom fizemí [pozri obr. 5]. Na
obr. 5 je tiež zobrazený správny a nesprávny sposob
zamerania a riešenia pieskových presypov. Chrbátnice
a údolnice musia byť rovnobežné. Na obr. 6 je zobra-
zený tvar dún, ktoré vznikli pri zmene smeru vetra pod
viplyv'om,andezitový:ch výbežkov v okolí Kr. Dhlmca. Geo-
morfologické poznatky tu možeme uplatniť na meranie.
a riešenié výškopisu tiež v plnom rozsahu. Priebeh vrstev-
!'líc musí odpovedať prírodzenému vzniku pieskových pre-
sypov, musí tedy byť plynulý. Akákolvek náhla zmena
v priebehu vrstevníc znamená nespr.ávne zameraný, vy-
počítaný alebo vynesený bod a je ho možno s istotou
zanedbat;
C. Holocenná niV'a a agr'adačné valy.

Vzhladom na to, že proces vývoja u mrtvých tokov bol
analogický, aký je dnes u živých tokov, može sil: problém
zameria/Vania a riešen'ia vý!ikoptsu u mrtvý.ch ramien rie-
šit súčasne so živými tokmi až na'niektoré zvláštnosti.
Po mrtvýchtokoch os,téťli jedine močiarie, a to len

v II1eandrách, pretože ako je známe z hydrauliky v tých-
to miestach dno vodného toku je vplyvom priečnych
prúdov najhlbšie:To nám umožňuje mrtvý tok z prie-
behu močiarov a nameraných hodnOt rekonštruovať a
tým určit priebeh údolnice v rovine (pozri obr. 7]. Tieto
močiare vo vačšine prípadov nevysychajú a ich hladina
kolíše s hladinou spodnej vody. Výška vodnej hladiny
močlarov je v určitom časovom období v rámci mapo-
vého Jistu skoro rovnaká, pretože nížina je tvorená prie-
pustnými pieskovými nánosmy a depresné ,kužele majú
velmi malé zakrívenie. Ked uvážime, že dovolená od-
chýlka pri geometrickej nivelácH za stredu je ± 40 VZ
v mm pre nfierky' 1 : 5000 li 1 : 10000, potom vplyv de-
presných kuželov z priepustnosti je hlboko pod dovo-
lenými odchýlkami. Hladiny ,močiarov nám tak dávajú
spolahlivú doplňujúcu sieť výškových bodov a cÍobrú
kontrolu merania a výpočtu podrobných bodov pri za-
chytenívodnej hladiny z roznych stanovisiek. Tu treba
pripomenúť, že na Východoslovenskej nížine vznikli mo-
čiare, ktorých povod je iný ako u predošlých. Vznikli
v eolitických vyviatinách, a to tak, že dážďová voda pre
nepriepustný hlinito-ilovitý podklad, odplavený povrcho-
vou vodou zo svah ov, nemože presiaknuť do pieskov.
Tieto močiare nemajú rovnakú výšku vodných hladín
ako ,močiare, ktoré sú _zbytkom mrtvých ramien. lcb
výskyt je však velmi zriedkavý a je ich možné velmi
lahko rozlíšiť od predchádzajúcich.
Priebeh vrstevníc a sposob zamerania okolo živých

ProfihA-B

Profi/:A-B

a ~ftvýc~ tokov je vyjadrený na obr. 7, 8, 9, 10. Vytvá-
:a:ue terennych tvarov tečúcou 'vodou popísnl podrobne
mz. J. 'Blunár v Geodetickom a kartografickom obzore
č. 4 a 5. roč. 1958. Uvedené zákonitosti platia v plnom
roz~ahu aj .pre pomery Východoslovenskej nížiny až na
tO,ze vplyv východoslovenských tokov je omnoho inten-
zív?elší, čo do šírky a rozsahu. Dokazom toho sú agra-
dac~e ~aly Uhu a Tisy a všeobecné rýchle narastanie
[dvlhame] brehov živých tokov.
Pri vytvá raní korýt a brehov u živých a mrtvých to-

kov musíme rozlišovať niekolko prípadov:
.U stredných t~kov, kde rýchlosť toku je vačšia a hla-

dma toku len zrledka kedy presiahne výšku brehov, vy-
tvára sa profil, aký je znázornený na obr. 9. Sťaho-
yan!m sa t~ku vo s~ere. meandru pravá strana profilu
]e uplne mlerna, kym lavá strana je strmá až svislá.
_ U dolných tokov je rýchlosť velmi pomalá aj za zvý-
senéh~ stav~_ Vodnej ,hladiny. V jarných a j,esenných
obdoblach vysky hladm presahujú výšky brehov a na-
stáva silná sedimentácia v korytách a po ich stranách.
~astáva tým rýchle dvíhanie brehov.' Vytváranie. pro-
fllu koryta je závislé na smere toku. Profil toku v pria-
mom smere znázorňuje obr. 8. Vyzdvihnu té brehy sú
symetrické.
U' tokov s miernym zakrivením meandier vytvára sa

profil, ako to znázorňuje óbr. 7. Spád konkávnej strany
je vždy miernejší ako konvexnej.
U tokov so silne zakrívenými meandrami ked smer

toku sa mení viac ako o 1800, na konkávne'j strane sa
vždy uzatvorí niekolko vrstevníc, do výšky brehov na
konvexnej strane [pozri obr. 10].
Profilové meranie u živých a mrtvých tok ov kolmo

na smer posobenla exogenných sil je najvvhodnejšie.
Ako vletor aj tečúca voda vytvára plynule terénne tvary
a každá náhla zmena v priebehu vrstevníc poukazuje
na hrubé chyby podrobných bodov alebo stanovisiek.
Podobne je to aj u profilov, keď vrstevnice nie sú v sú-
lade s prírodzeným vznil~om brehov živých a mrtvých
tokov. Výnimky tvorla prípady, keď ide o umelé zásahy,

Charakteristické zvláštnosti VýchodoslovenskErj
nížiny

Pri dnešnom neupravenom vodnom režime velká časť
plochy bola pre neprlazniv.ý stav hladiny spodnej vody
pre pestovanie kultúr nevyužitá. Vačšiu čast Východo-
slovenskej nížiny pokrývajú lúky a pasienky, ktoré sa
nachádzajú na najnižších' mlestach nížiny, kým orná
pOda a sídliská sa rozšířili len na vyššie položených
miestach. Výška hladiny spodnej vody pre veIkú prie-
pustnost pleskových nánosov je v urči tom časovom obdo-
bí rovnaká. To v značnej miere vplýva na druh li vývoj
rastlinstva. U pasienkov a lúk na nižšie položených
miestach prevláda vodomilné rastlinstvo s tma všou ze-
leňou, na vyššle položených mlestach suchomilné so
svetlejšou zeleňou. To sa odráža markantne aj na le-
teckých snímkácn. Na fotopláne tmavé časti predsta-
vujú nižšie položené miesta - údolnice, svetlé chrbát-
nice. S roz!išovaním druhu rastlinstva pri číselnej me-
tMe a pri využívaní tmavších a svetlejších častí na le-
teckých snímkoch pri kombinovanej metóde je možné
nielen znížiť počet podrobných bodov na minimum, ale
v značnej miere zvýšiť presnosť výškoplsu.
Pri riešení výškopisu uplatňujeme vždy zásadu, že vy-

chádzame od jednoduchších terénnych tvarov k zložitej-
ším. Tým, že poznáme vplyv exogenných sn na utvá-
ranie morfológle reliefu, sa nám aj zložitejšie terénne
tvary stanú jednoduchšími. Preto najvýhodnejšia a naj-
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správnejšia metóda riešenia mapových listav na Výcho-
doslovenskej nížine je tá, že riešime najprv obvody
mrtvých a živých tokov a pieskóvé presypy, kde priebeh
vrstevníc je pravidelný, zákonitý a jednoznačný. Ostatné
časti sa nám tým stanú jasnejšími a zapadajú do terén-
nej kostry, vytvorenej vodou a vetrom.
Z á v e r: 'Problémštúdia terénnych tvarov z hradiska

geometrického alebo geomorfologického, keď sa rieší
izolovane, stáva sa niekedy jednostranným. Spojením
metódy geometrickej s poznaním zákonitosti vzniku te-
rénnych tvarov; můžeme terén vystihnúť aj pri zhíženom
počte' podrobných bod ov. Priebeh vrstevníc, který správ-
ne odráža vplyv endogenných a exogennych sll zvyšuje

nielen presnosť mapových diel, ale súčasne zvyšuje ich
estetickú stránku.

Lektoroval: in!t. Met6d Vrzgula, GGK, Bratislava.

Literatllra:
[1] Orlov, P. M.: Kurz geodézii, Moskva 1955.
[2] Kettner, R.: Všeobecná geolój:ia, Praha 1955.
[3] Kvitkovič, J.: Geomorfologické pomery juhovýchodne j

časti Potiskej nížiny, Bratislava 1955.
1-4] Von Cholnóky, E.: Dle Bewegungsgesetze des Flug-

sandes, Ftildtani Ktizltiny, Budapešt 1902.
[5] Materiály po geomorfológii i paleogeografii SSSR,

Akademia nauk SSSR 1953.

Zkušenosti z měření délky laťového _metru při sledování
deformací údolních přehrad velmi přesnou nivelací

v údobí 1955-1959

Metody mtJření. Gvahy o přesnosti v určení latovfjch oprav. Závislost oprav latovi!ho metru na teplottJ. Určení
rovnic laťového metru vyrovnáním vfjsledků metodou ne ;menších čtverců. Výsledky vyrovnání. Prakticki! závěry
z grafického znázornění.

úvod
Měření malých změn polohy na našich přehradách jak

ve směru vodorovném, tak ve směru svislém provádíme
pomocí nejpřesnějších přístrojů moderní konstrukce a
podle možnosti jen za příznivých povětrnostních podmí-
nek, aby bylo možno zaručit. požadovanou přesnost a
zachytit i velmi malé hodnoty řádu desetin mm, které
jsou od těchto prací žádány. Počet měření do roka je
udán projektanty a statiky vodního díla po dohodě
s investorem. Tyto orgány zhodnocují dále naměřené vý-
sledky a porovnávají je s výsledky jiných kontrolních
měření. Tento příspěvek pojednává stručně o praktickém
využití velmi přesné nivelace· na našich přehradách
u Slap a na Lipně. -Zejména v něm bude podrobněji
pojednáno o dosavadních zkušenostech v určení oprav
z délky laťového metru pomocí mě-ření srovnávacím
(normálním) invarovým metrem a o zavedení těchto
oprav do naměřených převýšení.

Způsoby měření malých svislých změn tělesa hráze
Svislé změny polohy bloků přehradního tělesa zachy-

cujeme jak r e 1a t i vně, tak. a b s o 1u t n ě. Relativní
změny (např. jednotlivých bloků hráze) měříme k ně-,
které zvolené značce osazené obvykle na konci štoly
ve skále, k níž vztahujeme výškové změny ostatních
značek v chodbě hráze. Absolutní vÝškově změny vzta-
hujeme k vzdáleným pevným bodům, které bývají osa-
zeny mimo oblast působení tlaku hráze a vody ve zdrži.
Pohyby r e 1a t i v n í, tj. vzájemné výškové změny blo-

k!'! hráze, můžeme určit s přesností již od 0,05 mm, neboť
v hrázi lze nivelovat za poměrně příznivých podmínek
(pevné podlaží, klidné ovzduší, stálá teplota aj.). Obtíž-
nější je získat absolutní hodnoty výškových změn s po-
žadovanou přesností několika málo desetin mm, neboť
vzdálenost výchozího pevného bodu bývá 0,5 až 2,0 km
od hráze. Dosahovaná přesnost je od 0,2 do 1,0 mm.
Na překážku je tu celá řada nepříznivých okolností, jimž
je nutno čelit (počasí, vibrace obrazu, refrakce). Správné
umístění výchozího výškového bodu je velmi důležité
a určí se v dohodě s geologem. Na stálosti základního
výchozího bodu závisí spolehlivost měřených svi~lých
změn hráze. U přehrad na Lipně, ve Slapech a na Orlfku
jsou osazeny tyto výchozí body do zdravé skály. Jejich
stálost ověřujeme zajišťovacími a dalšími pevnými body.
Kontrolní výškové body jsou umístěny' v revizních što-
lách hráze po jedné nebo dvou značkách v každém bloku
a na nich pozorujeme svislé absolutní i relativní změny
bloků hráze i jejich náklony. Poněvadž se měřické práce
na přehradě při každé etapě opakují většinou na steJ-
ných místech, je výhodné stabilizovat stálé pevné pře-
stavy tam, kde již je nemůže stavba provozem ohrozit.

Tak dosáhneme čtení vždy na přibližně stejném místě
latě, stejné vzdálenosti a hlavně se odstraní případné
malé chyby ze zapadávání nebo vytlačování přestavo-
vých hřebů. To voochno se příznivě projevuje v dosa-
žených výsledcích při porovnání různých etap. Při tom-
to druhu prací se pokládá za samozřejmé, že se měří
s velmi přesně rektifikovaIíým přístrojem i latěmi a že
jejich správnost je častěji kontrolována. Stanoviště pří-
stroje určujeme rozměřením nivelačního pořadu pásmem
a jejich polohu trvale označujeme ..

Znalost délky laťového metru a zavádění oprav z jeho
délkové zrněny do výsledků naměřených převýšení
Chceme-li získat správné absolutní výškové změny tam,

kde jde o větší převýšení - a to bývá téměř u každé
naší přehrady i na dosti krátkou vzdálenost - nutno
věnovat velkou péči stanovení správných laťových oprav.
Be:/; důkladné znalosti délky laťového metru, způsobu
a ,př,esnosti jejího určení, by nebylo možné dosáhnout
požadované přesnosti. Následující kapitoly jsou proto
věnovány této otázce. Budou zde shrnuty dosavadní naše
zkušenosti z proměřování laťového. metru a z něho vy-
počtených laťových oprav při měření deformací na vod-
ních dílech u Slap a' na Lipně od r: 1955 do konce roku
1959.

úvahy o přesnosti v určeni oprav z délky laťového
. metru

Rovnice normálního metru je určována odborníky v la-
boratoři Úřadu pro normalisaci, správy měrové služby,
pravidelně jednou za rok na jaře. Její stanovení má pod-
statný vliv na přesnost zavedených laťových oprav do
výsledků. Při našich pracích předpokládáme, že. rovnice
normálního metru, který pro .•měření používáme, je
určena s vnitřní ,přesností asi '" 5 ,u-10 fl' Případná větší
nepřesnost by již měla nepříznivý vliv na vypočtenou
výškovou změnu (např. při převýšení 50 m by nepřesnost
20 fl způsobila přibližně chybu 1 mm, což by výsledky
značně zatížilo). Tabulka Č. 1 ukazuje, že udaná Eovnice
normálního metru je podle našich zkušeností určena
s vyhovující přesností. Vlastní proměřování laťového
metru lze provést poměrně s vysokou přesností, jak
ukazuje vypočtená střední chyba ve čtení, která se po-
hybuje v mezích od 4 fl do 7,u. Srovnáním Výsledků
dvou proměření provedených krátce po sobě a za steJ-
ných podmínek, dostáváme odchylku 4-8 fl' Některé na-
měřené výsledky laťovýclv oprav, zvláště při' nízkých
teplotách +10C až + 4 0c, nás vedly k úvahám, že by
se měla sledovat i teplota, při které jsou latě i normální
metr před proměřením vystaveny k přizpůsobení se okol-
ní teplotě. Doba pro přizpůsobení latí nemá být kratší
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Tab. 1: Naměřené hodnoty oprav z délky latového metru u páru invar.lati zn. Zeiss, 3 m dl. od roku 1955 do roku 1959 ve Slapech
a na Lipně.

Misto I
Oislo

1
Datum I Teplota oe Latové opravy v mm

etapy pro latě čis.
Čislo a rovnice normálnihq (srovnávaciho) metru

.' Při komparaci 8470 I 8471

Slapy VII. 5. 7. @/ +16 I +0,003 +0,006 Zn. Frič č. 1934
5.7. + 15 -0,012 -0,004------ ------

Slapy X. 9.4. +5 -0,033 -0,042 Rost č. 11624: 1 m +0,033 mm+O,0004(t-15°)mm
9.4. +6 --':0,040 " neměř.

Praha 11.4. <oD +17 +0,003 -0,003
Lipno VI. 17.6. &I'l +15 +0,006 +0,004
Slapy XI. 18.7. ,!l'~ +21 +0,014 +0,026
Llpno VII. 20.9. •.. +14 +0,002 +0,002
Slapy XII. i 19. 11. + 1,5 -0,037 -0,028
Slapy 29. 11. +13,5 +0,001 +0,003,--

'Rost č. 11624: 1m tO,023 mm+o,oo04(t-i5';-;-~mLipno VIII. ~ 16. 2. + 2 -0,042 -0,042
Slapy XIII. 26.3. +12 -0,012 -0,016
Lipno IX. 11. 6. +21,5 +0,011 +0,016 ISlapy XIV. 5. 7. •....

+15 +0,015 +0,016
15, 7. &I'l +24 +0,017 +0,021
19. 7. O' + 15,5 I + 0,010 +0,011
25. 7. •.. "

+18 +0,014 \
+0,021

Lipno X. 22.8. +16,5 +0,010 +0,016
Slapy XV. 5. 11. +13,5 +0,009 +0,014

Lipno XI. 19.4. + 4,5 -0,030 -0,036 č. 11624: 1 m +0,024 mm +0,0004(t-15°)mm
Slapy XVI. 26.3. + 5až+7 -0,013 -0,013

, 26.3. -0,006 č. 11632:
----

-0,013 1 m +0,029 mm +0,0006(t-15°)mm
1. 4. Q) + 3 -0,050 -0,021 č. 11624: 1 m + 0,024 mm +0,0004(t-15°)mm
1. 4. &I'l ° až +4 -0,046 -0,025 -Č-:-11632: 1 m + 0,029 mm +0,0006(t-15°)mm

Lipno XII. 9. 10.0' +12 + 0,010 +0,013
Slapy XVII: 4. 7. •.. +15,5 +0,018 +0,026 č. 11624: 1m +0,024 mm +0,0004(t-15°)mm

21. 7. +23,5 +0,022 +0,026
29. 7. +16 +0,016 +0,018 I------- -

Lipno XIII. 3.4. +10,5 -0,005 -- +0,001 - č. 11624: 1m +0,021 mm + 0,0004 (t-15°)mm
Slapy XVIII. 15.5. O' +16 -0,009 +0,002 č:U627: 1 m -0,001 mm +0,0007(t-15°)mm

20. '5. &I'l +20 +0,005 +0,011
Lipno XIV. 24.7. O' +23 +0,020 +0,026.
Slapy; XIX. 23.10 .•.• +12 +0,015 +0,007 č. 11632: 1 m' +0,022 mm +0,OO06(t-15°)mm

29.10. +11 +0,006 +0,007
Lipno XV. 11.11. +9 - 0,018 -0,003

Lat.ově opravy v mm
i

Misto Datum Teplota oe pro latě či•.
" I Oislo a rovnice normálniho (srovnávaciho) metru

komparace r. 1960
-I, 8470 I 8471

"Unhošt 27.1. +1 až +2 -Q,037 -0,027 R. A. Rost č. 11627: 1 m-O,OOl mm +0,0007(t-15°)mm
2ermanice 11.6. +10 -0,004 +0,005 R. A. Rost č. 11624: 1 m +0,026 mm +0,0005(t-15°)mm

14.6. +26 +0,036 +0,034
16.6. +20 +0,020 +0,025

Slapy 9.8. +23,5 +0,032 +0,039
2ermanice 20.8. +18,5 +0,018 +0,026 R. A. Rost č. 11632: 1 m +0,030 mm +0,0003 (t-15°)mm

22.8. +21 +0,018 +0,027
24.8. +12 +0,011 +0,014

Lipno 10.9. +14 +0,001 +0,012 ", R. A. Rost č. 11627: 1 m +0,010 mm +0,0002 (t-15°)mm
13.9. +20 +O,O~O +0,017

než 3 hodiny. Zdá se, že u některých výsledkfi se pro-
jevilo i opožděné reagování obou metrfi na změny okolní
teploty, zejména při nízkých teplotách, kdy do&lo během
jedné hodiny ke změnám o 2 až 4 oe.
lak na přehradě u Slap, tak ina Lipně je prováděna

nivelace stále stejným párem latí zn. Z~iss č. 8470 a
Č. 8471. Laťové metry proměřujeme invarovýmnormál-
ním metrem zn. a. A. aostč. 3.1624; výjimečně (4X)
bylo nutno použít metru stejné značky Č. 11632 a jed-

lnou č. 11627. Výsledky. provedených komparací jsou se-
řazeny časově v tabulce 1 a 2 a podle velikosti teplot
v tabulce 3. V tabulce 1 je uvedeno místo a datum promě-
řování í· použitý normální metr. Abychom si óvěřili přes-
nost výsledkfi získaných rfiznými metry, proměřili jsme
obě uvedené latě současně dvěma rfiznými srovnávac.ími
metry (tab. 4).
Z tabulky 4 je zřejmé, ,Že prfiměrný rozdíl délky la-

ťového metru, získaný proměřením oběma metry, je cel-
kem nepatrný: 4 p.. Nestejnost '\rýsledkfi u obou látí při
opakované kompll.raci dne 1. 4. Si vysvětlujeme již dříve

zmíněn:\,mi změnami délky metru, vypl:\,vajícími ze změn
teploty během komparace. linak u ostatních proměřování
se potvrdila celkem dobrá shoda ve velikosti v:\,sledkfi
délek laťového metru u obou latí, kde z 35 pozorování
(viz tab. 1) činí aritmetický .prfiměrabsolutních hodnot
rozdílfi pouze 6 p..

Výpočetní metody vyrovnání výsledků naměřených
laťových opráv v závislosti na teplotě

Považújeme za nutné, aby zvláště u zmíněného druhu
práce bylo stanovení 'laťového metru co nejpřesnější.
Proto jsme spřib:l'vajícím množstvím naměřených hodnot
a zkušeností hledali vhodné metody, jak nejsprávněji vy-
jádřit změnu laťového metru ve vztahu se změnou tep-
loty. V roce 1958 a 1959 byla tato otázka součástí dip-
lomní práce dvou absolventek zeměměřické fakulty
v Praze (s. Z. Lechnerové a s. V. Wágnerové). Diplo-
mantky vypracovaly dobré rozbory a cenné závěry, ale
vlivem dosti značné nesourodosti zadaného materiálu
nezískaly zcela př,esné v:\,sledky. Na podkladě jejich zá-
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Tab.3 (k obr. 1 a 2):Naměřené a vyrovnané hodnoty oprav latového metru z měřeni deformacíve Slapech a na Lipně, podle uspořádáni
pro.výpočet.

Naměřené hodnoty v mm Ir.-"='·,j='='VYrov;,,a~é hodnoty lat. oprav

I . lat č. 8470 lat č.8471

La~. čís. 8470 Lat čis. 8471 I mm I odc~~lka mm I Odch:lka

I

I

I
!

1 1 -0,037
2 2 6,043----
3 3 0,048
4 4 0,030
5 5 0,033
6 60,010
7 9 -0,018
8 10 -0,005
9 12 -0,000
10 13 +0,005
11 14 +0,002
12 15 +0,012

--~- ·--1-6---- -+0,010--
--14--- 17 +0,003

15 18 +0,014
~16 20 +0,005

17 21 +0,013
18 23-- ----::j:(l,1121
19 24 +0.017

-0,028
-0,042
-0,023
0,036
0,042
0,013

-0,OQ3
+O,JlOl
-0,003
+0,008
+0,002
+0,014
+0,010
-0,003
+0,021
+0,011
+0,021
+0,026
+0.021

'-0,046
-0,041
,0,036
-0,031 .
-0,027
-0,022
-0,011
-0,008
-0,002
+O,Oor-
+0,004

~~
+0,008
+0,010
+0,012
+0,014
+0,015
+0,016
+0,016

! I Latová oprava určená I
Datum Teplota I normálnim metrem I Roz~ilY

Lat čís. a misto vzdUchu I Rost. I zO~ě~:i
komparace 'e č. 116241 Č. 11632 metry

I mm mm I !L

8470 26.3.1958 6 -0.013 -0,006 I 7
Slapy I, i.8471 .. 6 -0.013 -0,013 O

I
-

8470 1. 4. 1958 1-4 -0,050 -0,046 4
Slapy

8471 .. 1-4 -0,021 -'0,025 4

věru bylo dále pracováno a výsledkem je část této práce.
Po zvážení; všech naměřených výsledků v HDP z promě-
řování laťového metru U páru latí, se kterými je nivelo-
váno ve Slapech a na Lipně, byl shromážděn materiál,
který po řádném zkontrolování byl sest.a.ven přehledně
do tabulek. V tab. 1je uveden veškerý naměřený mate-
riál, který byl pro výpočet sestaven,. podle velikosti tep-
lot (s jejich zaokrouhlením na celé stupně) do tab. 3.
Na základě tohoto materiálu byly hl-edány nové cesty,
jak jej nejlépe vyhodnotit, aby Jej mohlo být využito
i prakticky. Hodnoty z. tabulky č. 3 byly vyneseny
v pravoúhlém souřadnicovém systému ve dvou gra-
fech pro dvě použité ·htě (8470 a 8471). Na vodo-
rovnou osu X JSou vyneseny teploty při komparaci
a na svislou osu Y naměřené laťové opravy. liž z tvaru
bodového seskupení (obr. I, 2J je zřejmá nelineární zá-
vislost mezi opravami latě a teplotou. Byla proto Jednou
ze známých metod vyrovnávacího ....počtu stanovena rov-
nice laťového metru co nejlépe se přimykající bodové-
mu seskupení ve tvaru

y = Ax2 -+ Bx + C.

Neznámé koeficienty této rovnice byly získány meto-
dou vyrovnání. pozorování zprostředkujících, při čemž
za měřenou veličinu y byla považována velikost naměře-
ných laťových oprav 'V mm a za proměnnou a bezchybně
zjištěnou veličinu x byla považována teplota ve stup-
ních e. Vyrovnané hodnoty jsme obdrželi řešením tří
nOrmálních rovnic a takto získan,á empirická křivka byla
zanesena do grafu jako křivka vyrovnávací, platná pro
rozmezí x od 1 ~e do 24 oe. Pro druhou lať je výpočet
O-pakován. Z vyrovnání vychází přesnost jednoho \lrčení
délky laťovéhometru u latě 8~70 rovna střední jednot-
ková .chybě mo ••• ± 6 p. a u 8471 mo = ± 8,7 p..

-9
+ 2~+i.-2--
---, 1

+ 6--=~
+ 7
-3
-2
-4
+ 2
-6
-'2
+ 7
-2
+ 9
+ 2
-5

1

-0,039
-0,036
-0,031
0,027

-0,023
-0,019
-0,009
-0,006
-0,000
+-0,002
+0,006
+0;007
+0,010
+0,012

. +0,013
+0,017
+0,018
+0,022
+0,023

-11
+ 7
-8
+ 9
+19

6
-6--------=-7--

+ 3
.ll 1_

+ 3 I
__ o -:=--7--

O
+15

\

-.8
+ 6
-3
-4
+ 2

ta!"l- 8*70
rovnice 18t~melru· y. -O,000I1x'-I-QOOS45x-O,OSI/Sml1'

m."to,0066mm o o

e +0.0/
li;

'", 0.00
<1l
~ -0.01
~
•• -0.02
'lb..:e ~o.OS
.$

L.ať Č. 8471
y. -400007X2 ••• o,OO~""x -0.04.342 mm
m.·~o.0087mm o

E 4{},01

e
•. 0.00

~
~ -0,01
<l..
•• -002~~ ,
'-2 -/l03
.!!

L_J_L.U.--, ,: ,

-0,05
O ro ~ U •

tep/ota 'e
Y,sYlflení, Qrl1fyjsouvyn8seny dletsó.J.

Rot/noty r tab.! jsou vyznačeny plnými krou!k,y fr. 1956-S9)
• •,2' • prdzdnjmi /(/'(J(/lk,ytf- 1960)

'bbr. 1
Obr. 2

1960/230



Geodetický obzor
sv. 6/48 (1960J č.12

Rozmezi teploty I 0° a~ 15 oe I 5° ai! 10 oe I 10° a~ 15 oe I 15° ai! 20 oe I
20° ai! 25° I 0° ai! 25° eI I'.

I

Rozdily lat. oprav v mm

I I I I I I
u latě č. 8470 0,024 0,018 0,014 0,008 0,003 0,067
u latě č. 8471 0,020 0,017 0,013 0,009 0,007 0,066

Byly vypočteny rovněž střední chyby vyrovnaných
konstant rovnic. Celkové výsledky:
aj lat 8470: A - 0,00011 ± 0,000034

B + 0,00545 ± 0,00085
G- 0,05115 ± 0,00446 mm

bJ lat 8471,: A - 0,00007 ± 0,000044
B + 0,004439 ± O,OQ111
G - 0,04342 ±O,00588 mm

V obou případech činí střední chyby nepatrný zlomek
příslušných vyrovnaných hodnot konstant, takže je
zřejmá dostatečná spolehlivo?t vyrovnaných hodnot. Po-
měrně shodný průběh teplotní rovnice u obou latí se
dal očekávat. Obě pásma jsou zajisté vyrobena ze stejné
. "várky" invaru, a proto mají stejn& chemické složení
a z toho i plynoucí přibližně stejné fysické vlastnosti.
Oba grafy (obr. 1, 2J ukazují, 'že při nízkých teplotách
se přírůstky laťových oprav s přibývající teplotou znač-
ně zmenšují, jak je patrno z tab. 5.
i uvedeného příkladu vyplývá: Jestliže je potřeba ni-

velovat i při nízkých. teplotách, je nutné provést kom-
paraci přibližně při stejné teplotě, za které bylo mě-
řeno.Změnila-li by se teplota mezi měřením a kompa-
rací, je nutno přihlížet k velikosti této změny a opravit
o ni laťovou opravu, jinak bychom se dopouštěli dosti
značných chyb. Na převýšení 10 m by zjištěná latová
oprava z. komparace při 10C a vykonané nivelace při
5°C způsobila chybu v zavedené opravě již 0,25 mm.
V grafu vychází velikost zJIlěny laťového metru v roz-
pětí teplot 1 0c až 250C 70 Il. Nalezené lineární koefi-
cienty 5.10-6 a 4.10-6 jsou u invaru neobvykle vy-
soké (u invarového pásma se předpokládá Cl < 1. 10-6J.
Roztažnost laťového metru s' teplotou je způsobena ještě
dalšími vlivy, jak je známe z literatury. Jsou to přede-
vším: změna napětí pera vzniklá vlhnutím a vysychá-
ním latě, otřesy při přepravě latí nehe při jejich ne-
šetrném zacházení, stáří používaných latí aj. Poněkud
odlišné výsledky laťových oprav jsme dostali také tehdy,
byla-li prováděna komparace při přibnžně stejné tep-

-lotě v chodbách hráze li venku, nebo když jsme změnill
místo komparace (k vl1li dešti). Patrně má na tyto vý-
sledky vliv také rfizné osvětlení a atmosférické změny.
Proto provádíme nyní zvlášť komparaci pro nivelaci
v hrázi a zvlášť mimo hráz.
Nejméně jedenkrát za rok zasíláme latě k řádnému

proměření Úřadu pro normalisaci - správě měrové
služby v Praze. Nutno poukázat na to, že výsledky labo-
ratorní komparace se poněkud Uší od výsledkfi Zjiště-
ných normálním srovnávacím metrem v terénu, i když
je naše komparace. prováděna při laboratorní teplotě.
Protože v HDP máme dosud, málo laboratorních· výsled-
ků, nelze z uvedeného činit ještě praktické závěry.
V článku se nezmiňuji o metodě a výsledcích měření

latového metru ve svislé poloze proto, že tyto pokusy
jsou jak v zahraničí, tak u nás dosud ve vývoji a ne-
jsou ještě v běžné praxi zavedeny.

Závěr
Při sestav~vání tohoto článku bylo předpokládáno, že

některé uvedené úvahy jsou již známé i z jiných prací.
Se změnami délky laťového metru se zabývali odborníci
jak u nás, tak i 'v zahraničí. Cenné jsou studie a zá~
věry z 'prací prof. Dr Sc inž. J. Bčlhma. V současné době
se podobným tematem zabývá inž. B.' Kruis' z VÚGTK
v Praze s pracovníky GTÚ v Praze a tnž. P. Marčák,
VÚS v Bratislavě, kte.ří mají k disposici obslihlý materiál,
z něhož :možno získat l10vé cenné poznatky.
V této práci byl vyšetřen vliv teplotních změn na

naše používané dvě nové Zeissovy invarové latě, čís.
8470 a 8471. Ze statistických údajfi shromážděných v li-
teratuře se často ukazuje malá závislost latového metru
na teplotě, ale značné změny s časem. U našeho páru
latí se naopak ukázala nápadně značná korelace se změ·
nami teploty a značná ~tabilita časová, jak svědčí malé

střední chyby vyrovnanýchkQnstant odvozené teplotni
rovnice. Lze z toho soudit na neebvykle větší roztažnost
použité slitiny invaru (která je různá podle zbylých pří-
měsků uhlíku a jiných látekJ' a patrně také na zvyšo-
vání napětí pera 'při stoupající teplotě. V našem případě
se jasně ukázala nutnost zavádění opravy z teploty
k nanivelovaným převýšením. '
Přesto, že naše práce na přehradách je poněkud od-

lišného charakteru, než běžná velmi přesná nivelace,
domníváme se, že závěry zde podané mohou být příspěv
kem k diskusím o těchto problémech pro všechny velmi
přesné nivelační práce.
Při našich pracích .bylo provedeno částečně i vyčís-

lení jak velikosti středních chyb v odčítání stupnice .
tak i velikosti chyby v zavedené opravě do výsledků kom-
parace. Úvahy o těchto středních chybách si však za·
slouží širšího rozboru. Bude v .nich· ješt.ě dále pokra-
čováno a grafické znázornění ověřováno během dalších
měření.
Jako pokračování jsou dodatečně uvedeny v tab. 2

další výsledky laťových oprav, získané v r. 1960. V grafu
jsou označeny prázdným kroužkem. Vcelku dobře ověřují
výsledky dřívější, jen poněkud by zmenšily kvadratickv
člen pfivodní rovnice na str. 230.
Závěrem článku chci se zmínit o vzájemné spolupráci

s vysokou školou, katedrou geodézie fakulty staveb ni
ČVUT v Praze a vyslovit dík za spolupráci prof. Dr Sc
inž. J. Bčlhmovi a inž. Jiřímu Malému, s kterými jsem
spolupracoval při teoretickém zpracování látky.

Lektoroval: i~. Bedřich Kruis, VÚGTK, Praha.
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Příspěvek k vyrovnání polygonových sítí s nestejnou vahou
měřených úhlů a délek

V případě obvyklého fJyrovnání polygonového pořadu předpokládáme, že úhly a délky jsou stejně přesné a že mají tedy
stejnou váhu. Při přesném měření úhlů tyto však vyrovnáním deformujeme ve prospěch délek. Uréitým způsobem vyrov-
nání docílíme, že přesně měřené úhly jako veliéiny větší váhy se nedeformují a do pr(lcesu vyrovnání vstupují hlavně
jen délky jako veliéiny menší váhy. Vyrovnání uzlových bodů jen pomocí měřených délek stran.

V dn~šní měřické praxi používáme při polygonizaci
stále více nepřímého měření délek, či je to už způsob
dvojobrazový anebo paralaktický. Rostoucí dokona-
lost úhloměrných strojů umožňuje nám měřit směry
až na zloIrlek vteřiny a to při poměrné neodvislosti na
povětrnostních podníínkách. Naproti tomu však
v běžné měřické praxi nemůžeme s ohledem na hospo-
dárnost a rychlost práce zvyšovat přesnost měření
délkového tak, aby bylo rovnocenné měření směrové-
mu. Působí tu, při nepřímém měření délek niimo stro-
jových chyb, hlavně povětrnostní vlivy, vibrace a
vítr, který z pracovních podmínek nemožno vždy eli-
minovat, a které znehodnocují docllené výsledky.
Z praxe je známo, ž"epři běžném způsobu měření

polygonových sítí, přesnost výsledků ovlivňuje hlavně
přesnost m~ření délkových. /
Poloha bodu, daného souřadnicemi y, x, určeného

směrem a délkou je funkcí těchto veličin:

Chyba v poloze bodu mp, podle zákona o přenášení
chyb je:

Y-(a7-)' (al -)-.--
mp = ± a;p m", + a;m.

I

Souřadnice polygonových bodů počítáme podle rovnic:

LJy = s . sin qJ, LJx = s . cosq; (3)

a potom chyba v poloze bodu, vyjádřeného pomocí
chyb v souřadnicových rozdílech, bude:

mp = ± Vm}y +m,k- (4)

Když počítáme chyby mAy, mLlx pomocí rov. (3), a
dosadíme do rov. (2), po krátké úpravě dostaneme:

V ( m")2mp = ± m; + s .?~
Pro celý polygonový pořad bude 'potom koncový bod
pořadu zatížéný chybou

Mp = ± y[::)~+ [s .?~r
která se projeví jako délková a příčná odchylka. První
člen v rovnici (5) způsobí prodloužení (zkrácení) po-
řadu, druhý jeho natočení. -
Z rovnice (5) a ze vztahu chyb a vah můžeme potom

posoudit váhu měřených úhlů a délek v pořadu.
U pořadů měřenýohi běžným způsobem, při použití

. strojů s možností přesného odečtenf, jak se v praxi

ukazuje, je váha měřeného směru vždy větší než váha
měřené strany.
Rozborem tabulek maximálních odchylek délko-

vých a úhlových podle Instrukce A se ukazuje, že pro
pořady měřené s katastrální přesností je v krajním
případě poměr vah úhlů a délek přibližně 1 : 3. Za
těchto okolností možno považovat vyrovnání pořadu
a rozdělení souřadnicových odchylek úměrně délkám
stran pro katastrální přesnost za vyhovující. Je však
potřebné si uvědomit, že délky měřené s menší přes-
ností než úhly nám při obvyklém vyrovnání deformují
jinak dobře měřené úhly. Při poměrně nevelké rozleh-
losti polygonov:.é sítě, dostatečně husté síti trigono-
metrických bodů a grafickém v:.yužití souřadnic ne-
padá tato okolnost velmi na váhu.
Jiné okolnosti však nastávají, když potřebujeme

přesnější výsledky, např. pro přesné stavebně - mě-
řické práce, základní plány závodů, anebo při určování
zhušťovacích bodů polygoÍlOmetricky.
I když měříme délky paralakticky, pomocí základen,

přenáší se nám chyba z určení základny a měřených
paralaktických úhlů do délky strany. Její velikost je
při každé straně jiná a působí nám tedy jako chyba \
nahodilá.
V praxi při dobře měřených pořadech s dlouhými

stranami se zpravidla stává, že členy v rovnici (5)
jsou řádově přibližně stejné velikosti, avšak často
směrové vybočenf je tak nepatrné, že oprava vrcholo-
vých úhlů má jen velmi nepatrný vliv na změnu velí-
kos~i souřadnicových rozdílů .. V takovém případě je
zřejmé, že obvyklým vyrovnáním deformujeme dobře
měřené směry, zvláště když jsou observovány ve dvou
skupinách, jak to předpisují směrnice pro polygono-
metrii.
Abychom tedy při vyrovnání ,pořadu eliminovMi

deformaci směrů, provedeme vyrovnání tím, že délky
vyrovnáme odděleně od směrů, ale tak, že jejich vy-
rovnání nezmění už vyrovnané směry. Tento způsob
vyrovnání uvádí J. Marek [1) a je vhodné zejména pro
polygonometrické pořady s dlouhými stranami a
přesněji měřenými vrcholovými úhly (ve dvou sk)l-
pinách). .
Vyrovnání vykoná se odděleně pro úhly a délky.

Směrovou odchylku vyrovnáme přesně .v opačném
poměru délek stran.
Jsou-li LJw opravy úhlů (směrů), Iw odch:x.lkav kon-

covém bodu pořadu a s délka strany, je:
1 1

LJw} : LJW2 =
s} S2

1 1
LtWl ':L1wa = -~ -~-_.

8} S3

1 1
LJw} : LJw" = ~- : ~-

8} 8"
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fwLlw = ----
'II sn [+]

Stranu s postači do výpočtu zavést v jednotkách hek-
tometrů na jedno desetinné misto.
Opravou vrcholových ÚWŮpodle rovnice (7) provedeme
směrové vyrovnáni polygonového pořadu.
Pro délkové vyrovnáni je potřebné měřené strany s

opravit o korekce Lls tak, aby byly splněny podminky:

0,11 + Llsl sin lpI+Lls2 sin 1p2+ ... LI Sn sin Ipn = O
(8)

Oro + Llsl cos lpI+ Lls2 c~s 1p2+ ... Llsncos ,lpn= O

Rovnice (8) splňuje Marek na základě podminky, aby
součet čtverců oprav pro délky byl minimálni.
Obvyklým postupem vyrovnávaciho počtu dostává

pro opravu strany vzorce:

Llsn = LlY'IlKl + LlxnK2
kde koreláty jsou:

K = -[Lly cos <p].Oro + [Llx cos Ip]O,!,_
1 [Lly sin Ip] [Llx cos Ip]- [Lly cos 1p]2

K _ -[Lly cos Ip]011 + [Lly sin Ip] .Oro
- ~~ [LlÝ-:-sinIp][Llx. cos Ip] -=- [Lly COSIp]2

Pomocí rovnic (9) opravimeměřené strany a pořad
znovu propočitáme. Výpočtem z vyrovnaných stran
odchylky 011, Oro až na nepatrnou hodnotu, vzniklou
ze zaokrouhlováni, se musi rovnat nule. Koreláty K
počitáme podle požadavků přesnosti na pět až sedm'
desetinných mist. Výpočet členů -rovnice (10) je pOči-
tacim strojem rychlý.
Vyrovnáni má tu výhodu, že po druhém výpočtu,

z opravených stran; vyrovnané směrniky stran pořadu
koresponduji'vyrovnaným souřadnicim bodů. Vyrov-
nánim se tedy už směry nedeformovaly.
Vyrovnáni uzlových bodů. V připadech, kdy

máme s dostatečnou přesnosti zaměřené vrcholové
úhly zauzleného pořadu, takže směrové určeni uzlo-
vého bodu je tuhé, můžeme jeho polohu vyrovnat jen
s oWedem na měřené délky. Vyrovnáni' provedeme
metodou nejmenšich čtverců jako vyrovnáni souřadnic ,
bodu určeného délkami. Po směrovém vyrovnání vypo-
čitáme z ramen pořadů souřadnice uzlového bodu jeho
přibližnou hodnotou. ,
Z.ka~dého pořadu dostaneme určité 'hodnoty sou-

řadnic uzlového bodu, a délku Sn, vypočitanou ze
vzorce:

Sn = V [Lly']2 + [LlX']2

.kterou považujeme za délku pozorovanou. Délky při-
bližné 80 vypočítáme ze souřadnic uzlového bodu,

určeného jako aritmetický střed ze všech ramen.
Označime-li ještě

I = So -Sn
dostaneme systém rovnic oprav:

VI =aldx + bldy + II
V2 = a2dx + b2dy + 12
V'Il = andx + b'lldy + ln

a normálni rovnice

[paa]dx + [pab ]dy + [pal] :;= O

[pab ]dx + [pbb ]dy + [Pbl] = O

v kterých jsme zavedli váhy P'll =-~. Souřadnicové
Sn

opravy vypočitáme známým už způsobem.
Podobně můžeme vyrovnat společným vyrovnánim

i vic~ uzlových bodů. Pro případ dvou uzlových bodů,
který se ~ůže v praxi ještě častěji vyskytnout, bude
početni postup podobný.
Např. pro dva uzlové body A, B spojené pěti p'o1'ady

budou rovnice oprav:

VI = aldxA + bldYA + Zl
V2 ;= a2dxA + b2dYA + Z2
Vs = aSdxA + bsdYA + csdxB + dsdYB + Zs

V4 = c4dxB + d4dYB + Z4
Vó = códxB + dódYB + ló

z kterých potom už známým způsobem sestavfme nor-
mální. rovnice pro výpočet sop,řadnicových oprav.
Pro tento připad byla řešena siť pěti pořadů spojená

dvěma uzlovými body. Délky byly měřeny para-
lakticky na rozvinutou .základnu. Středni chyba
v paralaktickém úhlu byla ± 0,50 " a ve vrcholovém
úWu pořadu ± 2,9". Určovaci délky uzlových bodů,
vypočitané z ramen měřených' pořadů, hodnoty Z,
va p = 1000/s byly:

pořad délka urč. počet
č. strany V . P stran
1 6634,80 m -0,41 -0,13 0,15 10
2 4358,24m -0,22 -0,07 0,23 5
3 5415,89 rn --0,16 +0,15 0,18 9
4 3531,40 m +0,12 +0,10 0,28 5-
5 4587,39 m +0,04 +0,08 0,22 7

a chyby ve vyrovnaných souřadnicích uzlových bodů:

bod A: m1l = ± 0,120 m, mm = ± 0,125 m

bod B: m1l = ± 0,142 m, mm = ± 0,108 m

Z uvedených hodnot vyplývá. že poloha uzlových
bodů byla určena v obou souřadnicich přibližně se
stejnou chybou,(Při dostatečně přesném měřeni vrcho-
lových úhlů dojde jen k nepatrnému stočeni pořadu,
a to i při dlouhých pořadech, co ověřuje daný předpo-
klad. Kromě toho vyrovnáni uzlových bodů, převe-
dené na vyrovnáni pomoci délek, je méně pracné než
obvyklé vyrovnáni metodou nejmenšich čtverců, neboť
tp. pracujeme jen s délkami.
Vyrovnáni polygonových siti uvedenými metodami

a měřených za předpokládaných podminek má svoje
oprávněni v té skutečnosti, že když vyrovnáme pqřad
přesnějšími metodami s ohledem na váhy měřených
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veličin, mají merené úhly proti délkám váhu větší,
a proto z procesu vyrovnání vycházejí jen nepatrně
změněné. Vyrovnáním mění se jen délky. ~
Ukažme to na příkladě vyrovnání polygonového po-

řadu metodou Forstnerovou uvedeném v knize [2]
na stránce 162. Zároveň porovnáme výsledky vyrov-
nání metodoú Forstnerovou a Markovou; Pro příklad
v knize uvedený budou koreláty K, vypočitané podle
už uvedeného vzorce, mít číselné hodnoty:

Pomocí právě uvedených korelát a vzorce pro ko-
rekci stran, byly vypočítány opravy měřených stran
uvedeného příkladu. Porovnání je sestaveno v tabulce:

Délka
měřená: Délka vyrovnaná podle: Odchylky v:

Forstner Marek Forstner Marek

543,81 m 543,82 m 543,76 m +0,01 m --0,"05 m
580,20m 580,27 m 580,28 m +0,07 m' +0,08m
325,IQ m 325,14 m 325,13 m +0,04m +0,03 m
7l5,7lm 715,90 m 715,91 m +0,19 m +0,20m
489,29 m 49.8,38m 498,42 m +0,09m +0,13m
660,06 m 660,24 m 660,25 m +0,18 In +0,18m
398,80m 398,86 m. 398,89 m +0,06m +0,09m
609,49 m 609,50m 609,54 m +0,01 m -0,05m
515,32 m 515,36 m 515,30 m +0,04m --0,02 m

[vv] 0,0885 0,1138

Při metodě Forstnerově změnily se jen některé, vy-
rovnané směrníky strlitn, a to nepatrnou hodnotou na
šestém desetiímém místě hodnot funkcí sinu a cosinu.
při metodě Markově :I{efl:měněsměrníků nedóchází

a změnily se vyrovnáním jen délky, jako veličiny mě-
řené s menší váhou.
Porovnáním vyrovnáných délek podle Forstnera a

Marka vidíme, že jejich rozdíl je nepatrný. Z hodnot
[vv] je potom zřejmé, že i metoda Markova poskytuje
nám vyrovnání [vv] = min. a mimo to je počtářsky
snadnější, S' menšími pomocnými výpočty, než me-
toda Forstnerova.
Závorkované členy v rovnicích pro koreláty počí-

táme na stroji hnéd jako součty a právě tak vyrovnané
souřadnice počítáme na stroji bez mezivýpočtu sou-
řadnicových rozdílů, nastavením souřadnicepočáteč-
niho bodu a připočítáváním součinů 8 • sintp, 8 • cos cp.
Kontrolou správného výpočtu jsou souřadnice konco-
vého bodu. Výpočet se dá vykonávat na běžně použí-
vaném· formuláři.
Profesor Krajčí ve spise [3] uvádí, že při moderních

geodetických pracích případ nestejných vah měřených
úhlů a délek je obvyklý a že se hledají nové způsoby
rozdělení odchylek Ov, O"" a to zvláště v případech
dlouhých pořadů. Uvedené pojednání řeší jedním'
určitým způsobem tuto úlohu, a ton.ejen pro .poly-
gonové pořady, ,ale i uzlové body polygonových sítí.

/

Vyrovnáním uzlových bodů pomocí délek můžeme
určovat v zalesněném terénu zhušťovací body tam,
kde protínáni nevede k cíli, na příklad v úzkých
údolích apod.
Kromě toho zhušťování bodového pole polygonizací

v zalesněných terénech je i ekonomicky výhodnější než
zhušťování protínáním, které potřebuje vysokých
a ~kladných signálů. Při zhušťování polygonizací
určitý počet stabilizovaných bodů bude v zalesněných

terénech cenným geodetickým číselným podkladem
pro mapy velkých i malých měřítek.

Lektoroval: inž. Váelav~Morek, ÚSGK,'Praha
Literatura:

[1] MarekJ.: Technische Anleitung z. AusfUhrung der
Trig. Operationen des Katasters. Budapest 1875,
str. 304 a násl.

[2] Herda M.,~Staněk V. B., Herda J.: lPolygonizace
s optickým měřením délek. Praha 1957.

[3] Krajčí J.: Geodézia. Bratislava 1954., str. 255.

Zlepšovací návrhy, problémy
a stanoviska

Úprava nivelační latě pro přímé čtení výšek
bodů

Toto téma zajímalo zeměměřiče již v minulosti a k jeho
řešení bylo předloženo několik konstrukcí latí. Některá
řešení jsou uvedena např. v článku L (p s: Hohenmeft-
latten tur Einwiigung ohne Rechnung, ztv 1931; nové
řešení navrhuje v poslední době D e we r n e v článku:
Technische Nivellements und Gelilndeautnahme, AVN
1958. Autor tohoto pojednání na rozdíl od dosud na-
vrhovaných ř/Jšení, která predpokládají speciální latě,
navrhuje pOl/žití latí běžných.

Úvod

Při plošné niVBlaci nebo profilováni se určují výšky
vždy většího počtu bodů od jednoho a téhož horizontu.
Poněvadž podrobné body jsou určovány záměrami stra-
nou, je třeba čtení na lati odčítat mli výšky horizontu.
Celá měřická operace vyžadjlje kromě zápisu čtení též
odečtení 'od hOl:izontu a nový Zápis. Tedy celkem tři
úkoly: Z hlediska hospodá.rnosti a snížení chybovosti
bude výhodné najít měřickou metodu bez početní ope-
race, při níž by byly čteny na lati přímo výšky bodů, takže
ze tří úko1Í.ů by zbyl pouze jediný.

N a v r žení no v.é h o P o s tup u a je h o
odvození

Nivelační lať je číslována od zdola nahoru, takže čím
níže bod leží, tím čteme na lati vyšší hodnotu. Bude
proto nejprve třeba změnit smysl číslování latě. To lze
snadno provést: obr á t í-m e I a ~ n u 10 u v z h ů r u.

A•••••••

:8:
!------'-

Běžná nivelace s takto otočenou latí by se provedla
tak, jak ukazuje obr. 1 a vzorec podle' něho sestavený:

_ VH+8-L'= VB (1)
Je patrno, že místo odčítání čtení stranou nastoupilo

jeho přičtení k výšce hOl'~zontu, zmenšené ,o délku latě.
Na lati však chceme číst přímo výšku bodu B. Poně-

vadž desítky a stovky metrÍl bude vždy srtadno určit,
postačí číst na lati pouze metry a jejich zlomky.
Rozložme si proto kóty horizontu stroje', čtení na lati

a výšky, bodu na dvě čáSti, z nichž prvá bude obsa-
hovat celé metry ff druhá jejich části, tj. decimetry, cen-
timetry a event. i milimetry.
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Bude tedy např. platit:

VW'FH+h

VB=X+x
a pro čtení nI;! lati, chceme-li na ní číst hodnotu x

s=Y+x

Abychom' však tuto rovnici splnili, bude třeba zved-
nout lať o určitou hodnotu- L1 [tak, aby na vodorovnou
.nít padlo právě čtení x); to vlastně znamená prodloužení
latě o hodnotu Ji:

Dosadíme',li právě uvedené vztahy do rovnice [1), do-
staneme po úpravě

Výraz v závorce je hodnota vyjádřená v celých
metrech, takže

L1 = h.
Z tohoto vzorce vyplývá: abychom na lati četli zlomky

metrů vÝšek bodů, je třeba lať zvednout o čásť metru,
a který horizont přístroje pře s a h u j e'hodnotu plných
metrů.
Úsek L1 se realizuje tím,-že se k ljiti připevní posuvně,

např. dvěma svěrkami, vhodná laťka únosného profilu.
Poněvadž L1max= 1 m, bude stačir, s ohledem na poža-
davek pevnosti spojení, délka laťky asi 1,50 m. Pro
rychlé nastavení hodnoty L1 bude výhodrré laťku opatřit
centimetrovým dělením. Po této úpravě latě přísluší
každé hodnotě celého metru určitá výšková k6ta. Výšky
X pro jednotlivé laťové metry Y lze vypočítat pomocí
výrazu .

Za Y se dosadí hodnoty laťových metrů: O, ;1, 2, 3, 4.
Výpočet rovnice je jednoduchý, ponl~vadž výra7/[H - LJ
je pro jedno stanovisko konstantní. Hodnoty X není
třeba počítat· pro všechny laťové metry, poněvadž při
Y = O bude X = H. - L. Pro další Y pak přidáváme po'
1 m. Lze sestavit tabulku

Y O 1 2 3 4
X H-L H-L+1 H-L+2 H-L+3 H-L+4

a z ní ihned vyjímat při hlášení technika příslušnou
výšku X, připojit k ní další místa čtená na lati a obě
zapsat jako výšku detailního bodu. Je možno též volit
takový postup, při němž se zapíše hodnota přímo na-
lati čtená a oprava metrů se provede až při adjustaci
zápisníku. Navrhovaný postup lze užít i v tom případě,
není-li pořad, o který se' plošná nivelace opírá, vi době
měření vyrovnán. Opravu provedeme rovněž tepr.ve při
adjustaci zápisníkp.

Pří k 1a d:
Při horizontu stroje V H = 175,635 m máme určit přímo

výšky detailních bodů. Obrátíme nivelační lať L=4 m
nulou vzhůru a pr'odlo~íme ji na dolním kon6i o L1=
=0,635 m. Tímto nástavcem staví pak pomocník lať na
detailní body. Podle rovnice X= [H - LJ + 0=[175

4)= 171 zjistíme; že .

při Y O 1 2 3 4
bude X 171 172 173 174 175

Technik hlásí čtení: 2475 - a zapisovatel píše výšku
bodu 173,475 apod.:

1893 . 172, 893
0135 . 171, 135

Jak je patrno, postup je velmi jednoduchý, nepotře-
buje téměř žádného zácviku, ba ani velkých finančních
ná'klad'Ů. /

Závěr
Byl podán návrh na nový měřický postup na přímé

určování výšek bodů plošné nivelace a profilů, při němž
lze pcružít všech dosavadních typů nivelačních lati, do-
plněných velmi jednoduchými doplňky. Lze při něm bez
jakýchkoliv nesnází přecházet z plošné nivelace do

pořadové a' naopak, pouhým otočením latě. Technik si
jen musí zvyknout na změnu smyslu číslování .latě. To
však nebude po kratším zácviku žádným problémem.
Hospodárnost postupu roste s počtem bodů, zaměřova-
ných z jednoho horizontu.
Lektoroval: lnž. Vladimír Forman, USGK, Praha.

Logaritmické pravítko na kruhu pro výpočet
prvků kružnicových oblouků

681.143/.147
lnž. ,Zdeněk Polák, Keram~prOjekt, pobočka Brno

Vevytyčovatelské praxi silničních nebo jiných oblQuků
se stále v hojnější míře používají theodolity se setinným
dělením kruhu: A zde právě narážíme na nedostatek vy-
tyčovacích tabulek v setinném dělení kruhu. Vyšly sice
v roce 1957šestimístné tabulky Klimeš-Loskotovy, ale
jejich poměrně veliký objem [560 stránI nám při práci
v terénu příliš nevyhovuje. Nepotřebujeme-li počítat ve·
liký počet oblouků anebo oblouky méně obvyklých roz·
měrů [pro velké středové úhly a velké poloměry], což
se v praxi nejčastěji vyskytuje, hodily by se nám tabul-
ky méně objemnější, i když by bylo' nutnO více inter-
polovat. Hodnoty pro středové úhly nad 1509 by mohly
být vypuštěny, neboť se v praxi málokdy vyskytují, ane-
bo vyžadují malé poloměry, které je možno vytyčit pás-
mem. Tím by se objem tabulek zmenšil, protože bychom
nenosili s sebou mnoho hodnot, které potřebujeme jen
výjimečně a které mi'lžeme též vypočítat z doplňku stře-
dového úhlu do 2009. Podobné tabulky, avšak v šedesá-
tinném dělení, byly Anikinovy, které se v praxi dobře
osvědčily. Setinné tabulky podobného rozsahu však
u nás dosud vydány nebyly.
Pro svoji potřebu sestrojil jsem si proto pro výpočet

hlavních vytyčovacích kružnicových prvků [délka oblou-
ku o, délka tečny t a vzdálenost průsečíků tečen od stře-
du oblouku' z) logaritmické pravítko.
Uvedené základní vytyč ovací prvky jsou dány těmito

l'ovnicemi:

7tr
0/2= 400' ex.

kde r je poloměr - kružnicového oblouku a (t středový
úhel. Zlogaritmováním těchto v~tahů dost:lI1eme tvary
vhodné pro zobrazení na logaritmickém pravítku. Zto
tožníme-li stupnice pro r a pro hledané hodnoty oí2, t
a z,dostaneme tak .vlastně pouze 4 stupnice. Jednu
společnou stupnici pro r, 0/2, ta· z a 3 stupnice se středo-
vým úhlem (t pro jednotlivé hledané hodnoty (0/2, t, z).
Jelikož všechny stupnice jsou logaritmické, je výhodné
odečítat na: nich malé hodnoty. Položíme si tedy rovnici,
t = 0/2 + !Li, v níž je L1 hodnota malá, a se~trojíme stup-
nici pro .1., jež mů~eme odečíst se značně větší přes-
ností.
Pro zvětšení přesnosti v odečítání, aniž by se však pří-

liš zvětšila délka pravítka, byly stupnice vyneseny na
soustředné kružnice. Stupnice proT, 0/2, t, z, je na pev-
ném kotouči, stupnice pro (t na kotouči otáčivém. Otá-
čivým kotoučem se nastaví index na hodnotu poloměru
a potom proti jednotlivým stupnicím a hodnotám stře-
dového úhlu se odečítají hodnoty 0/2, z a L1 = t-o/2,

Popis jednotlivých stupnic

Modul stupnic a tím i jejich délku je možno volit po-
dle požadovaných nároků na přesnost. Vnější výsledko-
vá stupnice je nanesena na kružnici o průměru 28 cm,
ti; asi tak přesná jako 88 cm dlouhé logaritmické pra-
vítko. Nastavovací kotouč obnáší .stupnice středového
úhlu pro hodnoty oí2, z a A, které jsou na soustředných
kružnicích o menších poloměrech. Pro hodnotu 0/2, ja- '
kožto největší je volena stupnice na vnějším okraji na-
stavovacího kotouče. Jelikož délka oblouku je lineární
funkcí středového úhlu, vystačíme s jedinou stupnicí.
Rád výsledku určíme lineárně podle známých hodnot
0/2 a (t, např. pro r = 100, (t = 1009 je 0/2 = 78 54 m
z toho pm r ,=' 100, (t = 109, je 0/2 = 7,85 m apod. Pr~
okrouhlé hodnoty poloměrů a středových úhlů si může-
me sestavit tabulku, z níž na první pohled poznáme řád
výsledku.
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Obr. 1: Logaritmické pravítko na kruhu pro výpočet
prvků kružnicových oblouků

'Příklad:

1. r = 100, 1:1. = 32,969, 0/2 = 25,89
2. r = 100, 1:1. = Z8,679, Z = Z,59
2. r =,100, 1:1. = 53,049, 11 = Z,59

Pro hodnoty z a 11 jsou stupnice střédového úhlu umís-
těny na,souUedných kl'Užnicích, a to tak; že každá kruž-
nice ná.m určuje různý řád výsledku. Např. ,podle našeho
schematického nákresu pro r = 100 !l středové úhly od
189 do 559 vychází výsledek pro z v dm, pro středové
úhly od 559 do 13Z9vychází výsledek v m. Podobným
způsobem jsou upraveny stupnice pro menší středové
úhly a' pro hodnotu 11.,

Přesnost odečítání
Přesnost odečítání hodnot. z a 11 je pro menší středové

úhly až nadbytečná a pro praxi nepoužitelná, neboť mll-
žeme odečítat. i na milimetry a v některých případech
odhadem i na' setiny m~limetru. Pro praktické užit! při-
chází v úvahu odečítání na 3 místa, čtvrté místo odha-
dujeme. Při hodnotách do 10 m čteme s chybou == 0,5 cm"
při hodnotách do 20 m s chybou asi ± 1 cm, při hodno-
tách do 40 m s chybou asi == Z,5 cm a do 100 m asi ± 5
cm. Uvedená přesnost nám vyhovuje hlavně pro hod-
noty 11 a z, neboť tyto v praxi málokdy přesahují ZOm.
Ho'dnotu o/Z, jejíž přesnost odečtená na pravítku by nám
nevyhovovala, můžeme vypočítat násobením známé hod-
noty o/Z a středového úhlu, nebot je lineární funkcí
středového úhlu. Mllžeme ji vypočítat s libovolnou přes-
ností. [Pro hodnotu o/Z si mťl.žeme též sestavit tabulku,
která obsahuje hodnotu o/Z vyni}sobenou čísly od 1 do 9
a pak pouhým sčítáním a posouváním desetinné čárky
dostaneme zcela přesnou hodnotu o/Z bez násobení.)
Sečtením hodnot a/Z a 11 dostaneme délku tečny t. Je·

likož· hodnotu o/Z můžeme určit zcela přesně, je přes-
nost určení délky tečny závislá na hodnotě Li. Její' přes-
nost dosahuje odečtením na pravítku těchto hodnot:

1. pro r = 100 a stř. úhly od 09 do 409 ± 1 mm
Z. pro r = 100 a stř: úhly od 409 do 1009 ± 1 cm
3. pro r = 100 a stř. úhly od 1009 do 1.409± 5 cm

Uvážíme-li, že případ 3 se v praxi velmi málo vyskytuje,
vidíme, že 'nám logaritmické pravítko pro výpočet kruž-
nicových oblouki\. nahradí vytyčovací tabulky.

"

Postup výpočtu
Otáčivým kotoučem nastavíme index na hodnotu polo-

měru a potom proti jednotlivým stupnicím středového
úhlu se odečítají hodnoty o/Z, z azl.. Uvážíme zda nám
sta~í přesnost odečtení o/Z, a když nikoliv, vypočteme
o/Z podle výše uvedeného zpťl.sobu. Potom vypočteme
délku tečny přičtením hodnoty 11 k hodnotě o/Z: t =
= o/Z + ...1.
Nyní mllžeme přikročit k výpočtu staničení. Výhodou

takto vypočtené délky tečny je to, že eventuální ne-
přesnost v· Q~lce o/Z se nám neprojeví při výpočtu sta-
ničení. Velikost staničení je totiž právě určována rozdí-
lem délky tečny a půloblouku, tj. hodnotou 11. Jak. bylo
ukázáno již výše, je hodnota 11 určena na pravítku s do·
statečnou přesností. Máme-li správně určenu hodnotu \,
máme též správně určenu délku celé trasy.

Čís e 111 Ý pří k la d k o br. Z
Dané hodnoty: 1:1. = 479Z4c V1VZ = 102,11

r = 100 VzVs = 101, 93
Máme určit hodnoty o, t a vypocítat staničení bodu Vs;...
A. Na pravítku určíme: B". Hodnota 0/2 je určena

s chybou 5 cm
0/2 = 37,15

+ 11 = + 1,80
t = 38,95
Výpočet staničení:

V1VZ .
- t .

'0/2 = 37,10
+ 11 = + 1,80

t = 38,90
Výpočet staničení:

ViVi . . 10Z,11
. - t .. . - 38,90
zač. obl. 63,21
+ 0/2 + 37,10

. 102,11
- 38,95

63,16
+ 37,15
----

100,31 stř. oblouku 100,31
+ 37,10 + 0/2 " ..:..~ 37,15
137,41 konec oblouku 137,46
101;93 VzVs 101,93

- 38,90 - t . . ." - 38,95
63,03 62,98

+ 137,41 + 137,46
sta ničení Vs. 200,4<; staničení Vs.. 200,44
Staničení bodu Vs je stejné, i když hodnota 0/2 je po-

chybena o 5 cm. '
Další hodnotou potřebnou pro vytyčení stře..du oblou-

ku, kterou odečteme na pravítku, je vzdálenost průse-
číku tečen od středu oblouku z. Nepřesáhne-li hodnota z
20 .01, vyhovuje přesnost odečtení na pravítku. Je-Ii tato
hodnota větší a' tudíž již méně přesná, můžeme střed
oblouku vytyčit pomocí vrcholové tečny. Vypočteme pro
středový úhel 1:1./4 hodnotu .14. Délka vrcholové tečny je
potom t4 = 0/4 + 114. Vynesením délky t4 na obě tfjčny a
rozpůlením vzdálenosti mezi obdrženými body dostává-
me vrchOl [a v našem případě též střed) oblouku. Pro
kontrolu mtižeme použít obou způsobů.

Vytyčení podrobných bodů oblouku
Nestačí-li nám pro vytyčení začátek, střed a konec

oblouku, a chceme-li vytyčit oblouk podrobněji, použi-
jeme metody postupného sestrojování tečen. Na pravítku
odečteme hodnoty 11 pro středové úhly 1:1./4, 1:1./8, 1:1./16 atd.
Vypočteme potom délky tečen

t4 = 0/4 + 114
t8 = 0/8 + '118
t16 =0/16 +1116
Nanášením vypočtených délek tečen a pťHením vzdá-

leností vynesených bodil. získáváme jednotlivé podrobné
,body oblouku. Tyto body nám dělí oblouk na l/z, .%, 1/8
atd.

zač. oblouku
+ 0/2 ..

stř. obl. .
+ 0/2

VZV5
'- t ...
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Použití'pravítka
Pravítko je vhodné pro výpočet oblouků, jejichž prvky

nedosahují vElIkých hodnot. JSou to zejména lesní a ilol-
ní cesty, vnitrozávodní, příjezdné a podobné komunikace.
Uvážíme-lí, -že podkladem pro projekty uvedených ko-
munikací jsou většinou mapy vyhotovené podle katas-
trálních předpisů a dopustných odchylek délkových mě-
ření, vidíme, že nepřesnost z odečtení nepřesahuje tyto
odchylky. p,ravítko se též uplatní při výpočtech pro stu·
die projektů, při nichž projektant odměřuje' hodnoty
středového úhlu a délek z mapy.
Pro ztížené podmínky při vytyčování a hlavně prová-'

dění stavby komunikací, 'se kterými můžeme téměř. ",My
počítat vzhledem k zemním úpravám a různým nepří-
mým určováním [odsazováním) bodů, je přesnost ode·
čítaných prvků prakticky vyhovující.
Další okolností, která mluví ve prospěch pravítka a na

něm určených hodnot je to, že u silnic nezáleží tak na'
přesném určení začátku či konce oblouku. Několikacen-
timetrová nepřesnost má velmi nepatrný vliv na geo-
metrický tvar oblouku, avšak nemá vliv na bezpečnost
provozu. Začátek či konec oblouku není na silnici nijak
označen a každý účastník dopravy si jej odhaduje s vět-
ší či menší přesností sám. Vozidlo vjíždějící do zatáčky
si [během otáčení volantu) vytváří vlastní přechodnico-
vou křivku. Z praxe víme, že délky přechodnic se za-
okrouhlují na celé metry či desítky metrů. Asi z těchto
důvodů jsou v sovětských vytyčovacích tabulkách z roku
1953 zaokróuhleny hodnoty pro délky tečen na 5 Cm,
pro délky oblouků dokonce na 10 cm.
Cl1ceme-li přesto určit přesnou délku oblouku a tečny,

provedeme pomocný výpočet přesné hodnoty o oblouku.
Pro možnost vytyčování oblouků s přechodnicemi uva-

žuji ještě o zařazení jedné stupnice pro výpočet úseček
a pořadnic pro kubickouparabolu. Kubická parabola se
sice používá jako přechodnicová křivka u železnic, ale
do určité délky přechodnic je její průběh shodný s prů-
během klotoidy, ta)de se dá použít též jako silniční pře-
chodnice. Pravítko by tak vyhovovalo požadavkům na
výpočet téměř všech potřebných silničních trasovac.ích
prvků.

Lektoroval: inI!. Miloslav lngeduld, katedra geod~zie
FS ČVUT v Praze.

Geodetické stroje, přístroje
a pomůcky

Redukční tele metr Zeiss-BRT 006
lnž. Pavel 'Vyskočil, VOGTK, Praha 526.923

V poslední době byl v závodech VEB Carl Zeiss J(HW
vyroben další typ dálkoměru bez latě, se základnoú ua
stanovišti :JOzorovatele. Je to v podstatě dobře známý
"Teletop", zdokonalený a vybavený nadto redukčním
zařízením. Plesnost určení vzdálenosti byla několikrát
zvýšena, takže nový přístroj BRT 006 předčí v mit~)lla
směrech do!'ud užívané tachymetry. Popis přístro.je:

Po 300 mm dlouhé základně [I) se pohybuje běžec (Z)
s.pětibokým klínem, indexem a lupou pro vyčtení vzdále-

, nosti. Pětiboký pohyblívý klín vytyčuje pravý úhel. Dálko-
měrný úhel y vytyčuje pevný pětiboký klín uzavřený v části
(3), na jejíž přední straně (směrem k cíli) je výřez pru
pri\clwd rclkloněného paprsku. Část (3) je pevně spoJe-
na s válcovým krytem (4), z něhož vybíhá též vlastní
základna pl'ístroje. Válcový kryt (4) je vzhledem, k části
(5) otáčivý ve svislém směru. Uvnitř, na' rozhraní obuu
válcových krytů (4J a (5), je blíže nepopsaný optický
člen, měnící směr paprsku přicházejícího od pevnéhu
pětibokéllO i<.línu o hodnotu

Lly = y [1 - cos a)
kde a je úhel sklonu otáčivé části, (4). Objektiv zalome·
něho dalekohledu je umístěn uvnitř pevného válcovélw
krytu (51, Ukulár (6), vybavený clonou, snižuje chybu
pozorovatele na nejmenší míru. Ustanovky, hrubá vel"
tikální (7), Jemná vertikální [8], hrubá horizontální [9 j
a jemná llOl'lzontální (10], umožňují přesné zacílení pří·
stroje. Vodorovný a výškový kruh, dělený po 5c, osvětlu-
jeme zrctltkem (11) -a odečítáme současně v mikrosko·
pu (12) odhadem na50cc.
Proti dřívějšímu přístroji ",Teletopu", je dálkoměr

BRT DOn vybaven. pouze jedním deviačním kHl1em o ná-
sobné konstantě k = 200. Součtová konstanta přístroj-e
. je rovna nule. Daný klín a maximální délka základn y
umožlLUjíměřit vzdálenosti nejvýše 60 ITl [minimální mě-
řitelná vzdále.nost je 2 mj. Zvýšení dosahu dálkoměru se
docílí postavením krátké vodorovné latě, která je podle
,[ 1] koflstantní délky, v koncovém bodě měřené vzdále-
nosti. V ci~ovanéln článku nejsou uvedeny další podrob·
nosti o N1šení latě. Patrně je lať vybavena; několika zá·
měrnými terči, vzdálenými od sebe vždy o délku základ·
ny přístroje, tedy o 300 mm. Chceme-li pak měřit vzd:ile-
nosU v intervalu 60-120 m, přivedeme do koincidence
terč prvý a druhý; pro vzdálenosti 120-180 m koincidu-
jeme terč prvý a terč třetí atd. Měi\ená vzdálenost pak
je .
D = 200 X [vzdálenost kOincidujících terčů + čtení

stupnice přístroje).
Myšlenku použití takovéto [telemetrické) latě v právě

popsané í'pravě první vyslovil a p~ihlásil k patentování
dr. inž. K. Kucera [3]. Je škoda, že i,eho telemetrická lať
nebyla 'patentována. i v cizině. S latí, podle návrllU
dr. Kučery, je možno měřit i "Teletopem" s deviačním
klínem 1:100 se stejnou přesností, ale ve větším rozsahu
než s dvojobrazQvými dálkoměry.
S použitím latě vyhotovené pro dálko měl' BRT OU6 JO

možno měřit, vzdálenosti do 2~0 m. Na základě shol'a
uvedených skutečností lze s určitostí tvrdit, že tato lať
je opatřena čtyřn'!i terči, v konstantních vzdálenostecl1
300 mma její celková délka činí 900 mm.
Dalelmhled přístroje má zvětšení 15násobné, prumčr

objektivu 25 mm, zorné pole 30. Nejmenší vzdálenost, na
kterou lze dalekohled· zaostřit, je 1,8 m.
Redukční zařízení přístroje je možno vypnout, což

umožňLje měřit vzdálenosti jak šikmé, tak i vodorovné.
Nepříznivý v.liv překrytu obou koincidujících obrazů

a . osobní cllybypozorovatele je opticko-mechanicKou
cestou kompenzován na minimum.
Střední chyba ve dvojí koincidenci automaticky re-

dukované vzdálenosti s dobrým koincidenčním obrazem
cmí ± 0,03% měřené vzdálenosti. Střední chyba oelková,
včetně zbytkcvých chyb systematických je ± 0,060/0'
Redukční telemetr BRT DOB [Basis-Reduktionstach v-

meter) je velkým přínosem pro podrobné mapovací prá-
ce, neboť v sobě spoju}e výfiody telemetrů s přesností
dokonalejších dálkoměrů. Telemetrická lať proti těžko-
pádhýll1 ~vislým nebo vodorovným latím jiných. dáll"J-
měri! představuje úoolný a skladný doplněk. Zdá, se, že
by telemetr BRT 006 mohl být ideálním přístrojem pro
topografick01: revisi, pro doměřování fotogrammetricky
nevyhodm~ných prostorů, pro vyměřování polních tratí
ve velkých měřítkách a pro všechny ostatní měřické
práce, při Kterých potřebujeme j-ednOduché a lehké mě-
řicl,é soupravy.
Lilera tura.
[1] Basis-Reduktionstachymeter 006 der optischon

Werke JENA. Der Fluchtstab, ,č. 3/4. r. 1960.-
[2J Basis-Reduktions-Tachymeter BRT 006

firemní literatura. VEB Carl !eiss JENA 1960.
[3J Přihláška vynálezu PV 3747-59: Dr. tnž. Karel Ku-

čera: "Telemetrická lať."
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Diferenciálne rovnice I. díl (2. vydání 1960, str. 447),
II. díl (1. vyd\iní 1958, str. 407), Bratislava, VSAV.
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pojatý výklad o diferenciálních rovnicích sťl snahou
uvádět výsledky ve tvaru schopném aplikability. Jsou
zaměřeny hlavně pro potřebu studentů matematiky
na vysokých školách.

D d'l' d'l d'f . 'I í h . , h . I d í 526.89: 622.1 Neubert, K., Stein, W.vou I ne I o o I erenCla n c rovnICIC Je pos e n
knižní prací akademika SAV J. Hronce, zesnulého Plan- und Ri6kunde. Band 1. (Nauka o zhotovováni
1. prosince minulého roku. Akademik J. Hronec, vy'_ plánů a náčrtů. Díl 1.) Vydala Bergakademie Freiberg.

Fernstuuium 1958.znamný slovenský matematik a pedagog, trojnásobný
rektor Slovenské vysoké školy technické, působil od Odbor dálkového studia Freibergské hornické akademie
r. 1950 jako vedoucí katedry matematiky na přírodo- vydal v letech 1954/55 skripta pro dálkové studium
vědecké fakultě Komenského university v Bratislavě. z oboru zhotovování plánů a náčrtů se zaměřením k po-
I. díl jeho knihy obsahuje nauku o obyčejných třebám důlního měřictví. Po prověrení těchto skript

diferenciálních rovnicích: ObyčejJlou dif. rovnicí se v praxi přikročila Freibergská hornická akademie k jejich
vydání tiskem. -rozumí předpis, udávající souvislost mezi promĚ'nnou x,

neznámou funkcí y(x). a jejími derivacemi, který lze Sešíty 1-4 uvedených skript jsou uspořádány velmI
takto označit (F je daná funkce vypsaných argumentU): pečlivě do I. svazku; sešity 5-8 jsou, pak uspořádány do

II. svazku učebnice. Její látka je rozdělena na tři části:

( dy. d'y dny) A. Historický přehled.
F x, y,' dx' dx"'" '-dXn = O. (I)

B. Zhotovení plánu.
Po úvodní první kapitole jsou postupně v kapitolách
II až V probrány dif. rovnice prvního, pak druhého a C. plán důlního díla jako podklad k novým otvírkám.
též obecně n-tého řádu [vztah (I) obsahuje z derivací První díl uč€bnice obsahuje část A a polovinu části B.
. dy dy d'y Patří sem mapa s vyobrazeními, která Je z technických
Jen dX resp. dx a (lx' resp. derivace neznámé dÍlvodů od knihy oddělena.
funkce až do n-tého řádu]. Zvláštní pozornost je vě- V části A po úvodních slovech následují Jyto kapitoly:
nována rozmanitým speciálním případům a lineárním .
dif. rovnicím n-tého řádu [tj. speciálnímu případu (1)] 1. Měření od dob římských až po začátek 17. století.

2. Pokroky v rýsování a ve vývoji až po druhou ti~tinu
dny dn~ly 'dy 18. století.
dxn -+- al dxn-l + ... + an-l dX + anY = b, (2) 3. Další výVOja~ po dnešní dobu.

4. Zřízení funkce důlního měřiče a zhodnocení významu
kde al, a., ... ;am b jsou dané funkce argumentu x a y(x) starých důlních plánů pro soudobé práce.
opět neznámá funkce. V kapitole IV při existenčních á
důkaz,ech J'e na instruktivním příkladě ukázána Eule- V č sti B pak pokračuje učební látka v kapitolách:

5. Obsah plánů dil.lních děl.
rova myšlenka pro přibližné řešení dif. rovnice 1. řádu; 6. Druhy zobrazení.

, příklad umožňuje stálé srovnávání přibližných hodnot 7. Kres.licí materiál a kreslicí pomůcky.
s exaktním řešením. Na Eulerovu myšlenku navazují 8. Všeobecné pomůcky ke kreslení.
numerická řešení, která vypracovali Runge a Kutta. 9. Kopírování a rozmnožování.
Tyto metody jsou podrobně popsány v kap. XIV, 10. Zmenšování a zvětšování.
kterou spolu s kap. XV o formálním řešení dif. rovnic 11. Podklady plánu důlního díla.
pomocí nekoI+ečných řad napsal doc. f... Huťa. Ve 12. Zhotovení situačního náčrtu.
fyZice i v technické praxi jsou velmi časté a důležité 13. Zhotovení nárysů a bokorysů.
dif. rovnice 2. řádu. Jejich okrajovým podmínkám H. Konstrukce perspektivních snímků.
(tj. dvěma podmínkám na dvě libovolné konstanty, 15. Stereoskopické snímky a fotogrammetrie.
které obsahuje každé jejich obecné řešení) je věnována,
- kapitola VI. Systémy lineárních diferenciálních rovnic Již z tohoto výčtu kapitol 1. svazku je patrna důklad-

• nost, s' níž autoři skript pro dálkové studium diHního
měřictví sestavili učební texty, které jsou doplněny také
otázkami, jež mají být probírány na seminářích k jed-
notlivým kapitolám.
Učebnice je nejen důkladně, ale i s pedagogickou uváž-

livostí zpracnvána, takže může dobře sloužit dálkově
studujícím k'e studiu důlního měřlctví bez výkladu na
př,ednáškách.
Doporučujeme tuto publikaci pozornosti všem pracov-

nikůin důlně měřické služby a všem pedagogickým pra-
covníkům na hornických průmyslových školách i na báň-
skych vysokých školách. Štorkán

n

dy· 2:-~ + a'J' y .. + a· = O i = 1, 2, ... , n,uX • J.. ,
j=l

kde aii (i, j = 1, 2, ... , n), ai jsou dané funkce argu-
mentu x a Yi(x) neznámé funkce téhož argumentu,
jsou probrány - včetně jejich velmi úzké souvislost·i
s rovnicemi (2) - v kap. VIJ. Kapitola VIII obsahuje
fyzikální aplikace soustav typu (3) s konstantními
koeficienty aii' ai (potenciální a kinetická energie,
kmitavý pohyb). V pstatních kapitolách jsou studovány
diferenciální rovnice s komplexním argumentem ne·
známé funkce.
II. díl vyhradil autor pro parciální diferenciální

rovnice, tj. dif. rovnice tvaru

(
~ oy <Jy,

F Xl> X,, ••. , Xm; y; -,,-, -,,-, ... , -.,- ; ... ;
!lXl !IX, "Xm~~,-~~,...,:;!)' =0,

I 12m

}{dey -(Xl> x, , ... , Xm) je neznámá funkcem pJoměnných
Xl' x" ... , xm' a pro systémy takových rovnic. Asi
jedna třetina obsahu je věnována parciálním dif. rov-
nicím 1. řádu [tj. rovnicím typu (4) jen s prvními
parciálními derivacemi neznámé funkce], které se nej-
častěji vyskytují v geometrii při studiu ploch. Větší
část zabírají parciální diferenciální rovnice 2. řádu
[ve vyjádření (4) jsoujJrvní a druhé parciální derivace
neznámé funkce]. Ty jsou velmi důležité pl'O aplikace
ve fyzice i v technických naukách.
Do díla zahrnul akademik Hronec'i výsledky svých

vlastních prací. Obě knihy podávajitak samostatně

526.91 HeimU, R.
Vermessungstechnische Instrumente. (Geodetické pří-

stroje - použití, zkoušky a opravy.) Oldenoourg, Mni-
chov 1960, 104 str., 112 obr.,Z. vydáni.
Kniha je určena zeměměřickým pracovníkům. POdává

stručný a výstižný prehled o použití, zkouškách ft opra-
vách geodetiékých přístrojů používaných v NSR. Mno-
hých z uvedených přístrojfi používají i naše Zleměmě-
řické, pmjekční a stavební složky, ·zejména přístrójl1
VEBCarl Zeiss-Jena a Wild. Autor v knize uvádí i struč-
né popisy a justáž nivelačních přístrojfi s automatickou
horizontací záměrné přímky a theodolitfi s automatickým
výškovým indexem místo indexové libely.
Autor: R. Heindl v prvých pěti kapitolách (30 stran)

popisuje vznik a odstranění přístrojových chyb vyskytu-
jících se při přímém měření délek (chyby pásem, latí).
u zrcátek, trojbokých a pentagonálních hranolfi, sklo-
noměrů, da1:ekohledfi ft mlel. Další 4 kapitoly (38 stran)
jsou věnovány zkouškám nivelačních přístrojů všech ty-
pů,P.l'ístrojům pro měření vodorovných a svislýchúhHl.
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Geodetický obzor
sv. 6/48 (1960) č.12

(busola, theodolitj, dále plani.metrům, pantografum a pří
strojum pNr nepřímé měření délek, jako jsou nitkový,
pravítkový a šooubový dálkoměr, záměrné pravítko
apod. Nejobsáhlejší a také nejcennější je poslední 10. ka-
pitola [35stranJ týkající se nejnovějších nivelačních
přístrojů Ni 2 Oberkochen, lNA Ertel Mnichov, Askania
a Breithaupt a theodolitu' Zeiss II, Zeiss III Oberkochen,
Askania, Wild'T 2 a Wild T 1 A [s automatickým inde-
xem svislého kruhu]. a jejich pi'ísluŠ€nství, zejména dál-
koměrných a základnových latí. Oálezde autor uvádí
popis a návod k justáži tachymetru Hammer-Fennel,
Oahlta 020 a dvojobrazových dálkoměrů Oimess, Redta,
\VilcEROH, Kern DKRT, Teletop a Kiplodis, včetně zkou-
šek a funkce jednotlIVých zařízení.
Z hlediska obsahovéhiO a rozsahu jednotHvyc,h k,apitol

je třeba připomenout, že téměř 2/3 celé publikace věnuje
autor popisu známých a jednoduchých pomůcek a pří-
stl'Ojů; novým a složitým přístrojům, které by vyžadovaly
podrobnou znalost funkce jedniotlivýchčástí, je věno-
ván j,en všeobecný popis principu a funkoe příslušných
zařízení. Přesto však 1'e tato publikace přínosem v oboru
justáž,e a zkoušek geodetických přístroj u, neboť podobná
tematika není li nás v' dostupné literatuře takto sou-
hrnně zpracována.

Brigády socia.listické práce v ústavech geodézie
a kartografiepomáhají zvyšovat produktivitu

práce 526:331.876(437)

Socialistické soutěžení v ústavech geodézie a karto-
grafie zapustilo pevně své kořeny. Doznalo za dobu
trvání Ústřední správy geodézie a kartografie mohutný
rozmach a slavilo nejeden významný úspěch. Naše stra-
na a vláda ocenila stále stoupající úsilí našich geodetů
a kartografů za zvýšení produktivity a efektivnosti je-
jich výroby a stanovila, aby jako symbol jejich socia-
listického soutěžení byl vítězi mezi ústavy udělován
Rudý prapor Ústřední správy geodézie a kartografie a
ÚV Odborového svazu zaměstnanců místního hospodář-
ství s příslušnou peněžitou prémií.
vývoj socialistického soutěžení doznal v r. 1959 až

1960 dalšího kvalitativního skoku. Po vzoru pracujících
v dolech, hutích a továrnách pochopili i geodeti a karto-
grafové, že pro splnění smělého cíle n'ašeho lidu - dovršit
výstavbu socialismu a přejít k budování komunistické
společnosti - je nutno zvýšit úsilí za dosažení vysoké
produktivity práce, p,ředevŠ"!m na základě technického
pokroku a rozvoje. Pochopili, že - je nutné i v geodézii
a kartografU vychovávat· pracovníky v socialistických
-zásadách a připravit je ke vstupu do komunistické spo-
lečnosti. Proto i oni počali ustavovat kolektivy,soutě-
žící o titul' brigáda socialistické práce.
V současné době soutěží v ústavech geodézie a karto-

grafie o uskutečnění hesla "Sociallsticky pracovat, učit
se a socialisticky žít" 127 kolektivů, z nichž 9 již tohoto
hrdého titulu dosáhlo.
Aby nový výraz socialistického soutěžení nebyl pone-

chán živelnému vývoji, 'uspořádal ústřední výbor Odbo-
rového svazu zaměstnanCu místního hospodářství
s Ústřední správou geodézie a kartografie k široké vý-
měně zkušeností aktiv vedoucích brigád socialistické
práce v Bratislavě dne 11. října 1960. ,
Úvodní referáty předsedy ÚVOSMH s. Berana a před-

sedy ÚSGK s. inž. Pruši zhodnotily klady a přínos brigád
socialistické práCe jak v odborářském, tak hospodářském
životě ústavl1. Ukázaly však současně na některé dí!čL
nedostatky; k nimž ještě na ruzných místech dochází
a naznačily cestu k jejich odstranění.
V bohaté a plodné diskusi ukázali jednotliví soudruzi

na úspěchy ve výrobě, dosažené použitím nových pra-
covních forem a metod. Tyto metody si brigády, socia-
listické práce osvojují a rozšiřují na ostatní pracoviště
ústavu. "Produktivitu práce je však nutno zvyšovat nim-
stále a předávat i v geodézii a' kaJ:tografii fyzickou ná-
mahu a dřinu strojům. Jednou z cest k tomu je maxi-'
mální využiti výpočetních metod strojně početních stanic

pro různé geodetické výpočty nebo pro provádění jed-
notné evidence pudy a její údržby na děrovacích nebo
samočinných počítačích. Tato metoda znamená trojná-
sobné zvýšení produktivity práGe a je vskutku podivné,
že jsou ještě ústavy, které se brání provádění JEP stroj-
ně početními stanicemi. V dusledku toho mají tyto ústavy
značné reservy v rustu produktivity prá'ce.
Ústavy se v budoucnu lépe zaměří na zvyšování pro-

duktivity práce soustavným a neúnavným zaváděním
nové techniky, zkvalitňováním zlepšovatelského hnut! a
neuStálým prověřováním organizace práce. Zejména se
zaměří na zkrácení časů a zlevnění přípravných nebo
následných prací fotogrammetrického mapování. Jde
hlavně o zaměřování vlícovacích bodu a klasifikaci le-
teckých snímků, především však o zkrácení topografické
revize, která v současné době znehodnocuje zrychlení
dosažené fotogrammetrií. V kartografické kresbě ústavy
urychleně přejdou na rytinU map všech druhu, budou
pružně a rychle odstraňovat všechny objektivní příčiny
zpomalení. Přitom je nutno se odvážně vypořádat s ne-
zdravými předsudky vůči této metodě.
Průkopníky v zavádění těchto metod budou členové

brigád socialistické práce. Aby však mohli zvládnout
náročnost nových forem práce, je nutné, aby splnili
i druhou část svého hesla. Jde ·především o to, aby si
naši pracovníci osvojili nejnovější poznatky vědy a tech-
nologie a zvyšovali svou odbornou kvalifikaci. Zvyšo-
vání odborné kvalifikace však není možno chápat jako
jednoriizové, tj. absolvování vysoké nebo pfljmyslové
školy. Technický pokrok je nutno neustále .sledovat a
spojovat jej s ekonomickými, znalostmi v život. V nepo-
slední řadě je třeba zvyšovat politickou úroveň všech
našich pracujících, neboť jen politicky vyspělý jedinec
a kolektiv muže podstatně a progresivně zasahovat do
zlepšené výroby, zduvodnit své návrhy a přesvědčit masy
našich pracující<;h· o jejich prospěšnosti.
K naplnění poslední části hesla brigád socialistické

práce - socialisticky žít - byly v poslední době vytvo-
řeny i v našiph ústavech předpoklady zřízením podni-
kov\í'ch fondů pracujících. Tyto fondy dávají hmotné
zajištění různých kulturních a rekrl:)ačních akcí, vybu-
dování klubi'!, rudých koutku, knihoven flpod. Zavedením
pětidenního pracovního týdne ve třetí pětiletce budou
zlepš~ny i podmínky příslušníku polních měřických od-
dílů, vzdálených od středisek kulturního života.
Diskusní příspěvky 25 soudruhu dokázaly, že tyto pro-

blémy jsou živé, že se stávají vlastními všem brigá-
dám social,istické práce. Současně však dokázaly jistotu,
že problémy budou vyřešeny v. krátké době a rozšířeny
na všechna pracoviště ústavugeodézie a kartografie.
Soutěž o získání titulu brigáda socialistické práce

neustále roste a sílí. Te zavazuje závodní organizace
strany a Revolučního odborového hnutí k tomu, aby zvi-
. šily náročnost na hodnocení' činnosti a úsilí těchto ko-
lektivů. Nabyté zkušenosti je .však nutno neustále. pře-
dávat kolektivum zaostávajícím.
Před pracujícími ústavu geodézie a kartografie stojí

náročné a velké úkoly třetího pětiletého plánu, které
musí být splněny. Budou k tomu použity pracovní formy
s vysokou produktivitou práce. Přesto však socialistické
soutěžení, metoda zvyšování produktivity práce, vyvěra-
jící z iniciativy pracujícíCh a jejich poměru k socialistic-
ké práci rozhodne i v resortu geodézie a kartografie
o splnění třetího pětiletého plánu.
Napřeme proto všechno úsilí za zkvalitněni socialistic-

k.ého soutěžení, za rozšíření hnutí brigád socialistické
práce a za dosažení vysoké produktivity geodetických
a kartograf.ic·kých prací. lirák

Vyhodnocení socialistiekého soutěžení
za III. čtvrtletí 1960

526 :331.876 (437)

Celkový rozbor socialistického soutěžení v ústavech
geodézie a kartografie ukázal, že ve třetím čtvrtletí t. r.
došlo v něm k dalšímu rozšíření a prohlouQenL Závazky
pracujíc1ch se zaměřovaly především na přijetí progre-
sívních pláníl, zkracování termínů, na úkoly v meliora-
cích, pomoc patronátním JZD ',a na kvalltu prováděných
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prací. V socialistickém soutěžení je i nadále věnována
poz,ornost zvyšování kvalifikaoe pracovníků.
Iniciativa pracujících se zaměřovala nejen na splnění

ekonomických a hospodáfsko- technických ukazarelu
plánu,al,e i na zaváděnťnových pokrokových metod prá-
oe ,a rozvoj zlepšovatelského hnutí. V,e III. čtvrtletí bylo
v ústavech geodézie a kartografie podáno 58 zlepšovacích
návrhů, z nichž 19 bylo zavedeno do praxe a kromě toho
10 ,přijatých .z jiných ústavů.
V porovnání s II. čtvrtletím lz,e říci, že socialistické

sout'ěžení v ústavech geodézie a kartografie se rozvíjí
úspěšně. Dále s,e prohloubila aktivita ZO KSČ a ZV ROH,
což pomoh-lo zapojit větší p,očet pracovníků do socialis-
tického soutěžení a zvýšit socialistické závazky. Ve
III. čtvrtletí se do socialistického soutěžení zapojilo
96,4:% z celkového počtu výrobních technikfi s 272 ko·
lektivními a 2956 individuálními socialistickými závazky.
Závazky splněné v'e III. čtvrtletí pi\etdstavují hodnotu
2,5 mil. Kčs.
Většinou jdf;l o závazky zaměřené na splnění plánova-

ných úkolů, pomoc zemědělství při bud,ování meliorací
a závlah a pomoc patronátním JZD. Na melioracích bylo
odpracováno 2168 hodin, na brigádní pomoci země,děl-
ství 26 700 hodin a na akci "Z" 7200 hodin.
Jádrem rozvoje socialistického soutěžení je rozvoj

hnutí brigád socialistické práce, který zaznamenal v uply-
nulém čtvrtletí další v~estup. Počet kolektivu přihláše-
ných do tohoto hnutí stoupl o dalších 18, takže ve
III. čtvrUetí bylo v našem r,esortu již 131 kolektivů, sou~
těžících o hrdý titul brigáda socialistické práoe, 29,7 %
Výrobních pracovníků. Do konoe III. čtvrtletí byl titul
uděl'en již devíti kolektivům. V ÚGK Č,eské Butdějovice
a 'ÚGKPreš()v byly tituly uděleny již dvěma kolektivům.
Ústi\ední správa geodézie .a kartografie spolu s Ústřed-

ním výborem odborového svazu uspořádaly v měsíci
říjnu l€tošního J:oka celostátní aktiv brigád socialistické
práce, na kterém si pracovníci - členové brigád --:- vy-
měnili své zkušenosti. Z t,ohoto aktivu si účastníci od-
nesli mnoho poznatků důležitých ,a prospěšných k zl'ep-
šení další činnosti brigád. Prešovští soudruzi podali pří-
klad toho, jak mohou členové brigády pomoci podle vzo-
ru s. Gaganovové jiným zaostávajícím pracovištím svého
ústavu. Řada jiných soudruhu konkrétně ukázala, ,jak
brigády napomáhají zavádění nové techniky, jak II ko-
lektivu hodnotí kriticky vlastní práci i výsledl{y do-
sažené ve studiu na prfimyslollé škole a }ak hodnotí prá-
ci svých členů ve veřejných funkcích.
Velmi cenným výsledkem .aktivity některých brigád

socialistické práce je t.aké vytVOření kolektivů brigád
socialistické práce v patronátním JZD z popudu aza po-
moci členů brigád z našich ústavů. A tak by bylo možno
pokračovat dál ve výpočtu celé řady dalších cenných
zkušeností. .-
O tom, že soc~alistické soutěžení 11 ústaV€ch geodézie

a kartograf1e již má širší zákl,adnu nejlépe svědčí hos-
podářskévýsledky a organizace socialistického soutěžení
více ústavů, které se blíží, úrovni nejle,pšího ústavu. Tak
např. v Ústavu geodézie a kartografie v Českých BlIidějo-
vicích má vysokou úroveň socialistické soutěžení a hnutí
brigád socialistické práce. V Ústavu geodézie a. karto-
grafiel v Opavě bylo v pruběhu III. čtvrtletí t. r. dosaženo
rovněž velmi dobrých výsledkfi. Rozepisování vlastních
nákladi!. na čety v tomto úS'tavu je dobrým příkladem
ostatnÍlII1 ústavům v zajišfování přímé účasti pracujících
na dosahování konkrétních úspor vlastníCh nákladů.
K těmto dvěma ústavum se přiřadily v III. čtvrtletí t. r.
Ústavy geodézLe a kartografie v Pardubicích, Liberci
a v Prešově. PracovníCi rechto ústavfi se velmi dobře
zaměřili na rozšíření a prohloubení hnutí brigád so-
cialistické práce, čímž Si vytvořili předpoklady pro
včasné a kvalitní splnění hospodářských úkolfi.
L2leoduvodněně předpokládat, re se dostanoU jmeno-

vané ústavy, budou-li dále rozví}et iniciativu pracují-
cích stejn~m tempem, v příštích obdobích rdo popředí
v celostátním socialistickém soutěženÍ.
Všechny podmínky celostátního socialistického soutě-

žení splnily ve III. čtvrtletí tyto ústavy: Geodetický a to-
pografický ústav v Praze, GeOdetický ústav v Bratislavě
a Ústavygeodéziea kartografie v Praze, Českých Bu-
dějovicích, Plznl, Liberci, Pardubicích, Opavě a v Pre-
šově.

Geodetický obzor
sv. 6/48 (1960) č.~2

Na základě rozboru plnění hlavních soutěžních pod-
mínek a s přihlédnutím k dalším ukazatelům, zejména
k masové politické práCi, iniciativě v rozvoji nových fo-
rem socialistického soutěžení, organizaci práce, kvalitě
prováděných prací apod., vyhodnotilo kolegium předsedy
Ústřední spráVy' geodézie a kartografie a předsednictvo
ústředního výboru Odborového svazu zaměstnanci!. míst-
ního hospodářství jako nejlepší Geodetický ústav
v Bratlslavě. Pi\edseda Ústřední správy geodézie a karto-
grafie soudruh inž. Jaroslav Prfiša" spolu s předsedou
ústředního výboru Odborového svazu zaměstnanců míst-
níb!o hospodáfství ,odevzdal vyznamenanému ústavu pu-
tovní Rudý prapor na slavnostní schůzi konané dne
12. listopadu t. r. v Bratislavě.

Vyhodnocení nejlepších pracovníků ŮSGK
v resortu ŮSGKza rok 1960

526 :331.876( 437 J

U příle'žitosti oslav 43. výročí Velké říjnové socialis·
tické revoluce bylo vyznamenáno rozhodnutím kolegia
předsedy Ústřední správy' geodézie a kartografie a před··
sednictva Ústředního výboru Odborového svazu zaměst·
nanců místního hospodářství čestným odznakem "Nejlepší
pracovník" 34 pracovníků z ústavů podřízených Ústřední
správě gleodézie a kartografie.
Mezi vyznamenanými JSOU i pracovníci, kteří mají zá-

sluhu o technický rozvoj a rozšíření vynálezeckého a
zlepšovatelskéh,o hnutí v ústavech., Tak např. s. Jozef
Spevák z Geodetického ústavu 11 BratJslavě je znám jako
průkopník nových forem práce a jako zl'epšovatel. Podal
v ústavu již několik zlepšovacích návrhů. Z jeho přija-
tých a do praxe zavedených zlepšovacích návrhu je nejvý·
znamnější radiopřístroj na zachycování časových signálfl
potřebných pro astronomickou orientaci. Jiným zjepšo-
vacím návrhem zaved'eným v ústavu je kapesní stereo-
skop, jimž dosahuje zvýšení produktivity prácel a snížení
vlastních nákladů.
Příkladem správného přístupu ke zvyšování kvalifi-

kace je s. Antonín Pres, technik z Ústavu geodézie a kar-
tografie v Erně. Tento nejlepší pracovník, který pu-
sobí v odvětvi geodézie a kartografie od r. 1946, dosa-
huje velmi dobrých pracovních výsIedki!.. Při zaměstnání
vystudoval jedenáctiletou střední školu, kterlou zakon-
čil maturitou s vyznamenáním. S tím se však nespokojil
a studoval dále zeměměí'ický obor na prumyslové škole
stavební v Brně. Při všech zkouškách prokázal výborné
znalosti a skončil právě studium s výborným prospě-
chem.
Vyznamenými nejlepšími pracovníky v rooe 1960 jsou:

Josef Bar c a I, topograf ~,Geodetického ,a topografic-
,kého ústavu v Praze,

František H u s t o I e s, brusič tiskových desek z Karto-
grafického a reprOdukčního ústavu 11 Praze,

inž. Jiří Cit r o n ber g, vedoucí měřického oddílu
t :Ostavu geoďézie a kartografie 11 Praze,

Jana Ko h o u t o v á, tecp.nička Střediska geodézie v Pří-
brami z Ústavu geodézie a kartlografie v Pra2le,

inž. František H a vel k a, V€doucí měřiékého oddílu
z Ústavu geodézie a kartografie v Praz'e,

Václav For ma n, revisor' kartografického oddílu
z Ústavu geodézie a kai'tografie v Plzni,

František O u pic k ý, vedoucí Střediska geodézie v Lou-
nech z Ústavu geodézie a kartografie v Liberci,

inž. Vladimír Š o u rek, vedoucí Oddílu z Ústavu geo-
dézie a kartografie v Liberci,

Josef Typ I t, V€doucí měřické čety z Úst.avu geodézie
a kartografie v Pardubicích,

JoS€f D o I a n s k ý, topograf z Ústavu geoďézie a karto-
grafie v Pardubicích,

inž. František K o u b e k, ředitel Ústavu geodézie a kar-
tograHe v českých Budějovicích,

Olga Ma r'tJ Š o v á, kartografka Zl Ústavu geodézie a kar-
tografi:e v Českých Budějovicích,

Mir~\av H o I a s, technik Střediska ge!?dézie v Soběslavi
z mtavu geodézie a kartografie v Oeských Budějovi-
cích,

Josef P r a u s, technik Střediska g,eodézie ve Vodňanech
z Ústavu geodézie a k,artografi€ v Českých Budějovi-
cích,
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Antonín Po 1á k, vedoucí .měřickéčety Střediskageo'dé.
:zie v Českém' Krumlově z Ústavu geodézi€ a kartografíe
v Českých BudějoVÍcích,
Antonín P l' e s, technik z Ústavu geodézie á }<artografie
v Brně,

inž. Valentin Se h i e b 1, vedoucí provozu z Ústavu 8'eo-
.dézie a kartografie v Brně,

František Ma c há t, technik Střediska geodézie v Kro~
měříži z Ústavu geodézie a kartografíe v Brně,

inž. Josef L.a n g'~ 1', vedoucí měřického oddHu z Ústavu
geodézie á kartografíe v Brně,

inž. František S k len á ř, vedoucí JIlěřickéhO oddílu
z Ústavu geo~ézie a kartografíe v Opavě, .

dr. Mojmír Mu s i 1, vedoucí měři"cké čety Střediska geo:
dézie v Šumperku z Ústavu geodézie a kartografíe
v Dpavě, •

inž. Ondrej Bot to, vedoucíměřického oddílu z Geode-
tického ústavu v Bratislavě,

inž. Eugen Uhl i a l' i k, vedoucí provozu z Geodetického
. ústavu v Bratislavě,

Jozef S pe v ák, fotogrammetr z Geodetického ústavu
v Bratislavě,

inž. Jozei Ma l' e k, vedoucí. fQťogrammetrické čety z Geo-
detickéhoústavu v Bratislavě,

Pavol Gal a Š, preparátor skleněnych d'esekz Kartograc
fíckého a reprodukčního ústavu v Modre-Harmóníi,

Mária Š e b e lov á, kartogr'afka z Kartografického a re-
produkčného ústavu v Modre-Harm6níi,

VáClay Ne u ber g, \"edoucí měřické čety z Ústavu geo-
dézie a kartografíe v Bratislavě,

Štefan Vy fe t e lk a, vedoucí měřické čety z Ústavu
geodézie a kartografie v Bratislavě,

Margíta K a l' a s o v á, kartografka z Ústavu geodézie
a kartograÍie v Bratislavě,

Matej P i v k o, geodet z Ústavu geodézie a kartografie
v Zilině,

inž. Fedor P u r d e Š, vedoucí měřickéhO oddílu z Ústavu
geodézie a kartografíe v Prešově,

Ján Č u j, technik Střediska geodézie v Levoči z Ústavu
geodézie a kartografíe v Prešově,

Ivo Fr '8' y, technik z Ústavu geodézie a kartografie
'v Prešově. -
Předseda Ústřední správy geodéz'ie a kartografíe sou-

.-&D1h inž. Jaroslav Průša a předseda Ústředního výboru
Odborového svazu zaměstnanců místního hospodářství
soudruh Václav Beran odevzdali vyznamenaným nejlep-
ším pracovníkům čestné odznaky na slavnostní konfe-
renci dne 14. listopadu 1960 v hotelu International
v Praze. Ulm

Ze semináře VÚGTK v Praze
526.8:774/777:374.5(437)

Dne 20. října 1960 se konal ve VÚGTK seminář, na
kterém přednesl s. inž. Plachý refl:lrát na téma: "Me-
ehanizace metody rytí do vrstvy a údržba mapy touto
metodou" ..
V úvodní části referátu bylo pojednáno o vývoji metody

,rytí v kartogra'fíí a naznačeny' cesty, které uskutečňlljí
jeji mechanizaci ~aúčelem jejího plného využit! v re-'
sortu ÚSGK.
V hlaVní části referátu bylo pojednáno o plastických

hmotách, které. mohou. být použity za nosiče rýcí vrstvy
a také pro všechny ostatní kartografické účely. Plné vy-
užití plastických hmot v kartografii je důležitou podmín-

i kou širokého uplatnění Il;letody rytí do vrstvy a přináší
Ilokrok a hospodárnost do důležitých úseků pracovního
procesu. K plnému využití plastickýclt hmot v ,kartografii
přispívá znalost jejich fyzikálně chemických vlastností,
kJeré ovlivňují přesnost mapy. Bylo provedeno třídění
plastický~h hmpt s ohledem na jejich vlastnosti a druh
polyreakcí. Účastníci byli seznámeni s dilatometrem na
měření teplotního koeficientu délkové roztažnosti plastic-
kých hmot, který byl konstruo\1án ve VÚGTK, a s výsledky
mě~eníplastických 'fólií Astralonu, Transpalonu a bílého'
Ekalonu. Z předběžných výsledků měření, ve kterýCh bude
pokračováno, byl sestaven graf. S ohl~«em na provedená
měření byl navržen způsob, kterým lze eliminovat rozmě-
rovou hestálQstplastických hmot.
Tento návrh předpokládá, že bude provedeno tepelné

odstíněrtí světelného zdroje 41etermálním sklem anebo ji-
ným teplotním stínítkem a že požadovaná teplota v okolí
kop'írovacího rámu bude Udržována soustavou Whnů s re-
gulačním teploměrem. Plastické fólie budou před kopí-
rováním uloženy v klimatizační skříni. V další části byly
sděleny POdmínky, které nutno dodržet při konstrukci ry-
cích přístrojů a při broušení rycích hrotů. Bylo ukázáno
na možnost výroby rycích hrotů ze syntetických korundů
a zavedení továrního broušení rycíéh hrotů.
Důležitou úlohou geodézie a kartografie je údržba ma-

py . .Byl přednesen návrh na údržbu mapy 1: 10 000 a
1 : 2000. Údržba mapy bude provedena na plastických fó-
liích metodou negativního rytí do vrstvy. Pro menší
změny může být použito metody positivního rytí a někdy
také kresby. Za předpokladu, že rycí vrstva bude mít
stálou' vláčnost, budou změny provedeny na vydavatel- .
ském originále s rycí vrstvou. Pokud nebude mít vrstva
požadovanou vlastnost, nebudou opravy prováděny na vy-
davatelskénf originále, ale na zvláštních fóliích s rycí
vrstvou, která ponese soukopii příslušných mapových
prvků. Změny názvosloví budou prováděny na vydava-
telském originále názvosloví. .
Jestliže platí, že metoda údržby a použité reprodukční

metody jsou ve v21ájemné souvislosti, pak to platí přede-
vším pro mapu 1: 2000. Volba metody údržby mapy a
volba reprodukčních metod jsou podřízeny jen jedinému
cíli, tj. pohotové reprodukci a stálému souhlasu mapy se
skutečností. Pro menší náklady než 10 kusů byl proto
. navržen způsOb vícebarevné diazotypie a pro větší ná-
klady ofset. .
Semináře se účastnilo 42 účastníků z ÚSGK, ÚGK,

KRÚ, Voj. zeměpisného ústavu a z výzkumu. Št.

Výstava geodetických a kartografických prací
a dny nové techniky ÚGK v Plzni .

526:061.4(437j
Ústav geodézie a kartografie v Plzni uspořádal ve

dnech 9. až 23. října 1960 ve výstavním sále Krajského
vlastivědného muzea v Plzni výstavu geodetických a
kartografických pra,cí.
Výstava byla tematicky uspořádána tak, aby návštěv-

nlkůmukázala historický vývoj civilního i vojenského
mapování na území ČSSR zejména ve vztahu k Západo-
českému kraji. Ve vzorném uspořádání byly na výstavě
předvedeny ukázky nejstarších geografických map
z území Čech a vývoj mapového obrazu města Plzně od
původní katastrální mapy až po nejnovější moderní
technickou mapu v měřítku 1: 1000, opatřenou výško-
pisem, která slouží současnému rozvoji mě$fa a všem
potřebám technické i ostatní ve~ejnosti, která ji potře-
buje a využívá. Výstava dokumentovala účast geodetů
při výstavbě socialismu v naší vlasti v hlavních odvět-
vích našeho hospodářství zejména v zemědělství, prů-
myslu, územním plánování i obraně vlasti.
Výstava byla i dokladem úspěšně se rozvíjející foto-

grammetrické metody mapování a zlepšovatelského
hnutí. Na výstavě byly předvedeny dvojobr~zové dálko-
měry. s konstantní 2/ m.základnovou latí,signalizační
stavba "Hypertripus" i. jiné exponáty, které dokreslují
návštěvníku výstavy představy o funkci geodeta, význa-
mu jeho práce a o jeho úkolech v současné etapě bu-
dování vyspělé socialistické společnosti v ČSSR.
V průběhu výstavy byly pro návštěvníky promítány

třikrát denně filmy: "Mapy v našem životě" (film OSN
z r. 1948), "Zavolejte je včas" (film ÚGK v Praze z r.
1960) a "Rytí originálů map" (film ÚSGK z r. 1960)
v přednáškovém sále muzea.
V rámci výstavy geodetických a kartografických prací

byly uspořádány vfěsné spolupráci vedení ústavu, ZV
ROH a pobočky ČSVTS při ÚGK v Plzni ve dnech 13. a
14. října 1960 Dny nové techniky, na kterých byly před-
neseny referáty: _ ....
Ř. K a van, ÚGK. v Pardubicích: Reprodukční technika:
aj Montáz filmových negativů (positivů na sklo).
b) Rozmnožování map jednotné evidence půdy.
c) ROzmnó'žování plánů a map pro meliorace (v praxi

ÚGK v Pardubicích).
Inž. J. Ne u m a n n, KRÚ v Praze: Ryti do vrstvy:
aj Pomůcky k .provádění prací.
b l Technologické postupy při zavedení způsobu rytí
. a jeho ekonomický, přínos.



cj Podkladové materiály a vrstvy.
d) D.alší vý'fój.

lnž. V. Pic h 1í k, VÚGTK v Praze: Fotogrammetrické
mapování ve velkých měřítkách. (praktické zkušenosti).
a) Důvod a cíl výzkumu !otogrammetrického mapování

ve velkých měřítkách.
bj Volba měřítka snímků konstanty komory.a clispo-

sice pro fotoletecké práce.
c j Fotogramníetrická. signalisace.
d) Zaměření vlícovacích bodů.
e) Použití fotogrammetrie pro mapování místní. tratě.
f j Způsob fotogrammetrického vyhodnocení.
g) Zhodnocení výsledků a perspektiva využití foto-

grammetrické metody .pro technicKohospodářské
mapování. . l _

lnž. R. B li c k, ÚGK v Plzni: Sledování vnitřního napětí
při stavbě panelových budov (geodetické měření defor-
mací staveb).
a j Úvod - podchycení prostorových změn.
b) Přístroje a pomůcky k provedení pozorování.
cj Vlastní pozorování' po etapách. .
d) Výpočetní práce, grafické vyjádření výsledků a cel-

kové zhodnocení prací (přesnost pozorování, střed-
ní chyby). ,

Doc. inž. dr. O. Vál k a, VÚGTK v Praze: PočítaCí stroje
v ..geodézii (vývoj počtářské techniky},. .
a) Druhy (skupiny) strojů a pomů6ek a jejich využití

v počtářské geodetické .praxi.
b) Početní postupy a mechanika' strojiL
c) Speciální využití pro geodetické účely.
Diskuse k referáti'ím ukázala důležitost Dnů nové

techniky pro šíření poznatků vědy a zkušeností z praxe.
Vzájemná pozníinípracovníků výzkumu a prac<;lVníků
z praxe, vzájemné sdělování. zkušeností z nejd:{j.ležitějších
úseků rozvoje techniky v odvětví geodézie -a kartografie
jsou kladem Dnů nové techniky v ÚGK v Plzni. Byt~·
by žádoucí, aby Dny nové techniky v ÚGK v Plzni byly
povzbuzením zájmu zejména mladších inženýri't a tech-
niků ZápadočeSkého kraje o rozvoj vědy a techniky
v oboru geodj§zie a kartografie, o literární dokumentaCi
a o studium materiálů shromažďovaných z domova
i z ciziny na ústavě.
Více znát znamená lépe a ekonomičtěji pracovat, zvy-

šov~t produktivitu práce, šetřit fyzickými silami, zlep-
šovat kvalitu výsledků prací a vytvářet předpoklady
k postupnému zkracování. pracovní doby. Více znát však
znamená především více a lépe využívat technicko-eko-
nomických informací, které se nabízejí všem pracovní·
kům v bohatých materiálech ústřední "'literární doku-
mentace VÚqTK v Praze, ,ve výzkumných zprávách, pa-
tentních spisech, rešerších na speciální tematické úkoly
pro zlepšovatele a vynálezce a v literatuře samotné.
Výstava geodetických a kartografických prací i Dny

noyé techniky v ÚGK v Plzni byly významným počátkem
cesty západočeských geodetů a kartografů, která je po-
vede k vyšším formám socialistické práce a k lepším
zítřkům nás všech. Vytrvat na této cestě, překonávat
obtíže, nedat se odradit případnými přechodnými ne-
zdary, to je počátek úspěChů, které perspektivně nazna-
čovaly referáty o využívání fotogrammetrJe ve spojení
s další mechanízací a automatizací všech dalších vyhod-
nocovacích prací při vyhotovování základní technické
mapy pro hospodářskou výstavbu v naší socíalistické
~asti. ~.

s jez d O v Ý pa lác Parku kultury
a oddechu Julia Fučíka - Praha

se skleněnými kruhy a novou horizon-
tací
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