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Aerotriangulace na univerzálních strojích

Přednáletová signalizace a její efektivnost. Síť výcho zích bodů. Princip metody používané v OTU. Přesnost
a hospodárnost aerotriangulace.

vývoj aerotriangulace patří v současné době vedle fo-
togrammetrického mapování ve velkých měřítkách mezi
nE;ljdůležitější úkoly, jimiž se zabývají fotogrammetři ve
všech výspělých státech 'Světa. IX. mezinárodní foto-
grammetrický kongres, uspořádaný v roce 1960 v Lon-
dýně, ukázal, že v tomto oboru byly v mnohých zemích
[lako např. ve Švýcarsku, Švédsku, Rakousku, Itálii, Ho-
landsku a jiných) učiněny velké pokroky. Aby i zde do-
sáhla československá fotogrammetrie světové úrovně, je
hlavním úkolem pracovníků výzkumu i ve výrobě, ma-
ximálně využívat moderních fotogrammetrických metod,
přizpůsobených pro naše podmínky, a prostředků nové
techniky ke zhušťování bodového podkladu.

V minulých letech, při mapování v měřítku 1:25000,
bylo vesměs účelnější určovat vlícovací body geodetic-
kými způsoby, neboť na celém území republiky byla do-
budována poměrně hustá, pravidelná a signalizovaná síť
bodů geodetického základu. Aerotriangulace bylo po-
užito jen výjimečně ve zvlášť obtížných horských pro-
storech. Většímu rozšíření bránila i omezená kvalita le-
teckých snímků, používání srážlivých materiálů a způ-
sob vyhodnocování z originálních negativů. Rozhodují"
cím faktorem 'však bylo splnění náročných požadavků na
přesnost určení vlícovacích bodů. Porovnáme-li naše poža-
davky na přesnost s požadavky v jiných státech, jsou
skutečně velmi přísné a jejich dosažení fotogrammetric-
kými metodami je měřítkem světové úrovně.

Je samozřejmé, že přesnost geodetického měření při
určování vlícovacích bodů je větší než přesnost foto-
grammetrického určení. Při grafickém vyhodnocování
v měřítku 1:10000 se však zcela nevyužije. V současné
době není ani v některých prostorech s hustou sítí bodů
geodetického základu geodetické určení vlícovacích bodů
snadnou záležitostí. Signalizace je zachována jen zčásti,
některé body byly hospodářskotechnickými úpravami po-
zemků poškozeny. Používáním prostředků těžké mechani"
zace v zemědělství, intenzívně se rozvíjející průmyslovou
a bytovou výstavbou dochází k častým změnám hranic
kultur a komunikací v polních tratích, což ztěžuje iden-
tifikaci bodů v terénu i na snímcích. Určení vlícovacích
bodů polygonovými pořady v lesních komplexech je vel-
mi pracné a 'nákladné. Přestože trigonometrická síť po-
krývá celé území republiky, jsou některé prostory, kde
není možno provádět určení vlícovacích bodů, bez další"
ho zhuštění.

Jaký je současný stav ve fotogrammetrii? V poslední
době byly vytvořeny předpoklady, aby se kvalita snímků
podstatně zlepšila. Snímky jsou pořizovány moderními
Wildovými komorami RC-5a převážně na film FOMA
A-17, který má vhodné srážkové vlastnosti i fotogra-
fické charakteristiky. Z nerozřezaných filmových pásů
jsou pořizovány diapozitivy na skleněných deskách, kte-
ré již nepodléhají žádným změnám. Jejich kvalita je
ověřována měřením na denzitometru a stereokompará-
tom a hodnocena podle stanovených kritérií. GTÚv Pra-
ze je vybaven autografem Wild A-7 s registrátorem sou-
řadnic EK-3, který je konstruován hlavně se zaměřením
na aerotriangulaci. Výsledky dosavadních zkoušek i prak-
tického použití aerotriangulace při mapování v měř.
1:10000 nasvědčují tomu, že při použití prostředků nové
techniky a zapojení vyhodnocovatelů s vysokou kvall-
fikací je možné dosáhnout požadované přesnosti při
zcela minimálním počtu hrubých chyb. Tyto 'příznivé po-
znatky byly podnětem kolektivu pracovníků provozního
výzkumu GTÚ, soutěžícího o titul brigáda socialistické
práce, k návrhu metody aerotriangulace na univerzálních
strojích, shrnující zásady a zkušenosti ze 4 předcháze-
jících výzkumných zpráv VÚGTK a nejnovější poznatky
ze zahraničí. Uvedená metoda
1. využívá stávající sítě bodů geodetického základu,
2.omezuje geod\ltická měření na méně než 20 % pů-

vodního rozslihu,

3. poskytuje číselný i grafický elaborát,
4. využívá početních způsobů orientace a automatické re-

gistrace,
5. poskytuje požadovanou přesnost při minimálním počtu

hrubých chyb,
6. zvyšuje produktivitu práce,
7. přináší značné úspory finančních nákladů,
8. odstraňuje sezónnost a přenáší těžiště prací z pple do

kanceláře.

2. Přednáletová signalizace
Aby bylo možno využít síť bodů geodetického základu

pro aerotriangulaci, provádíme přednáletovou signalizaci.
V podstatě se signalizují všechny trigonometrické a zhuš-
ťovací body, fotogrammetricky určované topografické body
a některé body polygonových pořadů, ležící v překrytu sou-
sedních řad, a ve vhodné vzdálenosti od sebe. V r. 1960 a
1961 provádělo přednáletovou signalizaci 6 ústavů podle
směrnic, vydaných technologickým oddělením CSGK. Sig-
nály jsou čtyřramenné ve tvaru kříže, sestavené z překliž-
kových, polystyrenových, umakartových a jiných pásů
o rozměrech 100X15 cm, nejčastěji bílé barvy. lndentifika-
ce těchto signálú na snímcích je velmi snadná. Neúčinnou
se ukázala signalizace na městských chodnících a dlaž-
bách. Při používaném měřítku snímků jsou dlážděné ko-
munikace silně přezářeny, takže se signály libovolné
barvy ztrácejí.

Rozhodujícím činitelem při výběru prostorů pro aero-
triangulaci je efektivnost přednáletové signalizace, kte-
rou posuzujeme podle poměru celkového počtu signali-
zovaných bodů k počtu bodú zobrazených a identifikova-
ných na snímcích. Efektivnost je závislá zejména na
včasném náletu, dobré údržbě signálů a informovanosti
obyvatelstva. V roce. 1960 činila 40-95 %, neboť v dů-
sledku nepříznivého počasí se fotoletecké práce opozdily
a většina prostorů byla fotografována teprve 2-3 mě-
síce po dokončení přednáletové signalizace. V roce 1961
byla situace mnohem příznivější a efektivnost je vesměs
větší než 90 %.

Pro fotogrammetrické určení vybíráme takové topogra-
fické body, v jejichž nejbližším okolí je stejnoměrný
sklon terénu a které neutrpí hospodářskotechnickými
úpravami pozemků. Většinou to jsou držebnostní mezní-
ky v blízkosti komunikací. Jiné vhodné body v polní
trati jsou zejména přirozené kameny s vtesaným kříž-
kem, rohy propustků nebo mostků a paty sloupů vyso-
1l:ého napětí.

Obr. 1: Čtyřramenný signál z překližky natřené bílým
nitrolakem.
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3. Sít výchozích bodů

Při aerotriangulaci na univerzálních strojích se pOUŽí-
vá výchozích bodů k absolutní orientaci prvního modelu
(4 body), ke kontrole odchylek souřadnic a výšek na
konci řady (2 body), k transformaci modelových souřad-
nic do soustavy Gaussových souřadnic a jejich opravy.
Protože tyto body musí být v přesně vymezených pro-
storech, je nutno všude tam, kde nelze využít signalizo-
vané body geodetického základu, výchozí body doměřit
podle projektu aerotriangulace. Signalizované body
uvnitř řad slouží ke kontrole absolutní přesnosti aero-
triangulace. )

Při analytické aerotriangulaci se naopak využívá všech
signalizovaných bodů geodetického základu. Umožňují
provést prostorovou transformaci, tj. přizpůsobit pás
vzniklý matematickým spojením několika modelů v obec-
népoloze ,a měřítku, soustavě geodetických souřadnic.
Proto se pro aplikaci této metody vybírají prostory se
značnou hustotou trigonometrických bodů (nejméně
7-10 na listJ a výchozí body se projektUjí jen tam, kde
trigonometrické body nemají žádoucí polohu nebo se ne-
zachovaly signály.

Aerotriangulace na univerzálních strojích může být
použita i v prostorech, kde přednáletová signalizace pro-
vedena nebyla a kde je použití fotogrammetrické meto-
dy z hledisJ,m obtížné přístupnosti nebo řídké sítě tri-
gonometrických bodů' vhodné. Pokud nelze jako body
výchozí použít některé body geodetického základu, tvoří
počet výchozích bodů 20 % počtu nutných vlícovacích
bodů, tj. pro mapový list nalétaný ve 2 řadách (m.=
=18000J 4-6 bodů, ve třech řadách (m. = 13 oooJ 7-10
bodů. Délka řad, se volí s ohledem na dosažení požado-
vané' přesnosti 4-8 modelů pro metodu univerzální a
11-13 modelů pro fotoplány. V tomto případě se však
udávají jen souřadnice a informativní výšky pro výpočet
radiálních posunů.
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Obr. 2: Rozložení výchozích bodů pro metodu univerzální
a kombinovanou.

Výchozí body Se určují geodetiCkými metodami s přes-
ností požadovimou pro body polygonálních sítí., K tomuto
účelu, se vyčleňují zvláštní, plně motorizované. čety
s vlastními, počtáři. Počet výchozích bodů se volí z dů-
vodtI hospodárnosti co nejmenší, takže jejich zaměření,
výpočtu a identifikaci na snímcích a v terénu je nutno
věnovat mimořádnou pozornost.

Pro aerotriangulaci se používá stejných snímků jako
pro vyhodnocení mapy v měř. 1:10000, tj. snímků o roz-
měrech 18 X18 cm, pořízených normální komorou ff =
=210 mmJ a širokoúhlou (f=115 mm], nebo snímků
23X23 cm, pořízených komorou o 1=152 mm. Nejlepší
Výsledky se dosahují vyhodnocením diapozitivů široko-
úhlých snímků na autografu Wild A-7 s registrátorem
souřadnic EK-3 a signalizovanými body geodetického zá-
kladu. Dosažení požadované přesnosti, zvýšení produkti-
vity práce a úspor je podmíněno dvěma faktory: d o-
k o n a 1.0 u pří P r a vou a o r g a n i z a c í. Příprava
nespočívá jen ve shromáždění potřebné dokumentace,
ale i v dosažení vysoké kvalifikace vyhodnocovatelů.
Značná rychlost prací při náročnosti, složitosti úlohy a
požadavek stejnoměrného zatížení všech pracovníků vy-
žaduji vysoký stupeň organizace, obdobný průmyslové
Výrobě. Proto se vytváří výrobní linka aerotriangulace
(obr. 3J, jejíž inžen ý,skotechničtí pracovníci (celkem 7)
mají úlohy rozděleny tak, že jedna na druhou přesně
navazují.

•pří prava podkladů•pf íprava snímko.

pHprava stroje

1.vyhodnocení
•

zpracováni transformace
registr. souřadnic
hodnot

~ Júprava snímkO
a fotodeta1l0,

vyrovnání výšek
vyrovnáni &ouřadnlc

• 1
I'

zpracováni
seznamů, kontr o la,•"ýstupn{ ,kontrola

Technologický postup práce na vyhodnocovacím stroji
byl vytvořen na základě nejnovějších poznatků v zahra-
ničí a používá moderních technických ..prostředků ve fo-
togrammetrii. Metoda je číselná a navíé poskytuje gra-
fický elaborát (nově určené body, vyznačené na průsvit-
ce v měřítku 1:10000], který lze použít ke kontrole, tak-
že ve výsledcích se prakticky nemůže objevit hrubá
chyba v určení polohy bodu.

Relativní 'orientace se provádí numericky na základě
přesně měřených vertikálních paralax. K jejich měření
slouží <Dovehohranoly, které otáčejí stereo dvojici o lOOg
a umožňují tak pozorovat a měřit vertikální paralaxy
jako horizontální, s milOhem větší přesností. Výpočet
Hallertoyých vzorců je podstatně urychlen použitím ta-
bulek koeficientů podle autorova zlepšovacíhO návrhu.
Velká pozornost je věnována absolutní orientaci prvního
modelu, zejména jeho horizontaci. Kvalita absolutní
orientace má značný vliv na průběhaerotriangulace,
velikost odchylek na konci řad a jejich vyrovnání.
Správná horizontace a úprava měřítka prvního modelu
umožňuji vyhodnocovatelům kontrolovat kvalitu práce
na mezilehlých bodech geodetického základu.

V každé snímkové dvojici se určuje kromě 5 obvyk-
lých vHcovacích bodů požadovaný počet topografických
bodů a další vlícovací body, potřebné k vyhodnocení sou-
sedních řad. Produktivnost aerotriangulace na univerzál-
ních strojích se podstatně zvyšuje použitím registrátoru
EK-3. Přístroj automaticky zaznamenává modelové sou-
,řadnice a fotogrammetrické výšky prostřednictvím elek-
trickéhopsacího stroje IBM do formulářů nebo je dě-
ruje na pásku v mezinárodním dálnopisném kódu. Děrná
páska s!l nyní při aerotriangulaci nepoužívá, neboť není
k dispozici počitač pracující ve stejném kódu, ani Vhodné
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Obr. 4: Autograf Wild A-7 s částmi registrátoru EK-3.

reperforační zařízení. Součástí registračního zařízení pro
aerotriangulaci je tedy reléová skříň, řídicí pult a psací
stroj IBM.
Reléová skříň obsahuje programovou desku a velký

počet zásobníkových a rozvodových relé. Na programové
desce se nastavuje rozestup požadovaných skupin čísel,
sloupcfia desetinných čárek zasunutím speciálních ko-
líčku. Na řídicí desce [obr. 4) je hlavní vypínač, číselná
klaviatura pro před tištění označení bodfi, výstupní vy-
pínače, značková tlačítka pro děrování, vypínače sou-
řadnic X, Y a Z, spojovací tlačítka KX, KY, KZ a tla-
čítka pro zahájení a zrušení registrace. Po nastavení
značky na příslušný bod v auto grafu stiskne vyhodnoco-
vatel tlačítko "START". Během 1/2 vteřiny jsou souřadni-
ce převzaty do zásobníkových relé, takže je možno opět
otáčet ručními koly a nastavovat značku na další bod.
Automatickou registrací se urychlí práce na stroji až
o 25 %, sníží námaha vyhodnocovatele a odstraní chyby
z odečítání, které jinak působí při aerotriangulaci znač-
né potíže.
Údaje zaznamenané registrátorem zpracují 2 počtáři.

Na rozdíl od geodetických výpočtů při určování vlícova-
cích bodů jsou početní opetace při aerotriangulaci pod-
statně jednodušší a přehlednější. Omezují se jen na vy-
tvoření aritmetických průměrů ze dvou měření, redukci
modelových souřadnic vzhledem k těžišti indentických
bodů v obou soustavách, výpočet konstant transformač-
ních rovnic, společných pro všechny body snímkové řady
a jejich rovinnou transformaci do soustavy Gaussových
souřadnic. Všechny body jsou tedy určeny stejným zpfi-
sobem, což umožňuje rychlou kontrolu i vyhledání pří-
padné chyby. Výpočet souřadnic a Výšek 50 bodů lze
pohodlně uspořádat na 2 stranách zápisníku.
Při zkouškách aerotriangulace byla u nás poprvé

použita afinní transforlllilce" kterou lze odstranit
vliv diferenční srážky a zQytkových sklonů modelu.
Účinky afinní transformace proti dříve užívané Helmer-
tově podobnostní transformaci jsou velmi markantní. Při
aerotriangulaci krátkých pásů [do 6 modelů), jsou-li
výškové odchylky na koncových bodech malé, není tře-
ba provádět opravy souřadnic. Příklady jsou uvedeny
v tab. 1.
\ Rovnice pro afinní transform~ci mají tvar:

Obr. 5: Děrovač a psaci stroj IBM s ukázkami zápisu.

X' = Xo + a1xr + b1yr
Y' = Yo + a2xr + b2yr

[yryr] [xrXr] - [xryr] [yrXr]
a1 = J

b = Jxrxr] [lIrXr] - [Xryr] [yrYrl
. J

[yryr] [XrYr] _ [Xryr] [yrYr]
a2 = J

[XrXr] [yrYr] _ [Xryr] [XrYr]
b2 = J

J = [XrXr] [yryr] - [Xryr] [Xryr]
Xr, yr, Xr, Yr jsou redukované souřadnice vzhledem k tě-
žišti identických bodů v obou soustavách ([xo;Yo] ,[Xo; Yo]
Protože vlivem hromadění nahodilých a systematic-

kých chyb při aerotriangulaci dochází k výškovým od-
chylkám na konci řady, je třeba je opravit jednoduchým
grafickopočetním způsobem. Požadavkům na přesnost
v určení výšek i teoretickým závěrům [4] nejlépe vyho-
vujeparabolická interpolace oprav v jednotlivých řa-
dách a vyrovnání Výsledků sousedních řad aritmetickými
průměry. Odchylky v souřadnicích se vyrovnávají lineár-
ně. Z výsledkfi transformace a oprav se sestaví seznam
souřadnic, doplněný kreslenými topografiemi nebo foto-
detaily (obr. 6). Ke kontrole bodů vynesených do kon-

! . Transformace

Řada Počet modelů Počet

I
Helmertova

I

afinnigeodet. bodů

I m", my mOJ1l m", my mXY

I I I
i

Bakov-5 4 5 ± 1,34 ± 0,69 ± 1,50 ± 0,58 ± 0,16 ± 0,60
Bakov·7 6 7 ± 0,61 ± 0,57 ± 0,83 ± 0,50 ± 0,33 ± 0,60
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strukčních listů se použijí průsvitky, získané současným
grafickým vyhodnocením na autografu.
Topografické body se určují současně s body vlícova-

címia se stejnou přesností. Pokud nebyly signalizovány,
nebo se signál nezachoval, zvolí, pracovník v terénu
v žádaném prostoru jiný situační bod, identifikuje jej na
snímku, pořídí jednoduchou topografii a stabilizuje vhod-
ným způso'bem .[kamenem, železnou trubkou s betono-
vou hlavou apod.). Bod je určen fotogrammetricky stej-
ným způsebem jako bod vlícovqcí.

5. Přesnost aerotriangulace
Na rozdíl od jiných geodetických a fotogrammetric-

kých metod zhušťování bodového podkladu je při aero-
triangulaci na univerzálních strojích možno usuzovat na
přesnost výsledků již při měření a vylučovat hrubé chyby
v poloze i výšce výchozích ,hodů. Při kontrolním vypi-
chování nově určených bodá' lze posoudit shodu vpichů
se správnou polohou bodli geodetického základu. Od-.
chylky ve výškách se konstatují. přímo v metrech. Při-
tom nezáleží ani tak na jeJich absolutní velikosti jako
na jejich průběhu. Na konci řady 5 nebo 6 modelů bý-
vají odchylky 2-6 m, u dlouhých řad [12 modelů] však
mnohem více [až 40 ml. Důležité je, aby průběh oochy-
lek byl spojitý.
Přesnost aerotriangulace lze postihnout dvěma uka-

zateli: .
1. rozdíly mezi _fotogrammetrickými a geodetickými

souřadnicemi na bodech geodetického základu, které ma-
jí charakter skutečných chyb. Přesnost, daná střední
chybou v poloze bodu miiJ1/' ve výšce mz a maximálními
rozdíly, které nemají přesahovat trojnásobek chyby střed-
ní, nazýváme a b s o 1u t ní přesností aerotriangulace.
V souhlase s pnžadé!vky na aIlialy.tickou aerotriangulaci,
uvedenými v technologických směrnicích ÚSKG, se nemá
poloha nově určeného bodu 11$it vzhledem k nejbližšJm
bodům geodetického základu ci více než ± 1 m ve vol-
ném terénu a ± 2 m v zakrytém terénu. ·Nadmořské výš-
ky se nesmějí lišit o více než 1/3 dopustných mezí pro
určení výšky vrstevnic [viz tab. 2].

0- 5%
5~10 %
10-20 %
20-4;0 %

O,50m
0,65
0,80
1,00

0,65m
1,00
1,35
1,65

2. rozdíly mezi fotogrammetrickými výškami ze sou-
sedních řad, které nesmějí přesáhnout 1,5 m v souřad-
nicích i výškál::h vlícovacích bodů. Nejpravděpodobnější
hodnOtou je aritmetický průměr a jeho střední. chyba je
rovna polovině diference. Z těchto r·ozdllů vypočtené
střední chyby m'iiJ1/ a m'z spolu s maximálními zjištěný-
mi .rozdílydávají představu o vnitřní přes'nosti metody.
U dobře provedené aerotriangulace je vesměs

m'iiJ1/;;2 0,90 m
m'z ;;2 0,50 m.

Významnou úlohu pn zvyšovam přesnosti hrají kom-
penzační desky, které odstraňují vItv zbytkového zkres-
lení zejména u objektivu Aviotar. V roce 1961 byla aero-
triangulace na univerzálních strojích použit-a na velkých
plochách a systematicky sledována její absolutní i vnitř-
ní přesnost za různých podmínek, zejména pokud šlo
o použití různých komor, formátu leteckých snímků,
přednáletové signalizace, diapozitivů, negativů a různé
délky snímkových řad. Výsledky uvádí přehledně tab. 3.

6. Ekonomický rozbor
Použití aerotriangulace při top-ografickém mapovam

v měřítku 1:10 000 přináší mnoho významných úspor a
zlepšení. Jde tu především o odstranění namáhavé fyzic-
ké práce, která byla dosud průvodním zjevem při vlí-
cování v obtížných terénech, .a o úsporu pracovní'ch sil
[pomocných dělníků), které je možno využít na jiném
úseku národního hospodářství. :Podstatná část polních
prací se převádí do kancelái'e, -čímž dochází ke značné-
mu snížení _vlastních nákladů a odstranění _sezónnosti
prací.
Při dosavadním způsobu vlícování tvořil podíl polních

prací asi 55 % časových nákladů na ITP a 83 % finanč-
ních nákladů na vlícová.ní. Použitím aerotriangulace
s přednáletovou signalizací se podíl polních prací
zmenší o 25 %. výpočty úspor na vlastních nákladech
vycházejí z porovnání ceníkových a rozpočtových cen
s přihlédnutím k mimořádně velké amortizaci náklad-
ných vyhodnocovacích strojů a registračních zařízení.
Úspory skutEičných nákladů na vlícování činí 17-25 %.
Efektivnost aerotriangulace se markantně obráží I ve
srovnání celkových nákladů na fotogrammetrické mapo-
vání. Výše úspor [viz tab. 4) je přitom závislá na pro-
vedení přednáletové signalizace a na měřítku snímků
nebo počtu řad, ve kterých je maP'6vý list nalétán.

, I

Tab. 4. Úspory celkových nákladu na jotogrammetrické'
mapování při použití aerotriangulace (podle výpočtu

provozně technické skupiny GP Ú).

1

__ Měřítko I snímků
13 000 18000

univerzální .
s přednáletovou signalizací
bez přednáletové signalizace
kombinovaná
(zalesnění> 20 %)

s přednáletovou signalizací
bez vrstev
s vrstvami

bez přednáletové signalizace
bez vrstev
s vrstvami

11%
9%

10 %
9%

12%
13 %

33 %
27 %
38 %
41 %

4%
4,5 %

Aerotriangulace prmasl znacne uspory i tam, kde ne-
byla provedena přednáletová signalizace a topografické
body se určují fotogrammetricky PQdle zásad autorova
zlepšovacího návrhu. Hlavním důvodem pro její použití
je především odstranění namáhavých a zďlouhavých pra-
cí v těžko přístupném terénu, s 'řidší sítí bodů geode·
tického základu. Použití .aierotrianguIace se ukázaLo vý-
hodné i pro určování vlícovacích bodů pro fotoplány.
Namísto 4 bodů, nutných pro, překreslení snímku, se ny-

Tab. 3

·1

..
Počet I. < I

Střední chyby

t ms Podmínky vyhodnocení km' řad Delka radYI m",
I

my

I
mz

I I I I

(m) (m) (m)

2Hl 1a 000 diapozitivy s přednáletovou 253 49 4-6 ±0,63 I ±0,49 ±0,57
signalizací modelů

395 33 11-13 0,66 I 0,60 0,77*
negativy bez přednáletové 612 107 4-6 0,73 0,62 0,62
signalizace

totéž s kompJnzačními deskami 147 21 4-8 I
0,68 0,55 0,43

115 18000 diapozitivy s přednáletovou 229 16 4-7

I
0,60 0,58 0,38

signalizací
I
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ní určuje až 9 a navíc libovolné množství pomocných
bodů pro kontrolu montáže. současně jsou určovány
souřadnice topografických bodů a informativní výšky
pro výpočet radiálních posunů při překreslování.

7. Závěr
Dosavadní výsledky získané při vývoji i praktickém

využiti aerotriangulace na univerzálních strojích ukazují,
že tato metoda vyhovuje technickým i ekonomickým po-
žadavkům a má předpoklady, aby se spolu s aerotrian-
gulací analytickou stala v krátké době hlavní metodou
určování vlfcovacích bodů při topografickém mapování
v měřítku 1:10000. Její rozsáhlé využití umožní podstatně
'zvýšit produktivitu práce a tak vytvo~it potřebné před:
poklady pro zkrácení pracovní doby ve fotogrammetrii.

Lektoroval: inž. Karel Tomsa, VOGTK" Praha
Redakci došlo 16. 1. 1961.

[lJ H a II e r t : (Jber dle Fehlertheorie der Aerotriangulali"n und
einzelner BVdpaare [Zeilschrift fiir Vermessungswesen, 1955)

[2J H a II e r t: (Jber die Genauigkeit der Luftphotogrammetrle
(Vermessungs lnformationen, Heft 9)

[3] Z a r z y c k i: Grafi,czne interpolacyjne wyrówna~ie aero-
triangulacji (Przeglqd geodezyjny, 1949)

[4J Z a r z y c k i: Some theoretical and praclical problems in.
photogrammetric bridging [Photogrammetric engineering, 1955}

[51 S a m s i c e - T h a m: Lens distorsion and means to compen-
sate for il (Photogrammetria 1951-52, Č. 3)

[6J Výzkumné zprávy č. 67/1958 a 95/1959 [VÚGTK)

[7] H a 11 e r t: lnvestigations into the accuracy of various me-
thods of phologrammetric triangulalion
[zpráva k IX. mezinárodnimu fotogrammetrickému kongresu
v Londýně).

[8J Elektrisches KoorctinatenregistriergNat EK 3 zu WlLD-Autogra·
phen (,popis)

Zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov na ÚGK
pre Západoslovenský kraj

lnž. Daniel Len.ko, predseda Školskej komisie pri TER,
VGK, Bratislava

Zvyšovaniu kV!alifikácie pracovnf,loo'v, ako jednému z či-
nitelov produktivity práce, vénuje ÚGKv Bratlsl,a'V!eveIkú
pozornost. Prácu na úseku zvyšOvania kvalifikácie pra-
-covníkov riadl Školská komisi a, ktorá je utvorena ako
pracovný orgán Technickoekonomlckej rady ústavu. Prí-
spevok oboznamuje čltwteIov s pracovnýml met6dJaml
Škols!mjkomlsle a s doslahnutými výsledklaml na úseku
zvyšovania kvalifikácie pracovniko'V u ÚGKBratislava ako
aj s perspektivou rastu 'koollfikácie pracovníkovo
Ddteraz dosiahnutý vysoký stupeň žlvotnej úrovnev IlJa-

šej socialistic'kej vl,asti kladie stále 'vačšie nároky na
zdroje národného hospodárstva. Použitelné zdroje a po-
trebyhospodá,rstva musla byt v stálom sú1ade. NakoIko
však potreby neustále rastú, je nutné d6s1edne využívať
všetky zdroje v národnom hospodárstv,e a je potrebné
dosahovať stále vyššiu a vyššiu efe-kUvnost národného
hospodárstva, ako nevyhnutný predpoklad ďalšej úspeš-
nej socialistic'kej výstavby. Pre,to účinné .odhalooonie, mo-
bilizácla a využ]ivanie všetkých zdrojov a reZlerv v celom
národnom hospodárstve umožni doslahnút m ax i m á 1n li
e f e 'k t í v n -os t národného hospodárstva.
Dosahooot maximáInu efe'ktfvnost národného hospodácr-

stva prakticky znamená bojovat za z výš e n i ,e pro-
d u k 1:i v i typ r á c e, za znižovanle vlasmých nákladov
v celom hospodárstve, v každom závode, na ik!aždompra-
covisku.
Je vlac zdrojov rastu produktivity .práce, a v tretej

pllťročnlci všetky hrajú doležitú úlohu. Všetky 'zdroje. je
pdtrebné maximálne vyu~iť, aby sa doslahlo splnenia
ukazovateIov patI'očného plánu.
V tretej patročnlci najdoležitejším člnitelom rastu pro-

duktivity práce je r oz voj tec h n Ik y. Tak'tlež závažné
oPatrenla strany a vlády v oblasti organizácle riadenla,
plánovanla a fllnancooonia priemyslu a stJavebníctva,'
Uvádzané postupne do žlvotJaod ,aprUa 1958, vytvárajú
predpůklady zvýšenla prodtťktivi1:y práce novou vyššou
tírovoou organizácie výroby ,a org-anlzácle p'ráce. A keďže
každým zdokonalením jednéh-o činitefa rastu produktivity
práce vzniká rozpor medzl novou úrovňou ~~-tJatnýchčlnl-
teJov, je bezpodmlene-čnou nutnostou, že v sťí1ade § uplat-
ňova..'11m1[1()vejtechnl'ky lil technol6gie musí sa súčasne
zvyšOV!8túroveň -organlzácle rladenla a práce ako aj
kvallfi'kácie pracovníkova musi sa rozvíjaf
aj so c ia 11 s t I c k é s ú ta žen i e.
Dokonalé využívanle jestvujúcej techniky a zavádzanie

pokrokove-j techniky, technol6gie, organlzácie -výroby a
p-ráce do výrobného procesu závlsia predovšetkým od
Judi, od Ich odbornej a politlckej úrovne, od lch tvorivej
InIciativy.

NaŠ8 strana a vláda venujú preto veIkú starostHvost
kultúrnej a technlckej úrovni pracujúcich. Vláda uznese-
ním z 5. augusta1960 uložila všetkým rezortom, aby vo
svojom od,bore posobnostl vypraoo'Val1i podrobný rozbor
predpokladaného vývoja. -a potre'by odborných kádrov 6
dlhodobé'ho výhradu do r. 1980 a aby naznačili cesty, a'ko
zaistiť tleto potreby.
Ako v celom národnom 'hospodársive, tak tiež vodvetvi

geodézle a kartografie sa venuje velká pozornost vsetkým
zdrojom rastu produ'ktivi'ty pr-áce. Zvyšovanie kva'1ifikácle
pracovníkov pe-trí 1:iež medzi pTVor.adé predpokl:ady pre
dosahovanle plánoV'anej produktivity práce, ktorá podla
perspekUvneho plánu rozvoja národněho hospodárstva
pre tretiu p1l.tročnicu na ústavoch geodéziea kartografle
je určené na 8,4 %. Dosiahnutie takto predpísaného rastu
produktivity práce v tretej pliťročnicl vyžaduje skutočne
dokonale využiť vše-ťky zdroje rastu produktivity prác.
Prl zavedeni :novej mzdo'Vej súsoovy lDŽinierskotechnlc-
kých a administratfvnych pracovnikov rezortu geodézle
a 'k-artografie v prvoffi polroku 1900 bola v celoštátI1JOm
prlemere 69 % nekvalifikov,anost pracovníkov a ukázali
sa 'teda velké rezervy práve na tomto úseku zdrojov rastu
produktivi'ty práce.
Ústav geodézie a kartografle pre ZápadosloV!enský kraj

v Bratlsla'v'e venuje všetkým člnltelom r-astu produktivity
práce žiadúcu pozornost. Org'anlzačne ft kádooV!e dobu-
doool oddelenie nove-j techniky, zahájil činnost technicko-
ekonomicJ,i:ých informaciť. Ústav vypisuje tématické
ťllohy pre vynálezcova zlepšovatelova vohec úseku tech-
nického rozvoja venuje patrlčnú pozornost. V 'okt6brl
1900 úsOOvom usporladané Dni novej techni'ky prispeli
nielen k poznanlu nových pracovných technol6gU, ale aj
k Ich skutočnému uplatneniu v praxi. Ešte do nedávna.
neboli využité' trojpodstaJVcové súpra'\TY pre polygono-
metrické meranie,z dlJvodu všedbecnej neochoty' prljí-
mat nové vec!. Dnes' sa nové met6dy bežne uplatňujú,
napr. met6da postupného pretínani'a namiesto normálnej
polygonlzácle, alflbo metóda prlameh·o meranla absolút-
nych výšok 'pri čiselnej tachymetrU, ktoré bol! v praxi
donedávna ceLkmn ne'známe 'a nám dnes už prinášajú
ekonomlc-ký efekt. Podobne ekonOiIIJlckýefekt sa dosahuje
z využrvanle realizovaných zlepšoV'8cích návr'hov.
K obozllamovanlu sa s norvou technikou prisplevajú via-

ceré novozaložené krúžky zlepšovateIov a.j~o aj rozši~
renie členskej základne závodnej pobočky CsVTS.
Zavádzat a OSVOjitsl nové pracovné met6dy a techno-

r6gie a novú techniku vObec na šlookej základnl, vymduje
široký 'Okruh kvaliflkoV!8ných pracovník ov. Preto usku-
točni1l sthEÍdokonalý rozbor o S'tave kvaIrifikácle pmcov-
mkov ústavu. Bolo zistené, že ku dňu 1. V. 1960 z celko-
vého počtu Inžinlerskotechnlckých ft adJl?lnistrrativnych
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pracovníkov j:e S odborným V'zdeIaním len 33,2 %, z č'Oho
je 19,8 % vysokoškolá'kov

10,2 % pracovníkov s vyšším odb. V'zdelaním
3,2 % pracovníkov s nižš,ím odb, vzdelamhn.

Bez od'borného vzcLe1ania bolů teda 66,8 %
z čoho malo úplné stredoškolské vzdeladnie 32,3 %
nižšie alebo vyššie odborné vzdelanie iného odboru 6,6 %
základné školské vzdelanie 27,9 %
Pomerne vysO'ké percento ,aibsolventov jedenástročnej

strednej školy a či:astočne aj osemročenky bolo dosiah-
nuté v roku 1956, ikedy súrne a d61ežité úlohy pri:oo:kla-
darrrí evidencie pody a jednotnej evidenciepody nebolo
možné zvládnut s dovtedajším SDavom pracovníkov ústa-
vu. Súrne a doležité nárazové ,práce boli s vynaložením
verkého úsilia pracovníkov ústavu pomerne úspešne spl-
nené a za,čali prichádzať nové vážne úlohy :l'evlzi'a tri-
gonometrických bod ov, topografické mapovanie roznymi
met6dami, špeciálne geodetické merarrie, úplná prehU,ad-
ka jednotnej evidencie pody, technickohospodárske ma-
povanie a pod. A p'erspektívno úlohy signalizovali, že
nové práce :nebude možné zvládnuť s ne'kvalifi\{O'Vanými
absoEv,entami j-edenásť,roč,eniek, ktoré síce v :dlanej dobe
úlohy dobre zvládli, ale pri budúctch úlohách by neob-
stáli.
Tu zač,ala d61ežitá systemati'cká a rozsiahla práca, kto-

rej sa zúčastnili temer všetci 'vedúci Ipracovníci ústavu
sV'ojimi organizačnými ,presvedčovacími opatreniami, a'ko
aj širokýkáder dalších praJcovníkov-od'borníkov svojou
pomoc ou v dalšom období. Začala sa naširoko r'oz-
víjať a!kClia zvyšovania kwlifikácie pracovníkovo

CieI bol jasný: urýchlene odstrAniť nekvalifikovanosť
ITP a A ústavu. Po zvážení všetkých okolností ciel !bol
spresnený: do konca tretej paťročnice v p'odstate zli'kvi-
dovať nekvalifikovanosť pracovníkova zabezpečiť, aby aj
výnimočné prípady nekvalifikovaných pracovníkov (zdra-
votné a rodinné dovody a vysoký vek) do konca roku
1965 nepresiahli 10 % z celkového počtu pracovníkovo
Ciel pekný a treba hladať možnosti a prostriedky na jeho
dosiahnutie.
Pr'i Techniclmekonomickej rade a,ko kole'ktívnom po-

radnom orgáne rladitela ústavu bola zriadená pra-
covnákomisiapoo riadenie otázok súvisiclach so zvyšow-
ním odbornej i politickej, kvalifikácle pracO'\~níkov-zamest-
nanc:QIv ústavu, tzv. Školská komisia (d:alej ŠK).
Členmi Š'kolskejkomisie sú vedúcI pracovníci ústavu, zá-
stupcovia masových a straníc'kych organizáclí, starší od-
borníci s pedagogickými s'kúsenosťaml, 'ako ,aj zástup co-
via študujúcich popri z'amestnaní. ~omisia má 12 členov,
ktorých menuje riaditeI ústavu na návrh predsedu ŠK.
Treja členovia ŠK, 'ktorí sú súčasne člerrrmi TER, tvoria
tzv. výbor ŠK. Na ro'lwvanie ŠK 'bývajú pozývaní podIa
potreby d<llší pracovníci ústavu, predovšetkým patr6ni
jednotlivých škol, prednášatelia, vedúci ZŠP a další. Mate-
riál pre rokowni,e ŠK pripravuje referent pre výc'hovu
kádro:v, po dohade s predsedou ŠK, prípad:ne další členo-
vila komisie.
Školská komisia sa schádza raz mesačne, lIliekedy ra'Lza

dva mesiace. podra potreby sa zíde aj v mimoriadnyc'h
termínoch. Prlacuje podla plánu. S pozvánlkou na zasad-
nutiekomisie býva zasieLaný tiež 't>ísomný materi,ál 'p'OO
rokovanie, príp,adne návrhy na uznesenie. Refeirent pre
výchovu kádrov robí zá'pis zo zasadalllia komisie, ktorý
obsahuje r,ozbor problémov 'a príslušné uzne'senie. Plne-
nie uznesení 'Sa pravidelne na najbIižšom zasadaní ŠK
kontroluje. Za plnenie uznesení súzodpovední jednotliví
členovia SK 'prípadne další vedúci pracovníci ústavu,
resp. referent pre výchovu 'kádrov. Uznesenia ŠK na:dobú-
dajú platnosť po 1ch schválení riaditeIom ústavu.
Výbor ŠK prerokováva problematlku,ktorá bude pred-

metom rokoVJalITiaŠK a to vždy pred z-asadaním ŠK na
základe materiál ov predložených referentom pre výcho-
vu kádrov, prípadne podlazískania z iných prameňO'V.
HLavným cielom ŠK je vytváraťpredpoklady pre zdar-

né splnenie perspektívneho rastu Ikvalifikácie pracovní-
kov ústavu, t. j. : dosiahnúť, aby do konca tretej paťoočnice
bola lila úst,aV'e v podstate odstránená nekvalifikovanosť
pracovní'kov. Tohoto ciela mieni ŠK dosiahn11ť tým, re
sa vo svojej činnOsti zaoberá všertkými prdblémamiSlÚvi-
siacimi 50 zvyšov'aním kvalifl'kácie najmli tým, že: -

a) V spolupráci s odboroV'ou organizáciou org'aln.izuje
ná'bor pracovníkO'V nazvyšovani,e kv,alifikácie a to
rOznymi mimoriadnymi formami štúdia; toto za'bezp,e-
čuje tiež napríklad tým, že podáva informácie o mož-
nostiach štúdia na členských schodzach ROH, na vý-
robných poradách stredísk geodézie a meračs'kých od-
dielO'V, uver,ejňo'l.'aním informácif v ústavnoffi časo-
pise Merač.

b) PrerO'kováva prihlášky uchádzačov o mimoria:dne for-
my štúdi,a na stredných a vysokých iikolách s časo-
vým predstlhom pred prejednaním v ZV ROH, za KSS
a pred 'predložením ri:aditelovi ústavu na schválenie.

c) Napomáha pri odstraňovaní prekážok,ktoré sa vy-
skytujú pri ~túdiu, 'hlavne napomáha pri zaobstará-
wní učebných pomilcok, prerokúva so školou naj
vhodnejšie termíny konzultáclí, termíny skúšok ex-
terne študujúcich a pod. a vytvára predpokl'ady, aby
"úmrtnost" študujúc'ich bola minimálna.

d) Sleduje prospech študujúcich a tých, ktorí ukončia
školu s vYLnamenaním, navrhuje na odmeiiovani,e;
toto ustanovenie je ti:ež za'kotveně v kolektfvnej zmlu-
ve umvretej medzi Cls'tavoma odborovou organizáciou.

ej Dbá, aby referent pre výchovu kádrov navštevQlval raz
štvrťro:čne každý druh strednej školy a informoval SIli

u učitelov o stave štúdia našich zamestnancov,' po-
pl'itom získav,a tiež skúsenosti a pripomienky od štu-
dujúcic'h.

f) Dbá, aby 'holi vypisované termínykvalifik,ačných s'kú-
šok a hodnotí výsledky týcihto skúšok.

g)i Ha:d:notí priebel1 dvojročnej Zá1vodnej školy prácea
koordinuje organlzovanie účelovej ZŠ!'. Dbá, aby kaž-
dý beh ZŠP bol u'končený príslušnými pohovormi resp.
k'omisionálnymi skúškami.

hj Dbá, abY boli dodržiavané predpisy o pa:skytovaní štú-
dijného vorna a to ako zo strany vedúcich pracovníkov
ústavu, taktiež zo strany študujúciCh; za tým účelom
bol zavedený u študujúcich 'štúdijný a 'kvalifi'kačný
prieukaz, na 'ktorom sú okrem ozp.ámerní školy ,evido-
vané tiež čerpanie štúdijného volna a pod.

i) Pozýva na rokovanie :komisie patr6nov jednotlivých
šk61 a vedúcich ZŠP a hodnotí ich činnosť.

j) V spolupráci so ZV ROH hladá formy získania indi-
viduálnych patr6nov pre jednotlivcov študujÚcich a
kontroluje tiež plnenie týchto patronátnych závazkov.
P'omáha pri mg,anizovaní mimori:adnych 'konzultáclí
mimo školy ,a to hlavne v období skúšok a hradá tiež
možnosti zainter,esovani,a vedúcich pracovní'kov, 'a'by
venoV'ali vačšiu pozornosť a pomoc študujúCim.
To sú rámcove uv,edené 'otázky, ktorými sa ŠKpravi-

delne zaoberá na svojich zasadaniach a ri,ešenie ktorých
vyžaduje rozsiahlu prácu a sty'k so zamestnancami.
Bol prevedený pohovor osobltne s ka.ždým zamestnan-

com ústavu, 'ktorý nesplňovalkvalifikačné požLadavky
a bola snaha zís'kať ho preštúdium mimori,a,dnymi for-
mami. R02JOlberalisa rozne formy štúdi:a, brali sa do úvahy
rodinné, zdravotné ,aj iné otázky, vysvetloval sa význam
zvyšo\'anla kvaliftkácie nie'len pre spoločnosť ako celok,
ale aj pre študujúcich samotných; vyššia 'kvaHfikácia
umožňuje rýchlejšie a kvalitnejšie splnenie zverených úloh
a má pri,amy vliv na sústavné zvyšavanie množstva 'a
kvality práce, čo sa odr1azí tiež v príjmoch pracovníka.
Obj,asňovali sa možnosti štúdia v prípadoch, !kedy je pra-
c0W11kna polnýc'h merač'S'kých 'prácach, d,aleko od školy,
ako sa bude dochádzať na več:e'rné štúdium zo vzdial,enej-
ších s1dlisk do mesta, kedy budú mocť štuuO'Il1aťmatky,
ktoré sa starajú o malé deti a vera. vera podobných problé-
mov bolo potr~bné olbj'aSlIliťsiv ŠK, prekonzultovať so ško-
lami a informovať zamestnancov.
Na zá'klade pr,evedeného individuálneho pOhovoru

s každým do. úvahy prichádz'ajúcim zamestnancom bol
zostavený menný zoznam s určením druhu školy, ktorú
bude menovaný navšt,evavať, kedy začne a ikedy skončí
štúdium. Pri prnežitosti mzdovej prestavby r. 1960 po ob-
j,asnení 'všetkých okolností, mnohí pracO'Vníci si dalizá-
vazok zvýšiť si svoju kvalifikáciu. Niektorí už študovali,
ale masove sa začalo študovať popri mmestnaní až poč-
núc rokom 1960(1961. Začiatkom roku 1950/61 cel kom na
11 roznych druhoch, škol (mimo závodllej školy práce)
študovalo mimoriadnými formami štúdia popri zamestna-
ni 234 pracovníkov; okrem toho dvojročnú závodnú
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školu' prácenavštevovalo 71 pracovníkov, ČO číní spolu
cca 66 % počtu ITP a A, ktorý bolí zapojeny do
štúdía. V príebehu štúdía sa vyskytovalí rozne ťaž-
kostí. Veď študovalí mnohI otcovía a matky, ktori
sa muselí _starať tiež o rodinu, pr~covalo sa v te-
réne ďaleko od školy, v ťaž'kom-pracoVllmu prostiredi IlJa
dedine,boIo trehaštudovať večerami,keď sa ,pracovnici
unav,ení vracalí z terénu, nebolo kníh, nebolo pomoci,
Skutočne bolo tréba venovať štúdiu vela času IlJa úkor
rodiny, na úkor vlastného súkromého vo111lél.A:by naší
študujúci Iahšieprekmlávali tieto ťaž'ké 'podmiell'ky, hla-
da},aŠK možnosti POIDOCi.A pomoc sanašl'a. V spolupráci
so Závodným výborom ROH bolo zorganizované širo'ké
patronátne závlizkové hnutie nad študujúcimi jednotliv-
cami a1jkolektívmi. Takto uzatvorilo 70 našich inžinierov
a S'barších technikovpatronáty nad 139 študujúcimi" pri-
čom podla okolností a dianých míOžností niektorí pracov-
níci malí pod 'p:atr'onátom aj viac študujúcich. Patr6ni
opakoVlélliIpreberanú látku so študujúcimi a to hla'vne
v období s'kúšokale aj v priebehu roka. Činnosť p,atr6-
nov boIa hodnotená na výrobných poradách oddielov a
stredJsk geodézie, v ZV ROH aj v ŠK. Patr6ni, ktarí vyna-
ložili pozoruhodné úsilie oprospech študujúcich boli tÍ'ež
finančne odmenení a zverejnení v závodnom časopise.
Velká druhnvosťškOl si vyžadovala tiež stály styk

školy s naším ústavom. Rozhodli sme sa preto určiť z čle-
nův ŠK patr6nov pre jednotlivý dr u h školy. Tito pa-
tr6ni bolí v častom styku so školou, pomáha'li oIbsadwvať
miesta prednášatelov a ,konzultantov z radov ndborníkov
ústarvu ('z ústavu boli externými prednášatefmi a konzul-
tantmi 13 pracovníci), spolupracollnalipri výbere lokalit
nazáverečné odborné ,práce (diplomO'vky), zabezpečili
konzultantov pri di(plomových prácach. O problémoch in-
formoVlélliŠK. Ale na zasaaanie ŠK sme pozývali tiež riadi-
tefov odborných škol, na ktorých naši zamestnanci študo-
valí. Tito nám mnohOKrát svojou ndbornou radou najmli
pedagogického rázu ulahčili riešiť vysKytnuté prípady.
Bolí to hlavne také prípady,kedy študujúci nevykawvali
žiadúci prospech, kedy študujúci nestačili udržať tempo
štúdia a mienili štúdium prerušiť. Riešili sme tiež prí-
pad, kedy študujúcl predložením nedostatočného do'kladu
chcel ospoorvedlniť svoju neúčasť na ,konzultáciách, začo
ho škola vylúčila z dalšieho štúdia. Pohovorom s dotyčným
a objasnením záležitosti priamo na škole sme <1osiahlí,
že bol znova prijatý a telraz uspo'kojivo študuje.
O prospechu študujúcich informoval ŠK hlav:ne refe-

rent pre výchovu kádrov,'ktorý sa zúčastňoval melen
schMzí ZdruŽ€nia rodičova priatelov školy, ale aj kon-
ferencif príslušnýc'h škol. U vysokoškolákov pro~pech sle-
doval pravidelným nahliadnutím do indexu. V prfpade
slabšieho prospechu alebo nebezpečia, že by študujúci
ods'túpil od štúdia, na doporučenie ŠK pohovoril s ním
vedúci oddielu, resp.vedúc:i prev,ádtky, va vážnejších
prípadoch aj sám riaditel ústavu, zistili sa "šetky okol-
nosti a robil! sa nápravy na odstránenie pre'kážok. Oby-
čaJne išIo o pomoc pri opakovaní 'látky pred skúš'kami,
ČOsa 1'iešUo prostredníctvom patr6na, prípadne poSkytnu-
tím štúd:ijného volna, čobolo treba dať do súladu s vý-
ro'bnými plánmi; to sa z<al'iadHou vedúceho oddielu.
Aby bola ufahčená návštev'akonzultáciI pracujúcimi na

polných meračských prácac'h ale aj na strediskách geo-
dézie mimo Bratislavy, zriadili sme po dohode s priemy-
selnou školou v Bratislave konzultačné strediská v Nových
Zámkoch a v Novom Meste n. Váhom mimo konzultač-
ného strediska v Bratislave. Pri otllnorení týc'hto stredísk
bole potrebné prekonať ťažkos'ti, ktoré vznikaIiško'le a
vyplýVléllí z nedostatku odborných učiters'kých kádrov,
ktoré by mohla· ško},a uvolniť pre stredilská mimo Bratl-
slavy ~ ťažkosti s pr,epravou profesorov, nedostatkov vor-
ných hodín pre absolvovanie ciest, zvý!iená únaVlélpredná-
šaterov po ceste. Pri ponuke, žekonzultant,ami 'budú pra-
covníci ústavu zase vzniká nevýhoda pre študujúcich,
keďže examenávo1'mi sú profesorl školy a nie konzultujúcL
Po plnom porozumení.1'iaditera školy holi vytvorené naj-
výhodnejšié podmiel1'ky [Jre študujúcich. Ako konzul·
tanti všeobecnovzdelávacIch predmeto\" boli získaní tiež
profesor1 tých škOl, 'ktoré sa nachádzali v miestekonzuI-
tačného strediska.
Ústav poskytoval študujúcim úlavy podla platný"ch pred-

pisov. Poskytnuté štúdijné volno činilo v školskom roku
1960/1961 celkom 27346 hodin čo je prl'bližne 2,5 % ča-

sovéha fondu ITP a A a keďŽ€ z toho dovodu ne'bola ústavu
daná úlavaz výrobného plánu, museli ostatní pracovníci
ústavu vyprodukov,ať žiadúcn výrobnosť cca za 12pra-
oovníkov v ročnoffi prieme1re, le'bo v ta1komrozsahu bolo
čerpané štúdljné volno.
No napri1ek starostlivosti ústavu a ZV ROH, na,prie'k

poskytO'vaniu štúdijného volna a patr'Ollátnej pomoci, ustú-
pili niekolkí pracovníci od šíúdia a to hlavne z d6vodov
rodinných, nástupu na materskú dovolenku, alebo za
zdravotnýchdovodov. Boli tiež prípady, 'kedyštudujúci
proste na štúdium nestačili. Takto nastala "úmrtnosť" cca
15 %.
Súst-avné a ciefavedomé úsiHa, vynaložené poocovníkmi

Ústavu g,eodézie a kartografie v Bratislave v záujme zvy-
šovan'ia kvalífikácie pracovník'ov a to" štúdiom popri za-
mestnaní a význačná pomoc pri št(ldiu trvalými patr6n-
mi nad študujúcimi prispeli k tomu, že ku koncu roka
1960/1961 úspešne ukončilo štúdium na zememera,čs'kých
priemyslovkác'h 59 pracovníkov ústavu, z čoho 23 s vy-
znamenaním.
Maturitnú skúšku na strednej škole pracujúcich zlo-

žili 2 pracovníčky a 52 pracovníkov zložilo pred ,komi-
síou záver,ečné skúšky 'po absolvovaní dvojročnej závod-
nej 'školy práce, zorganizovanej pr1ezamestnancov úsNwu
s 10 ,počnou zememeračskou praxou a 'starších ako 40
r'olkov. Z počtu 52 pracovníkov bolí 16 s vyznamenaním.
Spolu zís'k,alo ukončením štúdia odbomú kvalifikáciu ce'l-
kom 113 'pracovllíkov ústavu v školskom roku 1960/196l.
Takto ku 1. VII. 1961 bolo zvýšené percento kvalifikova-
ných na 57,2%. Naďalej pokračuje v štúJiu ďalších 122
pracovníkorv okrem novoprihlásených, ktorých je dosial
20, z toho na vysokú školu 14 pracovníkovo D\'aja 'pracov-
níci študujú postgr,aduálne a to jeden odbor matematic-
kých strojov na elektrotechnickej fakulte a jeden odbor
meHoráclí na stavebnej f'akuHe. ,
Ústav aj v ďalšom období bude venovaťzvýšenú po-

zornO'sť študujúcim mimoriadnymi formami štúdi,a a bude
dbať o ďalšie zníženie "úmrtnosti" študujúcich_ Pri usmer-
ňovaní zamestnancov na ďalšie štúdium popri zamestnaní
bude dbať, abysa zlepšoval tiež pomel' medzi vysoko-
školsky vzdelanými odborníkmi ku ostatným ITP. Tento
pomel' je na'teraz 1 :3,7, ČOje asi o 0,3 nepriaznivejšie ,ako
je celoštátny priemer. Žiadúci pomel' 1 :1,8 sa dosiahne
postupne podla plánu asi roku 1980. Percento odborní-
kov s vysokoš'kolským vzde laním 21,3 % nateraz je tiež pod
celo'státnym priemerom. Z celkového počtu žien má vy-
soknškolské vzdelanie len 2,7 °/Í]. .
POpl'i dvojročnej' závodnej š'kole práce v uplynuIom

období bola na úst,ave zorg,anizovaná, ta,k l1'koaj !né roky
ú čelo v á z á vod n á šk o 1a p l' á ce, a to z úseku
zhusťovania, určovania vlicovacích bodov, topografického
mapovania met6dou kombinovanou, topografickej revízie,
mapovania hromadným pretínaním, parataktickej poly-
gonometrie, špeciálneho merania a pod.
Školenie pre'biehalo v mesiacoch február, marec a aprU

azúčastniIisa ho vybrat! 'pracovnfci,pričom účasť dal-
ších pracovrúk'ov bola umožnená podla záujmu.
Taktiež prebi,ehalo účelové školenie vedúcich MO a SG

z odboru plánovania a národohospodárskej evidencie.
Po ukončení závodnej školy práce reprodukčných 1'0-

botníkov, 'absolventi, kt-orí úspešne urobili skúšku pred
komisiou, obdržali kvalifikačnépreukazy, plat-
nosť kto1'ých je aj mimo rezortu ÚSGK.
V spolupráci s Mestským rádioklubom v Bratislavebolo

prevedené školeni'e pracovníkov v obsluhe krátkovlnnýc'h
rádiofonných staníc, ktoré absolvovalo 21 našichzamest-
nanc()V. Priebeh ZŠP umožnil zavedenie ofsetovej tlače
v reprodukčnom oddieli.
Okrem uvedených školení prebie'hali na ústave tiež via-

ce1'é inštruktáže a prednášky oboznamujt1ce pracovníkov
s novými prístrojmi (zavedenie účrovacieho stroja), pd-
padne s novými pracovllými met6dami (skúsenosti z poo-
covnej cesty v SSSR), ktoré boli odprednášané ltie'žv rám-
ci Čs. vedeckotechnickej spoločnosti.
VŠ€tky predmetné skoIenia boli uskutočnené podla

plánu, včHaI1ie všenárodnéhoškol'enÍia civilnej obrany.
Každá ZŠP mala určeného vedúceho, 'ktorý podávai

pravidelne mesačne informat!vnu zprávu o priebehu ško·
lenia, z čoho če.rplala poznatky ŠK.
Rovll'ako hola venovaná pozornost tiež zvyšovaniu po-

litických znalostí. V ,rokustraníckeho školenia bo'lo za-
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radené 32 % stálych zaméstnanciov. Na každom druhu l1ko-
lenia, včíta:ne závodnej školy práce boli wradené pred-
nášky politického rázu. Na Večernej univerzite marxizmu-
leninizmu študovalo 7 zamestnancov ústavu .
StarostHvosť o študujúcich si vyžiadalo pomeme hodne

organizačných opatrení a operaUvneho jednania, leho
pr,acovníci ústavu študova'li v uplynul-om Toku mimmiad-
nymi formamištúdi'a na viacerých druhoch škol, naprfkl. :
na dvojročnom diarkovom šNdiu v Nitr'e pri Strednej
škole pracujúcich, na trojročnom vecernom š'túdiu v Nitre
pri Strednej" škole pracujúcich, na dvojročnom d'iarkorvom
štúd~u v Novom Meste n. Váhom, pri Priemyselnej škole
strojnickej, na dvojročnom večernom štúdiu v Bratislave,
na trojročnom diárkovom štúdiu v BratislaV1e, na piiťroč-
nom diarkovom štúdiu v Bratislave pri Priemyselnej škole
stlavebnej. K tejtoškole 'boli v priebehu rok,a preradení
tiež dosiaI externe študujúci na Priemyselnej škole sta-
vebnej-z,ememeračskej v Košicilach, na SIÓiVens'kejvysokej
škole 'technic'kej v BratisJave, na Vysokej ško,le ekonomic-
k'3j v Bratislave, na JeClenásťT'očnej str,ednej škole pne
pracujúciclh, na Hospodárskej ško,Je pr'e pracujúcich. Dvoj-
ročná závodná škol,a práce 'prebiehala rua siedmich stre-
diskách.
Na ú9éku zvyšovanLa kvalifikácie pracovníkov venu-

}eme patričnú pozornosť tie'ž s ,po I u p r á c i p r a x e
s o š k o I ou. Ústlav pozýva zástupcu zememeračs:kej
priemysl-ovky a, vysokej školy naZlasadanie technicko-
ekonomickej r,ady, zástupca Slovenskej vysokej školy
technickej je členom komisie pre zlepšovacie návThy, zá-
stupcom vysokej školy súwdá:wnédo opcme:ntského po-
kračovania riešenia tematic'kých resp. výskumných úloh,
ústav umiesťuje 'V 'll'ajširšej miere šludujúciCh na vysokej
škole aj na Ipriemyslovke na prázdninovúprax aj na
pre,ddiplomovú prax. Na základe dohody '50 Slov,enskou
vysokou školou technickou a s Priemyselnou školou sta-
vebnou v Bratislave sú však ,aj iné opatr'enia pre ZleIPŠ€-

nie spolupráce l1koly s praxou, ktoré sú užitočné pTe
ohidve st,rany.
Napriek skutočne dobrým výsledkom pri z'vyšovaní kvá-

Hfikácie pracujúciCh na našom úst,ave, nepod1arilo sa nám
zlab:ez'pečiť ni'e'ktoré diHežité akci,e súvisiace tiež s ras-
tom kvalifikác'i,e a so získaním odborných 'kádrov. Bol to
napríklad náborabsolventov osemroč,eniek na našich stre-
diskách na denmé štúdium na zememeroačskej pTiemyslov-
ke v Košiciach, ďalej nepodarilo sa nám zabezpečiť mož-
nosť získania výučných listav pre polygnafiC'kých robot-
níkolV, nepodarilo sa nám zavčasu zlabezpečiť vhodné ter-
míny konzultačných dní na škole v Bratislav.e (boli 'Vstrede
týždňa, čo je nevýhodné :pre dochádzajúcich z pofných
prác), nezabezpečili sme v cbdobí 1'360/1961 kvalifikačné
skú~ky ITP. Totosú otázky, ktorým je potrebné venovtať
vačšiu pozornosť v nastávajúcom období.
Pokial ide <O rozvoj s o c i a I i s t i ck é h o s ú ť a ž e-

n i a a jeho vyšŠ€j formy, organizovanva b r i g á d s 0-
c i a I i s t i c ke j pTá c e, ústav dosiahol ti<ežpekné vý-
sled'ky. Do socialistického súťaženia je zapojené 95,9 %
inžiniers'kotechnických výrO'bných pracovníkova držitef-
mi titulu brigáda socialistickej práce ku dňu 1. 6. 1961
boli 4 kolektívy, z toho kar'tografický oddieJ už od 27. 11.
1959 a'ko prvý v rezorte geodézie a kqrtografie vobec.
O pTiznanie titulu brigáda socialisticke'j práce súťaží dal-
ších 12 kolekt.ívov, spolu je v hnutí brigád soc. práce
zapojených 55,7 % výrobných ITP ústavu.
Takto využívajúc všetky zdroje r1astu produktivity prá-

ce počnúc novou technikou, cez zvyšo\'anie kvalifikácie
precovníkov až po vytváranie brigád socialistickej práce,
pristupuje ÚGK Bratislava k z,oS't,avo'Vaniuperspektí\'nych
plánov roz\"o,ja ústavu a smelš'i,e k plneniu pl10gresívnyclh
plánpv.

Lektoroval: lnž. Štefan Fekiač, 'rJGK, Bratislava.
Redakci došlo 12. 8. 1961 .•

Mezilehlá přechodnice

U složeného oblouku, skládajícího se zedvou oblou-
ků o poloměrech r1 a r2 je-li rozdíl v převýšení obou
oblouků větší než 30 mm, je nutno podle železničního
předpisu 8-61 vložit mezi1eh1ou přechodnici, aby byl
za,ručen klidný přechod z oblouku f1' do oblouku r2•
Při dosavadní železniční praxi vytyčení mezilehlé
přechodnice se provádí pravoúhlými souřadnicemi od
tečny tSb, a to ze středního bodu Sb' Vzorce pro výpočet
pořadnic podle předpisu 8-61 jsou složité a výpočet
velmi zdlouhavý. Navrhuji proto následující úpravu:
délku mezilehlé přechodnice rozdělit na sudý počet
stejných dílů a vytyčování pravoúhlými souřadnicemi

1 I
:, ,

k· - -~'---- :

, ,

..L- -~.~---!

započít od krajního bodu A. Po této úpravě dospějeme
k následujícím jednoduchým vzorcům (obr. 1)

1. případ r1> f2

fl . r2 (.~)fx =---- -
r1 - f2

: 12

k =--- (3)
6 fx

V těchto vzorcích 1 je délka mezilehlé přechodnice po
tečně tSb

n je součinitel a rovná se 10 V, 8 V
nebo 6 V.

Pl a P2 jsou převýšení v obloucích
o poloměrech r1 a r2

rx je křivost přechodnice v jejím
středu

k je pořadnice posledního bodu
mezilehlé přechodnice, vztažená
k oblouku o větším poloměru.

Pro pořadnici libovolného bodu I mezilehlé přechod-
nice platí

Yi = Y/ + Yi
Y/ = 3 k . A . ai

A=2
r1
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ai= 4-'"N+ N

Yi = k (~ r
V těchto vzorcích k je pořadnice posledního bodu

přechodnice a je dána vzorcem:
l2

k=~~
6 '1'",

je pořadové číslo podrobného
bodu mezilehlé přechodnice po-
čítáno od ZP je KP.

Nje počet stejných dílů, na které
byla přechodnice dělena.

Po další úpravě rovnice (4) dostaneme

Yi = 3 k . A . ai + k (~ r (9)

. kde bi=3ai (10)

Ci=(~r (11)

Dále Yi = k (A . bi + Ci) (12)
při čemž di = (A . bi + Ci) (13)
takže pro pořadnici a úsečku libovolného bodu I
mezilehlé přechodnice dostáváme velmi jednoduché
vzorce: Yi = k . di (14)

Xi = i .,1 (15)

Mezilehlá přechodnice dělena na
----------,

1--dOMtl"y-čtvrtiny
1 šestiny I osminy

i I bi '. : bi i I bi i I bit I

~I 0,75000 10
,

0;75000 O 0,75000 O 0,75000

0,18 750 1 0,33333 1 0,42189 1 0,48000
--I 0,00000 2 0,08 ~34 2 9,18750 2 0,27000
~I

~I 31
--~-

0,18 750 0,00000 3 0,04689 3 0,12000

41 0,75000 4 0,D8 334 4 0,00000 4 0,03000
- ---

510:00000I: 0,33333 5 0,04689

0,75000 6 0,18750 6 0,03000

17 0,42 189 7 0,12000

'Sl 0,75000 8 0,27000~I0,48000- 10 0,75000

2. případ '1'2> '1'1

Zde platí vzorce:
(16)

(17)
'1'1 • '1'2

'1'", =----
'1'2 -'1'1

l2
k =--

6 '1'",

B =-,"",-
'1'2

Yi = k (B . bi + Ci)

ei = (B . ~i + Ci)

Yi = k. ei

Xi = i l_
N

(18)

(19)

(20) ,
(21)

(22)

Dále
kdo
a posléze

Pro urychlení výpočtu jsou v těchto vzorcích hodnoty
bi a Ci tabelovány

,---~-- -------------

i [čtvrti:Y ,_,I i Išesti:: I il osmi:
Y I i Ideset:~y

_0_\0,00 OOO'I~ 0,00 000 O 0,00 000 ~_ 0,00 000

~-~:~~:~~I~-~:~~~~:~~:~~~::I ~ ~:~~ ~~~

2 ~,42 187 ~. 0,12 _5~~ '3 0,05 2741_~ 0,02700

4 1,00000 4 0,29 629 4 0,12 500 i 4 0,06400

1

5 0,57 8705 'O,Ú414 I 5 0,12500

6 -1-,00 000' '6 0,42 188 6 0,21 600

1

7 0,66 99317 0,34 300

8 I 1,00 000 8~~~OO_

1

9 0,72900

10 1,00000

Praktický příklad
Je dán složený oblouk, který se skládá ze dvou ob-

louků o poloměru: '1'1 = 1000 m, r. = 450 m. Dále je
dáno: V = 90 km. k-I, Pl = 65 mm, P. = 144 mm,
l = 72 m, r", = 818 m, k = 1,056 m, A = 0,81800.
Výpočet pořadnic a úseček mezilehlé přechodnice
dělené J;la 8 dilů provedeme v tab. 3.
Lektoroval: prof.1 inž. dr. V. Krumphanzl, FS Č VÚT,
Praha
Redakci došlo 23. 1. 1961

Tab. 3. Výpočet pořadnic a úseček mezileklé přechodnice

I-A. bi

výpočet pořadnic [ Vvpočet úseček I
i

I I di Ci) I I
~--k--:-di-Igi-~ i .lln I i

z tab. 1 Ci z tab. 2 = (A • bi + k Yi

O-- ZP 0,61 350 I O,OQ000 0,61 350 1,056 ! 0,648 I 0,000 : O=o ZP
--------- ._-~ ...------- -,- ..---~---. i-~--'

1 0,34 511 0,00 195 0,34706 -- 0,366 I 9,000 I 1
-- ------_._" -_._---~-~- ~-------- -O,i7S-. - --i8~OO~-'- --2---2 0,15 338 0,01 56,3 0,16 901
----3--'- -----0.03836--1 .. _ .._-- --------- ~-~------_.- - -----_ .. - ~-_._------ ----- _ .._-

0,05 274 0,09 110 0,096 I 27,000 3
-----------------_.- .._---_._~~'- -- -_. __ .._ .._--_._---_. __ ..~- ---------- - _ ....~--- -_._--- .----- ---~-

4 0,00000 0,12 500 0,12 500 0,132 36,000 4
-------------,- .. ,. i ------ -,------------ ------ ."._- - --- -- ~ ----- ----1---,----

5 I. 0,03836' -:- 0,24 414 0,28 250 0,298 45,000 i 5
-- ---

-6--\--0,15 338 1- -----~I- --- ---- •• ____ ._ •• - __ ".0- ___ ._ -~~- --------1---,- ----
0,42 188 __ 0,57 526 0,607 54,000 i 6

------_ ..__ ._--- ...

\'
_ ..._- -- ~, .._~--- - .- -------

7 0,34 511 0,66 993 1 __ ~ __ 1,01 504 1,072 63,000 7
. ---~-- -_._ .._-----!-~--_. __.._--

8 .- KP
I

0,61 350 1,00000 1,61 350 1,056 1,704 72,000 I 8 -- KP
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Koordinace projektů na sídlištích
lnž. Jiří. Scltáftka,

Generální. investor komplexní. bytové výstavby nárDdní.ho výboru Prahy

Při řešení bytové otázky v naší vlasti vzniká mnoho
pro,blémů, kte·ré s tímto úkó,lem souvisí. Jedním oz. nich
je koordinace všech geodetických prací na sídlišti a ko-
ordinace všech podkladů pro vytyčování jednotlivých
obje,ktů a zařízení. Při výstavbě malých celků a při vy-
plňování proluk nebyla tolik pociťována potřeba tako-
véto koordinace,. Koordinaci měřických a vytyoovacích
prací si tu prováděl sám hlavní projektant, což pro tento
malý celek postačovalo. Při projektování sídlišť, kde se
podílí na vypracování mnoho specialistů (protože jde
o vypracování pro'je'ktů komunikačních, kanalizačních,
vodovodních, plynovodních, teplovodních, elektrických,
telekomunikačních a dalších sítí, přesné osazení objektů
atd.), je však třeba, aby kóordinacl iněřických a vyty-
čovacích prací .prováděl specialista - g e o'd e t.
Vyhláškou 152/590. 1. 'ze dne' 10. 8. 1959 je rámcově

vymezena koordinační činnost. Pro naši práci je' z této
vyhlášky důležitý odst. 160, ve- kte-rém sel uvádí účel ko-
ordiIiační činnosti, tj. zajistit vzájemný soulad provádě·
cích projektů nebo jejich částí, jsou-li vypracovány růz-
nými dodavatelI. V odst. 196 je uvedeno, že součástí ko-
ord~nační činnosti je, vyhotovení situáčního plánu (zpřes-
nění zastavovacího plánu, viz vyhlášku 152/59 O. I. pří-
loha č.6, část·B), který odevzdává organizace provádějící
koordinační činnost. Situační plán (zpřesnění zastavo·
vacíno plánu) z.přesňujei situaci jednotlivých objektů
v rámci zast.avovacího plánu celé výstavby podle výkresů
technologické a stavební části provádějícího projektu.
Z a s t a v'o v a cíp I á. n je součástí· zadávacího 'pro-

jektu a v Praze· je vypracováván pro každé sídliště v mě·
řítku 1:500. Ta'k velké měřítko bylo voleno proto, že se
většina projektantů domnívá, že zastavovací plán je je-
nom jeden výkres, na kterém musí být zobrazeno vše. Po-
dle vyhlášky má být vázán na pervné ·polohové a výškové
body. .
Toto je nejslabší stránkou dnešníchzastavO'vacích plá-

nů, Každý projektant si vykládá pojem pevných poloho-
vých a výškových bodů jinak a hlavně ne tak, že pevné
'body jsou body trigonometrické a polygonové sítě.
V Praze máme, na celém území vybudovanou a udržo-
v'anou polygonovou síť, takže by v tomto směru nemělo
být pochybností. Zpravidla máme připojeno sídliště na
stycích se starou zástavbou na obrubníky stávajících
komunikací nebo prostě styk není na starou situaci vůbec
dok6tován. V zastavovacím plánu jsou vyznačeny do'sa·
vadní budovy a.zařízení, kte'ré budou zachovány, rekon-
struovány nebo' určeny ke, zbourání, dále umístění všech
navrhovaných pozemních objektů a důležité te'chnické
vybavení bucLov s polohopisným a vyškopisným určením,
včetně základních rozměrů .cest a ostatních dopravních
zařízení (tj. šířky vozovky, chodníků, zelených pásů
atd.). Zastavov~cí plán ještě obsahuje trasy kanalizace
a ,trubn! rOZVOdY,energetické a spojové sítě a jejich při-
pojení na obdobná zařízení, číselné označení objektů,
vyznačení jejich typů, vyznačení výškové a sadově úp'ra-
vy, ·pásem hygienické ochrany a jejich úpravy, vyjádření
nezbytných předstihových Investic a uvedení základních
urbanistických ukazatelů. Je-li stav·ba členěna na etapy,
vyznačení těchto etap. Jak z výčtu prvků zastavovacího
plánu vysvítá, je· zastavovací plán jediným plánem, který
obsahuje jen nejdůležitější údaje (rozměry) všech pro-
váděcích projektů. V praxi tomu je- zpravidla trochu
jinak, než stanoví vyhláška 152/59 O. 1. Hlavní závadou
je, že pro cele'k - sídliště - není vól>ena základní přím-
ka nebo ,přímky celého sídliště (obdobně jako u průmys-
10vých staveb osa závodu), na kterou by byly k6továny
všechny technické údaje, souvisící s polohovou a výško-
vou koordinací (například v sídlištích, kt>erá jsou pravo-
úhlá adá se plně využít výhod pravoúhelníkorvé sítě).
V případe'ch, 'kdy sídliště není pravoúhlé a kde by nám
pravoúhelníková síť byla spíše na obtíž, je nutno vázat
vše na osy komunikací (te'čnový polygon), kte'ré jsou
zapojeny do stávajících os komunikací (stávající komu-
nikace jsou zaměřeny na .polygonovou síť a tudíž v sou-
řadnicích). Tento tečnový polygon navrhovaných os 'ko-

munikací je udán souřadnicemi. Další Investice by již
nemusely být v souřadnicích a stačilo by, kdyby potom
byly důsledně všechny vázány na osy komunikací. V za-
stavoV<lcím pl6.nu jsou vyznačeny k6tami u těchto investic
jenom hlavrií lomové. body, výšky křížení s jinými Inves-
ticemi a výšky ve zlomech nivelety. Aby to vše zastavova-
cí plán obsahoval (domnívám se, že je to vyhláškou J 52/59
O. 1. myšleno), je nutné, aby se vypracování zastavova-
cího plánu zúčastnil geodet, a to právě na situační a
výškové koordinaci. Otázkou zůstává, zda má být zasta-
vovací polán na jednom výkresu bez příloh neho s přílo-
hami.
_ V prvním případě je' třeba vyřešit způsob k6tování
v zastavovacím plánu. Systém k6tování užívaného ve sta-
vební praxi je nevyhovující pro tyto účeIy a někdy se
také nedá jednoduše, a jednoznačně vyjádřit poloha pří-
slušného bodu nebo p'římky. Je-li k6tována jedna in-
vestice od druhé, jeden objekt od druhého, má to výhodu
v tom, že hned na první pohled vidíme vzájemnou vzdá-
lenost jednotlivých objektů. Nevýhoda vša·k je v tom,
že zapomeneme-li nebo chybně napíšeme' jenom jednu
k6tu, nelze další Investice určit na,příklad od osy ko-
munikace a vůbec třeba neIze určit, kde má být Investi-
ce postavena. Tento způsob by se zlepšil, kdyby se kom·
binovalo k6tování užívané ve stavební praxi s k6továním
používél'ným v geodetické praxi. Geodetickým k6továním
by měly být označeny především všechny IÓ'mové body,
veřejných investic a hlaviú regulační a stave'bní čáry.
V druhém případě by měl mít zastav ovací plán samo-

statnou geodetickou přílohu, kde by byly:
a) vyznačeny všechny osy komunikací nebo hlavní vy-

tyčovací přímka,
b) uvedeny jejich' souřadnice (redukované, aby příloha

nemusela být tajná),
c) vyznačeny přesně vlfzby ve stycích nového investič--

ního celku se starou zástavbou a starými investicemi, '
d) k6továny geodetickým způsobem na hlavní vytyčo-

vací přímku nebo osy komunikací hlavní lomy a trasy
všech navrhovaných investic a ~avrhované regulační
a hlavní stavební čáry.

. Pro přehlednost a hlavně i lepší srozumitelnost jinýni
odborníkům by bylo toto k6tO'vání doplněno k6továním
užívaným ve stavební praxi. Někteří geodeti se domnívají
že tato příloha zastavovacíhO' plánu 'by se nazvala vy-
tyčovacím schématem (není totožná s vytyčovacím vý-
kresem). Kdyby nám proje'ktanti dodávali tato vytyčova~í
schémata jako přílohu k zastavovac~u plánu, měli
bychom provedenu již v zadávacím projektu řádnou smě-
rovou a výškovou koordinaci, dále by zde byl přesný pod-
klad pro prováděcí projekty a hlavně by se odstranilo
pracné hledání hlavních k6t v zastavorvacímu plánu. }e-Ii
vše' na jednom výkresu, vyzná se v zastavovacím plánu
jenom jeho vyhotovitel, ostatním zájemcům pro množství
údajů je' úplně nepřehledný (viz obr. 1). Zále'ží také
hodně na grafické úpravě zastavovacího plánu a zvolí-li
se nevhodná úprava a jednobarevný tisk, je plán úplně
nepřehledný. Někteří projektanti se brání zastavovací
plán takto podrobně propracovávat, ze'jména nechtějí
provádět uved'ené početní práce s odůvodněním, že toto
ne'ní předmětem zadávacího projektu, ale až ,prováděcího'
projektu. Je nutné si uvědomit, že zadávací proiekt není
dřívější úvodní proje'kt a podle rozdělení nákladů na
zadávací a prováděcí projekt má bÝt zadávací projekt
propracován velmi důkladně. To nám bylo potvrzeno
při konzultacích na bývalém SVV.
S i t u ač n í p 1á n (zpřesnění zastavovacího plánu)

je vlastně doplně~ý zastavovací plán podle' prováděcích
projektů a zhotovuje ho organizace pověřená koordinací,
V Praze jsme zavedli vypracovávání koordinovaného vy-
tyčovacího výkresu j.akožto· součást situačního plánu.
~oordinovaný vytyčovací výkres jf;lv Praze vázán na osy
komunikací. Osy komunikací jsou v terénu, vždy stabili-
zovány žulovými me'zníky. Při rozhodování zda sta bili-
zace má být provedena trubkami či mezníky, dali jsme
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přednost mezníkům, poněvadž vydrží déle, lép~ se uchrá-
ní před zničením a při stavbě vozovky si je měřič za-
jistí, vykope a opět zasta'bilizuje při dokončovacích pra-
cích na vozovce. Tento způsob stabilizace je sice náklad-
nější, ale máme na sídlišti body, které nám slouží po
celou dobu výstavby sídliště a nakonec síť os komunikací
se zapojí do nové polygonové sítě. Osy komunikací se
v terénu vždy vytyčí při vypracování prováděcího pro-
jektu. U starších sídlišť, kdy osy komunikací nebyly ven-
ku stabilizovány a někde nebyly připojeny na polygo-
novou síť a vyrovnány, docháze'lo při realizaci provádě-
cího projektu komunikací ke změnám a dále ke změnám
všech prováděcích projektů.
Při nově projektovaných sídlištích jsou učiněna taková

opatření, že geodet vytyčí za spolupráce dopravního in-
ženýra venku osy, stabilizuje je, připojí na polygonovou
síť, vypočte a vyrovná souřadnice. Takto získané vrcho-
lové body os komunikací jsou základní sítí pevných polo-
hových bodů, na které jsou ,potom vázány všechny ob-
jekty a veřejné investice. Hlavní vrcholové body os
komunikací jsou ještě zajišťovány několika stabilizova-
nými bqdy, kte'ré jsou voleny tak, aby p'ři stavbě nebyly
poškozeny a nepřekážely provozu.
Koordinovaný vytyčovací výkres se' vypracovává dvo-

jím způsobem: -

U sídlišť, kde jsou hotové prováděcí projekty, obdrží
vyhotovilel koordinovaného vytyčovacího výkresu vyty-
čovací výkresy jednotlivých prováděcích projektů, pře-
kontroluje je a geodetickým způsobem (asi tak, jak se
vyhotovuje polní náčrt nového měření) vykótuje a za-
kreslí do koordinovaného vytyčovacího výkresu, všechny

~I
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+" ~~
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budovy a investice. Při vypracovávání koordinovaného
vytyčovacího výkresu se nám zpravidla stává, že se
vytyčovací prvky vypočítávají několikrát (úloha je buď
nedostatečně určena, nebo přeurčena a prvky si vzá-
jemně odporují) a nakonec se musí zavolat projektant,
aby trasy zpřesnil. Další velkou závadou je, že v tomto
případě nám nesouhlasí ani jeden vytyčovací výkres
prováděného projektu s údaji v koordinovaném vyty-
čovacím výkresu. Musí se provést "Zápis o změnách
prováděcího projektu" a ten dát všem zúčastněným
složkám na vědomí. I tak se vystavujeme nebezpečí,
že dojde právě z těchto důvodů k omylu. Zde je
třeba důsledně dbát vyhlášky č. 144/59 Ú. 1., že na
každý objekt musí být vystaven řádný protokol osobou,
kte'rá je oprávněna vytyčovat (tj. v Praze OVNVPnebo
orgány jím pověřené) a která od investora obdrží jako
podklad opravený vytyčovací výkres nebo koordinovaný
vytyč ovací výkres.
Druhý způsob vypracovávání koordinovaného vytyčo-

vacího výkresu byl dohodnut s projekční složkou tak,
že geodet, který vyhotovuje koordinovaný vytyčovací
výkres, bude zároveň vyhotovovat vytyčova(;í výkresy
prováděcích projektů. Toto je zatím nejvhodnější způ-
sob, který je například zaveden na experimentálním síd-
lišti Invalidovna, na sídlišti Jarov a bude použit na všech
dalších nových sidlištích v Praze-o Koordinovaný vytyčo-
vací výkres je vyhotovován postupně, jak jsou dodá-
vány jednotlivé projekty, doplňuje se a s posledním pro-
váděcím projektem se dokončí. K vytyčování slouží jiŽ
ve fázi rozpracovanosti, poněvadž dnes projekční složka
nemá takový předstih, aby se nejdříve vyprojektovalo
celé sídliště v zadávacím proje'ktu a potom v prováděcím
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projektu. Dnes se projektují některá sídliště celá jedno-
stupňově, ne'bo část jednostupňově (veřejné investice]
a část dvoustupňově (budovy]. Stavební práce se za-
hajují postupně, jak jsou dokončovány dílčí projekty.
Právě při této projekční roztříštěnosti je třeba, aby byl
vypracováván řádný koordlnovaný vytyčovací výkr'es, aby
nedocházelo k hospodářským škodám.

S vypracováním vytyčovacích výkresů nemáme ještě
dostatek zkušeností. Zásadně je vyhotovujeme číselnou
metodou a grafická část je jenom podružného významu.
Zdá se nám v některých případech, které dále uvedu, že
početní postup je velmi pracný a zabírá neúměrně mno-
ho času. V dnešní fázi výstavby však 'bude ještě asi
dlouho jediným způsobem, jak se koordinované vytyčo-
v,ací výkresy budou vyhotovovat.

Nejjednodušší a nejrychlejší způsob vyhotovení a vý-
počet koordinovaného vytyčovacího výkresu je u sídlišť,
která jsou řešena komunikačně pravoúhle a zástavba je
též pravoúhlá. Zde se zvoH místní souřadnicová síť tak,
aby všechny souřadnice byly kladné a osy byly riQvno-
běžné s osami komunikací. Souřadnicový výpočet je vel-
mi jednoduchý, poněvadž pouhým přičítáním měl' v jed-
nom i druhém směru dostáváme přímo souřadnice rohů
budov, lomových bodů Inv'estic atd. Tato síť se připojí
na polygonovou síť, vypočtou se transformační prvky
a lze jednoduše převádět souřadnice z jednoho systému
do druhého. Sídlišť tohoto typu je velmi málo, n8bo je
jenom část sídliště takto řešena.

Druhý druh výstavby je ten, že osy komunikací jsou
volně řešeny, ale zástavba je vždy rovnoběžná s některou
osou komunikace (viz obr. 2]. V těchto případech vy-,
stačíme ještě s jednoduchými početními metodami. Vět-

šinou jde o zjištění vytYčlQvacích prvků bodů od různých
os komunikací, které nejsou k sobě kolmé. Souřadnice
budovy určujeme z té přímky, se kterou je budova rovno-
běžná, a známe-li souřadnice, vypočteme vytyčovací
prvky k dané vytyčovací přímce. Jde nám zde prakticky
o početní úlohy: Průsečík dvou přímek, vzdálenost bodu
od přímky, vzdálenost dvou přímek, vzdálenost dvou
bodů. Vytyčovací prvky investičních zařízení se počítají
obdobným způsobem. Tečnový polygon komunikací je
vždy připojen na polygonovou síť.

Poslední typ zástavby je úplně volný, nemá pravidelnost
a je určen jenom základními prvky, a je na geodetovi,
aby si vytyčovací prvky vypočetl sám. Výpočet těchto
prvků někdy trvá I desítky hodin. Například u jednoho

.sídliště projektant určil:
a] konstantní vzdálenost mezi domy
b] domy jsou spolu rovnoběžné
c] jsoU rovnoběžné s jednou vzdálenější komunikací
dJ bližší roh domu je' vzdálen od osy komunikace u všech

domů stejně o konstantní vzdálenost.
Komunikace, od které jsou rohy určeny, byla ve dvou

protisrněrných obloucích. Oloha je jednoznačně určena
a byla celá řešena analyticky. Jednalo se zde o výpočty
rovnic rovnoběžek, prusečky přímek s přímkami, pri'l-
sečíky přímek s kružnicemi a přechodnicemi, vzdálenost
bodů od přímky a vzdálenosti dvou bodů. Výpočet trval
několik desítek hodin. Vytyčovací prvky veřejných in-
vestic se' vypočítaly poměrně v,elmi jednoduše, poněvadž
byly rovnoběžné s osou komunikace. Nejpracnější byl
výpočet vytyčovacích prvki'1 přípojek vody, plynu a kana-
lizace. Odbočení u těchto investic je třeba znát velmi
přesně, poněvadž se odbočky pokládají v době, kdy bu-
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dovy nestojí. Prakticky se to provádí tak, že z hlavního
řadu se vyvede jenom kousek odbočky a zbyte·k si udělá
podnik, který provádí výstavbu domů. To znamená, že
potrubí se provizorně ucpe, aby -do něho nevnikla hlína,
a ke konci výstavby domů se napojí na domy. Tyto
hotové odbočky musí měřič všechny vytyčit, musí být
v dané hloubce a musí mít daný směr, poněvadž se spo-
juje typový vývod odbočky z domu s dříve položenou
odbočkou na hlavním řadu. Uvědomíme-li si, že zpra-
vidla jeden blok se skládá ze tří domů a každý dům má
tři přípojky, které máme spočítat, a je-li ještě hlavní
řad v oblouku, je výpočet vytyčovacích prvků velmi
pracný. ' .
Je otázka, zda ·by nebylo rychlejší a snad i pro tento

účel postačující, kdyby se vytyčovací prvky zjistily gra-
fickým způsobem. Zatím se bojíme. provádět tyto práce
graficky, poněvadž u projektantů znamená grafický způ-
sob odměřovat na ozalitu hranolovým měřítkem. Grafic-
kého zpi'isobu lze použít jen tehdy, 'až budeme mít za-
ručen:o,že vždy bude vytyč ovací výkres vyhotovovat
geodet, a. také geodet, mající oprávnění pmvádět tyto
práce, vytyoovací výkres bude podepisovat.
Výšková koordinace· jednotl'ivých výškových investic

je velmi důležitá, poněvadž zde dochází k největším hos-
podářským škodám, 'že buď investice· jsou moc hlubokď
nebo mělko, nebo v místech křížení jsou ve stejné výšce.
Z těchto důvodů se mus.ely často celé řady překládat.
U investic jako je vodovod, kanalizace, teplovod lze velmi
jednoduše určit výšku kteréhokoliv bodu z podélných
profilů. U investic jako je plynovod, veškeré telekomuni-
kace a. elektrické rozvo?y, hloubka uložení je dána nor-

mou a my musíme si tato investiční zařízení zakreslit
do projektu terénních úprav a odtud určovat výšky
v absolutních kótách. Je nutné, abychom i u těchto in-
vestic znali absolutní výškové k6ty, poněvadž dodavatel
terénních úprav nikdy neprovede hrubé terénní úpravy
tak pečlivě, aby odpovídaly projektu, a provede-li je,
provozem stavby se brzy změní, a zde máme hlavní zdroj
vše'ch chyb a s tím spojených více nákladů. Výšková ko-
ordinace je buď přímo zakreslována do koo'rdinovaných
vytyčovacích výkresů, dovoluje-li to přehlednost, jinak
se vyznačuje na zvláštním výkresu, jehož podkladem je
koordinovaný vytyčovací výkres bez vytyčovacích prvků.
jsou zde hlavně uvedeny všechny kóty křížení investic
a výškové kóty na lomech investic a v bodech, kde je
změna nivelety.
Závěrem bych chtěl říci, že je třeba shrnout pO'znatky

více ústavů ve vypracovávání koordinO'vaných vytyčolla-
cích schémat a výkresů, určit přesnosti jednotlivých je-
jich částí, navrhnout metody pro vypracovávání těchto
podkladů a nakonec vydat vzorové vytyčovací výkresy
ft schémata, aby se prováděly jednotně. Dnes si již pro-
jektanti uvědomují důležitost a nutnost ge'odetických
příloh, poněvadž se předchází pozdějším změnám pro-
jektu, hlavně však hospodářským ztrátám. Touto prací
na zdokonalení příloh proje,ktů přispívají geodeti k celo- •
národnímu úkolu pro vyře,šení bytové o,tázky v naší vlasti
do roku 1970.

Lektoroval: prof. in!í. dr. V. K rum p h~ n z 1, FS ČVUT,
Praha.

Redakci do§lo 17. 10. 1960.

Z geodetické praxe
Vytýěenie elektrického vedenia vo vysokohorských podmienkach

lnž. Milan Pálka, Elektrovod, n. p., Bratislava
Inž. Jumj Sole, katedra geodézie SVST, Bmtislava

Pri vytyčovaní vzdušných elektrických vedení je
základnou úlohou vytýčenie stožiarov elektrického
vedenia v. teréne. Toto sa vykonáva podIa vopred
vypracovariej projektovej dokumentácie. Trasa vedenia
sa obyčajne navrhuje na topografických. mapách.
Miery prevzaté z "topografických máp slúžia len pre
hrubú orientáciu; presné podklady pre vypracovanie
projektu sa získajú až pri trasovaní v teréne. Trasér
musí preto poznať okrem geodetickej stránky aj vše·
obecné zásady platné pre projektovanie a stavbu vzduš-
ných elektrických vedeni.
Predložený článok pojednáva o vytýčení stožiarov

pre 10 kV vzdušné vedepie zo Skalnatého plesa na
Lomnický štít. Projekt bol vypracovaný ako jedno-
stupňová dokumentácia na pódklade podrobného topo-
grftfického plánu vyhotoveného leteckou fotogrametriou
v mierke 1:2000. Pred vypracovaním projektu bola
vytrasovaná len dolná časť vedenia (Encián-stožiar
7), viď obraz 1. Rotná časť vedenia (s~ožiar 7 - za·
ústenie na Lomnickom štíte) vytrasovaná nebola a pro-

jekt bol vypracovaný len na podklade vyššie spomína-
ného topografického plánu. Celkovú situáciu s návrhom
na umiestnenie stožiarov uvádza obraz 1. Ako vidíme,
rozpatie medzi stožiarmi 7-8 je asi 900 m, čo je doteraz
jedno z najvačších rozpatí vzdušného elektrického
vedenia v ČSSR. Okrem toho územie jev 3. námrazovej
oblasti s obzvlášť nepriaznivými poveternostnými
pomerami, takže pre každý vodič v poli 7-8 bolo
potrebné navrhnúť samostatný stóžiar s ohIadom na
dosiahnutie potrebnej vzdialenosti medzi fázovými
vodičmi.
Trasovanie a vytyčovanie stožiarov pre elektrické

vedenia vvn 'veImi vysokého napatia) sa bežne vyko7
náva pomocou tachymetricky zameraných polyg6no-
vých ťahov, z čoho je zrejmá aj dosiahnutelná presnosť
merania.
Zvláštnosťou vytyčovania uvedenej trasy bolo,že

projektová dokumentácia pre celú trasu nebola vyhoto-
vená obvyklým sposobom, pri ktorom sa trasa pred
vypracovaním projektu vopred v teréne vytýči, stabi.
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lizuje a polohove a výškovezameria. Toto sa vykonalo
len čiastočne. Zvláštnosťou boli i mimoriadne ťažké
terénne podmienky, najma,' veTké prevýšenie v najvač-
šom rozpatí medzi stožiarmi 7-8, takže v tomto úseku
sme nemohli merať d1žky priamo. Celé vytýčené ve-
denie je v nadmorskej výške 1750-2620 m a v týchto
nadmorských výškach bolo v jarných a letných mesia-
coch roku 1960 - kedy sa vytyčovanie vykonalo -
len veTmimálo jasných dní s viditeTnosťou nad 2000 m.
Ďalej terén v týchto výškach bol pokrytý viackrát aj
čerstvou snehovou pokrývkou. Celkový pohIad na
terén, ktorým bude vedenie prechádzať, znázorňuje
obraz 2.

Vytyčovanie jednotlivých stožiarov sa vykonalo
postupne podIa potrieb výstavby a hlavne podIa mož-
ností daných poveternostnými podmienkami.Vytýčenie
stožiarov 2, 3, 4, 5, 6, 78 sme vykonali bežným spóso-
bom použitím diagramového tachymetra Zeiss-Dahlta
020. lch rýchle vytýčenie bolo nutné vykonať, aby sa
mohlo urýchlene započať s výstavbou. Stožiar 1nebolo
možné vytýčiť, nakoTko v čase vykonávania vytyčo-
vacích prác nebolo ešte známe presné miesto zaústenia
vedenia do rozvodne na Skalnatom plese. Až dodatočne
po vykonaní vytyč ovacích prác bolo rozhodnuté, že
zaústenie do rozvodne na Skalnatom plese (v budove
Enciánu) sa vykoná priamo zo stožiara 2, bez posta-
venia stožiara 1.
Po dohode s projektantom boli oproti póvodnému

projektu zmenené aj vzdialenosti niektorých rozpatí.
Tak napr. 82-3 zo 122 m na 124,22 m; 83-4 z 80 m na
73,32 m; 84-5 zo 150 m na 158,29 m z dóvodov lepšieho
a pre stavbu výhodnejšieho umiestnenia stožiarov.
Taktiež z dóvodov lepšieho umiestnenia stožiarov 8s
a 9 bol so súhlasom projektanta zmenený vrcholový
uhol R5 zo 150°52'20" na 150°51'37". Táto zmena nevy-
žadovala žiadnych úprav v konštrukcii stožiarov po
statickej stránke.
Vytýčenie stožiarov 7r, 7p sme nemohli vykonať

v prvej etape, pretože projekt tieto miesta jednoznačne
neurčoval a nemohli sme sa uspokojiť len s grafickou
presnosťou vyplývajúcou z odsunutia mier z poloho-
pisu. V polohopise neboli žiadne kóty. týkajúce sa
odIahlosti fázových vodičov od strednéh.o vodiča. Po
vyjasnení záležitosti s generálnym projektantom, za
spolupráce zodpovedného projektanta sme vytýčili
stožiarové miesta 7r, 7p, pričom sme brali zreteI
a) na dodržanieminimálnych vzdialeností fázových

vodičov (aby pri víchrici rozhúpaním vodičov
v poli 7-8 nedochádzalo ku skratom, alebo k nut-
nosti prerušenia dodávky prúdu);

b) na vhodnosť určeného miesta pre stavbu stožiarov
z hIadiska statického (únosnost pódy); ,

c) na nutnost použiť v projekte navrhnuté stožiare.
Pozd1žne profily 7r-8r, 7p-8p posunutím stožiarov

7r, 7p o niekoIko metrov nemohli nepriaznivo ovplyvnit
priehyby vodičov v príslušných poliach.
V danom prípade markantne vidieť, ako móže dobrá

práca geodeta zlepšiť stavbu po technickej i ekonomic-
kej stránke. Nemalú rolu pritom hrá dobrá spolupráca
geodeta s projektantom i so stavbu prevádzajúcou
zložkou. Nepostačuje len mechanické vytýčenie objek-
tov do terénu podTaplánu, ale je potrebné prispósobovat
sa okolnostiam, čo je možné len vtedy, keď aj geodet
pozná problematiku príslušného oboru. .
V čase vytyčovania stožiarov 2-78 (začiatkom-mája

1960) nebolo možné vytýčiť hornú časť vedenia, pretože
pre množstvo snehu -a pre skalné a snehové lavíny bol
tento úsek trasy len velmi ťažko prístupný. Za pomoci
pracovníkov Horskej služby v Tatranskej Lomnici,
osobitne pre tento účel vystrojených, sa~podarilo v tom
čase len signalizovat bod 8s a bod T výtyčkami. Bod 8B

bol velmi starostlivo vyhliadnutý ako jediné pre stavbu
stožiara do úvahy prichádzajúce a v danom smere sa
nachádzajúce miesto. NakoIko z bodu 8s neboli možné
vizúry do celej oblasti Skalnatého plesa a rovnako ani
opačne, bol stabilizovaný pomocný bod T na vysunutom
skalnom brale, ktorý ovšem nemohol slúžiť ako sto-
žiarové miesto, ale slúžil nám iba - ako aj pomocný
bodL - na prenesenie projektu do terénu.
Určenie sÚI'adníc bodov T, L ako aj d1žky 8/-T sme

určili, resp. vypočítali až neskoršie nasledovne. _
V dolnom úseku sme zvolili základnicový patuholník,

s vrcholmi 1', 2, P, 4, 5' v staveniskovej súradnicovej
sústave_(obr. 3). V paťuholníku sme odmerali všetky

vrcholové uhly ako aj dve základnice 8/-2 a 8p-4' Vrcho-
lové úhly sme merali teodolitom Wild T. v jednej
skupine. Uzávery v jednotlivých trojuholníkoch siete
sa pohybovali okolo ± 10". Odchylky v uzávere, ktoré
vznikli i napriek pozornosti v centrovaní signálov
i prístroja a v horizontovaní prístroja, treba pripísat
najma nepriaznivým poveternostným podmienkam
a strmým zámerám. Počasie bolo pre bežnú trianguláciu
alebo zhusťovanie bodov nevyhovujúce. Výstavba
elektrického vedenia si však vyžadovala vytýčenie
stožiarov urýchlene a preto sa nemohlo čakať na zlepše-
nie počasia.
Samostatnú siet sme zvolili preto,lebo pripojenie na

jestvujúcu trigonometrickú siet by bolo nákladnejšie
a zdlhavejšie. Merané dfžky, respektíve základnice sme
zamerali s presnosťou vyjadrenou strednými chybami:

strana 1-2 je 101,834 ± 0,007 m
strana 4-Pje 105,996 ± 0,017 m.

Pre kontrolu správnosti merania d1žok strana 84-P
bola dvojmo odvodená aj zo základnice 8/-2 a výsledky
sú
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z trojuholníka l',4,P ... , , 84-P = 105,985 m
z trojuholníka P,2,4 .. , 84_P = 105,987 m.

Ich priemer 105,986 m sa Iíši od pria:r~o.opticky :rr:eravnej
vzdialenosti len o 1 cm, čo potvrdzuJe, že uhly I dÍzky
bolimerané s dostatočnou presnosťou.
Výpočet a vyrovnanie siete sme vykonali tak, že

za základnú stranusme zvolili stranu 8/-2 s dížkou
101 834 m a súčet meraných vrcholových uhlov sme
v každom trojuholníku vyro~nali .na .180°. Súradn~?~
jednotlivých bodov základmcoveJ slete sme urClh
pretínaním napred z dvoch až troch trojuholníkov,
pričom súradnice jednotlivých bodov počítané z rozlič-
ných trojuholníkov .sa. Ií~iIi najviacej o ~ c,m. Zá~!?d-
nicový paťuholník me Je co do polohy naJVyh,?dneJslm.
Volbe výhodnejšieho paťuholníka zabraňovali terénne
prekážky. Pomocný bod P sme nemohli posunúť sme-
rom 'k lanovej dráhe, pretože by nebola možná zámera
na bod Ta nadruhej strane pri bode 5' prekážal v zá-
mere svahový chrbát. Do tejto siete sme nemohli za-
pojiť body 5, 6, 7s, kde sa práve pracovalo na betono-
vaní základov. Bod 5' bol stabilizovaný už pri vytyčo-
vaní prvej etapy trasy ako jeden zo zaisťovacích bodov
priamky 5-8s. Výšky jednotlivých bodov dolného
úseku sme merali trigonometricky.
Pre výpočet strany 85'-T sme zvolili základnicový

trojuholník P,4,5'. Súradnice každého. bodu toh~to
základnicového trojuholníka sme poznah. a pretínamm
napred sme určili súradnice bodu T ako aj rohu budovy
observat6ria na Lomnickom štíte, teda bodu L. Uhly
na bodoch základnicového trojuholníka P,4,5' bolů
však možné zmerať len neskoršie a to vykonal už iný
pracovnik prístrojom Zeiss·Dahlta, pričom uhly na
bodoch T,L ešte stále nebolo možné merať. Súradnice
bodov T L sme počitali z troch pretínani napred. Ako
najpravdepodobnejšiu hodnotu považujeme zvp,žený
aritmetický priemer, pričom váhy sú úmerné dlžkam
základníc a vhodnosti trojuholnikov. Potom

Xp = 1478,79 ± 0,64m
Y p = 303,99 ± 0,06 m
XL = 1669,11 ± 0,83 m
Y L = 215,92 ± 0,04 m.

Dížka 85'_p bola vypočitaná zo súradnic týchto bodov
a je s5'-p = 1187,50 m.
Uvedené výsledky vyhovujú pre dané účely; z Č!sto

geodetického hladiska zdajú sa však málo presný!Jil1-
hlavne v súradniciach X-ových, čo je aj samozrejmé
pri tak nepriaznivom tvare trojuholnika, tobÓž. keď
vrcholový uhol práve na bode T a L sme nemohh od-
merať. O nevhodnosti trojuholnika svedči i velký
rozdiel v stredných chybách medzi súradnicami X ~ Y.
S akou pomernou chybou sme zistili dížku strany

85'_P si móžeme s určitým pribIíženim zist!~zo str,,:d~tch
chýb bodu T. Vieme, že smer /j'-T sa lisl len prIbhzne
o 1° od smeru osi X .ovej a stredná chyba určeného
bodu T v tomto smere je ± 0,64 m, keď strednú chybu
v polohe bodu 5' móžeme vzhladom na nepresnosť
bodu T úplne zanedbať. V našom pripade prakticky
dosiahnutá pomerná chyba v dÍžke /j'·T je teda

ms 0,64 1
Ss'-T = 1187 - 1855·

Prakticky dosiahnutá pomerná presnosť 1:1855 vy:
počítanej dížky 5'-T je pre daný účel vý~ledkom vel!?l
dobrým, najma keď uvážime ťažké podm16nky merama
ako aj časovú tieseň.
U nás nateraz nie sú žiadne platné predpisy, čo sa

týka presnost~ trasovania. a vytyŠovani.a elektri~kých
vedeni. ObyčaJne trasovame a vytycovame vykonavame
nitkovým dialkomerom, ktorého pl'esnosť sa všeobecne
udáva pomernou chybou 1:~00. Diagramovt ta~hy-
meter je čo sa týka presnostl, rovn~lC.ennýmtk?~emu
dialkomeru, ČOsa týka hospodárnostI, Je pre dane uč.ely
výhodnejší pretože umožňuje priamo odčítať na zVlslo
postavenej'Jate vodorovnú vzdialenosť ako aj prevý:
šenie. Zvýšiť presnosť v dano~ pripade by ~m~,boh
mohli napriklad rozvinutim reťazca, alebo prlpoJenim
na jednotnú trigonometrickú sieť, bolo by to však v ;ua·
šom pripade zdfhavejšie a nehospodárnejšie, tým ,vlac,
že samotná stavba vyššiu presnosť tiež nevyžadovala:
Požadovaná pomerná presnosť v merani dÍžok prl

trasovani vzdušných elektrických vedeni je podla [4]
1:1000 až 1:2000, ale padla [1] a [2] sa vyžaduje pres·

nosť predpísaná pre katastrálne meranie. V SSSR pri
trasovaní dialkových elektrických vedení je dovolená
neistota v dÍžkach 1:1000. Podla [3] nitkový dialkomer
je pre svoju rýchlosť, jednoduchosť a vyhovujúcy
presnosť najvhodn~jší:rr: dialkomero:rr: pre ~rasovame
elektrických v~dem. ':ldime, tu rozdl~lne n~hlady n~
presnosť merama. V nasom pnpade doslah11uta pomerna
presnosť 1:1855 vypočítanej dížky 5'·T je pre daný účel
výsledkom velmi dobrým, najma keď uvážime ťažké
podmienky merania, ako ajčasovú tieseň.
V ďalšom časovom odstupe bolo možné za pomoci

pracovníkov Horskej sl~lžvby,zamera.ť vrcholové u.hly,
ako aj dížky trasy horneJ castl vedema. Uhly a vzdIale·
nosti boli merané Dahltou za velmi ťažkých podmienok.
Observátor a pomócní~i m~seli byť za~ezpe?eni proti
zošmyknutiu zo skalneho utesu lanamI. PnstroJ bol
často postavený labilne' na plo~inkách. skalného, ~rala~
fúkal silný vietor a tak prístroJ ako aj pracovmCl boh
v neustálom nebezpeči. , ,
Vytýčenie bodov 8r, 8s' 8p podla projektu sa ukazalo

na tvál'i miesta úplne nemožné z dovodov, že 1;>od88,
resp. stožiar na tomto mieste by padol do strmeJ steny
nad Mrtvou záhradkou, kde by stožiar nebolo možné
postaviť a tiež profil 88-9 by ne.vyhovoval s ohladon:
na priehyb vodiča v tomto poh. Poq.obne to bolo I
s bodmi 8r a 8p Miestne pomery a možnosť stavby
stožiarov určovali jediné miest~ st<;Jžiarov:na trocI:
plošinkách v skalnom útese. Jedme tIeto mIesta mohh
prisť do úvahy pre stavbu sto~iarov, ktoré.sme označili
a polohove a výškove zamerah pomocou raJonov z bodu
T pristrojom Zeiss.~ahlta.. . .'
Podrobné vytýčeme horneJ častl ved~ma (8s- ~a-

ústenie na Lomnickom štíte) sme vykonah tachymetrlC-
kým polygónovým ťahom, tak ak~ sa to bežne prevádza
pri trasovacích prácach na vedemach vvn. .
Výpočet súradníc vytýčených b?dov pre st?ŽI~re

sme vykonali, ako sme spom,enuh. tachymetrlCkym
ťahom. Začiatok polygónoveho ťahu Je na bode T a t~
je jednostranne orientovaný na bod 5', na druheJ
strane je polygónový ťah len polohove pripojený na
pomocný bod L na Lomnickom štite, ktorého súradnice
sme vopred vypočitali pretinanim napred. Súradnicové
odchylky v tomto polygónovom ťahu sú: •

011 = -0,08 m O", = + 0,89 m.
Ako vidíme malá súradnicová odchylka 011 nasved-

čuje že polygón je dosť presne zameraný. Velká súrad·
nico~á odchylka O", neodráž~ malú presnosť mv,,:ran~a
polygónu, ale je to vplyv nelstoty v: poloh? poc~a~oc-
ného a koncového bodu polygónu, prave v suradmClach
X. Vyššie uvedené rozd!ely, r~sp. súradn~cové odchyII~X
sú kontrolou celého sltuačneho merama a pre nase
účely je ich presnosť plne vyhovujúca.
Zo súradnic bodov sme vypočítali hladanú vzdiale-

nosť medzi bodmi 7sa 8s,ČOje 917,51 m. Stredná chyba
je pritom zhruba tá istá ako u dížky 5'-T, čiže ± 0,64 m.
Uvedená vzdialenosť sa Iíši od dížky udávanej v po.
vodnom projekte o 43,51 m. Obdobne sme určili aj
vzdialenosti 7r-8r a 7p-8p.
Za zmienku stojí ešte skutočnosť, že pri meraní sa

velmi dobre osvedčili lahké prenosné prijimačky-vysie-
lačky typu RF 11, ktoré sme použili za účelom Iahkého
dorozumenia pracovníkov medzi horným a dolným úse·
kom trasy.
Uvedený článok nám ukazuje jedno z doteraz málo

známych posobností geodeta.traséra a vytyčovatela
pri trasovaní a :,"ytyčovaní .vz~ušn~ch ,elekt~~ckýcI:
vedení, ktorá praca má svoJe speClficke zvlastnostl
a problémy, ku ktorým pristúpili v, našom prípade
i ťažké terénne a poveternostne podmlenky. Poznatky
a skúsenosti popísané v predloženej práci možu po-
mocť praktikom pri riešení .l?od?~~t?h úloh. N~ektoré
z uvedených poznatkov maJu aj SlrSle uplatneme.

Lektoroval: prof. inž. dr. Václav Krumphanzl, FS ČVUT,
Praha
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Zkušenosti z koordinace projektiJ. na sídlištích
526.99:711.4

Vzhledem k tomu, že článek Koordinace projektů na
sídlištfch byl napsán v roce 1960, považuji za nutné ho
doplnit, poněvadž došlo do dnešní doby (leden 1962),
k určitému vyjasnění některých problémů a pokroku
v otázce J,mordinace.
Zastavovací plány jsou dnes na územl Národnlho vý-

boru Praha zásadně v.ázány na osy komunikací. Osy ko-
munikací jsou připojeny na městskou polygonovou síť a
jsou udáqy v souřadnicích. Rozhodp.utím komise výstavby
NVP mají být zastavovaci plány vypracovávány s přesností
koordinovaných vytyč ovacích schemat, a to situačně
i výškově. Generální investor vznesl tento požadavek
z toho důvodu, že skoro všec,hny projekty inženýrských
sítí jsou projektovány jednostupňově a odevzdávají se
současně se zastavovacím plánem. Požadovaná přesnost
je dosažitelná, poněvadž jednostupňová dokumentace má
charakter prováděctch projektů. Objek,ty, které jsou pro-
jektovány v zadávacím projektu, musí být po stránce si-
tuační a výškové propracovány s přesností prováděcího
projektu. Podle koordinovaných vytyčovacích schemat
(odlišit od výkresu) se neprovádí vytyčení; slouží jako
podklad vyprojektování prováděcích projektů. Do bu-
doucna počítáme, že budeme projektovat sídliště celé
nejdříve v zádávacím projektu a pO,tomv prováděcím pro-
jektu. V tomto případě bude koordinované vytyčovaci
schéma součástí zastavovacího plánu' a bude zpracováno
jenom na úrovni zadávacího projektu.
Situační plán. Místo situačního plánu vypracovává ge-

nerální projektant na všech sídlištích koordinovaný vyty-
čovací výkres, a to situační (obr. 1), výškový (obr. 2) a
seznam výšek (obr. 3) a odevzdává ho investorovi jako
výsledek koordinační činnosti. Koordinovaný vytyčovací
výkres je vlastně doplněné koordinované vytyčovací
schéma a všechny změny, které byly provedeny v prová-
děcím projektu oproti zadávacímu projektu.

Koordinované vytyčovací výkresy se vypracovávají zá-
sadně početním způsobem tak, jak je v článku uvedeno.
Mohla by se i částečně provádět grafická situační ko-
ordinace, tj. určení některých vytyčovacích prvků za
předpokladu, že by byla zaručena přesnost ± 5 cm. Koor-
dinované vytyčovací výkresy jsou jediným závazným pod-
kladem pro vytyčování na sídlištích.
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Generální projektant v Praze, vědom si důležitosti řád-
né koordinace projektů, jmenoval pro každé sídliště hlav-
ního geodeta, který je odpovědný za správnou situační
a výškovou koordinaci a za řádné vypracování koordino-
vaného vytyčovacího výkresu.
Vypracováním koordinovaného vytyčovacího výkresu,

. podle prováděcích projektů, koordinační činnost generál-
nlho projektanta nekončí. Geodet na sídlišti (v Praze ho
nazýváme hlavním geodetem investora a tuto funkci vy-
konává pro investora ÚGK - středisko Praha) provede
vytyčení (viz vyhláška č. 152/59 Ú. 1.). Po položení inves-
tice geodet ji zaměří situačně a výškově, provede po-
rovnání s koordinovaným vy,tyčovacím výkresem, vyčíslí
situační a výškové odchylky a o zaměření napíše kon-
trolní zápis do stavebního deníku. Povolené odchylky
výkopovou komisí NVP jsou v situaci ± 10 cm a ve výš-
kách ± 5 cm. Nebyl-li dodržen stavební výrobou projekt,
tj. že odchylky jsou yětší, musí se k nim vyjádřit gene-
rální projektant. Povoli-li je, znamená to znovu zkoordi-
novat projektované a dosud nepoložené inženýrské sítě
se. skutečným stavem. Pro další projektovou činnost se
uvažuje jako podklad pro situační a vý~kovou k'oordinaci
skutečný stav. Za tímto účelem hlavní geodet investora
vypracovává kótovaný barevný náčrt skutečného stavu na
astrolonovou folii. Teoreticky by měl být náčrt shodný
s koordinovaným vytyč ovacím výkresem.
Lze si jen přát, aby brzy vyšla nová zeměměřická nor-

ma, kde by byla vyřešena technologie a organizace všech
geodetických prací souvisících s výstavbou sídlišť a aby
tyto práce byly prováděny jednotně.
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'Literární hlídka

Matematická kartografia, Slovenské vydavatel'stvo ,tech-
nickej literatury, n. p. Bratislava 1960, str. 475, obr. 250.
53 tab., cena Kčs 31,50.

,/

Kniha, zabývajicí se praktickými i teoretickými otáz-
kami matematické kartografie, je prvým dílem tohoto
oboru knižně vydaným ve slovenském jazyce. Látka
je systematicky rozdělena podle záSad desetinného tří-
dění do 12 kapitol. Kap. 13 pak obsahuje konstanty, vzor-
ce a tabulky. '

V předmluvě autor vysvětluje význam mapového díla
a požadavky na ně kladené. Odůvodňuje rozsah publika.-
ce, která se má zabývat problémy zobrazovacích ,metod
a zkol).máním vlastností map z různých hledisek. Po me-
todické stránce zdůrazňuje postup od jednodušších otá-
zek k složitějším.

V 1. kap. (str. 11-12) autor posuzuje význam znalostí
, o tvaru a velikosti zemského tělesa pro účely kartogra-
fie. Přehledně popisuje g,eodetické metody sloužící k to-
mu účelu a zdůrazňuje nutnOst ovládání teorie zobrazení
křivých ploch pro řešení základních otázek matematic-
ké kartografie. Správně oceňuje význam jiných vědních
oborů pro kartografii, jejíž obsah stručně rozděluje.

V 2. kap. (str. 13-62) se v podstatě zabývá geometrií
na užívaných referenčních plochách. Vysvětluje předně
pojem hladinových ploch, tížnic a geoidu. Definuje sfé-
roid a zemský elipsoid, kJerý rozlišuje od referenčního
elipsoidu. Vysvětluje pojem tížnicové odchylky a uvádí
podmínky, které vedly k určení konstant ref. elipsoidft
a podmínky užívané k určení ref. koule. Pak se zabývá
souřadnicemi na' ref. elipsoidu, jeho normálními řezy a
rektifikací důležitých čar na jeho povrchu. Zvláštní zře-
tel věnuje geodetické křivce a ploše útvarů. Dále se za-
bývá souřadnicovýmI soustavami na kouli, jejich převody
a rektifikací význačných čar na jej1ím'povrchu. .

V kap. (str. 63-93) podává teoriI' kartografzckých zo-
brazeni. Jako zobrazovacích ploch užívá hlavně ploch roz-
vinutelných do roviny a definuje obecný pojem zobraze-
ní (dále též z.) proti projekci, která odpovídá geometric-
kým vztahům. Třídí z. podle polohy zobrazovací plochy
vzhledem k ploše originální, nahrazující zemské .těleso.

V další části se zabývá zkreslením. U nás vžitý pojem
délkového zkreslení m = ds'/ds se snaží zpřesnit a při-
blížit k termínům uváděným v zahraniční literatuře za-
vedením názvů "modul" a "efekt" délkového zkreslení
pro m resp. (Jiz~l) . s a obdobnými termíny pro z)ýresle-
ní plošné. Vyvozuje vzorce pro zkreslení délkové v libo-
volném směru, pro zkreslení plošné, dále pro zkreslení
směrové a úhlové, současně s jejich extrémními hodnota-
mi. Stanoví prvky potřebné' pro' určení polohy Tissotovy
indikatrice' v zobrazivací' rovině. Kapitola- je podrobně
zpracováoo a několik propočtených instruktivních příkla-
dii ,pomáhá k pochopení látky.

V 4. kap. (str. 94-99) vysvětluje zobrazovací metody
a přehledně stanoví základní rozdíly mezi jednotlivými
zobrazeními, které jsou podkladem pro jejich zařazení
a uvádí též podmínky, podle nichž dělíme z. na kon-
formní, akvivalentní a. vyrovnávací.

V 5. kap. (str. 100-290) se zabývá autor zobrazovacími
metodami pro použití v geograjii. Po matematické strán-
ce stačí pro tento účel obvykle vyvodit zobrazQvací rov-
,nice a zhodnotit deformační vlastnosti zobrazení. Podle
autora má být spíše zkoumána účelnost zvoleného z.
vzhledem k velikosti, tvaru a poloze zobrazovaného úze-
mí a k měřítku i účelu mapy. Naproti tomu při volbě a
zpracování z. pro účely geodetické je nutno vyhovět
přesně daným podmínkám pro délková příp. jiná zkres-
lení v předem. daném l1zemí; dále se zde jedná o přesné
určení polohy bodu při ne.jmenšíťleformaci trigonome-
trické sítě, což vede zpravidla k užití z. konformního.

Autor předně uvádí tzv. pravá zobrazení,'do nichž řadí z.
azimutální, válcová a kuželová. Charakterizuje společné
obecnťi vlastnosti těchto typů na počátku, každé části,

v níž pak podrobně pojednává o jednotlivých zobraze-
ních. Podrobně se zabývá perspektivními azimutálními
projekcemi koule,' které rozděluje podle polohy středu
promítání na normále k tečné promítací rovině. Při vy-
vOzení zkreslení užívá s výhodou jednoduchých vztahů,
plynoucích ze znalosti hlavních paprsků. Táž zkreslení
pak vyvozuje obecným způ,sobem, takže čtenář se sezná-
mí s výpočtem, který je nutno užít v případE; složitějších
zobrazení. výpočty jsou podrobně provedeny a názor
podporují obrázky konstrukCí geografických sítí. Z dife-
renciálních vztahů vyvozuje ekvidistantní, konformní
i ekviV;;tlentní zobrazení azimutální a dále pro druhy z.
pravých. Předmětem studia jsou též z. vyrovnávací. U vál-
cových z. věnuje též pozornost perspektivním válcovým
projekcím, a to s pevným středem promítání na ose vál-
ce, případně s "pohyblivým" středem promítání, diame-/
trálně položeným v rovině rovníka proti promítanému
poledníku. Vyvozuje ekvidistantní, stejnoplochá a kon-
formní z. tohoto druhu, přičemž u posledniho studuje
jeho vlastnosti vzhledem k průběhu loxodromy. Tato z.
určil i pro rotačníelipsoid. Uvádí některé druhy perspek-
tivních kuželových projekcí, a to pro. pevný střed promí-
tání na ose kužele, případně "pohyblivý" střed, který leží
v rovině zvolené rovnoběžky diametrálně vůčí promíta-
némupoledníku. Jako charakteristická "neperspektivní"
z. uvádí ekvidistantJ;lí kuželové z. v polednících, a to pro
kouli a elipsoid. U většiny z. se zabývá určením vhodných
konstant, ale v tomto případě podrobně studuje různé
podmínky hlavně podle sovětských autorů. K srovnání
kvality jednotllvvch tyPŮ zobrazení slouží číselné tabul-
ky, udávající typická zkreslení jako funkce zeměpisných
souřadnic. Pro stejnoplochá kuželová zobrazení zkoumá
otázku minimalizace zkreslení v daném pásu. U kon-
formního z. pak provádí rozvoje, potřebné k technickým
účelům.

Autor dále uvádí skupinu nepravých zobrazení. Jsou to
předně nepravá azimutální z., která vznikají např. afin-
ním zobrazením stejnoplochého Lambertova zobrazení a
přečíslování jeho poledníků; zde upozorňuje na otázku
určení vhodné afinní lmnstanty. Dále uvádí g\obulární
zobrazení převádějící zemskou polokouli neb celou kouli
do plochy kruhů. Z užívaných volí ta, která mají obraz geo-
grafické sítě složeny z kružnic, takže jejich konstrukce je
snadná. Velkou pozornost věnuje nepravým válcovým zo-
brazením, u nichž po vyvození všech druhů zkreslení na
základě společných vlastností studuje jednotlivé jejich ty-
py a úpravy vhodné pro zobrazení všech kontin.entů na jed-
nom . listě. Uvádí též analytické vyvození Kavrajského
stejnoplochého z., které mftže sloužit jako vzor podobného
vyšetřování. Podrobně studuje vlastní návrh perspektivní-
ho stereografického nepravého válcového z., v němž pro-
mítá centrálně kouli na tečnou plochu válcovou o dvoj-
násobném' poloměru. Střed promítání je stejně umístěn
jako u stereografické projekce. Z nepravých kuželOVých
z. uvádí pouze Bonneovo z., u nějž vyvozuje všechna
zkreslení. Z mnohokuželových z. pak vyvozuje ekvidis-
tantní z. polykonické. V obou případech podává' obecné
základní vztahy. Polyedrická z. uvádí pouze v základních
rysech. Podrobněji se zabývá zobrazením užitých u nás
pro speciální mapy 1:75000 a návrhem tzv. mezinárodní
milionové mapy, který kriticky hodnotí. Ke konci kapi-
toly uvádí některá tzv. neklasifikovaná z., která pouze
dokládá obrazy geografických sítí a stručně charakteri-
zuje jejich vfastnosti.

V kap. 6. (str. 291-305] odftvodňuje užítí konformních
z. pro účely geodézie a rozvádí. základy teorie konfor-
mních z., vycházeje obvyklým způsobem z rovnic pro dél.
zkreslení. Definuje symetrické souřadnice na rotačním
elipsoidu, kouli a rovině; dokazuje, že jejich komplexní
funkce určuje konformní z. Podobně postupuje při vy-
vození parciální diferenciální rovnice pro dvě neznámé
funkce u ekvivalentních z. Jako príklady vyvozuje jed-
noduchá známá z. Dále analyticky určuje geodetickou
křivost" obrazu křivky iJ konformním z. Obecný vzorec
pro' směrovou korekci vyvozuje metodou Labordovou a
současně definuje délkovou korekci (změnu trigono-
metrické s'trany], kterou později určuje jen pro některá z.

V 7. kap. [str. 306-326) odvozuje podrobně Gaussovo
konf. z. rot. elepsoidu na kouli; určuje pro ně korekci azi-
mutu a změnu trigonometrioké strany ff potřfóbné řady
pro šíř,kový rozdíl a délkové zkreslení.
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V kap. 8. (str. 327~-388J nazvané zobrazovací metody
v geodetické aplikaci uvádí a podrobně studuje všechna
z., která byla a jsou k tomuto účelu užívána na území
našeho státu. Kromě zmínky o tzv. bezprojekčním z. stu-
duje stereografickou projekci v tzv. "Budapeštské sou-
stavě" na Slůvensku. V další části vysvětluje zavedení
válcových soustav Cassíni-Soldnerova z. v býv. Rakousko-
Uhersku. Cituje užívané zobrazovací- rovnice, které užije
pro výpočet délkové korekce a rozdílu sférického a ro-
vinného směrníku i délkového a plošného zkreslení. Vy-
světluje Gaussovu úpravu válcového konI. z. koule
v transversální poloze a uspořádání obdobného z. pro
3 šikmo umístěné válce, užité na Slovensku. Podrobně se
zabývá rozložením pásů a odvozením zobrazovacích rov-
nic pro Gauss-Krugerovo z. elipsoidu do roviny, pro něž
určuje tzv. meridiánovou konvergenci a délkové zkresle-
ní. Dále doplňuje znalosti o konformním kuželovém z.
koule v obecné poloze a podrobně se zabývá metodou dvo-
jitého konf. z., užitou u nás pro jednotnou z. soustavu
podle návrhu inž. J. Křováka. Odůvodň.uje též přechod
na Gauss-KrUgerovo z. Pro všechna uvedená z. vyvozuje
směrovou a délkovou korekci většinou podle Labordeu-
vých vzorcť1 upravených rť1znými autory.

V 9. kap. (str. 389-397 J přehledně uvádí několik užl-
vaných zpť1sobť1převodu elipsoidu na elipsoíd zobrazte:-
ním. Podrobně vyvozuje z. promítáním po normále podle
postupu prof. F. Fialy.
V 10. kap. (str. 398-399'J krátce podává všeobecné zá-

sady pro volbu zobrazovacích metod, zejména podle úče-
lu mapy a v malé míře podle velikosti a tvaru území.

V kap. 11. (str. 400-423 J studuje převody bodů z jed-
né zobrazovací soustavy do druhé pro účely geodézie.
Ve výběru transformačních metod se autor omezuje na
ty případy, které mají u nás praktický výzllám, anebo
jsou metodicky odlišné. 'Podrobně se zabývá transformací
sousedních pásů Gauss-KrUgerova z. Vysvětluje též po-
užití známých Virovcových a Rabinovičových tabulek.
V kap. 12. (str. 424-427 J podává stručný výtah z dějin

kartografie. Kromě citací nejstarších' známých pokusil
o znázornění zemského pov,rchu všímá si pomalého vý-
voje způsobeného jak lepší znalostí tvaru i povrchu Ze-
mě, tak prudkého rozvoje zobrazovacích metod v dů-
sledku vývoje matematiky.
V poslední 13. kap. (str. 427-461) uvedl autor kon-

stanty, Vížící se k užívaným referenčním elipsoidť1m. Se-
stavil pro Krasovského elipsold účelně tabulky veličin,
užívaných v matemat. kartografii, jako funkcí zeměpisné
šířky. Citoval konstanty a sestavil tabulky pro převod
obloukové míry úhlové na druhé užívané úhlové míry,
resp. pro přímý převod mezi nimi. Podal přehled vzorců
z geoniometrie a rovinné a sférické trigonometrie, kromě
rozvojť1 základních funkcí a jejich diferenciálů i inte-
gráIlJ.

Na štr. 462-463 uvádí autor užitou literaturu a na str.
464-475 pečlivě a účelně sestavený rejstřík.

Při posuzování obsahu knihy nutno uvážit, že zařazení
některých částí vyšší geodézie je odť1vodněno nejenom
tím, že ve slovenštině nebylo dosud vydáno tištěné dílo
v tomto oboru, ale též tím, že tvoří se zákla.dy teorie zo-
brazení uzavřený celek. V neposlední řa'dě to přispěje '
k zavedení jednotné terminologie v hraničních oblastech
obou oborť1.
Pro vytvoření správné představy o tom, co zobrazuje-

me, jsou cenné přesné úvahy o hladinových plochách,
geoidu, sféroidu a zemském elipsoidu, i když vzájemný
vztah zemského a referenčního elipsoidu by bylo možno
lépé popsat vzhledem k tomu, že kniha obsahuje převody
mezi r'eferenčními elipsoidy. Velká pozornost je věnová;
na souřadnicovým systémům na reI. elipsoidu a zejména
na kouli.

Teorie zobrazení je podána podrobně se zvláštním zře-
telem k snadnému výpočtu rť1zných zkreslení. Třídění z.
je podle různých hledisek logicky odůvodněno. Při zkou-
mání z. už.ívaných v geografii se autor omezuje, kromě
případného určení zobrazovacích rovnic, na zjištění dél-
kových, plošných a maximálních úhlových zkreslení.
Z metodických důvodů má význam snaha autora, aby tato
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zkreslení byla v typických případech určena dvojím
způsobem, a to obecně přímo ,ze zobrazovacích rovnic, a
s přihlédnutím k zvláštnostem oné skupiny z. Cenu kni-
hy zvyšuje systematické sestavení zkreslení do tabulek
a pečlivé provedení obrazů zeměpisných sítí. Výběr z.
je dobře volen. Větší pozornost .je věnována perspek-
tivním z. a těm, které se snadno konstruují. Sem patří
též autorem vyvozené perspektivní stereografické ne-
pravé válcové z. U většiny z~ jsou řešeny otázky jeho
"optimalizace" vhodnou volbou volitelných konstant.
Volba podmínek svědčí o autorově přehledu moderní, ze-
jména sovětské literatury.
V části pojednávající o teorii konformních a ekviva-

lentních z. a o směrové korekci je vyvození podáno pří-
stupným Zpilsobem, který je typický pro celou publikaci
a je umožněn jejím rozsahem.

Zobrazovací metody v geodetické aplikaci včetně Gaus-
sova konformního zobrazení elipsoidu na kouli jsou síce
omezeny na z. užitá na našem státním území pro tyto
účely, ale kromě podrobného zpracování jsou doplněny
údaji o umístění a orientaci trigonometrických sítí a to
jak původních, tak i získaných z nových měření; v tomto
směru shromáždil autor cenný materiál, který má význam
pro tranformační výpočty hlavně na Slovensku. Poněkud'
malý rozsah je věnován metodám volby zobrazení (kap.
10), i když je tato otázka zčásti řešena v kap. druhých.
Uvedené transformační metody jsou výběrem, který by
mohl být doplněn, např. metodou směrníkovou. Jinak
jsou do podrobností zpracovány.

Stručný přehled vývoje zobrazovacích metod doplňuje
výklad. Tabulky jsou vhodně upraveny pro potřeby vý-
počtů v kartografii. Totéž platí o výběru konstant.

Výklad látky je srozumitelný a je doplněn četnými in-
struktivními a pečlivě nakreslenými obrázky. Možno říci,
že kniha je cenným příspěvkem nejenom československé,
ale i mezinárodní kartografické literat'l.lře. Autor se sna-
žil postupovat od pojmů jednodušších k složitějším, což
se mu zdařilo. Po metodické stránce se opíral, zejména
\' teorii, o citované práce prof. F. Fíaly a prof. J. Bohma,
ale podání výkladu je širší a zcela samostatné. V ne-
poslední řadě nutno ocenit jeho snahu o přesnost a vý-
stižnost pojmu ve slovenském jazyce, prvně v tisku zavá
děných. Kniha je tištěna ve vhodném formátu na kvaW
ním papíře a po stránce jakosti tisku i obrázků vzorně
vybavena. Jan KaSpar

Ma;íll, Zd.
Košťál, A.
!\ltkula, J.

Geodézie pro II. ročník průmyslových škol zeměměřic-
kých. SPN, Praha 1960. Edice: Učebnf texty odborných
škol. 1. vydání, 214 str., 326 obr., cena Kčs 16,80.

Studujícím druhých ročníkú průmyslových škol země-
měřických se dostává vydáním recenzovaného učební-
ho textu velmi dobré pomůcky ke studiu základního od-
borného předmětu na uvedených průmyslových školách.
Autoři systematicky a velmi podrobně rozdělili látku do
kapitol: 1. Měření svíslých úhlů, 2. Výšková měření, 3.
Měřický stůl - grafický způsob měření, 4. Vynášecí
stroje a pomůcky, 5. Přístroje a pomůcky ke zmenšování
nebo zvětšování kresby, 6. Výpočet a určování ploch, 7.
Nepřímé měření vzdáleností, 8. Měřické způsoby při za-
měřování rozsáhlých. území, 9. Měření v polygonových
pořadech, 10. Měřické způsoby při podrobném [detail-
nímJ měření.
Učební text z geodézie podává teoretický záldad, kte-

rý je přípravou pro použití přístrojť1 a měřických způso-
bů v praxi. Je z něho patrna snaha autorů, vesměs zkuše-
ných inženýrů-geodetů, předložit studujícím druhých
ročníků průmyslových škol zeměměřických zhuštěnou, a
srozumitelnou formou učebnici, která splňuje po všech
stránkách své poslání.
Studující dostanou tuto učebnici zdarma. Ostatní zá-

jemci si mohou opatřit vlastní výtisk v prodejně 'učebnic
Služba škole, Ostrovní 3D, Praha 1. Štorkán
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Fotogrammellrický seminář
526.918:374.5 (437)

V rámci Dne nové techniky o technickohospodářském
mapování fotogrammetrickou univerzální metodou, uspo-
řadaném llstavem geodézie a kartografie. v Opavě, konal,
se 13. ,prosince 1961 fotogrammetrický seminář. Na jeho
programu byly otázky podrobné technologie, zejména vy-
hodnocovacích, ,konstrukčních'a výpočetních prací.
Technickohospodářské mapování [TBM) fotogrammet-

eickou univerzální metodou bylo zahájeno '11'.1961 v Ústa-
vech geodézie a kartografle v .Brně, Č. Budějovicích, Li·
berci a Opavě. Plošný rozsah TBM na čtyřech lokalitách
v měř. 1:2 000 činí skoro 400 km2 a ve dvou lokalitách
'v měř. 1:1000 obnáší o něco více než 10 km2• Na těchto
prvních lokalitách má však uskutečňované THM zkušební
charakter, i když jde o poměrně značný rozsah Jilrací,
v jakém dosud nebylo ve velkých měřítkách mapováno
ani u nás, a pokud je, nám známo, ani v cizině. V pri'toěhu
prací bude třeba hledat nejvhodnější organizaci cetého
mapovacího cyklu, nejhospodárně'jší teehnologii a ověřo-
vat ekonomiku jednotlivých etap, což nemohlo být zkou-
máno u dříve provedených výzkumných prací v ok. Ú.

Telč, Milotice, a Pe'trpvlce.
Fotogrammetrického semináře se zúčastnili, stejně ja-

ko několika předcházejících pracovních porad o THM
fotogrammetrlckou unlve'rzální metodou, především zá-
stupci ústavi't, kde se provádí THM, dále pak pracovníci
dalších ústavi't geodézie a kartografie a technologové
Ostřední sp'1'ávy geodézle a. kartografie, kteří podrobně
instruovali účastníky o jednotlivých diskutovaných pro-
blémech.
Základem diskuse byly referáty, týkající se zejména

vyhodnocovacích prací, užití metody rytí při vyhodnocení,
registrace a transformace modelových souřadnic a dal-
šího zpracování výsledki't číselného fotogrammetrického
vyhodnocení. V re,ferátu o vyhodnocovacích pracích byla
zdi'trazněna nutnost exaktního p'1'ovádění orientacíste-
reoskopických snímkových dvojic. Při dosavadním topo-
grafickém mapování fotogrammetrickou univerzální me-
todou v měř. 1:10000 se užívá při orientacích převážně
aproxlmativních metod, které vyhovují i po stránce ,přes-
nosti a hospodárnosti. V prozatímní Instrukci pro tech-
nickohospodářské mapování .v měř. 1:500, 1:1' 000,
1:2000 a 1:5000 [ÚSGK 1961) se požaduje, aby jednotlivé
polohopisné body, signalizované před leteckým snímková-
ním, byly při číselném vyhodnocení určeny se střední
polohovou chybou'", 12 cm, což je při používaném mě-
řítku snímku' 1:8500 prp mapování v měř. 1:2000 a
1:5000 hodnota '" 0,014 mm. Tento požadave'k na polo-
hovou přesnost je nutno zajistit kvalitním provedením
všech dílčích prací, a to justážemia pravidelnými kontro-
lami přesoosti vyhodnocovacích stroji't, vhodnými orlen-
t'ačními p"ostupy, periodickým zjišťováním přesnosti práce·
vyhodnocovateli't a di'tkladnými kontrolami všech dílčích
úseki't technologie.
ÚčastníCi semináře byli seznámeni s návrhy nových

formuláři't pro ~kontrolu vyhodnocovacích stroji't tzv. pat-
náctlbodovým měřením mřížkového modelu, justáží kon-
stant projektorů a indexu bz a záznamem o provedených
órientacích v tzv. fotogrammetricikém zápisníku, do kte-
rého se bude zaznamenávat přesnost p,ro'vedení vzájemné
orientace, horizontace a úpravy měřítka modelu. Do, po-
sledního formulář,e se 'budou zaznamenávat rovněž i kon-
troly orientace.
Vlastní vyhodnocovací práce se budou skládat z gra-

fického vyhodnocení předměti't měření, při kterém se
budou sOučasně registrovat modelové souřadnice všech
signalizovaných I nesignalizovaných bodi't, nutných
k přesnému vyjádření předmětů měření a výpočtu jejich
výměr. Pouze v místních tratích, kde by značné množství
podrobných bodi't ztěžovalo vyhodnocovací práce za
předpokladu číselného odečítání souřadnic, budou čísel-
ně určlll1Y ty detailní body, které budou tvořit obvodový
polygon skupin pro výpočet výměr. Plochy parcel uvnitř
skupin I;>udouurčovány planimetrlcky.
Ve všech ústavech provádějících THM fotogrammetric-

kou univerzální metodou bude na několika mapových

listech vyzkoušena metoda rytí. Polohopis bude vyhodno-
cován tužkou na rycí vrstvu nanesenou na skleněnou
desku a po zobrazení doměřených nevyhodnocených pro-
stori't bude vyryt kartografem. Výškopis bude vyhodno-
cován přímým rytím na vrstu nanesen.ou na plastickou
fólii. Pouze ve složitých částech výškopisu, kde je třeba
sladit výškopis s polohopisem, bude provedeno vyhodno-
cení tužkou a definitivně vyryto až kartografem.
V druhé části semináře byly probrány otázky jednotné

úpravy náčrti't místního šetření a klasifikace předměti't
na zvětšeninách leteckých snímki't, doměřování nevyhod-
nocených prostori't a jejich zobrazení. V bohaté diskusi
byla přednesena řada cenných návrhi't k technologii, kte-
ré budou využity k vypracování doplňki't Instrukce pro
THM.

Závěrem jednání bylo. doporučeno, ,aby se přiští semi-
nář o fotogrammetrickém mapování ve velkých měřít-
káchkonal začátkem II. čtvrtletí 1962 v Geodetickém
a topografickém ústavu. V této době budou již k dispozici
konkrétní zkušenosti z vyhodnocovacích prací, početního
zpracování výsledki't a úpravyelaboráti't.

lnž. Ladislav Skládal

Den nové techniky v Opavě
5~6:374.5 (437)

Dn.e 12. prosince 1961 uspořádal Ústav geodézie a karto-
grafie v Opavě ve spolupráci se závodnlí poblo,čkO'UČSVTS
posLední z Dnů nové technl'ky, konaných v pri'tběhu roku
v rtlsortu, ÚSGK. Náplní DNT byloo 't1echnickohospodářské
mapování, zejména zkušenosti s polními pracemi, a to ne-
jen '~o stránoe technické, ale i hospodářské.
Po zahájení ředJitelem ústavu inž. Veselým, který se za-

býval pbecně :problémy nové techniky a technIckého roz-
voje, následoval referát technického náměstka tuž. Hu-
dečka. Jeho příspěvek, týkající se technic'kohospodářské
mapy a jejího významu pro rozvŮ'j la zajištění hospodářské
a investiční výstavby Ostravska, byl určen především ml-
moresoď1unímúčalstn~ki'tm DNT. Referát obsahoval stručné
zásady THM, jejich rozdíl proti katastrálnímu mapování
podle Instrukce A a hospodářské charl1tkteristiky Severo-
mor:Bvského kraje, z nichž vyplývají pro ústav úkoly za-
jlistlt včas mapové podkLady pro r'o~voj prfimyslu i země-
dělství.

Hlaivní tříhodinový referát o dosavadnfch z!kušenostech
při THM fotogrammetrickou metodou na Hlučínsku před-
nesl inž. Rosí'k. Ve své podrobně zpracované přednášce
se ZJabývalzkušenostmi ze všech fází prováděných polních
p'l'ací, a' to od projektu, přípravy a organizačního zajištění
polních prací, přes vlastní geodetic'ké práce v poli, místní
šetření a slgnalizační práce, až k současně prováděným
pracím, tj. identifikaci všech signalizovaných bodi't na do·
.daných leteckých snímcích. I když ref'erát. který vznikl
na zá'kladě zkušeností všech členl' měřického 'oddílu, ob-
sahoval převážně zkušenoSti zís'kané v lokalitě Hlučínska,
nevyhýbal se ani zkušenostem Získaným jinými ústavy
geodézie a kartografie, které také v tomto roce prováděly
THM fotogrammetrickou metodou.
Po polední přestávce byl předveden instruktážní film

ÚGKBrno o THM, s nímž se naše veřejnost po prvé sezná-
mna na II. celostátní konferenci geodetů v Brně. Posledním
referátem Dne nové techniky byl přispěve<k lm. Zawisl(ťka
"Technickoekonomický rozbor THM fotogrammetrickou
metodou s vyčíslením dosažených hospodářských ukaza-
teli't". RefeTát byl doplněn lIadou rt>8.'bulek,obsahujících
údaje o užité autodopravě, technickoorganizačních opa-
třeních, orgaIl!izacl práce, skladbě kádrů, prověrce efe'k-
tivnosti, nákladech na stabilizacl a signaliza,cl, užité nové
technice a zlepšovacích návrzích a návrhem nových TOO.
DNT pak skončil diskusí, závěrem a hodnocením.
Den nové techniky byl Ústavem geodézie a kartografie

v Opavě připraven velmi pečlivě. Každý z účastníki't ob-
držel již v pri'tběhu akce vwrně upravené referá'ty, dopl-
něné bibliografickou rešerší fotogrammetrické literatury,
kterou ústav vypracoval ve spolupráci se Státní vědec-
kou knlho'V'll'ou v Ostravě. Rešerše obsahuje literaturu
knižní I časopiseckou a uvádí současně i slgnatury. pod
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nimiž jsou jednotlivé publikaoe zařazeny v,e Státní vědec-
ké knihovně v Ostravě, Státní technické knihovně v Praze
a StMní technickéknihmnně v Brně. Škoda jen, že v bi-
bliografii nebyl plOdchyoen knižní i č'awpisec'ký fonq naší
největší odborné zeměměřické knihovny, knihovny VUGTK,
která v době, 'kdy bibliogr1afie byla připravOlvánlél, se zrov-
na s1ěhov,ala.

~ Souběžně s DNT uspořádal ústav také malou, ale nčel-
nou výstavku, vztahující sek THM.
Přes některé drGbn6 nadostatky, z nichž snad za nej-

vážnější je IIlJOžnopOVlélžiovatméně výstižný t'echnicko-
ekonomický rozbor provedených prlélcí, který se omezil
hlavně na provedená la připravovaná technickoorganizační
opatření mís~o nlélvllél'S'tnírozbor, byl DNT v Opavě zda-
řilou a prospěšnou akcí. DNT, vztahující se k našemu nej-
rozsáhlejšímu úkolu v budoucnosti, se setkal tlélké s příz-
nivým ohla'sem u všech účastníků, mezi nimiž vedle prak-
tiků z ústavů ÚSGK a mimoresortních složek nechyběli
ani žáci pri'tmyslové školy stavební - obor g,eodézie
z Opavy.

Aktiv O aerotriangulaci na univerzálních strojích
526.918.73 :374.5 (437)

Dne 8. prosince 1961 uspořádal Geodetický a topogra-
fický ústav v Praze ve spolupráci se závodní pobočkou
Čs. vědeckotechnické společnosti pracovní aktiv o vý-
sledcích :použi'tí aerotriangulace na univerzálních stro-
jích při topografickém mapování v měř. 1:10 000 v uply-
nulém roce. Aktivu se zúčastnilo 98 delegátů z 19 pra-
covišť resortu Ústřední správy geodézie a kartografie,
ministerstva národní obrany, Československých státních
drah a vysokých škol. Účelem bylo seznámit ústavy geo-
dézie a kartografie i jiné instituce se zkušenostmi, zís-
kanými v prů1Jěhu prvního roku rozsáhlého využití foto-
grammetrických metod zhušťování bodového podkladu
v Geodetickém a topografickém ústavu v Praze a se zá-
sadami organizace dílčích prací a kooperace mezi ústavy
v nadcházejícím roce. Aktiv probíhal formou diskuse ke
čtyřem základním problémům, které byly uvedeny krát-
kými referáty:

1. Přednáletová signalizace při topografickém mapování
(inž. Skládal, ÚSGK).

2. Určování výchozích bodů pro aerotriangulaci (inž. Ve-
linský, GTÚ).

3. K otázce přesnosti a dalších možností využiti aero-
triangulace (inž. Šíma, GTÚ).

4. Ekonomické otázky aerotriangulace (inž. Černovický,
GTÚ). '

Z referátů i 23 diskusních příspěvků vyplynuly důleži-
té závěry pro další zkvalitnění technologického postu-
pupřednáletové signalizace i vlastníaerotriangulace.
Aktiv přispěl k navázání přímé spolupráce a k výměnp.
zkušeností mezi ústavy S'eodézie a kartografie, objasnil
i mnohé problémy, vzniklé v souvislosti se zaváděním
nové metody do výroby.
Zvláště cenné byly teoretické příspěvky, které přinesly

mnoho nových poonětůke zdokonalení klasického způ-
sobu aerotriangulace i ke zkouškám jiných způsobů, po-
užívaných již s úspěchem v zahraničí, zejména tzv. me-
tody dVOjího náletu s využitím 'přednáletové signalizace
bodů geodetického základu.
Aktiv ukázal, že aerotriangulace má všechny technic-

ké i ekonomické předpoklady k dalšímu rozšíření a že
zde nová technika značnou měrou přispívá ke zvyšování
produktivity, snižování vlastních nákladů a odstranění
namáhavosti polních prací. lnž. Síma

Automatizace pomáhá technikům
v období, kdy ná'š průmysl stojí pi'ed velkými úkoly

zavádění mechanizace a automatizace a budování vzoro-
vých závodů s komplexní automatizací, přispívá zejména
technická literatura - knižní i časopisecká - k rozši-

Geodetický obzor
sv. 8/50 (1962) Č. 2

řování nejnovějších a pokrokových zkušeností. Názorně
to dokumentoVala nedávná výstava "Na pomoc rozvoji
automatizace" ve Středisku technické literatury v Praze
ve Spálené ulici, v jejímž rámci byla uspořádána nejen
celá řada přednášek našich př,edních odborníků, ,ale též
beseda časopisu Automatizace s jeho č,tenáři.
Beseda prokázala, jak účinně pomáhá časopis našim

technikům tím, že vedle základních teoretických pojed-
nání a obecných úvah o problematice automa.tizace, při-
náší články o praktických výsledcích zavádění automati-
zace do vŠech odvětví našeho národní hospodářství, sle-
duje společenská a sociální hlediska automatizace a kom-
plexní mechanizace a uveřejňuje informace o nových ty-
pech přístrojů, pojednává o řízení, regulaci, měření,
signalizaci a přináší patentové zprávy, recenze a referá-
ty ze zahraničních časopisů.

Beseda však také přinesla mnoho cenných podnětů a
připomínek k zaměření časopisu a oživení jeho náplně.
V souhlase s přáním čtenářů se také již v jedenáctém
čísle ročníku 1961 objevila čtyřstránková příloha obsa-
hující rusko-český odborný terminologický slovníček
z oboru automatické regulace a řízení. Podle plánu slov-
níček skončí druhým číslem ročníku 1962 a bude vysti'í-
dán nejprve ang1Ícko-českým a potom německo-českým
slovníčkem se stejným obsahem. Celý cyklus bude ukon-
čen česko-rusko-anglicko·německým slovníčkem.
Pro rok 1962 má redakce časopisu Automatizace v plá-

nu též dálkový kurs pro pracovníky z oboru měřicích a
regulačních přístrojů pro automatizaci. Kurs bude zahá-
jen v září. V prvé části bude pojednávat o přístrojích pro
měření a regulaci neelektrických' veličin. Bude popsán
princip, konstrukce, montáž, provoz a údržba příslušných
přístrojů formou otázek a odpovědí. Kurs se též stane
praktickým dovlňkem té části časopisu, která pNnáší
informace o nových typech přístrojů, vyvinutých u nás
i v cizině.
Tento počin redakc'e časopisu Automatizace je nutno

přivítat jako velmi užitečnou snahu pomáhat technic-
kým pracovníkům nejrí'lznějších prflmyslových oborů při
zavádění automatizace do výrobních pochodů.

Časopis Automatizace vychází měsíčně v rozsahu o 32
stránkách. Cena jednotlivých čísel je 4,50 Kčs, roční
předplatné 54 Kčs. Upozorňujeme naše čtenáře, že časo-
pis, kt~rý rozšiřuje Po~,tovní novinový úřad, je možno ob-
jednat u nejbližšího poštovního úřadu nebo prostřednic-
tvím poštovního doručovatele.

President Československé socialistické republiky
jmenoval rozhodnutím ze dne 30. listopadu 1961
soudruha doc. díro.inž. Václava K rum p han z I a,
dosavadního docenta na stavební fakultě Českého
vysokého učení technipkého v Praze a člena re-
dakční rady Geodetického a kartografického obzoru,

profesorem pro obor geodézie,

s účinností od 1. prosince 1961.

Blahopřejeme soudruhovi prof. Krumphanzlovi
k dosažení této akademické hodnosti a přejeme mu
další úspěchy v jeho vědecké a pedagogické čin-
nosti i hodině spokojenosti v osobním životě.

Redakce

1962/40



,'ďT'/_ ,/ I, ........'J
j "'P~í~~~tky,ltlapově, dokuíDentace :VD~TK.vPra~é'
ČSS'R
sou,ltó~ turistických map'
Jlzerské ,hory. Měřltko ,1:100000. _praha, ŮSGK 1961. Zpracoval

a 'vytiskl KRŮ v Praze. 2. vydání. Náklad 21350 výtisků (25351
až 46700). 1 list vkebarev, 47X53 cm (slož. 22X13). cena Kčs 5,-.
VÚGtK čís. přír. 298/61. /
České středohoří. Měřítko 1:100000. Praha, ŮSGK 1961. zpracoval

a vytískl KRŮ v Praze. 2. vydánI. Náklad 16350 výtisků. 1 list,
vícebarev. 35X53 cm [slož. 22X13j. cena Kčs 4,-.
VÚGTK čís. přír. 335/61.
Druhá vydání těchto turístických map, přepracovaná do měřítka

1: 100 000, jsou příručo.ější. R\,zsah zobrazovaného území je sťejný
jako ,v prvním vydání v měřítku 1: 75 000. Navíc je na rubu těchto
map přípojen "Stručný turistickO-vlastivědný obsah".
telezné hory. Měřítko 1:100000. Praha, ÚSGK 1961. Zpracoval

a vytiskl KRŮ v Praze. 1. vydání. Náklad 20 350 výtiskil. 1 list
vícebarév. 47X60 cm [slož. 22X13}. Cena KČs 4.50.
VÚGTK čís. přír. 331/61.
V turistické mapě Zelezných hOf jsou barevně vyznačeny turis-

tické cesty a červeně' objekty, významné pro turistiku z hlediska
kulturně poznávacího (historického, uměleckého, p'řírodovědecké-
ho apod.) a dále z 'hlediska zdravotního, ubytovacího nebo stra,
vovacího.
Na rubu této mapy je přehled .edice map pro rekreaci, které již

vyšly nebo které Ústřední správa geodézie a kartografie připra"
vuje k vydáni.
Slovenský kras. Mierka 1: 100 000. Praha, ŮSGK 1961. spracoval

a vytlačil KRŮ Modra-Harmánia. 1. vydanie. Náklad 10000 výtlač-
kov. 1 list vícebarev. 26X37 cm (slož. 22X13). cena Kčs 4,-.
VŮGTK čís. přír. 347/61:
Turistické mapa Slovenského krasu při 'hranicích Maďarska má

stínovaný terén s vrsťevnicemi, zakreslené turisticky 2načené cesty
a červen,ě vyznačené objekty" důležité pro turistiku: Při mapě je
"Stručný turistický a kultúrno-vlastivedný obsah".
PrachovSké skály. Měřítko 1:10000. praha, ŮSGK 1961. Zpracoval

a vytiskl 'KRŮ v Praze. 1. vydání. Náklad 20 350 výtiskil. 1 list
vícebarev. 22X32 cm [slož. 22Xll). Cena Kčs 2,50.
VÚGTK čis. přír. :~32/61. ,
Teplicko-adršpašské, skály. Měřítko 1: 25000. prl;lha, OSGK 1961.

Zpracoval a vytiskl KRŮ v Praze. 1. vydání. Náklad 20350 výtisků.
1 list vícebarev. 22X32 cm (slož. 22Xllj. Cena Kčs 2,50.
VÚGTK čís. přír. 333/61., -
Obě turistické mapy naŠich "Skalních měst" mají stínovaný

terén s vrstevnicemi, zakreslené turisticky' značené cesty a čer·
veně vyznačené objekty, důležité pro turistiku. Po pravé straně
každé, mapy je výřez okolí v měřítku 1:200000, kde jsou červeně
vyznačeny hlavní silniční spojesměřujíc! k zobrazeným turistic'
kým oblastem. Na- zadní straně map jS(;lU informace pro turisty
a horolezce s přehledem názvů skalisk a útesů příslušného
"Skalního města l • '

Krkonoše. Měřítko 1:100000. praha, ,ŮSGK 1961. zpraéoval a vy·
tiskl KRŮ v Praze. 1. vydání. Náklad' 20 350 výtisků. 1 list
vícebarev. 35X51 cm (slož. 22X13). cena Kčs ,5,-.
VÚGTK čís. přír. 334/61.
Nová turístická mapa je v provedení Iyžařské mapy Krkonoš,

vydané v roce 1960. ,
soubor map na jednom listě obsahuje blavní mapu v měřitku

1:100000, . zobrazující celý krkonošský hřeben, a na druhé straně
lisťu vzájemně na sebe navazující mapky v měřítku 1: 50 000, které
zobrazují oblasti Janských Lázní, pece pod sněžkou, Špindlerova
Mlýna a Harrachova. Uvedeny jsou téžplánky těchto čtyř turis·
tických středisek. Součásti mapy je "Stručny turisticko-vlásti·
vědný obsah". ,~
_Turisticky obsah/ všech sbora uvedených map byl schválen
Ustředním odborem. turistiky ÚSTY.
Soubor ~~p "P~znáváme světU
Blízký východ. Meříťko 1:6000 000. Praha, ÚSGK 1961. Zpracoval

a vytiskl KRŮ v Praze.. 1. vydání.r<ákl!ld 10 000 výtisků.' Mapa:
'1 list vícebarev. 72X69 cm (78X74). Text: 24 stran s obrazovou
přílohou a rejstříkem, FOrqJát 27X19 cm. 'cen,a Kčs 12,-.,
VÚGTK čís. přír. 336161. ' .
Zadní fridie.a Indllnésie. Měřítko l:IÍ 000 000. praha, ÚSGK 1961.

zpracoval a vytiSkl KRÚ v Praze. 1. vydání. Náklad 8 000 výtisků.
Mapa: 1 list vícebarev. 72X76 cm f78X84j. Text: 26 stran s obra·
zovou 'příloh9u' a rejstříkem. Formát 27X19 cm. cena Kčs 12,-.

" V2GTK čís. přír. 3~7/61., • . . !..,
. Obě .'pub,likacBl 'Obsahují textovou část s množstvím geografic·
kých, politických a hospodářských. údajů státo. a zemí jak Blízkého
východu, tak 116dní Indíe a Indonésie. Texty doprovází hlubo·
tisková obrazová' příloha a rejstřík zeměpisných názvů k hlavní
mapě.
.Hlavní mapy jsou všeobecně' zeměpisné l;l pří nich jsou dodat-

kové mapky ,;HospodářSky přehled" a' "Politický přehled" . Na
zadních stranách m.ap j.e řada tabelárně sestavených údajů, dia·
gramll, kartogramů a situačních plánkůhlavních měst.
Publikace jsou vloženy do \jednotných vkusně upravených obalil,

R ú~né:
~kbiní,zeměpisný atlas světa. Praha, ŮSGK 1961. Zptacovai a vy-

tis~l KRÚ. v praze. 3. vydání. Náklad 165 210 vytisků (180211 až
345 420'). Formát 30X22 cm. Cena vázaného výtisku Kčs 23,-.
VÚGyK čís. přír. 297/61. .:' ,
Jit třetí vydání tohoto atlasu ve velkém nákladu' má stejný

obsah jako předchozí vydání. V úpravě je navíc nažloutlý pod-
klad vnějšíhO orámování map, což činí výraznější grafickou kon·
cepci celého atlasú. V závěru je opět přwojen abecední seznam

- zeměpisných názvů.

, ...' L' ,
M~správ~íbll'J'lIzděleRÍ ~SSR. Měřítko 1:1 000 000. Praha, OSGK

1961. Zpracoval a vytiskl 'KRŮ v Praze. ,Upraveny dotis" 1. vy-
dání. 1 list 40X79 cm (46X64). Cena Kčs 1-,60.'
VÚGTK čís. přir. 201/61.
Mapa správního rozdělení ČSSR. Měřítko 1:2000000. praha, ÚSGK

1961. zpracoval a vytiskl KRŮV praze. upravený dotisk 1. vydání.
1 list20X39 cm (24X42J. Cena Kčs 0,40.
VÚGTK čís. přir. 300/61. .
Mapy ČSSR s hranicemi krajů a okresů.
Mapa geologícké prozkllumanosti CSSR. Přehled. geologického

mapování od roku 1919 do 31. 12.J.958. Měřítko 1:500000. sestavíl,
Ge1lfond Praha a Bratislava v letech 1959-1000. Reprodukoval a vy·
tiskl Vojenský zeměpisný ústav v Praze. 1. vydáni 1961. 2 listy
v~ spoJ: rámu, vícebarev. 84X74 cm (95X85j. cep.a.'!, listech
Kcs 14,-.
VŮGTK čís. přír. 338/61.,
Mapa podávající přehled veškerého geologickélro mapováhí na

území ČSSR má v obrysech zakresl/lny geologické 'mapy barevně
odlišené podle velikosti užitého měřítka zobrazení a Jjěžně pří-
stupné v Geofondu a archívu ŮŮG. K mapě je připojen bližší
rozbor podkladů, které jsou v přehledu uvedeny, a podkladů, které
nebyly do přehledu pojaty.
Mapa schválená k' vydání, Ústřední správou geodézie a ..«arto-

grafie, i když nezahrnuje nejnovější a některé speciálrli mapovací
práce, poslouží dobře při příprav~ dalších geologických výzkuil1ťl
a průzkumů.

Niderlandy (Nizozemí). Měřítko 1:500000. Konformní příčné vál-
cové Gaussovo zobrazení. Moskva, GUGKMGiON SSSR 1960. Náklad
3000 výtisku. 1 list vícebarev. 67X62 cm (slož. 22X13]. Text
k mapě: G. I. Jaščenko. cena,30 kopejek.
VŮGTKČís. přír. 168/61.'
Arabilskíj poluostrov (Arabský poloostrov). Měřítko 1:4000000.

Konformní kuželové zobrazení. Moskva, GUGK, MGiON SSSR 19611.
Náklad 3000 výtisků. 1lisť vícebarev.' 59X68 cll:l (slož. 22X13).
Text k mapě: E. A. Ščukin. celia 30 kopejek. '.
VŮGTK čís. přír. 162/61.
frak (Irák). Měřítko 1:1500000. Konformní kuželové zobrazeni.

Moskva, GUGK MGiON SSSR 1960; Náklad 3000 výtisků. 1 list
vícebarev. 71X63 "m (slož. 23X15j. Text k mapě: E. A. Ščukin.
Cena 30 kppejek. '
VÚGTK čís. přír. 163/61. ,
Libila (Libye). Měřítko 1: 2 500 000. Konformní k!lUlové zobra-

zeni. Moskva, GUGKMGiON SSSR 1960. Náklad 3000 výtiskil. 1 list
vícebarev. 62X67 cm (slož. 23X13J.' Text k mapě: f. A. Genin.
Cena 30 kopejek.
VŮGTK čís. přír. 166/61.
Alžir (Alžírskoj. Měřítko 1:,3900000. Konformní kuželově zobra-

zeni. Moskva, GUGK MGiON SSSR 1960. Náklad 3 000 lIytiskil. 1 list
.víceb'arev. 61X67 cm (slož. 23X13). Text k mapě: .N. A. Kravec.
Cena 30 kopejek. .

.- VÚGTK čís. přír. 161/61.
Marokko (Marokol. Měřítko 1:1750,000. Moskva, GUGK MVD SSSR

1960. Náklad 3000 výtisků. 1 list vícebarev. 57X66 cm (slot.
22X13). Text k ,mapě: N. A. Kravee. Cena 30 kopejek.
VÚGTK čis. přir. 167/61. \
Sudan (Respublika Sudan) (Súdán). Měřítko 1:4000000. Moskva,

GUGK MGiON SSSR 1960. Náklad 3000 výťískil. 1 list vícebarev.
55X62 cm [slož. 23X14). Text k mapě: I. A. Genin. cena 30
kopejek.
VŮGTK 'čís. přír. 170/61.
Južno-Afrikansklj SlIjuz (Jihoafrická unie) .. Měřítko 1:2500 000.

Moskva GUGK MVD SSSR 1960'. Náklad 3 000 výtisků. ·1 list více·
barev. 61X79 cm (slož. 22X15). Text k lllapě: jn. V.Medvedkov.
Cena 30 kopejek; ,
VŮGTK čis. přir. 165/61.
fslandija (Islandj. Měřítko 1:1000000. M1lskva, GUGK MVD SSSR· ..•.

1960. Náklad. 3000 výtisků. 1 list vícebarev. 47X66 cm (slož.
23X14). Text k mapě: B. pochlebkin. cena 30 kopejek.
VÚGTK čís. přír. 164/61.
Novaja Zelandila [Nový Zéland). Měřítko 1:2000000. Moskva,

MGíON SSSR 1960. Náklad 3000 výtiskil. 1 list vícebarev. 76X54 cm
[slož. 22X13): Text k mapě: V. M. Andteeva. cena 30 kopejek.
VŮGTK čís. přír. 169/61.
Fyzicko'politícké mapy určené pro veřejnost mají terénní tvary

znázorněny jemnou barevnou hypsometrií, ,doplněnou stínováním
s uvedením nadmořských výšek významných vrcholil .. Zakreslena
je vodní a hlavní železnični a silniční síf. sídliště '.jsou rozdě-
lena podle políticko-správního významu a podle počtu obyvatel
do několika kategor.ií. Při každé mapě je jedna nebo více do-
plňkových map: hospodářská', prumyslu, zemědělství apod.
V přiloženém textu je, u každé mapy všeobecný popis vztahujlc!

se k příslušnému státu nebo zemi a závěrem index zeměpisných
názvů uvedených na mapě. Všechny mapy jsOu složeny do příruč-
ního formátu a vloženy do tvrdých obalů .
Geografičeskij ~nas dli a 4-go klasu. Moskva, a'UGK MGiON SSSR

1960. Nákll;ld ľ 800000. 16 mapových stran. Formát 25X20 cm. Cena
75 kopejek.
VŮGTK čís. přír. 92/61.
Geog,aflčeskij atlas dlja pjatogo klassa. Mosklla, GUm< MGiON

SSSR 1961. Náklad 1560 000. 16 mapóvých stran. F01'll1át 28X 22 etn.
Cena 10 kopejek.
VŮGTK čís. přir. 182/61.
Geograflčeskij atlas SSSR dlja 7-go klassa. Moskva, GUGK 1960.

Náklad 220000. 31 mapových stran. Formát 28X22 cm. cena '23
kopejek.
VÚGTKčís. přír. 184/61.
Geograflčeskij atlas častej sveta i važnejšlcb gosudarstv. Dlja

6-go i 7'go klassllv. [Zeměpisný atlas částí světa a významných
státu). Moskva, GUGK MGiON SSSR 1961. Náklad 850 000 výtiskil.'
Formát Z8X22 cm. Cena 35 kopejek.
VŮGTK čís. přír. 183/61.
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Kniha obsahuje· výklad základů matematiky pro potřebu důln[ho měření.
V dalš[ch kapitolách podrobně popisuje druhy, způsoby a postupy při důl-
ně měřické práci

• Přehled matematiky • Přesnost měřeni a měřické chyby •
mHní mapování • Trigonometrické a polygonometrické určo-
vání bodů • Měření délek • Měření úhlů • Měření magnetické
• Přepojovac[ a usměrňovac[ měření • Určo.ván[ směru m[st-
n[ho poledníku • Měřen[ výškovH • Pohyby půdy z poddola-

vání

Pro diHní měřiče v praxi a jako učební pomůcka pro vyšší prftmyslové ško-

ly hornicki'i

PoJygonizace s optickým

délek

Popis dálnoměrných přistrojil a příslušných měřicích i výpočetních metod

používaných při polygonových pracích.


