Podíl geodézie.a

kartografie

Před patnácti lety převzala lidově demokratická
republika válkou rozvrácené hospodářství.
Průmysl, 'jehož základní fondy byly opotřebeny,
byl roztříštěn na tisíce soukromých firem. Po převzetí moci dělnickou třídou ve "svazku pracujících
měst a venkova vytyčil její předvoj - Komunistická strana Československa - program znárodnění
a demokratizace hospodářství.
Po přeměně lidově demokratického státu v nástroj dělnické třídy, vypracovala strana směrnice
k obnovení hospodářství dvouletým plánem. Požadavek znárodnění
bank, peněžnictví,
klíčového
průmyslu a všech průmyslových závodů s více než
pěti sty zaměstnanců,
vytyčený v polovině roku
1945 byl uskutečněn dekretem presidenta republiky 28. října 1945. Znárodněním přešlo tehdy do
vlastnictví lidu více než 60 % průmyslu. Z této
hospodářské základny vycházel další prudký rozvOj celéhb národního
hospodářství, \ uskutečněný
za uplynulých patnáct let.
Do celkového úsilí pracujícIch upevnit a !'Ozvinout hospodářskou základnu se zapojili českoslovenští geodeti a kartografové na mnoha úsecích ná1'0dního hospodářství. V průmyslovém odvětví doplňovali mapové podklady p/:,o evidenci objektů a.
obnovu jeji~h základních fondů. Pro projektování
nových průmyslóvých závodů přispěla státní měřická služba zejména vydáním na tehdejší dobu
velkého díla '- státní mapy odvozené 1: 5000 a vypracováním· podrobnějších geodetických podkladů ve zkrácených termínech nejen v průmyslových centrech, nýbrž i v místech, kam byly nové
závody rozmísťovány, obzvláště na Slovensku.
Od roku 1954, :kdy byla vytvořena Ústřední správa geodézie a kartografie a jí podřízené geodetické
a kartografické
ústavy, se pomoc průmyslu podstatně zvýšila.
Pro velké prů.myslové celky byly vypracovány
základní plány závodfi se speciálními plány rourovodfi a' energetických sítí a IJlány požární.
Například Leninovy závody v Plzni, Sp'ojené ocelárnyv . Kladně, Vítkovické železárny v Ostravě,
Královodvorské
žele'zárny a cementárny, závody
na obráběcí stroje TOSČelákovice
a mn9ho dalších, užívají již' dávno těchto plánů jak pro řízení
a organizaci pr:áce, tak pro další rozsáhlou investi-«:ní výstavbu.
V~podniCích a závodech prfimyslového charakteru je mnoho dalšíchipřIležitostí
k uplatnění zkušených geodetfi nejen v p'rfiběhu investiční výstavby, nýbr~ i při soustavné údržbě velkých strojních
zařízení, rotačních pecí, jeřábových drah, železničních vleč~k aj. Napří;klad prostorových uloženI
jeřábových drah, které se porušují stálým provozem, proměřili naši ptúmysloví geodeti již celé
stovky a zachránili
tak národnímu hospodářství
/ velké hodnoty, jak je to přesvědčivě znázorněno
, v krátkém instruktážním filmu "Zavolejte je včas!"
Ve speciálních
prfimyslových pracích zaujímá
, dfiležité místo geodetické proměřovánI deformací

na průmyslovém

rozvoji

CSSR

přehradních hrází, sklářských
van, velikých plynojemů, stožárů a komínú, mostních konstrukcí,
'měření deformací lešení, bednění a armatur při
betonáŽi, sedání základových patek i měření deformací nadzemních rourovodú.
Geodeti pomáhají při budování všech dopravních
děl, ať jde o dopravu jakékoli energie - elektřiny,
vody, páry, :plynu r1ebo ropy - nebo o dopravní
cesty silniční, železniční, vodní i letecké a speciálně v tunelování.
V těchto velkých investičních dílech, přesahujících mnohdy i hranice státu se plně uplatňují na
celém státním území již vybudované trigonometrické
a nivelační sítě i mapy souvislého zobrazení v různých měřítkách.
Například geologický průzkum.
nerostného bohatství země a vymezenI dobývac1ch
prostorů se neobejde bez map a činorodé práce
geodetů, pracujících
nejen klasickými métodami
přímého měření, nýbrž i pomocí pozemní a letecké
fotogrammetrie.
I
y souladu s růstem požadavků roste i technická
vybavenost ústavů přístroji a pomůckami.
Pro rozsáhlou
rekonstrukci
železničního uzlu
v Praze se vyhledávají, kontrOlují a nově zaměřují
všechny podzemní inženýrské sítě pomocí detektorů.

Tento úkol stanovený ve směrnicích k třetímu
pětiletému plánu rozvoje národního hospodářství
na léta 1961-1965 schVálenýcb .celostátní konferencí KSČ se provádí s předstihem před projekčními pracemi. Generální investor Národního výboru
hlavního města Prahy postupuje ,velmi hospodárně a prozíravě, opatřuje-li si geodetickým měřením
sůučasný stav veškeré pozemní zástavby i nadzemních a podzemních inženýrských sítí .y projektovaných oblastech rekonstrukce
železniční sítě, která je velmi nákladná.
Někteří investoři však :q.a předstih zapomínají a
řeší vzniklé obtíže časově krátkými 'termíny pro
geodetické práce v průmyslu.
Na dalších
četných příkladech
mohli bychom
ukázat podíl geodetů i kartografů na průmyslovém
rozvoji v uplynulých patnácti letech.
Dosažená úroveň průmyslu ČSSR otevírá nové
perspektivy jeho rozvoje v příštích pětiletkách ,pro
vyšší uspokojování potřeb socialistické společnosti. '
Průmysl, zejména těžké strojírenství, zůstává nadále . hlavním odvětvím při kvalitativní
změně
struktury a při uplatnění chemizace průmyslu.
V souvislosti s tímto tempem rozvoje dále vzroste uplatnění a podíl zkušených a v práci pro prů"
mysl iniciativních a obětavých dělníkfi a techniků oboru geodézie a kartografie.
Ústřední správa geodézie a kartografie k tomu
vytváří potřebné předpoklady zabezpečováním tec;:hnického rozvoje uvnitř oboru, školením kádrů
i novou soustavou odměňování a hmotných pod.nětů.
Československá socialistická republika pomáhá
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Posoyzení potřeby. topografické revize v mapě 1:10 000
Technicky nejpokrokovější
měřická metoda topografického mapování - metoda univerzální - vleče. $ sebou
nevítanou ekonomickou zátěŽ: polní revizi vyhodnocené
kresby, zejména po v~škopisné stránce a doměřování
ploch vyhodnoce'n~ch nejistě neJ:Jo neúplně. Zv~šení v~robních v~loh zpllsobené těmito nákladn~mi polními pracemi dosahuje někdy čísel vzbuzujících pochybnost o v~hodách fotogrammetrie.
Mají-li se dokonaleuplatnlt
její
. přednosti, spočívající hlavně v nahrazení drahého přímého měření terénu levnějším měřením na prostorovém modelu vytvořeném dvojicemi leteck~ch snímkll, musí se
pracovní podíl polní revize, t:z;v. topografické, snížlt na
nezbytně nutnou míru a vyloučit všechny polní měřičské zásahy do zobrazení reliéfu, pokud již z vyhodnoceni vychází s jistou zárukou spolehlivosti. Nejlepším měřítkem . ke kval1taJivnímu posouzení
fotogrammetrické
"ýškopisné kresby z tohoto hlediska jsou statistické údaje· z topograf1ck~ch revizí, při kter~ch b~vá v jednom
listě určeno klasick~ml metodami až několik set kon. trolnfch bodll.
Z topografických revizí vykorian~ch GTOv roce 1959
se dá vytěžit poměrně bohatý materiál, kter~ po roztřídění podle rázu terénu a podle vlivťi různ~ch činltelfi
pfisoblcích ve v~robním procesu, nám může ukázat účele
nost nebo zbytečnost
topografické
revize,popřípadě
s rfizn~mi mezisthpni. }etřeba
hned připomenout,
že

přes obsáhlost zmíněného materiálu, hevyčerpávají jeho
rezultáty všechny možné kombinace
v~robních vlivd,
n~brž jen ty, které nastaly v roce 1959. Přesto i tyto
dílčí v~.sledky již Illohou podstatně přispět k omezeni
topografické revize,' neboť vycházejí z okolností nejčastěji se vyskytujících. Později mohou b~t vyplněny i méně
v~znamné mezery a tak sestaven kompletní Základ pro
posouzení potřeby topografické revize .
Soubor kontrolních pozorování musíme především rozdělit na dvě hlavní skupiny podle přehlednosti
terénu
z ptačí perspektivy: terén otevřený neboli volný a terén
zakrytý. Vědomě zde užívl1m termínťi odlišných od výrazfizaved~mých instrukcemi [přehledný a nepřehledn~),
neboť nepřehlednost posuzována z pozemního stanoviska
nimí totožná s nepřehledností
terénu z letadla. Dále nutno uvážit vliv kvality negativťi [aspoň po stránce fotografické J; fotografick~ch komor o rfizn~ch konstantách,
přibližné měřítko leteckého snímku a druh vyhodnocovacíhopřístroJe;
také osobn.l vlastnosti vyhodnocovatelfi
se v kvalltě vyhodnocení éltelně projevují.
Při topografických
revizích na 23 mapov~ch listech,
tj. na ploše téměř 300 km2 bylo tachymetricky a v~jimečně i trigonometricky
určeno celkem 6186 kontrolních
bodů, z nichž 3237 leží v otevřeném a 2949 v zakrytém
terénu. Základní interval vrstevnic byl ve všech listech
2 m.Získaný" zkušební materiál byl roztříděn se zřetelem
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svým vyspělým prfimyslem v zahraničí. V souvislosti s touto pomoCÍ rozšiřuje se podíl ďeskosk>venské geodézie a kartograf1e na prfimyslovém
tlseku I v tomto směru.
Bude proto třeba, áby rostly řady geodetfi studujících jazyky jiných zemí a nArodfi f'zahraniční
zR:ušElli10stla novoutechníku. ~.

k společn~m podmlnkllm do šesti skupin I-VI uvedených v ta,bulce L
.
Podot~kám, že kvalita snlmkfi je uvedena ve třech
stupních podle dřívěj'sího jednoduššího hodnocení fotogrammetrického oddělení GrO; přesné zjišťování kvality,
předepsané ve fotogrammetrické
instrukci (§ 9), nebylo
tehdy ještě prováděno.
Výškovou přesnost vrsreVnic mfižeme vyjádřit sti'edrJ
chybou buď podle pO:vodní formule Koppeho [1]
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m. = ± (a

t btga)

[1)
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nebo podle modlflkace Raabovy [2), ke které též došel
nezávisle
Kučera (viz směrnice pro mapováni 1:5000
z rokú 1952)

±Va

2 + (b tg a)2,
ln., =
fc2)
kde a i b jsou konstanty a a je úhel sklonu terénu v mlstě kontrolnlho bodu. Lineárnl tvar je pro svou jedr;lOduchost nejužlvanějšl!ormou
pro vyjádření
dopustných
mezi v mapovacích instrukcích.
Druhá formuie se má
lépe přimykat ke skutečnému průběhu střednl chyby. Parametry a, b mfižeme určit z řady pozorování hodnoty m.
v rtlzných sklonech buď grafickým vyrovnáním nebo vyrovnávacím počtem (pozorování zprostředkujlcí).
Použil
jsem člselného postupu a pro zajímavost jsem z 559 kontrolních odchylek v otevřenéní terénu 1. skupiny vypočetl
střednl chybu v Obou' tvarech a dospěl k hodnotám
(v metrech)
m.,I
± (.0,62 +1,5 tg aj
[3)

=
= ± V 0,682 + (2,'

m.a
tg a)2
(4)
Pi'itom součtov~ kon~tanta byla určena v prvém přl-.
padě se střednl. chybou ,,=0,017, v druhém ± 0,011. U násobných konstant vyšly střednl chyby v určeni hodnotami ,,=0,165 a ± 0,158. ]etedy
zřejmé, že formule (2) je
přesnějšl, a proto Ji bylo v dalších výpočtech použito:,
Při zjišťování výškových odchylek vrstevnicového obrazu
v kontrolnlch bodech je třeba počítat s chybou, Jíž Je
zatíženo )wntrolnl
tachymetrické
měřeni a dále s chybou, kter'é se dopouštíme při interpolaci Výšky kontrolního bodu z fotogrammetricky
vyhodnocených vrstevnic.
Vliv první chyby byl vyšetřen ve VÚGTK [3] a stanoven
u součtové konstanty a hodnotou 0,14 a u násobné konstanty b hodnotou 1,34. O čtverce těchto hodnot muslme
tedy zmenšit čtverce obou konstant, abychom dostali ryzí
střednl chybu vrstevinic. V případě (4) tedy bude
m'"

= ± VO,672 +

(2,4 tg a)2

I
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Skupina I.
V této skupině jsem dospěl k výrazu [5) charakterizujícímu přesnost fotogrammetrickéhovyhodnocení.
Růst
sti'adnl chyby podle velikosti sklonu v sklonových intervalech stanovených
topograrickou
instrukcí můžeme
sladovat v tabulce 2.'
.
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+
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(6)

Střední chyby v určení konstant a, b jsou: ma = ± 0,02,
= ± 0,3. V této skupině byl sledován vliv systematických chyb, které se projevují nepbměrem součtů klad·
ných a záporných odchylek v jednotlivých snímkových
dvojicích. Po jejich eliminaci ve všech 41 dvojicích a po
novém vyrovnáni Jsem došel k ryzl (pracovnl) střednl
chybě'

mb

m".,

= ± V 0,582

+(3,3

tg a)2

[7)

Srovnáni původnlch středních chyb i hodnot po eliminaci
á procenta hrubých chyb v jednotlivých skupinách sklonu je uvedeno 11 tabulCe 3.
-
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Z tabulky Je patrno, že přesnost vrstevnic je zhruba
stejná jako ve skupině 1. a potřeba topografické revize
nastane jen za zvláštnlch okolností popsaných v závěru
stati A.
Pro zaJímavost byly výsledky bodové zkoušky vrstevnic
v této skupině porovnány s výsledky vyplynuvšlmi ze
zkoušky profilové, která je pochopitelně
průkaznější.
K porovnání byt vybrán mapový list v terénu mlrněkopcovitém, v němž bylo proměřeno' celkem 4730 m profllO
kontrolujlcích 100 vrstevnic. Z odchylek vycházejí středni chyby ve sklonech do 5 % m" = ± 0,80 a od 5-10 %
m. = ± 0,89. Protože jde o terén stejného. rázu a o kvalitu snímků jako v ostatních listech a ,profilová'zkouška
je přesnější,
ukazuje větší hodnota' korespondujíclcb
střednfch chyb Jen na vliv zbývajícíHo výrobního činitele
- vyhodnocovacího přístroje. Vrstevnice v tomto případě
byly vyhodnoceny na stereoplanigrafu
ZEISS ~ 5. Z této
skutečnosti vyplývá, že pro vyhodnoceni snímků vyhovuJlcí, tj. jen průměrné kvality, je vhodnější autograf než
stereoplanigraf.
Potvrzuj.! to také poznatky
ze sku·
piny III.

m.
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34

2,0'
2,5

--3,0

4,0

240

--

0,67

2,5

Skupina III.

247

0,4

V této skupině byly vrstevnlce vyhodnoceny jak na
stereoplanigrafu Zeiss G 5, tak na autografu Wild A 7.
Protože rozdělením do dvou skupin a samostatným vyrovnáním by se podstatně snížil ,počet kontrolnlch pozo"
rovápí, bylo vyrovnání provedeno ~polečně. Střední chyba
ve výšce vrstevnlc je

50

----

~J

-- -0,69

---

0,76
0,98,

7 11,36

-0,1

--

0,2
0,3
.

dopustná mez ve výšce vrstevnic podle instrukce,
n - počet všech pozorováni,
.
n' - procento
odchylek přesahujících
dopustnou mez
(hrubých chyb).
Požaduje-li se, aby přesnost fotogrammetricky
vyhodnocených vrstevnlc byla aspoň taková, že počet hrubých
chyb nepřesáhne 5 %, tj. že 2m~ < M, je ve skupině I
přesnost vrstevnic vyhovující. Uvedená čísla 'se nevztahují na místa označená' při, vyhodnocení
poznámkou
"špatná plastika", nebo na rovHlné louky. O těchto pří"P&dechse. zmiňuji v/závěru čá~t! A.
M

= ±V

m.,

I

--

5-10

Materiál této skupiny má proti ostatním největšl váhu,
a to nejen v důsledku většlho počtu pozorování, ale také
proto, že vlastnosti snímků jsou v souladu s velkou většinou běžně dodávaných. Střední chyba ve výšce vrstevnic je vyjádřena rovnici

[5)

Druhá chyba, vtniklá při interpolaci, je prakticky bezvýznamná a lze ji tedy zanedbat.
V dalších staHch jsou uvedeny výsledné hodnoty kontroly přesnost! fotogrammetrlcky
vyhodnocených vrstevnic v Jednotlivých skupinách, a to souhrnně nejprve v terénu otevřeném a poté v terénu zakrytém.

n.

Skupina'

Počet pozorování, rOst střednľ CQybYaprocento hrubých
od,chylek }sou patrny z tabulky 4.
Porovnáme-li hodnoty uvedené v tabulce 2, 3 a 4, je
vidět, jak kvalita negativů silně ovlivňuje přesnost vyhodnocení. Účinek špatných negativOse nejméně projevl
ve sltlonu od 10-20 %. Ve všech ostatnlch intervalech
sklonu je 2 m. > M, a proto jsou fotogrammetricky
vyhodnocené vrstevnice vadné. Y,této skupině byl také studován vliv vyhodnocovacího přístroje na přesnost vyhodnocení a byly sestaveny odchylky pro sklon do 5 % a od
5 -10 % pro pří~troj .Wild A7a
Zeiss G5 samostatně.
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Revize výškopisu je za takových okolností potřebná,
zejména v plqc~ém terénu, a pak se' vtírá otázka, zda
by přece nebyl hospodárnější
niŽší nálet. Sice by poně-'
kud ZVýšil náklady na zaměření vlícovacfch bodfi a zvětšil počet snímkfi, avšak procento hrubých chyb by stlačil do bezpečných mezí.

I
Sklon %

I

n

lU

n'

m.

I

I
0-

1,5

5

-----------

1,01

220

5--,-10

13,8

---"-

~~~'

2,0

173

1,04

5,4

10-20

2,5

65

1,16

3,2

20-40

3,0

11

1,56

5,1.

40-60

4,0

10

2,19

6,8

Skupina VI.

--_ ..

Střednf
A7 0,90
o 10 %
skupině

chyby (před vyrovnáním)
vycMzejí takto: pro
a 1,09, pro e5 1,00' a 1,21. Autograf je tedy asi
přesnější
než stereoplanigraf,
stejně jako ve
II.
. Skupina IV.

Zde se výrazně projevuje vliv mimořádně
přfznivých
podmfnek: širokoúhlá
komora, velké' měřítko snfmků
(stejné jako u normální komory) a. dobrá kvalita ,negatlvů. ~řesnost je vyjádřena rovnicf

Nálet byl proveden z výše dávajícf snímky v měřftku
1:18000 s konstantou f = 210 mlD. I když kvalita negativťl je vyhovujfcí a kopcovitý až horský terén je pro fo·
togrammetrické
vyhodr:ocení velmi vhodný, je přesnost
výsledkťl naprosto nedostatečná.· Již konstanty v rovnici
střední chyby 'dosahuji hodnot zhruba dvojnásobných
proti dosavadním':
'

V

m. = ± 1,282 + (7,3 tg a)2
(11)
Přesnost jejich určenf je přitom ma = ± 0,15, mb =
,= ± 1,4.
V tabulce 7 vidíme, že střední chyby v jednotlivých
intervalech sklonu téměř dosahují dovolené meze aže
procento hrubých chyb je dokladem
neupotřebitelnosti
nalétaného materiálu. '
Tabulka 7

± V

m. =
0,552 + (2,9 tg aF
(9)
parametry
jsou určeny
se středními
chybami
ma = ± 0,03, ni.b =, ± 0,6. V následující
tabulce 5 za·
slouží pozor)1ost, mizivé procento
hrubých chyb, které
staví ,vyhodnocení v této skupině na nejvyšší úroveň. Je
třeba však míti na paměti, že širokoúhlou
komorou se
zpl'al1idla pořizují snímky menšího měřítka
(1 :18000),
takže pojednávaný případ není běžný.

I

jejíž

I

M

n

1,5

225

0,55

0,6

5-10

2,0

158

0,57

0,1

10---:20

2,5

29

0,70 -'

3,0

12

1,02

Sklon %

'/

m.

I

M

n

m.

1,5

176

1,29

24,8

5-10

2,0

114

1,39

15,0

10-20

2,5

101

1,68

13,8

Sklon %

,

0-

5

I

n'

20-40

3,0

38

2,53

23,5

40-60

4,0

4

3,86

29,5

n'

v níž jsou určeny konstanty s nejistotou ma = ± 0,09,,,
mb "" ± 1,4. V tabulce 6 vidíme, že !ltřední chyby dosahují téměř poloviny dopustných mezf zejména ve skupině nejmenšího a nejvl!tšího sklonu. ,

Z výsledkťl jasně vysvítá, že 'z výše 3800 ~ s dnešním
fotografickým snímkovým materiálem a s kOlDorou o konstantě 210 mm si nemťlžemeopatřit
snfmky dávající
uspokojivé vyhodnocení výškopisu v otevřeném terénu.
Závěrem k části pojednávající o volném terénu mfiže-,
me konstatovat příznivé výsledky za podmínek uvedených ve skupinách I, II, IV, V a zaznamenat
zejména
dfiležitý vliv fotografické kvality snímkťl. Tak např. lIe
skupině I jen v' připadech, kdy na prfisvitce dvojiť je
poznámka "špatná plastika" a p., nutno počítat se slabšími výsledky. V intervalu
sklonu od 0-5 % je podle
vzorce (5) m" = ± 0,67, v prostorech se "špatnou plastikou", však- střední chyba pro tentýll interval vzrostla, na
0,81, tj. asi o 20 %. Obdobně u rovinných luk (naplavenin) je fotogrammetrické
vyhodnocení
vrstevnic méně
přesné. Tato skutečnost byla zjištěna ve IV. skupině.
Vyčíslením vzorce (9) dostaneme pro sklon do 5 % hodnotu m" '= ± 0,55; střední chyba vyhodnocených vrstevnic v rovinných lukách je mVl';'" ± 0,68, tj. asi o 25 0/0
horší. Potom ve jmenovaných případech do sklonu 5 0/0
není vyloučena možnost většího výskytu hrubých' chyb
než 5 Ofo ve skupině I, II a y. Z,de bude nutno ověřit vyh9dnocení, výškopisu při topl1lgraf1cké revizi anebo, což
je hospodárnější, výškopis konstruovat pomocí sítě fotogrammetricky
určených
výškových bodťl, jejichž výšku
ovšem určíme dvakrát [4J. Výšky těchto bodfi (fotogram·
hlBtrických k6t) jsou -' jak statistika ukazuje - o 20 0/0
přesnější proti vrstevnicim. Zjištění bylo provedeno ve
skupině I, II a IV.

Tabuijm'6

Tabulka

0-

I

5

~--

------20-40

--

0,3

I

Není třeba dokazovat, že polní měřická revize výškopisu vyhotoveného za popsaných podmínek je naprosto
zbytečná.
Skupin,

V.

Také v této skupině bylo pOužito širokoúhlé komory,
avšak v obvyklé, větší výšce letu, takže měřítko snímkfi
je 1:18000. Takto provedené snímkování je pochopitelně
levnější než v předešlé skupině, protože vzniká Zl1ačná
úspora v počtu vlícovacích bodfi i snímkových
dvÓjic.
Naproti tomu nastává citelné snížení přesnosti blížící se
dopustným 5 % hrubých chyb; Střední chybu vyjadřuje
rovnJce
,
m" = ,± V-O.-7-32-+~(-4,-5-tg~a-)2-, (10)

,
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1,5

151

0,74

4,3

2,0

314

0,81

1,3

2,5

101

0,99

3,0
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1,53
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I!
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m,,' I stř:chyba
určeni
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I
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0,57

0,55

0,44

.1

Zlepšeni
v%

19

Geodetickf
obzor
sv. 6/48 (1960) č.10

Hustotu řečenfch výškových bodil bychom volili zhruba stejnou jako při tachymetrickém mapování v měřftku
1:10000, tj. asi 1 bod na ha. Stř~ní polohová chyba ve
vyhotovení vrstevnic. z daných výškoyýchk6t
podle
VÚGTK [3] pro mapli vměřftktr 1:10000 je. 3,8 m. Tato
polohová chyba násobená tangentou úhlu sklonu 2,5 %
se projeví chybou ve výšce 9,5 cm.
'
Věc si nejlépe osvětlíme na příkladu. Ve skupině I,
v místech označených při vyhodnocení poznámkou "špatná plastika" byla zjištěna střední chyba v nejnižším
sklonu m~ == ± O,81,čili 2m~ > M. Bude"li výškopis konstruován z fotogrammetrických
k6t, jejichž výška je
v prostorech
se "špatnou plastikou"
určena s přesností
m~ = ± 0,67 cm a sečteme-li podle zákona o přenášení
chyb vliv faktoril [0,67 a 0,095], dostaneme hodnotu pro a
0,69 a pak je opět 2 mOl < M a vyhotovené vrstevnice mají
uspokojivou přesnost.
Jak jsem se zmínil v úvodu, ovlivňují jakost vyhodnocetlí i osobní schopnosti vyhodnocovatele.
Přesnost vy-o
hodnocení podle osob byla sledována ve skupině I, II
a IV a uvedena v oddJlu nejmenšího sklonu, aby porovnání bylo zjednodušeno. Ve' skupině I vyhodnocovali převážně tři vyhodnocovatelé. Rozpětí v přesnosti je celkem
nevelké, pohybuje se od 0,64 u prvního až k 0,70 u třeUho. Ve skupině JI a IV je již klasifikace poněkud výraznější, takže po seřazení středních chyb vzestupně podle .velikosti si milžeme sestavit poměrně
spolehlivý
žebříček vyhodnocovatelil
uvedený v tabulce 9. Byla-li
by úróveň vyhodnocení sledována soustavně u všech vyhodnocovatelil, mohl by získaný materiál dát objektivní
podklad k posouzení kvality výkonu a ovšem i k soutěžení a k pr~miování. jakosti. Podotýkám, že v tabulce
jsou uvedeni pouze vyhodn.ocovatelé, u kterých bylo pozorová~o aspoň 50 kontrolních bodil.

Tabulka 9
Skupina II

n

I

ml)

J

91

0,63

V

62

0,67

Skupina IV

-I·

I

n

V

mel = ±
1,202 + [5,3tga)2
(12)
Parametry
byly určeny
s nejistotou
mal = ± 0,08;
mbl = ± 0,5. V druhé. podskupině
se již' výrazně projev!
čJ.enitost terénu, neboť střední chyba má hodnotu

S

59

0,67

R

154

0,74

Tabulka
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B
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42

-----~-_._._

ll4

0,77

n - počet všech pozorování
m. - středni chyby v intervalu

I

sk~nl

•...

li{

Terén mírně zvlněný
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4,0 _

125__
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1
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2,91
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Skupina

17,5

-1,63

--- 6,6

22

2,08

5,4

24

_.3,:8_

12,7

17

5,ll

24,6

_I~~.:...

1,.99

15

II.

I v této skupině bylo třeba utvořit .dva oq.dfly, a to pro
les těžko prfihledný a pro les velmi hustý, zcela neprfihledný. Přesnost vrstevnicje
vyjádřena výrazy (14) a
(15) a tabulkou 11.
'"
m~l = ±
(mal

=

VI ,57' + (7,5 tglX)'

±0,30

; mb~ = ± 1,2)

mV2 = ± V2,002+ (10,4 tglX)2

do 5 %.

(ma~

Snaha o širší uplatnění univerzální metody při mapování lesnatého území nedosahuje ještě uspokojivých výsledkil, nemá-li bft její ÚSpěch zaplacen neúměrně vysokou tolerancí v přesnost! vrstevnic. Uvážíme-li však, že
téměř třetina státního území je pokryta lesy, nesmíme
ustat v hledání cesty, která by - stejně jako v otevřeném terénu - zmenšila podíl polních prací a přenesla
co nejvíce úkonil do kanceláře. Prozatlm se musíme smířit s tím, že vzrostlý hustý jehličnatý lés je nepřekonatelnou překážkou
fotogrammetrického
vyhodnocení
a
stejnou nesnází je hustý listnatý les, fotografovaný ve
vegetačním období. Tyto zábrany však nejsou obecnýín
zjevem. 'Jsou rozsáhlé plochy lesd, kde porost není souvislý, kde je prostoupen ostrťívky světl!n a řídkého mlá-,
zí, pasekami nebo hustou sítí širokých prilsekťí a cest
a kde tedy vyhodnocovatel není' odkázán jen na povrch
korun a mťíže do jisté J,Díry sledQvat příJ.Í1o terén. Z tohoto hlediska mdžeme lesy rozdělit zhruba do tří skupin:
a) prilhledné,
b) těžko prilhledné,'
c) neprl1hledné.
O tyto faktory je rozšířena řada vlivil působících na
přesnost, uvedených již v otevřeném terénu. Také členitost terénu má daleko větší váhu než mimo les, nebot
óbalová plocha povrchu korun není konformní s terénem
a výškový rozdíl se značně mění. Vzrfist porostu závis!

/

I
I

mel

3,0

I
sklonu

I

'n,

-

,0,80

=

±

10

40-60

0,68

III

(9;8 tgaJ2

(13)
0,30; mb2
± 1,1)
/
Její rilst podle sklonu ml1žeme sledovat v tabulce obsahující též údaje o počtu hrubých chyb a pozorování.

=

[m'a.

__
20-~
0,63

74

± Y-1,472 +

me. =

1O-2~

mOl

I.

Materiál této skupiny byl rozdělen podle rázu terénu
na dvě podskupiny; v prvé je zpraCOVán terén mírně
zvlněnÝI větších tvarfi, v druhé jde o území členité, obsahující několik strž! a zářez.l1. V .obou případech byl les
prfihledný. Z prvé podskupiny
vychází střední chyba
vrstevnic hodnotou

5-10

-------

S

Skupina

0'-

Vyhodnocovatel
I

na pfidních podmínkách, které jsou 'rfizné často i v obvodu jednoho lesního odděl.ení. Zejména se uplatňuje vliv
vláhy a hloubky prsti, který zpfisobuje bujnější vzrfist ve
vhloubených tvarech terénu, zvláště v ostrých údolích,
zářezech a úžlabích. Nestejl1á výška stejně starého porostu ml1že také silně zkreslit vyhodnocení lesních ploch
v mírně zvlněném terénu. Stručný popis těchto činitelů
je uveden v tabulce 1. V dalším uvádím výsledky' z týchž
územních skupin kontrolního pozorován!, jaké byly bodnocen y v části A.

Sklon
%

l

I
I

..

=

± 0,26 ; mb2

1- TěžkO,p;rflhledný les

li{

I

I mV1

l-:~I~
I~
nl

I

n1'

0,5)',

NeprflhlédIiý les'
n.

I

I

m".

I

n.'

1,581 20,8 1~12'00
131'5
1,66,
7,0
61
2,12 15,7

O~
5-1O~3,0
10-20

4,0

I

"20-40

5,0

--163

40~60

=±

6,0 .

. 85

82

1,931
2;73

3,8 _~10

t~

4,051 13,8

I

2;51

~13,68
14{)

1~12~~_
J7,5

5,53

27,4

Skupina III.
Do této s.kupiny 'patří vesměs terén s porostem. průhledným, avšak se snímky nevaJ,né:jakosti, což se odrážl
jak ve velikosti střední chyby; -tait--i v procentech překročení dopustných mezí.

1960/185

m"

= tI: Ví,612 + J8,4tglX)2.

(ma =

± 0,17 ;_~b = ± 1,0).
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Je zajímavé, že přesnost
vrstevnic
této skupiny je
v zakrytém terénu vzhledem k dopustným mezím relativně .vyŠŠí než v otevřeném terénu (viz tab. 7).
'
Nakonec několik poznámek k stati B. Všimněme si pokud to z daného materiálu je možné '~ vlivu hustoty
lesa 'a člellitosti terénu na velikost konstant
v rovnici
pro střední chybu m". Hodnoty, konstant
(j a r v níže
uvedené tabulce 16 byly vyvczeny podle zákona o pře"
nášení chyb z konstant stanovených
za stejných podmí·
nek jaM v otevřeném, tak zakrytém terénu.
Pi'[klad I v otevřeném terénu skupině I: '
G,A

v zakrytém

=

O,68;b~,."

terénu

2,7

Í:

sk~pině

= 1,20; bB = 5,3
GA2 = 0,682 = 0,46,
GB1= 1,201 = 1,44,
{J2 = GB2 aA1 == 0,98,
{3= 0,99 ,,;. 1,00,
GB

Kontrolovaný
terén je celkem jednoduchý,
středního
stupně obtížnosti a je převážně pokryt průhledným
leáem. Snímky byly I pořízeny širokoúhlou. komorou a dá~
vajl vyhodnocení
charakterizované
těmito údaji:

= ± 11,152 + (5,5 tg
parametrů
jsou mG

mil

Tabulka
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Skupina
Také
měřítka

v těto skupině
'sntmků, třebaže

se projevuje
jde o porost

± 11,622 + (8,2 tglX)1
= ± 0,10; mb = ± 0,5).
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Z tabulky 16 vidíme, jak stupeň průhlednosti
lesa sniž\ijfl přesnost
vyhodnocenf.
Velikost
konstant
(j a r je
produktem
pouhého nepřesného
vedení značky na modelu terénu, zpftsobeného lesním porostem.
V posledním iftdku tabulky jsou uvedeny
konstanty
odpo'vídající jen faktoru členitosti.
, Při sestavovánYodchylek
bylo také přihUženo k zá·
,vislosti odchylky
na vzdálelnosti
od vUcovacího bodu.
V otevřeném terénu tato závislost
není celkem patrná,
ale v lesích, zejména těžko průhledných
a neprůhledných, jde o hodnoty, které nemají být pomíjeny. Střední
výšková chyba vzrůstá se yzdále!-l0stl na každých 100 m:
o 0,05 m v průhledném,
o 0,15 m v těžko průhledném
a
~ 0,30 m v neprůhledném
lese.
Z uveden'S'ch údajů vyplývá, že zvětšenhú počtu výškově, daných bodů v těžko průhledném
a neprůhlednem
lesním porostu by se přesnost
vyhodnocení
podstatně
zv'S'šila. Např. ve skupině II v neprůhlel:!ném porostu byla
ziištěna
přesnost
fotogrammetricky
vyhodnocených
vrstevnic do VZdálenosti 200 m od výškově ul'čeného bodu
(např .vlícovllcího):
'.
,

i

i
M

8tupE'ň
prtlblE'dnosti

vBv přf11š malého
průhledný.

"

Sklon %

5,31 = 28,09,
y=4,7 ~ 5,0.

Podotýkám, že k Přibliinětýmž
hodnotám se dospěje
1 ve skupinách Ul a VI. 'Podobně byly vypočteny i hod·
noty. (j a r v těžko průhledném
a neprůhledném
lese
a pro fotokomoru o konstantě 114 mm. Stejným postupem
jako ve výše uvedeném
příkladě může ,se číselně vy·
jadřit Vliv členitosti terénu z rovnic (12) a (13) skupiny I na velikost ~onstant a,b.

VI.

m" =
(m"

=

..

Cl~nitost území, malá průhlednost
porostu a především
malé měřítko snlmků Ire spojitosti se širokoúhlou komorou se výrazně projevují v hodn6fě střední chYby i v počtu
hrubých chyQ.
na" = ± 11,971+(18,2
tgi)1 ,
(mG =

bA1,= 2,71 = 7,29, bB2
='bB2-bA1
= 20,80"

V

9,0

,,17,0

m~

= ± Y 1,l42 + (5,1 tg a )2,

(20)

Její ,hodnoty jsou značně příznivější než v rovnicích (14J
a (15), což je také patrno z tabulky 17, kde procento
hrubých chyb proti tabulce 11 silně pokleslo.
Předem určené výškové body mohOu být voleny vprdměrúévzdálenbsfi,
400 mod
sebe, tj. na mapovém llstě
zcela, pokrytém: hust'S'm les'em asi 140 bod~--Jrčetně vUeovacích. ' '
.".
/
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Z výsledků skupin I-VI v zalesněných plochách, z porovnání komor a z úvahy o závislosti odchylky na vzdálenosti od vlícovacího bodu můžeme usoudit:
1. Snímky v měřítku 1:18000 nemohou být postačujícím podkladem pro vyhodnocení vrstevnic, at již je použito komory o konstantě 210 mm, nebo !114 mm. V druhém případě je vyhodnocení těžko průhledného lesa horší než s komorou normální.
Tabulka 17
Sklon %

0-5

I
I

M

2,0

m.

I

,,'

"

I

4

1,14

8,0

1,20

1,4

1,37

10-20

4,0

15
26 .

20-40

5,0

32

1,91

0,3
---0,9

40-60

6,0

30

2,79

3,1

5-10

3,0

I

I

kaná fotogrammetricky
značně usnadní domapování tlichymetrickými metodami. U listnatých lesů by se dala
získat průhlednost náletem v době odlistění.
5. Vrstevnice by měly být vždy vyhodnocovány v předepsaném základním intervalu. U dvoumetrového intervalu by se mohlo přejít k vyhodnocení
jen zesílených
vrstevnic teprve ve sklonech větších než 20 %, zejména
v průhledném lese.
6. Snímky nejasné, nedávající
uspokojivě plastický
model, by neměly být k vyhodnocení přijímány.
podotýkám, že v celém zkušebním materiálu nebylo
ze -strany fotogrammetrického
oddělení poznámek k vlfcovacím bodťl.m, takže geodetický podklad můžeme považovat za bezvadný.
Jsem si vědom, že tento příspěvek k úvahám o zhospodárnění fotogrammetrické
univerzální
metody mJmí\.že
vyčerpat všechny prameny vedoucí k sledovanému cíli
už proto, že jde o materiál shromážděný jen u jednoho
ústavu v jednom roce. Přesto dává určité direktivy zabraňující zbytečným měřickým zkouškám v poli a zlevňujícím i zkracujícím
výrobní postup. Dojde-li podle fotogrllmmetrické
instrukce k plnému uplatnění
možnosti_
měřické revize namátkovým vyhodnocením v jiném vyhodnovacím přístroji, než v kterém vznikl vrsťevnicový
obraz, pak zůstane klasickým metodám vyhrazeno jen
doplnění rovinného terénu a těžko průhledných'
les1l,
přičemž hustota měření bude značně menší než při zaměření bez podkladů, Nepřehládné lesy se bez výškopisných měření neobejdou.

2. V prí\.hledném lesním porostu v terénu nepříliš členitém postačí polní měřicko1.L revizi omezit na soustavné
přezkoušení· údolních tvarů; zejména zářezů a rovinnýchploch. Přeměřová_ní .ploch, označených
jako pochybné
nebo nejasné, je samozřejmosti ve všech případech.
3. V těžko průhledném lese je fotogrammetrické
vyhodnocení vrstevnic za dopustných
mezí stanovených
Lektoroval:
lnž. Jaroslav Šlítr, aSGK, Praha
§ 4 top. instrukce jen pomocným grafickým výškopisným
Literatura:
podkladem, a proto je nezbytné proměřit a doplnitce,
[lj K o P p e, C.: Die neue topographische
Landeskarte
des Herzoglou zpracovanou' plochu tachymetricky. Toto doplňovací
tums Braunschweig.
Z. f. V. 1Q02, str. 397.
měření by mohlo být podstatně zredukováno, byla-li by
[2J R a a b. K. O.: Kritik der Fehlergrenzen
filr die OberfHlchensíťvlícovacích
bodí\. zhuštěna dalšími identifikovatelnýdarstellung
in topographiSchen
Karten.
A. V. N. 1935.
[31 K u Č e r a, K.: Výzkumná
zpráva
o kritériích
přesnosti
topomi výškovými body ve vzájemné vzdálenosti asi 400 m.
grafického
mapování
v měřítkách
1:5000 a 1:10 000.
4. Vyhodnocení
vrstevnic v neprůhledném
vzrostlém
[4J Fin s t e r w a I der,
R.:
Fotogrammetrische
Schichtllnien.
lese má problematickou cenu, ač p'olohopisná kresba zísZ. f. V. 1957, str. 203.

N iektoré

problémy

kvality a estetiky

spracovania topografických
Aj kartografické dlelo SVOjou gra'icky výtvarnou charakteristikou je jedným z ukazovatelov kuItúrnej vysp,e-Iostl národa. Snaha dosahovat pri tvorbe máp vysokú
kvalitu a estetiku, a to ako všeobécnovzdelávacích,
tak
technických, je potom plne opodstatnená,
ba nevyhnut
ná. TejtQ snaheje
však potrebné podriaďovat 1 najnovšie technológoie, ktoré súčasne musia splňat aj ekonomické požiadavky.
Najdllležitejším druhom z máp vydávaných pre účely
hospodárskej výstavby sú topografické mapy. Aj ked sa
používajú prevážne pre technické účely, nemOže byt
stránka Ich kvality 'a estetiky nijako zaznávaná. Takisto
sú nesprávne názory, aby sa požiadavky kvality a estetiky podriaďoval1 ekonomike ich výroby, najml1 pokial
ide o prevádzanie opráv tla'čových .podkladovv dOsledku
revízie nátlačku. Uspokojovanie sa iba s čitatelnosťou"
topografickej mapy je tiež nevyhovojúbe.1 Hodnota kartografického
diela' všeobecne
a topografickej
mapy
zvlášt sa posudzuje s prihliadnutím
na účel nielen podIa presno~ti, úplnosti a aktuálnosti zobra'zen9ch javov,
ale aj podlá. toho, ako sú tieto Javy va svojej vzájomnej
súvislosti graficky stvárnené., neto
kritéria
nemožno
prehliadať, ak kartogr'afické
dlelo nemá stratlt sVOju
graticky výtvarntí hodnotu.
_
Za posledné dve desaťročia neobyčajne Vzrástol naj11?-l1
hospodársky
význam topografických
máp. Zatial čo
v minu10sti rozsiahle kartografické práce stroskotávall
na nedostatku finančných prustrledkov zo štátnych roz·
. počtoV, v súčasnej dobe štáty investujú do nich stále
vačšie sumy.
.
Je to dosledqk skutočnosti, na základ,e ktorej topografické mapy vyJ1'otovené v ininuloIÍl a začiatkom nášho'
storoč!a svojím Obsahom a prevedenlm nezodpovedajO
sllčasným požiadavkám.
.

kartografického

máp ČSSR

N01[é topografické mapy CSSR systému r. 52 sú obsahove necibyčaine bohaté. Bohatosť zobrazených javov
a ich vzájomná' súvislost
vytvárajú
prakticky
velké
množstvo kombinácií meniacich sa v závislosti od charakteru zobrazovaného priestoru. Vyhotovit klúč dohodnutých značiek a smernice pre topografické, kartogra·
flcké a reprodllkčné spracovanie týchto máp, ktoré by
všetky tieto vzájomné súvislosti zobrazených javov jednoznačne riešiťi, je -'lemožné. Vydané smernice,ako
aj
kltíč dohodnutých'značiek
treba teda považovat, pu
kial ide o lIrčenie vzájomnej súvislosti zobraz1ených .ja·
VOY,za rámcové, nakolko tieto súvislosti sú v nich zakotvené idealizOvane.
Táto skutočnost umožňuje však pracovníkom,
ktorl \
sazúčastňujtí
na tvorba ft vydávaní topografických máp,
uplatnlť-podla svojicll schopností, zodpovednosti a právomoci svoJu ,individualitu lÍJráve pri riešení týchto prípadov.
,
.Časf diferencií z toho vzniknuvších sa vyrieši počas
vÝrobnéh-o cyklu, časť prejde do vyhotoveného listu a
vplýva na jednotnost, a tým aj kvalitu a estetiku kartografického diela ako aelku.
Detailné riešenie otázok súvlsiacich s touto problematikou včítane kvality a es1Jetiky topografickej
mapy
ako neoddelltelnej
súča~nosN tejto problematiky pripadá okrem iného zodpovedným a hlavným redaktorom
príslušných reprodukčných ústavov.
Prl posudzovaní

mapového diela treba hodnotlť·:

kvalitu kresby;
vhodnost použitých typov písma pre popis,
správne umiestnenie a stívislof. s kresbou;'
kvalitu' reprodukčného
spracovania.
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Subje1<Uvnost v kartograflckom
spraoovanl topograKvalita kresby
fických máp však znamená nejednotnost, ktorá vylučujoe
Kvalita kresby je závislá od presného dodržlavanla
ako kvalitu, tak aj estetiku.
dlmenzlí jednotlivých prvkov v zmysle kfúča dOhodnuPorušovanle jednotnosti kartografického
dlela v dOtých značlek. Popritom treba prihliadať na ostrost a
sledku subjektivnosti sa zv .ášť ínarkantne prejavovalo
sýtosť člary, na doslednosť prl zakonĎOvaní kresby a na
v kresba bodových a hlavne plošnýd~ značiek. Aby sa
tej celkovú vyrovnanosť.
'
tento vplyv omedzil, zavádzal sa do technológle kartoDodržiavanie týchto kritérl! je však v praxi ovplyvňografického spracovania vydavaterských origlnálov topovaně ttmIto činltelmi:
graf.ckých máp ·Wulkow<:\v vtlačovací strojček. Značky
schopnosťaml kart::lgraflcktch
kresllčov;'
boli síce jednotné, ale pre reprodukclu
nevyhOvujliee.
kvalitou kresličských poínocok a materlálov;
Značné zlepšenle v ~omto ohrade znamenalo za\TlOOenle'
technol6glou
vlastného kartografického
spracovamontáZe bodových značiek z bromok6pU. No ani tu' se
nla mapového obsahu.
nepodarllo plne zabezpečit ich jednotnost. To ·preto,
leho kresba orlglnálov značlek pre vyhotovenie negattvov
Schopn'!lsti alabo 'valifikácla
kartografických
kresl1sa neprevádzala. oentrálne, ale v každom ústqve zvlášť.
ČDV je člnitef,
ktort značnou mierou ovplyvňuje ako
Rozdlely boli značné a mal! vplyv na kvalitu 1 estetiku
kvalitu, tak estetiku
topografických
máp.· Prax potohto kartografického
dlela ako oelku.
tvrdzuje, že doba potrebná pre kvalltné zvládnutie základných
kartografických
techník
používaných
pr'i
No nejednotnost
v kresbe plošných zn.ačlek trva'a
kresba topografických
máp (kresba polohopisu včítane
aj naďalej. Zvlášť obťažná a náročná bola kresba lúk
dvojčiarovtch
komunikáclí, montáž názvoslovia, kresba
práve pre lch jednoduchost,
ktorá dala vynlknút všet·
výškoplsu l je 4 roky. Edlčné plány s touto skutočnostou
kým odchýlkam od stanoveného vzoru, a to či už v kvanepočItajl1, pretože sa zostavujú, "na hlavu" bez ohladu
lite samotných čiar, v lch zakončení, vZájO~nej vzdi6na dlžku praxe pracbvníkov, ktorí bol! v stave ku konlenost!, alebo v rozmiestnení.
cu uplynulého roku. V THP sa objnvla zá.cvikovéčasy
Odhliadnuc .od obťažnostl a zctlhavostl samotnej kreslen tých kresll~v,
ktorých bude traba pri)at v slllade
by, dochádzalo k ťažkostiam najm.l:i v menších nepravís plánovanými lilohaml.
d,elných plochách, kde 'rozmlestnenle
jednotl!Výc~ znaNa kvalltatlvne zloženie pracovníkov kartografických
člek podra sleťky bolo treba prevlest tak, aby predmetné
prevádzok vplýva značnou mierou I fluktuácla. Kartoplochy boli rovqomerne pokryté značkami, vo vyhovugrafická kresba svojou povahou sa postupne stá va prajúcej vzdialenosti od hranice kultúry - Jedným slovom
oovnou dOl,nénou žien. Nemožno poprleť a prax to aj
tak, aby plocha bola graficky vyvážená.
potvrdzuje, že tento druh práce im vyhovuje a sil s nimi
Pokusy nalepit na kartografický
originál ČD SB dá,
ti.e najlepš:e skúsenosti.
Hlavné zdroje, z ktorých sa
t>rax zavrhla pre nestálost nalepaných značlek a nenaše kartograf,cké
pracoviská záSlobujli týmito silami,
úhladnosť samotných originálov.
sil jedenásťročné
stredné školy. To znaméná, že id.e
Všetku tl1to problematiku velmi šťastne rlešl ZI~Oprevažne o mladé ženy, ktoré majli život pred oooou.
A sil to práve nové rodinné vztahy, do ktorých vstupujťí
vad návrh s. S. Blahllta. Je to technológi6. vstrekovanla
značlek
cez šllblónu pomocou vstrlkovacej
plštola.
behom štvorročnej praxe, ktoré sil pl'íčinou lch odchodu
práve v období,kedy
produktivita ~ kvalita nimi vyko·
Sablóny bodov:ých 1 plošných značlek sa vysekávajl1
návanej práce Je najvyšš'a. Preto skutočnost je taká,
pomocou razidla upevneného v raznlei. Razidlá značlek
že kartografických
kresličov se štvorroČnou praxou je
vyhotovené z tvrdej ocele umožňujli k'2dykolvek vyhotopercentuálne neporoeme IDeIl€j ako s praxou jednoročv:t náhradnú šabl6nu. Ako materiál pre šabl6ny sa ponou až dvojrcčnou. Aby sa v tomto smere doslah'o Zeužíva u:trafán, ktorý je dostatočne tenký a pri vysekávaní sa nedeformuje.
Prie1.ladnost
šabl6ny dovoluje
~ného kvallfkačného
prlemeru, je potrebné znížit nutna
prax zo čtyroch rokov na dva. To bude možné jedine
optlmá:ne
umiestniť
značky
v nepravld'eln9ch
plozavedením rytla do emulzle ako novej techrrol6g1e kal'chách, a to bez kresby pomocnej sietky.
tograf:ckého spracovanla vydavaterských origlnálov toVstrekov.anou látkou je čietna št6!ofarba ktorá okrem
pografických máp. Tu perfektné ovládanle mechanlzačdokonalého
krytla zabezpečuje al okamžité schnutlle,
ných pom6ook [rycle pantografy,
krt1žkovače, bodkočo je potrebné pre nehatent postup v práci.
vače, šrafovače a lné) prl st1časnom zv'ádnutf obsahoTechnológia vstrekovanla značl,ek, ktorá bola v r. 1955
zavedená v KRÚ v Modre-Harmóni!
sa neobyč.ajne
vej skladby topografickeJ mapy je otázkou podstatne
kratšej doby. Konštrukčné
rl'6Šenle týchto pom6cok,
osvědčila najmH na plošných značkách, a značnou miemožnost lch presného centrovania nad rytý prvok budt1
rou prlspleva ku kvallte a jednotnosti topografických
hrať pritom rozhoduJt1cu t1lohu. Cesta, ktorú v tomto
máp.
smere
nastťíplll pracovníci
ústavu
Kartographlscher
,
V zavádzanel technol6gl! rytia do emuT.zle nahradí sa
Dienst v Postuplme v NDR [dobré konštrukčné rlešenle,
montážbódových
značlek z brornok6pi!, akoej vstrekosmbmta, optické centrovanle a obojručné ovládanle ryvanle plošnýchf značiek leh rytím do emulzie pomocou
clch strojčekDv) mala by byt sch0clná aj pre nás
ryclch pantografov. Prednostou týchto strojčekov je to,
Kva1lta kresllčských
pomlkok
(vyťahovacle per/!.,
l!e značky vyryté do mosadzD.ých p'atnlčiek, ktoré slliž18
nu'átka, volnOOSě perá) nedosahuje u nás preďvojnovej
ako šab'6ny pre vedoen'e vodlaceho hrotu pantografu,
mllžu byf použité 'pre viaceromi,erok,
pričom stač! lba
t1rovne.
AI lrelJ tvarove zaznamenal! určité zl,gpšenle, lch konupravlť pomery na pantografe. Abv rentabilita techno"
štrukčná llprava nezaručuje požadovant1 presnost a sta16g1e rytia do vrstvy bola maximálna, žiada sa upravIt pomery na rycom pantografe tak~m spňsobom, ktorý
bllltu v nadsta~ení potrebných dlm'1nzlí. Poprltom materiál kresliaclch hrotov nemá patriČnfJ. tvrdost ft rých'e
by umožňoval jeho využltie prl všetkých mlerkách tosa opotrebúva. Castým brú.sením sa rých'e menl lch
pografickvch máp.
profil. pomockYi sa stáv,ajli noev"odným!. pretože už neTýmto konštrukčnýmprednostiam
ryc!ch pantografov treba prispélsobit značkový klú.č topografických mAp
zvládnu jemnost čiary a -kreslených tvarov.
Táto sÍtuácia je sp5sobená tvm,žp. výrobné podniky
tak. aby štandardnost
znílčlek vo všetkých mierkaoh
bola 00 na jvyššla.,
vyrábajt1 rysoVacle potreby štandll'rdných typov·a kvaV súvlslosti s kvalitou a jednotnosťdu kartografického
lity. kťoré síoo vyhovuil1 školským potrebám, pOh::ebám
proj€Jkčných ú.stavov a kancelárii, ale nle vlastnej kartospracovanla topografických máp treba spoment1t al negraflckej prax!.
jedn.otnost v ponímaní značl<ového kroča a smern!c.
K nejednotnému výkladu dochádzapreto,
lebo značky sil
'.Naštastle oplltovné dožadO'lranie sa nápravy nebude
potr-ebné. Kartografická prax sl vvtvára v'a<:tné technov klúči uvádzané v i-deallzovanvch vzáiomn~ch vzta16gie, v: ktorvch sa rysovacie pomt\cky stáyajú. nepotrebhoch, ktoré sa v prírode vyskytuj li len zrledkavo. Je povlnnostou redaktorov reprodukčných
listavov, aby tleto
nýml, nakolko sp6sob lch použlvan1a v závislosti od
kvalft kartografických
kresličov a materiáTov nězarudlferencle formou správneho a jednotného výkladu uvádzali na patričn11 mleru.
čule jednotnost
kresby. Nastavovanie
hrlibky
člary,
Skl1senostl z kartografIckého
spracovania topograflckvalita natreného tušu, miera plnenia hrotov vytahovacích, vornoosých plel' a nulátok, uhly. sklonu týchto pokýc" máp 1 : 25 000. 1 : 50 000 a dnes už al z topografIckých máp velkých mlerok potvrzujl1, že vhodnou form6cok prl prevá4zaní kresby, to všetko sli faktory,
mou rlešenla tohto l1kolu sťí "Vysvetllvky" ku kltlču
vktorýchsa
uplatňujesubJektlvlta
'praoovnlká. ,
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dohodnutých značiek. Tieto na základe hodnotenia nátlačkov spracúva zodpovedný redaktor a po odSi1hLasení s nadriadeným orgánom postupuje na dodržiavanie
kooperujúcim a sesterským ústa'(om.· Tieto jednoduché,
písacím strojům rozmnowvané
a kresbami
doplnené
texty boli a sú velmi platnou ponWckou pri z.abezpečovan! Jednotnosti kresby.
Kvalita kartograLckej
kresby, príp.adnekartograflckej rytiny je jednou 2)() základných podmiennk, ktorJ1 Je
nevyhnutne
treba spln1ť, aby vobec mohla byť reč
o estetike topograflckej mapy.
Popis topografických

máp

lahko spozorovate~né a zhor~ujú nlelén čitatelnosť, ale
aj vzhfad mapy.
Pre pOpis polyg6nových a zhusťovacích bodov topografických
máp 1: SODO a 1: 10 000 bol stanovený
redakčným plánom okrem výšky ďalší údaj - člslo polyg6nového bodu. Tým se. možnosťvhodněho umiestnenia
oboch údaj ov zmenšila na polovicu. Ovefa častejšie sa
začalo vyskytovat prekrývallie situácie, ČO zrejme zhor·
šovalo jej čitatefnosť.
Tú kiartografická výroba stála pred problémom vyriešii popis polyg6nových
bodov v sÚ.ade s estetikou
ft čltateh:iosťou mapy.
Popisoaťpolyg6nový alebo zhusťovacI bod v horizontále,
a t{) výškový údaj vpravo a číslo bodu vlavo podfa
vyšš:e spomlnaných zásad by nebolo ani čltatelně ani
estetické.

Účelom popisu topograflckej mapy je zovšeobecňovať
jej obsah. Nakofko nie je predmetom
merania, jeho
správne um:estnenie a: zla\lenle s obsahóm }e jedným
z najpálčivejších
problémov svetovej mapovej produkcle. V súvislosti s tým pripadá kartografi~kej
praxi
rlešiť problém vofby vhOdného typu písma; jeho čita·
tefnosti a vhodného umiestnénla s prihliadnutlm' na obsah a ,estetiku predmetného mapového dlela.
Pti posudzovaní vhodnostt typu písma na topograObr. 1: Montdt tJ.dalov polyg6nov!Jch a zhustovactch bonckej mape treba Vychádzať z požladaviek, aby použité
dov do horizontály
,
písmo tvorllo s obsahOllll mapy jeden harmonický ce·
lok; to znamená, že ·sa má svojím tvarom ČD naj"';.ac
k němu primkýnať, pritom má byť dos1:'atočne čit:tltelné
a nie príliš jednotvárne.
.
V skutočnosti mapové písmo IV pravom s~,ova zmYlle
neexIstuje. Exlstujú len určité kníhtlačové typy, ktdré
12
stlv mapovaj tvorb4;l zaužív~néi Snahy vytvoriť vlastné
1Zl,6
mapové písmo nemali zaHal u nás tlspech.
Proces mechanizácie kartografického
spracovania toObr. 2: MontáZ tJ.da/oTJpolyg6novgch a zhustova.clch bopograpckých máp neobišiel ani popiS. V kartografickej
dov do vertikály
praxi sa čím dalej, tým viac up-atňuje fotosadzba. Písmové tYPl' používané vn fotosadzbe sa získavajú z oriZnačka polyg6novéhO bodu zovreťého rnedzl dva,
ginálov
vyhotovených
v mnohonásobnom
zvličšení
Majesa
stráce, stáva se menej čilatefnou a vpiýva aj
z kníhtlaČDvého písma. Prl prekresfovaní
sa n:~ektorě
.na čHatelňcsť číselných l1d,ajov. Okrem toho prevažná
druhy písma upravujťi. Aj ked sa zatial jedná o ťipravy
ča<;ť týchto bodov je rozmiestnená
pozdíž situačných
nle príliš zjavné, predsa naznačuj1í možnosti vytvoríť
č.ar hlavne hradských, potný'ch a lesných ciest. V týchpráve týmto sposohom ekonomicky naJvýhodnejšle vlastto prlpadocb takýto spósob rozmiestnenia údaj ov prekr9ně mapové pfsIllo.
'
val značnú časť ich .kresby, takže mnohokrát se táto
Velký ekonomický 'aj estetický doooh mOže tu mať
úplne stráca a.
.
Jeho standardlzácia, ft 10 ja!, pra jednotlivé druhy máp,
Umiestňovanle tldajov k diagonálam značlek umožtak pre jednotlivé mierky, prlpadne dvojice mierok.
.
nilo vyhovujúco vyriešiť nielen otál:ku čitatefnostl, ale
Jednotlivé druhy písma pre popis československých
t9pograflckých máp sú stanovené
redakčným plánom . aj estetiky. V prevažnbllll počte prl~adov sa možno touto
úpravou
vyhnúť
nežiadúcemu
prekrývaniu
kresby,
v rámci projektovej dokumentácle.
KartografjckejvýnaJma na sltuačných člarach.
robe ostáva však da'šla wdpovedná ú.IOha - gramaticky, . vecne a estetický správne umlestnlť predmetn9
popis do kartografického
originálu.
.
Bohatost obsahu topografickýchmáp
dovoluje len
zriedkakedy ·ldodržst VŠ€obecne platné
po~čky pre
umlestňovanle popIsu. Pre popis sfdUsk a objektov plat!
zásada, podI,a ktorej sa má tento umiestňovať vpravo do
horizontály vedenaj fažiskom \predmetněho sldliska aleIba obi'ektu.
Prl pOpise areálov
pomlestnyml
názvaml, lesnýml
l1dajml a ú.dajml po).'astov tteba postupovaf
tak, aby
tento bol umlestnenýv
strede plochy .. Nakolko niekedy
všetky p!ochy .vymedzené sltuačnými čiarami nie je
možné popísať (mapa by bola prehustená)
túto zásadu
Je potrebné porušiť a popis najml1 u lesov umiestnlť
k tej sltuačnej čiare,ktorá
lúto plochu oddelul'e.
Orografické celky sa' pOpisujtl IVOsmere najvličšleho
pretiahnutla.
Popis sa najčastejšie rozkladá a umiestňuje do krivlek nle príllš strmých, an'i lomených, ale
stlvislých. Medzery med zl jednotllvýml písmenami musle byť 1ímerné Ich vefkosti.
Trochu odllšn1í techniku montovania vyžaduje montá!
Ol»'. 3: MontáZ Odatov polyg6novgch a zhustovaotch 00popisu VOEInýchtokov. Popri rovných treba velmi často
dotJ do dIagonály
montovat názvy ohnuté, pretože súvlslost vodného toku
s názvom musí byť bezpodmienečne
zabezpe.oená. IlezKu ktorej diagonále um;estnlť, l1daje, na ktortl stranu.
podmienečne treba dodržlavat aj stanovené ,vzdlalenOstl
umi1estniť číslo bodu, 6. na ktortl výškový tldaj, to je
popisu od vodného toku. Názvy s jednostrannými
doťahml (horně aleho dolné doťahy) treba umlestňovať
dané hustotou okolitej kresby, prlpadno sklonom sik vodným tok6m stranami bez doťahov.
.'
tu.ačnej čiary, na ktomj alebo popri ktorej je polyg6Nemalú dOležitosť v popise topografíckých máp má aj
nový porad umlestnený. Spravidla však treba um;~tňosprávne umiestnenie čfselných tldajov. Tu se. vyžaduje
vať člslo bodu k horne] časti ,lavej diagonály, výškový
údaj k jej dolnej čast!.
aby tleto 'boU k značkám umiestnené ČD najbllžšle. ToPrlrodzene, že ani ten to sposob nie je možno použit
pografická mapa obsahuje týchto údajov značné mno~stvo. P.reto aj 1tIalé odchýlky ~ uveden.ýctl. zásad Sll·
v kddom prípada, a že kombináCie tohto sptisobu 50

--o-
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sp6sobom ll..rniestň.ovan!a tldajov do horizontály ft vertikály stí nielen možné, ale v niektorých
pr!padoch aj
nutné. Týchto prípadov je však menej a svoj!m počtom
nezavážia.
V popise vrstevníc nie je vážnej;šej problematiky.
Vyskytujtí sa však prípady zbytočne prehusteného
popisu, nesprávne sa aplikuje zásada o popise základných
ft zasilnených
vrstevníc, popisujl1 sa vrstevnic.e v blízkosti výškových kót; popisujú
sa obe protivrstevnice
ft podobne.
Správny a s ostatným obsahom mapového listu vyvážený pop1s vrstevníc usnadňuje jeho čitatelnost
a použitelnosť. ~aopak zbytočne prehustený popis silne porušuje celkový vzhfad mapového listu a sťažuje jeho
čitatelnost.Platí
zásada, podla ktorej má popis vrstevníc
správne ft vyhovujl1cou hustotou doplňovat siet polygónových ft zhustovacích bodov, ako aj výškových kót.
Záverom treba poznamenat, že s poplsom topografických máp sl1"is1 vela problémov, ktoré čakajl1 na rieŠ8nle. Najdoležitejš!m z nich jaotá-zkaoptimálne
správneho umiestňovania popisu v závislosti od .čitaterIiosti
ft estetiky
pri maximálnom obmedzovan1 lndividuálnyc'h
vplyvov.
.
V zavádzanej technológi! rytia do emulzie nie je táto
otázka rieŠ8ná. To znamená, ~e kvalita ft estetika týchto
prác zostane aj nadalej závislá od zručnosti
a kartografického
vkusu pracovníka.
Technológia
rytia do
emulzie sp6sobí však určité presuny v rebríčku d/Hežitosti a ňáročnosti
čiastkových operácUpri
spracovan!
kartografického
origináiů. V důsledku lch podstatnej
mechanizácle
postl1pi totiž montáž názvoslovla, často
zaznávaná a prlderovaná pracovn!kom s nel1plnou kvalifikácloll
kartografa,
na najčelnejšie
miesto v6bec,
ktoré jej aj v minulosti v obdob! klasickejkartografie
patrllo.
Kvalita a estetika

reprodukl!J1ěho spl'8covaola

ZatiaI ČD posudzovanIe kvality kartografIckých
prác
'Ir zmysle platných
smern!c
je záležitostou
pomerne
l1zkeho kruhu zodpovedných
pracovník ov, finálny výrobok výtlačok topografickej
mapy hodnotí neporovnaterne širší okruh Iud! - pr!slušníkovprojekčných
zložiek, vedeckých a výskumných inštitl1cií. Okrem toho
výtlačky topografických
máp m6žu byt predmetom odborných konferenci! a zjazdov medzlnárodného
charakteru. Preto reprodukčnému
spracovaniu
ako konečnej
fáze. v tvorbe ft výrobe topografických
máp patr! maximálna pozornost.
J8 pravdou, že z kvalltného kartografIckého originálu
m6že ... reprodukcia
vyhotovit výtlačky rOznej kvality,
počnl1cvzornou
a končiac nevyhovujúcou. Reprodukcla
može takisto do·olstej..lniery zlepšit kvalitu výtlačku vyhotoveného z nekvalitneho,- respekUvne menej kvalltněho tlaĎOvého podkladu. To je závislé od odborných
schopností pracovn!kov reprodukcie, od" kvality jej strojového parku a použitých materlálov. Plne zabezpečit
všetky tieto základnépodmienky
VD výrobe nle je vždy
možné. Preto výtlačky našich topografických
máp vykazujtí aj určité reprodukčné diferencie, ktoré narl1šajtl
ako }l:valitu, tak aj jednotnost a estetiku tohto kartografického diela.
Priposudzovan[
kvality ft estetiky reprodukčného
spracovania topografickej mapy hodnoUme:
,

kvantu tlače čiarovej
sl1tlač farieb,
farebné prevedeni€.

kresby,

Kvalita reprodukovaný.oh
člarových prvkov závis[ od
ich ostrosti a sýtosti, ako aj od hrl1bky člary v závislosti
od kvality kartografickéhó
originálu a150 tlaČového podkladu. Rozdiel v hrúbke Imedzi vykreslenou a reprodukovanou čiarou by nemal presahovať hodnotu 0,01 mm.
V dosledku nlžšej kvality fotoreprodukčných
a fotomechanických prác ako aj kvallty farieb a Ich pr!pravy
pro stroj zvyšuje sa v niektorých pr[padoch táto hodnota ua 0,05 mm, čo v s(ivlslosti s priemernou hrl1bkou
základnej čiary kartografických
orlglnálov 0,15 mm čin[
0,2 mm, a to už je hrl1bka, ktorá s.a v kresbe mapy aka
celku prejavl jej zvýšenou výraznosťou na l1kor astatných prvkcv.
Sútlač farléb v rámci prrpustnýcQ odchýlok s ohla-

dom namenšltlačový
náklad jedného llstu najmli u topografických
IIláp velkých mierok nerob! ťažkosť pri
dodrž!avan! stanovených technológií.
Farebné prevedenie dané vzorovým listom mllže byt
ovplyvnené nesprávným alebo nedostatočným
osvetlením pracoviska, zrakovými schopnostami
tlačiara, jeho
odbornými vedomosťami a praxou.
Vplyv týchto člnitelov sa prejavuje v menšíCh odchýlkabh v tóne alebo sýtostl jednej pr!padne I vlacerých
fari{lb, l!o op!lt má vplyv na kvalitu a jednotnost kartograftckého diela.
Reprodukcia topografických
máp nie je svoj!m spOsobom náročná.
Vyžaduje však doslednost v dodržiavaní
stanovených technológií na všetkých stupňoch
reprodukčného spl'acovanla, potrebnú odbornost a náročnost
všetkých zodpovedných pracovníkovo
.
Smernice tretleho pliťročněho plánu zavazujtí všetkých pracovníkov
rezortu ÚSGK. plnit náročné .1110hy
často v skrátených termínoch v oblasti tvorby a vydávanla topografických
máp, a to ni'8len čo do kvantity,
ale aj kvality a estetiky. Neuspokojit sa s dosiahnutýml
výsledkamt, ale dúbehnúť a predstihnúť
kapitalistické
št~ty v zavádzan! moderných
t,echnológií [rytie do
emulzie, podložky pre nanášenie
tejto ernulzie, fotosadzba, fotomechanické
spl'isoby tieňovania topografických máp ·a s tým sl1visiaca možnost ich plastického
tvarovania)
to všetko
poskytuje
v rámci mierovej
sl1ťaže oboch svetových systémov bohaté možnost! uplatnenla •tvorč[ch schopností pracovn!kov rezortu.

*

P i' i P (; m! n k a I e k t o r a: Ceskoslovenská
soupra·
va rycích přístrojků, která byla vyvinuta v Kartografickém a reprodukčním
l1stavu. v Praze, je konstruována
odlišně od přístrojků
vyvinutých v Kartographischler
Dienst v PostupimI. Důvodem k tomu Je okolnost, že
perspektivně
uvažujeme -přechod od ryU do vrstvy na
sklena rytí do vrstvy nanesené na fólii z plastické hmoty. Protože ryc! vrstva při použití např. astralonovépodložky [bez ochranné
mezivrstvy)
může klást rycímu
hrotu jen takový odpor, aby tlakem nedocházelo k porušen! povrchu fólie, bude nutno vrstvu volit měkčí
a vláčnější než je bíložlutá rycí vrstva nanášená na
sklo. S tím-nutně souvisí i potřeba odlehčit vá:hu rycích
přístrojů, 'což je u naši rycí soupravy dosa~eno použitím
plastických hmot. Tím. jsou tyto přístrojky
unlversálněji použitelné než přístrojky německé.
Optické centrování, které je u německých přístrojkl1
použito, není bezpodmínečně
nutné, nebot oentraci je
možno, jak ukazuje praxe, provést dostatečně
pilesně
např. pomocí spuštěného rycího hrotu pantografu. Tato
okolnost
současně
umožňuje
snížit váhu přlstrojku
I jeho výrobní cenu v porovnán! s výrobky z NDR.
Lektoroval:

lnž.

Miroslav

Mik§ovský.

ÚSGK, Praha.

Upozorňujeme čtenáře, že nedopatřením bylo pod článkem "Krajský geodetický seminár v Košiciach" v GaKO
. č. 8/1960 na str. 158 uvedeno chybně jméno prvního ze
spoluautorů.
Mělo být správně
uvedeno
"lnž. Marek
K o 1n í k". Prosíme čtenáře, aby si tuto opravu dodatečně v 8. čísle GaKO na str. 158 provedl!. Děkujeme.
Redakce
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'Příspěvek

k obsahu map velkých měřítek
I

lnž. Jaroslav

Kmínek., GGK v Praze'

Technickohospoddřskd
ma~
velk~ho m~řítlca. Zobrazení,
klad listů, souřadnicovg
a vgškovg syst~m. M~t'iék~
metody. Obsahovd náplň v,šech tří hlavních
složek mapy - polohopisu,
výškopisu
a popisu z hlediska požadQJ)ktl
uživatelů
mapy - proiektanťů
neirtlzněišlch
inženýrskgch
technických
děl a staveb.

Nástup cesty k socialismu a jeho 'dovršeni jako hybná
sIla, technický pokrok našeho stoleti a dynamické sIly
projekčni techniky, položily všem oborům a i zeměměi'ické veřejnosti jak známe z pracoviště - nejen
mnoho úkolů, ale i mnoho problémů: Jedním z nich je.
vyhotovení prvotních podkladů, tj. nového zeměměi'ického plánu (mapy).
'
Tyto faktory si postupně vyr,1ucuji stále větší nároky
na obsah a měřítko technických map. Celkový výiToj a nárok projekčni techniky nasvědčují již dnes tomu, že na,přiklad měřítko 1:500, případně 1:200 budou všeobecně
měřítka 'požadavků nedaleké budoucnosti. To proto, že
dosavadní obvykle použí-vraná měřítka již dnes mnohde
nestačí, při zobrazení nevyhnutelně nutných podzemních
zařízeni, jako vodovodních, plynovodních, kanalisačních
sítf
jejich armatur, telekomunikačních
sítí a jejich zařízení, elektrického
ved..ení, teplovodů, zákresu podzemnich prostorů apod. Uvážíme-li pak, že nejméně důležitým účelem plánu je jeho použití, vedle projekce are,
kpnstrukce i pro inventarisaci
veřejných zařízeni, pak
jeho náplň s růstem zařízení a účelu si vynucuje přejHi
mnohdy~k měřítkům větším, než bylo dosud obvyklé.
Z pojednání uveřejněných
v tomto časopise č. 4 'a
6/1959, tj. soudruha inž. Sachu::J.ského "Některé zásady
- pro budová::J.i technicko-hospodářských
map na územi
,naší republiky" a soudruhů inž. Malivánka a ínž. Morcha
"Základní principy a problémy technologie mapováni ve
velkých měřítkách" vidime, že stojíme v historickém a
pro budoucnost závažném obdóbí připrav nového díla.
Mezíresortní porada konaná ve '.Slovanské~ domě dne
30.9. 1958, přednášky a diskmmi P('íspěvky na II. konferenci geodetů v Tatranské Lomnie! ve dnech 5.-7. IV.
1959, přinesly obrysové znaky budoucího dIla, tj. stanovily
celkem ve všeobecné shodě jeho zobrazení a měřítko.
O obsahu bvla vedena řada diskusí, které přinesly celou
škálu požadavkfi, z nichž zatím vyplývá potřeba většího
rozšíření obsahu budoucího dIla.
Socialistické
organisace jsou povinny při zajištováni
a provádění státního plánu rozvoje národniho hospodářství navzájem spolupracovat a navzájem"si pomáhat. Bude
tedy naším (,kolem vyhovět požadavkům v rozSillhu možnosti a vyhotovit takové dIlo, které by svým obsahem
uspokojilo většinu uživatelů a bylo přitom chloubou zeměměřického oboru. Není to úkol snadný. Je proto třeba
zamyslit se nad tím, v čem dosavadní zeměměřičská díla
nevyhovovala, jak by zamýšlené dIlo mělo vypadat a jakou problematiku
při zhotovenI lze očekávat. To bude
náplní tohoto článku. Položme: si tedy otázku a i odpověď, jaká mapová dIla jsou dosud v provozu a v čem ne·
vyhovují.
.
_
Podle evropského standardu, lze s ohledem na naše
poměry řadi,t do oboru ,velkých měřítek dosud používa'::J.á
měřítka řady 1:720 až 1:5000. Z nich díla 1:1440, 1:2880
lil díla 1:10QO,1:2000 - označovaná jako mapy katastrální, 'jSOU díla. která byla vyhotovena se zřetelem k hledisku celostátnímu. Na iejich vyhotovení se proto v minulosti většinou podílely útvary, jejichž struktura měla
stejný charakter.
Po stránce obsahu zobrazovala tato
celostátní mapová dna polohopis s přihlédhutím k poměrům ,!lastnickým a daňovým, jak tehdejší administrativni
řizení a soukromé právo vyžadovalo.' Potřeba využití
těchto děl pro projekci, rekonstrukci
a ostat::J.i účely
byla zejména u map starších až na druhém ,místě.
Mapy v měřítku 1:1000; 1:2000 byly vyhotoveny na malé
části území republiky a zablraji plochu jen asi 6-7 %
celého územi ČSSR. Mapová díla 1:2880 (1:1440, 1:720J'
jsou nejen zastaralá, ale spolu s předcházející,mi mají tu
podstatnou nevýhodu, že byla vyhotovena jen pro jednotlivá kat. území, což při soutisku přináši ,celou řadu
obtíží a nevýhod a nevyhovuje modernimu' pojeU projekč>J.!techniky.

a

Mapová dIla 1:5000, jednak i'ako tzv. státni mapa odvozená (mapové provisorium] vyhotovená na celém území ČSSR a státní mapa hospodářská,
popřipadě mapa
1:5000, vyhotovená jen na malé části státního územi,
svým převážně topografickým obsahem nesplňují úplně
požadavky, kladené na projekčně technická díla. Převažujíci mapová dIla v měřHku 1:2880 a větší část v měř.
1:1000 a 1:2000 pak zpravidla postrádají výškopis. Za tohoto stavu jE:lvi se tedy nevyhllutelně
nutným opatřit
nová mapová dIla, u nichž by všechny dřivější nevýhody
byly odstraněny. Přitom je třeba sledovat zásadu vyloučeni, nebo snížení duplicity měř. prací pro vyhotoven!
podkladů pro projekty, odstraněni nejednotnosti
dosud
použivaných zobrazovacioh a výškových systémů a sla·
dění všech rozličně plánovaných
investic, které maj!
společný požadavek vyšetřeni a zobrazení základnich
veřejných ~ařizenL Musí být našim cílem dosaženi hospodárnosti a zi§dnodušení administrativy,
mistního šetřeni
a urychleného opatření projektové dokulnentace. Plánované dílo má dále sloužit ochraně socialistického vlastnictví, plánováni zemědělské výroby, rozvoji všech druhů
občanské a průmyslové výstavby, všem druhům dopravy,
technickému pl~nováni, projekci, účeltim vědeckým, statistickým atd. Jeho náplň musí tedy být taková, aby dílo
se stalo nejen priTotnim dokladem, ale dIlem dlouhodobým a brzy nezestárlo.
'
To jsou tedy naše hlavní vodftka pro stanovenI obsahu
nových technicko-hospodářských
map plánovaných v měř.
1:1000 pro místní tratě, 1:2000 pro tratě pol::J.í a 1:5000
pro kraje hospodářsky méně důležité (horské oblastiJ.
Položme si dále otázku s jakol! problematikou se přitom setkáme. Problematika
vybudovat celostátni
dílo
technickohospodářských
map spočivá především:
1. v geodetických
základech polohopisných a výškopisných,
2. v měřítku,
3. v obsahu a jeho zobrazení,
4. v použiti měřických metod a technologických
postupů,
5. ve formálnim uspořádá::J.i náležitostI
(kladu listů,'
formátu a obsahu pIsemného elaborátuJ.V řadě ne posledni, a to důrazně podtrhuji, vystupuje
problematika
v e den i a ú drž b y technickohospodářských map, i když pomljím náklady.
Je pochopitelné, že tyto jednotlivé dIlči problémy se
rozpadaji na dalši dílči problematiku,
která byla, je
anebo bude předmětem nutného výzkumu. Na základě
toho se dospělo například v oblasti geodetických základů
k zjištění potřeby vykonat revisi trigonometrickýc,h bodů,
tj. k jejich obnovení, přemistě::J.i, zajištěni s přehUdkou
a doplněním mistopisné
dokumentace.
Přechodem ze
zobrazení Křovákova na elipsoidu Besselově k přičnému
válcovému konformnímu zobrazeni Gaussovu. na Krassovského elipsoidu - elipsoidu přesnějších rozměrů - nastane podstatná změna souřadnicového systému. Je odůvodně::J.a spojitostí s podkladem mapových děl střednlch
a malých měřítek, dále spolupraci se sousední.mi zeměmi·
lidově demokratickými i mezinárodním charakterem v důsledku mezinárodních dohod o společných mapových dilech. Nebudu zde srovnávat a rozebirat výhody a nevýhody mezi oběma zmíněnými soustavami. Odkazuji na
výše uvedené články. Je přirozené, že změna souřadnicového systému si vynuti proti dosavadnímu způsobu
zmenu v konstrukčních
prvcích technickohospodářských
map jako například v úpravě sekčniho rámu, zákresu
nového rámováni do původnich map, popis rámu mapových listů pravoúhlými a zeměpisnými souřadnicemi, případné zakresleni. dvojího rámu na styku sousednich třistupňových pásů, změnu způsobu některých výpočtů, evidence souřadnic ve dvou pásech apod.
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i když ustanovení instrukce A - vydání z r. 1953 Vypl9vá tudíž část náplně technickohospodářské
mapy
větší část .těchto náležitostí již vyčerpává. S přihlédnuz nutnosti zobrazení prvků polohopisných a v9škopisných
tím k oběma zde uvedeným příkladům, zjišťujeme, že se
geodetických základů. Tato část je převážně požadavkem
nám nepodaří zobrazit v jedné mapě všechny prvky, na
oboru zeměměřického a přes 'některé neobvyklosti proti
jejichž důležitost kladou důraz ty které projekční složky,
dosavadnímu způsobil vypravení' mapových I. děl současnebo složky uživatelfi. Bude proto pravděpodobně nutné
nosti nebo minulosti, bude nepochybně úplně a účelně
vyhotovit mapu jednak se základním obsahem a pak
: vyřešena. Je nezvratn~, že v dÍlsledku' něk,terých odchys obsahem speciálně doplňujícím. Při takověm řešení by
lek proti dosavadním způsobům, například výpočtt\ v soupak v obsahu část! polohopisné mohlo být aejen dodržesedaích pásech a potřebných transfdrmací, nalezne Zeno, ale 1 rozšířeno pojetí uplatňované v dosavadnIch maměměřič u jiných složek a oDorů pracujícíCh s novými
pách 1:1000 a 1:2000 zobrazenl Křovákova, redukované
mapami své prioritní uplatnění.
ovšem se zřetelem na socialistickou přestavbu ve smysiu
Prvky geodetických
základů }SOU,tedv nejen prvky
právnlm.
konstrukčními, ale j~ou i části základního obsahu tech. Při zaměření a zobrazení ob<"...ahu
polohopisu, přicházej!.
nicko-hospodářských
map. Budou tedy předmětem zobrav úvahu jednak všechny" druhy hranic, rozhraní a předzenf geodetických základů body trigonometrické, zhušťoměty měření v o.rovni terénu, pod úrov·aí a nad úrovnI.
vací, polygonové ft jiné body v přírodě stabilisované a
Polohopis ve smyslu zobrazení v úrovni terénu tvoří jedurčeaé souřadnicemi a výškově. Z nich to budou zejménak situace zastavěné části, s~tuace nezastavěné části,
na body vlícovací, které jsou podkladem. metod fotogramveškeré komunikace, volná pros~ranství a vodstvo.
metrick9ch. Bude totiž ve větší míře, než tomu bylo doInstrukce A v § 107-136 vyčerpává z velké části pro·'
sud, při vyhotovování technicko-hospodářské
mapy pojekční potřebu údajfi a jejich zobrazení. Snad by bylo
užito v9konných metod fotogrammetrických.
Z fotogramtřeba doplaění obsahu mapy, případně polních náčrtil
metrick9ch metod bude nejvíce použito' metody univerv části polohopisné jen ve smyslu registrace druhu krytu
Zální, jako nejvýhodnějgí a možné ve dvou stupních, tj.
vozovek a chodníkfi, šířky a druhu obrubníkfi, zákresů
grafickém nebo analytickém. První je z' hlediska ekonomického účelnější, druhý pak dává výsledky přes>aějš1. komunikačních, osvětlovacích a pomocných šachet vstupujících do ulice od stavební čáry, zákresfi prostorů pod·
Ze zkušebních měření provedentch v cizině se totiž ukazemních nádrží, zákrestl komunikačních podchodů, prtl'
zuje, že bylo dosaž,eno například ve Svýcarsku při použiti
chodfi dfiležitých pro odlehčení dopmvy, loubí a podanalytického postupu hodnoty ",12 cm přesnosti v poloubí, vyznačení druhu budov r spalné, nespalaé], čísel
lOZe, v HOlandsku "'11 cm a v Rakousku dosaženo pro
popisných a orientačních, nápadné vyznačení historicky
absolutní polohovou přesnost "'5,2 cm. Nejen tyto výsledky, ale hlavně snížení aákladfi o 30-40 % je dfivodem , cenných budov, které jednak omezují a i usměrňují projektanta. - Stejně tomu bude u památkově chráněných
využití fotogmmmetrie
při vyhotovování zamýšleného
stromfi - rozlišení opěrných, zárub;lích zdí, vyznačení
díla. Předpokladem; je použití letecké i pozevnní stereoprfic::hodnostl u mosti! a propustků, rozliooní plotfi jen
fotogrammetrie.
Pozemní fotogrammetrie
bttde použito
při komunikacích, a to omezenou druhov05tí a zákre.~
v terénu pro ni vhodném - (svislé skály, strmé svahy
sond.
ddolí apod.).
Obsahově novou náplní dna by měl být zákres podI kd,yž problém použití fotogrammetrie pro velká mězemních sftf. \Jsou to: vodovpdní, kanalisační a dešťové
řUka není v současné době jednoznačně vyřešen a jsou
sítě, drenáže, plynovodní, tepel;lé, telekomunikační a elekvedeny diskuse o jejím využ~tl pro tento dčel, předetrické sítě, potrubní pošta, naftová potrubí. Poněvadž se
vším s ohledem na přesnost vyhodnocení a zobrazení pou nich jedná o zachycení prť\běhu a většina z nich je měřiclohopisu, je rozhodující její hospodárnost, zejména při
ky méně přístupná, nasta:lou jiné potíže, s nimiž je nutno
prac;ích na rozsáhlém území. Jednotná a nejvyšší možná
počítat. Bude třeba, aby se měřič seznámil s hlavními
přesnost by vedla totiž v hospodářsky méně cenných
zásadami projekce, s uspořádáním a funkcí těchto zakrajích k absurdnímu pojetí.
I
.
. řízení. To proto, že pro zobrazení četných podzemních
Obsah polohopisné náplaě budoucí~o díla udává pozařízení nebude mnohdy potřebných podkladfi a vyšetřeIlŠechná podmínka, že technicko-hospodářskámapa
je
ní takových zařízení při znalosti. projekčních
zásad'
myšlena mnohoúčelově. Všimneme-li si totiž předpisfi a
funkce zařízení a znalostí jejich systému usnadní před:
směrnic některých hlavních oborfi projekce jako napřístavu o jejich umístění, prť\běhu, případně vfibec o jeklad "Směrnic pro práce, prfu:kumné .:.- v rámci úvodní.
jich existenci. Tato nová oblast uplatnění inženýra-geo·
ho projektu - pro provedení výběru staveniště", nebo
deta vynutí si tedy povšechnou znalost z jiných technlc"Směrnic pro budoVfulí a rekonstrukci
komunikací a
k;ých oborfi, která po doplněaí měřickfmi zásadami, po'
uUc", pak z nich zjistimé požadavek:'.
stupy i způsoby splnění speciálního úkolu podstatně
ulehčí. Je totiž například nutné znát, že k' regulaci proa) zjištěnf dosavadní situace,
vozu vodovodní sítě, k odpojení a připojení jednotlivých
,b J zjišt~ní dosavadní stavební čáry,
dseků a zabezpečení trub .se používá výstroje, tzv. arma·c) zjištění budov určených k zbouránf (jerteh čísla.
tur. Z nich, že některé se montují přímo na vodovodní
popis, počet podlaží, materiál),
síti (většlna požárnfch hydrBntti),někt~ré
na jejich odd) zjištění hranic pozemkfi,
bočkách a případně ve zvlášť k tomu účelu vybudova
eJ zjištění třídy a kategorie silnic,
ných šachtách.
d) zjištění typu silničního svršku a jeho šířky,
Neudává. tedy vždy spojnice vnějších znakfi sítě její
h) zjištěn! nejbližšího zdroje elektrické energie,
prfiběh pod zemí. Je potřeba napl'íklad vědět, že při přech) zjištění kanalisačního systému a umístění kanálochodupdd
železničním tělesem, nebo pud řekou se na
vých vpustí,.
'
konci zhybky budují šachty se šoupátky, které v případě
i) uložení a hloubku kanalisačních, vO,dovodních, elek·
neznalosti této zásady a přípádného jejich zasypání ne·
trovodních, teplovodních a jiných síti.
budou zaměl'eny. Je napříkla,d zapotřebí znát, že vstupoaí
Pro technický prfizkum k technickému projektu městš\lchty na kanalizační síti se stavějl ta~, 'kde se:
ské komunikace se například požaduje mimo jiné:
a) mění profll a materiál trub;
a) čára zastavěaí, hranice chodníkfia
jízdní dráhy
b) kde se mění spád stoky (tzv. spá<mtní šachta),
s označením krytu 'vozovky, obruby chodníkti, trávnfku
c) kde se mění směr (tzv. směrová šachta),
atd.,
d) kde se kanal1sační stoky spojují (tzv. spojovací,
b) obrys budoV s jejich popisem a k6tami vchodCl a
uzlová §achta).
vjezdfi do dvorfi i budov,
Dále je tl'~ba vědět, kde se při kanalisační síti budul1
c) poloha dešťových vpustí,
spojovací komory, spádlště, skluzy a jedná-U se o plynově
d) výškové k6ty oken sklepních místností a okenních
potrubí, zda jde o nízkotlaké, stlledotlaké nebo vysokoptvorfi pod úrovní chodníkfi,
tlaké, kde se zl'izují odvodňovací nádoby (kapákY):lebo
e) poloha všech komunikační'Ch, osvětlovacích a po.
regulační stanice. Podobně tomu je i ve znalosti ostatních
mocných šachet vystupujících od stavebaí čáry do prosítí. Tyto znalosti podstatně ovlivní jakost a dplnost obstoru ulice, které tedy ulici v r.»rof1!uzužují. .
sahotré náplně mapového dna.
'
Z uvedeného tedy 'vyplýva, že organizace pl'ípravn9ch
Z toho všeho vyplývá potřeba většího rozsahu poloho-,
praCÍ jak .polních, tak i kancelářských
pro sestavení
plsné části, než byla podle dřívějších platných předpisCl,
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plánl,l podzemních sltí, je závislá na objemu práce, na
charakteru
zaměřovaného
území, náplni požadovaného
plánu a konečně na kvalifikaci per~onálu těmito pracemi
pověřeného. Ve vell{ých městech je ,možno předpokládat
značný objem těchto prací a bude se třeba soustředit na
shromáždění řady podkladů, jako například:
a) celková schémata všech podzemních sm,
b) prováděcl výkresy všech podzemnlch sili (nejsou-li
týto k disposlci tedy projekčnlch výkresů),
c) doklady o zaměřeni podzemních slt! v sondách a rýhách,
'
dl souptsy (záznamy, kartotěk\r) o povoleni k poloeén!
sft! (výkopová komise),
'
a) seznam pevných bodů. polohopisu, jejich topograf1e
a výšky,
f) seznam výškové sítě a jejich topografie,
g) výkresy typlsovaných objekto. sítě.
Jejich prostudováním vyloučí se toUž mož~as.t, že by některé známé podzemnl sítě byly vynechány, jednak při
zaměřováni nebo při sestavov~nl. Kartotéky pak umožňuji kontrolu [prověrku), zda jsou k disposici všechny
prováděcí výkresy a kde by chyběly, mohou se včas
opatřit. při zobrazeni podzemnlch sHI stojlme před otázkou, zda se omezlmejen
na zákres polohy sltě a jejlho
zliřlzení přlpadně druhů, nebo vezmeme na sebe úkol
další. V technické praxi Jiných oborO. nenl totiž napří-kl.
zaveden jedině správný způsob zobrazení ve smyslu zeměměřických postupo., tj. ortogonálních
měr. Převážně
se totiž používá křlžových měr, neha měr pořadnicových
od pevných předmětů. Tento způsob má svou praktickou
výhodu pro pracovníky manuální a nevyžaduje odborných
prací pro určení potřeb~ých polohových délek. Je to
způsob obvyklý ve stavební praxi a přenáší se do dosa-'
\ladních evidenčních dokladů z prováděcích výkresů. StOJI
dále za úvahu, zda by neměl .být založen příložný p0mocný elaborát jako součást nového technického díla,
v němž by byla shrnuta a zobrazena další data hlavních
zařízení, potřebná ~ prOjekčním dokladům a inventarlza ci. Je tlm myšleno. zachyceni typ o. [druhfi) šachet,
Jejich rozměrů a rozdílných v~škových úrovní a výškových I průměrovýth dat do nich ťLstíclch potrubí. Speciální ťLkol může zařadit I zjištěni současného stavu těchto
zařízenI a jejich materiálu. Je t':cela pochopitelné, že by
šlo jen o zařízeni nložená v komunikačních. prostorech,
náměstích a volných prostorech a byla vyloučena z této
evidence zařízení jednotlivých budova uzavřených bloků.
Tedy přihllželo by se jen k zařlzením veřejným a jejich
spojitosti s širší slt!.
Je nepochybné, jak již bylo ko:astatováno, že zobrazeni všech výběrem stanovených podzemních sít! a jejich
zařízeni nebude možno provést 'da mapovém listu základnlho obsahu. Jako jediné a možné řešení zo.stává tedy
zobrazit jednotlivé druhy sltí na zvláštních přHožkách,
zhotovených' z prť\svltného materIálu, který umožňuje
rychlé provedení oprav zákresů a z nich zhotovení kopie
S okamžitým stavem, ře.k] bych stavem denním. Bude věcí
dalšl úvahy, ,zda tato přHožka může být vyhotovena. pro
jediný druhsltě,
nebo může být pro dvě, případně více
druhť\ podzemních síU společná. Zde padá na váhu otázka
, vedení a údržby mapového díla. Poněkud komplikovanější situace vznikne při zobrazení ~ektrovodních
a telekomunikačních
sltí a jejich zařízení, zejména v prostoru
uIic velkých měst, kde přichází v úvahu zobrazeni všech
kabelů, jejichž počet v šlři chodnlku dosahuje počtu
I přes deset žil. Takové zobrazení v uvažovaném měřítku
nebude možné. Ztráta lidských životů při vyřazován!
elektrovodnlch kabelO stoji však při zobrazení za úvahu.
~odstatnou obtíží je dále skutečnost,. že většina sítí
až snad na síť plynovou, je povahy, která vyžaduje
zvlášnlch opatření· při (ejlch dokumentacI. I tento problém bude nutno řešit a přHožky jsou 'jednlm z řešení.
'Neméně závažnou otázkou mající spojitost s otázkou
')rganlsace práce je skutečnost, že zobrazovaci práce
těchto podzemních zařízení musl. probíhat v rozsahu
zvládnutelných ťlseků s neustálou místn! terénnl kontrolou a že výsledky je třeba usměrňovat zo.brazením.
Dal~t náplni nového díla jsou údaJe výškopisné. Ty opět
mfižeme rozdělit na údaje: pod 11rovní, v ť1rovnl a nad
tlrovnl vyjádřené k6taml nebo vrstevnlcemi, zlskanýml
v polní trati převážně využitím údajfi fotogrammetrických. UvažOvaný základnl interval vrstevnlt: 1 m je pro

lrětšlnu projektfi dostatečný. V mlstnl trati bude účelné
užít jedi~ě způsobu kótovánf. Jako doplňku zobrazeni
výškopisného bude znázornění technickými šrafamI.
V souvislosti s náplní výškoplsnou stojí za ťLvahu skutečnost, že pro realizaci některých projektů bude žádáno podrobnějšl výškové měřeni a že tedy výškopls nového \
díla nebude úplně využit. Bude proto dostačujlcí v oblastech horských a lesních odvoze~í z výškopisu topografických map. Předpokládané určení oblastnlch rayonO
vhodných pro zpracováni fotogrammetrlcké
toto řešeni
ovšem omez!. V podstatě se tedy provedeni výškoplsU
N"\'ého dUa nebude Ušit od způsobu provedeni v mapách
malých a středních mě'řítek s výjimkou, že velké měřítko
nepřipouští generalizaci a zachycuje mikroreliéf. V zásadě
měly by tedy obsahovat výškové údaje alespoň všechny
stabilisované body sítě polohopisné, body sítě výškopis:J.é,
ze situačního podkladu pak středy křižovatek, body 19mů
nivelety, rozhraní domů, rohy domů, vchody a vjezdy,
svršek vozovky u podjezdů, dno širokých vod při nábřežl,
a měly by být uvedeny relativní VýškY opěrných zdí. Sledujeme-Ii při určení obsahu nového díla zásadu, aby
tento sloužil k projekčním účelům a k tomu, aby projektant převzetlm údajů z map získal největšl část projektové přípravy a ušetřil z velké části místní šetře~í, pak
by se doporučovalo vyjádřit všechny uměle upravené
tV'ary terénu technickými šrafami, vyjádřit zaplavované
úzenú a největší stavy vody.
Z výškopisných úd1ajůpod úrovni přicházejl v l1vahu
údaje v přesných hodnotách hloubky dna šachet a výšky
kal1alizačnlch potrubí, v méně přesných údajlch pak
hloubky uložení pl~ovodnl sítě, vodovodní sítě.a hloubky uložení všech druhů kabelů [nerozhoduje totiž u nich
spád, neboť sledují reliéf terénu). Je třeba výškově vyjádřit povrch vozovek I;lportálů I v průběhu trasy tunelil,
dna spojovacích chodeb a benzinových nádrží ulle:ního
prostoru.
V souvislosti s výškopisnýml 11dajl stoji za poznámku
Zjištění, ae dovolené odchylky pro technickou nivelacl
[geometrickou nlvelacl ze středu], jak jsou uvedeny ve
"Smě~iclch pro vyhotoveni vÝškopisných plánt'l. na polohopisném ·podkladě kat. mapy min. techniky, příloha
k čj. 4318/50 - V/3", vzorcem * 40
mm jsou příliš
velké. Stojí za ťLva:hu,zda by do vzorce dovolených odchylek neměl být zaveden počet přestav, I když to odporuje teorii počtu vyrovnávaclho.
Zdá se, že vzorec
.: ,6
mm [nje počet přestav) je plně vyhovujlcL Z údajo. nad 11rovnl by přicházelo v hyahu zejména vyznačeni
v(jdení vysokého napětí nad teMnem, podjezdná výška
mostu, výška kolejí želeóičnlch
přejezdů a nadjezdů.
Třetl neméně důležitou částí oh~ahu technickohospodá.řské mapy je slovní popis a smluverié značky. Zdá se,
že tiráž tj. slovnl popis vně mapového rámu nevyžaduje
v úpravě podstatných
změn. až na ty, které vyplývajl
z nové zoboozovací soustavy 'a nového výškového systému. Uvnitř mapového rámu doporučovalo by se vhodně
omezit popis na minlmálnl míru a přejít v označová~í
názvo. ulic na číslování. Slovní označení jiných ohjelstll.
než historicky cenných pokládám většinou za přebytečnou náplň vadlcí při použití k dalším účelům [tj. pro
pozdější přeplně~í obsahu a špatnou čitelnost vložených
údajů). Tytéž důvody pak ovlivňuji vyloučení uvažovaného použiti plošných značek. Poněvadž se jedná o dílo
pro ťLčely hospodářské a technické, musí jeho obsah přihlédnout
i k potřebám našeho plánovaného hospodářstvL Je tedy zcela jisté, že mapa bude obsahovat nejnutnější popis obci, osad, trati a člsla parcel. Nebylo by na
škodu díla, kdyby bylo přihlédnuto k obvodům a vyznačení reZervací, zájmovým obvodiJm vodohospodářským a
k ochraně přírody, k půdnlm typům a přlpadně I géologick9m poměrům. Zdá se být nanejvýš účelným, budou-li
tato data povahy ryze hospodářské a zemědělské uvedena
v plsemném' doplňku mapového díla, který není - předmětem této úvahy, ale nepochybně si vyžádá taktéž změnu proti dosavadnlmu uspořádáaí jeho obsahu. V této spojitosti bych jen poznamenal, že by bylo neprozřetelné
nevěnovat pozornost jakostním tl'1dá.m pozemku.
Pro úplnost· poplsové části nového díla by bylo účelným vyznačovat v místní trati u budov jejich výšky počtem pater a čísla popisná..
.
Závěrem své úvahy bych poukázal na nutnost využití
průhledných hmot druhu astralonu nejen pro originál,
ale hlavně pro uvedené přUožky, topografle, pro doklady
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pcidléhajíci obsahovým změnám, u nichž nenl třeba za·
chovat pro budoucnost .sled dřívějšich dat. Předpoklad
použití průhledné hmoty pro polni náčrty, jako doplňu·
jicí části nového díla, se zdá JIŽ být samozřejmosti.
Umožňuje se tak rychlé jejich rozmnoženi.
Císel:aé údaje polních náčrtů' jsou totiž velmi cenné pro
projektanty a v poslední' době jsou jimi úspěšně využívány. Jejich gennost zesiluje ta okolnost, že jsou zpra,·
vidla vyhotoveny ve větším měřítku než dílo, pro které
slouži jako podklad, Až dosud jsem se .omezil na část vnějšiho obsahu plánovaného díla. Bylo by však třeba vši·
mnout si ještě jeho vnitřního obsahu. Jim mám namysli
měřickou přesnost
geodetických
základů
a přes:aost
zobrazení. Pro obsáhlost této materie ft neznalost stádia
výzkumu je ťřeba jen souhrnně konstatovat asi toto:
./

.

Z klasick)lch metod bude užito metody polární aorto·
gonálni. Klasické měřické metody jsou Již tak propracované, že u nich. nelze očekávat nějakých radikálních
změ:a. Lze u nich jen využitím přesnějších pomůcek přes·
nost vystupňovat. Předpokládá se předpis, že délka polygonovJ'ch pořadů nepřekročí v místní trati 2 km, v polI).i
trati 2,5 km a v souvislJ'ch lesních porostech 3 km. Délka
větvi zauzlenJ'ch pořadů pro předcházeJiei případy předpokládá se maximálně 1,6 km, 2 km a 2,7 km. Pro krItéria přesnosti se počítá s platností dosavadních ustano·
~ veni Instrukce A. Vzhledem k tomu, že pro území prů-
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Pojďte s námi měřit zeměkouli. Kouzelný dalekohled.
1. vydání v Orbise, 1959, 422 str., 55 Kčs.
V roce 1942 vyšla tato kniha ve dvou svazcfch. První
s názvem "Pojďte s námi měřit zeměkouli", s podtituÍem
"KouzelnJ' dalekohled" (156 stran), a druhJ' svazek s podtiulem "Papírová zeměkoule" (142 stran J.
Nové vydání prvního svazku "Pojďte s námi měřit zeměkouli" rovněž s podtitulem "KouzelnJ' dalekohled" je
sVJ'm obsahem proti prvnímu vydání z roku 1942 značně
rozšířeno, a to o čtyřl kapitoly ze svazku druhého nadepsané "FotografickJ' přístroj měří za nás", "Mezi permonfčky", "Měříme vlnami" a ,;Na počátku byl plán" .. Mimo
to jsou připojep.y dvě nové kapitoly: "ZeměměřiČ využívá
přírodních sil"l.."Nové
oe~ty zeměměřictví".
I<niha .je opatřena předmluvou akademika Josefa Ryšavého a úvodem autorů pod názvem "Na cestu". Ctrnáct
kapitol tvoří její hlavní obsah a je ukončeno doslovem,
seznamem použité literatury
a rejstříkem
jmennJ'm i
.věcnJ'm. U jmennéhO rejstříku by měla bJ't u všech· uvedených osob [nejen u některých)
poznamenána životní
data. Ctenář je veden plyuulJ'm zajímavJ'm textem doplněnJ'm velkJ'm množstvím obrázků historických i novodobJ'ch. Tyto obrázky patří k četnJ'm přednostem knihy.
K podání obsahu zvolili oba autoři pěknou formu. Poutavě
vyprávěji o mnohostranné
práci zeměměřiče s přehlednJ'm sledem historie. Autorům se podařilo vcelku pěkným
'Způsobem popularizovat obsažnou. látku geodézie.
Pro' informaci Zájemců uvádím názvy jednotlivJ'ch kapitol:'!. Krajina přeměněna v čísla. 2. Jak se m~ila zeměkoule. 3. Jak se u nás měřivalo. 4. Čím se, na světě měří.
5. KouzelnJ' dalekohled. 6. Nad hladinou moří. 7. Od trigonometrického Qodu k mezniku. 8. Hvězdy pomáhají zeměměřiči. 9. Zeměměřič využívá přírodních sil. 10. A na
'počátku byl plán. 11. Fotografický přístroj měří z~ nás.
12. Mezi permoníčky.'13. Měříme vlnami. 14. Nové cesty
zeměměřictvf.
Proti prvníglu vydání se obsah kapitol jeví následovně.
První kapitola zůstává skoro stejná (vynechán. příběh,
jak strážník uchoval kolíky). Druhá kapHola je přepracována a přidána staf o nejstarších zeměměřičích a staf
o geoidu .a elip'soidech. Dále se tam hovoří o stupňovJ'ch
)Ilěřenich, sovětském podíl\l na měření Země a o Krasovského elipsoidrr. Ve třétí kapitole je rozšířena staf o zemském měřiči Šimonu Podolském z Podolí. Podle nového
bádání se Podolský. narodil 13. 1. 1561 [viz zprávu ze
Sborníku es. společnosti zeměpisné, roč. 1944, str. 117),

mysIových závodů se již dnes požaduje přesnost v délce
polygo:aovJ'ch stran i 2 cm/IDO m a bude-li předvídáno
použití vybudovaných základů pro případné vyhotoveni
díla v měřHku' 1:500, bude nutno v tomto smyslu pří.
slušné odchylky a předpisy upravit. V tom případě by
toho bylo třeba zejména v místní trati a její blízkosti.
Z naznačeného je nepochybné, že. nové technickohQspodářské mapové dílo nebude ve smyslu přesnosti sourodé a
budeól1sahovát
mnohde 3 oblasti růz:aé přesnosti. Jevl
se to z předpokládaného
využití fotogrammetrie, pro' níž
bude vždy vymezen prostor. Vystupuje zde tedy dalšl
otázka. vJ'zkumu, tj. kombinace obsahu z vJ'sledků fotogrammetrie a klasickJ'ch metod. I to by mělo bJ't v náplni díla vymezeno a vyznačeno.
Za úvahu stojí doplnění budoucfho dUa průhledným
(podexponovanJ'm)
fotografickJ'm
positivem leteckého
s:aimku s rozptýlenou
postříbřenou
spodní stranou ve
velikosti listu, kterJ' položením na polohopis a vhodným
šikmJ'm osvětlením doplní prostorově projektantu potřebnou představivost. Také v tomto směru bude třeba uvažovat o vJ'zkumu a nalézt řešení pro uplatnění tohoto
zlepšeni.
Lektoroval: inŽ. Rudolf Mallvánek, OSGK,-Praha.
P o u žit á . I i t e r a t u r a:

a nikoli 1562. B. Klauser a P. K. SvěteckJ' by si zasloužili
podrobnějšího popisu prací jimi vykonanJ'ch a eventuálně
i připOjení ukázek plánů jimi provedenJ'ch. Čtvrtá kapitola zůstává celkem nezměněna. Přidána velmi stručná
staf o elektronkovém
měření délek trigonometrických
stran. Aby čtenář nebyl uveden v omyl, mělo by bJ't uvedeno na str. 85, kde se hovoří o měřítku plat!niridiovém,
že toto má tvar X,. který je vepsán ve čtverci o straně
20 mm. Kapitola pá'tá je proti prvnímu vydání obohacena
D statě týkající se konstrukce
zeměmi3řickJ'ch strojů, počítacfch strojů a stati, čím měříme dnes a čím budeme
měřit zítra. Šestá kapitola je vcelku nezměněna. Shledáváme v ní řadu obrázků pevných výškových bodů z různJ'ch evropskJ'ch států.
Kapitola sedmá je rozšířena o statě: mapy ze samých
trojúhelniků, počátek a vJ'voj trigonometrické sítě a mapovánI na našem území, síť, nad níž. slunce nezapadá a
.kameny s křižkem na temeni. I tato .kapitola vyniKá bohatostí Vlstruktivn!c!J. obrázků, které čtenářI znázorňují
postup při popisovanJ'ch měřeních, zvláště pokud jde
o trigonometrické
sítě vedené přes moře z jihoevropských území do Afriky. Osmá kapitola je skoro celá přepracována a rozšířena o statě: časomíra a souřadnice
hvězd, měření astronomické šířky, délky a astronomického azimutu, a v táboře polní astronomické stanice. Tyto
nové statě ukazují čtenáři, jakou úlohu hra~ astronomie
v měření Země. Následující kapitola jedná o zemském
magnetismu, gravimetrii a zemské tíži. Desátá kapitola
je cele převzata z prvního vydání,. ale doprovázena- novými ilustracemi.
Kapitola jedenáctá'jeproti
prvnimu vydán1 rozšířena vJ'kladem, jak fotogrammetrie slouží zeměměřiči. Ilustrační
doprovod je zde v81mi názornJ'. Další .kapitola, věnovaná
důlnímu měřictví, byla pro toto vydání přepracována.
Jsou v ní nové části o rušivJ'ch vlivech, složitosti a obtížích při důlpích měřických pracích, o navázání měření
podzemního na povrchové, o obtížích při vytyčování v tunelech atd. Ke škodě věci byly zde z prvního vydání vynechány smluvené, značky důlních map. Třináctá kapi-'
tola je v celé šíři převzata z. prvního vydání. A konečně
posledni kapitola, nově napsaná, pojednáVá o letecké
snímkové triangulaci, radarovém zaměřování, elektronkovém mapování a podobnJ'ch vymoženostech z poslední
~ob~

.

Místy vadí knize, že uživá zastaralých označéní někte·
rJ'ch úředních mist i několika zastaralJ'ch termínů jinJ'éh.
'
Celkový posudek je možno shrnout v závěr, že v dn~
nímsv.éin uspořádání a rozsahu je kniha obou autorů
pěknJ'm přehledem zeměměřiéké práce, jenždobi'e může
posloužft odborníkům, ale zároveň sloužit pro poučen!
širšího okruhu zájemců o tento pracovní obor.

1960/194

l

~~

Dne 24. června i. r. se konal ve VOGTK seminář na
téma "Výzkum svislých pohybů zemské kůry". Referát
přednesl soudruh inž. Bedřich Kruis. V· úvodu se zm!nil o vztahu mezi nivelací a geologií a uvedl několik
přlkladfi geologických úkazů, kterérriají
podstatný vliv
na nivelace. Proto opakované nivelace slouží k zjištění
existence takových úkazů, zejména k zjištění svislých
pohybů zemské kůry. Studiu těchtÓ pohybů se věnuje
pozornost na celém světě, poněvadž má značný vědecký
a praktický význam.
V historické
části referátu. uvedl stručný vývoj bádáni o svislých pohybech v zahraničí a v ČSSR. Zm!ni!
se o. významných pracích dánských, finských, sovětských a japonských geodetfi.a o studiích čs. Vojenského
zeměpisného ústavu, Matouškově, Čepkově a Vyskočilově.
V současné době se zabývá· tímto problémem Výzkumný
ústav geodetický, topografický
a kartografický.
Z jeho
prací uvedl zhotovení mapy isobas z výsledků rakouskouherské a prvnl čs. nivelace, z níž vyplývá, že mezi nivelacemi došlo k změně polohy obou z.ákladních jednotek
tvořícíCh zemskou kůru v ČSSR. Nyni se sleduji podrobně
svislé pohyby v ostravsko-karvínské
uhelné pánvi, v Malé
dunaj~é nlžině a v oblasti vodního díla OrHk. Poukázal
na obtiže řešení, poněvadž ne všechny změny nivelačních
b9dů se mohOu přičítat pohybům geologického 13ůvodU.
Vyjmenoval také podmínky, které nutno pplnit, aby opakovahá nivelace se stala opravdu vhodnou meto'tlou k vylletrováni svislých pohybů.

nebo dvou k sobě kolmých tront budov ve spojeni s magnetickou orientací změřený~. vzdáleností.
V druhém případě jde o podstatné zlepšen! BrelthauptHeckmannova přesného
nltkového dálkoměru
s vodorovnou lati a s příčným měřHkem pročtení
centlmetrl1
vzdálenosti, které zálež! [čs. patent č. 97302jv odstranění jeho specifické citlivost! k nevodorovnostl
latě a
ve zvětšen! jejiho centlmetrového
dělen! na dvoucentlmetrové. Kromě toho má dělení latě pro pozorovatele
konstantní zdánlivou velikost a: tvarovou shodu pro oba
konce laťového úseku, který je vždy c'entrický. Dosáhlo
se toho tím, žev jedné polovině latě je nastavovac! decimetrové dělen! a v druhé polovině je dvoucentimetrově
odečítací dělení. Lať je dvoumetrová s dosahem 195 m
při násobné konstantě 100, 145 m při konstantě 75 a je
zároveň uzpůsobena pro paralaktické měření vzdálenost!.
Poloredukčností
se rozumí, že je možno po změřeni
výškového úhlu užít dvou stupnic v rovině nitkového
kříže k přímému čten! výškového rozdílu při násobné
konstantě 10 a redukční opravy v nezmenšené, veliko'stl
na lati. Tato možnost mm! určena pro masové práce.
Semináře se účastnilo 33 hosti z vysokých škol, z geo-·
detické praxe a výzkumu. Podnětná diskuse k referátu
byla mimo jiné zaměřena na některé nedostatky dvojobrazových dálkoměrů a na otázku proč BrelthauptHeckmannl1v dálkoměr se příliš nerozšířil.
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(t. č. v Modre-Harmónii)

526.8.001.5 (437J
Dny nové techniky v KRO v Bratislavě (i. E. v Modre·
Harmónlij, které se konaly ve dnech '22. a 23. 7. t. T.,
byly zaměřeny na téma: Postup výroby plastických map
a jejich potiskování. P,odnětem k uspořádání dnů jsou
Nakonec seznámil přHomné s novým projektem souzvýšené požadavky škol a veřejnosti na kartografickou
stavného výzkumu pohybů zemské kůry na území ČSSR.
tvorbu, zejména potřebu a užíváni plastických map. Na
Frojekt byl vypracován ve vzorJlé spolupráci geodetů,
uved'ené téma byly prvního dne prosloveny přednáŠky
Reologil a geofyziků. Projekt dělí výzkum na dvě části,
pracovníků ústavu a uspořádána diskuse. Druhého dne
a to na výzkum pohybů velkých geologických jednotek
byla pro úča~tníky uspořádána exkurse do ústavu, kde
s převážně mezlnárotlním a vědeckým charakterem a na
b 1
red d
Ý b
ký h
výzkum menších geologických jednotek vě'decké I prakya p
ve, ena v ro a plalitic
c map.
t!cké povahy, poněvadž má sloužit nejen k objasnění
O dny nové techniky byl velký zájem nejen z řad
našich' geologických poměrl1, ale l~ zajištěni velkých
odborných pracovníkl1 resortu OSGK, pracovníků vojenInženýrských' staveb socialismu. Projekt předvldá rozských a pracovnlkl1 školských, avšak I širší veřejnost
sáhlé práce a k řádnému zvládnuti tohoto úkolu bude
projevila zájem; zástupci dodavatelských
organizací a
třeba vyřešit celou řadu drobnějších problémů, než bude
spolupracujíclch
složek jako vOP se zúčastnili živé dismožné přistoupit k realizaci. Zvláště je nutná vzájemná
kuse a osvětllll mnoho o~ehavých problémfi. celková
spolupráce odborníkl1 z řad geodetfi, geologů a geofyziků,
účast na přednáškách byla asi 80 účastníků.
poněvadž Jedině konfrontacf v.šech, jejich výzkumil se
Přednášky byly uspořádány v'e společenském sále hofiž d
ě k
lý
11
kil
telu Modra-Harmónla,
kde v přilehlé
místnost! byla
Ul
e osp t
objasnění svis ch pohyb
zemské
ry _ uspořádána též výstavka výrobků ]'ako: plastlk, mapových
na široké základně.
publikací i jednotlivých
map ústavu. Z vystavovaných
Z diskuse, jíž se zúčastnil1 geologové a geofyzikové
plastik byla stred,e,m zájmu plastická
mapa Vysokých
přítomnl na seminái'1, vyplynulo, že studium svislých poTater 1: 75 000 Každý úča.stn!k obdržel vytištěné předhybů zemské·kilry
je potřebné a bude s jejich. strany
náškya malou plastiku Tater 1 : 200 000. V přednáškové.m
podporováno. Dosavadnl výsledky se zdají po stránce
sále byly instalovány dvě velké plastické fysické mapy
geo1.Qglcké být logické. Mělo' by se však využít nových
ČSSR vyrobené pokusně v nové vakuové skříni v měř.
nive1icí k potvrzení dosavadních závěrů. Byl vysloven
1:400000 o rozměrech 240 X 130 cm a výstavka předmětů
požadavek, aby s nivelačním měřením se současně proa přístrojů, pomůcek, polních i kancelářských
pro geovedla i měření. tíhová a zkOlamala se ,závislost na změdetické i kartografické
práce distribuované
odbytovým
nách tíže. Rovněž by se nemělo zapomenout na zkoumásdružením papíre,nského průmyslu (OZPAPJ pobočky pro
ní vtahl1 mezi vertikálními a horizontálnlmi pohyby. Část
Sl,o'vensko.
diskuse byla věnována takéolázce
stabilizace nivelačPřednes,eny byly přednáš:ty: inž. Ján Jurikovič: Umělé
nich bodit která pro studium svislých pohybů je obhmoty a .možnost! jejich využití při sériové výrobě plaszvláště dilležitá.
tlckých map, CočkoJosef:
Způsob ofsetového tisku na
D,ne 13. 9. 1960 se konal ve VOGTK.další z plánované
PVC fÓ'ÍJfYfinž, Jaroslav Matys: Výroba tvarovacích mod,elfi, inž. Ant. Prokeš: Sériová výroba plastických map.
řady seminářil, na téma "Nové možnosti optického měleProslov měl i s. Vysoký, zástupce., Sdruž,ení papírennf délek." Referát přednesený inž. dr. Karlem Kučerou
skép.o průmyslu, které vzniklo reorganizací odbytových
,se týkal dvou námětů zpracovaných v jeho výz.kumných
zařízen! a je nástupcem Dř,evony V odbytu výrobků geozprávách, a to dvojzákladnové
telemetrie, á poloredukdetických potřeb. S; Vysóký promluvil o nové oruanlčnfho' dálkoměru s rozdvojenou niti.
o
zaci, o cílech a perspektivách
Sdruženl a zdfiraznil nutV prvn1m případě jde' o zvýšeni dosahu telemetrii beznost
zpružnění vztahů s odběratelskými podniky.
snižováni jejich relativní přesnosti tím, že se kombinují
V prednáškách
bylo p0Í'ednáno o všech záv'ažnýéh
s vnější základnou ve formě speciální latě (čs. patent
problémech, které SoB vyskytují při zhotovování .p'asticč. 97264) ,velmi řídce dělené v Intervalu celé délky vni'třkých map. Přednášející seznámili účastníky s tím, jak se
ni základny, např; po 30 cm. Proněktěré.
negeotické
jim podařilo vypořádat se V ústavě s některými obtížemi,
účely lze jaJto vnějš1základny
užít 1 .kruhových staveb
jak vyřešili některé problémy a 00 vše ještě zůstává na
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tomto llseku člnnostlnevyllešené
nebo vyUiduje dalšího
llsiU. Projevila se proto živá diskuse, která svou hodnotou
a rozsahem a počtem příspěvkil. bohatě přispěla kle zdaru
prvéhudne
nové techniky.
Diskutovány byly rejména

tyto otázky:

1. Otázka vhodných plastických hmot a jejich dostatečné výroby - dostatečně slabé fólie.
2. Problém výroby potřebných strojil. 'a přIstrojil - realizace nových přístroj O a pomil.cek jako výsledek výzkumných prací, zajištění vývoje.
3. Problém gen~ralizace obsahu u plastických IDfIJP, pře,
výšenL
4. Tvarovací zpil.soby plastických map - vyhotoveni madelil., otázka názornosti a měřitelnosti čili géOdetické
'problémy při' Ivorběplastických
map.
5. Potlskovánl plastických map - problém tisku čar a
po~otón(i r skladba. barev, hlubotisk jako nejlepšl
technika (pevné spojeni barvy s plastickou hmotou).
6. Plastické mapy pro slepce (podle vzoru NDR, kde jsou
vyhotovovány názorné pomfiCky v biologii pro slepceJ.
7. Otázka ochranného
laku' jako nátěru 00 pla.stloké
mapy.
/
8. Problém tiSKUnázvoslovL
9. Otázka tvarovánl - posltlvnl nebo negatlvnl model,
způsob domodelov;ání detailu - ohřev h.moty.
Všechny diskusní příspěvky byly zachyceny na magnetofon, bpdou napsány, rozmnoženy a rozeslány všem
ačastníkOm dnfi nové techniky.
Druhý den byla uspořádána prohlldka pracovlšt, se
zvláštním zaměřenlm na oddělenI výroby plastických map,
a to speciálně na sériovou výrabu .plastických map
na fatroidu. Bylo předvedeno lisovánI v pneumatických
Usech a poukázáno Il6 hospodárné využIvánl fólil plastické hmoty. Návštěvníci si prohlédli i další pracoviště.
Všude se projevoval
naprostý nedostatek místa jak
v umístěni strojil, materiálu;výrobkij.,
tak i praoovnikfi
při obsluze stroj O a nedostatečné větrání místnosti. Je
zl'ejmé, že I1stav potl'ebuje nevyhnutelně novou budovu,
která se má stavět blíže' Bratislavy a v r. 1961 již pře·
dat llstavu.
Vzorný kolektiv pracovnIkil llstavu, jeho nadšení pro
práci i významné llspěchy v krátké době trváni I1stavu
si zaslouží nového umIstění ve vhodných prostorách,
aby ještě více mohl rozvinout své budo,"atelské 11siH.
[ni. Klika

'ak vznikal populárně vědeckf film z oboru
užité geodézie .•Zavolejte je ~ňasl"
5Z6 :778.5 (437 J
Jednfm z hlavních tlkolil k naplněnI programu dovršení socialistické výstavby v Ceskoslovensku bylo: Dále
rozvíjet výrobní sily na podkladě nejvyšši techniky,
ZIEljménaautomatizace, mechaniuíce a chemizace a tim
dOSáhnout podstatné zvýšenf spoleoons.ké produktivity
práce ve všech hospodářských odvětvích, zejména 11' prilmýslu, stavebnlctvi, dopravě ft zemědělství a zajistit tak
nepřetržitý rOst žtvotnI úrovně lidu. Tento úkol je ve výraznějšIa
prohloubeIiější
formě i současným I1kolem
v etapě rozvijení vysp/Hé soctalistlcké společnosti, j,ak je
vytyčila celostátnI konference KSČ vle dnech 5. 7. až
7. 7. 1960.
Jednfm z mnoha llsekfi činnosti llstavil. geodézie a kartografie, která mil.~e přispívat k podstatnému
zvýšení
společenské produktivity práce v prilmyslu, jsou speclálni geodetické práoe, prováděné na Žádost ..jednotI!vých prfimyslových ..závodfi apodnikfi.
Tyto speciálnI
práce', prováděné I1stavy Ústřední správy geodézie a kartografie, pomáhají bezprostředně zvyšovat společenl3kou
produktivitu práce. Zasah geodeta-specialisty
při USHWvání strojních zařízení, při. preventivním zjištovaní vad
těchto zařízení a odstraněnI poruchovosti velkýéh strojních zařízení během provozu podtrhuje cennÝ' hospodářský přínos, kterým llstavy geodézie a kartografie plnI
usnesení XI. sjezdu KSČ.
Jejich význam není dosud plně doceněn a ekonomicky
vyhodnocen. Také met9dy speclálni geodézle nejsou
známé všude ta~. kde by jich mělo být plně využiváno.

za llčelem seznámen! široké lI'8řejnosti s tlmto vědním
oborem byla z pověřen! Ústřední správy geodézie a kartografie ustayena při ústavu geodézie a kartografie
v Praze komiSe pro natočení populárně vědeckého filmu
z oboru užité geodézie a kartografie v těžkém průmyslu
dne 23. 2. 1959. Do této komise byli Ostřední správou
geodézle a kartografie delegováni: s.lnž. Storkán, Inž.
Krátký a s. Kittnar a za ÚGK v' Praze byli s. ředitelem
inž. VolfIkem delegováni tito geodeti specialisté: inž.
Weběr, inž. Drtina, inž. Riha, Radvan, Lukáš, inž. Alois
Seidl, Inž. Hanuš, inž. Herda, Inž. dr. C!sař a s. Macháček - jako finanční ekonom. Tajemníkem jmenován inž.
Kíopi:'lva,pf'edsedou Inž. NádvornIk.
Dne 25. 2. 1959 byla provedena informativní porada
s dramaturgem krátkých, populárně vědeckých a naučných filmil. dr. Blochem. Na nI trio předběžně dohodnuto, že se bude jednat o krátký populárně vědecký film,
400 m dlouhý, 35 mm široký, normální, zvukový, čsrn'obílý - z oboru užité geodézie v prfimyslu. Bylo dojednáno, že Studio objedná u Ústavu geodézie a kartografie v Praze litérárn! předlohu jednoho nebo dvou odborníků z řad pr~covníkl1 ústavu v rozsahu 4-12 stran, formátu A4, psanou podobným popularizačním stylem, jakým se píše do časopisu "Věda a život". Literární pf'edlohu bylo možno zpracovat v několika variantách, při
čemž každá tato varianta by byla monotematická. Na
základě této pf'edlohy by pak Studio vypracovalo:
1. Námět, který by se pak dal komisi ke schválení.
2ó Scénář, kterÝ' by rovněž schvalovala komise.
3. RozpOČet.
4. Střižnou kopli s komentářem, kterou by předvedlo
komisi k posouzenL
Dramaturg dále vysvětlil, že film bude proveden
\' jedné versi a právo explaatace má Ústřední pfijčovn·a
filmfi, která, s filmem disponuje.
Dne 2. 3. 1959 bylá podána objednávka přípravných
prací Studiu populárně vědeckÝ'ch .a naučných filmll
'v Praze 1, Václavské nám. 43.
'
Dne 5. 3. 1959 byly dramaturgem krátkého populárně
vědeckého a naučného filmu s. dr. Blochem osvětleny
další nejasnosti a možnosti jako:
aj Bylo by možné natočit krátký, populárně věde~ký
fllm pro veřejnost (biograf) a souběžně s ním natočit
film ryze vědecký, kdyby dostal záruku jeho objednávky
ft zajištěnI potřebné
finanční částky v r. 1960.
b) Film se nepočítá na minuty, ale na metry, a to
z dil.vodfi nutných pro promítání v biografu v rámci normálního programu. Zde je žádána doba 14 minut 36 vteřin, která odpovídá délce filmu 400 m.
cJ Vedle 35 mm filmu doporučuje zakoupení 16 mm
filmu pro promítání v závqdech.
dl Prfiměrná cena černobílého - zvukového populárně
vědeckého filmu je 150000 Kčs, a konečná cena bude
koUsat v mezIch 10-15'% náhoru nebo dolil.
e J V případě Výroby vědeckého filmu v délce asi 800 m
bude cena filmu o 100 000 Kčs větší než u filmu 400 m
dlouhého, což je tzv. maxlmálni, zabezpečovac[ oona. '.
tj S. dr. Bloch žádá o možnost dodáni všech témat,
tedy I těch, která nebudou vybrána, a to k informativ·
nímu prostudování. Po získání všech těchto informací,
které jsme si v řadě bodu ověřovali na ministerstvu těžkého strojíťenství a na ministerstvu hutnIho prÍlmyslu,
která Soe zl1častňují na výrobě celé řady krátkých, populárně vědeckých I vědeckých fil mil., podávajícIch zajímavé pasáže nové technologie výroby, byla svolána celá
filmová rada dne -16. března 1959 a všechny ziskané
poznatky byly jí sděleny.
Inž. NádvornIk navrhl, aby z přítomných geodetfi-speciallstil. byly vytvořeny pracovní skupiny v této sestavě
a s tEto námětem:
1. Inž. Drtina' a s. Radvan, zkušenosti z měřických
pracl Ejpovice a Králfiv Dvur.
2. Inž. Ríha a s. Lukáš měření jeřábových drah SONP
- KLadno.
3. Jnž. Seldl a. inž. Hanuš, potrubní, požární a CO
plány.
4. Dr. Císař a inž. Herda, nové metody, diagramy, obrazy a dialog.
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5. Inž. Štotkán a inž. Krátký, korektura
tika.
.
6. Inž. Weber, koordinace.

Ubreta a kri-

Tento návrh byl přIjat a skupiny byly požádány, aby
každá samostatně
vypracovala literárnI předlohu tak,
aby splnila své poslání v krátkém, populárně vědeckém,
čE1rnobílém filmu z oboru užité geodézie, v termInu do
26. 3. 1959, na kdy byla svolána porada.
! Dne 26. 3. 1959 byly pak za přitomnosti
všech členil
komiS\e přečteny literárnI předlohy, 'dřIve již navržených
skupin. Bylo konstatováno, že napsat UterárnI předlohu
na stanovené a suverénně známé téma nenI tak jednoduché, jak se z počátku zdálo a v podstatšmožno
i'íci,
že ani ,jednapracovnI
skupina nesplnila
své poslánI:
,,~íci vše podstatné o problému krátce' a srozumitelně
tak, aby prostý divák rozuměl všemu, -co mu film i'Ici
chce.'!
Po velmi živé rozpravě bylO dohodnuto, aby inž. Weber
s inž. Herdou vypracovali z předložených předloh jedinou rek, aby podala věcný přehled· geodeta specialisty
na, různých úsecích výroby našeho hospodářstvI.
Inž. Štorkáh spolu s inž. Kopřivou připravI: Politickoekonomické zhodnoceni těchto praci samostatnou předlohou. Návrh s. inž. Krátkého, aby film byl barevný
byl přijat, bude-li OSGK souhlasit s asi 20 % zvýšenim
původni pořizbvaci ceny. Bylo reké dohodnuto, že takové
široké forum nemůže pružně' rozhodovat a byla proto
stanovena užši komise: inž.Nádvorník,
inž. Kopřiva, inž.
Weber a\).nž. Drtina, kteří si přizvou podle poti'eby příslušného geodeta-specialistu.
Dne 2. 4. 1951rbyla takto vypracovaná literárni předloha zaslána nlJ. OSGK ke schválení.
Dne 17. 4. 1959 bylal literární
předloha schválena
OstřednI správou geodézie a kartografie číslo 011-3423359/59 a Hm bylo 1 schváleno
natočení
krátkého populárně vědeckého filmu, jehož název "zavolejte
je v č a sl" byl navržen a schválen při tvorbě scénáře.
Pi'l3dseda filmové komise inž. Nádvorník sjednal zatím
s' režisérem s. KoliČ€m všechny koordinační. aspekty
a pověřil inž. Webra a in~. Drtinu odbornými poradCi
s. Količe.
,Byla dojednána výpomoc provozu 2. a3. během natáčeni a ~aměstnanci' obou provozfi, kteří se zúčastní natáčenI se zavázali, že dodrží mimo tuto práci své normálně plánované pracovní úkoly. Náklady cestovného
pak budou vykazovány na zvláštní cestovnI účet s označením ,;F' i 1m".
Tím byly zakončeny 'všechny přípravné práce. Dpe 9.
a 10. 7. 1959 navštív!U: inž. Nádvorník, 'tnž. Weber;, inž.
Drtina, s. Andrlea
režisér Količ železárny v Králově
Dvoře a Hrudkovny v Ejpovicích, za účelem výběru pracoviště a projednali velmi podrobně budouci scénář. Bylo
d.ohodnuto, že s. režisér Količ se sám, v doprovodu, inž.'
Webra podívá ještě na jiná pracoviště, hlavně do železáren SONP Kladno, na měi'ení profilů na řece Labi a vyhlédnou vhodné objekty pro každý určitý druh práce
a najdou ,i vhodný terén, kde by stála trig. věž vhodná
pro filmový záběr. Všechny poznatky byly pak v\tomto
užším ,pracovním kroužku znóvu prodiskutovány, a tak
byla zhruba vypracována kostra '$cénái'e. Dne 31. 7. 1959
bylo provedeno' př~dběžné schválení scénálle, po připOmínkách inž. Nádvorníka, inž. Webra, inž. Drtiny a inž.
Kopřivy. Za Studio k;rátkého filmu byl přítomen dr. Bloch
a režisér Količ. Dne 5. 8.. 1959 byl scénář populárně vědeckého filmu pod názem "Zavolejte je v č a s I" schválen
celou filmovou radou.
'
Mezi Hm nastala výměna osob dramaturga ve Studiu
a místo dr . .Blocha, který odchází do Národního divadla,
je novým dramaturgem dr. Činoora.
Od 5. 8. 1959 možno říci, že nastalo vlastní natáičenI
filmú, ať již venku, nebo v průmyslových objektech. Natáčení bylo prováděno přesně pol:lle ,scénáře tak, jak byl
schválen'. Kameru vedl s. Pavlíček, režii s. Količ a zpřistupnění pracovišť, sestavování účinkujících a celou řadu
drobných 'organizačnIch
opatřenI, jakož i odborné vedení
obstarávali s. inž. Weber ainž.
Drtina. Počasí během
naťáčeníbylo suché, slunečné a' všem záběrům bylo velmi
pi'íznivé, takže nebylo žádných ztrátových časů a práoe
venku byly v pocl.statě do koriée zái'i r. 1959 skončeny.
Ostatní již bylo jediné v moci pracovníků Studia kr~tkého filmu.

Dne 20. 1. 1960 byl v malém sále Studia již střižený,
ale neozvučený obraz filmu dán ke korektuře. Námět
četl s. režisér Količ, pi'ítomen byl dr. Činčera, inž. Nádvorník,.inž Weber, inž. Drtina a inž. Galař. Po předvedeni filmu' byla vznesena ze strany přítomných celá řada
dotazů i kritických připomínek a dohodnuto předvést
tento film na větší ~látno, neboť obrazy malého promitacího přístroje jsou zkresleny a nedávají možnost kvalitní projekce. Byla projednána i otázka ozvučenI, hudby, \
titulki'l a komentáře.
Dne 25. 1. 1960 večer byl film znovu promítnut piled
svolanou filmovou komisí. Za OSGK byl přitomeri inž.
Hartl a 'inž. Krátký, za OGK: inž. VolHk, inž. Weoor, inž.
Drtina, inž. Herda, dr. Císař, inž. Hanuš, inž. Seidl a inž.
Nádvornik. Film, až na některé malé výhrady, týkajíci se
hlavně titulků a střihu některých obrazů, byl schválen.
Dokončení filmu včetně ozvučení, komentáře a pořIzenI
druhé kopie mělo být provedeno do konce února 1960. Studiu krátkého populárně vědeckého filmu však byly zadány nutné práce pro čs. výstavu v Moskvě, takže se do-o
končení nového filmu zdrželo a teprve 9. 4. 1960 bylo
sděleno s. Radoměřským, že film je hotov a možno jej
v definitivní úpravě pi'edvést. Dne 16. 4. 1960 byl předveden krátký populárně vědecký film z oboru užité geodézie pod názvem "Z a vol e j t e j e' v č ,a s!" v jeho definitivni úpravě: Předvedení byl přítomen mimo velmi
početnou skupinu odborníků OSGK i jeji předseda s. inž.
Jaroslav Průša se svým náměstkem s. inž. Sachunským,
zástupci CVUT - katedry geodézie, vedené doc. dr.
Krumphanzlem, zástupci ústavu geodézia a kartografie
včele
sreditelem
ústavu s. inž. Volfíkem a členové
filmové rady.
Po promítnutí filmu živá diskuse ukázala co tvůrčích
námětů je nevyužito.
V krátkém
zhodnocení,
které
provedl
náměstek
s. před8<edy s. inž. Sachunský, bylo vysooe ooonllno toto
malé propagační dilo.
'
Z diskuse i ze zhodnooení možno říci, že film natočený ústavem g~odézie a kartografie 'Splní své poslání,
ke kterému byl určen:
Upozornit celou naši veřejnost, že v době stále se
rozšiřujícI mechanizaoe a automatizace ve všech závodech našeho národního hospodářství pFohlubují ústavy
geOdézie a kartografie svou činnost nejen ve stavebnictví, zemědělství, ale i v těžkém průmyslu' a. stojí tak
v předních řadách budovatelů našeho národniho hospodářství v boji o lepší zítřek našeho pracujícIho lidul
lnž. Nádvomtk

Národní vědeckotechnická konference
bulharských geodetů v Sofii ve dnech
29.-31.3. 1960
526:061.3[ 497.2J
Konferenci s námě.tem g.eodézle ve stavebniCtvl a pi'i
vystavbě sídlišť pořádala sekce geodézie a pozemkových úprav věd,eckotechnické společnosti [naučno-techničeski s'juzJ za účasti 400 dOmácích pracovníkfi, zástupců VTS z Polska [2], NDR [3J, Maďarska (3) a Jugoslávie {2J. Autor článku se zúčastnil jako delegát MŠK.
V Sofii nás přivítali staří známí přátelé prof. Peevski
a prof. StOjčev a další, ktei'í nám vytvořili bratrské a
milé prostředí. Mezi zástupci ostatních spřátelených států byla řada známÝr-h geodetí'l.
Na programu bylo devět přednášek bulharských soudruhů a mimo program byly předneseny
čtyři přednášky zahraničnich
hostí. Plánovaně přednášky byly
př>edem zpracovány
ve 200stránkové
cyklostylované
publikacI. Průběh konference byl pro nás· překvapením,
zejména v tom směru, že do živé diskuse zasáhla převážně mladší generace, což j-e pro bulharské geodety'
zárukou dalšího rozvoje.
V rámci programu byly prosloveny, tyto přednášky:
prof. inž. D. Stoj6ev: Geodetická
měření d,eformací
staveb,
,
inž. I. Nacev: Geodetické práte ve vodním stavitelstvi,
inž. A. Golubov: Geodetické práce při výstavbě sídlišť,
prof. inž. M. Petrova
inž. M. Takov: Geodetické práce
pi'! průmyslové výstavbě,
inž. G. Milev: Metody a pllesnost při sestavování a uskutečňování generálního, plánu průmyslového závodu,
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inž. G. Anačkov: Připojovad a opěrné sftě upravovacích
plánfi,'
doc. inž. V. Jončev: Výškové úpravy terénu při obytné
, a průmyslové výstavbě,
'
inž. G. Petrov: Katastr podzemních sft[,
,
in!. L. Filipov: Topograficko-geodetické
plány sidlišf.
Již názvy přednášek napovídají, že bulharští soudruzi
žiji podobnýmI problémy jako my. Shromážděni také pozdravil ~nerálI1i
sek1':et!iř NTS (naučno-techničeski
s'juz) s. Ivajlo Videnov, který zdůraznl~, 'že zeměměřiči
jsou nejlépe organizovanou a nejlépe pracující složkou
ms. Pro nás je tato skutečnost pobíd'kou a závazkem,
abychom také co nejdřive zvětšili svou členskou základnu o všechny příslušníky ~eměměřickýcli pracovlšt
a vytvořili si t,ak PředP.oklady pro samostatnou sekci
geodézie ft kartografie v rámci ČSVTS.
Pokud jde o odbornou vyspělost bulharských zeměměfičfi je vidět ve všech směrech značný pokrok. Diskuse kole:m Jončevovy přednášky o terénních
úpravách
byla
překvapením, pa j-aké' výši je tato disciplina. v Bulhar - sku. Naši přátelé drží. krok ve všech oblastech geodézle
s ostatnimi li(iově demokratickými státy a někde jsou
na předním-místě.
Geokartprojekt např. již masově vyrábí pl,astickou mapu Bulharska i: 1 000 000 na umělé
plastické hmotě. Mapa je velmi pěkně ~pracována a' j€
velkým 11spěchem, Jepen. výtisk téťo mapy je k dispoziCi našim zájemcům na katedře geodézie. Zmíněný ústav
vyrábí také nivelační
přistroj středního
typu vlastni
konstrukce. Jedině mapováni v'e velkých měřítkách, a
evi4ence pfidy nedosahuji ~Um takové úrovně jaMou nás.
Naši přátelé se ovšem voomožrtě snaží dohonit tento nedostatek a jistě brzy dosáhnou potřebné výše. Svědčí
o tom jejlg,h zájem a-studijní cesty do zahraničí.
Bylo mi umožněno l}avštívit katedry geodézie na polytechnice, a na lesotechnickém institutu.
Obě návštěvy
mne přesvědčily o velmi dobré Úrovni výuky z~kladního
předmětu, geodézle. Nahlédl jsem do grafických a početnich cviiSenía do diplomních pracL To mne přesvědčilo,
že ,výuka je v6dena . zkušenými cidborniky, kteři jsou
dobře informováni o -VÝVOjiv zahraničí. Svědčí o tom
i dobře vybavené knihovny se soudobou i starší evrop'
skou litel'aturou. Pro nás je potěšitelné, že absolventi
ná'§ich vysokých škol zde zastávaji významná posta\len! na vysokýéh školách i V>e ved'ení. závodu.
zahraničním účastníkům bylo uffirpžněno navštívit ně·
která památná místa, významné stavby a JZD v Horním
Dubniku u Plevenu. Všutle bylo vidět, že bulharské ze·
mědělské hospodářství je velmi vyspělé a zde se mfiwme mnohému přiučit, zejména v oblasti pozemkových
úprava meliorací.,
i
Ze vzájemných stykfi nás delegátfi lze soudit, ~e družba geodetfi lidovědemokratických
státi'! se stále prohlu"
buje~ Poznávání poměrl1 v jednotlivých našich' státech
věde k dalšimu sbUžováni a k technickému sjednocování
v dUchu zásad RVHP. V tom SIlIlěru je třeba vrtat projekt NTS na stavbu mezinárodního dOmu technikl1 ve
Varně. který by sloužil k rekreaci techniků všech VTS,
'které se k akcI připojí. Vedení ČSVTS byltlUlnočen
vzkaz generálního sekretáře NTS s., I. Videnova v této'
věci.
'
Závěrem je třeba dodat, že v rukách prof. Pee1.\ského
'je vedení bulharské geodetické sekce NTS na velmi dobré
cestě, a že, nrfižeme našim přátelům přát jen dalších
úspěchfi. Byl jsem požádán, abych tlumočil českoslo. venským gecdetům srdečné pozdravy od přátel, kteří
u nás studovalianeb.o
jsou u nás velmi známí. Jsou to
předeVším profesoři Peevski, Stojčev, Vened\kov. Dimov,
Petrov, docenti Jončev a Mičev, in~. K. Krstjev, inž.
M. Cičanova a řada dalších. Búlhar~tI geodetl svou pilnou ti cnev~domou praci jistě velmi 'přispivají ,naši společné cestě zatrva,~ý mir.
Krumphanzl
I

První a nejstarší ,české atlasy
v mapové dokumentaci VÚOTK
/

52~.89(091)
V počátku 19. stoleU, v době probouzejiciho-$€ českého,
národního sebevědomí, ujala se Matice Česká záslužného
úkolu vydat Oeský zelJlěpisný altas, který měl být doplňkem k překladu Balbiho z~Iriěpisu. Práce na mapách byly
započaty v roc·e 1835. Již při první mapě s.e však ukázalytěžkOsti~ chyběpd?l:!rý kreslič a rytec. Na upozor-

něni }os.efa Kajetána Tyla, Matice uvítala Václava Mer·
klase, který právě vystudoval práva a měl velké nadání
a zálibu v kreslení a rytectví.
Tento mladý samouk se osvědčila
měl záhy velmi
mnoho rytecké a tiskafské práce. Vydáni atlasu Matl.ce
se však protahovalo, až roku 1849 bylo zastaveno.
. Mezitím začal Merklas vlastním nákladem. vydávat
"Malý zeměpisný atlas dle nejnovějších zpráva
po·
mil.cek sestavený", který byl vytištěn v Praze u Karla
Andréa (1853).
Jeden, exemplář tohoto prvního českého kapesniho
aU'1Isu od Václava' Merklaseje
uložen v mapové dokumentaci VÚGTK (sign,: a-3,68151). Byl získán v rooe 1951
jako depozítum ze záboru Národní a universitIÚ knihovny
v Prare, Je rozměru 19 X13 cm a obsahuje 28 map.
Od Uměleckoprůmyslového muzea v Praze byl v červnu
t. r. získán darem další, méně zactovalý Merklasfiv atlas,
který vydala j Matice; je to pátý Merkl'asův atlas, menšího
formátu (rozměru 31 X 23 cm) než Matice l?fivodně zamýšlela vydat, a má název "Malý příručni atlas wšech
částí země" obsahující 27 listfi. Za pomoci Karla Wladislawa Zapa zhotowen od Wácslawa Merklasa. Wydán!
Matice České w Praze 1846". (VÚGTK čís. přír. 232/60).
Při pře~etí
od Uměleckoprůmyslového
'muzea byl
v tomto atlase vložen obal a jeden list textu. Ukázalo se,
že oboji. je částí díla, které mělo vyjH, UVázlo však při
prvých třech mapách, které chyběj!. Jde o titulni obal
(rozměru 35X26 cm) s názvem "Atlas k přírodnímu ze·
měpisu. S potřebným vysvětlujícim textem sestavil a vy4al Vácslav Merklas. 1. V Praze, 1843." (Obal a text
VÚGTK čís. přir. 233/60). Text na listu obsahuje názvy
třJech ,vyšlýCh listl1 s vysvětlUji~imi sta těmi. Jsou to
názvy: "Mapa čar stejnot,eplý'ch'. "Sopky a zemětřeSlení v ,říši atlantského
oceánu". "Rozšíření h~,podár·
ských rostlin,. důležitějšich
stromťl a keřů v Evropě".
Mapové dokumentaci VÚGTK se dostaly pod ochranu
a dalšimu využiU díla českého autora, která dokumentuji ,vývoj a kartografickou
tVl;lrbu v našich zemich na
počátku 19. stoleU.
,
(Volně zpracováno podle: Doc. dr. Karel Kuchal': Na§e
me.py odedávna do dneška.!
Hof'.

"Překladatelská složka Výzkumného 1istavu
geodetického, topografického a kartograf1ckéh,.o v Praze
Úspěchy vědecké, výzkumné nebo zlepšovatelské čin'
nosti závisl do jisté míry na tom, jak dalece jsou 'využivány dosažené Výsledky práce a bádáni v daném oboru. V poslednich le-tech několikanásobně
vzrostl počet
odborných knih, článků a jiných informačních poml1cek
vydávaných po celém světě v různých jazycich. Z nich
připadá na publikace psané v našem mateřském jazyce
pouze malý zlomek. V dfisledku toho každý, kdo soustavně sleduje literaturu z danéhO oboru, setkává se
často s jazykovými potížemi a někdy dokonce I s určitou
nedostupností. Je sicé pravda; že naši vědci a mnozí
technici ovládaji zpravidla několik cizích jazykl1, takže
jim cizojazyčné texty nečiní zvláštní potíže, avšak fa
ještě dosti těch, kteří jsou nuceni pracně překládatpomocí slovníkl1, zejména v případě, kdy jde o text
z odlehlejšího jazyka. Na toto' úsiU se často vynakládá
značné množství času, který potom schází při řešení
vlastního problému nebo při experimentálĎJ činnostI.
Za účelem odstranění
naznačených nedostatkl1 byly
zJ:l'fzenyv rfizných vě<j.eckých a technických Institucich
překladatelské
složkt, organizované
v rámci útvarl1
technicko-ekonomlckých
Informací. Tyto složky zpi'istupňuji jazykově nedostupný ~nl:liní a časopisecký materiál, a to nejen vědcl1m a technikl1m, ale zvláště širokým masám zlepšovatelů a novátorfi.
Naše překladatelská
složka je útvarem odděleni literární dokumentace, které je součásti studijn~ skupiny
VýzkumnéhO ústavu
geode,ického,
topografiCkého li
kartografického
v Prare.
Překladatelská složka VÚGTKpř-ekládá dl11ežité články
a kapitoly z cizoiazyčných časop~sl1 a knih z oboru geodézie a kartógrafie a v některých případech též, i z okrajových oboril.. Každá žádost o překlad
se projednáVá
s vedoucím studijní skupiny, přičemž je posuzován význam a dl11ežitost literárniho dUa, které se má překlá- '

/
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dat, s přihlédnutrm k možnostem a pracovnI kapacitě
překladatelské
složky VÚG:rK.
Překladatelská složka VÚGTK slouží jak pracovníkl1m
ústavu, tak i ostatním pracovníkl1m resortu i mimo resort ÚSGK. O vyhotovených překladech jsou zájemci informováni ve formě stručných záznamo. uveřejňovaných
v bibliografickém zpravodaji "LiterárnI hlídka VÚGTK",
který vycházI jednou týdně. Překlady pořizené našl
překladatelskou
složkou zpřIstupňujl
všem :z:ájemcl1m
cennou zahranični geodetickou a kartografickou literaturu a je možno si je vypl1jčit v knihovně VÚGTK.
Adresa překladatelské
slollky VOGTK:
Výzkumný ústav geodetický. topografický
fický v Praze, KostelnI 42, Praha 7
Telefony:
77441-9,

a kartogra-

Změny názvu, sidla, územní půsQbn~i
a některých úkolů ústavů geodézie
a kartografie
526 :06 (431

r

Podle rozhodnutr ministra vnitra ze dne 30. června
1960, kterým se podle § 6 odst. 3 vládniho nařizenf
č. 1/1954 Sb. ,ve zněni § 4 vládniho nařízenI č. 10/1958 Sb.
měni ,název, sid:o, územni působnost a některé úkoly
ústavo. g8odé~ie a kartografie, upravuje se oelková organizace resortu ÚstfednI správy geodézie a kartografle

.

V tiremnim uspořádání provedeném v souladu S novou
tizemnl organiZací státu jsOU tistavy geodézie a kartografie jako samostatně hospodařicí a plánující jednotky
od L července 1960 na celém tiremi státu řizeny přlmo
Ústřední správou geodézie a kartografie. Pro národní
hospod.ářstvi ft kulturoI výstavbu státu plnI tyto tikoly:
A. Celostátn( 4stavy geodézle a kartografle

.

Vfzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
.
v Praze
'
Pro čs. geodézii zajišťuje jako výzkumný ťístav Odvětví
geodéz1e a kartogrilfle tikoly základnIho i resortního výI zkumu a úkoly státního plánu vědecko-výzkumných prací
CSAV v souladu s potreoomi národniho hospodářství.
V,karrografU rešíotázky
obsahu kartografických
děl,
mechanizace ~lautomatizace výroby a vytváři zásady nových výrobních postupo.. Plni i jiné výzkumné úkoly uložené Ústřední správou geodézie a kartografie;
v souvislosti S plněnim výzkumných tikolťi se zabývá vývojOvými pracemi; pomáhá řešit tikoly provozních výzkumfi
a plní tikaly strediska technickl(H'lkonomických informacl oboru a ťístl\ed.ni mapové dokUilIlentace.
6stav v Praze

V souladu se státním plánem a tikaly ÚstřednI správy
geodézle ft karrografi,e na ťÍooku geodézle a topografle
provádi
práce celostátního
výtnamu budovánI a
udržování geodetických základen, s1t1, základní práce
v oboru geodetické astronomIe a gravimetrie, fotogrammetrické a topografické práce pro celostátni mapová
dna a spe<;iálnillkoly. Vede a udržuje ústředni dokumentaci ťídaíii geodetických sftl a plní úkoly spojené s péčí
o jejich vyu~iU. Provád1. potřebný provozni výzkum a
poradenskoua
znaleckou činnost.
Kartografický

a reprodukW

ústav

Geodellcký ústav 'v Bratislavě
V souladu se státnim plánem plni úkoly dané mu při
jeho zřízeni a tikaly stanovené Ústředni správou geodézie a kartograf1e v budováni některých geodetických sHl,
v jejich údržbě a v péči o jejich využitI. Obstarává mapovací práce, dokumentaci výsledkl1 geodetických';. topografických a kartografických prací vzešlých z přímého měřeni, potřebný provoznl výzkum a poradenskou a znaleckou činnost, speciálni měřické a výpočetnI práce se zaměřením na specifickou regionálni potřebu těchto prací
na Slovensku.
a reprodukční ústav v Bratislavě
(t. č. v Modre-Harmónii]
Vykonává tvl1rčI činnost spojenou s tvorbou a polygrafickým rozmnožováním kartografických děl pro hospodářskou výstavbu, školy a veřejnost především pro
regionálni potřeby Slove~lska a plní dalši úkoly určené
mu Ústřední správou geodězie a kartogra,fie. zajišťuje
knihařské zpracování kartografických
děL Obstarává
informační kartografickou činnost potřebnou pro správnou tvorbu a pro vydávání kartografických
děl a dokumentaci těchto děl zaměřené na potřeby Slovenska.

n.

Geodetick9' a topografický

pro Slovensko

Kartograf1ckf

linka 395

~kW:

B. O,stavy geodézie a kartografie

li

Praze

Vykonává tvo.rčI činnost spojenou s tvorbou a polygrafickým rozmnožovánim kartografických
děl pr.o hospo-'
d;ál'skou výstavbu, školy a veřejnost. Zajišťuje knihařské
zpracování kartografických
děl. Obstarává informační
kartografickou
činnost potřebnou pro správnou tvorbu
a. pro' vydáváni' kartogrefických děl a dokumentacL těchta děl.

C. Ostavy geodézie a k.rtografie
v jednotl1výchkrajlch
a jejich střediska geodézie v j9,dnotl1vých okresech:
a) Ústavy geodézie a kartografle
Ostav geodězie a kartogrefie v Praze, pro kraj Středooeský a hL ITl.Prahu,
'
Ostav geoděZie a kartografle v Ceských Budějovicích, pro
kraj Jfhočeský,
Ostav geodézie a kartografle v Plzni, pro kraj Západočeský,

,

Ostav geodézle a kartogfnfie v Liberci, p'l'o!sraj severoOeský,
Ostav geodézie a kartografle v Pardubicich, pro kraj 'vý-"
chodočeský,
'
Ústav geodézie a kartografie v Brně, pro kraj JjhomoMvský,
,
Ostav geodézie a kartDgrafl.e v Opal1l'!,.pro kraj Severomoravský,
Ostav geodézie a kartografie v Bratislavě, prol kraj Západoslovenský,
'
Ostav geodézie a kartografie v t~lině, pro kraj Středoslovenský,
Ústav geodézle a kartografle v Prešově, pro kraj Vfchodoslovenský ..
ústavy geodézie a karrografie plni v souladu se státnIm
pláneIIJ. tikoly dané jim při jejich zřízení, tikoly určované
Ústředni správou geodézie a kart~rafi.e
a/tikoly kraje,
v němž Je joejlch sfdlo, zejména:
-budují
a udržují mlstni· (podrobné] .geodetické sItě
a pečuji o ochranu bodl1 a znakfi geodetických sltl,
-prováději
geodetické, . mapovac1, kartografické'
a
zvláště určené reprodukčnl práce, mlmcké práce pro
Investiční výstavbu občanskou, bytovou, prfimyslovou,
pro inženýrské stavby a pro projekč,ní a speciálni
tičely,
'
vykonávají činnost znaleckou ď poradenskou a potřebný provozní výzkum,
podle platných přerdpisfi kontroluji, evidují a .dokumentují - pro vyloučení duplicitních měřických prací.
's: pro využiti v celostátnich mapových dílech - výsledky měřických prac1 provedených orgány jiných
resortu zabývajícich se výkonnou činnOstí v oboru
geodézle, topografie a kartogI'afie,
'
vedou potrebnou geodetickou, topografickou a kartografickou dokumentaci,
pI'ovádějí distribuci map pro hospodářskou výstavbu,
popřípadě i jiných kartografických
děl vydávaných
Ústřední správQu geodézie a kartografie.
b I Střediska geodézle tistavl1geodézie a kartogMf!e
, jsou zřizena v každém okrese. Jedno stredisko geQdézie
je zřízeno i pro území hlavniho města Prahy. Sti'oolska
geodézie zejména:
vedou ft udržují státní mapovádlla a přislušné pfsemné opoeráty v soula.du se skutečnostr, '
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Geodetický
obzor
sv. 6/48 (1960) č.10

zajišťují vyhotovení a údržbu j'ednotrié evidence pudy
a jiných státních evidencí plldy, obStarávají pro
mapové podklady, provádějí příslušné měřické práce,

ně

vyholovují a ověřují geometrické
spoli.lpracují na provádění
úprav poz'emku;

(polohopisné)

plány,

hospodářskotechnických
,

vedou -státní úhrnné výkazy o pudě,
pnovádějí měřické práce pro investiční výstavbu ob,čanskou, bytovoU, prllmyslovou, pro inženýrské stavby
a pro projekční a sJ.)eciální účely menšího rozsahu a
místního významu a všechny druhy notářskotechnických prací,
vytyčují hlavní trasy, stavební
na staveništi (§ 32 vyhlášky'

čáry a výškové únovně
144/1959 Ú. 1.J,.

Č.

vedou a udržují dokumentaci
geodetických
v rozsa,hu příslušného okresu,
řídí činn:>st okresní názvoslovne komise,

základu:

přijímají objednávky na idOdáVkU map pro potrebu
,státních orgánů a organiZací socialistického sektoru
a požadavky na prov,edení geodetických a topograf~ckých prací nep~esahujícfch úz.emní obvod okresu.
c) Územní působnost ústavu geodézie a kártografie s€
-shodUje s územním obvodem příslušného kraje;.u ústavu
geodéz~e a 'kartografie
pro kraj StJ.Iedočeský zahrnuje
i území hlavního měSta Prahy.
Územní příslušnost středisek geodézie je shodná s územím okresu vytvořeného §§ 4-13 zákona č. 36/1960 Sb.,
o územním členění státu; v Praze se shoduj,e s územním
obvodem hlavního měSta Prahy.
'
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V poslední době vyšla Černochova "Strojně technická
pl'fr\!.i!ka" po jedenácté. Je to dnes již tradiční česká
strojařská příručka, která od třicátých let provází a pomáhá našim 'technikiim v práci. Státní nakladatelství
technické literatury připravilo toto nové, zcela přepracovanévydání
i novou formou. Autorem už není zasloužilý prof. Černoch sám, ale je jím kolektiv více než
'šedesáti odborníků. To odpovídá nejen našim socialistic·
kým podmfnkám, ale i potřebě doby, neboť nový "Černoch" je dno připravené odpovídat na veliké množství
otázek.
Přepracování díla byla věnována velká pozornost, aby
nový "Černoch" vyhovoval všem požadavkum moderní
techniky' a ddpovídal současnému
stavu normalizace.
Kniha má 15 odd!lů v jednom svazku, celkem 1872 stran,
1800 obrázkll, 842 tabulek, 236 diagrami\. a téměř 4000
hesel rejstříku.
Jednotlivé uspoi'ádání oddílů, kapitol,
'článkťl a odstavců je uspořádáno logickým sledem částí
teorie - konstrukce - techno'ogie, který dn~s převládá
i u všech příruček vydávaných v cizině. ObsahUje zhruba
celou tematiku strojírenství,
vše, co J.)Otřebuje technik
při své denní práci.
I
\
Obliba a popularita "Strojně technické příručky" je
nesmírná. Každé vydání, počínaje prvním v roce 1928
až po poslední z roku 1947, bylo vždy krátce po vyjití
rozebráno ft mnozí technici marně sháněli jednotlivé
výtisky .po antikvariátech; 'Jedenácté vydání Černochovy
"Strojně technické příručky" proto vychází v nákladu
50000 výtisků, aby bylo dosažiteiné pro nejširší okruh
čte,nářťl. Vázaný výtisk stojí 90 Kčs.
.

další dva sešity těchto referátů a prací, z nichž uvádíme
pro informaci čtenářii stručně obsah, z něhož je patrná
tematika, kterou se referáty zabývají.
Sešil 6: Inž. Milan Fa b i á n: Uri!ovanľe konštánt prfstroj ov, obsahuje tyto kapitoly: 1. Podstata a význam,!
určovania konštánt, 2. Určenie konštánt pri lineárnych
závislostiach, 3. Určenie konštánt pri nelineárnych
závislostiach, 4. Určenie konštánt podla sprostredkujúcich
pozorovaní.
Sešit 7: Inž. Imrlch Ma c e j a inž. Ondrej Ml c ha 1č á k: PouZitie para1aktickej polyg6nometrilJ' v horských
terénoch, obsahuje kapitoly: 1. Všeobecne o metMe a použití paralaktlckej
polyg6nometrie, 2. Volbaparalaktic·
kých článkov pre budovanie zhlišťovacích, 'pomocných
a polyg6nových bod ov, 3. Zásady pre projektovanie a
volbu bodov určovaných paralaktickou polyg6nometrlqu,
4. Prístroje a pomocky pre paralaktickú polyg6nometriu,
5. Organizácia a metodika meračských prác pri paralaktickej polyg6nometrii, 6. Spracovanie výsledkov merania
a výpočet určovaných bod ov, 7. Presnosť a analyza chýb
paralaktickej
polyg6nometrie z hladiska použitia v horských terénoch, 8. Porovnanie presnosti a hospodárnost!
meračských met6q pri budovaní siete zhusť ovacích, pomocných a polyg6nových bod ov, 9. Zásady organizácie
a projektovania polyg6nometrických
prác vzhladom na
požadovanú presnosť a 10. Možnosti použitia paralaktickaj J.)Olyg6nometrie so základnicovou latou pri budovaní
siete pevných bodov v horských terénoch.

526.8:774/777
Kyanotypická kopie umožňuje vyhotovení vzájemné
soúkopie, tj. nakopírování dalšího pbrazu na' provedenou
reprodukci. Touto původní, základní reprodukcí, která
bude .sloužit k nakopírování
dalšího obrazu, může být
samotná kyanotyplcká
kopie, fotografick'á ..kople nebo
tisk. Výsledkem soukopie je jednobarevná, dvoubarevná
nebo vícebarevná reprodukce - viz tabulka:

I

soukople'

1. kyanotyplcká kopie
2. fotografická kopie
3. tisk

+ kya:i:lOtyp.kopie

+ kyanotyp.

+ kyanotyplcká

kopie

I

barva kopie
modrá

+ modrá

černá (šedá) + modrá
jedno-, dvou-, a vloebarevná + modrá

kopie
I

1. Postup s vyhotovením vzájemné kyanotypické soukopie, je velmi jednoduchý. Dobře zhotovená kyanotypická kopie se opatří znovu citlivou vrstvou a nakopíruje
se 'žádaný obraz. Zpusobu mfižeme výhodn~ využít v. kartografii. Např . .lze doplnit vyhotovenou kyan9typickou
kopii dalšími podrobnostmi
vkopírováním
příslušného
obrazu. Nakopírování lze, provést jak v celé ploše, tak
v rfiznýc;h partiích a tím původní kopii doplnit v některých místech podrobnějším obrazem. Nakopírování lze
provést I v tom případě, je-li již na kopii provedena kresba nesmytelnoutušL
Kyanotypickou soukopii lze, použít
pro revisnía
korekturuí práce. Jsou-li např. vyhotoveny
pro mapu dva dílčí negativy (polohopisu, výškopisuj, lze
na jejich soukopii provést kontrolu :zákresu a umístění
jednotlivých prvků. Pro tyto účely je nutné vyhotovit
kopii na nedeformující se podložce.
2.' Fotograficko-kyanotyplcká
kopie je výhodná pro
získání dvoubarevné kopie a to v barvě černé (šedé) a
modré. Upotřebení lze nalézt v některých speciálních
případech. Příklad: Mnohdy je malý počet exemplářů
plánů a map vyhotoven jako fotografická kopie. Po jísté
,době je nutno tyto plány nebo mapy doplnit novým stavem, dalšími zákresy, v odlišné barvě. ·Lze též uvažovat
o využití tohoto způsobu pro práce fotogrammetrické.
3. Tisk, na který budeme kopírovat, musí být proveden
na vhodném papíru a musí umožnit nanesen! citlivého
roztoku. Tiskové barvy musí být nerozpustné v příslušných vodních roztoc!ch soU a samotné vody. Upotřeben!
této soukopie je opět v některých speciálních př!padech,
kdy není výhodné doplnit mapu tiskem.
,
lnž; Vladimlr Kraus
Lektoroval: inž. Osvald Plachý, VOGTK, Praha.

1960/200

Přírůstky
CSSR:

mapové dokumentace

Soubor turistických

VŮGTK v Praze

map:

2d'árské
vrchy.
Měřítko
1 :l00 000. Vydala
OSGK za spoluprácI'
Ostředniho
odboru
tUI'istiky ČSTV. Zpracoval
a vytiskl
KRO v .pra:
ze. 1. vy'dání 196U. Náklad
10 350 výtisků.
Provedeni.
ofset. Rotměr
kresby
55X42 cm. složena
do formá~u
13X22 cm. Cena Kčs 5,-.
VOGTK čis.přír.
212/60.
Obsahem
mápy je území na východ
od Chotěboře
á HavlíčllOva
Bl'Odu po poličku
a Bysthci
n. Pern.
Střední
povHaví.
Měrílko
1:100000. Vydala
OSGK za spolupráce
O'tředniho
odboru
tUristiky
CSTV. Zpracoval
a vytiskl I,RŮ v Praze.
1. vydiÍllí
196U. Náklad
15350 Výtisků.
Provedení:
ofset.
Rozměr
kresby
35.5 X45 cm, složená
do formátu
13 X22 cm. Cena KČS 4,-.
VOGTK čís. přír.
213/60.
Turistická
oolast
po obou březích
Vltavy
od Podolska
(okres
Písek)
po 2upanovice
(okres:
Příbram).·
Okoli Berounky.
Měi'itko
1:75 DUD. Vydala
ÚSGK za spolupráce
Ústředniho
o,dboru luristiky
ČSTV. Zpracoval
a vytiskl KRU v Praze.
2. vydlini
196Q. Náklad
15350 výtisku
(25351-40700).
provedení
ofset.
Huzměr
kresby
71X69 cm, služená
do formátu
13X22' cm.
Cp-na Kčs 5.-.
VOGTK čís. přír.
214/60,.
Druhé
vydáoí
této mapy je doplněno
v pravém
horním
rohú
o část Velké Prahy.
která
byla dosud
překryta
návodem
"pouŽí·
v;\ní turistických
značek".
Tento návod je nyní v příloze.
posázaví.
Měřítko
1:75000. Vydala
OSGK za spolupráce
Ostřed·
ního odboru
turlsliky
ČSTV. Zpracoval
a vytiskl
KRO v Praze.
2 vydiÍlli
1960. Náklad
25350 výtiskii.
Provedeoí
ofset.
Rozmě~
kfP.sby 83.5X69 cm, služcoá
do formátu
13X22 cm. Cena,Kčs
6,-.
VOGTK čís. přir.
215/tlU.
'
Druhé vydání
lěto turistické
mapy je doplněno
v levém horním
rohu
o část Velké Prahy.
která
byla dosud
prekryta
návodem
"Použivání
turistických
značek":
Tento návod je nyní v příloze.
Slapy a okolí (Slapská
rekreačni
oblast).
Měřítko 1:75000. Vydala
OSGK. zpracoval
a vytiskl
KRÚ v Praze.
1. vydání
1960. Náklad
311700 výtisku.
Provedeni
ofset. Rozmer\kresby
31,5X22 cm. složená
do formátu'1O,5X22
cm. Cena Kčs 2,-.'
,
VOGTK čís. přir.
211/60.
Výřez mapy 1 :75000 slapské
rekreační
oblasti
po obou březích
Vllavy od 2.upanovic
po Slap}" s doplňkovou
mapou výřezu z auto·
mapy 1:50000U Prahy a okoll slouži"i
k orienta"1
Sllnl"Olho spulenl
do TMo oblasti.
Na zadní straně
je ínformativní
text.

Atlasy:
Malý školní atlas. Vydala OSGK. zpracóval
a vytiskl KRO v praze.
5. vydání
1960. Náklad
6500U výtiski'l (480201-545201).
Provedeni:
ofset. Formát
A4. cena Kčs 5,-.
VOGTK čís. přír. 192/60.
Malý školský
aHás.
Vydala
OSGK. spracoval
a vytlačil
KRO
v Prahe.
5. vydanie.
Naklad
3U UUU výllaCkov
(100 UUU-13U UUUj.
Tlač: ofset. Fotmát
A4. cena
Kčs 5,-.
Vi:iGTK čís. přir.
210/6U.
Přejmenovaný
původní
"Skolni
zeměpisný
atlas pro 4. a 5. roč·
ník všeobecně
vzdělávacích
~kol" je v českém i slovenském
pátém
vydání
nově upraven.
V dusledku
přeměny
územní
organizace
je proti
dosavadnímu
nbsahu
vynechana
mapa "Československo·politický
přehlE',/l" a na·
hrazena
fyzickou
mapou
Evropy
V měřítku
1:18000000.
Následují
plány
měst
Prahy
a Bratislavy
.a dalš:
dosavadní
mapY' Světa.
Závěrem
je navíc ,zobl'azení
"Sluneční
soustava"
obsahující:
oběh
Země kolem Slunce.
střídání
ročnich
období,
střídání
dne a noci,
IIplikost
planet
vzhledem
k Slunci.
Skol ni zeměpisný
atlas
svPla.
Vydal ÚSGK. Zpracoval
a vytiskl
KRO v Praze.
2. vydáni
1960. Náklad
30210 výtisků
(150 DOl a~
180210). Provedení
mapové
části: ofset. Formát A4. Cena vázaného
lIýtisku
Kčs 23.-.
VOGTKčís.
přir. 193/60.
·prejmenovaný
puvodni
"Skolnf
zeměpisný
atlas pro 6. a 7: po·
stupný
ročnlk
v$eobet.:n{~ vzdělávaL:ICh skul" jP. v druhem
vyadni

nově upraven.

.

proti původnímu
obsahu
je hospodářská
mapa Světa v .měřítku
1:100 O~O000 nahražena
dvěma mapami Světa v měřítku
1'150000 ODD,
a to "Zemědělství
a rybářské
oblasli"
a "Pri'lmysl
a těžba důleži·
tých
nerostů".
Navíc
je fyzická
mapa
Antarktidy
v měřítku
1:45000000
s doplňkOVOU mapou
"Politické
rozdělení
Antarktidv"
v měřítku
1:110000 UOO. Závěrem
jsou pi'lvodní "Zeměpisné
labulky"
ro~šířeny
o "Zeměpisné
a astronajJtické
tabulky".
K vyhledání
názvu na mapách
je! opět připojen
abecední
seznam
nózvu.
V přílozt
je mapa nového
správního
rozdělení
Českosln.
lIenské republiky
v měřítku
1:3000000.

Různé:
Orlentačnl
plán hlavnlho
měsla
Prahy.
Měřítko
1:15000. Vydala
. OSGK. zpracoval
a mapovou
část vytiskl
KRO v Praze.
Textovou
část vytiskl
n. p. Mir, závod 01. Praha.
Páté vydáni
1960. ·Náklad
85350 výtiski'l (367201-452550).
Provedení:
mapové
části a obálky
ofset, textově
části kOlhtisk.
Rozměr
kresby
pl'lnu
7~,5X60,5 cm,
složený
a vložený
do textové
části
formátu
13X21,5
cm. Cena
Kčs 5.-.
VOGrK čís. pří~. 196/60.
páté vydání
plánu
bylo pro druhou
celostátní
spartakiádu
roz·
šířeno.
Na druhé
straně
dosavadniho
plánu
Prahy
s kolorítem
městských
obvodi'l je znovu vytišlěn
tentýž
plán v jednobarevném
plošném
vybal'vení
zastavěných
části s náplni pro li. CS. kde jsou
červeně
plošně
vybarveny
a očíslovány
stadióny,
dějiště
sparta·
kiádních
soutěži.
V centru
města
je červeně
vyznačena
trasa
,partakíádnlho
pruvodu
a modře
orámováno
seřadiště.
V levém
dolnim
rohu plánu je schéma
nového
rozdělení
městských
obvodů.
K textově části v pěti jazycích
je dále navíc připojen
situační
plán
spartakiádniho
STadiónu na Strahově
a schéma
městské
dopravy
o hlavních
dnech.
'
Automapa
ČSR. Měiiítko 1:500.000. Vydala ÚSGK. zpracoval'a
vyliskl KRO v Praze. Sazbu a tisk textové
části provedl
n. p. Mír,
závod
03, Pražské
lIskárny,
Praha
1. Spolupracovali:
Benz:na,
odbyt pohunných
.hmot. n. p., Motntechna.
n. p. a Automobilové
opravny,
n. p. 4. vydání
1960. Náklad
260000 výtlski'l [520000 až
'lHOOOU). provedení:
ofset. Formát
13X22 cm. Cena Kčs 1U,~.
VOGTK čís. přír. 195/60.

Aulomapa
vycház! liž ve čtvrtém
velkém nákladu.
v knižním nezměněném
vydáni,
s lexwm v jazyku
českém,
ruském.
anglickém,
francouzském
a německém.'
15 lel lidově demokratického
Cesknslovenska.
K 15. výročí osvo·
bozeni vydala OSG". Zpracoval
a vytiskl KRO v Praze. Náklad 30210
výtisku.
18 stran.
Provedení:
ofset.
F<Jrmát 25X17,5
~m. Cena
KčS 3,-.
VOGTK čís. přír. 194/60.
"Na pohled
suchá
čísla prOSIUpující
stránky
téte brožury
jsou
však dosti
výmluvnou
řečí. Ukazuji
našich
patnáct
let. ukazují,
kolik je za nimi pi'evahy
nad kapitalisty,
moudrosti
a schopnosti
našeho
lidu. ukazují
všestranný
rozvoj našeho
průmyslu
a nikdy
n~bývalý vzrůst životní úrovně pracujících.
Ukazují, že i naše
zemědělství
opustUo
staré,
d4vno
vyšlapané
cestičky ... "
Několik vyjmutých
vět duprovodného
textu těto jubilejní
brožury,
která
je po obsahovp.
í grafické
stránce
velmi pečliVě a vkusně
provedena,
ct,arakterisuie
její obsáhlou
náplň.
.
,Závěrem
jed18gram
"Treti československý
pětiletý
plán rozvoje"
1961-1965.

lspanija
Portugallla.
Měřítko
1:1 750 000. Konformn!
kuželové
zobrazení.
Vydáni 1959. Náklad 5000 výtisků.
Rozměr kresby 75 X60
centimel rů .• ložená
do formi\tu
14 X23 cm. Text k mapě: ja, Maš·
bic. G. Kugalin.
ccna 3 ruble.
VOGTK čís. přír.
168/60.
Švceija (Švédslw).
Měřítko 1:2000000.
Konformnf
kuželové
zobrazení. Vydáni
1959. Náklad
5000 výtiski'l.
Rozměr
kresby
39.5X77.5
centimetru,
složená do formátu
13x22 cm. Text k mapě: V. Pochlev,kin.
CEna 3 ruble.
VOGTK čís. přir. 166/60.
Indokital
(Indočína).
Měřítko
1:4000000.
Konformní
kuželové
zobrazeni.
Vydáni
J959.
Náklad
5000 výtisku.
Rozměr
kresby
47.5X77.5
cm. složená
do formátu
12X22.5 cm .. Text ~ mapě:
S.
Snajder,
G. Sočevko, N. Alexandrovskaja
a L. Ivanova.
Cena 3 ruble.
VOGTK čís. přír.
165/60.
Objedlněnnaja
Arabskaja
Respubllka.
Slrilskll
ralon
(Sjednocená
arabská
republika.
Sýrská
oblasti.
Měřitko
1:1000 ooo.Stejnoúhlé
přičné
válcové
zobrazení
Gaussovo.
Vydání
1959. Náklad
10000
VýTisku. Rozměr kresby
64.5X57.5 cm. složená
do formátu
12,5X22
centimetru.
Text k mapě: E. Sčukin. Cena 3 ruble.
VUGl'K čís. přír.
164/60.
Afganistan.
Měřítko
1:2 000 000. Konformní
kuželové
zobrazenI.
Vydání 1959. Nflklan 5400 výtisku.
Rozmér kresby 68 X51 cm, složená
do forntátu
13X22,5 cm. Text k mapě: I. Genin. Cena 3 ruble.
VUU1K C15. pnI'. W7/6U,
Uvedené
mapy
vydalo
GUGK MVD SSSR, Státní
nakladatelslv!
zeměpisné
literatury
v Moskvě.
Vytiskla
Rižská ka~tografická
to·
várna
GUGK.
Fyzicko-polítickó
mapy
určené
pTO veřejnost.
[Popís
viz Obzor
sv. 6/48 IJ960) čís. 1).
Ukrainskala
SSR 1 Moldavskala
SSR. Měřítko
1:1500000.
GUGK
MVD SSSR, Moskva
1959. Náklad
20000 výtisku.
Rozměr
kresby
88.5X60.5.,cm
na dvou listech
rozměru
papíru
71X48,5 cm, složená
do formatu
13 X 19 cm. Cena 5 rubli'l.
VOUTK ČIS. přlr. 171/60.
Fyzicko'geografická
mapa
s dopravnímí
spoji
a městy
v pěti
vclikostech
podle počtu obyvatel
a se smluvenými
značkamí
důle·
žitýmí pro turistiku.
V příloze
je připojený
text turisllckých
in·
formací
vztahujícich
se k oběma svazovým
republikám.
Srokl ochoty
na lerritorll
RSFSR (Doby lovů na území RSFSR).
GUGK MVD SSSR, Moskva 1959. Náklad
25000 výtísku,
Na jedné
st~aně:
Zapadnaja
čast RSFSR (Západní
část) v měřitku
1:4000000.
Rozměr
kresbv
56 X83 cm. Druhá
strana:
Vostočnaja
časf RSFSR
(Východní
část] v měřítku
1:6000000.
Rozměr
kreshy
74,5X56 cm.
Cena 3 ruble.
VOGTK čís. přír. 169/60.
/ Obě části 'RSFSR v jednotném
plošném
vybarven!
s podrobnou
hydrografickou
sili
s pujmenováním
mají
hranice
autonomních
republik,
kraji'l a oblastí
a města
vyznačená
v pěti velikostech
podle počtu obyvatel.
Hlavni náplní
map jsou rozmístěné
drobné
siluety
zvěře a ptao.
lva. přibližně
v místech
výskytu
s datem
počátku
a konce doby
lovu, platným
pro rok 1959.
Čtyři druhy barev sUuet rozlišuj!
zvěř i ptactvo
určené k volné·
mu odstřel u, k hubení,
na povolení
a zakázané
k lovu.
Mapu doprovází
text ustanovení
o .lovu a popis I'peřencu
škůdců.
Mapa je přehledná
a velmi poučná.
osnovllyle
8trolkl
seml1elkl
(1959-1965)
(Nejduležílej§í
stavby
sedmiletky).
Měřítko
1:8000000.
GUGK MVD SSSR, Muskva
1959.
Náklad 110000 výlíski'l. Rozměr kresOy 103X67 cm, Složená do for·
mátu 14,5X19,5 cm. cena 2 ruble 25 kop.
.
VOGTK čis. přír. 172/60
Mapa evropské
a aSijské částI SSSR má v podkladu
hydrografíc~
kou siť s pojmenováním
a barevně
rozlišené
pluchy
svazových,
republik
a duleŽllých
ekonomických
oblasti
RSFSR. kde rust cel·
kové produkCi!
pn1myslové
výroby
ve srovnání
s r. 1958 vzroste
do roku 1965 na 160-170%,
170-180 %, 180-200 %. 21lJ-230 % a
na 270-280 %.
V mapě jsou dlilp. smluvenými
značkami
vyznačeny
černě
ny·
nější druhy
nejdiiležitějšich
průmyslových
podniků.
kterě
budou
rozšiřeny
nebo
rekonstruovány.
červeně
jsou vyznačeny
podniky.
kde dojde k nové .výstavbě.
U železnic,
elektrifíkace
tratí, plavebnich kanálů,
naftovodů
a plynovodu
je zakreslen
černě
stav ke
dni 1. 1. 1959 a červeně
projektované
stavby.
Mapu doprovllzí
na okraji
řada
diagramů
dokumentujíclch
ne·
ustálý
ri'lst výroby
různých
průmyslových
odvětví
a o kolik
vzroste
výroba do r. 1965.
'
V pravém
herním
rohn hlavní
mapy je doplňková
mapa obou
čásTí SSSR, kde jsou v podkladu
barevně
plušně
odlišeny
etapy
budováni
jednotné
energeTické
sitě.
Smluvenými
značkami
jsnu
vyznačeny
černě
nejdůležitější
elektrá~ny
tepelné,
vod ni a ato·
mové již postav~né,
červp.ně plánované.
Mapa podává
ítřehled
dosavadniho
budovatelského
úsilí
sovět·
ských lidí na poli huspodářskéhD
rozvoje
a rozsah
výslavby
nel·
diiležitějších
průmyslových
podniků
všehill druhu
i energetiky
v období sedmiletky.

Geograflčesklj
lItlall. Olja učltelel srednel ~koly. GUGK-MVO SSSR.
Moskva 1959. O'ruhé vydánI.
Náklad
25 000 v9tiskO. Strana
1-156
ma\>y, 157-191 inůex. Formát 26X38 cm. Cena 40 rublO.
VOGTK čís. přír. 181/60.
Zeměpisn9
atlas
pro učitele
středních
~kol v druhém
vydání
(proti vydání z r. 1955) nedoznal
vět~ích změn, toliko na straně
'151 byla vypuštěna
doplňková
mapa "Karelo:Finskaja
SSR"; navíc
je přilohou
mapa "SSSR-Raj ony krupnějširh
strojek semiletki
1959
-1965
gg"
(SSSR Oblasti
větších
staveb
sedmiletky
1959 až
1965) v měřitku
1:26000000 a mapa "Ekonomičeskije
adminlsu·ativ·
nye
rajony
SSSR"
(HospOdářsko-admínístrativní
oblasti
SSSR)
v měřit ku 1:20000000.
Atlas mlra
(Střední
velikost).
GUGK MVO SSSR, Moskva 1959.
Náklad 25000 výtiskO. Strana 1-182 mapy, 183-325 index. Formát
25X35 cm. Cena 50 rublO.
VOGTK čís. přír. 94/60.
Atlas světa pro nejširší
okruh zájemcO je sestaven
na podkladě
nejnověJšich
materiálO.
Obsahuje
139 map fyzického
a politického
zeměpisu
celěho svěia s obsáhl9m
rejstříkem
zeměpisných
názvil
závěrem.
Atlas je velmí obsáhl9
a svým zpracováním
se řadí mezi hodnotná dila, která dostáváme
ze zahraniči.
Atlas mlra
(KapesQ.í vydání).
GUGK MVD SSSR. Moskva
1959.
Náklad 100000 výtiskil. Stran 64., Formát 12,5 X18 cm. Cena 3 ruble,
VÚGfK čis. přír. 160/60.
'
Kapesní
vydáni atlasu
světa obsahuje
37 map politir.kého
roz·
děleni
světa,
SSSR, všech světadilil
a' dílčich
seskupeni
státil
a
zemi. Politické
mapy jsou v jemném
(pastelovém)
koloritu,
vždy
při
okraji
doplnéné
tabelárním
přehledem
zeměpisných
údajil
zobrazen9ch
stÍltil.
Závěrem
le abeced ni ,seznam
státO a zemí (u dosud nesvobodn9ch státO a zemí í jejich příslu~nost)
a čisla udávajicí
stránku
mapy.
Tento mal9 příruční
atlas le dobrou
pomOckou
pro politickou
orientaci
ve světě.

Maďarsko:
Vllágatlasz
(.Atlas světa I . Kartografick9
podnik
ÁFTH Budapešť
1959. Náklad 40000 v9tiSkO. Mapy obsahuli
80 stran
a index 112
stran.
Formát 25X34 cm.\lena
175,Ft.
VOGTK čís. přir.
1/60.
Vydáni tohoto atlasu
le pozoruhodn'é
náplni,
grafickou
úpravou
a pořadím
map, které možno rOzdělit do tři hlavnich
skupin.
Po úvodu, obsahu map a společných
vysvětlivkách
k mapám ná·
sleduji v první skupině mapy fyzických
poměril světa, jednotliv9ch
světadilú
a Oceáníe.
Na tyto
navazuji
ve druhé
skupině
map y
vlastního
státu:
Fyzická
mapa
Maďarska
v měřltku
1 :1100 000,
plány velký,ch měst. v měřitku, 1:100 ODD, mapa Budape~tě
s ok",Jím v měřitku
1:200000 a 4 dIly politického
rozděleni
Maďarska
v měřítku
1:550000. Třeti skupinu
- nejobsáhlej~l
tvoři mapy
politického
rozdneni
světa,
Evropy,
skupin
evropsk9ch
státú,
SSSR (evropské
a asijské
částij. a dilčí mapy ostatnich
světadilu
doprovázené
četnými
doplňkovými
mapainí
a plány velkých
měst
a ~ř~~~vá~
le ~řiPolen
index, který má rovněž' tří části. V první
je seznam zkratek,
které se vyskytují
na mapách,
s vysvětlivl<aml. V druhé části je seznam zeměpiso'ých
názvil v cízích jazycích
s překladem
názvu do maďarského
jazyka
a konečné
třetí,
nej,
obsáhlejši
část, je rejstřik
zeměpísných
názvil, u kterých jsou přislušně uvedeny;,.ídaje
o rozloze,
počtu obyvatel
apod.
Atlas je vel~i pečlívě zpracován
a vzorně upraven.
Azsla
[Asie.). Měřítko
1:8000000.
Kartografick9
podnik
ÁFTH
Budape~ť 1959. Náklad 7500 souboriL
Rozměr celé kresby 138 X141
centimetrii,'
na třech lístech
o rozměru
papiru
84X110 cm.
VOGTK čis. přír. 49/60.
.
Školní nástěnná
mapa fyzických
poměril
s hydrografickou
sítí
'má
vykfeslené
a barevně
odstupňované
ísohypsy
terénu
100, 200,
SOD, 1000, 2000, 3000, 5000 a 7000 m a isobathy
moře -200, -2000,
-4000. -6000 m. Zakreslená
je nejduležitěj~i
železniční
sít a města
jsou v pěti velikostech
podle počtu obyvatel.
V mapě jsou dále
smluvenými
značkami
vyznačena
naleziště
nerostn9ch
zdrojil, naftovody, námořní linky a barevnýmí
šipkamí jsou znázorněny
směry
teplých
a studených
mořsk9ch i proudil.
Stínovaný'
terén
v podkladu \a volba kontrastních
barev stup.
nice v9~ek a hloub'ek zvyšují plastičnost
a dobrou
čitelnost
této.
mapy.
Budapest.
,Kartografick9
podnik
ÁFTH Budapešť
.1959. Nákli'\(l
'4000 souborO. Rozměr kresby 229,5X205 cm, na šestl hstech
roz,
měru papíru ~4X1.l4 cm.
VOGTK čis. přír. 48/60.
Nástěnný
plán Bndape~tě
má barevně
rozlí~eny
městskť> obvody,
zakresleny
měStské dopravní
spoje a velkou řadu "dobře ínformulících smluvený'chznaček
pro významné, stavby, hístorické
objekty,
školy, provozy a rúzná zařízenI.
Pro lepší čitelnos! 'oázvil .uhc byl
voJenvět~í
typ, písma, což nutně vedlo ke zkratkul]l
názvu. Tabelární přehled
těchto zkratek
podle městských
obvodil' je v levém
dolním rohu plánu s plným zněním. V pravém dolním rohu plánu
je zvětšenina
vnítřní, časti města.

NSR:
IRO Autoatlas
llsterrelch
mít jRO-Autofúhrer.'
jRO-Verlag Miínchen.
59 stran
map, 52 stran
textu
a 30 stran
índex.
Knížní vydání.
Format
14,5 X24,5 cm.
VOGTK čís., přír. 177/60.
Autoatlas
Rakouska
v prvním vydání je třeti v řadě atlasO toho
druhu
vydávaných
JRO-vydavatelstvím.
Následuje
po vydáni
JRO'
autoatlasu
Hálíe a Německa,
šestibarevná
mapa Rakouska
s částmi okolních
státú v měřítku

1:400000 na 59 stranách
knížního
formátu
má v pokračování
12 čtyřbarevn9ch
plánů priljezdil
měst. Hlavní silnični
spoje malí
v mapě uvedené vzdálenosti
v km (kratší
- černě
dlouhé - červeněl.
Z rozpětí
modrých
klínO při hlavních
sílnicích
je patrno
p~rcentuálni
st<:Jupánl. přípojený
text
popísuje
četná
rakouská
města, lázeňská
místa, letní a zímní rekreační
střediska.
K vyhle·
dání mist v mapě je v závěru abecedni
seznam míst.
IRO Tascben-WeltaUas
mít Liinderlexíkon
(JRO Kapesní atlas světa
s lexíkonem
zemí). 26. přepracované
vydání pod vedením
Dr. E.
KremUnga.
jRO-Verlag
MUnchen. Formát
B6.
VOGTK čís. přír. 419/50 •.
Na předních
stranách
atlasu le uveden obsah, klady lednotliv9ch
Jístů a výklad značek.
Mapová část zabírá 63 stran.
Vět~ína map
j" dvoustránkového
rozsahu
(28), zbývající
mapy [71 jsou jedno·
stránkové.
Za přehlednými
mapami
kontinentu
následulí
podrob·
nější mapy jednotllv9ch
státil a hospodářsky
dillC'žit9ch
oblastí.
Poslední
je mapa
hvězdné
oblohy
(severní
polokoule),
která
je doplněna
dlagrl!mem
o 'velikosti
Slunce a lednotlívých
planet.
Dtle
následuje
na 4 stranách
všeobecná
statistika
o fyzickýcti
puměrech
Země, Evropy a seznam samostatných
státil. Na dalšich
13 strdnách
jsou
leXIkální
údaje
o jednotlivých
zemích,
které
doplňují barevně
provedené
vlajky všech státu. Závěrem je jmenný
registr.
Atlas je značně obsažný
pří malém stránkovém
rozsahu
a sku·
tečném
kapesním
formátu.
.
IRO Blldatlas
der Welt
(JRO' Obrazový atlas světa).
2. vydání.
jRO·Verlag,
MUnchen 1954. Formát A4.
VOGTK čís. přir. 421/59.
Atlas má 219 stran, z toho je 70 stran mapov9ch,
40 stran obra,
zových
příloh
na křídovém
papíru
a 109 stran
doprovodnéhQ
textu.
,
Celé dílo le začleněno
do 10 kapitol
[Země, Alj3Ška a Kanada.
Severnl
a Střední
Amerika,
Jižní Amerika,
Afrika, Asie, Austrálie
a Indonésíe,
Evropa západní,
střed ni a v9chodní).
,
V každé
kapitole
je zařazeno
5 i více mapových
JístO, které
podávají
fyzické,
fytogeografické,
zoogeografícké
a hospodářské
poměry
popisované
oblasti.
Mapy s doplňkovým
obsahem
jsou
vykresl~ny
vždy ve stejném
měřítku
jako mapa' hlavní
(fyzícká I,
jsou b~z geografické
silě, avšak ve velmí vkusné úpravě.
Rovněž
fotogrrtľické
obrazové
při10hy jsou pečlivě
vybrány.
Obrazový
atlas
je orientační
pomůckou,
u níž možno hodnoUt
barevnou
vyváženost,
jednotnost
zpracování
a výtvarné
podáni.
Dlercke Weltatlas.
95. vydáni
[7. přepracované).
Georg Wester.
mann, Verlag, Braunschweig
1957. Formát 23X34 cm.
VOGTK čís. přír. 424/59.
AlIas v tak vysokém počtu vydání i přepracování
se rozrostl
do
tematícké
šíře i velké bohatosti
obsahu.
.
Mapovou
část předchází
obsah
a uzavírá
orientační
rejstřík,
který ,umožňuje
dobrou
oríentaci
v jednotlivých
mapách.
Velké
množství map pro oblasti Německé spolkové
republiky,
pro ostatní
státy, země a světad.ly
doplňuje
řada vedlel~ich
map.
"
Fyzicko
a obecně geografické
mapy atlasu
systematicky
dopro\'ázeji politické
př'ehlcdy,
mapy hospodářské,
mapy hustoty
obyvatelstva.
'mapy klimatické.
mapy národno,tní
a mapy dopravy.
V provedení
je atlas věren tradičním
metodám
německé
karto·
grafie.
:
Knaurs Welt-AUas, Vydalo nakladatelství
Knaur Verlag Miínchen.'
Formát 13X21 cm.
VÚGTK čís. přír. 420/59.
Atlas vytíštěný
v roce 1955· má tři částí: textovou,
mapovou
a
rejstřík ..
obohaceníll\
tohoto vydání le stať "Zem jako planeta"
a "Zem
a člověk",
tj. pojednání
závíslosti
člověka
na přírodě s mapkamí o srážkových
poměrech
a rostlinstva.
Mapovou' část převážnou
vět~ínou tvoří mapy geografické
s politicko·adminístrativním
člnněním
státO a zemí. U map světadílil
Isou i map~ fyzícké.
Zadní strany
map jsou využity
pro dvoj'
barevné
I modro·hnčdi»
mapy obsahulicí
údaje
o prilmyslu,
na·
lezi~tích
nerostil,
polnim hospodářství,
vodních
dílech,
o dopravě
a též mapy s podrobnějším
znázorněním
někter9ch
částí území.
Závěrem je rejstřík
zeměpisn9ch
názvil v abecedním
pořadí.

Rand Mc. Nelly Cosmopo\itan
World Atlas. New York - Chícago .
San Francisco
(vydán así r. 1958). Formát
29X36 cm.
VOGTK čís. přír. 422/59.
Atlas je I uspořádánim,
celkov9m
pojetím
i provedením
typícky
americký.
Nejvíce připomíná
Hamonds
World Atlas Ambassador.
)e v~ak lepší kvalitou
provedení.
Mapovou a textovou
část atlasu le možnorozděJít
na tyto částí:
úvod k pochopeni
mapy, země a satelíty,
fyzické mapy, politické
mapy, celkOvé mapy světa,
zeměpisné
tabulky
a text.
Závěrem
je rcstřik
zemépisných
názvil. V záložce atlasu je 510žéna' Jístová
mapa "lmperial
Map of Alaska"
v, měřítku
1:2500000.

Maroko:
Atlas du Maroe. Vydal: Comíté de Géagraphíe
de Maroc, Rabat.
1950-1957 .. Formát map 54,5X45,5
cm.
VOGTK čís. přir. 425/59.
Prvni
mapy atlasu
vycházely
v Rabatu
v letech
1954/55. Do
roku 1957 vy~lo celkem 15 mapových
listil. Celý atlas měl obsa·
hovat 5. majJov~'ch llstú združených
do 11 skupin.
vydány
byly dosud toliko ty mapy, na kterých
měJí předev~ím
zájem evropští
koloniste.
Jsou to mapy: železníce
- doprava
zboží
podle druhu;
Železnice - sií; Chov dobytka - trhy; Chov zviřat:
hovězi dobytek,
vepři, velbloudi,
koně; Chov ovcí a koz; Zeměděl·
ství evropských
kolonístů;
Lesy - hospodářství;
Ročni srážky; Nemoci.

Vydává
Ústředni
cspráva
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a kartografle
ve Státnim
nakladatelstvi
technické
Jíteratury,
TI. p.,.Spálená
51, Praha
1 - Nové
Město, tel. 234441. - Redakce:
Ústřední
správa
geodézíe
a kartografíe,
Kostelnl42,
Praha
7-Holešovlce.
Vedoucí
redakce
Inl!,
Vladislav,Sachunskf.
Výkonný
redaktor
Inž. František
Storkán,
tel. 774-41. - Inzertni
odděleni:
SNTL, Praha
I, Spálená
51, tel.
234441, linka 369. Tiskne
Mir, novinářsk~
závody,
závod I, Práce,
Václavské
náměstí
15, Praha
1 - Nové Město. Vycházi
12krát
ročně;
toto číslo vyšlo 16. 10. 1960. Cena jednotlivého
čísla
Kčs 4,-;
celoroční
předplatné
Kčs 48,-,
- Admlnlstrace:
poš·
tovní novinový'
úřad, Jindřlšská
14, Praha
1. Objednávky
přijimá
každý
po~tovni
úřad
nebo doručovatel.
Do sazby
6. 9. 1960,
do tísku 10.10.
1960; náklad
2300 výtiskI1.
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7208-11/70 í:, obálka
7209-41/80
g. -J Otisk dovolen
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