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Základní principy a problémy technologie
vel kých měřítkách

, rmapovanl ve

Geodetické základy mapovam (souřadnicový systém, výškový systém, číslování bodů). 'Konstrukční prvky technicko-
hospodářských map (formát map, zeměpisné rámování, číslování map). Obsah mapy (základní a doplňkový obsah
mapy, body geodetického základu, zaměřování správních a jiných hranic, předměty měření, výškopis, popis mapy).

Problematika, kterou je nutno řešit v souvislosti
s technickohospodářským mapováním (mapováním
ve velkých měřítkách), je velmi oQsáhlá. Je nutno
zabývat se jí komplexně, vždy současně z hlediska
technického i ekonomického, z hlediska výrobce j

uživatele mapy,' s ohledem na současné i úi"ekávané
budoucí požadavky. Musíme dobře ,uvážit obsah ma-
py i její budoucí údržbu ve shodě se skutečným sta-
vem.
I když technickohospodářské mapování bude pro-

váděno postupně podle naléhavých hospodářských
požadavků, nutno výhledově s rozvojem socialistic-
kého hospodářství počítat s vyhotovenim mapy na
spojitých rozlehlých oblastech, po případě i na ce-
lém státním území.
Aby tento úkol byl technicky zvládnutelný a eko-

nomicky únosný, je nezbytné využít všech vymo-
žeností techniky zaváděním mechanizace a automa-
tizace do výrobního 'procesu. Je nezbytné opřít se
o zkušenosti a iniciativu nejširšího kolel(tivu pra-
cujících na úseku geodézie a kartografie a zkušebně
si ověřit novou technologii vyhotovení mapy.
Nyní v období přípravy technologie pro budoucí

technickohospodářské mapování je naším předním
úkolem seznámit co nejširší okruh techniekých pra-
covníků s navrženými principy a i některými dosud
řešenými problémy. Navazujeme přitom na článek
s. inž. VI. Sachunského "Některé zásady .pro budo-
vání technickohospodářských map na území naší re-
publiky", uveřejněný v GaKO č. 4/1959.
Pojednáme nyní o geodetických základech nového

mapování, o konstrukpi mapových listů a o obsahu
mapy, postupně pak o metodách měření, výpočtech,
kresbě, reprodukci, jakož i o založení písemného
operátu. .

I. Geodetické základy nového mapování

Hodnotíme-li vhodnost a připravenost našich geo-
detických základů pro nové mapování, musíqle uva-
žovat jednak jejich stav v přírodě a jednak stav je-
jich dokumentace. Protože nová mapa bude obsaho-
vat polóhopis i výškopis, týká se to geodetických
základů polohopisných (sítí trigonometrických bodu,
zhušťovacích bodů a polygonových bodů) i geode-
tických základů výškopisných, tj. sítí bodů nivelač-
ních 1,-1II. řádu a podrobných nivelačních sítí.

Trigonometrická síť u nás je prakticky dobudo-
vána až do V. řádu, tedy s dostatečnou hustotou a
také s dostatečnou přesností vyhovující mapování
ve velkých měřitkách.Na ni bude možno spolehlivě
navázat sítě bodů zhušťovacích i bodů polygono-
vých, případně bodů vlícovacích.

Za třicet let budování naší trigonometrické sítě
nastaly v přírodě přirozenými vlivy i vlivem tech-
nické a hospodářské činnosti četné změny, které
zpusobily nesouhlas skutečného stavu v přírodě
s údaji v dokumentacích. Tento nesouhlas je v ně-
kterých případech způsoben i změnou polohy bodů
v přírodě, jejich zničením. a úmyslným nebo ne-
úmyslným poškozením. V mnoha případech se pod-
statně změnila situace kolem trigonomE:trických
bodů, zejména při hospodářskotechnických úpra-
vách pozemku, a nesouhlasí již s údaji v místopisech.
Protože trigonometrické body nejsou po odstra-

nění signalizace nijak nápadně viditeln~ označeny,
je jejich vyhledávání ztíženo i v případě, že stabili-
zace bodů existuje. Za tohoto stavu nelze ani zcela
spoléhat na údaje o geodetických' základech v doku-
mentacích. Náprava děje se celkovou rE.vizi všech
trigonometrických bodů, při které se ~tracené body
'znovu vyhledají, a v případech ohroŽení označí se
zvláštními ochrannými znaky (tyčemi, příkopy, kop-
ci), vyhotoví se nový m1stopis, v němž s(' poloha
bodu určí k trvalými pevným předmětum v terénu
a doplní se též zajišťovací a orientační body. Po této
revizi, která bude skončena asi během civou až tří
let, bude již následovat pravidelná údržba všech tri-
gonometrických bodů. Takto revidovaná li udržova-
ná trigonometr~cká síť se stane spolehlivým zákla-
dem pro všechny geodetické práce na ni navazující.

Revizí bodu je odstraněna neshod; dokumentace
se sJ<utečným stavem v přírodě. Je nutno ještě za-
jistit číselné údaje o bodech (souřadnic, směrníku)
v tom souřadnicovém systému, v němž se bude ko-
nat mapování. Je všeobecně známo; že naše trigo-
nometrická síť byla určena v konformním obecném
kuželovém zobrazení (Křovákově) na elipsoidu Bes-
selově. V souřadnicovém systému tohoto zobrazení
jsou vedeny též triangulační údaje o bodech v do-
kumentacích.
V r. 1952 nastala u nás změna souřadnicového

systému přijetím příčného válcového konformního
zobrazení na elipsoidu Krassovského jako jediného
zobrazení pro geodetické práce. Souřadnicový sy-
stém tohoto zobrazení nazývá sesouřadniccvý sy-
stém roku 1952. Jeho podstata je všeobecně známa,
protože předběžně vypočtených souřadni..:: tohoto
systé1pu je již u nás užíváno při novém topografic-
kém mapování.
Jeho zavedením vznikl úkol převést nnše geode-

tické základy z dosavadního zobrazení takovým zpu-
sobem, aby jejich· přesnost nebyla porušena a vy-
hovovala mapování ve všech měřítkách. Tento úkol
se v současné době plní a již letos budou k dispozici
souřadnice pro konané zkušební měření a příšti rok
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již pro všechny plánované úkoly nového mapování.
Při převodu se nově vyrovnává trigonometrická síť
I. řádu na podkladě souborně vyrovnaných bodů
astronomicko-geodetické sítěJbývalé základní sítě).
Tímto vyrovnáním se obě sítě, dříve 'nezávisle bu-
dované, vzájemně spojují s použitím všech nejno-
vějších měření jak úhlovýcl1, tak délkovýdl. astro-
nomických a gravimetrických. Tím také dostává celá
naše trigonometrická síť své správné umístění i
správný rozměr na nově přijatém elipsoidu Krassov-
ského. Na podkladě vyrovnaných.trigonometrických
bodů I. řádu a částečně i některých bod'l II. řádu
Se.vykoná transformace všech ostatních bodů. Bude
užito takového postupu, aby homogennost sítě a její
relativní přesnost nebyla porušena. V n<,jsirší míře
se přitom uplatní metodické výpočetní postupy vy-
pracované pro děrnoštítkové stroje.
Výsledné souřadnice budou udány v souřadnico-

vém systému třístupňových pásů Gaussova zobra-
zení, v němž se bude konat mapování ve velkých
měřítkách. Rozhodnutí o použití tohoto zobrazení
i pro mapování ve velkých měřítkách bylo' učiněno
pOzvážení všech výhod i nevýhod, které nám to při-
nese. Mezi rozhodující výhody počítáme jediné
zobrazení pro všechny geodetické práce na území
ČSR a nejvhodnější navázání na topografické ma-
pování. Jistou nevýhodou je, že nemůžeme užít je-
diné soustavy pravoúhlých rovinných soui'adnic a že
se poněkud ztíží navázání na mapování provedené
již v dosavadním zobrazení. později se zmíníme
o tom, jakými způsoby mají být tyto nevýhcdy od-
straněny nebo zmenšeny.
Geodetické výškopisné základy budou v době za-

početí mapování již také dobudovány. Porušenost je-
jich značek v přírodě není tak častá jako značek
trigonometrických bodů, po případě není tak závaž-
ná vzhledem k jejich poměrně značné hustotě v jed-
notlivých pořadech. Navázání na ně nebude proto či-
nit zvláštních obtíží.
Dokumentaci výškopisných základů je třeba (ob-

dobně jako riokumentaci triangulační) přizpůsobit
změně výškového systému. Původní dokumEntace se
vztahuje k výškovému systému jadranskému. Převod
na výškový systém baltský se uskuteční novým vy-

'. rovnáním nivelační sítě I.~III. řádu. Zavedením no-
vého výškového systému pro veškeré geodetické prá-
ce v ČSR vzniknou přechodně některé obtíže prak-
tického rázu.
Na mapách se užití rozdílného výškového systému

projeví posunem vrstevnic proti dosavadním, takže
na styku smapováním v dosavadním sys~pmu nebu-
de souvislost. Tato okolnost je závažná a i číselně
dvojí výšky by mohly způsobit určitou rlPjistotu ve
výškových podkladech. Je proto nutno na číselných
seznamech bodů i na vyhotovených me:pách vždy
označovat použitý výškový systém. Postupně bude
nutno rozdíl odstraňovat, případně v územích, kde
to Ďude hospodářsky odůvodněno, ponechat až do
vyhotovení nových map výškový systém jadranský
Při této příležitosti je třeba ještě uvážit formální

změnu převodu, tj. přečíslování bodů v novém sy-
stému. Na rozdíl od dosavadního způsobu číslování
bodů, jehož jednotkou je základní triangulafní nebo
triangulační list, tedy jednotka tvořená pravoúhlými
souřadnicemi, navrhuje se užit v Gaussově zobra,zení
ja~o základní jednotky pro číslov~ní trigcnometric-

kých bodů mapového listu v měřítku 1:100000, tedy
jednotky vytvořené zeměpisným. orámováním. Pro
způsob číslování je tato volba vhodnější, protože
body mohou být očíslovány bez ohledu na ruzné
souřadnicové soustavy v jednotlivých pásech a ze-
jména shodně v pásech šestistupňových a třístup-
ňových.
Pro účel číslování bodů rozdělí se mapový list

v m:ěřítku 1:100000 na 8 sloupců (číslování 1-8
směrem k východu) a na 8 vrstev (číslování 1-8
směrem k jihu). Vzniknou tím vlastně mapy v mě-
řítku 1:10000. Číslo bodu je vytvořeno z číslice udá-
vající vrstvu, z číslice udávající sloupec a z pořado-
véhočisla bodu. Pro trigonometrické body I.-IV.
řádu se užije pořadových čísel 1-9, pro trigono-
metrické body V. řádu pořadových čísel 10-49, pro
zhušťovací body 50-99. Pokud by se stejného sys-
tému číslování užilo i pro polygonové body, volila
by se pořadová čísla od 100 výše. Tím by bylo možno
již podle čísla bodu určit jeho řád (trojciferná čísla
by např. znamenala body vyššího řádu). Doplňování
dalších bodů by bylo m:ožné be:zJnarušení celkového
principu číslování. Také účelům dokumentace by
tento způsob vyhovoval.
V systému číslování nivelačních bodů nenastává

převodem do baltského systému žádná změna.

II. Konstrukční prvky technickohospodářských map

Plocha listu mapy v měřítku 1 :10 000, která prak-
ticky tvoří nejnižší jednotku pro evidenci bodů geo-
detických základů, je také výchozí jednotkou při od-
vozování formátu map. Mapa základního uvažova-
ného měřítka, tj. mapa v měřítku 1 :2000, vznikne
z mapy v měřítku 1 :10 000 dělením: na tři sloupce a
čtyři vrstvy a má formát v rozm.ezí 57X72 až
58 X79 cm. Rozdělením mapy v měřítku 1 :2000 .na
dva sloupce a dvě vrstvy vzniknou 4 mapy v mě-
řítku 1:1000 a jejich rámování tvoří obrazy poled-
niků a rovnoběžek. To znamená, že rohy mapových
listů jsou udány zeměpisnými souřadnicemi.
Protože otázka kladu' a formátu map je z praktic-

kého hlediska dosti závažná a na zeměpisné rámo-
vání u map velkých měřítek nejsme ještě zvyklí, na-
značíme několik problémů, které vznikají při kon-
strukci základních mapových prvků. K nim počítáme
rohy mapového listu, rohy čtvercové pravoúhlé sítě
a všechny body geodetického základu souřadnicově
vypočtené.
Pro konstrukci mapy je třeba zajistit pravoúhlé

souřadnice rohů mapových listů.
K dispozici jsou již dříve vypočtené souřadnice

rohů pro mapu v měřítku 1 :5000. Z nich se interpo-
lací odvodí souřadnice rohů listů mapy v měřítku
1 :2000 a 1 :1000. Pro budoucnost obdrží výkonné or-
ganizace příslušné tabulky rohů listů, aby je měly
k dispozici pro potřeby mapování ve svých oblas-
tech. Tabulky budou obsahovat též příslušné oprav-
né členy z druhých diferencí.
Některé obtíže, které vznikají zavedením země-

pisného rámování map, je třeba odstranit vhodnými
technologickými postupy. Tak např. bude plně vy-
užíváno čtvercové sítě též na mapě vytištěné, takže '
.každá mapa bt!-demít vlastně i pomocný rám pravo-
úhlý. Této sítě se využije např. k určení srážky
mapy, pokud by její zavádění do výpočtu přicházelo
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v úvahu, a k výpočtu výměr velkých parcel. Průse-
číky se sekční čar0t\, které v zeměpisném rámováni
se stávají průsečíkem dvou obecně položených pří-
mek a jejichž výpočet je proto dosti složitý, se bu-
dou získávat odsunutím z mapy. Jejich konstrukci na
mapě umožní vynesení bodů polygonových nebo
bodů alikvot.'1ě volených na polygonové straně, nebo
jiných měřických přímkách za sek čním rámem.
Obtíže vznikající na hranici dvou třístupňových

pásů se při užití zeměpisného rámování omezují na
nejmenší míru. Mapy nebude nutno vyhotovovat
v překrytu. Užití různých souřadnicových soustav
si vyžádá výpočet polygonových nebo jiných měřic-
kých bodů podél stykových poledníků v obou sou-
řadnicových soustavách. Podle návrhu VÚGTK může
být tento výpočet usnadněn transformačními rovni-
cemi, jejichŽ koeficienty by byly předem vypočteny.
Jejich odvozeni vyplyne ze symetričnosti souřadni-
cových sítí vzhledem k stykovému poledníku.
Na styku s dosavadním mapováním v pravoúhlém

kladu Křovákova zobrazení se vyskytnou částečně
překryty. Pokud dosavadní mapa svým obsahem ješ-
tě dostačí technické potřebě, zůstane nadále v uží-
vání jako příložná mapa a styk s novým1dadem map
se zajistí zákresem nového rámování do původních
map.
Při novém hospodářskotechnickém mapování

z velké části využijeme zkušeností z dosavadního na-
šeho mapování. Na způsobu výpočtů se zavedením
nového zobrazení v podstatě mnoho nemění, protože
souřadnicové osy mají stejnou vzájemnou polohu a
jsou jen stočeny o 1800 proti dosavadním.
D'osavadních tiskopisů pro souřadnicové výpočty

je možno dále používat. Jen některé výpočty, spe-
ciální pro Gaussovo zobrazení, jako např. převody
rovinných a zeměpisných souřadnic, mezipásové
převody ,souřadnic a výpočet zkreslení, jsou odlišné
proti dosavadním. K usnadnění těchto výpočtů slou-
ží čtyřdílné převodové tabulky pro výpočty v Gaus-
sově zobrazení, zpracované Výzkumným ústavem
geodetickým, topografickým a kartografickým.
Mapy budou vyhotoveny v sy~tematickém kladu

základního měřítka 1 :2000, v některých oblastech
méně hospodářsky důležitých pak v měřítku 1:5000.
Pokud některé části mapovaného území bude účelné
zobrazit ve větším měřítku, bude mít toto zobrazení
charakter příložné mapy a bude fotoreprodukčně
s nutnou kartografickou t'!pravou převedeno do zá-
kladního měřítka 1 :2000;
Číslování mapových listů při systematickém ma-

povém kladu je možné buď nomenklaturou navazu-
jící na číslování topografických map, anebo označo-
váním map podle jednotlivých obcí. Oba způsoby
mají určité výhody i nevýhody. V prvním případě je
označení příliš dlouhé, v druhém případě je vázáno
hranicí obce, která není dosud ustálena a často se
mění.

III. Obsah mapy

Nová technickohospodářská mapa nebude mapou
sloužící jen jednomu účelu, nýbrž mnoha účelům
technickým a hospodářským, jak již vystihuje její
název. Splnění těchto rozdílných účelů alespoň v zá-
kladních rysech je nutno zajistit stanovením vhod-
ného obsahu mapy. Je přirozené, že v jedné mapě

nelze zobrazit vše do posledních podrobností, a pro-
to se již od počátku uvažuje o dvou etapách vyho-
tovení mapy. V první etapě bude vyhotovena mapa
se základním obsaheml a v druhé etapě mapy s do-
plňkovým obsahem.
Základní obsah mapy bude jednotný, předem sta-

noven tak, aby optimálně sloužil jako podklad
k doplňkovému měření pro nejrůznější účely. Do-
plňkový obsah mapy budou si zpravidla její uživa-
telé sami doměřovat a zobrazovat v otisku základní
mapy. Proto nelze doplňkový obsah mapy ani pře-
dem podrobně stanovit. Pokud pro něj z důvodu
jednotnosti bude nutno určit závazné předpisy a zá-
vazné smluvené značky, stanoví si je příslušný tech-
nický sektor sám v dohodě s ÚSGK (např. v mapách
důlních, železničních, v požárních plánech, v plánech
průmyslových závodů, v plánech kanalizačních, vo-
dohospodářských apod.).
Grafická přesnost mapy bude odpovídat měřítku

mapy a použité metodě měření. Volba měřítka mapy
a metody měření umožní vyhotovovat podle potřeby
mapy s různým stupněm přesnosti. Při číselných
metodách bude kromě toho vždy možno využít č~-
selných hodnot v zápisnících nebo polních náčrtech
k případnému pozdějšímu přesnějšímu zobrazení.
Číselná přesnost mapy je dána přesností geodetic-

kých základů (trigonometrických, zhušťovacích a
polygonových bodů) a bude v zásadě stejná pro
všechna měřítka, protože body geodetického zákla~
du budou určovány s jednotnou přesností dostaču-
jící i pro měřítko 1 :1000.
V dalším se omezíme jen na obsah základní mapy,

jejíž vyhotovení je přímým úkolem pracovníků re-
sortu geodézie a kartografie.
Všeobecné zásady~pro obsah mapy již byly stano-

veny. Mapa bude obsahovat polohopis bez generali-
zace a výškopis vyjádřený vrstevnicemi, kótami a
technickými šrafami. Charakter předmětů měření
bude vyjádřen smluvenými značkami a popisem.

A. V části polohopisné se na mapě zobrazí:
a) Body geodetického základu trigonometrické,

zhušťovací, polygonové, nivelační, příp. i jiné body
souřadnicově i výškově určené, v přírodě stabilizo-
vané).
Pto technickou mapu mají tyto body zásadní dJi-

ležitost, a bude proto nutné, aby jejich zobrazení na
mapě souhlasilo se stavem v přírodě, tj. aby byly
zajištěny způsobem zaručujícím jejiCh ochranu před
zničením' nebo poškozením.
Tyto body se při konstrukci mapového listu vyne-

sou koordinátografem. Zobrazují se i .body za okra-
jem rámce mapového listu. Křížky pravoúhlé souřad-
nicové sítě a křížky sekčních čar jiného kladu listů
se rovněž vynesou ze souřadnic. Body přesné nebo
technické nivelace se zaměřují polohově obdobným
způsobem jako jiné body podrobného měření a vy-
značí se v m'apě podle naměřených hodnot.
b) Správní hranice všech stupňů (státní, krajské,

okresní, obecní). Hranice, pokud jsou vzájemně iden-
tické (např. okresní s krajskou, obecní s okresní), se
vždy vyznačí jako hranice administrativně nejvyš-
šího typu, který přichází v úvahu. Nejnižší správní
hranice, tj. hranice obecní, se před měřením ztotož-
ní s uceleným ustáleným hospodářským obvodem
obce. Územními jednotkami mapování zůstávají ka-
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tastrální území. HraniCe katastrálních území budou
s postupujícI socializací půdy a stabilizací půdních
fondů zásadně ztotožňovány s hraniCemi' politiCkých
obcí, účelně přizpůsobených hospodářským obvodům.
Pouze ve výjimečných, technicky zvlášť odůvodně-
pých případech může se stát, že jedna politická obec
bude mít dvě nebo více katastrálních území. V těcn-
to případech zůstane sice obvod politiCké obce územ-
ní jednotkou mapování, avšak číslování pozemků a
vyhotovení písemných operátů bude přizpůsobeno,
hranicím jednotlivých katastrálních území, tvořících
tuto politickou obec.
Správní hranice budou předmětem šetření a bu-

,dou trvale označeny. Z. hlediska měřického je ne-
zbytné, aby hranice tvořící plochu obce byla jedno-
značně určena a vytyčena, protože se zpravidla zto-
tožňuje s hranicí katastrálního území a tak uzavírá
i územní jednotku mapování. Je i mnoho jiných dů-
vodů pro to, aby hraniCe obecní htěly ustálený trva-
lý ráz, zejména ze správních důvodů a z různých
práva povinností obcí, jako je např. honitba, úprava
cest, ničení škůdců apod. Proto bude před měřením
vyvinuto úsilí o vytyčení definitivních hranic obce
výměnou pozemků přespolních uživatelů a změnou
společných hraniC4
c) !-'la mapě se vyznačí hranice užívání pozemků

mezi' jednotlivými uživateli jako nejdůležitější hra-
nice vymezující pozemky. Vlastnické a jiné právní
'Vztahy k pozemkům nebo k jiným objektům měření
na niCh umístěným (např. k budovám), pokud nejsou
shodné se vztahy užívacími, se vyznačí jen v písem'-
ném operátu. Hranice užívání pozemků socialistické-
ho sektoru se vyznačí zvlášť pro každý sektor, tvo-
řící samostatnou hospodářskou pebo správní jednot-
ku (např. hranice státních lesů, železnic, silnic, JZD
apod.). JZD se považuje za jediného uživatele a
právní vztahy jednotlivých členů se nezjišťují a
v .mapě nezakreslují. ,Také záhumenky členů se
zobrazí jen v celkovém uzavřeném obvodu, bez vy-
značování dílů náležejících jednotlivým členům.
Předpokládá se, že měření se bude konat převáž-

ně teprve tehdy, až budou navrženy a realizovány
souhrnné hospodářskotechnické úpravy pozemků a
stabilizace půdního fondu bude ustálena.
Hranice kultur se budou vyzna~ovat ve shodě

s,.členěním kultur v jednotné evidenci půdy (JEP),.
Na podkladě nové mapy vyhotoví se nový písemný
operát JEP.
Hranice užívání socialistického sektoru, jakmile

budou mít ustálený ráz, musí být trvale označeny
v zájmu ochrany a správy národního majetku podle
vI. nař. č. 81/1958 Sb.
Vyšetřování hraniC podle užívání pozemků pro-

vede před měřením stálá zemědělská komise MNV
za technického vedení inženýrsko-techniCkým pra-
covníkem geodézie a kartografie, který je dočasným
aktivistou komise.
d) Železnice se zaměří svým obvodem (hranici

užívání) a uvnitř tohoto obvodu se zaměří a zobrazí
okraje tělesa železničního svršku, osy kolejí a trva-
lá zařízení železniční dopravy.
e) Silnice se zaměří a zobrazí obdobně jako že-

lezniCe. Uvnitř obvodu se vyznačí vozovka, náspy,
výkopy a trvalá zařízení silniční dopravy.
f) Vodstvo (jezera, rybníky; řeky, potoky) se zná-

zorní na mapě hranicí užívání. V rámci plochy tvo-

řené touto hranicí se zakreslí polohově správně sku-
tečný obrys břehu. U vodStev regulovaných se za-

\
měří též všechna viditelná vodohospodářská zaříze-
ní (hráze, kanály, jezy, stavidla atd.) a jiná zařízení
sloužící vodní dopravě. Další speciální zařízení se
měří jen pro účely vodohospodářské. Potůčky (ru-
čeje) do šíře 1 m se vyznačí jenom svou osou. Ja
nutno též věnovat pozornost zákresu všech studní,
aby při projekčních pracích mohla být jejich exis-
tence vzata v úvahu.
g) Stavební objekty jsou důležitým předmětem

zobrazení na mapě. Objekty, jejichž zobrazení na
mapě by bylo menší než 1mm2, se zobrazují bodo-
vě, objekty větších rozměrů se zobrazují svým ob-
vodem. U budov pro účely hospodářské a veřejné se
zkratkou též označí účel, jemuž slouží (např. pošta,
škola, myslivna atd.).
Průmyslové a důlní podniky se zaměří svým obvo..:

dem. Uvnitř zaměřeného obvodu se znázorňují
všechny stavební objekty nebo jiné způsoby využití
stavební plochy. Podrobně se měření vykoná jen pro
speciální účely, tj. pro vyhotovení základního plánu
závodu. Druh prům'yslu nebo výroby se označí
v mapě smll.1venou značkou nebo zkratkou.
h) Viditelná zařízení spojových a rozvodných ve-

dení (vodovodů, plynovodů, rozvodných elektriCkých
sítí, telefonních vedení apod.) se v mapě zobrazují
jen tehdy, jsou-li trvalého rázu. Celkový jejich prů-
běh se zakresluje jen tam, pokud k jeho zjištění
není třeba zvláštního odborného šetření nebo pokud
není utajován. V ostatních případech, zejména pokud
jde o vedení podzemní, je vždy předmětem doplňko-
vého měření.
i) Asanovaná území, stavební uzávěry, přírodní

rezervace, ochranná pásma a jiné zábrany, jejichž
vymezení určují stavební úřady, orgány územního
plánování a orgány státní památkové péče.
B. Výškopis se v technickohospodářské mapě vy-

značuje odlišným způsopem od polohopisu barevně
anebo jinak, a to:.
a) vrstevnicemi o základním intervalu 1m v pol-

ních nezastavěných tratích; tento vrstevnicový plán
se konstruuje na podkladě dostatečného počtu výš-
kově zaměřených bodů nebo se přímo vyhodnocuje
při metodě fotogrammetrické; vrstevnicový plán
obsahuje též kóty pevných bodů v terénu, a to bodů
geodetického základu i dalších pevných předmětů,
jako propustí, křížků apod., a dále kóty význačněj-
ších bodů terénu;
b) kótam!i v místních tratích, a to zejména kóta-

mi prahů, chodníků, šoupátek, lomových bodů ulic,
čímž se vytvoří husté bodové pole kótovaných bodů,
tzv. kótovaný plán;
c) jako doplňku výškopisného zobrazení se užije

technických šraf, kterými lze vyjádřit přirozené te-
rénní tvary (stupně, břehy, skaliska) šrafami v bar-
vě výškopisu, nebo umělé spády (výkopy, násypy)
černými šrafami.
K výškopisu lze ještě uvést, že je dosud předmě-

tem zkoumání otázka, zda se má vyhotovovat sou-
časně s polohopisem ve všech případech, zejména
v lesních oblastech. Speciální techniCké projekty a
jejich realizace často vyžadují podrobnějšího výško-
pisného měření, ja~o např. nivelaci podélného pro-
filu a příčných profilů, výškové měření nadzemních
a podzemních zařízení, a z toho se usuzuje, že nor-
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mální výškopis V mapě nebude využit. Jsme toho ná-
zoru, že mapa má obsahovat výškopis, a jde jen
o to, zda by v některých případech neměl být odvo-
zen z výškopisu topografických map.

C. Do popisu, který tvoří třetí základní obsahovou
, sl~žku mapy, zahrnujeme:

a) tiráž mapy -i tj. veškerý slovní popis vně ma-
pového rámu; patří k němu: číslo mapy, označení
souřadnicového a výškového systém:u, označení kra-
je, okresu a obce, měřítka mapy, čísla sousedních
listů a údaje o zpracování, vydání a tisku mapy;
b) popis mapového rámu pravoúhlými a zeměpis-

nými souřadnicemi, přijde-li z jiných důvodů vůbec
v úvahu;
c) označení jednotlivých zobrazených pozemků

(parcel) parcelními čísly;
d) označení druhů pozemků (kultur) ve shodě

s jednotnou evidencí půdy smluvenými značkami;
e) označení jinych objektů na mapě zobrazených

(~tavebních, dopravních, průmyslových apod.), ze- ..
jména objektů bodově znázorněných smluvenými
značkami, vhodně naznačujícími účel objektu;

f) Slovní popis obcí, osad, tratí, případně i někte-
rých objektů, pro jejichž označení by smluvené znač-
ky nebyly vhodné.
Pro smluvené značky byly stanoveny tyto zásady:

značky mají být nejvýše dvoubarevné (polohopis a
výškopis), nemají mít plošný charakter a mají po-
kud možno nava'zovat na značky užité v topografic-
kých mapách. Mají být jednoduché, aby jejich
zobrazení na mapě mohlo být co nejvíce zmechani-
zováno. '
Pro technickohospodářskou mapu se základn1m

obsahem by byly tyto značky závazné. V mapách
s doplňkovým obsahem, které budou speciálně vy-
hotovovány pro jednotlivé účely, by se užilo dalších
značek, případně i barevných tak, jak' již jsou pro
jednotlivé účely v praxi užívány.
Některý zvláštní charakter objektů zobrazených

na mapě, pokud ho nelze pro hedostatekmísta vy-
jádřit na mapě, např. rozlišení u budov podle ma-
teriálu, podle počtu pater, orientačních a popisných
čísel apod., lze zapsat v písemnérrť.operátu.
Tím jsme zatím stručně náznačili předpokládaný

obsah technickohospodářské mapy, její vnější for-
mu a stav geodE;ltickýchzákladů. Očekáváme náměty
zejména od pracovníků z praxe, geodetů, územních
plánovačŮr, projekta:1tůaj., kteří tuto mapu budou
používat pro účely svého oboru:
Příště se budeme zabývat metodami vyhotovení

technickohospodářské mapy.

Lektoroval: inž. 'Viktor Hartl, OSGK

Rytí originálů map do vrstvy'

V poslední době nabývá v kartografické- tvorbě
stále většího významu rytí kartografických originá-
lů do vrstev. Vlastní metoda rytí není v kartografii
nová, protože tato technika byla používána o.dprvo-
počátku tisku map vůbec. Hlavní rozgíl nově za{rá-
děné technologie rytí do vrstvy proti metodám
předchozím je však v tom, že při rytí je poprvé
v kartografii používáno dokonalejších mechanizač-
ních pomůcek, než bylo až dosud výhradně použí-
vané rydlo. ,Tato mechanizace pak přináší zrychlení
a zjednodUŠení práce rytce při zachování kvality ryté
čáry a podstatně zjednodušuje i reprodukční proces
mapy. '
TeGl'mologierytí originálů map do vtstvy byla v čs.

mapové tvorbě používána již od r. 1932. Jako vrstvy
pro rytí bylo používáno buď chromované želati nové
vrstvy nebovrstv'Y ,kolodiové.
Rytí do chrómované želatinové vrstvy je dosud po-

užíváno při. obnově katastrálních map.,
Z evidenčně: udržovaného otisku katastrální mapy

se vyhotoví reflexní metodou kopie na skleněnou
desku, opatřenou svě,tlocitlivou vrstvou chromované
želatiny. Před vyvoláním se vrstva obarví v lázni,
obsahujíCí anilinové barvivo, aby bylo možno lépe
sledoVat postup vyvolávání. Vyvolávání negativu se
pak provádí vlažným velmi zředěným roztokem čpav-
ku. Při vyvolávání se želatina v relativně podexpo-
novanýchčárových prvcích rozpouští. Vyvolávání se
?řeruší, začne-li se na vrstvě dostatečně zřetelně
obj€vovat kresba. Pak se provede další' obarvení
\1stvy ve 2-13 barvíeich lázních obsahujícíchanili-

nová barviva tak, aby vrstva měla dostatečné krytí
R nepropouštěla aktivní světelné paprsky. Potom se
takto vzniklý zahalený negativ opatří' ochrannou
vrstvou, složenou z roztoku arabské klovatiny a
dvojchromanu draselného. Po usušení negativu je
možno přistoupit k provádění rytiny.
Na zahaleném reflex ním negatÍvu je patrný platný

I neplatný stav. katastrální mapy, neboť čároVé prv-
ky se odrážejí Ódtmavšího pozadí silnější. vrstvy že":
latiny. Při rytí se prorývá vrstva v mlstechčar plat-
ného stavu až na podložku, čímž vzniká negati~ ob-
novené katastrální mapy, schopný dalšího kopírová-
ní. Při ryti platnéhp stavu se kromě prvků poloho-
pisu ryjí též smhivené značky a parcelní čísla.
Ostatní popis katastrální mapy se vylepuje na
zvláštní průsvitku, která se skopíruje společně S ne-
gativem čárových prvků na ,tiskovou deSku. .
Zkušenosti ukázaly, že želatinová vrstva je pro

rytí vhodná, svojí měkkostí a vláčnost!. však vylu-
čuje použití mechanizačních prostředků. pro rytí.
Proto se na této vrstvě pracuje s obyčejnými rydly.
Obdobná technologie, jako je rozkrývání platného

od neplatného stavu na katastrální mapě, se používá
při reprodukčním procesu jiných mapových děl teh-
dy, volí-li technolog pro rozkryt dvou nebo více ba-
rev orij:Jinálu místo vykrývání nežádoucích prvků
retušovací barvou na negativu metodu rytí. Tato

I technologie se využívá zvláště výhodně tehdy, obsa-
huje-lireprodukovaný originál některý jednoduchý
čárový prvek vhodný pro rytinu, jako např. vodní
toky. V tom případě se vyhotoví mokrým}kolodiovým
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procesem příslušný počet hegativů (podle počtu roz-
krývaných barev) při nezměněné poloze fotografické-
ho reprodukčního přístroje. Po vyvolání a ustálení ne-
gativů se zhotoví pro barvu, kterou chceme rozkrýt
rytinou, zahalený negativ· ponořením vyvolaného
mokrokolodiového negativu do 2% roztoku Vesuvi-
mía pruské modři. Rytinu pal< provádíme běžnými
rydly:
, Tento postup se jeví hospodárný jen u těch prvků
mapy, ,jejichž značkový~líč je velmi jednoduéhý.
Ostatní prvky mapy se rozkrývají podle jednotlivých
barev na' normálních negativech. Uvedený technolo-
gický postup je však celkově pracný, neboť mnohdy
vyžaauje i vyhotovování předloh pro rozkryt jednot~
livých barev, a je častým zdrojem chyb. Zdá se, že
vývoj reprodukčních technik u vícebarevných ori-
ginálů bude proto napříště vycházet z fotomechanic-
kých způsobů rozčleňování jeqhotlivých barevných
, prvků mapy. V tomto směru jsou již v ČSR v posled-
ní době prováděny četné po~usy a v současné době
se již např. problém fotomechanického rozčleňování
dvoubarevných originálů mapy zdá být, v podstatě
rozřešen.
. Uvedené způsoby rytí do vrstev, které vycházely
svými' principy z více než 100 let starého vynálezu

; francouzských umělců (např. CamiUe Corot 1796-
1875, "clichés-verre"), jsou v posledp.ich letech po-
stupně nahrazovány takovou metodou rytí do vrstev,
která umožňuje v nejširší míře používat mechani-
zační pomůcky, a to přístrojky pro ryti nejrůznějších
prvků! m:apy i při složitém klíči smluvených značek.
Tento způsob .při zachování všech předností rytiny
dosahuje pronikavé urychlení výrobního procesu
mapy a tím i větší efektivnosti výroby.
Výhody nového způsobu ryti do vrstev s využitím

drobných mechanizačních pomůcek jsou: .
. a) úspora pracovní ·dobyproti kresbě,
b) výrazné zvýš'ení kvality proti kresbě,
c) zjednodušení reprodukčního postupu při výro-

bě mapy ..
Úspora pracovní doby vyplývá jednak ·z· toho, že

rytí jde rychleji než kresba při současném docílení
vyšší kvality rytých prv1<ůi při rytí originálu ve vy-
davatelském měřítku mapy, jednak z toho, že vrstvy
Ullložňují v nejširší míře využít nejrůznějších me-
charfických pomůcek, jako jsou např. trojnožka,
prstenec, vozík" různé druhy pantografů pro ryti
značek ta popisu, přístrojky pro rytí krouŽků, pro
čárkování, tečkování apod.fráce s těmitopřístroj~
ky je poměrně jednoduchá' a velmi rychlá a stejno-
měrnGStvyrytých čar li smluvených značek je do-
konalá. Úspory dosahovánépři různých technikách.
rytí a vrstvách se uvádějí 20-60 % proq kartogra-
fick-é kresbě, podl~ požadavků na přesnost a podle
obtížnosti klíče smluvených značek. Přitom vyryté
originály se při běžném' zacházení nemohou praktic-
ky poškodit, což' u kar:tografických originálů při po-
užití nálepek není možno vždy zaručit.
Též kvalita vyrytých ne~ativů nebo pdsitivů vyka-

zuje proti' negativům vzniklým z kresebných origi-
nálů fotoreprodukčnim způsobem nebo kresbou na
"fólie z umělých hmot zpravidla podstatné Zlepšení;
a to i při provádění ryt~yoriginálu přímo ve vyda-
vatelském měřítku mapy. Je to způsobeno tím. že při
rytí je možno docílit naprosté stejnoměrnosti a

ostrosti i u nejslabších čar, a to i tehdy, provádí-li
rytinu méně talentovaný kartograf.
80učasně 'se při použití rytí do vrstvy namísto

kartografické kresby zjednodušují i další reprodukč-
ní postupy mapy, které zpravidla snižují kvalitu do-
saženou u originálu a zdražují celkovou její výrobu.
Z originálu mapy vyhotoveného rytím do vrstvy je
zpravidla možno bez podstatné další retušérské úpra-
vy kopírovat přímo na průhledné fólie (astralon)
nebo na tiskové desky pro stroj. Volba postupu se
pak stanoví podle toho, zda jako konečný výsledek
rytí obdržíme negativní nebo positivní obraz mapy.
Z výše uvedených výhod nové metody rytí origi-

nálů map'<1o vrstvy vyplývajíi finanční úspory dosa-
hované při zavedení tohoto způsobu. Přitom: se
v prvé řadě projevuje úspora pracovní doby proti
klasické metodě kartografické kresby a' dále úspora,
vzniklá zjednodušením dalších reprodukčních pro-
cesů mapy, tj. vyřazením některých dříve nezbyt-
ných mezičlánků výraby, i úspora v použitém ma-
teriálu. .
.Te zřejmé, že pro své výhody je rytí, do vrstev

prvořadým předmětem zájmu, všech kartografických
institucí na celém světě. Velmi rozšířená je metoda
rytí v kapitalistických státech, zvláště pak v USA,
Ve Švýcarsku, Anglii, Rakousku, ŠvédskJ.1a dalších.
Ze zemí socialistického tábora propracovaly tuto me-
todu nejVíce Německá demokratická republika a
SSSR. Též v ČSR se zavádí tato metoda do zkušebního
provozu u celostátních i oblastních ústavů geodézie
a kartografie při zhotovování výškopisu topografic-
kých map; perspektivně se pak počítá s jejím ne-
ustálým rozšiřováním. .
V dalším se 'budeme zabývat některými problémy

spojenými s touto novou. metodou, jako je např.
otázka nejvhodnější volby nosiče rycí vrstvy, otázka
zavádění negativního nebo positivního způsobu rytí,
otázka rycích vrstev a' kopírování p~edloh pro rytí,
otázka strojků pro ryti a některých technologických
postupů. '

A. Nosiče vrstvy

Při zavádění nového způsobu rytí map do vrstvy
zůstává !itále ne zcela jed~označně rozřešenou otáz-
ka vhodného nosiče rycí vrstvy. Jedním z hlavních
předpokladu tohoto nosiče je totiž průhlednost nebo
průsvitnost, kterou z dosud známých materiálů, a
hmot používaných v kartogl'afii· zaručují:
a) sklo,
b) PVC ..:.,.fólie,
c) polyesterové fólie.

Pro rytí do vrstvy, které bylo dosud prováděno
v ČSR, se užívalo jako nosiče rycí vrstvy výhradně
skleněných desek. Jejich hlavní přednosti je třeba
spatřovat ve stálosti materiálu vůči změnám teplo-
ty a vlhkosti, ve tvrdosti pQvrchu a v dokonalé prů-
hlednosti. Přes tyto velmi příznivé vlastnosti, pro
něž jsou skleněné desky voleny dosud velmi často
jako nosiče nejrůznějších vrstev, mají tyto desky
závažné nevýhody: snadná rozbitnost,' značná váha
a ztížená manipulace s nim(
Tyto, nevýhody odstraňuje používání fólií z umě-

lých hmot. PVC-fólie, z nichž jako nejvýhodnější
pro tyto účely se jeví astralon, astrafoil, vinylit, vi-
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niproz~ transpalon apod., mají však některé Jme
vlastnosti, které vylučují nebo značně znesnadňují
jejich používání zvláště při větších a přesných více-
barevných pracích. Je to v prvé řadě ne zcela stálé
udržování rozměru (udává se 0,3-1,0 mm změny na
1 délkový metr fólie), poměrně nízký ]Jód tání,
elektrostatičnost a ne zcela dostatečná povrchová
tvrdost materiálu. Zvláště s posledními nedostatky
se musí pracovníci vypořádat a volit vhodné ryd
vrstvy i vho,dné hroty rycích jehel a konstrukce ry~
cích přístrojků.
Naproti tomu polyesterové fólie, užívané zvláště

v některých kapitalistických státech, jako je např.
hostaphan, mylar, terylen apod., jsou sice málo cit-
livé ke změnám teploty, jsou však dosti hygrosko.-
pické. Tyto fólie jsou nehořlavé, velmi odolné proti
mechanickému poškození povrchu, vůči běžným'
organickým rozpouštědlům a anorganickým slouče'-
ninám. K nevýhodám těchto fólií patří, že, se velmi
těžko zbarvují a nepřijímají kresbu prováděnou nor-
málními ani astralonovými tušemi.
Z uvedeného vyplývá, že po všech stránkách ideál-

ní nosič rycí vrstvy nebyl dosud nalezen, neboť
u vŠech zmíněných materiálů není současně zaruče-
\na nesrážlivost, povrch~vá tvrdost, nerozbitnost a
snadná manipulace. Jak vyplývá ze zahraničních a
i našich zkušeností, používají se skleněnédesky jako
podložky po4 rycí vrstvy zpravidla, u všech technic-
ky přesných" a víc~bare,vných prací, kde je kladen
zvláštní důraz na přesný soutisk barev. Pro tyto prá-
ce používají skleněné desky kartografické ústavy ve
Švýcarsku, Rakousku, Německé spolkové republice a
dalších zemích. Naproti tomu např. kartografické
ústavy v USA, které dlouho používaly skleněných de-
sek, přešly dnes prakticky výhradně na používání
fólií z umělých hmot, zvláště pak vinylitu nebo my-
laru. V NDR se v současné době používá při zhoto-
vování topografických map stále více rytiny na
astralonu, obdobně jako v SS~R, kde je používán vi-
niproz. Použ~vání fólií z umělých hmot jako podlož-

I ky pro rycí vrstvy je t~ž velmi rozšířeno v Anglil,
kde se používá astrafoUu, kťerý je podle technických
údaJů. velmi stálý v udržování rozměrů.
Celkově se však ukazuje, že používání fólií z umě-

lých hmot se dobře osvědčuje spíše pro práce jed-
nobarevné a pro práce s nižšími nároky na přesnost
soutisku jednotlivých barev, pro práce vícebarevné
se pak ukazují jako vhodnější sklehěné desky. Je
však třeba předpokládat,\ že neustále rostoucí prů- I

mysl umělých hmot vyhotoví takové fólie, které bu-
dou svými vlastnostmi tak dokonalé jako sklo a při-
tom odstraní též všechny jeho nevýhody.

B. ~egativní a positivní, způsob rytí do vrstvy

Volba vrstvy pro rytí se kromě jisté závislosti na
zvoleném nosiči v:rstvy provádí podle toho, jakého
konečného výsledku chceme rytinou' dosáhnout. Po-
dle toho rozeznáváme:
a) negativní způsob rytí, přičemž jako konečný

výsledek obdržíme negativní, dalšího kopírování
schopný obraz vyrytých prvků na skle nebo na fólii
z umělé hmoty,
b) positivní způsob, přičemž jako konečnývýsle-

dek obdržíme positivní obraz rytých prvků (matrici),
zpravidla na fólii z umělé hmoty.

Oba tyto způsoby jsou v praxi používány a osvěd-
čují se pro různé druhy prací.
Pro negativní způsob rytí do vrstvy se zpravidla

používá jako nosiče vrstvy skleněná deska, což po-
dle předchozí kapitoly svědčí o tom, že tento způsob
je volen zvláště při provádění přesných a jemných
kartografických prací. Používá se při něm rycích
vrstev nejrůznějších barev (červená, zelená, oran-
žová, žlutá, hnědá, bílá apod. -: kromě barvy mod-
ré). Společnou vlastností všech těchto vrstev je, že
nesmí propouštět světelné paprsky, k nimž jsou cit-
livé běžné kopírovací vrstvy. Podklad, podle něhož
se rytina provádí (sestavitelský ne.!Jo tppografický
originál, předloha. koncept apod.) je buď:

1. nakopírován na tu stranu podložky, na níž je na-
nesena rycí vrstva,

2. nakopírován na zadnl straně fólie (používá se teh-
dy, není-li možno na rycí vrstvu kopírovat pro
její snadnou rozpustnost v některých chemiká-
liích),

3. nebo podložen pod fólií,
Prvý z uvedených způsobů umoznuJe dosahovat

nejpřesnějších výsledků. Podklad se kopíruje buď
přímo na povrch nosiče vrstvy, nebo Se vkopíruje do
vrstvy, případně na povrch rycí vrstvy. Tento způ-
sob se používá vždy u skleněných desek a u silněj-
ších fó)ií z umělých hmot. U obou dalších způsobů,
uvedených ad 2. a 3. vzniká vždy určitá paralaxa,
jejíž velikost je úměrná síle nosiče vrstvy; je m.ož-
no. tedy oba tyto způsoby použít jen tehdy, pracu-
jeme-li s vrstvou nanesenou na velmi slabé fólie
z umělé hmoty. Kromě toho je způsob využití pod-
kladu pro provádění rytiny ještě závislý na optic-
kých vlastnostech vrstvy, tj. její průhlednosti, prů-
svitnosti nebo neprůhlednosti a na možnosti kopíro-
vat na podložku nebo na rycí vrstvu, jak je patrno
již z bodu 2.
U positivního způsobu se provádí ,nejprve vyrytí

všech prvků obsahu mapy, které mají být zhotove-
ny rytinou. Po provedené kontrole se pak rytina za-
barví speciální barvou nebo lakem, který se zachytí
ve vyrytých místech na podložce. Potom se prove-
de rozpuštění a odmytí rycí vrstvy a obdržíme vý-
sledek - positivní obrat vyrytých prvků na fólii.
Tento způsob je technikou provedení inverse do jis-
té míry. obdobný kopírovacím procesům, používaným
v reprodukci. Jako nosiče vrstvy se používázpravid-
la umělých hmot. Výsledky dosažené tímto zpŮso-
bem však nedosahují kvality negativní rytiny. Kva-'
lita pak závisí na vhodné úpravě povrchu podložky
a rycí vrstvy, jak si .ukážeme při popisu některých
positivních rycích vrstev. Důvod pro toto zhoršení
kvality tkví především v tom, že na zvolenou rycí
vrstvu, podložku, hroty rycích strojků i, vykrývací
barvu nebo lak jsou kladeny velké požadavky, takže
tento způsob je po stránce nároku" na použitý ma-
teriál podstatně obtížněji řešitelný než negativní ry-
tina. Zhoršení kvality positivu proti výsledkům do- '
saž~ým negativním způsobem rytí dosahuje někdy
a~ té míry, že se tato kvalita blíží kresbě speciální
tuší na astralon. Proto se positivní způsob rytí po-
užívá zpravidla jen ti map měřítkÁ 1:5000. nebo vět-
šího, u map podrobnějších a map s většími riároky
na přesnost a jemnost čárových prvků se pak lépe
uplatňuje negativní způsob rytí.
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Pokud se týče možnosti prováděníopray, přede .•.
psaných na nátisku, v ol."iginálech zhotovených po-
sitivním nebo negativním způsobem rytí, lze je sná-
ze, provádět při způsobu negativním. Na negativních
rycích vrstváCh se dají totiž provádět opravy velmi
snadno použitím běžných' nebo -speciálních vykrý-
vacích prostředků, které po zaschnutí je možno opět
prorývat. Přitom se dosahuje stejné kvality jako
u původní rytiny. U matrice, vzniklé positivní me-
todou rytí do vrstvy, je pak možno provádět opravy
dvojífn způsobem:
a) při menších opravách se )nejprve odstraní chyb-

ná kresba. odškrábáním a nová kresba se' provede
tuší - tento způsob může mít do jisté míry vliv na
zhoršení kvality opravy proti ostatním rytým prv-
kům mapy,' '
b) při rozsáhlejších opra~ách se po odstranění

chybné kresby nanese na fólii znovu vrstva pro po-
l>itivní způsob rytí a po vyrytí oprav se provede
opětné zabarvení' prorytých míst a smytí rycí
vrstvy.
Uvedené způsoby pro~ádění oprav se u některých

vrstev ještě dále zjednodušují (viz např. Wienekeho
vrstva pro rytí).
Volbu rycích vrstev provádíme zpravidla podle po-

žadavků na rytinu a podle dalšího reprodukčního
postupu,. který budeme používat. Přitom 'využíváme
negativní způsob rytí zvláště v těch případech, kdy:
1. je možno všechny prvky zobrazené v určité

barvě na mapě provést rytinou při ekonomickém vy-
užívání teto metody (např. nenHi v uvažované bar-
vě žádný popis), .'
, 2. kopírování se-provádí přímo z vyrytéhonegati-

I/U na plánografický papír nebq na tiskovou desku.
Při tomto způsobu je třeba, aby rytina ·byla pro-

váděna stranově obráceně, aby bylo možno z nega-
tivu kontaktně kopírovat (tj. vrstvami přivrácený-
mi k sobě) na plánografické papíry nebo na tiskovou
desku pro. tisk na strojích přenoskového typu. Pro-
vádí-li se rytina stranově věrně, je možno z néga-
tivu vzniklého rytinou kopírovat jen na tiskové des-
ky, určené pro průtahové lisy, nebo je nutno pra-
covat na velmi slabých fóliích z umělých hmot,
z nichž je pak možno kopírovat přes sílu použité
f,ólie7Tento způsob však nelze použít u přesných a
po stránce kvality příliš nároOhých prací, neboť sla-
bé fólie mají zpravidla jednak' menší stálost ,v udr-
ženi 'rozměrů, jednak při kopírování dojde vždy
k určit~mu rozkopírování čárových prvk~ mapy
podsvícením vyrytýeh čar.
Bylo ~eznáno, že kvalita negativních bílkových ko-

pň na tiskové desky je podstatně horší proti kopiím
zhotoveným positivním kopírovacím způsobem. Pro-
to se zpravidla z vyrytého negativú zhotovuje nej-
prve positivní kopie na astraión, s níž je pak možno
dále pracovat jalw s matriéí, vzniklou positivním
způsobem rytí; z astralonové kopie je pak možno vy-
hotovit kontaktním kopírováním tiskovou desku (po-
sitivÍ1.í hlubokopie). Kvalita tiskových desek dosa-
žená tímto reprodukčním postupem je pak co do
ostrosti čar podstatně vyšší než u kopií zhotovených
negativním kopírováním. Přes tuto skutečnost je ne-
gativní způsob kopírováni tiskových desek y někte-
rých státech, jako např. v USA, 'Velmi oblíben a do-
sud používám

Positivní způsob rytí volíme především tehdy,
chceme-li zhotovených matric použít
1. pro vyhotovení plánografických kopií suchou ces-

tou (např. ozalidovým způsobem),
:l. pro přímé kopírování na tiskové desky positiv-
ním způsobem,

3. pro doplnění některých prvků mapy kresbou nebo
průsvitnými nálepkami se značkami nebo názv(
slovím,

4. pro vzájemnoU kontrolu barevných prvků mapy
přiložením jednotlivých matric na sebe; v tom
případě je ovšem nutno použít slabých fóliI.
Otázka provádění rytiny stranově věrně nebo pře-

vráceně se řeší 'podle zvoleného dalšího postupu ob-
dobně jako při použití rytiny negativní.,
Kromě těchto' dvou uvedených základních způso-

bů rytí do vrstvy existuje,ještě způsob kombinova-
ný, který pro jeho výsledné vlastnosti řadíme spíše
k positivním metodám rytí. Ve Švédsku byla 'totiž
před několika lety vyvinuta a je dosud používána
negativní bílá rycí vrstva, jejíž způsob použití spo-
juje do jisté míry vlastnosti negativního i positivní-
ho způsobu rytiny. Při práci na této vrstvě,se pro-
vádí nejprve negativní rytina čárOvých prvků; znač-
ky a popis se pak na bílou vrstvu vylepí z repro-
dukčních otisků na neprůhledném materiálu. Po do-
'končení této práce se rytina na zadní straně fólie
buď podloží černým papírem, nebo se zabarví čer-
ným lakem. Tím dostanou vyryté prvky mapy zdán-
livě černé zabarvení a s takto upraveným originá-
lem je možno dále pracovat stejně jako s originá-
lem vzniklým kresbou. Výhodou tohoto způsobu je,
.že využívá časových úspor a zvýšení kvality čáro-
vých prvků, které spolu. přináší negativní rytina;
přitom používání speciálních přístrojků pro rytí slo-
žitých smluvených značek není při této metodě nut-
né. Dále umožňuje popsaný zpť1sob i fotografické
zmenšování a tím docílení jemnější kresby jak v čá-
rových prvcích, tak i ve značkách a v popisu. K ne-
výhodám tohoto způsobu však patří okolnost, že ne-
vylučuj~ 'poměrně drahý fotoreprodukční proces,
který ''do jisté míry, jak Jfž bylo vpředu uvedeno,
snižuje celkovou kvalitu čárových prvků mapy; kro-
mě toho neodstraňuje nutnou retuš fotograficky
získaných negativů. Vlastní reprodukční proces se
tedy tímto postupem nezjednodušuje.
Zhodnotíme-li kriticky všechny popÍ\Sované způ-

soby rytí do vrstvy, zjistíme, že žádný z uvedených
způsobů není možno označit jako nejvhodnější a uni-
versální pro všechny práce. Při volbě metod je třeba
se řídit zásadou, aby u mapových děl s velmi jem-
ným značkovým klíčem byl spíše používán pro svoje
přednosti v dosažitelné kvalitě způsob negativní,
u prací s hrubším značkovým klíčem pak spíše způ-
soby positivni. Některé z positivních způsobů rytí
je však možno při vhodné volbě rycí vrstvy a pod-
ložkypoužívat i pro práce velmi náročné. Kromě
toho, jak již bylo dříve uvedeno, je též třeba při-
hlížet k dalšímu postupu reprodukčního zpracování
mapy, aby mnohdy velmi kvalitní výsledky dosažené
některou z uvedených metod nebyly znehodnoceny
několikanásobným nezbytným skopírováním jednot-
livých prvků mapy. Celkově se. však dá předpoklá-
dat, že positivní metody rytí, jakqžto vývojově mlad-
ší, budou po odstranění některých dosavadních ne-o
dostatků nejméně rovnocenně konkurovat metodám
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negativním, ba případně je i předčí, a že budou
stále ve větší míře používány.

C. Vrstvy pro rytí

Základní technickou podmínkou pro zavedení nové
metody rytí do vrstvy je vyřešení dokonalé rycí
vrstvy. V tomto směru byly konány na celém světě
četné pokusy a vytvořena řada vrstev nejrůznějších
vlastností, Z nicl;tž všechny mají jisté výhody i ne-
výhody, žádná však nedosáhla úplné dokonalQsti.
Požadavky na dokonalou rycí vrstvu jsou tyto:
a) vrstva má Umožňovat snadné rytí,
b) vrstva má být dostatečně tenká a jemnozrmťá,
. c) vrstva nesmí být příliš křehká, aby dávala Čis-
tý vryp,
d) vrstva nesmí být příliš měkká, aby vyryté čáry

se opět neslévaly; vyrytá čára nesmí být potrhaná.
EJ1 rytá tříska se nesmí přilepovat zpět k rycí vrst-

vě' nebo zanášet vyrytou čáru,
f) vrstva má být po celé fólii stejnoměrná, jak co

do kvality, tak do, síly vrstvy,
g) vrstva se má snadno nanášet na používané pod-

ložky (sklo, umělé hmoty), nejlépe pomocí odstře-
divky,' '
h) vrstva má být odolná protLpoškrabání, tj. má

být povrchově dostatečně tvrdá a tím umožňovat
práci s přístrojky pro rytí,
i) vrstva má být netečná k vlivům světla, tepla,

vlhka i chemikálií používaných při kopírovacích pro-
cesech a má umožňovat i vícenásobné nakopírování
podkladové kresby,
j) vrstva má umožňovat konceptní předkresbu

měkkými tužkami, .
k) vrstva má dobře držet na podložce,

-1) ~rstva nemá dlouho schnout nebo zrát, tj. má
být pokud možno ihned po nanesení. upotřebitelná"
m) vrstva nemá stárnout, tj. ztrácet své rycí

schopnosti i delší dobu po vyrytí celého originálu,
aby na ní bylo možno' provádět opravy; vrstva ne·
smí praskat ani odprýskávat.
Kromě toho vrstvy pro negativní způsob rytí ne-

smějí propouštět aktivní světelné paprsky a mají být
dostatečně celistvé, aby potřeba rettlše vyrytéhC'
originálu před kopírováním byla minimální.
Vrstvy pro positivní způsob rytí pak dále
a) musí umožňovat od,maštění' podložky v místech

prorytých prvků před zatřením laku,
b) nesmí absorbovat ani propouštět barvu (lak),

která se má zachytit jen na vyrytych místech,
c) musí být rozpustné v jiném rozpouštědle, než

je rozpustný lak a naopak,
d) musí být dobře smytelné bez zanechání jakých·

koliv stop na podložce,
e) musí plnit podmínky pro provádění oprav, uve·

dené v předchozí kapitole.
Z přehledu vlastností dokonalé rycí vrstvy je pa-o

trno, že nároky zvláště na vrstvy pro positivní způ-
sob rytí jsou značně vysoké. Dokonalá rycí vrstva,
která by splňovala všechny výše uvedené podmínky,
nebyla dosud vynalezena. Jsou však dnes již vyvinuty
některé vrstvy pro rytí, které se požadavkům na
dokonalou rycí vrstvu velmi přibližují.
Z .mnoha vrstev pro rytí,. které již existují, lze

vyvodit závěr, že většina Z nich sestává z několika
vrstev dílčích. Na podložku se nanáší zpmvidla nej-

Obr. 1: Složení rycí vrstvy
R . . . hrot rydla
D kopírovací nebo kreslicí vrstva
C bílá mezivrstva
B . . . rycí vrstva
A ochranná vrstva
P podložka (nosič vrstvy)

prve tenká průhledná ochranná vrstva (viz obr. 1),
na ní pak vlastní rycí vrstva a na tu kopírovací nebo
kresli~í vrstva, na níž se nakopíruje předloha pro
rytí. Včel ochranné vrstvy, která se nanáší přímo na
podložku, tkví v tom, že rydlo proryje bezpečně výše
uloženou rycí vrstvu, i když se někdy nedotkne
l?odložky V celé šíři dráhy ryté čáry. Zůstává \tedy
i čára, provedená poněkud ztupeným nebo obrouše-
ným hrotem rydla stále skoro stejně kvalitní jako
s rydlem nově nabroušeným:. Kromě toho chrání tato
vrstva do jisté míry i povrch podložky před poško-'
zením, což je důležité zvláště u fólií z umělých
hmot, jejichž povrch je měkčí než sklo.
VÝ,znamvlastní rycí vrstvy a požadavky na ni byly

uvedeny již v předchozích odstavcích. Je-li tato ryd
vrstva černá nebo příliš tmavá, dává se mezi ni a
kopírovací vrstvu ještě bílá mezivrstva, která umoŽ-
ňuje, aby předloha 'nakopírovaná na horní vrstvě
byla lépe znatelná. Horní vrstva kopírovací nebo
kreslicí má pak umožnit nakopírování (i vícenásob-
né) jednotlivých prvků mapy pokud možno v růz-
ných barvác;h. Pro nakopírování se používá zpravid-
la některý z plánografických procesů, jako kyano-
typická kopie, sépiová kopie, nebo diazotypické ko-·
pie v různých barvách.
P.odle optických vlastností dělíme rycí vrstvy na

průhledné nebo průsvitn~ a na neprůhledné. Při prá··
ci s vrstvami používáme zpravidla prosvětlovacího
ryteckého stolu, u něhož můžeme řídit intensitu
osvětlení a případně i barvu světla předřazováním
různých barevných filtrů před světelný zdroj. Jako
osvětlovací zdroj je nejlepší používat odražené' den-
ní světlo, popřípadě světlo obyčejných žárovek. Po-
vrch desky rytecckého stolu je vždy matovaný,aby
deskou procházelo světlo rozptýlené. Plochu, která
není pokryta fólií s rycí vrstvou, je vhodl').éještě za-
krýt tmavým papírem, aby ostřejší okolní světlo
nerušilo rytce při práci.
Při práci bez prosvětlovacího stolu se 'používají

buď průhledné různě zbarvené rycí vrstvy, pod které
se předloha podkládá nebo nakopíruje, nebo se po-
užívá neprůhledná bílá vrstva s nakopírovanou před-
lohou zpravid~a v modré barvě. Tento poslední způ-
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sob je pro kart6grafy:..rytce nejvýhodnější, neboť
jednak odstraňUje námahu zr~ku způsobenou svět-
lem ryteckého stolu, jednak vylučuje investice spo-
jené s úpravou kresličských stolů na stoly prosvět-
lovací. .

Závěrem této kapitoly si U:veďmeněkolik nejty-
pičtějších rycích vrstev, jejich vlastnosti a užití.
, Z historického hlediska první vrstvu pro rytí na skle,

. která se odlišovala od dříve používaných vrstev želati-
nových nebo kolodiových, popisuje v r. 1939 Snisarenko
v 6. Čísle časopisu Geodezist. První využití nových rycích'
vrstev společně s jednoduchými rycímipřístrojky se'
přiznává S. Sachsovi, který. tuto metodu použil již v r.
1940. V průběhu 2. světové války nastal další rozvoj
metody rytíoriginálú map do vrstev, zvláště v USA
a v Německu: V r. 1944 je patentována v Německu prvá
ryd vrstva na astra Ionu, umožňující positivní zpúsob
rytí. Jejím vynálezcem byl Wieneke. Po skončení války
nastal pak rychlý rozvoj rytí' do vrstev nanesených na
sklo nebo fó~ie z umělých hmot. V r. 1947 se začala
rytina uplatň~vat .ve Švédsku a od r. 1952 přechází n2
tuto metod1,l Svýcarsko, kde se vrstva nanáší výhradne-
na sklo. Ve Švýcarsku byly pak velmi brzy vyvinuty spe-
ciální přístrojky a negativní rycí vrstva velmi dobrých
kvalit. TéŽ Anglie začíná· vyrábět vlastní rycí vrstvy
. a speciální přístrojky s využitím umělých hmot. jlj.ko
nosič vrstvy zavádí astrafoil. V Německé spolkové re-
publice se pak dále propracovává Wiel1ekeho positivní
metoda rytí, která postupným zdokonalováním přináší
stále kvalitnější výsledky. Též v Německé,demokratic-
ké republice, kde byl v r. 1953. vyryt první originál
výškopisu mapy v měřítku 1:200000, je zahájen zvláště
pak od. r. 1955 plánovitý. rozvoj této metody, která po-
stupně nachází velké uplatnění zvláště u topografic.kých
map. Velké zásluhy o zdokonalování této metody zvláště
pak v oboru rycích přístrojků má v NDR s. Kurt Zie-
mer, pracovník' ústavu Kartographischet Dienst v Po-
,stupimi. Též. v SSSH je ji~ delší dobu této nové me-
todě věnována značná po~ornost.
V USA bylo. vyvinuto několik vrstev prp rytí. Jejich

společnou vlastností je, že se příliš dobre nenanášejí
na podlo:i:ky a pomalu schnou; je to způsobeno do jisté
mÍl:y tím, že vrstvy používané v USA jsou poměrně sil-
né. Jako podložky' se po několikaleté práci se sklem za-
čaly užívat výhradně fólie z umělých hmot, zvláště pak
mylar. V poslední době jsou vyvíjeny v USA. některé
nové fólie, k~eré mají vykazovat vlivem změny teploty
i vlhkosti pouze dvojnásobnou roztažnost proti· sklu.
V USA se nejčastěji používá vrstev žluté nebo oran-

žové barvy, na něž se kyanotypickýrtl způsobem nakopí-
ruje předloha. Podle požadavků rytce je pak možno při
rytí barvu vrstvy upravit na prosvětlovacím stole před-
řazením filtrů různých barev. Též intensitu světla je
možno v ryteckých stolech regulovat. Uvedené vrstvy
slouží pro negativní způsob rytí, který je v USA velmi
oblíben. Z vyrytýchoriginálů se pak zpravidla zhoto-
vuje přím,o negativní bílková kopie na tiskovou desku.
Výsledky dosahované v USA touto technologií však ne-

~.jsou zcela uspokojující a do jisté míry snižují kvalitu
čárových prvků, která by1l!l-+ískána rytinou.
Ve Švýcarsku byla ú:stllvem Eidgenossische Landes-

topographie v Bernu vyvinuta' velmi dokonalá průhled-
ná červeno-hnědá rycí vrstva, která se n.anáší na sklo.
Tato vrstva sestává ze tří dílčích vrstev a její celková
sila je 0,3 mm. Vrstva splňuje prakticky všechny poža-
davky kladené na dokonalou negativní rycí vrstvu a je
rozšíře.na i V některých jiných evropských zemích, jako
např~ v Německu. ,
V Německé spolkové republice se používá kromě zmí-

něné vrstvy švýcarské několika dalších vrstev pro ne-
gativní způsQb rytí. Je to např. vrstva. firmy Klimsch,
zv. "Klimsch-Radierschicht-weiss", která se nanáší na
sklo nebo' astralon. Tato vrstva je silnější než vrstva
švýcarská a dává poměrně dobré výsledky. Vrstva se-
stává i tmavohnědé podlevy, nepropouštějící aktivní
světelné paprsky a z bílé kryci vrstvy, na níž je mgžno
kopírovat podkladový materiál i provádět konceptní
předkresbu měkkou tužkou. !Pro kartýrování se opatřuje
ještě vrstvou klihu, na níž je pak možno kreslit jako

na kartón. Větší množství kartografických podniků
používá žlutou rycí vrstvu fy Pensky, Karlsruhe, která
je vhodná pro rytí na skle. Vrstva však poměrně po-
malu schne, neboť teprve po několika dnech je možno na
ni kopírovat a rýt. Značná pozornost jev NSR věnována
kartýrování map velkých měřítek na fólie, opa.třené rycí
vrstvou (Ritzkartierung); na téže fólii se pak provede
rytina, čímž vznikne originál schopný přímého kopíro-
vání na tiskovou desku. Podle volby rycí vrstvy je pak
výsledný originál negativní nebo positivní matricí mapy.
Ipro negativní metodu kromě uvedené vrstvy "Klimsch-
Radierschicht-weiss" používá např. Bayerisches Landes-
vermessungsamt vlastní žlutou, slabě průsvitnou vrstvu
~a astralonu, na níž zpracovává kata,strální mapy.
Z positivních vrstev používaných v NS'R pro metodu

rytí je nejznámější bílá vrstva Wienekeho. Tato vrstva
se nanáší na b,15 - 0,25 mm silné astralonové fólie s jem-
ně matovaným povrchem, neboť kvalita čáry při posi-
tivní metodě rytí závisí na jemnosti zrna astralonu. Též
pro kresbu astralonovou tuší je toto jemné matování
astralonu vhodnější než obvyklé zrnění. Na Wien.ekeho
vrstvu je též možno kreslit a kartýrovat. ,Po vyrytí
a zabarvení obdržíme positivní matrici mapy schopnou
dalšího kopírování. Hycí vrstvu není nutné před ko-
pírováním smývat. Tato 'okolnost velmi usnadňuje pro-
vádění oprav originálů po nátisku, protože potřebné
prvky je možno. snadno dorýt do vrstvy a znovu zabar-
vit. Chybně vyryté prvky se před zabarvením rytiny
vykrývají přípravkem oDepsor F, který slouží též pro
"provádění větších korektur rytinou na dokončené' po-
sitivní matrici, z níž byla smyta rycí vrstva.
Při používání Wienekeho metody je možno některé

prvky obsahu mapy--1eště před nanesením rycí vrstvy
nakopírovat nebo natisknout na astralon. Používá se
toho s výhodo.u např. u kli\tastrálních map pro kopii
rámu nebo jiných opakujících se prvků, shodných pro
celou sérii map.
S Wienekeho'bílou rycí vrstvou je možno pracovat !:lez.

prosvětlovacího stolu. V případě, že předloha pro rytí
je průhledná, může se použít té~ Wienekeho světle
modré rycívrstvy, která má obdobné rycí a ještě vhod-
nější kopírovací vlastnosti než vrstva bílá; v tom pří-
padě je však nutno pracovat na prosvětlovacím stol~.
, Úspory času při používání Wienekeho vrstev se uvAC.
dějí u rytiny polohopisu 20 -30 % (podle obtížnosti
značkového klíče), u výškopisu až 60 0/O proti kresbě.
Dosahovaná kvalita čárových prvků však není ppdstat-
ně lepší než při kresbě speciální tuší na astralon.
V Anglii se používá rycích vrstev vyráběných firmou

. South Wales Chemical Works. Tato firma dodává ryci
vrstvy v několika provedeních, z nichž některé dávají
positivrií, některé negativní výsledný originál. vývojo-
vě nejstarší z nich je oranžová rycí vrstva, která má
universální použití pro negativní i positivní způsob rytí.
Jen pro positivní způsob je vyráběna vrstva neutrálně
šedá, hnědá a zelená. Tyto ,Vrstvy mají vhodnější rycí
vlastnosti než v.rstva oranžová, která je poněkud silná,
aby dostatečně kryla při kopírování při jejím negativ-
ním použití. Neutrálně šedá rycí vrstva se používá
zvláště tehdy, pracuje-li se s barevnou předlohou. Tón
šedé barvy je volen tak, aby nezkresloval bare,vné od-
stíny podkladu. Vrstva je silně transparentní. Hnědá· po-
sitivní vrstva má stejné vfa!ltnosti jako vrstva šedá;
dosahované výsledky jsou však ještě lepší než u vrstvy'
neutrálně šedé a též kresba tužkou je u této vrstvy
lépe viditelná. Zelená positivní vrstva je Velmi oblíbena,
neboť tón barvy nevzbuzuje tolik únavu oka rytce jakO'
při pqužívání barev předchozích. Se \ všemi popsanými
anglickými vrstvami se pracuje na prosvětlovacích I

stolech.
:Práci bez prosvětlovací~o stolu umožňuje bílá rycí

vrstva téže firmy, která je Určena pro negativní způ-
sob rytí. Přitom propustnost světla je u této vrstvy do-
statečná i pro práci na prosvětlovacím stole s podlo-
ženou průsvitnou předlohou. Vrstva umožňuje obdobné
použití jako ·bílá vrstva švédská, neboť po podložení ry-
tiny černým papírem je možno do originálu vylepit ná-
zvosloví a značky a originál fotografovat reprodukčním
přístrojěm. Jako nosič pro všechny druhy vrstev vyrá-
běných v Anglii se používá astrafoil v různé síle; vrst-
vy se nanášejí na hladkou stranu fólie ..
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Všechny uvedené anglické vrstvy jsou do znaČné mí-
ry hygroskopické a doporučuje se s /nimi pracovat
v prostředí s relativní vlhkostí vzduchu nad 50 %. Při
rtižší vlhkQsti vzduchu není vryp dostatečně čistý:
V silně vlhkém prostředí je však nutno dbát při práci
s vrstvami velké opatrnosti, neboť se mohou poškodit
již silnějším třením nebo tlakem ruky.
V NDR se kromě vrstvy švýcarské uplatňovala též

negativní zelenohnědá rycí vrstva "Bitumen-iKollodium-
Schicht", která se používala zvláště pro rytí výškopisu
topografických map. Tuto vrstvu je možno nanášet na
sklo i na astra Ion a její vlastnosti pro rytí jsou dobré.
V SSSRse začalo nejprve používat asfaltové rycí vrst-

vy, s níž je nutno pracovat na prosvětlovacím stole.
Tato vrstva však není dostatečně trvanlivá a snadno
se může poškodit jak při práci, tak i přímo při vytá-
čení v odstředivce. Proto je zpravi<}la třeba u této
vrstvy provádět po vyryt! prvků mapy větší, te,hnickou
retuš.
V poslední době v SSSR obdobně jako v jiných stá-

tech se přechází na bílé ryd vrstvy, s nimiž je možno
pracovat piH odraženém dénním světle. Prvou z těchto
vrstev vyvinul Vědeckovýzkumný ústav vojenské to-
pografické služby. Tato vrstva neplní však zcela poža-
davky kladené na dokonalou ryci vrstvu, protože po-
měrně rychle vysychá a ztrácí své vhodné vlát5tnosti
pro rytí. Vrstva je používána pro negativní způsob, nemá
však dostatečné krytí a je třeba ji před kopírováním
barvit. V r. 1957 byla proto ,Ústředním výzkumným
ústavem geodézie a kartografie vyvinuta nová negativní
bílá ryd vrstva s lepším krytím a větší trvanlivostí než
vrstva předchozí. Vrstva se nanáší na viniproz.
Též v OSR je věnována rYcím vrstvám v posledních

letech zvýšená pozornost. Ve vojenské topografické
službě byla vyvinuta a je dosud používána hnědá rycí
vrstva "Rylak", kterou lze použít pro negativní i posi-
tivní způsob rytí. Jako nosič vrstvy se používá astralon;
rycí vrstva se na něj nanáší štětcem. Vrstva ",Rylak"
je poměrně měkká a citlivá na mechanické poškození,
takže neumožňuje dobře použIt rycích přístrojků. Kro-
mě toho je vrstva poněkud lepkavá, takže vyryté části-
ce mohou snadno zanést prorytá místa originálu.
V kartografických složkách resortu ÚSGK byla nej-

prve pokusně používána zelená negativní rycí vrstva,
vyvinutá provozní laboratoří 'KRÚ v Praze. Uvedená
vrstva sestává z řady mezi vrstev a nanáší se v odstře-
divce na skleněné desky. Při dosavadních zkouškách se
sice dobře osvědčila, je však značně' tvrdá a je možno
s ní pracovat pouze na prosvětlovacím stole. Proto vy-
vinula provozní laboratoř 'KRÚPraha další ryd vrstvu,
jejíž povrch je zbarven bíle. Podkladový materiál je
možno na tuto vrstvu nakopírovat kyanotypicky. Podle
dosavadních zkušeností je tato vrstva poněkud vláčněj-
ší a vhodnější pro rytí než vrstva předchozí.
Z uvedeného přehledu vyplývá, že rydch vrstev byla

již vyvinuta celá řada. V kapitalistických zemích je je-
jich výroba prováděna i továrně. Na trhu se pak obje-
vují buď ve formě roztoků a emulsí, které si jednotlivé
kartografické podniky nanášejí na vlastní podložky (sklo
nebo fólie z umělých hmot), nebo již přímo nanesené
na fólie. Jinak ve většině evropských států (Švýcarsko,
NDR apod.) se vyrábějí rycí vrstvy přímo v kartogra-
fických závodech podle vlastních receptur~
Celkově je možno pozorovat, že v posledních letech

se stále více vyvíjejí takové rycí vrstvy, které umož,,:
ňují provádět rytí bez prosvětlovacího stolu. Používá
se bílých rycich vrstev, které kromě splnění tohoto
požadavku umožňují i jejich využití jak pro zobrazo-
vání, tak i pro kombinovanou metodu rytí s vylepením
některých prvků mapy přímo do originálu, a případně
i zmenšení nebo zvětšení originálu fotografi,ckou cestou.

Zavádění rytí do vrstvy místo kartografické kres-
by je nerozlučně spjato s neustálým vývojem, roz-
šiřováním a zlepšovánim drobné mechanizace - ry-
cích přístrojků.

Nejprve se pro rytí zač,aly používat jednoduché
rytecké jehly, rydla a škrabky (šábry) ve spojení se
šablonami pro rytí značek, písma a číslic. Později
byly vyvinuty jednoduché přístrojky jako trojnožka
a prstenec, které byly opatřeny vyměnitelnými a
později i volnoosými excentricky umístěnými rycími
jehlami. Používání těchto, přístrojků podstatně
urychlilo iácvik kartografů při přechodu na zhoto-
vování originálů map rytinou. Pro rytí smluvených
značek 'a pro popis byly pak vyvinuty různé druhy
-pantografů. V poslední době jsou též vyvíjeny při-
strojky pro rytí přerušovaných čar, kroužku a te-
ček, a to buď mechanické nebó elektrické. Ke vše-
obecnému používání těchto přístrojku však dosud
.nedošlo, neboť jsou v současné době většinou vyvi-
nuty jen ve zkušebních prototypech. Kromě toho se
někteří kartografičtí odbor~íci v zahraničí dosud
spíše přiklánějí k používání jednoduchých pantogra-
fů a šablon.
Nejrozšířenější z jednoduchých rycích přístrojků

je trojnožka. V principu představuje tento přístro-
jek jednoduché držátko pro jednu ruku, opatřené
dvěma n~ičkami se skluznými plochami a třetí no-
žičkou s rycím hrotem. Konstrukce přístrojku je
provedena z kovU nebo z umělých hmot.. Pro práce
na skleněných podložkách se vždy používá těžších
kovových přístrojku. Při práci na podložkách z umě-
lýchhmot nejsou však tyto přístrojky pro svoji
váhu příliš vhodné, protože jehla snadno prorývá
~oučasně s rycí vrstvou i podložku. Proto byly
v Andiii vyvinuty lehké přístrojky z umělých hmot,
u nichž byla dále pro .lepší ovladatelnost nahrazena
skluzná plocha kuličkou otáčivou v ložisku. S tě-
mito přístrojky je možno pracovat i na měkčích ry-
cích vrstvách.
Rycí jehla' je u trojnožek zpravidla konstruována

jako pevná, a to buď kolmá na: rycí vrstvu. (Anglie,
NDR) nebo šikmá (fa Haag-Streit, Švýcarsko). Kro-
mě toho byly též vyvinuty trojnožky .s volnoosou
rycí jehlou, které slouží zvláště pro rytí silnějších
křivých čar. ,
Trojnožka je vhodná pro ryti jednoduchých čá-

rových prvku mapy. U volnoosé trojnožky je možno
kromě jednoduchých čar rýt i čáry dvojité a trojité,
'neboť rydla se při změně směru rytí automaticky
stavějí kolmo na směr pohybu přťstrojku. Rycí jehly
se brousí zpravidla do tvaru kužele nebo dlátka. Po-
užívají se proto nejčastěji obyčejnégramofonové
jehly, jejichž hrot se zbrousí na' potřebnou sílu. Tyto
jehly jsou velmi levné a je možno je dodávat i pře-
dem zabroušené. Nevýhodou gram:ofonových jehel
je, že se poměrně rychle opotřebují. Proto byly
v Anglii zvoleny pro přístrojky rycí hroty z umělého
safíru, které mají až 60krát větší trvanlivost než
hroty ocelové. Dosažitelná přesnost ve stálosti síly
ryté čáry se při použití safírových hrotů uvádí 0,006
milimetru.
Při dalším vývoji trojnožky vznikl požadavek na

obouruční vedení tohoto přístroje, které by umož-
, nilo přesnějŠí rytí čáry. Proto byla ve Švédsku do-
plněna trojnožka držadlem a ve Švýcarsku později
vyvinut univerzální přístroj pro obourucní' držení -
prstenec. V NDR.byl pak tento pr~enec zdokonalen
tím, že rycí jehlu je možno používat buď jako pev-
nou, nebo ji uvolnit a používat jako volnoosou.
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V SSSR byl vyvinut rytecký vozík, který též vy-
užívá principu trojnožky. Rycí hrot je u tohoto pří-
strojku veden sklopným držátkem tužkového tvaru.
~kluzné plochy jsou nahrazeny lehko otáčivými ko-
lečky a přístroj je upraven tak, že posunem závaží
umístěného na přístrojku je možno přímo regulovat
tlak hrotu rycí jehly na vrstvu. Vedení u tohoto pří-
strojku je jednoruční; při rytí pak táhne rytcova
ruka za tužkové držadlo celý přístrojek za sebou.
Toto vedení má výhodu v tom, že se tech~'ika rytí
velmi přibližuje technice kresby a tím usnadňuje
i zácvik kartografů na tuto metodu. Přístrojek je
velmi dobře ovladatelný.
V ČSR byla ve VÚGTK vyvinuta trojnožka s pev-

nou kolmou rycí jehlou, u níž skluzné plochy jsou
nahrazeny kuličkami otáčivými v ložisku (obr. 2).

Obr. 2: Trojnožka a horizontální pantograf čs. výroby
(prototyp)

Kromě toho má přístrojek u držáku rycí jehly
zvláštní nálitek pro zabezpečení prstů rytce proti
sklouznutí. Přístrojek byl zkoušen ve všech karto-
grafických složkách ústavu resortu ÚSGK. Kromě
toho byla v KRÚ Praha vyvinuta tzv. miniaturní uni-
verzální rycí trojnožka. Je to jednoduchý přístrojek
určený pro jednoruční vedení, který se svým tva-
rem co nejvíce přibližujekresličskému peru, přitom
však zachovává princip trojnožky; lze jej používat
s kolmou, šikmou i volnoosou rycí jehlou.

Dalších rycích přístrojků byla již v prototypech
vyvinuta v zahraničí celá řada, velmi těžko se však
uplatňuje jejich zavádění do výroby. Nejrozšířenější
z nich jsou přístrojky pro rytí kroužků od nejmen-
šího poloměru (bodu) až po poloměr několika mili-
metrů. Velmi rozšířené jsou též mechanické rytecké
pantografy horizontální nebo vertikální, z nichž po-
slední jsou rozšířeny.v NDR. V ČSRbyl zatím v tomto
směru sestrojen v mechanické dílně VÚGTK v roce
1958 prototyp, horizontálního pantografu (obr. 2),
který je určen především pro rytí značek a popisu
vrstevnic. Další přístrojky jsou pak vyvíjeny v roce
1959 jak v KRÚ Praha, tak i ve VÚGTK.
Ve všech zemích s vyspělou kartografickou tvor-

bou se neustále provádí vývoj složitějších rycích
přístrojků mechanických nebo elektrických. Jsou to
např. různé speciální přístrojky na rytí tečkovaných
a přerušJvaných čar, na rastrování apod. Výsledky

dosahované s novými protypy však nejsou zatím do-
statečně známy.
Pro dosažení co nejlepších výsledků při zavádění

rytí originálů map do vrstvy je otázka co nejdoko-
nalejších rycích přístrojků jedním z prvořadých pro-
blémů, které je třeba v co nejkratší době vyřešit.
Proto je v ČSR vývoji rycích přístrojků věnována
zvláště v poslední době zvýšená pozornQst, a to jak
ve výzkumných složkách ústavů, tak i v nejširších
řa'dách našich zlepšovatelů a vynálezců.

E. Postup reprodukčního zpracování originálů map
zhotovených rytinou

Nová metoda zhotovování 'originálů map rytím do
vrstvy otevírá v účelném spojení s kopírovací tech-
nikou nové možnosti na poli reprodukčního zpraco-
vání map. Charakteristickým rysem je přitom mož-
nost buď vynechání fotoreprodukčního procesu, nebo
jeho širší využití, neboť vyryté originály umožňují
provádět i zvětšování kresby při dostatečném zacho-
vání ostrosti vyrytých čárových prvků. Zpravidla se
však rytina originálů provádí přímo ve vydavatel-
ském měřítku mapy.
V současných podmínkách rozvoj~ metody rytí

v ČSR bude v nejbližší době přistoupeno k jejímu
využití při zpracování topografických map měřítka
1 :10000 a 1 :5000. Značkový klíč těchto map je však
u polohopisu obtížný pro rytí bez využití moderních
a výkonných mechanizačních pomůcek, které jsou
v ČSR dosud ve stadiu výzkumu a vývoje. Bude tedy
v prvé etapě zavádění rytiny při zpracování topo-
grafických map přistoupeno pouze k vyhotovování
kartografických originálů výškopisu rytinou; origi-
nál polohopisu bude pak ještě na přechodnou dobu
zhotovován kresbou.
Technologický postup při předpokládaném použití

bílé ryd vrstvy na skle by pak byl tento:
Z topografického originálu mapy se vyhotoví ref-

lexním způsobem negativ. Z tohoto negativu se vy-
hotoví kyanotypická kopie jednak na zajištěný kres-
licí papír pro kresbu P910hopisu, jednak na skleně-
nou desku s bílou ryd vrstvou. Na těchto podkla-
dech se vykreslí obvyklým způsobem originál polo-
hopisu včetně vylepení popisu; originál výškopísu se
pak vyryje do vrstvy na skle. Po revizi a provedení
oprav se z vyrytého originálu vyhotoví po případné
technické retuši kontaktní kopie na astralon. Správ-
ného soutisku se dosáhne zfotografováním originálu
polohopisu na míru astralonu výškopisu. Další repro-
dukční postup se pak řídí Směrnicemi pro karto-
grafické a reprodukční zpracování topografických
map.
Z uvedené ukázky technologického pnstupu vyplý-

vají výhody a úspory, kterých je možno dosáhnout
při použití rytí do vrstvy namísto kartografické
kresby. Výhody se však daleko více projeví při sou-
časném zpracovávání kartografického originálu polo-
hopisu í výškopisu rytinou, kdy je možno jednak
provést přímo při práci rozklad jednotlivých barev-
ných prvků mapy, jednak postupným skopírováním
jednotlivých prvků polohopisu na předlohu vyznače-
nou na bílé rycí vrstvě dosáhnout naprosto přesného
soutisku a vzájemného souladu jednotlivých prvků
mapy i tehdy, nejsou-li tyto dokonale vyřešeny ji7
na topografickém originálu mapy.
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V dalším vývoji techniky rytí originálů map do
vrstvy a jejím stále širším uplatňování bude úko-
lem našich technologů, pracujících v kartografické
polygrafii, aby metodu rytí a postupy, které tato me-
toda umožňuje, plně ovládli a dokonale využívali ve
spojitosti s řadou novineK' současné kopírovací tech-
niky.

IZhotovování originálů map rytím do vrstvy umož-
ňuje urychlit a zlepšit práci kartografů a celkově ji
ulehčit. Ukazují to výsledky dosahované s touto me-
todou v kapitalistických i socialistických zemích.
Fi-otože rytí originálů map přináší s sebou při

využití mechanizace současně zvýšení produktivity
i kvality práce, je třeba mu věnovat co nejvyšší po-
zornost. Proto ÚSGK rozhodla při rozpracování zá-
kladních politicko-hospodářských směrnic· XI. sjez-

t. du K~Č zavést urychleně tuto metodu do všech
kartografických složek resortu. Přitom je věnována
mimořádná pozornost neustál~mu vývoji a zdokona-
lování rycích vrstev a přístrojků; vlastní technice
rytí, technologickým postupům: a systematickému
školení zaměstnanců, na něž klade zavádění této
nové techniky po odborné stránce zvýšené požadav-
ky. Je třeba, aby pro rozvoj metody rytí byla i na-
dále věnována pozornost všem praktickýmzkuše-
nostem pracovníků, získaným při jejím zavádění,
teoretickým znalostem našich kartografických od-
borníků a získaným poznatkům ze studijních cest
do zahraničí i z odborné literatury. Široké pole pů-
sobnosti se otevírá při zavádění této metody též
všem našim zlepšovatelům a vynálezcům, neboť jen
s jejich nejširší podporou, obětavou prací a inicia-
tivou můžeme plně zvládnout a ještě více urychlit
všechny úkoly, spojené! se zaváděním: techniky rytí
do praxe.

Je zřejmé, že při přech5l"du kartog~afů na rytí
bude třeba překonávat řadu obtíží, způsobených
rozdílností techniky rytí od kartografické kresby.
Obdobné potíže však překonávaly a v současné době
již v podstatě překonaly desítky a stovky pracovníků
v NDR a v SSSR i v dalších zemích, které postupně
přecházejí na tuto pokrokovou metodu.

I
Je třeba, aby zavádění metody rytí a výzkumu její

další aplikace byla věnován.ai nadále co nejvyšší po-
zornost, protože tato metoda je cestou k postupné
mecnanizaci a automatizaci kartografické výroby.
Realizací tohoto úkolu na svých pracovištích přispě-
jeme i my, každý na svém: úseku práce, ke splnění
hlavního úkolu vytyčeného XI. s§ezdem KSČ -
k urychlení dobudování socialismu v naší vlasti.

Lektorovali: inž. Karel Pecka, hlavní redaktor KRO
a inž. Karel Dvořák, technický náměstek ředitele KRO
v Praze.
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Redukce ·délek· šikmo měřených pásmem
l~ž. dr. Oldřich Válka, VÚGTK v Praze

Návrh, jak usnadnit měření délek pásmem ve svahu.

.A. Úvod
Praktická geodézie zahrnuje (mimo jiné) také umění

odvozovat z určitých zjištěných veličin a vztahů veli-
činy jiné, které potřebujeme .. Hledat takové vztahy
a vhodné veličiny, jejichž zjištěiJ.í je pohodlné, rychlé
a dostatečně přesné - jedním slovem hospodárné ~
je předmětem výzkumu. Hledaji se vztahy mezi měře.
nými vzdálenostmi a různými optickými, elektrickými,
elektromagnetickými nebo jinými fyzikáhúmi veliči-
nami a přístroje k jejich snadnému zjišťováni. Hledaji
se vztahy mezi geometrickými veličinami (nepřimá
měřeni). Mezi ně pak patří též vztahy pro redukce .
šikmých délek; neboť i zde 'určujeme potřebnou veli-
činu, tj. vodorovnou vz..dálenost, veličinami jinými
(úsekem na lati, šikmou délkou a výškovým úhlem
nebo převýšenim apod.).
Účelem tohoto článku je seznámit měřiče s jednim

způsobem, který má usnadnit měřeni délek pásmem

ve svahu (sklonu). Tento způsob je popsán na konci
oddilu B a vysvítá z obr. 1. Nezbytná teorie je uvedena.
pro objasněni. Čtenář ji může podle libosti vynechat.

B. Vztahy pro redukce délek šikmo měřených
pásmem .

Při měřeni délek pásmem ve svahovitém terénu nebo,
přes překážky (např. ve dvorech) se nejčastěji měřená
vzdálenost provažuje po malých vodorovných úsecieh
(po dvou, třech nebo pěti metrech). Byly zhotoveny
též pomůcky, které měření délek v takových případech
usnadňuji. Jsou to hlavně sklorioměry, jimiž je možno
zjistit sklon měřené vzdálenosti a ,zredukovat vzdále-
nosil na vodorovnou. Jinou pomůckou pro usnadněni
je ku přikladu hranolek o lámavém úhlu 450 (návrh
inž. Kuftina), kterým se může kolmice měřená do
svahu nebo se svahu promitnout do měřické přimky
pod svahem nebo na svahu. '
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Tyto způsoby vyžadují ovšem pomůcky, které měřič
zpravidla nemá. Uvážíme-li, že měřič je v takových
případech vyzbrojen hranolkem, olovnicemi, pásmem
a výtyčkami (a předpokládáme, že také logaritmickým
pravítkem, které je nepostradatelnou pomůckou kaž-
dého technika), musíme hledat způsob takový, pro
který nám tato výzbroj postačí.
Charakteristickqu veličinou pro určení sklonu mě-

řené délky nemusí být jen výškový úhel nebo převýšení
koncových bodů délky, jak jsme na to zvyklí, ale také
ku příkladu veličina, označená na obr. 1 písmen~m v.

S'
0-- --------.- -------------"7!'s ;

IA'
i : .
7

8 = 8' + v- (I)
kde v má znaménko (+), směřuje-li k druhému konco·
vému bodu délky, a (-), když směJuje na opačIiou
stranu.
Dále je

v .
a:=smy
8'sr = cosy

8 = v + 8 .VI ""'-~ (5)a2
nebo, odečteme-li 8 na obou stranách rovnice;
bude rovnice pro redukční Oprl1VULl8

Ll8 = 8 - 8 --: v - 8. (I - V1-+ :: ) (6)

Označíme·li výraz v závorce v rovnici (6) jako f (v),
je ' •

Ll8 = v -8 .f (v) = v - Ll8' (7)
Redukčm 9prava vychází se znaménkem. Na rozdíl

od jiných redukcí může být též kladná. Přičleníme-li
ji k změfené délce 8, dostaneme vodorovnou vzdále-
nost 8.

Prakticky postupujeme takto (sleduj obr. I): vý-
tyčku,na které jsme si vyznačili bod A (a = 1,60 m
od spodu), opřeme o bod B. V bodě A podržíme vodo-
rovně hranolek (pentagon) a nakláníme výtyčku
kbodu D nebo od něj, až se bod B hranolkem promítne
do boduD. V tomto okamŽiku jednak přečteme na
pásmu délku DA ' 8, jednak po ustálen~ olovnice
hranolku (z bodu A) vyznačíme hod A' a změříme
vodorovnou odlehlost bodu A' od B rovnou ± v.
Podle rovnic~ (7)' resp. (6) určíme redukční opravu

a tím i redukovanou vzdálenost 8.

Pro výpočet redukční opravY,můžeme sestrojit třeba
nomogram. Ukážeme si však dále, jak· ji můžeme
velmi snadno počítat obyčejným logaritmickým pra-
vítkem.

c. Výpočet redukční opravy logaritmickým
pravítkem

Účelem tohoto článku je také ukázat na jednoduché
adaptace' obyčejného logaritmického pravítka pro
výpočty redukcí (a to nejen redukce uvedené V odst. B,
ale obdobně i redukcí jiných).
Dříve než naznačíme praktický postup při výpoětu,

sledujme opět trochu nezbytné teorie.
Při výpočtech jakoukoli pomůckou je třeba postu.

povat především metodicky. Je třeba znát základní
obecný vzorový tvar, který (nebo které) lze touto
pomůckou řešit. Při použití logaritmického pravítka je
základním vzorovým tvarem úměra

·x (x) Z (z)
Y\(y) = V (v)

kde čitatel i jmenovatel znamená funkce, jejichž loga-
ritmické stupnice jsou na pravítku zobrazeny a to tak,
že funkce uvedené v čitatelích jsou na jedné části
pravítka (např. na tělese), funkce ve jmenovatelích na
druhé části, (např. šoupátku). Při tom ovšem se na
úměru můžeme dívat též od shora - nebo po otočení
zlomkových čar a rovnítka o 90° též zleva či zprava.
Daný vztah je pravítkem řešen, stojí-li argumenty

x, y, z, v stupnic (z nichž tři jsou dány a jeden je určo-
ván) proti sobě jako v úměře. ,
Násobení a dělení je jen zvláštním případem úměry,

kdy jedna z funkcí je rovna konstantě 1 nebo 10.
Jestliže máme řešit nějaký součin, např. výraz

Ll8' = 8.f (v) (9)
'můžeme funkci f (v) nahradit dvojicí vhodných jiných
libovolných funkcí F1 (v) a F2 (v), takže můžeme součin
nahradit úměrou

Ll8' F1(v)
\. S=F2(v)

při ěemž mezi volenými funkcemi a fl}nkcÍ f (v) musí
platit

f(v) = F1 (v)
F2 (v) •

Za jednu z funkcí F1 (v) nebo F2 (v) můžeme,volit
některou z funkcí na pravítku zobrazených, která má
podobný průběh (v potřebném rozsahu) jako funkce
f (v). Tím se stane, že druhá z volených funkcí bude
téměř konstantou. Její průběh .pak stačí vyznačit
několika málo ryskami, které si sami sestrojíme.

V našem ~řÍpadě je funkce f (v) = 1- VI::
Jestliže tuto funkci rozložíme v řadu, bude pro malé v

, V2

f(v) """ 2. a2- (12)

Zvolímelli tedy za funkci F1 (v) = v2,. pak bude
_ Fdv) ~

F2 (v) ~ f(V) """2 a (13)

to jest, druhá funkce bude téměř konstantní. Pro' její
zobrazení nám postačí 3 až 5 čárek pro v = O až 1,0 m.
Po zvolení funkce F1 (v) můžeme psát rovnici (9)

Ll8' V2
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Protože na pravítku máme zpravidla jen stupnice
základní a stupnice odmocninové (nesprávně nazývané
"kvadratickými")l), upravíme úměru na tvar

VL18' V
Vs = F2' (v)

nebo pro pravítko, na kterém máme odmocninovou
stupnici jen na tělese pravítka na tvar

VL17 Vs
-v-=F

2
' (v)

Pro stupnici F'2(V) = VF2(v)= _-::===v===Vl~V-l ::
j sou v tabulce I uvedeny hodnoty pro v= O,0,5 a.1,0 m,
Tab. 1.

\
I F2' (v)V

o l

2,263
0,5 2,234
1,0 2,135

Hodnota v = 1,0 m odpovídá výškovému úhlu při-
bližně 43u, což úplně postačí. Stupnici pro F2' (v) vyzna-

I číme třemi ryskami na základní stupnici šoupátka pro
uvedené hodnoty (2,135 až 2,263).
Potom je výpočet redukčního členu L18' dán úměrou

(15) nebo (16), z níž přímo vyčteme celý výpočetní
postup:
Podle (15): nastavíme-li šoupátko hodnotou v stup-

nice F'2 (v) pod hodnotu v základní stupnice na tělese
pravítka, .čteme proti hodnotě S odmocninové (ne-
správně kvadratick«W) stupnice šoupátka na odmocni-
nové stupnici tělesa opravu L1s'.
Podle (16): nastavíme-li šoupátko hodnotou v stup-

ničky F2' (v) pod hodnotu S odmocninové stupnice
tělesa, čteme proti hodnotě v základní stupnice šou-
pátka na odmocninové stupnici tělesa pravítka člen
L18'. (Výpočet podle (16) použijell).e jako kontrolní.)
Odečtením opravyLl8' od hodnoty ± v dostáváme

redukční opravu Ll8, která přičleněna k délce S dává
hledanou vodorovnou vzdálenost bodů B a O rovnou 8.
N~ obr. 2 je vyznačeno nastaveni pravítka pro oba

způsoby pro S= 24,32 m a v = - 37 cm.

S ='24,32
+v=-37

-L18' = -81
8 = 23,14

1) Pozn.: Stupnice mé. nést, název' funkce, :k;terou
vyjadřuje hodnota na základni stupnici proti argumentu
na stupnici funkčni.Pak \je označení stupnice shodné
8m8itematickým oznaěením funkce v úm~ře..

Tř~baže musíme uvažovat tento krátký čas na
výpočet redukce a nepatrné zdržení měřením hodnoty
v, přece jen je to mnohem rychlejší než pracné provažo-
vání měřené vzdálenosti, často ve velmi obtížné situaci.
Řádově, je-li v v~entimetrech (I < v < 10 cm), je

redukční oprava čtenfÍ, v' první modulové jednotce
odmocninové stupnice v desetinách milimetrů, v druhé
modulové je<ihotce v milimetrech. Je-li v větší než
10 cm (do 1,0 mJ, je oprava čtená v první modulové
jednotce v centimetrech, v druhé modulové jednotce
v decimetrech. Kdybychom museli ovšem šoupátko
přesund\1t o délku základní modulové jednotky doleva,
!?,vyšujese řád 102krát. , '

D. Vliv nepřesnosti v hodnotě ti

na redutčni opravu
Z deqvace rovnice (6) je

dL18 = I-S v

dv a2.V1 :: (17)

Poněvadž v může být kladné i záporné, bude, pro
nepřesnosti v redukční opravě IS,18\ způsobené nepřes-
ností v hodnotě v (Ievl) platit '

IS,181 < (' + 8. 'V"I .' ) . I s.1 (18)
a. 1--2a

Pro hodnotus. = 0,5 cm, což je hodnota snadno
dosažitelná, jsou nepřesnosti v redukční opravě v
centimetrech sestaveny v tabulce 2.

~~J O

I
0,5

I
1,0

sklon 011 sklon 20g sklon 43g

5 0,5 cm 0,9 cm 2cm
10 0,5 1,2 3
15 0,5 1,5 4
20 0,5 1,8 6
25 0,5 ,2,1 7
30 0,5 2,4 8

Velký sklon přichází v úvahu pro malé délky, takže
můžeme počítat s tíni, že nepřesnost v redukci tímto
způsobem nepřesáhne prakticky 2 cm.

E. Závěr
Pro usnadnění práce je třeba hledat zlepšení i tam,

kde zdánlivě není možné. Ne vždy máme po ruce
dálkoměr, úhloměrný stroj nebo jinou pomůcku. Mu-
síme se proto snažit i s primitivními pomůckami si
umět poradit. y ~om je umění technika a inženýra.
Je ovšem samozřejmé, že nebudeme nepřímého měření
uvedeným způsobem používat tam; kde je sklon malý,
takže můžeme zvednutím jednoho konce pásma měřit
délku vodorovnou přímo nebo nejvýše ve dvou úsecích.
Musíme dóbře uvážit~, kdy je ,výhodnější nahradit

, obtíže s provažováním malým výpočtem a kdy nikoli.
Ůeká nás" v budoucnosti pokr. ěování v mapování ve
'velkých měřítkách. I když počítáme s nasazením
fotogrammetrie, přece jen se často uchýlíme k pásmu

, a hranolku. Nechť nám toto řešení vyrácipomáhá!
Lektoroval:1inž. F. Storkán, ÚSGK,
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o určení interpolačního argumentu
Ing. G. Karský, GTd v Praze

Při interpolaci zdánlivých míst hvězd z desetidenní
efemeridy dochází často k omylům při určování inter ..
polačního argumentu. Jde zpravidla o chybu o 0,100,
způsobenou přeWédnutím při použití pravidel pro
výpočet greenwichského data pozorováni. Pokusíme se
proto o mechanizaci tohoto výpočtu nomogramem
a zjednodušení potřebných pravidel. :;,
Zavedeme nejprve tyto symboly: n - interpolační

argument, TG - greenwichsk:ý střední čas pozorování,
d~ do - greenw. datum pozorování a nejblíže nižší
ta belace zdánlivého místa, Zj'- desetinný zlomek dne

. , 'G -G
u do (greenw. stř. čas tabelované kulminace), 80,80-
greenw. hvězdný čas o půlnoci ve dn«7hdo a d, ct ~ rek-
tascense, l - zeměpisná délka pozorovacího místa
(ha výchqd záporně), 8;' - místní hvězdný čas pozoro-
vání, (A + B).tl - interval A + B vyj ádřený ve střed-
ním čase.
V současné době stále přibývá permanentních časo-

výéh signálů středního času, kterých lze pomocí vhod-
ného zařízení použít i na Laplaceových bodech jako
pracovních hodin. Provedeme proto nejprve určení
interpolačního argumentu pro měřeni ve středním čase,
což znamená značné zjednodušeni.

J:: ~§~

( 1 { e
~
~

~ ~ do >i( ci, !I ,~ • , I&;- ••
i I cf~

~ hv.dtu> o---- .,
-I I .- I

I
I

I

I .'"Co I

Obr. 1.

Jak patrno z obr. 1 je
x hv. dní kde'

(1) n = 10

(2) X.tl = d - do + (TG - Z)d = d - do +
TG-(ct-8~).tl ř'č ž' k .+ ;----U----' p 1 em ,Ja patrno, Je

(3) z = (ct -8~).tl'
Převedeme·li x.tI na x"e =X8tl . 1,00274 a dosadíme

do rovn. (1), dostaneme po úpravě a vyjádření TG,
ct a e~v hodinách :

(4) n = d - do TG - ct + 8~+
' 10+ 240

d.-do ,\ Ta+-10- .0,00274 + 240 .0,00274.

Protože musí vždy býti z::> O,bude pro tl < 8~
platit z = tl - e~+ 24" a interpolační ~rgument bude

, G I

(4') = d-do TG-tl+80 +
n 10+ 24'0

d-do ' TG+~---ro-·0,00274 + 240 .0,00274 - 0,100.

Toto je j'6diná podmínka, která se při našem způsobu
výpočtu uplatní. Při pozorování. ve středním čase

,známe vždy datum d a tedy i první člen vzorce (4),
resp. (4'). Pro druhý člen sestrojíme nomogram. Třetí
člen je velmi malý; jeho velikost udává tabulka uve-
dehá na nomogramu ("oprava"). Útvrtý člen je vždy
menší než 0,0002 a může být zanedbán.
Kritické datum je třeba uvažovat jen tehdy, je-li

totožno s datem tabelace. Podle zlomku z, uvedeného
v efemeridě" poznáme, která z obou kulIninací je tabe-
lována. Je-litabelována první kulminace - použijeme
vzorce (4); je-li tabelována kulminace druhá - je
nutno použít vzorce (4'). ' ,
Pro druhý člen obou vzorci'I sestrojíme nomogram

(viz obr. 2 -výraz označen Lln). Uvědomíme si přitom,

Nomogram pro výpolet interpolatnlho argumentu
J.. 61\ ot,tr do

lk1Cl.
"'41~(loI • II

""MH1

'

I

i I

+<\1llO '" ,
I •

•• I, !

:JJB
0..""""'" •••••.• "" ' f

~ n..~+4n+QPIV"'<1

'll ~.,..o< 1'W.:h~~1l.O

__ "'P""" i 2
(.«J,~'

,lG fI.,~+..n .•~op-a'DO () IV

n IJPI'OWZ

o oD,tiH
0,001

0,550
0,002

1,000

-"
Ifdnott.•..: f/.mcrida, '

•• n· fO 411 1
10 Ie.Ú tO,~>I,PkJII

n. 'If)·4I1- (()O.

M-/J 1D-AI1<O,pbl,'
Il(J n- 'IOdfl+100

-.oaiaa.,f f"dONf1IQdu '

, d. .i.:J~ fJJkJuc~

'" B'" ,.;" hré'f'.ydls
'.l Z4mlpJilf4,"",,"J 01.
d r'JtkJsu,ue

" f(,' h,""';>ho d, ,~ .\

Obr. 2. "

že 8~ pro totéž datum se v průběhu let jen velmi zvolna
mění (za 200 let dosáhne vliv této změny na n hodnoty
0,0005) a během čtyřleté periody kolísá kolem střední
hodnoty (vliv na n pouze 0,0002). Lze tedy číslovat
stupnici pro 8~ přímo hodnotami do. Uvedený tvar
nomogramu byl zvolen proto, že se přitom vystačí
s jediným přiložením pravítka (při středním čase; další
cestu lze sledovat pohledem). Datum do se vyznačí
přímkou spojující toto datum na horní a dolni stupnici.
Pomocná stupJ?ice na pravé straně upozorňuje na
podmínku tl < 'e~.Pohodlněji by ovšem bylo možno
počítat daný vztah nomogramem s průsvitkou.
Pokud by bylo měření prováděno ve hvězdném čase,
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vypočetli bychom nejprve čas 8~pro greenwichskou
půlnoc

(5) 8~= 8~-~
abychom znali datum d pro každou hvězdu. Místní
hvězdný čas pozorování pak převedeme na greenw. stř.
čas podle vzorce

(6) TG = (8;'+ A - 8~). 0,99727 . 8).+ A-8~
který řešíme opět na našem nomogramu. Na střední
stupIŮci vyznačíme pro danou noc hodnotu A - 8~,
kterou spojíme s 8;', nastaveným na pravé stupIŮci.

Na.levé stupIŮci pak dostaneme greenw. stř. čas, s nímž
pak počítáme jako v prvém případě.
Pro jednodenni efeme:ridu platí s postačitelnou přes.

ností
TG-oc + 8~

(7) n = 24 = 10 . L1n,

za podmínky, že O -< 10. L1n < 1. Můžeme proto
i v tomtp případě použít nomogramu; není-li splněna
uvedená podmínka, přidáme nebo ubereme podle
potřeby od 10. L1n hodnotu 1,00, abychom dostali
správný interpolační argument.

Lektoroval: prof. (ir. E. Buchar, dopisující člen OSA V

provádění hospodářskotechnických
formou souhrnných

,
uprav

projektů
pozemků

Očel souhrnného projektu HTOP (SHTOP). Hlavní zásady SHTÚP. Práce spojené s vypracováním SHTOP.
Předpoklad správného řešení SHTOP. Projekt společných zařízení - zařízení vodohospodářská, agroleso-

meliorační, komunikační. Bilanční práce u SHTOP.

Podle stavu k 31. 12. 1958 činil počet JZD v celé
republice 12140, která hospodařila na 4289618 ha
zemědělské půdy, takže podíl tohoto zemědělského
sektoru dosáhl 71,9 % zemědělské půdy krajsky plá-
novaných závodů, tj. půdy JZD a jednotlivě hospo-
dařících rolníků. Ve všech! těchto JZD byly průbě-
hem doby provedeny "jednoduché projekty hospo-
dářskotechnických úprav pozemků (HTÚP)", jejichž
úkolem je vytvořit pro socialistický sektor všechny
podmínky, aby přechod od země,dělské malovýroby
k velkovýrobě na úseku rostlinné výroby, tj. zave-
dení společných osevů, byl co nejsnažší. Další poža-
davek, který musí jednoduchý projekt HTÚP splnit
v této etapě, je maxinťč1lní využití mechanizačních
prostředků na scelených lánech, ovšem v rámci stá-
vajících společných zařízení, aby. bylo možno práce
lépe organizovat a dosáhnout zvýšení produktivity
zemědělských praci.
Vláda ČSR ve svém zasedání dne 19. listopadu 1958

jednala o možnostech pro zvyšování zemědělské vý-
roby v intencích XI. sjezdu KSČ a schválila výhledo-
vý plán zemědělských a lesniCko-technických melio-
rací na léta 1961 až 1975 s organizač~ím a technic-
kým zajištěním spolu se zásadami pro zřizování me-
lioračních /družstev, jejichž členy mohou být jednot-
ná zemědělská družstva, státní statky a ostatní ze-
mědělské závody socialistického sektoru.
Současně byly projednány dosavadní výsledky pra-

cí Československé akademie zemědělských věd
(ČSAZV) na rajónizaci zemědělské výroby v ČSR.
Do konce roku 1958 měla být dána jednotná meto-
dika pro rozmístění státního plánu do okresů; do
konce r. 1959 se má dokončit rajónizace ,zejména
v soustavě agrotechnických, zootechnických, me-
chanizačních a organizačních opatřel1í pro zvýšení
úrodnosti půdy, k dosažení vysoké efektivnosti a
k dokončení delimitace půdního fondu.
Všechny tyto úkoly dané vládou našemu zeměděl-'

ství bude možno lépe splnit u těch JZD, v nichž bude
vypracován a realizován souhrnný projektf!TÚP,

jehož úkolem podle vyhlášky ministerstva zeměděl-
ství a lesního hospodářství (MZLH) <;ís. 27.z 28. II.
1958 je vyřešit co nejúčelněji uspořádání zeměděl-
ské výroby, docílit souladu mezi rostlinnou a živo-
čišnou výrobou a plně využít všech zemědělských
pozemků v rámci nově utvořeného hospodářského
obvodu obce. Úkolem souhJ:nného projektu HTÚP
není tedy vytvořit jen podmínky pro zemědělskou
velkovýrobu a maximálně rozšířit výměru orné půdy,
nýbrž navrhnout všechna potřebná vodohospodářská
(meliorační) opatření. která nám řeší jak vodní re-
žim v půdě, tak nám: zúrodňují mnohde neplodné
resp. zamokřené komplexy půd vyňatých v součas~
né době z obhospodařování. Dále nám řeší vhodným
způsobem lesnicko-technické meliorace na ochranu
půdy.

Investice dané na zemědělské a lesnicko .•technic-
ké meliorace jsou nejrentabilnější investicí do půdy
a je třeba jim věnovat tu nejvyšší pozornost.
Souhrnný proj'ekt má dále za úkol vyřešit i novou

komunikační síť, aby nově vytvořené celky (hony)
v této síti byly z hlediska mechanizačních prací, pří-
stupnosti a podmínek pro dopravu vůbec co nejeko-
nomičtěji obhospodařovány.
Jestliže má tedy souhrnný projekt HTÚP splňovat\

všechny uvedené podmínky, pak jest zřejmé. že
HTÚP jest celým souborem opat.ření ráZu ekonomic-
ko-technického. Všechny technické otázky jest nut-
no řešit na základě příslušných ekonomických roz-
borů upravovaného území, při čemž je třeba vychá-
zet z větších územních celků, ať již okresů nebo ur-
čitých výrobních oblastí, do nichž dnes každý okres
rozdělujeme.
Vzhledem k tomu. že realizace souhrnných projek-

tů v celostátním měřítku si vyžádá značných nákla-
dů. je zapotřebí navržená opatření ekonomicky vy-
hodnotit a dbát, aby zvýšení výroby bylo dosaženo
při vynaložení minimáll1Ích nákladů.
Hlavní zásady, které musí dodržet souhrnný pro-
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jekt HTÚP (dále jen SHTÚP), je možno definovat
takto:
1. maximálně využít veškerou zemědělskou půdu

v rámci hospodářského obvodu obce,
2. dodržet úkoly státního plál)U rozvoje národního

hospodářství, .
3. vycházet z hlavních zásad výhledového plánu

rozvoje zemědělské výroby stanoveného OZLH
rady ONV na základě rajónizaoe rostlinné a živo-
čišné výroby.

4. navrhnout vhodné osevní postupy jako součást
travopolní soustavy se zvláštním zřetelem na roz-
šířeníkrmivové základny,

5. brát v úvahu delimitaci půdních fondů zpracova-
nou ČSAZV s tím, že výměra orné půdy zpravidla
nesmí být snížena, nýbrž naopak rozšířena (v rám-
ci oblastí resp. okresů)~

6. dokonalescelit půdní držbu, aby bylo možno
v nejširší míře využít mechanizačních prostředků
pro zvýšení produktivity zemědělských prací,

7. navrhnout všechna vodohospodářská opatření
(llleliorační) zlepšující vodní režim v půdě, při
tom otevřené vodní odpady, ať již navržené dříve
nebo při pozemkových úpravách, počítáme ke
společným zařízením budovaným v rámci SHTÚP,

8. uskutečnit agrolesomeliorační opatření k ochraně
půdy ake zvýšení její úrodnosti,

9. účelně vyřešit novou komunikační síť pro zlep-
šení dopravních poměrů,

10. přLnávrhu ploch pro investiční výstavbu a územ-
ní řešení brát za základ technicko-ekonomický
rozbor (TER) zpracovaný podle vyhlášky č. 22/58
z 11. 2. 1958, který má sloužit rozvoji a postupné-
mu zvyšování zemědělské výroby.
Z těchto hlavních zásad je zřejmé, že řešení

SHTÚP musí být prováděno zodpovědně za spolu-
účasti odborníků různých oborů, z nichž nejpodstat-
nější měrou na celé práci se bude podílet náš ze-
měměřič-projektant, dále agronom, vodohospodář
a územní plánovate1.
Práce spojené s vypracováním SHT'ÚP můžeme

rozdělit na:
1. Práce přípravné (shromáždění všech podklado-

vých materiálů).
II. Práce průzkumíné (v terénu z hlediska přírod-

ních a ekonomických podmínek).
III. Práce projekční (všeho druhu včetně vytyčení

projektu a prací bilančních).
IV. Práce závěrečné (schválení projektu a jeho rea-

lizace).
V krátkém článku nelze se detailně zabývat celou

širokou problematikou SHTÚP. Chci se alespoň do-
tknout hlavních zásad pro práce projekční, které
jsou výslednicí spolupráce všech zainteresovaných
odborníků po důkladném rozboru prací přípravných
i prací průzkumných.
Pro SHT'ÚP budeme vycházet z nově určeného

hospodářského obvodu obce, jehož úpravu provede
technik na základě vlastnických poměrů v obci tak,
aby nový hospodářský obvod obce zahrnoval veške-
rou půdu, která je obhospodařována zemědělci
i ostatními sektory ,z upravované obce. V případě, že
pozemková držba vychází z užívacích poměrů, je
možné i toto řešení, protože při návratu k poměrům
vlastnickým by bylo třeba změnit celý systém plá-
nování v upravované obci, pokud jsou větší rozdíly

mezi vlastnictvím a užíváním pozemků. Protože
SHTÚP budou vypracovány pro JZD .organizačně
i politicky upevněná, předpokládáme, že zdrcující
většina zemědělských závodů je zapojena v JZD. Při
úpravě plochy a hranice nového hospodářského obvo-
du jeví se účelným současně řešit rozsáhlejší kom-
plex obcí, aby bylo možno provést nejen plošné vy-
rovnání, nýbrž i účelné tvarové uspořádání mezi
obcemi, a dány tím dobré předpoklady pro ostatní
projekční práce.
Značné zkušenosti s takovým postupem mají pra-

covníci v krajích Brno a Olomouc. kde již v dřívěj-
ších letech pro účely scelovací byly vyřešeny roz-
sáhlé komplexy desítek obcí na okresech: Mikulov,
Znojmo, Mor. Krumlov a Litove1. .
Předpokl~dem správného vyřešení SHTÚP je, aby

v každém případě vycházel z plánu rozvoje zeměděl-
ské výroby okresu nebo oblasti. na něž je dnes okres
na základě rozboru přírodních a ekonomických pod-
mínek rozdělen z hlediska plnění plánu rozvoje ná-
rodního hospodářství. Dosavadní výrobní a dodávko-
vé úkoly musí být porovnány s výrobnimi možnost-
mi, při čemž musí být uplatněna rajónlzace a spe-
cializace jednotlivých JZD v nejširší míře. Dosavad-
ní vzorové projekt)\, vypracované bez těchto rozbo-
rů. nemohou v žádném případě splnit svoje poslání.
~právně bylo postupováno "Státním ústavem pro
typisaci a vývoj zernědělských a lesnických staveb"
v kraji Gottwaldov na okrese Kyjov, kde např. po
detailním rozboru přírodních a ekonomických pod-
mínek a rozmístění jak rostlinné, tak živočišné vý-
roby v rámci celého okresu odhalilo vypracování
SH'Túp v obci Milotice veliké rezervy pro využití
stávajícího půdního fondu.
Na základě plánu rozvoje zemědělské výroby pro

upravované území bude stanoven počet osevních po-
stupu a jejich rozmístění v rámCi nového hospodář-
ského obvodu obce, stanoveny plochy pro speciální
kultury (sady, vinice, chmelnice, prutníky atd.) a po-
dle toho, na jakém systému záhumenkové držby se
dohodnou družstevníci (individuální, společné, výno-
sové), bude rezervována plocha pro tyto účely, při
čemž ~esmí být zapomenuto na tzv. přechodná opa-
tření pro zavedení osev. postupu.
Zvláštní důraz bude při tom zaměřen:

1. Na projekt společných zařízení, do něhož patří:
a) zařízení vodohospodářská -" otevřené vodní

odpady,
b) zařízeni agrolesomeliorační - na ochranu

půdy,
c) projekt cestni sítě.

2. Na určení a umístění ploch na výstavbu zeměděl-
ského závodu a na' rozvoj obce ze všech hledisek.
Ad 1. Projekt všech společných zařízení je nutno

řešit komplexně, protože jen tehdy je možno
dosáhnout jak ekonomického řešení z hlediska
nákladu, tak i pokud se týká úspory orné
i ostatní zemědělské půdy. Vedoucí složkou
budou zařízení vodohospodářská, a to hlavně
úprava stávajících vodoteči a budování hlav-
ních i vedlejších odpadu. Podle toho, zda tra-
sy těchto vodotečí budou probíhat .přes ze-
mědělskou ostatní nebo ornou půdu, bude je-
jich příčný profit podle hydrotechnických vý-
počtů dimensován na průměrnou lletou nebo
101etou vodu. Hloubka hlavních odpadu i při-
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rozených recipientů (vodotečí) musí být tako-
vá, aby do nich bylo možno vyústit trubkovou
drenáž. Stávající vodohospodářské projekty
budou prověřeny a další potřebná vodohospo-
dářská opatření budou současně se SHTÚP
navržena v hlavních kostrách. Ostatní. země-
dělskou půdu, tj. louky a pastviny, je nejlépe
odvodňovat otevřenými odpady se sklonem
svahů 1:11/2 až 1:3, aby i svahy těchto odpadů
byly využity pro \zemědělskou výrobu.

Zařízení agrolesomeliorační na ochranu půdy jako
součást travopolní soustavy můžeme rozdělit na
ochranné lesní pásy uvnitř a vně osevních postupů a
na vsakovací ochranné pásy tzv. protierosivní osevní
postupy. Úkolem těchto zařízení je zlepšit mikro-
klimatické podmínky pro růst zemědělských plodin,
chránit pozemky před výsušnými větry i vánicemi,
snížit na minimum jak vodní, tak větrnoJ,l erosi, chrá-
nit prameniště a vytvářet podmínky pro zadržování
půdní vláhy -v půdě.
Hlavní i vedlejší větrolamy v jednotlivých upravo-

vaných územích musí být v souladu s celostátním
plánem ochranných pásů vypracovaným odborníky za
spolupráce se sovětskými vědci (s. Išinem a dalšími).
Protože na území naší republiky je mnoho ornélPůdy
se spádem nad 15° (26,8 %), je třeba na těchto pů-
dách zavádět protierosivní postupy,· aby bylo zabrá-
něno splachu ornice.
Zařízení komunikační (síť hospodářských cest),

je-li správně navrženo, má veliký význam pro sní-
žení nákladů na dopravu, zejména při větším množ-
ství dopravované úrody dq hospodářského střediska
JZD. Vedoucí úlohu zde mají spojovací cesty (bu-
doucí silnice III. tř.), které slouží pro spújení mezi
obcemi, mezi obcí a hospodářským středh:.kem a dále
mezi hospodářským centrem a dálkovými komuni-
kacemi I.-III. tř, Šířka těchto cest činí 6-8 m
v koruně (při zpevnění vozovky 4-5 m), spád do
6:% (průměrně) a min. oblouky R = 135 lIl, což od-
povídá rychlosti 60 km/hod. při max. příčném spádu
vozovky 8 %. Hlavní cesty hospodářské, sloužící· pro
spojení hosp. střediska se skupinami honů, budou
projektovány nejlépe v kombinaci systémů paralel-
ního a radiálního. Spád těchto cest nemá být větší
než 6 %, šířka podle intensity provozu 5-7 m v ko-
runě (4-5 m vozovka), příčný sklon 2-4%.
U cest spojovacích i hlavních cest hospodářských

je nut:t:lOpočítat s budováním příkopu vedle cestního
tělesa pro odvedení povrchové vody a doporučuje se
vysazovat vedle těchto cest aleje z ovoc. stromů,
čímž se ušetří plocha na budování vedlejších větro-
lamů.
Jak cesty spojovací, tak i hlavní cesty hospodář-

ské je nutné řádně vybudovat.
Dalšími zařízeními komunikačními jsou vedlejší

hospodářské cesty, cesty podružné neboli úvraťové
a konečně provizória.
Podrobnější pokyny pro projektování všech uve-

dených společných zařízení jsou' uvedeny v meto-
dických směrnicích MZLH a příslušné literatuře pro
projektování HTÚP. -
Projekt společných zařízení a nového hospodář-

ského obvodu obce je nutno komisionálně projednat
a schválit podle vyhlášky čís. 27/58 Ú. 1. z 28. II.

1958 § 16 a § 24 odst. c, aby se staly základem pro
další projekční práce.,
Ad 2. Určení ploch pro výstavbu zeměděl. záyodu

a na rozvoj obce převezme projektant z TER vypra-
covaného státním ústavem pro projektování zeměd.
a lesnické výstavby.
TER je však nutno prověřit z hlediska rozvoje

zemědělské výroby, návrhu společných zařízení a
ostatních podmínek podmiňujících ekonomické vy-
řešení SHTÚP, což znamená, aby bylo maximálně vy-
užito stávajícího stavebního fondu v místní trati jak
pro zemědělskou, bytovou, tak i ostatní výstavbu.
Průzkunf, místní trati musí dát správné podklady
i pro využití zemědělské půdy v místní trati, ať již
k úč~lům sťavebním, nebo pro přiděÍení záhumenků.
Pokud TER není k dispozici, musí být jeho stavební
část vypracována -bezprostředně po předběžném
projektu zemědělské výroby.
BiIančnÍ práce u SHTúP budou provedeny až po

vytyčení projektu v terénu na základě vytyčovacích
náčrtu a polních náČrtů, protože při realizaci obvyk-
le dochází k menším opravám s ohledem na lepší
umístění společných zařízení v terénu.
Závěrem je možno konstatovat, že sebelépe na-

vržený projekt nesplní svoje poslání, nebude-li jeho
realizaci, ať již to budou agrotechnická opatření,
osevní postupy, nebo celá síť společných zařízení,
věnována ta největší péče.
V SSSR při realizaci komplexních projektů HTÚP,

které mužeme srovnávat s našimi SHTÚP, spolupra-
coval a spolupracuje široký aktiv stranických a hos-
podářských odborníků a celá zemědělská veřejnost
v upravovaném území realizuje navržený projekt.
Tutéž aktivitu musíme žádat i u našich pracovniků
NV, projekčních ústavů a prováděcích podniků (KP
ZLM), aby směrnice XI. sjezdu naší KSČ na úseku
zemědělské výroby se staly skutkem.

Lektoroval: inž. Viktor Hartl, OSGK.
\

Dne 1. května 1959 zemřel v Chlumci nad Cidllnou inž.
dr. Václav Kolomazník, přednosta bývalé triangulační kan-
celáře ministerstva financí v Praze.

Narodil se 24. září 1.889 v Žitavě. Vystudoval na Českém
vysokém učení technickém v Praze obor zeměměřický a
kulturního inženýrství. Pracoval ve státní zeměměřické
službě a v roce 1922 byl povolán do triangulační kanceláře
ministerstva financí. V roce 1935 byl promován na doktora
technických věd. V témže roce byl jmenován přednostou
triangulační kanceláře. V této funkci pracoval až do jejího
zrušení a převedení do Zeměměřického úřadu.
_Do trvalé výslužby odešel v r. 1946. Po celý život přispí-
val svými články do odborného tisku.
Svou činností se zapsal inž. dr. Václav Kolomazník do

historie československé geodézle a kartografie.

Čest jeho památce!
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Dňa 8. mája 1959 náhle.
zomrel predseda Správy geo-
dézie a kartografie na Slo-
vensku inž. Karol Bar t o š.

Odišiel neočakávane, upro-
stred najplnšej práce, keď
zostali ešte zďaleka nevyužité
jeho sily a schopnosti, keď
bol ešte tak vermi potrebný
pri završeni ním započatého
diela na úseku geodézie a
kartografie na Slovensku.

Slovenská geodézia a kar-
tografia stráca svojho zaslú-
žilého vedúceho pracovníka, čestného a príkladne praoo-
vitého človeka-komunistu, muž a vzácnych rysov, ktorý sa
bez ohradu na čas a na svoje zdravie oddal svedomitej
a zodpovednej práci pre spoločnost, muža, ktorý nesmierne
l'úbil svoje povolanie, čoho malým d6kazom je aj to, že
jeho dve deti študujú na vysokej škole zememeračské inži-
nierstvo - odbor svojho otca, muža, ktorý vermi rúbil
pracovitý rud a pomáhal mu.

Inž. Karol Bartoš sa narodil 29. júna 1908 v Prahe. Po
absolvovaní strednej školy (reálky) v Nymburku v roku
1926 sa venoval štúdiu zememeračského inžinierstva na
ČVUT v Prahe, ktoré skončil roku 1930. Po ukončení zá-
kladnej vojenskej služby! viedla ho v roku 1932 povinnost
na Slovensko, ktorému dal celkom 27 rokov svojho pra-
covitého života.

Na stvárnenie jeho vzácne rudského charakteru a sociál-
neho cítenia, ktoré bolo základným rysom jeho povahy až
do smrti, mali iste rozhodujúci vplyv prvé jeho roky
práce medzi chudobným oravským Yudom. Tu sa učil po-
znávat mentalitu slovenského pracujúceho rudu a tu si
tento rud aj obYÚbi!. Plných 7 rokov, až do započatia
druhej svetovej vojny, pracoval na Katastrálnom merač-
skom úrade v Dolnom Kubíne.

V rokoch vojny po ťažkých duševných bojoch, či opustit
obrúbené Slovensko, odkiar mal manželku, alebo vrátit sa
do rodnej Prahy, napriek tomu, že bol viackrát vyšetro-
vaný pre podporovanie komunistickej činnosti, na zákrok
spolupracovníkov Katastrálneho meračského úradu v Bra-
tislave, zostal na; Slovensku.

Roky vojny neboli preň odpočinkom. Svoju spiitosť
s l'udom vyjadril bojovým protestom proti zrade na českom
a slovenskom národe a po ilegálnej činnosti ho nenávisť
proti okupantom vedie v Slovenskom národnom povstaní
do boja so zbraňou v ruke za slobodu českého a sloven-
ského národa. Za túto činnosť mu bol udelený Rad Slo-
venského národného povstania III. stupňa.

A po oslobodení dal všetky svoje odborné i politické
sily a schopnosti, celé svoje nadšenie a životný opti-
mizmus v prospech výstavby zničenej vlasti.

Jeho dobré organizačné vlastnosti našli správne uplat-
nenie vtedy, keď bol poverený vedením a organizovaním
rozsiahlych prác na úpravách a výstavbe vojnou zničených
obcí na Slovensku. Za túto činnosť bol odmenený odznakom
"Za prácu".

Potom pracoval ako predseda Oceňovacej komisie, vý-
sledky ktorej boli podkladom pre finančné vyrovnanie
s Maďarskom v rámci mierovej zmluvy. Po organizačnom
dobudovaní Fotogrametrického ústavu v Bratislave ako
jeho riaditer a najmii ako riaditer Slovenského zememerač-
ského a kartografického ústavu v Bratislave účinne po-
máhal pri uskutočňovaní sústredenia zememeračskej
a kartografickej služby na Slovensku. V tejto práci, ktorú
možno hodnotit ako jeho celoživotné dielo, sa najvypuk-
lejšie uplatnili jeho organizačné schopnosti, odborné zna-
iosti a politická vyspelosť.

Poverený Stranou vedením sústredenej zememeračskej
služby na Slovensku venoval až do poslednej chvíle svojho
života najlepšie sily. a schopnosti pre jej rozvoj a pre
zabezpečenie stále narastajúcich zodpovednejších úloh.

Svoje znalosti ochotne odovzdával nielen spolupracov-
níkom, ktorým bol priatel'om a radcom, ale aj mladým
odborným nástupcom svojím pedagogickým p6sobením na

Slovenskej vysokej škole technickej ako honorovaný do-
cent i ako predseda skušobnej komisie na SVŠT.

Jeho obetavá práca a hlboká Yudskosť zostane trvale
v spomienkach všetkých jeho spolupracovníkova priateYov,
ktorí budú rozvíjať v nových úspechoch tak krásne zapo-
čaté dielo.

Buď česť jeho záslužnej práci a jeho nehynúcej pamiatke!
Kalektív spolupracavníkov SGK.

Kurs pro pracovníky KNV
a projektových ústavů na úseku HTÚP.

V lednu až březnu letošního roku uspořádalo ve Všeno-
rech u Prahy ministerstvo zemědělství a lesního hospo-
dářství dva pětitýdenní kursy pro pracovníky odborů ze-
mědělství a lesního hospodářství rady KNV a Krajských
státních ústavů pro projektování zemědělské a lesnické
výstavby, kteří pracují na úseku HTÚP. Z pracovníků pro-
jektových ústavů byly kursy určeny pro ty, kteří budou
pracovat v roce 1959 na souhrnných projektech HTúP pro
JZD a státní statky a absolvovali je vybraní pracovníci
ze všech českých a slovenských kraj1'i.. Byli to inženýři
HTÚP, zeměměřiči, agronomové a vodohospodáři.

Přednášky teoretické části kursu byly zaměřeny na
hlavní otázky, s kterými se tito pracovníci se.t:kají při
zpracování souhrnných projektů HTÚP, jako na příklad
otázky půdoznaleckého průzkumu a rozborů, generálního
plánu ZLY (zvelebení zemědělského, lesního a vodního
hospodářství), delimitace zemědělského půdního fondu,
rajonisace zemědělské výroby, otázky vodního hospodář-
ství jako regulace vodních toků, meliorace, rybníkářství,
dále otázky erose půdy, otázky rostlinné a živočišné vý-
roby, územní plánováni, technicko-ekonomický rozbor
(TER pro zemědělskou účelovou výstavu) měřické práce,
jako měřeni polygonovými pořady, druhy použitelných
map, kriteria přesnosti, zaměřování změn, mapování čísel-
nou tachymetrií a zobrazování v mapách, otázky spojené
s jednotnou evidencí půdy. Dále byly do této části kursu
zařazeny přednášky o nové mapě 1 : 2000, nové rozpočtové
soustavě, o projektování a výstavbě komunikací a vod-
ních odpadů, o soustavě zemědělských strojů z hlediska
potřeb realizace souhrnných projektů HTúP, o předpi-
sech HTúP a předpise_ch s HTÚP souvisících. Přednášejí-
cími byli pracovníci CSAZV, vysokých škol, ministerstva
zemědělství a lesního hospodářství, ÚSGK a pracovníci
praxe.

V praktické části kursu byli účastníci seznámeni
s dosavadními výsledky a zkušenostmi Státního ústavu
pro typizaci a vývoj zemědělských a lesnických staveb
a Krajských státních ústavů pro projektování zemědělské
a lesnické výstavby, které zpracovaly v roce 1958 své
první souhrnné projekty HTúp. Dále' byli, účastníci sezná-
meni se zkušenostmi Krajských podniků zemědělských
a lesnicko-technických meliorací (KPZLM) s přehledem
používané mechanizace prací na výstavbě HTÚP. V zá-
věru zhlédli účastníci některé výsledky realizovaných
opatření souhrnných projektů HTúP, nové cesty a vodní
odpady provedené KPZLM a byl s nimi projednán způsob
zpracování souhrnných projektů HTúP v roce 1959.

Internátní školení MZLH ve Všenorech tak seznámilo
řadu pracovníků praxe s několikaletými výsledky z vývo-
jových prací na souhrnných projektech HTúP a s posled-
ními zkušenostmi i krajů, které tyto výsledky potvrdily.
Byly tak vytvořeny předpoklady pro lepší a rychlejší
zvládnutí rostoucích požadavků JZD a státních statků
na souhrnné projekty HTÚP v letošním roce.

lnž. Karel Hadač

Literární hlídka

P o I n í c e sty. Vydalo státní nakladatelství technické
literatury, národní podnik v· Praze 1958, stran 232, 137
obrázků a 5 tabulek. Cena vázaného výtisku 16,70 Kčs.

V naší odborné literatuře se dosud nikdo nezabýval
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otázkami projektování a výstavby polních hospodářskýcl1
cest. Toto téma zpracoval dr. Brousek, který ve své
studii .vychází z ekonomických hledisť)k současné země-
dělské politiky a ukazuje, že výstavba pólních cest jll
duležitý úkol národohospodářský, o čemž svědčí i nedávný
silniční kongres v Istambulu. '
Zkušenosti z provádění prvních souhrnných projektů

hospodářskotechnických úprav pozemku, jejichž .jedním
z hlavních úkolu je projektování a výstavba polních cest,
nasvědčují, že bude třeba počet kvalifikovaných pracov-
níku na tomto úseku podstatně rozšířit. Zde se otevírá
široké a vděčné pole pusobnosti pro naše mladé techniky,
pro které je tato kniha vhodnou pomuckou. :Řeší zásady
technického projektování polních. cest, jejich výstavby,
rekonstrukce stávajících cest a údržby.
Vlastní látka .knihy je' rozvržena do šesti kapitol, které

jsou tematicky ucelené a velikostI úměrné významu.
I. kapitola seznamuje čtenáře s pojmem a novodobými

požadavky na p.ólníhospodářské cesty, jejich hromadnou
výstavbou a předpokládaným objemem investičních ná-
kladů. ,
II. kapitola pojednává o zásadách technického projek-

tování polních cest. Ptojekční technika, kterou autor
uvádí, je běžná ..jako při projektování komunikačních
staveb. Uvádí některé podrobnosti při vyšetřování nej-
menších poloměru oblouku polních cest pro ruzné povozy
dopravované. po polních cestách a z toho plynoucí mini-
mální šířky cest. Návrhy cest v podélném a příčném řezu
jsou doloženy teoretickými propočty. Také je věnována
pozornost návrhum duležitý<;h zařízení na odvodnění
. cestního tělesa a objektům, které se u polních cest mohou
vyskytovat. V této kapitole je několik tiskových chyb
(str. 84) a nesrovnalostí mezi obrazci a odvozovanými
vzorci (str. 32, 35), které studium knihy poněkud ztě-
žují.
III. kapitola se zabývá vlastní technologií výstavby

cestního spodku i vozovek. Na 55 stranách autor popisuje
používání ruzných druhů speciálních strojů na výstavbu
zemního tělesa a hloubení příkopu, bez kterých si nelze
ani představit, že by bylo možno úkoly ve výstavbě pol-
ních cest zvládnout. Pro praktika je tu řada podnětných
návrhů. \ .
Podstatná část této kapitoly pojednává o úpravách

vozovek z místních zdrojů s využitím zejména vlastnosti
písku a jílu. V dalším jsou popisovány ostatní zpusoby
budování vozovek štěrkováním, makadamováním a posléze
stabilizováním zemin příměsí umělých chemickýchzpev-
ňováČů. Bude rozhodující, jak se jednotlivé navrhované
postupy osvědčí při praktickém provádění.
IV. kapitola v krátkosti řeší rekonstrukce stávajícíéh

polních cest. Je poukázáno na nutnost směrové a výškové
korekce sítě polních cest, návrhy normálních příčných
řezů a úpravu vozovky, aby se po cestách mohly trans-
portovat novodobé hospodářské stroje. Vzhledem k aktuál-
nosti tohoto úseku výstavby polních cest by tato kapitola
zasluhovalahluooího propracování a rozšíření.
V. kapitola popisuje údržbu polních cest, která by si

zasloužila také prohloubení z téh9ž důvod\! jako kapitola
předchozí.
VI. kapitola vhodně zakončuje knihu, neboť apeluje na

projektujícího i provádějícího technika, aby ke svém~
dílu přistupoval s estetickým citem pro krajinu, vhodně
používal zeleně jako doplňku výstavby a volil přiměřené
materiály, zejména pro cestní objekty.
Kniha je určena projektantům pozemkových ;1prav

a pracovníkům MNV, státních statků a JZD. Vcelku ji
lze hodnotit příznivě, je však nutno konstatovat, že na
některých místech neodpovídá současné praxi, např.: na
str. 187 se autor domnívá, že podle vládního nařízení
č. 47/19'55 a vyhlášky ~inisterstva zemědělství a lesního
hospodářství č. 27 ze dne él8. února 1958 se bude postu-
povat až při souhrnných projektech hospodářskotechnic-
.kých úprav pozemku. Skutečnost všá.k je taková, že
hospodářskotechnické úpravy pozemků, provedené v sou-
ladu s vládním nařízením Č. 47/1955 před jeho účinností,
byly tímto nařízením legalizovány a nadále, tj. od roku
1955, bylo již podle tohoto nařízení postupováno. To platí
i o vyhlášce ministerstva zemědělství a lesního hospodář-
ství Č.27, kterou byla novelizována vyhláška Č.212 ze dne
23. listopadu 1955.
Podle těchto dokumentu a podle směrnice ministerstva

zemědělství a lesního hospodářství z 20. října. 1956 náklady
na výstavbu cest v souvislosti s hospodářskotechnickými
úpravami pozemku hradí od 1. ledna 1957 stát.
Jestiže jednotná zemědělská družstva nebo s~átní statky

hradily náklady na výstavbu cest ze svých investičních
prostředku (str. 15), nebylo to patrně v souvislosti s HTúP
a pak taková výstavba neměla být vubec prováděna, neboť
při souhrnném projektu HTOP se mohou některé, nedávno
se značným nákladem vybudované cesty ukázat jako
neúčelné.
Investiční náklady na výstavbu' polnich cest, sestavené

v tabulce na str. 15, nelze považovat za dostatečně pod-
ložené, neboť vyplývají ze subjektivního odhadu autora.
Při tom odhadovaný náklad na 1 běžný m'eťr nezpevněné
polní cesty (117 až 124 Kčs minus 10 % - str. 14) je
v rozporu s praxi odpovídající tabulkou na str. 188, podle
které náklady na 1 běžný metr činí asi 5 Kčs.
Organizační změny státních traktorových stanic, Agro-

projektu i národních výboru, které před tiskem knihy
nastaly, nebyly při korektuře uvažovány, takže názvy
některých orgánu a organizací neodpovídají skutečnému
stavu. .
Autor nechť považuje tyto skromné poo:námky za dobře

míněné, připomínky pro případné další vydání knihy, která
je jinak velmi aktuální, zvláště v dnešní době, kdy stále
více jednotných zemědělských družstev požaduje vypra-
cování souhrnrié:10 projektu HTOP.

lnž. František Steiner
526.89(100 )
Malý atlas světa. (Příruční vydání. Vydala Ústřední

správa geodézie a kartografie, Praha 1958. Druhé vydání.
187 stran textu a rejstříku, 44 vícebarevných a 24 jed-
nobarevných map a plánu. tabulky a statistické údaje.
Cena 22 Kčs.)
Rok po prvním úspěšném vydání Malého atlasu světa~

jehož 40000 výtisku bylo v krátké době zcela rozebráno,
vychází druhé vydání v podstatně vyšším nákladu. Proti
1. vydání byly provedeny v textové části některé změny.
Byly vypuštěny. odstavce o nejvyšších vrcholech světa,
nejvyšších obyd)ených místech apod., a místo nich přibyl
soupis zkratek, vysvětlivek, dále kapitola o Sluneční sou-
stavě, o prutočnosti velkých řek aj. Kapitoly o j'ednotli-
vých světadílech byly rozšířeny o krátký zeměpisný pře-
hleda soupis všech státu. V hospodářské části se zcela
správně objevila těžba dalších důležitých nerostu a po-
drobnější data z prumyslové a zemědělské výroby a byla
přidána stať o dopravě a obchodu.
V přehledu jednotlivých zemí, který byl rozšířen

o další samostatná hesla (Azory, Faerskéostrovy, Špic-
berky, nově vzniklé státy aj.), získaly na ceně hospodář-
ské údaje uvedením lokalit v odstavcích o prumyslu
a těžbě (u zvlášt du!ežitých údaju uvedeno v závorce
i světové pořadí). Celkově je textová část při téměř stej-
ném stránkovém rozsahu značně obsažnější.
V mapové části jsou úpravy menší. Je pouze přidáno

několik mapek a tabulek na zadní stránky hlavních ma·
pových listu. Přece však tu ještě zustává dost místa,
které by se dalo dobře využít pro další mapky a tabulky
(hlavně poměry přírodní, hospodářské, národnostní aj.).
V psaní názvu cizích zemí, měst apod. není dosud

jednotnost. Bude asi ještě nějaký čas trvat, než se
situace vyjasní. Máme-li však na mysli pouze rychlé
a přehledné podání zeměpisných informací široké veřej-
nosti, pro níž je Malý atlas světa určen, je nutné zavést
v mnohých případech dvojí názvy. Kromě běžně známých
(Wien - Vídeň, Paris - Paříž) j'e však řada názvu nových
(Lu-ta - Dalnij, Krung-thep - Bangkok). Fonetické pře-
pisy jsou však zaváděny např. v Indii bez puvodního
úředního a všeobecně známého anglického názvu, ačkoli
správnější by bylo aspoň psaní dvojité (Lahaur - Lahore,
Lakhnau ~Lucknow aj.). V Indii je přece angličtina též
úředním jazykem jako v Anglii a USA, kde zatím také
nepíšeme pouze Juta místo Utah nebo Ňu Jork a Grynyč,
jak by to asi výslovnost tamních obyvatel vyžadovala. To
jsou ovšem připomínky, které se netýkají vlastně přímo
autoru atlasu .
K autorum atlasu se obracím jen s menšími výtkami:

např. používání chybných (Sofija) a nestejných názvu
(Kalkuta i Kalkata), zbytečný dvojí název u Mandalaje
aj. Za úvahu by však stálo přidání horopisné situace
10 map jédnotlivých státŮ.. Barevně roz.!išené politické
.LOzdělení zcela stačí na přehledné mapě světadílu, ale
u map jednotlivých státŮ. barva nepřínáší už nic nového.
Heropisný podklad, případně i hloubkové poměry moří
by mapu rozhodně zkvalitnily, To je však jen námět
k práci na dalších vydáních atlasu. Druhé vydání lze
označit obsahem i úpravou za velmi zdařilé, takže lze
očekávat, že třetí vydání (snad na lepším 'papíru) bude
brzy následovat. Dr L. Loyda



Přírůstky mapové dokumentace VŮGTK' .
s s SR: 1'].1 r i s t i c ~ é, mapy: .

. Po lesistym Karpatam. Turistskaja ma~šrútnaja karta .•
. M.ěřítko 1 1300 000. V~dalo, GUGK MVD SSSR, Moskva,
, Mapa ,s'es~a\1ena.a 'upravena Vědecko-redakcním sesta-
vitelským mapovým'oddělením GUGK:Redaktor Cholodok
V. D. Vydání-1956. Náklad 25000. výtiskú., Rozměr
hlayní mapky 630X220 mm,'papíru 855X240 mm, !,ložená
do formátu ;LOO X240 mm. '
VÚGTK' - čís. přír.' 2/58.. . .' ,
Turistická mapa Zakarpatské oblastl na sever dd Užho-

rodú, Mukačeva a Rahovo s četnými smluvenými zÍ1.ač~
kam,i a popisem ve vysvětlivkách. Připojena je mapka
komunikácí jižně od Lvova směřující' k Zakarpatské
ob)asti. ,
,Krym. ,Turistskaja ' karta. Měřítko 1:60000.0. Vydalo

GUGK MVD SSSR, Moskva. Mapu' sestavila a vytiskla
~yjevská 'kartografická továrna GUGK. R~daktor Kur-
dina G.· P. Vydání - 1955. Nákl~d 46000 výtiskú. Roz-
měr kresby 570X362 mm, papíru 880><'580mm, složená
do formátu 100X190 mm.
VÚGTK- čís. přípr. 7/58.
Turistická mapa Krymu s jemně stínovanými horami

obsahuje silniční, železničIÚ a hydrologickou síť a města
ve třech velikostech podle počtu obyvatel do 10000, 10
až 100 tis. a nad 100 000. V pravém horJ1ím' rohu hlavní
mapy je detail hOrského masivu nad přístavem Jaltou.
V příloze je řada vysvětlivek k četným smluveným znač-
kám na mapě a rejstřík míst s uvedením stručné historie
nebo pozoruhodnosti každého místa. ,
Kavkaz. Turistskaja karta. Měřítko 1:1000000. Vydalo

GUGK MVD SSSR, Moskva. Mapu sestavila a vytiskla Tbi-
lišská kartografická továrna GUGK Redaktor Akopova
K. S. Vydání - 1~57. Náklad 15000 výtiskú. Mapa ve
dvou dílech s připojeným rejstříkem míst je vložena' do
desek. Rozměr obou dUú kresby mapy (celé) 1138X
X753 mm, papíru 1220X825 mm, složených do for-
mátu 140X210 mm., "
VÚGTK - čís. přír.~t5a
Turistická mapa Kavkazu se stlnovam.ým horopisem,

hydrografickou, silničrlÍ a železniční síti má města v pěti
velikostech podle počtu obyvatel. l:lranice SSSR jsou
výrazně označeny červenou a správní hranice fialovou
lemovkou. Pod mapou je seznam turistických cest, výcho-
diskových turistických míst s noclehárnami, dětských
(pionýrských) východiskových míst' a seznam přírodních
reservací.
Školní.atlasy:
Geografičéskij atlas. Dlja, nača1'noj školy. Vydalo

GUGK MVD SSSR. Moskva. Atlas sestavilo Vědecko-
redakční sestavitelské mapové oddělení GUGK. Redaktor
E. M. Senderova a V. D. Cholodok. Vydání - 1957. Náklad
85 000 výtiskú. Formát 195X2-15mm.
VÚGTK - čís. přír. 136/58.
Školní atlas sestavený pro nejnižší stupeň národních

škol obsahuje návod k porozuměni plánu a mapě, porov-
nání smluvených značek se skutečností v obraze -
ukázky rúzných druhů map a plánú, obrazem znázor-
něné čtveroroční klima v různých částech světa, plani~
globy rostlinných zón a politického rozdělení a závěrem
mapy SSSR!- klimatickou, rostlinstva, fysických poměrú
ax' 'kého rozdělení. Na deskách jsou schematicky
, ," .velikosti světadílů, rozlohy světových moří,

',. jezé , " ky řek a výšky hor.
Geo~iafičeskij atlas dlja 5-go klassa. Vydalo GUGK

MVD SSSR, Moskva. Atlas sestavilo a upravilo Vědecko-
red,akční sestavitelské mapové odděle!?-í GUGK. Redaktor
Mélder M. M. Vytiskla Rižská kartografická továrna
GUGK. Vydání - 1957. Náklad 600000 výtiskú. Formát
220X280 'mm. '
VúGTK - čís. přír. 137/58.
Školní' atlas navazující na znalosti z nižších tříd ná-

rodní školy uvádí porovnání výseku obrazu i mapy v mě-
řítku 1: 10 000 s vysvětlivkami k smluveným značkám,

,~ázofněni ,krajl~y od plánu k mapě, zobrazení pevnll1
a' vod na mapě, plar:igloby fysických poměrú světa, .mapu
~SSR rovněž fysických poměrú.a postup oběhu země
kolem slun,ce. Dále JSQU souběžně uvedeny ukázky sku-
tečného i· map.dvého zobrázení krajinných útvarů vznik-
l~ch přírodními vlivy (FJoušť, hory apod.). nebo lidskými

, zá!la;hy (železnice, průplavy 'apod.). Atlas uzavírají plani-
globy rostlinných zón světa a porovnání velikost! řek,
jezera ostrovú, dále hloubky moi.'! a výšky hor. ,
Geografičéskij atlas dlja.6-go klassa. Vydalo GUGK

MVD SSSR, Moskva. ,Atlas sestavilo a upravilo \Tědecko-
redakční' sestavitelské mapové oddělení GUGK.Odpo-
vědný redaktor Driilckaja E. M. Vytiskla Minská karto~
grafIcká továrna GUGK., Vydání 1957. Náklad 100 000
výtiskú. Formát 220X280 mm.
VVGtK -. čís. přír. 138/5,8.
Školní atlas pro 6. ročník' národní školy má úvodem

planigloby fysických poměrú a po1Ítického rozdělení
světa. Následují mapy všech světadílú, a to vždy fysická,
klin1atická, rostlinných zón a politického 'rozdělení, mapy
Arktidy a Antarktidy. Zavěrem, je ukázka mapy 1 : 25 000
a k nÍ' výklad smluvených značek a vzájemný poměr roz-
lohY' jednotlivých světadílú.
Uvedené školni atlasy s~stavené souhlasně s potře-

bami .školského zeměpisu jsou velmi pečlivě provedeny
a plně vyhovující potfebám peda·gogickým.
.USA':

United States including Territoťies and Insular Posses-
síons showing the extent of Public 'Surveys National
Parks, National. Forests, Indian Reservations, National'
WildlifeRefuges, and Reclamation Projects. Měřítko
37 mil = 1 inch. Vydavat~h United States Department of
the Interior, Douglas McKay, secretary, Bureau of Land
Management, Edward Woozley, direktor/Vydání - 1953:
Na dvou listech o rozměru listukreshyl020X1465 mm,
papíru 1105X1615 mm.. ' '.,
VÚG~K - ·Čís. přír. 107/58.
M~pa Spojených státú ,americkych včetně teritorií

'a o'strovních držav zobrazuje rozsah zaměřených národ-
ních parkú, lesú, tp.,diánských reservací; přírodních reser-
vací li připravovaných projektů' reservací. Jednotlivě
druhy reservací jsou v mapě barevně rozlišeny. Mapa má
hustý místopis, hydrografickou a dopravní síť. Hranice
státu jsou barevně podloženy. Výraznými barevnými
nápisy jsou uvedena historická data přiclenění územních
celkú USA se stejnobarevným vyznačenIm jejich hranic.
The National Park System - Eastern United StateS.

(Národní parky ~ Východní část Spojených státú). Vy-
davatel: United States Department of the Interior, Na-
tional Park Service, Washington. Vydání - 1956. Rozměr
kresby 578X720 mm, papíru 610X775 mm, složená do
kapesního formátu 100X205 mm.
The National Park System - Western United States.

(Národní parky -, Zápádní část Spojených státú). Vy-
davatel: United States Department of the Interior, National
Park Service, Washington. Vydání - 1957. Rozměr kresby
590X725 mm, papíru 620X782 mm, složená do kapesního
formátu 100X205 mm.
J(QGTK - čís. přír. r05/58 (souborně).
, ysové mapy východní a západní části Spojených

amerických, obsahují hlavní silniční spoje a sídliště;
V, ž se tyto spoje křižují. Sytou červen! jsou polo-
zertYp!:0chy přírodních reservací a uvedeny jejich popisy
v, téže 'barvě. Na zadní straně obou map je přehled pří-
rodních reservaci,' který obsahuje název reservace,
jéjí"~()Zlohu, struč,ný popis, nejvhodnější dobu návštěv,
mO~Í1~ sportli, u~tování, dopravní spoje apod.
tJsA'<'~CounJyoboundaries as of April 1; 1950. (USA -

správní rozděleí1'í k 1. dubnu 1950). Měřítko v mílích.
Projekce Albersova. Vydavat~l: Department of Com-
merce, Bureau of the Census. Vydání' - 1956. Rozměr
kresby 950X ~93 mm, ,papíru 1010X655 mm.
VÚGtK - Čí~. přír. 106/58.
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