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K přestavbě studia zeměměřického inženýrstvf
proděkan

Doc. Inž. dr. V6clav Krumphanzl,
fakulty Inženýrského stavitelství
ČVUT v Praze

Dvanáct let od historického únorového vítězství
spolupráci s výrobou. Na základě smlouvy o družčs. pracujícího lidu nad buržoazií a patnáct roků
bě odcházejí asistenti ze školy na delší praxi do
od osvobození Československa Sovětskou armádou
Oblastního ústavu 'geodézie a kartografie v Praze.
projevilo se také ve studiu zeměměřického inže·
S celou řadou měřických pracovišť byla navázána
spolupráce při přípr'avě diplomových zadání pro
nýrství. Čs. zeměměřiči v této době s úspěchem
absolventy studia, jejich přijetí na předdiplomní
splnili celou řadu důležitých úkolů při budování
praxi, na výrobní praxe o prázdninách apod.
socialismu počínaje technickou pomocí při osídlení
pohraničních oblastí a konče hospodářskotechnicSouběžně s všeobecnými požadavky na přestavbu
kými úpravaini pozemků a jednotnou evidencí půdy
studia uplatňujeme na škole v mnohých předměv podmínkách
dosud probíhající
socializace
zetech programy cvičení z konkrétních úkohl praxe
mědělství. V podstatě
byli zeměměřiči
pro tyto
a ve vyšších .nočnících individuální úkoly pro kažúkoly dobře připraveni. Mohutná hospodářská
a
dého studenta.
kulturní revoluce, která proběhla během těchto
Tyto hluboké změny, které konzultujeme s řadou
soudruhů z praxe, kteři jsou členy kateder, se nelet, vynutila si i v našem studiu několik reforem,
obejdou bez obtíží.
které ovšem nepronikly k základům zbudovaným
v r. 1928.
Vše, co bylo vpředu uvedeno, klade neobyčejné
Současné dovršování výstavby socialismu a perpracovní nároky na učitele a je zárodkem mnoha
spektivy budování komunismu si vynutily přípravy
tvrdých diskusí. Vždyť je třeba rozbíjet dosavadní
k zásadní přestavbě celé výuky. Na půdě Českého
nesprávné zvyklosti a hledat nové cesty práce,
vysokého učení technického v Praze i Slovenské
překonávat setrvačnost.
vysoké školy technické v Bratislavě byly ustaveny
Nelze se ovšem domnívat, že pokládáme vše, co
komise, které zahájily svou práci koncem r. 1958. ísme dosud vykonali, za dobré, že upadáme do
Během této doby byly podrobeny -rozboru dosasebeuspokojení. Vidíme celou řadu chyb, mnoho
vadní učební plány i osnovy. Souběžně s velkými
práce ještě na nás čeká. Naše formy studia jsou
sousti'eďovacími změnami v hospodářských
orgatradiční, dnešní výuka se příliš neliši od způsobfi
nizacích a nejnověji i v organizaci národních výpráce před 30 a možná i před 50 lety. S tím neborů spOjují se na vysokých školách fakulty a kamůžeme být spokojeni. Náročnost přepracovávání
tedry ve velké celky. V souvislosti s tím slučují
materiálů pro cvičení, práce na přestavbě a jiné
se na ČVUT v Praze fakulty' do čtyř základních
úkoly nám zabírají dosud tolik času, že se mlno
celků a vznikají nové fakulty
strojní, elektrověnujeme individuální práci se studenty, ať se stutechnická, stavební, jaderné a technické fyziky.
denty nadanými, anebo se studenty, kteří potřebují
Jde vesměs o' celky s jedním i více tisíci studenpomoci. Velmi jsme dlužni studiu pracujících
a
tů. Zeměměřická fakulta měla něco přes 400 stupropracování studijních materiálů, učebnic apod.
dentfi, nemohla činit zvláštní celek, a proto byla
Nutno si přiznat, že výuka na jednotlivých kaspojena s fakultou inženýrského stavitelství. (jak
tedrách 'nebyla organicky vyvážena. Někde se sta.tomu již bylo na SVŠT v Bratislavě). V tomto roce
věly vysoké požadavky, zejména v disciplinách,
s ni budou ještě sloučeny fakulta architektury a
které nejsou každodenním chlebem značné většistavební směr fakulty ekonomického inženýrství.
ny absolventů. Při diskusích mezi učiteli kolem
Prožíváme od září' 1959 první společný rok
těchto problémů se vyskytly obavy, že je snaha
v novém prostředí. Vzájemným pochopením došlo
o nivelizaci' vědecké úrovně. Narazili jsme' dokonpoměrně rychle k administrativnímu
a hospodářce na nesprávné názory, podle nichž základni
skému spojení. Každý studijní směr je samostatpředměty jako geodézie a mapování byly pokláný, vedený vlastním proděkanem pro pedagogicdány za záležitost praxe. Je pravda, že v posledkou a politickovýchovnou práci.
níéh letech nastal odklon zájmu vědeckého doToto je jen jedna část hluboké přeměny, dotÝ- rostu o geodézii. Příčina je zřejmá a pochopitelná.
Pro vědeckou práci v geodézii a mapování je.
kající se studia zeměměřického inženýrství. Druhá
třeba čerpat látku z hlubokého poznáni problemačást 'vyplývá ze závěrů XI. sjezdu KSČ o přiblítiky .praxe, které se dřive učitelům nedostávalo.
ženi školy k životu. Základ k hlubokým vnitřním
Při této příležitosti je třeba, připomenout, že tězměnám byl již položen novým vysokOškolským
žiště práce a výzkumu je na MIIGAiK v Moskvě
zákonem č. 46/1956 Sb.
:.
právě na katedře inženýrské geoq.ézie ve spojení
Pro' učitelskou způsobilost je třeba nejen vědecs velkými stavbami socialismu.
ká kvalifikace a politická vyspělost, ale i náleDnešní naš.e úsiH se zaměřuje na vytvoření důžitá praxe. Na bývalé pražské
fakultě
dochází
v tomto směru k zásadní zm€ně od ledna 1958, . kl~dných základů na všech katedrách a jednotnou
základnu pro organický ~ozvoj celého 'studijního
kdy nastoupili dva docenti s dlouhpu výrobní prasměru, proporcionálně
k požad?-vkilm praxe.
xí a na školu přišlo i několik odborných asistentťi s pětiletou až dvacetiletou praxí. Došlo k těsnťj
Při těchto úvaháC;b nezapomínáme na' zajištěnI
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nezbytné vědecké základny,
zejména utvořením
větve astronomickogeodetické,
kde by se zabezpečila komplexní výchova potřebného počtu specialistO pro práce na geodetických základech, na
Vybudování géodetických
stanic pro řízení rakeťóvé léťééké dopravy a pro rOzné speciální práce.
Rozvíjení výuky na škole musí jít ruku v ruce
s rozvojem vědecké základny, která nemOže být
jen na škole a jejíž kořeny musí hluboko pronikat na pracoviště ve výrobě. Tuto základnu představujíkandidáti
věd
( C Sc) a doktoři
věd
(Dr Sc). Jejich počet i příprava je v našem socialistickém
zřízení
i otázkou
plánování.
Mnozí
schopní p:-acovníci se sami připravují a ucházejí
o možnost obhájit titul kandidáta
nebo doktora
Věd. To je ovšem málo. Hlavní těžiště musí být
v přípravě asplrantO na škole a externích aspirantO bez přeruŠení zaměstnání. Počet těchto aspirantO Je v našem oboru malý a nezvýší se bez
spolupráce vedení praxe. Zatím se zařazují
do
plánu nároky na aspiranty jen se zřetelem na potřeby školy' a výzkumu. Zapomfná se při tom na
mohutný rozvoj nové techniky a nedalekou éru
komunismu, pro kterou Již dnes školíme kádry.
Osobně jsem přesvědčen o tom, že lze a že je
třeba dále zvyšovat politickou o odbornou úroveň
I vysokoškolských
vedoucích i výkonných
pracovníkO odvětví geodézie a kartografie
dalším
tvOrčfm studiem k získání akademických
vědeckých hodností kandidáta. technických věd a doktora .technických věd a nepřetržitým
zvyšováním
kvalifikace
ostatních
pracovnfkO oboru zajistit
vysokou produktivitu
geodetických
a kartografických prací, abychom nejen drželi krok s rozvojem
techniky ve světě, ale abychom i v geodetické
a kartografické
výrobě předstihli
nejvyspělejší
kapitalistické
země. Novou techniku mOže řídit
jen ten, kdo bude hluboko připraven ji chápat.
V současné době se neškolí na našem oboru
celé
republice ani deset aspirantů. Celá řada kateder
nemá žádného aspiranta. Dnešní stav se musf pro
blízkou budoucnost
aspoň zdvojnásobit.
Otázka
přfpravYkvaHtních
odborníků by měla být součás-

v

tf perspektivních
plánO všech
ústavO resortu'
ÚSGK. Kromě toho neustále rostou nároky na vedoucí měřických složek, v projektových ústavech
a jiných orgánech pověřených prováděním zeměměřických prací a nem310 by se zapomínat ani
zde na potřebu vysoce kvalifikovaných
pracovníků.
Z uvedeného vyplývá, že záležitosti školy nelze
řešit jen na akademickém fóru školy. Škola ne·
může být odtržena od Výroby. Její rozvoj v blízké
budoucnosti závisí na úzké spolupráci
s praxí.
Nároky na počet inženýrů a kandidátů věd musí
vycházet nejen z hlubokého rozboru současné situace na našich pracovištích, ale zejména z dlouhodobé perspektivy technického
rozvoje odvětví
geodézie a kartografie,
z perspektivního
plánu
úkolů, z rozboru kádrové situace a s přihlédnutím k praktickým
a statisticky ověřeným zkušenostem s odpadáním studujících v průběhu 'Studia.
Hlavní váha geodetické a kartografické
výroby
je dnes soustředěna v resortu ÚSGK. Se zřetelem
na celostátní odpovědnost neměly by složky ÚSGK
přehlédnout perspektivu
požadavků
rozvoje nezbytné spolupráce
v nových oborech, které se
dnes u nás i v SSSR rychle rozvíjejí při plnění
úkolů průmyslu, zejména strOjírenství.
Stále se
zvětšující konstrukce
průmyslového strojního zařízení kladou tak značné požadavky na montáž, že
je třeba žádat. součinnost geodézie pro splnění některých. nároků na přesnost
urovnání, nebo při
určení v!llkýth rozměrů, k)el'é již nelze splnit
kontaktními nebo tuhými měřítky.
Závěrem bych chtěl říci, 'že katedry na vysoké
škole musí být spojitými nádobami s našimi pracovišti v celé republice a že změna hladiny kdekoliv - nejen v OÚGK Praha - se musí zřetelně
projevit na katedrách
vysoké školy v Praze a
\T Bratislavě
a naopak. Jen tímto způsobem budeme s to splnit náročné požadavky, vyplývající
z historických usnesení XL sjezdu KSČ o přiblížení školy životu a Výrobě. Je to záležitostí všech
učitelů i pracovníků z výroby - a jedni bez druhých nemohou úkol úspěšně splniti

Vyrovnání vložených nivelačních sítí přenášením výšek
lnž ...dr. Karel Kučera, VÚGTK, Praha

52658

1. Rozšíření vyrovnávací metody prof. A. S. Oebotarjova. kterou nazval jako ••způ~ob ekvivalentní záměny" a její nové
odvození. Metoda vY8tačí na 8ítě, u kterých meziuzlové pořady ne-tlJofíuzavřené obrazce. Při tomto omezení je exaktní
i velmi h08podárnáa váhy neznámých 8e zí8kají bez zvlá8tn1hc řešení.
.
2. VYUŽ1tí výhod této melody pro exaktní vyrovnánI. 8Ul8 hbovolným počtem uzlů') jejímž jádrem je uza1:i'ený
obrazec 8 uhlopříčkami nebo bez nich, který nezahrnuje všechny uzly.
3. Přibližná metoda pro roz8áhlejší 8ítě založená na přenášení výšek.
4. Technologické zpracování všech p08tupŮ.
.
oÓ.Metody 1. a. 2 j80U zpu80hilé pro vložené nivelační a gravimetrické 8ítě jakéhokoli řádu.
,(J. Pro aítěpolygonové 8e většinou vY8tačí 8 metodou 1.

mořské výšky, se určitým zpusobem přenášejí po tratích pořadů do niíst, kde se vyrovnávají.

Vloženými sítěmi, o jejichž zjedncdušené vyrovnání
Pojem "uzlový bod" se v tomto článlm vyhrazuje
jde; jsou vedle sítě nivelační ještě síť gravimetrická a jen1)takovému
samostatnému bodu sítě, který je určitým
odděleně' úhlová i souřadnicová verse sít~ polygonové. .známým Zpllsobem vyrovnáván. To se také kryje s části
dosavadního obsahu ,tohoto pojmu. Termín "uzlový
Důležitým znakem metcdy je, že se při ní vyrovnává
obecným ~aritmetickým průměrem v rozvitější míře, bod" však je zbytečně homonymem a označuje ještě
pojem bodu, "v němž se zauzlujf pořady", zcela bez
~ež je to' u nás obvyklé. Hcdnoty prvku cdvozenÝ,ch vztahu
k vyrovnáni. V tomto případě se zde užívá terzin.ěfem, kterými j'sou na př~lad v nivelační síti nad· mínu "uzel".
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Prof. A. S. lJebotarjov [1] se otázkou zabýval z jiné
posice. Nahradil několik pořadu spojujících se v jed.
nom uzlu jedním fiktivním pořadem stejné geodetické
účinnosti. Obě pojetí vedou k stejnému způsobu práce.
Prvotní metod:m ekvivalentní záměny se nedají řešit
sítě, v nichž některé nebo všechny uzly jsou sp9jeny
meziuzlovými pořady do uzavř3ného obrazce. To vedlo
A. S.lJebotarjova
k tomu, že svou metodu určil jen pro
třetinivelační
řád. Doc. D. Sejn ve své práci [2] velmi
elegantně tuto nesnáz přaklenul novou ekvivalenci
mezi třami pořady spojenými de>trojúhelníka a třemi
pořady jdoucími z fiktivního uzlu do jeho vrcholu. Zdá
se však, že praxe nepřivykla tomuto způsobu zjednodušování, který někdy činí značné nároky na před'lta.
vivost. V tomto článku jde orowinutí velmi cenného
poznatku lJebotarjovova a o úsporné řešení sítě kombi.
nované z uzavřeného jádra a z neuzavřených útvaru.
1. Rozbor neuzavřených

nich bodu. Neznámé nadmořské výšky uzlů označme
stejnými písmeny jako body samy: X, Y, Z, T.
.

Obr. 2: Schéma uzlové hvězdice.
Ta.b.l

útvarů
Neznámé

Vyjd'3me z obrazu 1, který znázorňuje dl)sti složitou
nivelační síť, jež je ve svém celku příkladem jednoho
z útval'ů. Jsou zd~ d'tué body s nad'llořskými výškami
(H), (H'), (H"), od1md směřují výchozí
pořady 2,2',
2" k uzlu Y a podl)bně je tomu, u uzlů X, Z, T. Sipky
mohou vyjadřovat
stoupání. Všechny tyto uzly jsou
mezi sebou vázány meziuzlovými
pořady 11,12,13
a tvoří charakteristický
útvar.
Znakern útvaru je obecně buď způsob vazby mezi
více než dvěma uzly, nebo jen jejich počet, jde-li o jeden
nebo dva bodv; Zua1{ern však není množství výchozích
pořad~ aui. poloha d'tuých bodťJ..Neiiednoduššim útvarem je 'tedv sarno'ltatný udový bod, pak uzlová dvojice a po ní uzlová hvězr1ice se středem X a s libovolným počtem ramen. Síť z obrazu 1 je právě uzlovou
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Než sestavíme normální rovnice, zjednodušitne
boliku součtu [pal], [Pbl] a ostatních. Do součtu

Obr. 1: Sít, která je východiskem pro tři útvary: samostatný
uzlový bod X, uzlovou dvojici Y, X a uzlovou hvězdici

,

X-Y,Z,T.

+

[pal] = - Puhu - Pl2h12- Pla 11.13- {Pl [(H)
hl]
P't [(H')
11.'1]
zavedeme symboly Pvhv = (ph)v a výraz v Íomené zá.
vorce vyjádříme obecnym aritmetickým průměrem x
jeho členů, který nazveme základní
výškou.
Je
tedy
[pal] = - (ph)ll - (phh2 - (phha -P.,X
atd. Normální rovnice pak jsou

+

+

+ ... }

(Pu

+ P12 + Pla + Pl)

X -Pll
-

hvězdici s rameny'XY, XZ, XT a s určitými osobitými
počty výchozích pořadí'!, z nichž některé vycházejí ze
společných da.ných bodů. Se zřetelem ke generalisaci
dané definici znaků je schéma hvězdice jednodušší než
její příklad z obrazu 1 a podává je obraz 2, kde body
(H), (H') se svými paprsky zastupují všechny dané
body a výchozí pořady. Podle schématu sestavíme
tabulku llroe.ficientů a absolutních členů rovnic oprav
pro zprostřed'mjící P9zorování ruzné váhy. Součet vah
PI' PI'; •.• výchozích pořadu bodu X označme PrD a na.
zvěme jej zlikladníváhou.
Podobně bude iu ostat·

+

sym·

Y -P12

(ph hl

-

- (phha -

+ (Pu + Pil) Y-++ (ph)u Pl2 X
+ (P12 + p.)Z +
+ (Ph)12 Pla 4
+ (Pla + Pt) T +
+ (phha -

- Pu X
-

I

Z - Pl~ T-

(phu) PrcX

=

O

PilY

=

O

pzZ

=

O

(1)

pti = O
Neznámá X v nich má zvláštní pos~vení, protože se
jediná vyskytuje ve všech rovnicích a ostatní neznámé
jsou jejímifunkcemi. Tak z druhé, třetí a.čtvrté rovnice
je
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+ (X':""'" hu) Pu'
P1I +
Pu
P.Z + (X -11,12) P12
P. +
Pa
_1Jtt + (X -..:....11,13)Pt3
Pt +
P13

y ...:..
P1IY
Z

=

T =

p'xX - p'zX' = O.
(9)
Na tento tvar chceme převést rovnici (8). To zna·
mená, že rozdíl rovnic (8)-(9)

+

+

(Pu
Px - p'rc)X - PuY - (phhl - p",X
p'zX' = O
má platit neomezeně. Dosaďme za Y z rovnice (2)
a dostaneme podmínku

Dosadíme·li za tyto tři neznámé do první norm~lní
rovnice, dostaneme po úpravě
PzX+

(y+hu)

X =

P1IPll +(z+hd_PZP12
P1I + Pu
---.J?!.

+

P

+

P1IPll
P1I Pll

+

lil

+ (t + hla)

+ P12

+

+

Pt P13

1

--=-+P (a±b)
Pa
.
P<a-rb)

Pb

+ Pb

---

qa

+ qb

V rovnicích (2) až (4), kde vystupuje neznámá X
jako daná výška, a kde je Pa = =, je ovšem
P<a-bl = Pb'
Samostatný

uzlový

bod

Využijme nyní rovnic (1) pro první útvar, kterým je
samostatný uzl~)Výbod odvozovaný jen z daných bodů.
Redukujme schéma z obr. 2 zrušením meziuzlových
pořadů 11, 12, 13, což analyticky provedeme v rovni.
cích dosazením Pu = Pt2 = P13 -,- O. Dostaneme
pt(T-t)
= O,
což znamená, že u všech čtyř bodů je základní výška
zároveň 'vyrovnanou výškou, a že se útvar rozložil
na 4 samostatné uzlové body., Na příklad neznámá X
X

+

= x _Pl

+

+

+ .

[(H)
hl]
pľ [(H')
hl']
. -Pl
+pľ
+ .
a jmenovatel je její váhou,.což je obojí známá skuteč.
nost. Vyložme si ji při našem pojetí tak, že nadmořská
výška samostatného uzlového bodu vznikne jako
obecný aritmetický průměr bezvadných výšek daných
bodu přenesených
do něho po tratích výchozích
pořadů.
Uzlová dvojice
Redukujme znovu soubor (1) na druhýútvár, jímž je
uzlová dvojice. To se stane při P12 = P13 = O.Pak bude
první rovnice
(Pu
Px) X .,.--'Pu Y - (phhl - PxX = O, (8).
druhá. zůstane nezměněná a poslední dvě znamenají
osamostatnění bodů Z a T. Zkoumejme nyní za jakých
okolností m'úžeme nazkatna bod X uzlové dvojice jako
na. uzlový bod. Je zřejmé, že váha P~ jeho vyrovnané
výšky musí být větší než základní váha p:IJ. Pišme tedy
rovnici pro samostatný uzlový bod místo Px (X - x) =
= O v pozměněné symbolice

+

+ p'xx'

-

pzX = O,

(10)

+

+ (y + hu) _'p-~Pu

PxX

+

P1I Pu = -, ,
(12)
P1IPU
P:ll
Prt,+
---PlI
Pu
kterou můžeme dodatečně prokázat dosazením do abso·
lutního členu rovnice (10), který se také zruší, jak bylo
v 'naší úvaze třeba.
Vztah (12) svou sk:ladbou vyjadřuje rozmnožení
výchozích pořadú bodu X o základní výšku bodu Y
přenesenou po trati 11. Rozšířená základní výška x' je
podle (9) zároveň vyrovnanou výškou. Redukce,
kterou jsme provedli, znamená z hlediska vyrovnáva.
cího počtu odloučení bodu Y z uzlové dvojice X, Y.
Výsledkem odloučení je obecný uzlový bod X s vyrovnanou výškou
=

------

..
----

1

X -

~X-~-~~Y-~~~~~-~~~

je

hu) P:1~~1

P+il .] XPu

+

1

PaPb

Pa

(y+

PlI

p '_p - _PlI~~
(U)
x
'" - PlI + Pu'
Z porovnání rovnice (U) s rovnicí (6) vyplývá, že
její pravá strana může být váhou přenesené výšky
(y
hu)' Rovnice (U) dále připouští existenci obec·
ného aritmetického průměru
x'

1

= ---.=

-

Px) -

která má platit při jakékoli hodnotě proměnné X. Součinitel u X se proto musí rovnat nule a pak bude

PzP12
+
P.
P12

Pt+ Pla
PtP13.. _--_
Pt+ P13
Všechny čtyři rovnice mají strukturu obecného arit·
m,~tického pr\iměru. Váha dvojčlenů (přenesených
výšek) vyhovuje známému vztahu

1

[Pu - (Px' -

pzX + (y + hu) qll + qu
-----------j--P:IJ+

--qll

=

P: '

(13)

+ qu

1
vah -= qp. PodPp
statou zobecnění je, že váha Pa = = přenášené výšky
a je zvláštním případem .a týká se daných bodů. Přen4ší.li se však výška z bodu společně vyrovnávaného,
má váhn konečnou. V prvním případě jde o běžný
pojem samostatného uzlového bodu - viz (7). Také
vzorec (2), podle kterého bychom mohli vypočíst vy·
rovnanou výšku Jr, má znaky samostatného uzlového
bodu, a to proto, že odloučením se dostal bod Y zhle·
diska vyrovnání za bod X, který v rovnici (2) již vy.
stupuje jako dlj,nýbod. Váha (PlI
Pn) takto vypo·
čtené výšky Y by však byla nepravá. Cestou obecného
uzlového bodu a s pravou váhou vypočteme výšku Y
podle vzorce
1
PlIY
(x - "'11)-----Y ~
q:IJ
qll
__
:'
(14)
zavedeme·li

převrácené

hodnoty

+

+

PlI

+

+

1

-----"'qx + qn

- P,,',

který můžeme ódvodit buďto dosazením za X do rov·
nice (2) z rovnice (13), nebo odloučením bodu X z uzlové dvojice. Na vzorcích (13) a (14) je patrné přenášení
výšek z jednoho uzlu na druhý - viz také obr. 3.
S pojmem nepravé váhy však budeme pracovat při,
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praktickém výpočtu, pokud nebudeme
o střední chybu vyrovnané výšky.

2. Pravidla o přenášení výšek

mitzájem
Provedené

Pro tříramennou hvězdici jsme již odvodili vzorec
(5), který činí z.bodu X obecný uzlový bod a vzorec (2)
až (4), z kterých by se daly správně vypočíst ostatní
vyrovnané výšky; váhy výšek Y, Z, T by však byly
nepravé. Je zřejmé, že by se pro hvězdici víc než tříramennou daly snadno sestavit další vzorce podobné
vzorcům (2) až (4) i další členy v čitateli a jmenovateli
zlomku (5). Ze vzorce (5), který přetvoříme na tvar
Iii
p",x
(y + ku) --(za ku) --'-'--

X

=

+

.+. +

qll + qn

p",+

qu

+(t+_

+

1

+ qn

ku)

qz

+ q12

qz

+ qu

1

a) Ve vložené síti, ve které se meziuzlové pořady
neuzavíraji, se získá vyrovnaná výška uzlu a její váha
formou obecného uzlového bodu, přikteré se zhodnocují všechny dané výšky a všechny měřené výškové
rozdíly v síti. Při zhodnocovacím procesu se především
vypočtou základní výšky x, y, z, t ... uzlů X, Y, Z, T ...
b) Základní výška se získá z daných výšek az výškových rozdílů ve výchozích pořadech formou samostatného uzlového bodu. (Pokud se bude dále mluvit o pořadech, mysli se jimi již jen meziuzlové pořady.)
a) Do místa vyrovnání může vcházet jeden pořad
(do uzlu Y na obr. 4) nebo několik pořadů (do uzht X),
které mohou být posledním článkem rozčleněné nebo
nerozčleněné větve pořadů (do uzlu Y vstupuje jedna
rozčleněná větev, do X tři nerozčleněné, do T jedna
rozčleněná a jedna nerozčleněná). Z koncového bodu
každé nerozčleněné větve se přenese základní výška na
sousední bod, kde se sloučí s jeho základní výškou.
V této fázi představují c>babody uzlovou dvojici, jejíž
zadní bod se odlučuje. Tento úkon se postupně opakuje,
až se skončí přenesením výšky do místa vyrovnání.
Váha každé přenesené výšky je převrácenou hodnotou
součtu převrácených hodllot vah přenášené výšky
a výškového rozdílu.

+

+

1

+

qt

q13

=P",

1

qt

+ q13

je dobře patrné přenášení výšek z obvodových bodů
Y, Z, T hvězdice do jejího středu X - viz obr. l.
Chceme-li, aby se stal bod Y obecným uzlovým
bo~em, uvažujme takto: Vraťme se k bodu X, který
nyní považujme za střední bod jen dvouramenné hvězdice X - Z, T. Jeho výšku x' získáme ze vzorce (15)
při qn = <Xl.
1
1
P.,x
(z kl2
(t+h13) ---

+ + ---+
qz+

qt

q12

+

q13

1
. qt

+ q13

+
=p","
Nyní hleďme na. body X, Y, jako na uzlovou dvojici,
z které odloučíme bod X. Pak se stane Y obecným
uzlovým bodem podle vzorce (14)
PilY

+ (x' -

rozbory vedou k těmto pravidlům:

1
q",f +.qn

ku) ---I

q",'

1

+ qu

Účelem rozborů nenípoktačova.t
v odvozování
vzorců pro každý možný útvar. Shromažďujeme jen
materiál pro konečnou formula.ci pravidel o přenášení
výšek. Při praktickém v,ýpočtu se nebudou psát vzorce
vůbec, nýbrž se rozpíší podle obrazu konkrétní sitě
přímo do výpočetního schématu.

.

d) Z kOQ,Covýchbodů každé členěné větvel!le přenášejí výšky až do místa členění způsobem popsaným
ad a. Tam se všechny sloučí, zároveň se základní výš.
kou. V této fázi představuje místo sloučení střed uzlové
hvězdice. Sloučená výška se postupně přenese do místa
dalšího členění nebo do místa vyrovnání.
Tato pravidla dávají návod k vyrovnávání výšek
uzlů i složité vložené sítě, jestliže v ní nejsou uzly
spojené v uzavřený obrazec. S pomocí takto dop1ně. ,
ného návodu vytvoříme nakonec zcela jednoduché
výpočetní schéma, s kterým se setkáme při řešení pří.
kladů v oddílu 7.

3. Rozbor uzavřených útvarů
Uzavřené jsou takové síťové útvary, u nichž mezi·
uzlové pořady tvoří uzavřené obrazce. Mějme nejprve
síť s trojúhelníkovým útvarem X, Y, Z z obrazu'"Ó,
jehož schéma je na obraze 6. Podle něho sestavíme
hlavní část tabulky koeficientů (tab. 2), která souvisí
s tabulkou 1. Meziuzlový pořad záměrně označme dvouciferným číslem, které vyjadřuje příslušnost k jeho
koncovým bodům,. Tak na příklad spojnice 23 leží mezi
druhým a třetím bodem Y, Z. Uzavřeným obrazcem
probíhající šipky, které nezávisle na stoupání určují
smysl výškového rozdílu k vYznačme také záměrně od
prvního b~u X k poslednímu Z, a to v obou směrech.
Podle tabulky 2 pak pišme normální .rovnice: .
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(Pu + Pl3 + p.,)X

.,..- Pl3Z

-'- Pl2 Y -

+ (ph ha + (phh3 + (P12 + P23 + PII)Y

Pl2X
- P23Z - (ph)12
(ph )~3- PilY
-P13X
-P23Y
+ (P23 +PI3+P,)Z~ (ph)23(phh3P.z
-

Přismluveném
způsopučíslování
a vyznačování
šipek jeví oba případy zákonitosti, které dovoluHpsát
normální rovnice pro uzlový n-úhelník.
Jsou-li jeho vrcholy Xl' X2, X3,
X"'
neznámé
d"", d",., d",.,
d",,,,'
základní váhy
P""" P""o'P"".,
P.,,,,
výškové rozdíly
h12, hzJ, h34.
h,,·v'" hl'"
a váhy rozdílů
P12' P23,P34'
P"'l'''' Pl"'.
jsou normální rovnice a jejich součet:

=O

P.,x

+

=.()

=

O

1. (PU + PV" + p.,Jdx1-

Pl2dx2 -

PI>1'dx" -

-A12"':'-A1",=

2. -

+ P23 + P.,.) dx2 - P2"dx3 +
+ A -A = O
P2lIdx2+ (P23 + P34. + p.,.)dx3 - P34dx, +
+ A -A = O
P34.dxa + (PU + P,r. + p.,.Jdx, - P,ódxr. + I
.
+ As, - Au = O ~
23

4. -

.

(22)

--P"-2"'-ldx"-2+(Pn-2."-1
+Pn-I,,,P.,,,-l)·
dx"_l - p"_l"'dx"
A"_2"'_1-A"_I"'=

Pořady

1'/ "
12
23
13

I

a

-1
-1

I

b

I

+1
-1
,

+
O
Pl"dxl- p"-b"dx"_l + (Plm +P"-v"+p,,,,,,).
dx" + A
+ A"_l'" = O
J
b"

'e

+

+1
+1

A"-2'''-1

l

(Pu + Pl3 + p.,)dx

- Pudy '-PI3~~AI2-AI3
- O
(Pi2 + P23 + PII)dy P23dz
Al2 - A23 = O f
(P13 + P23
p.)dz + Al3 + A23 = O ~

+

+_.'}'

P""dXI + p",.dx2
p.,.dx~ + P,"'. dx.
+ P"'''-ldXn-1
p",,,dx,, - O
Části absolutních členů jsou
Al2 = PI2[(X2",,- h12) - xtl
A23 = P23[(X3 - h23) - X2]
Au = P3'[(X, - h3,) .....:..Xs]
A'5 = Pu[(xr. - h,r.) - xJ

Jejich vazba nepřipouští rozkládání, kterého jsme
mohli poiliít u neuzavřených útvarů. Je nutné rovnice
řešit. Zaveďme základní výšky jako přibližné hodnoty
neznámých:
X = x +ck!:, Y • Y + dYl Z = z + dz.
. Po JÍpravě dostaneme rovnice

+

3,

I

uzlovým trojúhelníkem X, Y, Z.

!H7~

23

(n-l).

(/-/7
8

O

P12dx, + (P12

12

3. -

Obr. ó: Sít

Č. 2

(19)

A,,_v"

Ab?,

+

= P"-2'''_I[(X''-1 - h"-2'''_I) = P"_b71[(X" ...-: h"_bn) - x,,_tl
= Pb"[(X" - hl"') - x]l

(2~).

X"_2]

Je·li v uzlovém mnohoúhelIúku
jedna úhlopříčka,
která spojuje vrcholy Xb Xv a má směr Xl' Xv-viz
obr. 7 - projeví se to v první normální rovnici tak,
že,koeficient u dXI se rozšíří načtyřčlen
(P12 PI,,,
Ph" + P",,), přibude člen - Ph" dxv a absolutrlí
člen se zmenší o součin

+

+

+

Obr. 7: Uzlový mnoho·
úhelník 8 úhlopfíČkou.

AHV = PhV [(Xv - hbV) - xtl·
, V v-té normální rovnici se stejným způsobem rozšířf
koeficient u <lx"" přibude člen - Pil" dxl a absolutní
člen se zvětší o Ah". Obdobné změny by nastaly při
dalších úhlopříčkách. Váhy neznámých se určí jedním
z obvyklých způsobll. .
"(Pl)&tačóvánt)
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Přenáše.ní směrníků pomocí Slunce nebo hvězd
Kritika

Inž. Josef Šuráň, OTÚ v Praze
dosavadních návrhu - zlepšení metody.

Nápad pochází od Kopffa [IJ, popisuje jej dále Fran.'
V posledni době se stává stále aktuálnější úloha, jak
zel [2] a Koldewitz [3] a u nás, ovšem přejatý z těohto
získat na daném trigonometrickém bodě orientační směr,
pramenů, J. Vlček [4]. Kromě toho se objevil nezávisle
není-li vidět na žádný okolní trigonometrický bod, proi z jinýoh míst, nebyl ale uveřejněn. Protože vznikla
tože signalizační stavby byly již odstraněny a jejich ob·
domněnka o něm, jak je elegantní a výhodný, je nutno
nova by byla nákladná. Úloha se vyskytuje hlavně v lessi jej blíže povšimnout.
natém terénu, např. při dodatečném zřizování dvojenců,
při zaměřování velkých excentrů topografických signálů, '
případně při orientaci polygonových pořadů.
Je známo, že lze v tomto případě s úspěchem použít
metod astronomické orientace, jimiž se stanoví astro;nomický azimut určitého nebeské.ho objektu v ok~mžiku
cílení, na něj se úhlově naváže pozemský cJl a pak připojením meridiánové konvl,lrgence, případně stočení sítě,
přejdeme na rovinný směrník orientovaného bodu. Běžně dosahovaná přesnost asi ± 5" -+ 10" je taková, že
postačuje dokonce i k tomu, aby astronomicky určený
směrník mohl v některých případech sloužit i ke stanovení souřadnic vlícovacích bodů protínáním vpřed. A to
tehdy, kdy určení obvyklými metodami je bud nedostatečné, nákladné nebo. i nemožné. Kupř. je vidět ze tří
daných bodů na bod určovaný, přitom není vzájemná
viditelnost mezi danými body a ani není vidět Z' bodu
určovaného na dané. Astronomicky stanovené směrníky
na daných bodech určují polohu bodu protínání vpřed
i s kontrolou.
.
.
Podle toho jakým způsobem zjistíme azimut pozoroTvrdí se totiž všeobeoně, že směry na hvězdu neb
,/ vaného nebeského objektu, vzniká celá řada metod.
Slunce (jistý bod na něm) jsou z bodů P, a Pa ve stejném
U některých je měřickým prvkem čas, z něhož a ze soú~
okamžiku rovnoběžné, neboť nepatrná paralaxa způsořadnic stanoviska a nebeského cíle se odvodí potřebný
bená tím, že např. Slunoe je, i když velmi, ale konečně
azimut.
vzdáleno od Země, je zanedbatelná.
U jiných metod se~cílí současně na dvě i tři hvězdy
Paralaxa tohoto druhu je ovšem velmi malá, např.
a tato okolnost skýtá pak možnost eliminace času, takže
pro body vzdálené 30 km činí nejvýše, je-li spojnioe
se vyhneme jeho měření. Pro cílení je ale třeba mít na
obou bodů kolmá ke směru na ~lunoe 0,04" a opravňuje
dalekohledu speciální nástavec, který nenf"běžně k dispokládat oba' prostorové směry na Slunoe (naznačeno
pozici a pak je nevýhodou,že
měření jepdkázáno jen
na obr. 2 dvěma šipkami - jsou to vlastně směry optio'"
na noční hodiny.
. ' ..
Dále se někdy nahrazuje měření času měřením .zenitové vzdálenosti. Způsob je méně přesný, než když mě·
říme čas (v našich šířkách průměrně dvakrát).
Ze všech metod astronomické orientace se jeví jako
nejvýhodnější metoda, při níž cílíme na Polárku neb na
Slunce se stanovením času cílení. Polárka má tu před·
nost, že není třeba znát příliš přesně čas, neboť její
zdánlivý pohyb je malý.-..Chyba ±. 38 v čase způsobí
v našioh šířkách ohybu v azimutu Polárky jen asinejvýše ± 1". Měření se dá provádět i menším theodolitem
již brzy po západu Slunce. Obsetvace na Slunce má zasé
tu výhodu, že spadá jen do denních hodin. (Vhodná do·
ba k měření je asi 2 hodiny po východu a před západem.
V létě se vyhneme observaoi kolem poledne, překročí.li
Slunce výšku asi 50°;) Kromě toho je příznivé, že bývá
často postačující viditelnost Slunce i při ne zoela jasné
obloze. Čas je ovšem nutno znát dosti přesně. Chyba
, ± 0,58 v· čase způsobí chybu v azimutu (při průchodu
kýoh os obou dalekohledů) za rovnoběžné. Není tomu
poledníkem) až ± 10".
ale tak s vodorovnými
směry, jež obeoně nejsou
Užijeme-li kteroukoliv z metod astronomické orienzanedbatelně
rovnoběžné,
zvláště ne při přesnosti
taoe, musíme mít k jejímu provádění nějakou astronol}olem ± 10", jež bývá udávána. A to je právě zásadní
miokou ročenku, dále znát zeměpisné souřadnioe stanochyba, vyskytujíoí se v původním návrhu a Bhodně ve
viska, případně zařídit přiměřeně přesné měření času
všech ostatních, jej reprodukujíoíoh.
ánakoneo míti nezbytné (byť minimální) znalosti z geo·
,. PřenoB směrníku z bodu Pa na P, se podle nioh počítá
detické astronomie.
ze vztahu, který obecně platí značně přibližně:
To by byla asi tak vel;ni stručná charakteristika me0',,2 =F O'.,~ + W2 + W, ± 180°
(1)'
tod astronomioké orientaoe, řešících na začátku uveden6u úlohu.
.
0',,2 značí směrník z P, na P2 0'3,4 Z Ps na P~, W2 vodorovnýúhel
mezi
a Sluneem, W, mezi Slunc~~. a Pa·
Před časem se však objevil jiný nápad, jak ji řešit,
a metoda z něho vzniklá bývá naZývána astronomickým
Správný vztah Je
přenášením směrníků. Jaký je její princip.?
O'i.2 = O's.~ +w2
+ w, + q ± 18.0°,
(1)
Označme bod, na kterém II}áme provést orientaoi PH
kde q je oprava směru na Slunoe na bodě P,. Korekoe
bod jehož orientaoiurčujeme
Psi v okolí bodu P, vyhlesměrů ze zobrazení jsou zanedbány. V dalším bude oddáme jiný bod Pa, takový, aby z'něho bylo vidět na bod
vozena velikost opravy q.
.'
p(' Body Pr, p., Pdsou dané trigorlometrické body. Na
Skutečné vztahy mezi oběma směry'na8lunoe
plynou
stanoviSKU P, zaměříme směr p. a obdobně na stanoz obr. ,2. Záměrné roviny na bodech P, a Pa obsahují
visku Pa směr p(' Dála ,zaměříme nlÍ.obou stanoviskách
vždy příslušnou svislici a prostírají povroh kulové Země
současně,
a ti> je hlavní myšlenka, na nějaký velmi
v hlavnich kružnicíoh, jež prooházejí společným bodem
vzdálený cíl. Jako takový cíl zvolíme bud ,hvězdu nebo
S. Zoelaoheoně platí: ,zaměřhne.1j sOllča13p.ěz lib9~olSlunoe (obr. 1).

r:~
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ného bodu v okoli Pl na velmi vzdálený bod (takže prostorové směry mohou být považovány za rovnoběžné),
potom všechny zmíněné hlavní kružnice procházejí bodem na povrchu Země, do něhož se promítá tento velmi
vzdálený cíl při pohledu ze středu Země. Je tedy bod S
(tzv. subsolární bod) místo na Zemi, které má v daném
okamžiku Slunce v zenitu. Bod S je pro soustavu těchto
hlavních kružnic jakýmsi pólem, obdobně jako zemský
pól pro poledníky. Úvaha není zcela exaktní, neboť zanedbáváme četné nepatrné vlivy jako paralaxu, denní
aberaci aj. a nahrazujeme Zemi koulí. Tuto aproximaci
však již můžeme v našem případě zcela připustit.
Ježto záměrné roviny procházejí společným pólem,
tedy se sbíhají a pak úhly
a ". od společné spojnice
bodů Pl a Pa nejsou stejné. K odvození diference q =
=
užijeme sférického trójúhelníka p •.
gpl• Z něho
vyplývají následující vztahy:
sin
sin Zl
sin
= sin Zl
(2)
cos Zl = cos Zscos s + sin Zl sin s cos "t
(3)
ZlOZl' označuje zenitové vzdálenosti Shmce na bodech
Pl, Pa a s sférickou stranu P1P,. Protože 8 je poměrně
malé, budou i ve vztazích

"1

"1 - ".

"1

"I

"1

z. = Zl + dz;
= ". + q
(4)
dz a q malé veličiny prvního řádu. Dosadíme-li (4) do
(2) a (3) obdržíme
.Ilin(". + q) _ sin (Zl + dz)
------(2)'
sin "s
sin Zl
(Zl + dz) c~s;-+sin
(Zl"+Md;j;;i~-cos
(3)'
Užijeme-li pro sin (". + q), sin (Zl·+ dz), cos (Zl + dz)
Taylorova rozvoje do členů druhého řádu a dosadíme-li

"coS;;::-'co'š'

za cos s = 1 -

,,";J

8S

""2 ; sin s ==

8,

vychází po úpravě a za·

nedbání členu třetího řádu a vyšších
s"
dz ••• 8. cos "ž - 2 sin" "I cotg Zl

Z tab. 1 je zřejmé, že se nejedná o zanedbatelné hodnoty i při délce s = 1 km. 8 l»tde však většinou několik
km, protože se často nepodaří najít bližší bod p., na
němž by orientace byla možná a q bude potom i několik
obloukových minut. Podle vzorce (1)' lze tedy provést
orientaci jen hrubě. Aby byla metoda lépe použitelná,
bylo by nutno přihližetk opravě q.
Účelné bude proto měřit na bodě Pl kromě vodorov·
ných úhlů ještě zenitovou vzdálenost, vždy po zacílení
na Slunce. Pak budeme mít již všechny potřebné hod·
noty pro výpočet qpodle vzorce (6)', neboť s je délka
strany v m a úhel "s plyne z jednoduchého vztahu
"s = <1.,. + Ws - <1"1
(7)
Směrovou korekci spojnice P,P1 na geodetickou čáru
zanedbáváme.
Jak přesně musíme znát ve vzorci (6)' jednotlivé veličiny? Značí·li ds, ~, dz chyby příslušných veličin, pak
dq = 0,03234 ( sin

"

P'''.
••• R sm

"I cotg Zl -

p.S"
.
4Rs sm 2

'

jaro (podzim)

11"

léto

7,0

17,0

. 17

zroa

9,5 14,5

6

27"

12,0

65

12,0

10

"

,
1

28

(17h)

7h

dde

12,Oh

'

mIs/nt ~os

S

J026'

12h

dz

(dl)

1°24'

m

O 41 O
O 07 O

dJe

dz

(dt)

6

-'J'

21'

22m

17

1

ti

4-'

10

OJ

O 12$ 2

O 4'

4

, Je vidět, že stačí znát pro výpočet opravy q jednotlivé
veličiny docela přibližně i při vzdálenosti. do 28 km kolem orientovaného bodu. Kdybychom nechtěli 'měřit
z nějakého důvodu,zl> potom by stačilo poznamenat čas
zacílení na Slunce, což stačí přibližně, jak patrno z tabulky 2, nejvýše ± lOs. Z času cílení, qeklinace Slunce
a fPlvypočteme Zl' Nebo bychom nemuseli měřit ani Zl>
ani zapisovat čas, nýbrž by se dal na bodě Pa vypočítat
astronomický azimut ze směrníku Slunce, z něho pak čas
a Zl>neboť úloha je i tak určena. Ani jedno, ani druhé
nemá praktického významu, protože změřit zenitovou
vzdálenosp je jednodušši.
Zbývá nyní.rozhodnout o znaménku q. K tomu si stačí
zapamatovat pravidlo, že qje kladnó, je-li bod Pa vpravo,
díváme-li se ~ Pt ve směru 'Záměry na Slunce. Le~í-li
bod Pa vlevo, je q záporné.
Ještě jednu poznámku je třeba učinit. Nemáme·li
možnost cílit přesně na střed Slunce (k tomu je třeba

míStní ťás a hodnoty Cll1km
q'
q'

6,Oh 16,dl

8Jon

Tab. 2.

Tab. 1.

ro~ní doDa

-

Přepočteme-li dle na lineární chybu v poloze bodu PH
je tato příčná odchylka stejná jako d.9, tj. 15,4 m. Cili
chyba ve vzájenmé poloze bodu může činit asi 20 m.
V tab. 2 jsou vypočteny pro počátek lécta některé hodnoty chyb podle vzorcu (8).

(6)

Ve výrazu (6) je q v obloukových vteřinách. s je délka
strany P1P. v m, R poloměr křivosti oblouku s, jejž nahradíme středním poloměrem Země -R = 6378.10· m.
Clen druhého řádu dosahuje p'ři vzdálenosti obou bodu
28 km a". = 45° nejvíce 1". CiIi v tomto poměrně vel·
kém okruhu stačí se omezit na člen prvního řádu a q počítat ze vzorce
q" = i>,03234. 8. sin ". cotg Zl
(6)'
Všimněme t:linyní blíže výrazu pro opravu q. Je zřejmé, že se zvětšuje úměrně s rostoucí vzdáleností. Dále
závisí na úhlu "s a je nulová, nachází-li se pozorovaný
objekt v záměrrté rovině, obsahující spojnici obou bodu
PIP~, je maximální, je-li tato spojnice kolmá ke směru
na· rozorovanýcílajetím
větší, čím výše je tento cíl nad
obzorem. Dosahuje tedy v závislosti na Zl maxima při
svrchní kulminaci.
Volime-li za cíl Slunce, mění se proto nejen s denní
dobou (největší je v poledne) ale také s dobou roční
(největší v létě, nejmenší v zimě). S rostouc~ zeměpisnou
šířkou se q u Slunce zmenšuje.
V tab. 1 jsou uvedeny některé číselné hodnoty q", tý.
kající se Slunce, při 8 = 1 km, ". = 90°, rp = 50°, vždy
pro počátky ročních obdobi, možné počátky nebo konce
pozorování a v poledne. Vzhledem k úhlu ". jsou tyto
hodnoty extrémní.

+ 8 cos "I cotgz1 ~

o

8Jon

(5)

"I

cotg zlds

sin ".
)
- s sinszl dz
Připustíme. li, aby každá chyba zpusobila v q nejistotu
nejvýše ± 1", vychází v nejkritičtějších případech (tj.
v létě v poledne; dále u ď:ae při "s = 0°, u dz a ds při'''1 =
= 90°) následiIjící vzorce pro jednotlivé chyby
3180
1270
ď:ae" = -.--.
dz" = __
ds = 154m'
(8)

km
q

"I
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bud zvláštního násta~ce na objektiv, jak zkonstruoval
Roelofs nebo úpravy zorného pole), !'lak cílíme na jeden
jeho okraj. Tím se však dopustíme určité chyby proti
původnímu předpokladu, neboť ze stanovisek P, a Pa
cílíme vlastně na dva různé body (A, B - obr. 3) slunečního okraje a má být cíleno na jeden společný bod.
To je způsobeno sbíhavostí záměrných rovin. Jak vypa.
dá situace při cílení, je znázorněno na obr. 3.
Chyby jsou dány vzorci
dx= r(l-

cose)', dz=r sine', e= _tI_o
cos z'

r je zdánlivý poloměr Slunce. Při vzdálenosti
extrémním e ";,,34' ar";" 16' činí
dx = 0,05";

28 km,

dz = 9,5".

Vliv těchto chyb nemusíme uvažovat.
,
Výsledky předchozích úvah shrneme asi takto:
Astronomické přenášení směrníků se dá provádět
v oblasti asi 30 km kolem orientovaného bodu, připojí.
me-li ke vztahu (1)' korekci q podle vzOrce (6)'. Kromě
vodorovných směrů změříme ještě vždy'na stanovisku
P, zenitovou vzdálenost Slunce
Vyhneme-li se v létě
observaci, pokud výška Slunce překročí 500 (vyhýbáme se obdobně jako při astronomické orientaci tomu,
aby se příliš neuplatňovala chyba ze sklonu vertikální
osy přfstrojea
z času), stačí dB = ± 10 m, dus =
= ± 1', dz, = ± l' a přitom celková chyba v q
nepřekročí ± I". Pro provádění nepotřebujeme žádné
astronomické efemeridy, výpočet zůstává ,;,;elmi jednoduchý. K praktickému osvojení metody není třeba
žádných znalostí z geodetické ast'ronomie, protože
sama metoda je spí~e geodetická než astronomická.
Z astronomie
zbylo vlastně jť1n cílení na Slunce,
a to je otázkou krátkého zácviku. Při pointaci má být
zachována na obou bodech současnost s nejvyšší mož·
nou přesností.

Z,.

Bylo navrženo několik způsobů, jak tuto současnost
docílit. Všimněme si jen jednoho, a to pon;lOcívzájemně
porovnaných č3.soměrů, např. stopek. Tento způsob má
tu nepříznivou vlastnost, že nepravidelné variace obou
časoměrů se přenášejí na okamžiky cílení násobeny
Odtud vyplývá přísnější požadavek na kvalitu časoměru
než při astronomických metodách, ~de je časoměr po.,
rovnáván vŮČi časovým signálům, tj. v daném případě
s prakticky bezchybným časem. Nejpřesnější a přitom
jednoduchý způsob jak zajistit současnost, je poslechem
nepřetržitého
časového signálu, přijímaného rádiem.
(Obdobnou aplikaci navrhl již Dr. Lukeš [5]). V součas·
n,.édobě se dá na našem území přijímat několik takových
slgnáHL Např. dva československé OMAz' 6000 m,
OMA· 120ma německý DIZ· 66 m. OMAziDIZ vysílají
nepřetržitě, kromě krátké pracovní přestávky, po celých 24 hodin každou sekundu. Celá minuta je vždy
označena prodlouženou čárkou. Signál OMA má v každé
čtvrthodině 5 minut pausu. (Bližší o časových signálech
viz [5]).

Vi

;Bude·li však t,akto zdokonaleno měření, rozpadá se
metoda přenášení směrníků zcela přirozeně na dvě nezá·
vislé astronomické orientace a je tudíž měření na bodě
Pa zbytečné. Dospíváme tak k názoru, že i nová metoda
je zbytečná. Jedinou její výhodou zůstává jednoduchost
v principech, ve výpočtech a že se obejdeme bez astro.
nomické ročenky.·Poněvadž nahrazuje výpočetní práce,
jež jsou vlastně pracemi kancelářskými, polními měřickými pracemi a ty se při jednom orientovaném bodě
zdvojnásobí, je i nehospodárná. 2e nemusíme měřit, čas,
vztažený k nějaké soustavě, např. světový nebo středoevropský, není zvláštní výhodou, Vzhledem k velkému
rozvoji přesných časových signálů není obt,ížné přesný
čas získat. A zjistili jsme dále, že i při použití dvou porovnaných časoměrů je j.ěŽŠízaručit současnost než čas
v nějakém systému.
Kromě toho bude chyba výsledného směrníku V2krát
větší než při nezávislé astronomickó o~ientaci~ protože
do výsledného směrníku vstupuje chyba z měření na
dvou bodech. Měříme.li tedy např. při astronomic-ké
orientaci ve 4 skupiná9h. je potřebí zaměřit na každém

bodě o dvě skupiny více, celkem 12 skupin, aby v obou
případech byla přesnost stejná. I tady se ukazuje, že
astronomická. orientace je hospodárnější.
Koldewitz [3] uvádí jako přednost méťody přenášení
směrníků to, že postihuje lépe lokální deformace a stočení sítě a tím i skutečné směrníky než astronomická.
K tomu je nutno poznamenat: U moderní trigonomet.
rické sítě je poloha trigonometrických
bodů určena
s relativní přesností asi ± 1 -+ 2 cm/km. Čili vzájemné
směrové odchylky budou malé, asi ± 2 -+ 4". Kromě
toho bude síť pro určitou oblast vždy systematicky posunuta a stočena. To se projeví zhruba konstantním posunem zeměpisné polohy a konstantní změnou azimutů.
Systematický
rozdíl geodetických a astronomických
azimutů se dá, při dostatečné hustotě Laplaceových
bod'.i, získat pro jisj;,ou oblast z mapy, na niž budou zná·
zorněny čáry stejných stočení, odvozené z rozdílíl na
Laplaceových bodech. U trigonometrické sítě, jejíž zeměpisná poloha a orientace byly st.anoveny vyrovnáním
z mnoha Laplaceových bodů, budou i tyto odchylky za·
nedbatelné (kromě oblastí, kde by se vyskytly velké tížnicové odchylky, jež by se pak stejně objevily i při me·
todě přenášení směrníků).
Není tedy důvodů se domnívat, že astronomicky přenesené směrníky se budou lépe shodovat se skutečnými
než astronomicky určené.
A tak, přihlédneme-li ke všem těinto okolnostem, jeví
se pořád nezávislá astronomická orientace jako nejlepší
a nejhospodárnější řešení na začátku uvedené úlohy pro
jednotlivě prováděné orientace.
Dá se odhadnout, že metoda přenášení směrníků by
se vyplatila jen tehdy, kdyby orientace byly prováděny
současně na několika bodech (více než čtyřech), neboť
potom by se práce navíc na bodě se známou orientací
zhruba vyvážila zjednodušením a ušetřením. výpočtů.
Při jednotlivých orientacích' by byla vhodná pouze
ve zvláštních případech nebo kdyby se kladl hlavní
důraz na její jednoduchost. Její velkou nevýhodou je
kromě už zmíněných ještě to, že jsou na sebe vázány dvě
měřické skupiny, kdežto při astronofnických metodách
pracuje nezávisle jen jedna skupina.
Nakonec lze konsmtovat, že ani nemuselo být věnováno tolik pozornosti této metodě. Hlavně u nás se tím
vyvolal falešný dojem, že se přišlo na něco víc, než ve
skutečnosti je. Mnohdy je metoda zastávána a dále roz·
pracovávána a bývá někdy bohužel dost těžké, uvést
její význam na pravou míru.
.
" Metoda se zalíbila nejvíce proto, že se zdála ve své
prvotní formě, kdy ani nebyla věcně správná, myšlenkově velmi jednoduchá. To, že je snadno pochopitel~á, .
nemůže ale být nikdy důvodem k tomu, aby nahradila
astronomické metody, neboť je naprosto nehospodárná
a i jinak nevýhodná.
Nesprávně chápaná a přeceňovaná vede na scestí,
zGela opomíjejíc skutečnost, že řešení orientace na. bodě,
z něhož není vidět na daný bod, bylo už několikrát, roze'
bráno u nás i jinde a vedlo vždy jen k astronomickým
metodám orientace. Kdyby existovalo při použití Slunce
nějaké lepší řešení, bylo by již dávno ~ámé.

Lektoroval: inž. Jan Rambousek, GTÚ v Praze.
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stavitelství·· v 8ulharsku

prace

Osllí' bulharské lidové vlády a bulharského
lidu pří budování socialistického
~emědělství. Budování vodních přehrad a zavlažovacích
soustav. Okoly geodézie a kartografie
na úseku vodního
stavitelství.
Geodetické
základy
Bullzarské lidové republiky.
Provádění vytyčovacích
prací ve vodotlačizých
a odpadních tunelech vodních přehrad.
Ntvelační
práce při vytyčování
vodních staveb. Geodetické pozorování a ziištování
deformaCí
hydrotechnických
zařít:ení. Topografické
podklady
pro průzkum a proiekty
vodních stalJeb. Hydromeliorace
v Bulharsku.

přehrad, více než '2000 mikropřehra~ a velký počet za·
vlažovacích 'soustav_ Stav vodních staveb je zřejmý z tabulky č: 1 a 2. Tyto údaje nutno, doplnit plánovanými
2 kaskádami Sestrimo-Belmekena Devin-Dospat. Doposud
bylo postaveno ,l~jO km hydrotunelů a plánováno je ražení dalších 400 km.
Velkorysé vodní stavitelství uložilo zeměměřlčt'1m velkp.
úkoly v tomto oboru národního hospodářství.
Hlavní úkoly, kt'eré bylo llutno řešit, byly:
1. Geodetická základní síť -,- metoda vývoje a měření,
hustota a přesnost sítě a souřadnicové soustavy.
2. Vytyčovací práce - organizace a zpťisob práce.
3. Geodetické pozorování deformací hydrotechnlckých
zařízení.
4, Topografické mapy -, měřítko, obsah a vrstevnlcový
intervaL

Bulharsko je jedním z lidově demokratických státťí ví·
tězného socialismu. Ze zaostalého zemědělského státu
s primitivním zemědělstvím a slabým lehkým prťímyslem
dc 9. IX. 1944 změnilo se dnes Bulharsko v prťímyslově
zemědělský stát s nepřetržitě vzrůstajícím těžkým a lehkým prťímyslem a s téměř úplně již vybudovaným socialistickým zemědělstvím. Hlavní úsilí lidové vlády směřovalo na jedné straně k vybudování energetických děl, ctťíležltého to předpokladu pro Industrializaci země,..a na
druhé straně k vybudování socialistického zemědělství.
Za tím účelem bylo v Bulharsku postaveno mrloho vod,
ních přehrad s velkými elektrocentrálami a mnoho vel,kých zavlažovacích soustav.
Zatím co před 9. IX. 1944 byla začata v Bulharsku
stavba jen jediné přehrady Bell Iskar, po tomto datu bylo
postaveno za pouhých 14 let celkem 16 velkých vodních
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Vytyl!ovac(

práce

Způsob vytyčení os tunelů vodní přehrady bude
. světlen na prakticKém'příkladu
.l- 'přehraděStalin
daleko Sofie. -V soustavě vodní přehrady StaHu byly
ženy. v'odotlačné tunely o é:ělkové délce 10,6 km.

I

__ 443 __

I

Pro velké vodní stavby je zpravidla nutno rozvinout
trigonometrickou
slť podél údoI! řeky. Vzniká otázka,
zda tato síť má být sítí samostatnou
nebo připOjenou
na celostátní trigonometricko)l
síť. Řešení otázky záleží
na požadované a. předem stanovenfi přesnosti.
Při stavbě vodních tunelů je možno se spokojit s přesností v situaci v mezích 10-15 cm. Rozvineme-li podél
koryta řeky v délce 10;-15 km samostatnou trigonometrickou sHve tvaru řetězu trojúhelníků (8trojúhelníkůj,
s průměrnou chybou měření úhlů 7", dostaneme ve středu
řetězce příčnou chybu 86 mm (A. N. Baranov: Geodézie
při stavbě tunelU, část 1., Geodezizdat· Moskva, 1952).
Jestliže se řetězec odchyluje od přímky, je nutno tuto
chybu zvětšit 1,3krát, tj. na 11 cm. Přejd~miHí k dopustně
chybě, obdržíme chybu 33 cm. Uvažujeme-li i podélnou
odchylku, dosáhne maximální chyba velikosti 40 cm.
Při rozvinutí připojené sítě vyjdeme z přesnosti státní
triangulace. Celé (Izemí. Bulharska je pokryto trigono
metrickou sítí I. až ·III. řádu s přesností stran III. řádu
1 : 25 000-1 : 30 000, čiE lineární cliybou strany 10 až
12 cm. Jak je vidno, je přesnost, u ObOll druhů sftf stejná.
Uvažíme-li, že u připojené sítě nenf třeba základen, že
každý bod je možno určit samostatně, tj. bez souvislosti
s ostatními body (např. vstupní body tunelů), a dále· jednoduchost výpočtů, vidíme, že připojená sHie
výhodnější.
.
V hornatém terénu a ve zvlášť těžkých podmínkách se
užívá k· určení polohy vstupních tunelovýcb. bodlI přesné
polygonometrie. Pro orientaci osy tunelu se zvolí kolem
vstupního bodu 2--3 vzdálené trigonometrické
body.
Hustota' trigonometrické
sítě bodů záleží na umístění
vstupníCh bodů tunelů. Někde jsou body od sebe vzdálené 1-2 km, jinde 400-600 m. Průměrné chyby trigo·
nometrické sítě lY-V.' řádu lie'pohybují
v mezfch do
5 cm.
'
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vytyčovací práce byla zřízena tr.igonometrická
sít se
46 body. Z vědeckotechnických
důvodů a k zaHštěnf vyšší
přesnosti byla většina bQdů měřena a vypočtena dvakrát.
Úhly byly' měřeny. theodolitem Wild T3, Střední chyba
v určení polohy trigonometrického
bodu byla u obou měření ± 3,5 cm.
Na podkladě trigonometrické sítě byly určeny vytyčov,acl
údaje pro osový polygon tunelu. Směry u vstupních bodů
výtlačného tunelu a _chodeb (oken) byly orientovány
z 3-4 směrů.
'
Orientace se prováděla tímto způsobem: Přibližně ve
směru osy tunelu se Uf.qil' bod Po (obr. 1) a na bodě A

(portál) se ve třech skupinách zaměřily orientační směry Pl, P2, P3,. Jakož i Po.
Označíme-lf 't směrníky a e měřené směry, bude měřeo
ný směrnfk; směru APo CXEo7f3og,
kde O=a-~.
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leHkož správný směrník směru APo je znám, bude korekce L1a:;: a' ol-a\. Pro tuto korekci vypočítáváme příčný

posun
Llcx"

Llp=-e"S.A.O
Posuneme bod Po příčně' o vzdálenost J p, čímž získáme nejpravděpodobnější
směr.
Tam, kde byl značný rozdU ve vzdálenosti orientačních
bodl1, byly k určování neznámého orientačního posunu
,,0" zavedeny váhy ppdle přesnosti orientačních bodil. a
jejich vzdálenosti.
Pokládáme·U trigonometrické
body III. řádu, ze kterých se vycházelo při rozvinutí sítě, za bezchybné, a
označíme-U chyby v poloze bodl1 IV. a V. řádu ~~
bude střední chyba směru spojnice
se stejnou přesností

2
fniv,v

=

a. ~

Body A a B, ve kterých jsou zavěšeny olovnice, a bod C
byly voleny tak, aby byly přibližně v jedné svislé rovině.
Theodolit byl postaven v bodu C, zaměřeno jím na bod D
a poté na bod B. V bodu A bylo umístěno milimetrové
měřítko, na němž byl čten úsek d, přislušející I1hlu O,
tj. I1hlu mezi stranami BC a BA. Z úseku d vypočteme
úhel o

ď
ti· = p"S

+

CX.A.B = rxCB
l5
Přesnost tohoto zpl1sobu záleží na přesnosti čtení stup·
nice, tj. na přesnosti
určení d. Pro S=4 m, d =4 mm.
ms=1 mm a md=O.1 mm dostaneme

dvou bodl1 určených
m«

(2 2)
2p"2
S2 rIV + rv ,

kde r je poloměr elipsy chyb' a S je vzdálenost bodl1.
Jestliže tuto chybu pro vzdálenost 1 kmpříjmeme
jako
jednotku váhy, bude váha pozorování pro vzdálenost S

= p"

a

LlS= -R-S'

a opravu z kartografické

IV,V

tomto případě vypočteme orientaci směru vyrovnáním pozorování nestejné váhy, tj.
= (CX1-~1)P1 (cx. - ~.) P.
(ex,. - ~n) Pn
P1+P,+
••• +Pn
.
Z takto stanoveného' směru se poté' vytyčují polygonové
body stejným' zpÍlsobem, jako se orientuje počáteční
směr. ZvoU se přiullžný bod, změří se ve třech skupinách 'Úhly a délka se změří ocelOVým pásmem čtyřikrát.
, ,
Lfcx"
U 'Úhlu vypol!teme příčnou opravu L1p =
s, u délky

projekce

y'
LlS = S-2R'

v:

+

ó"

Tento zpt1sob orientace pokládáme za nejpřesnější
přitom za nejje\Ínoduššf.
U délek jsme zavedli dvě opravy:
Opravu z nadmořskévýškv
H podle vzorce
H

m2
PIV,v=T

°

V(";/)'+ (;. )'ms' .;.

+ .. +

7-

=

podélnou opravou L15 S-S' a bod podle nich v obou
směrech posuneme.
Uvedeným zpl1sobem mohl být tunel vytyčován do
značné vzdálenosti. Periodicky po 3--4 měsících byl nezávisle dvěma měřiči přesný polygon prodloužen.
Kí zvýšení přesnosti úhlového měření, zvláště v obloucích o malém poloměru, kde jsou polygonové strany velmi krátké, bylo použito trojpodstavcové
soupravy. Místo
terčil. jsme použili tří theodolitl1 Wild T2. Cíleno bylo na
centračnf hrot spojený s osvětlovací destičkou.

Obr.2.
U obloukd, aby se dosáhlo co nejdelších stran, neprocházel polygon osou tunelu, ale body odsunutými do
vzdálenosti asi 2Q-30 cm, od stěn tunelu (snížení vlivu
refrakce).
K urychlení ražení tunelu byla v nejdelším úseku pro-o
kopána šachta, ktí'4 byla užita také k orientaci. Orientace byla proved,n,
dvěma olovnicemi vzdálenými od
sebe 3,76 m tímto t:pl1sobem:

Mi!řenf výlkové
Nlvelace má při vytyčovacích pracích ve vodním stavitelství zvlášť dUležltývýznam,
protože chyba 50-100
centimetrů v situaci nemusí být tak vážná jako chyba
10-20 cm ve výšce. Proto musí být výškové měření
zvlášť pečlivě kontrolováno.
Protože při nivelaci' se
mohou krýt dvě stejně velké chyby opačných znamének,
byla pro hrubOU kontrolu u vodní přehrady Stalln kromě
čtyřnásobné
přesné
geometrické
nlvelace
provedena
i nlvelace trigonometrická.
Dobře provedené měření vedlo k -velmi dobrým výsledkl1m: prl1měrná chyba v setkání byla '", 4 cm, maximální
cca 10 cm co do směru a 1,5' cm co do výšky.
Zlivi!r
Aby bylo zabráněno chybám, je nutné zajistit geodetu
dobré pracovní podmínky. Při periDdlcké kontrole v tunelu je třeba práci zastavit, tunel provětrat, zailstlt dobré
osvětlení ateh Rovně~ je nutné, aby techničtí vedoucí
i dělníci chrán!ll geodetické značky. Je třeba přiznat, že
se stále ještě plně nedoceňuje skutečný význam geodetických prací ve vodním stavitelství. Na odstranění chyb
z neodborného jejich provádění jsou nezřídka vynakládány .• statlsícové obnosy.
Na základě
zkušeností při vytyčovacích pracích na
vodní přehradě Stalin lze doporučit:
1. provádět ,vědeckotechnický prl1zkum geodetické základní sílě;
2. u každého většího objektu jmenovat odpovědného
geodeta a u každého tunelu stálého 'zeměměřiče;
3. periodická
kontrQlní měření vykonávat nezávisle
dvěma zeměměřiči;
4. ke konzultacím přizvat vě,decké pracovníky v oboru
geodetických prací;
5. za oblekt přiznat odpovědnému geodetqvi autorské
právo a udělit mu příslušnou odměnu.
Geodetické

pozorovlinf a zjlliťovdnf deformacI
hydrotechnických
zařfzenf

Přes rozsáhlé budování vodních staveb v Bulharsku
není stále ještě pozorování a zjišťování deformací hydrotechnických zařízení založeno na zdravém vědeckém základě. Požadavek pozorování deformací byl poprvé položen v r. 1948 u přehrady Bali lskar.
Přehrada Beli Iskar má přímou gravitační betonovou
hráz sestavenou z 33 blokťt Je dlouhá 609 ID a vysoká
50 m.
Za l1čelem pozorování deformacf byly na koruně hráze
umístěny na 17 blOCÍch přibližně v přímce zabatonované
ocelově hroty a na obou březích řeky vose hráze byla
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vybudována betonová stanoviska (p1Hře) pro pozorování
theodol1tem. Měřeno bylo theodolitem Wild T3 metodou
k přímce pomocí měřítka i metodou paralaktických
úhlů,
a to pro všechny kontrolní body z obou stanovisek.
Při měření pomocí měřítka bylo měřítko postupně připevněno nulovým bodem ke každému hrotu.
Měreno bylo celkem 8krát a byla dosažena tato přesnQst pozorování:
m=±O,65 mm u záměrného měřítka,
m = ±O,67 mm u měření úhlového. Maximální deformace
hráze dosáhly asi 6 mm, což je o 1-2 mm více nežli
předpokládané
teoretické
hodnoty. Ve svislém směru
změny pozorovány nebyly.
'
Po roce 1953 bylo pozorování deformací zaváděno i na
ostatních přehradách
speciální službou při ministerstvu
elektrifikací. Tato pozorování však nejsou vedena metodicky a rovněž chybějí i vědecky podložené závěry. výsledky některých pozorování jsou uvedeny v první ta·
bulce.
Deformace tunelil. se, neměřily.
Topografické

po~klady

Pro generální výzkum hydrotechnických
zařízení a sta, veb se používá map v měřítku 1:40000 a hlavně velmi
dobré mapy topografické v měřítku 1:25000. V Bulharsku
nebylo provedeno celostátní velkoměřítkové
mapování.
Pro potfuby národního hospodářství b~ly zhotoveny pro
různé oblasti mapy o různě velkém měřítku. Tyto mapy
kryjí asi 1/3 celkové obdělávané plochy, ale většina jich
je nevhodná.
Rozsáhlé socialistické budování, združstevnění a zmechanizování zemědělství si vyžádalo vypracování velkoměřítkovýchmap
pro celé t1zemí. Za tím t1čelem byla
v roce 1951 založena při Radě ministril. Hlavní správa
geodézie, a kartografie. V současné době je tato správa
přičleněna k ministerstvu veřejných prací. V r. 1957 bylo
vydáno usnesení
ministerské
rady, kterým se Hlavní
správě geodézie
a kartogra{ie
ukládá zhotovit mapy
v měl'ltku 1:5000 PTo celou republiku do r. 1968. Ve spojení s řešením tohoto velkého t1kolu byly svolány dvě

celostátní geodetické konference. Na těchto konferencích
byly projednány hlavní otázky spojené s plněním uvede·
deného vládního úkolu. Vedle důležitých otázek, jako je
geodetický podklad, měřítko a obsah mapy, mapovafí
způsob aj., vyvstala také otázka, zda tato mapa bude vyhovovat i pro speciální potřeby vodního stavitelství jako topografický podklad pro plány odvodňování a za·
vlažování, výzkum a projektování
vodních přehrad a
mikropřehrad,
úpravy řek atd. Bylo uznáno, že mapa
v měřítku 1:5000 bude vyhovovat pro větší část průzkumu
i projekce a že jen pro některé speciální .práce, jako je
zavlažování pozemků a t1pravy toků;' bude třeba zhotovit
mapy v měříUm 1:2000.
Hydromeliorace
Bulharsko je země s nepravidelnými a nerovnoměrnými
srážkami, což značně
ovlivňuje
zemědělskou výrobu.
Proto věnovala lidová vláda velkou pozornost provádění
velkých hydí'omelioračních
opatření. Zatím co do 9. IX.
1944 bylo v Bulharsku zavlažováno jen 37800 ha půdy,
je dnes v celé republice vybudováno 17 zavlažovacích
soustav se 450000 ha zavlažované plochy. Podle perspektivního plánu má být do konce r. 1965 zavlažovápo 2 mil.
hektarů (viz tabulku č. 2J.
Ve výzkumu, projektování a vytyčování hydromelioračních zařízení se ,podílejí ve velkém měřítku i zeměmě·
řiči. Pro výzkum a projektování
se používají z velké
části staré mapy zhotovené dříve pro scelování pozemkit
Jinde se zhotovuji mapy nové v měřítku 1:5000. Pro ně·
které oblasti, zejména některé nížiny, existuje I 4-fi
různých map, zhotovených v různé době, různými organizacemi a pro různé t1čely. Tak např. zavlažovací soustava Červ,en Breg má 7 topografických
map v různém
měřítku. Jé to výsledek bezplánovitosti
kapitalistického
hospodářství.
Splněním úkolu daného lidovou vládou, tj. zhotovením
celostátní mapy ve velkém měřítku, budou tyto nedostatky odstraněny.
Lektoroval: inž. dr. Vdclav B. Stan~k, Zemstav, n. p., Praha I

v

ZelezničRí
lnž. dr. Vdclav B u l' d a,
Stdtní tjstav dopravního projektování, pobočka Brno
Dokončení.
Výškové lípravy a zajištěn! kolej!
Zelezniční koleje se nejprve vytyčují směrově. Po směrovém vytyčení potřebného t1seku je možno započa s měřickými pracemi pro výškovou t1pravu koleji. Za tím účelem se v každém 't1seku provede PŽN, připojená na body
s vyrovnanými výškami jednotné státní sítě (po případném doplnění dalšími body VPZNJ.19J Nlvelujf se současně všechny mosty, přejezdy a jiná trvalá zařízení,
neboť právě tyto body jsou výškově důležité pro novou
úpravu nivelety a jejich výška musí být dodržena, nemá-li dojít k nákladným t1pravám železničního spodku
nebo jeho okolí a do nivelace se také zahrnou body sousedních, ať již rekonstruovaných
nebo dosud nerekonstruovaných t1sekit Při nivelací kolejnic nivelují se hlavy
kolejnic proti Sobě, neboť při úpravě podélného profilu je rozhodující nižší kolejnice, v oblouku ovšem s ohledem na převýšení, a je nutno se vyhnout snižování kteréhokoliv kolejnicového pásu.
Výsledky nivelacese
zpracují graficky, niveleta se
vyrovná a vypočtou se nové výšky na všech vytyčovacích bodech osy, jakož i rozdíly. výšek starých a nových,
při čemž musí se' přihlížet k zaoblení na lomech skloni\. Tabelárně se vykáží rozdíly výšek starých a nových,
vztažených k hlavě té kolejnice, na jejíž straně se ptávádí zajlštěni.20)
Pro dočasné zajištění se jako pevných bodů používá
sUných, dostatečně dlouhých dřevěných kolO., zaražených
19) .SouvIslé pořady podél ž'eleznlčnlch trati byly přeVlaty
do výškové sItě např. v Meklenbursku. Význam prováděni pracI
podle jednotné nIvelačnl Instrukce.
(Viz A h r e n s. U.: Das
Htlhennetz ln Mecklenburg. VermesllungstechnIk
1952, IHs. 5,
str. 3~-38 a člS. 6, str. 44-48.)

ve stanovené vzdálenosti od vytyčených osových bodli.
Provážením se určí správná výška a této výšce se přizpůsobí hlavy kolO. buď dalším zaražením, nebo seříznutím (přesná vzdálenost osy se zajistí hřebíky).
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Obr. 3: Výšková (a směrová) značka na běžné trati.
Pevná značka ze železového betonu 15 cm X 15 cm,
s podélnou armaturou. Zeleznd deska, nesoucí značky,
má na vnitl'ní straně pl'ival'eny zdchytky z plochého
železa (20,5 X 130). Poměry betonového základu se volt
podle jakosti půdy. Používá se u jedno- t vícekolejových
tratí. Způsob osazení a počet značek je 1'I2znýpodle kolejové vzdálenosti, podle souběžných kolejí a poměr"-.
20) Ukolejového
pásu je v oblouku vnějšl kolejnice polo
žena teoreticky směrově správně, kdežto na vnltl'nl kolejnici
je provedeno rozšlřenl rozchodu.
Výškovl sprdvntf, tedll bez
převýšeni, le kolejnIce vnltřnl.
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Trvalé zajištění spočIvá v osazení zvláštních, značek,
na nichž se.ryskami zajistí směr a příslušná vý-ška[ obr.
3). V obláucích se musí značky umístit v ptedepsané
vzdálenostI od vnějšl kolejnice a v předepsané vý-šce od
vnitřní kOlejnice, což při vícekolejný-ch
tratích vede
kosazenl
značek mezi koleje, po straně apod. podle převý-šenI . a osový-ch vzdáleností
(větších nebo menslch
390Clt1). Jde-li o osazenl značek do ramp, opěrných zdí
či jiných trvalých zařízenl, použije se zapuštěné značky
,dalšího typu (obr. 4).
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laci dvě třetiny měř, časuj je vítaná také při pracích
tunelových a v tunelech,' nehledě k tomu, že odpadá pracovnl sna na osvětlování latě zblízka
(5 m), ježto po·
užití reflexní latě dovoluje osvětlení se stroje kapesni
svitllnou. Vnitřnl osvětlení .nitkového křlže je provedeno
nasazením zvláštnlho rámečku se čtyřmi radioktivnlmi
svítícím~ body. Další výhodou automatických
nivelačních
přístroju z hlediska pracovního výkonu je, že postranní
pohyb dalekohledu
se děje nekonečným
šroubem a fokusáční šroub je opatřen dvojím, rychlým, a velmi pomalým (jemným) chodem. Jemný .chod (1:5) se řadí automaticky při zpětném otáčení. (Zeiss Ni 2.)
V této souvislosti budiž připomenuty
některé výnosy
vztahující se k jednotné organizaci výškových měření.
Jde především o závazné připOjování nivelačnlch tanli na
výškové značky jednotné
sítě.21)
Pro práce nivelačnl
v souvislosti s vyhotovením vS!škopisnS!ch plánu na polohopisném podkladě katastrálnlch
map jsou vydány mi·
nisterstvem techniky směrnice, později doplněné a změněné.22)
Vzorce
Pro přesnost pořadových výškový-ch měření plaU, že
rozdíl z nivelace tam a zpět nesml .překročit hodnotu
LI = ± (1,9 -+ 3,0)
Kilometrová cnyba.,sttední dvojité nivelace (vnitřnl přesnost) je dána výrazem

vs.

Obr. 4: vg!ik()vd
(a sml§rováj
značkapi'o
oblekty.
Značka le upevnl§71c+ tak, aby hornf lelf plocha byla
vodorovnd.

mo=±
Trvalé zajištěril se děje při ustálených poměrech v železničnlm spodku a jeho podloží, především v zář(Jzech
a v násypech tehdy, jakmlle se zjistí, že sedání prakticky ustalo. Má velký význam zvláště při složitS!ch směI'ových a vý-škových poměrech, poněvadž proti nákladiim
aB opakované' vytyčovací práce je velini úsporné.
Pracovní

normy

,'Pro státnl nivelace byly uvedeny v úvpdní části pra·
covnl normy, jak byly uvedeny v příslušných zprávách
a které zajisté zlepšenlm metody práce jsou dnes trochu jinak upraveny. Pokud jde o VPŽN, jsou uvedené
normy pro přesné nivelace odpovídajlcí,protóže
músí,
se p.řihlědnout k obtlžím, spojens!m s volbou a osazovánlm značek tak, aby založené tahy odpovídaly potřebám služby udržovací a stavební. Při '?ŽN kolejl a okolí
se při použití běžného nivelačního příStroje počftá s vý:
konem 0,5 až 0,7 km za hodinu, ovšem je-li možno použít přístroje s kompenzátorem,
dosáhne se dvojnásobného výkonu, tj. 1,2 až 1,5 km. (Obr. 5.) Vý-konnější přl-

~V~~:J

min. veř. prací byla 1,25 mm). Vnější přesnost je dána
a nesmí být přékročena
(max ma pro nivelace I. řádu
vzorcem
,(Q

w=

±y 1:-:1'

jehož hódnota nesml překročit 3- mm, jsou-li počátečnl
a koncový bod body hlavnl sHě-. Ve vzorcI (Q značí rozdíl mezi středem z nivelace tam: a zpět a výškovým
rozdílem mezi počátečním. a koncovým bodem přípojným.

fO známky

k formulářům

Při používánl latí dělených po 5 mm a číslovanS!ch
v hodnotách piildecimetrových
lze s výhodou postupovat
.tak, že se jejich soustavě přizpusobí nejen měřické, ale
1 výpočetní práce. Např. výšky přípojných bodu se převedou vynásobenlm 20 do této soustavy, zápis i výpočty
se taktéž uskuteční v této soul?tavě a teprve nově určené výšky bodli se dělením dvaceti převedou do soustavy
metrové. Aby však nedošlo k záměně, musí st! podle
toho upravit záhlaví ~ápisníku i vs!početnl formuláře.
Technická

zpráva

O každé nivelaci sé vyhotoví technická zpráva, která
obsahuje stručný a vystižný popis vy'konané nivelace a
potřebné statistické údaje.Zl) Po skončenl výpočetních a
zobrazovacích prací se uspořádá nivelační e~aborát, který
sestává z polního a kancelářského
(výpočetnlho a mapového) elaborátutak,
aby vyhovoval všem potřebl1m
hospodářským a technickým a' mohlo se ho použít 1 pro
účely vědecké a pro mezinárodní
spolupráCi.24)

Obr;

5:

Rychlost nžvelaee v km za hodinu. Pro přfstro;e
libelóv~
{L j a opcitřimé konpenzátol'em
{K j.

~roJ~e ÍÍ!JlJ,léP!l':up,latňuje, čím, více bodli je nutno ode~
číst z jednoho stanoviska
a časová úspora se projevl
nejl~pe v!Jllstech se sllným provozem, jako na dlouhých
Y:Ýl1ybkovýchcestách, svážných pahrbcích, točnách apod.,
~lie;p.I:\Ic.ovn{ yýkon je; otázkqu vlakOvých nebo ranžlrovacích paus. Úspora času (!ÍOSliQujícJ.p~i plošM nlye-

21] Min. techniky. NlvelačiJ.1 Instrukce pro práce v československé jednotné nlvelačnl sltl (výnos min. techniky č. j.
13.000/50-V/2]., 1'raha 1950. (2 obsahu: Všeobecná ustanovenI
Polnl meřlcké práce _. Kancelál'sKé výpočetnl a zobrazovacl práce.] Ustanoveni této Instrukce jsou závazná pro veš-'
keré nlvolace trvale výškově označených bodů pro vědecké
nebo technické účely, bez zl'etele na délku pol'adu, podnlkané
státnlmi
nebo lldovýml orgány
nebo národnlml podniky.
[(>vod odst. 2. J . Vydán lm této Instrukce
pozbývá platnosti
Instrukce pro pl'esnénlvelace,
dli I. (polnl práce), vydaná
býv. ministerstvem vel'ejných pracl v r. 1921 (Úvod, odst. 6).
22) Ministerstvo
techniky .. Pl'lIoha k ,čls. j. 4318/50-V/3.
Směrnice nabyly platnosti
dnem vydánI. Doplňky a změny
min. staveb. průmyslu čls. 964-36-Měl'-4.-1952 ze 17. prosince
1952 pro ret. XI KNV k oběžnlku č. 160/1'-1950 [tj. k Směr
nlclm].
.
23) NI 1950, § 17, str. 12.
, 24) NI 1950, § 18, str. 13.
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Zvýšenl přesnosti a kontroly nivelačních pracl železničníc!l je žádoucí z hlediska řádného zajištění provozu.
Vysoce odborné provedení těchto prací a užití výkonný.ch přístrojů a doplňků je Však hospodárné jen tehdy,
když současně je zaručeno fixování výsledků' V terénu.
Za tim cílem je ovšem třeba, aby podél železničních zařízení byly V dostatečné. hustotě rozloženy 'pevné výškové body, snadno přístupné, jejichž výšky jsou určeny
VPZN. Dále je zapotřebl, aby byla zajištěna vypočtená
data 'nivelet pevnými zl?-ačkami speciálního druhu.
Mnohé práce nivelaČní je třeba provádět i během provozu nebo V krátkých přestávkách, kdy ustane pojíždění
kolej!. V těchto případech má velký význam, lze-li tyto
práce provést přesně a dostatečně rychle. Je přirozené,
že za těchto okolností je třeba pamatovat na zajištění
postupu prací i po náhlém přerušenl, např. dostatečnou
hustotou mezibodů. Pokud lze, s ohledem na vybavení
měřické skupiny, přesunout nivelačnl práce na noční
dobu, je tím zajištěna zvýšená přesnost a větší plynulost
pracL Užiti automatizovaných
a samočinně se horizontujících přístrojů nivelačních je dalšf ekonomi:utcí železničních nivelacL Ve všech přlpadech je VŠ\lk,·z hlediska
zajištění odbornosti a přesnosti pracl, ŽI1doucl zpracování
podrobné
nivelační
instrukce
železniční,
protože tato
technická specializace klade zvýšené nároky jak na pra-

526 : 001.8 (437) (i82)
Sborník výzkumných prací I. Edice Výzkumného ústavu
~eOdetického, topografického
a kartografického,
svazek L Vydala Ústřední správa geodézie a kartografie ve
Státním nakladatelství
technické literatury, Praha 1959,
204 stran, 26 obrázků, 35 tabulek, 1000 výtisků. Cena
vázaného výtisku 21,20 Kčs.
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografic!<ý se po své několikaleté úspěšné činnosti stal duležitousoučástl
naší zeměměřičské služby a jeho pracovnlci již vyřešili řadu výzkumných úkolů. Významnější
práce jsou z rozhodnuti ÚSGK uveřejňovány ve zvláštnl
edici VOGTK;' tím je umožněno, aby se s Výsledky pracl
l1stavu seznámila nejširší odborná veřejnost.
. Sbornlk výzkumných pracl I obsahuje čtyři pojednáni
z oboru vyšší geodézie.
Autorem první práce "Příspěvek k vyrovnání gravimetrických sítí" jeředltel
ústavu iriž. dr. František
Br o ž. V i':lánku nejprve zdůrazňuje nutnost výstavby
gravimetrických
slU a jejich dfiležitost pro určení· tíhového pole Země; V dalším dokazuje účelnost vyrovnání
těchto síti podle' metody nejmenšlch
čtverců a 'uvádí
pravidla pro sestavování normálrlfch rovnic podle náčrtu
sítě. Navrhuje aproximativní metodu pro vyrovnání rozsáhlejších
plošných trojtíhelníkoliých
gravimetrických
slt! podle závislých pozorování, člmž odstraňuje nutn.ost
pracného )'lešení velkého počtu normálních rovnic. K výkiadu metody uživá autor maticové symboliky. V práci
je Instrtiktivnl i':lselný příklad vyrovnánl gravimetrické
sítě o 37 trojúhelnlcích,
Navržená aproximativnl metoda
byla použita k řešen! 162 normálních rovnic při vyrovnaní československé gravimetrické sltě L řádu a plně se
osvědčila (při vyrovnání podle pozorování zprostředkujících postupným přibližováním selhala po 14 krocích
konvergenceJ.
O tomto využití práce dr. Brože píše
V. q h u d ob a V článku "Das tschechoslowaklsche
Gravlmeternetz I. und II. Ordnung" v Geofysikálním sborníku 1957.
Kándidát technických věd Inž. Milan B u r š a v pojed.nání "Převod československých
nivelačních základů do
soustavy normálních výliek" řeší teoretické otázky, spojené se zapojením československé nlvelačnl síto I. řádu
do mezinárodní výškové soustavy
(baltského systému).
Definuje •.normáln!" výšky a uvádí jejich výhody pro
řešení některých vědeckých problému geodézie a geofyziky; odvozuje přesné vzorce pro výpočet normálnl
v~šky libovolného bodu a výškového rozdllu mezi dvěma
body zemského povrchu. S Výsledky těchto stud:! autor
liž V podstatě sezťJ.ámil šlršl .veřejnost článkem "K současnému stavu teorie výškových soustav" v GaKO, Č. 1,
ročník 1958.

cQvníka, tak na přístroje a metody a je nutné, aby po;
žadovaná přesnost a rychlost prac! byla stabilizována a
zlepšována s cílem zvýšení produktivity práce.
Lektoroval:

inž. Bedřich

Kruis,

VOGTK v Praze

Literatura:
Použitá I1teratura je citována v poznámkách textu. Doplněni
uvedeného nalezne čtenář v následujíc! llteratuře:
S l' b a, K.: Základní výškové značky v CSR. Zprávy veřejné
služby technické 1936, str. 451 a dalši.
Dle Ergebnlsse
des Prllclslons·Nlvellement
ln der llster.-ung.
Monarchie, Westllcher
und NordllsUlcher
TeH. Wlen 1897.
K r u I s, B.: Výškoplsné práce československé.
Zprávy veřejné
služby technické 1946, str. 501 a další .
n II h m, I.: Přesná nlvelace. Brno 1952.
V I g n a 1,1.: Nlvellement de préclslon. Parls 1948.
I o l' d a n - E g g e r t: .Handbuch der. Vermessungskunde,
U/2.
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L a b o l' d e I: ThéorIe de la; réfractIon terrestre,
Parls 1946.
L 1 e b e, R.: Erfahrungen
mH d ~m automatIschen
Zelss"!IlIvell1er NI 2 lm EIsenbahn- vermessungsdlenst.
ElsenbahnIngenleur Tetzlaff Frankfurt/M 195í str. 151-154.
ZIm mel' m a n n. F.: Nlvell1er NI 2 lm Ingenleurbauwessén.
Werk-ZeHschrlft
1956, str. 47-50.
E u I e 1', P.: Hllhenmessungen mlt dem NIvell1er NI 2 von ZelssOpton. Der Elsenbahnlngenleur
1952, str. 129-130.
Automatický
nlvelačnl
aparát
sovětský NTS-46 (Stodolkjewlčuvj. VermessungstechnIk
1954, seš. 6, str. 106.
K r a s o v s k I j, F. N. - Dan II o v, V. V.: RukovodStvo po
vysšej geodezll. 1Il/2. ř40skva 1939.

V další části práce autor odvozuje přesný vztah mezi
nivelačními převýšeními V dřívější čs. soustavě tzv. "normálnlch ortometrických"
výšek a v nové soustavě •.normálních" výšek. Veličina q, udaná poměrně jednoduchým
vzorcem [27"], se připočítává k výškovému rozdllu vdosavadní soustavě. Nakonec autor normálnl výšky. kriticky hodnoU a upozorňuje zejména na to, že obecně 'ne17.e odvozených vzorců použit pro body pod zemským
povrchem. Buršova práce je základní teoreti<;kQu prac1
z oboru normálních výšek v naší literatuře.
.
Třetí je práce Inž. H. H a m e r s k é "Gaussovo zobrazení v CSR a soubor otázek řešených před j\lhu zavedé~:
ním". Autorka se zde Zabývá využitím základuí soustavy
šestistupnových páSlI k vhodnému označení a uspořádání
soustavy třístupňových
pásu (například
ekonomickým
využitím souřadnic šestistupňových pásů pro třísttrpňové
pásy V mlstech překrytu aj.), uvádí záldadní vztahy
V Gaussově zobrazení pro přechod s elipsoidu do roviny
a naopak a pro převody (transformace)
souřadnic mezl
sousedními pásy. Základní výpočetní rovnice upravuje tak,
aby bylo možno sestavit výhodné tabulky pro usnadněni
a zhospodárnění výpočtů; uvádí ukázky tabulek, jejich
přesnost i výpočetní formuláře s vypočtenými příklady.
Navržené •.Tabulky k výpočtům V Gaussově zobrazeni"
mají 4 díly:
.
.
Díl I: Výpočet rovinných souřadnic X, Y, merldlánové
konvergence
a délkov~ho zkreslení m ze' zeměpisných
souřadnic rp a A.
Díl II: Výpočet zeměpisných souřadnic 'P, <1., merldlánové konvergence r a délkového zkreslení m z rovlnnýcb
souřadnic X, Y.
' ,
Díl III: Vý,počet délkových oprav (s-dl.
Id-s)
a směrových oprav 012, 021 ze zobrazení.
Díl IV: Převody souřadnic z 60 do 30 pásu, z 30 do 60
pásu, z60 do 60 pásu a z 30 do 30 pásu.
Většina známých tabulek pro Gaussovo zobrazení Kra,
j;ovského elipsoidu je sestavena pro velký rozsah zeměpisných šířek a má obvykle krok ľ; při výpočtech je pak
nutná kvadratická Interpolace. Tabulky VÚOTK jsou sé~
staveny pro zeměpisné šířky našeho státu (od 471030' do
510 30'J a lllají tak malý krok. (například pro argument
rp je zvolen' krok 10", pro argument X je krok 100 In
apod.), že prakticky vystačíme s lineární
Interpolaci
a V některých případech není třeba interpolovat vi\béc.
Tabulky jsou velmi hospodárné a platí pro 6,0 I 30 pásy,'
K vydání je připravil kolektiv pracovníki\ VÚGTK a Je
třeba jen litovat, že je pracovníci v geodézH, díilníIň
měřictví a kartografU dosud nemají k disposicl' pro Svóu
prácI.
.
V posledním
článku •.Zábleskový heIiotrop~ uvtidl
autor Inž. dr. Karel K u č e r a nejprve di\vody,kteté.vedly.
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k nové, dokonalejší konstrukci zábleskového heliotropu
(první konstrukce byla vyzkousena již v roce 1948 v praktické trlangulacij;
v dalším odvozuje poměrně složitou
teorii vhodné zrcadlové plochy a provádí fotomEtrický
rozbor 'nového zábleskového heliotr.opu. Čtenáře našeho
časopisu a zeměměřičskou
praxi budou nejvíce zajímat
výsledky dlouhé a obtížné autorovy práce. Definitivní
konstrukce zábleskového heliotropu
z roku 1957 dává
centrické světelné signály (záblesky) prakticky do všech
míst obzoru bez jakékoliv
obsluhy [heliotropem
otáčí
vitr); záblesky jsou při dohlednosti 15-50 km vidět na
vzdálenost
20-40 km. Zkoušky potvrdily velmi dobré
vlastnosti
heliotropu
a pokud je mi známo, projevili
o Kučerl1v heliotrop velký zájem odborníci z několika
státl1.
Všechny články mají dost podrobné ruské a německé
résumé.
V části VI. a VII. Sborníku jsou uvedeny stručné obsahy
v9znamnějších
prací a dokumentační
záznamy publikační činnosti pracovníkl1 VÚGTK; část VIlI. obsahuje
informace o připravovaných
dalších svazcích Edice. Tyto
části jsou psány česky, rusky a německy. I když nelze
podceňovat význam takových informací, přece se zdá, že .
zde nebylo dost, šetřeno papírem a nebylo například' vl1bec
využito petitu. Kromě toho některé' ze svazkl1 Edice, avisovanéve sta ti VIII, vyšly dříve než recensovaný svazek J
a bylo o nich v tomto časopise již.referováno (Válka "Metodika poČítá!1í strojem v praktické geometrii", KuČera
"Tabulky
odmocnin",
Adámek "Sedmimístné
tabulky
goniometrických
funkcí").
Závěrem lze říci že "Sborník výzkumných prací I" je
publikací,
která
obsahuje
závažné
výsledky
práce
VÚGTK a dobře jej representuje.
Pojednání (pro jejich
.•.načný rozsah) by nebylo možno zařadil ,do časopisu,
a tak by zl1staly výsledky málo přístupné. Vydávání Sborníku výzkumných prací VÚGTK lze proto jen vítat a do~
poručit jej všem čtenářům Geodetického a kartografického obzoru.
Vykutll
526.99:622.1 : 518.3

Slltti,

J.

Nomogramy na banskomeračské
a geodetické výpočty,
Slovenskti. vydavatefstvo technlckej literatúry, Bratislava
1959, 60 stran, 42 obrázkťi, 29, ,příloh. Vázan9 výtisk
19.20 Kčs.
V, geodézi1 a důlním měřictví je mnoho výpočtů, které
lze zrychllt a usnadnit
vhodnými nomogramy.
Knížka
J. Sllttiho, ktertl vyšla koncem' roku 1959, je sbírkou 52
nomogramů
pro některé výpočty z důlního
měřictví,
z geodézie a pro výpočty surovinových zásob.
Většinu nomogramů konstruoval autor jako nomogramy
spojnicové s rovnoběžnými stupnicemi, a to pro jejich
nesporné v9hody před ostatními druhy nomogramů.
Prvních 7 nomogramů řeší výpočet korekcí délek měřenýCh pásmem, osm9 nomogram je sestrojen pro opravu
měřené hloubky z prodloužení hloubkového pásma. Posledních 11 nomogramů.
označených
čísly 42-5a. řeší
dlohy spojené s určováním sU,rovinových zásob. Ze' zbývajících 33 nomogramů je převážná část sestrojena pro
určování přesnosti
(středních
chyb) výsledků různýcn
důlněměřických
a geodetických
prací; kromě Loho některé nomogramy řeší výpočet dopustných odchylek v polygonových
pořadech,
výpočet
pořadnlc
Gaussovy
killvky, výpočet oprav excentricky měřených směrt1, výpočet směrových koeflclentt1
při vyrovnání
souřadnfc
bodt1 podle zprostředkujících
pozorovdní
a výpočet
prvkt1 střední chybové elipsy.
Při výběru vzorct1 pro nomografické
řešení se autor
zaměřil na ty 'výpočty, které se v dt1lním měřictví a geodézi! často vyskytují, a dále na řešení vzorct1 s odmocninami při výpočtu středních
chyb, jejichž
numerické
řešeni fe značně nepohodlné.
Nomogramy
podstatně
zkrátí výpočet středních chyb nejrt1znějších měřlčských
dloh (protínánfvpřed,
protíná ní zpět, Hansenova úloha,
měření dhll1, paralaktické
měření
délek aj.), a tak
usnadni měřiČi posouzení přesnosti provedeného měření;
numericky se uvedené chyby tpro Zdlouhavost výpočtu)
č~sto ani nezjišťovaly a pl'acovnfk neměl vždy dobrou
představU o přeSI10Stl sv9ch měření.
V knížce chybějí některé nomográmY"které
by podle
mého názoru byly velmi užitečné, například nomogramy
pro délko\f-é ft slDtrové zkreslenI v Gaussově zobrazení,

pro výpočet merldiánové konvergence, pro opravu ze ;l:akřivení Z~mě a refrakce při trigonometrickém
měření
výšek, pro korekce v nivelaci, pro výpočet souřadnicových roz9-í1ů a převýšení v polygonových pořadech a jiné.
Pomocí Sllttiho nomo~ramt1 lze napřiklad .opravitdélku
měřenou pásmem o všechny korekce, kromě korekce
do zobrazovací roviny, ačkoliv 1 pro tuto lze sestrojit
vhodný nomogram.
Přesnost nomogramů pro dané výpočty vyhovuje; několik málo nomogramů s nižší přesnost~ může být využita
pro kontrolu numerických
výpočtů.
Nomogramy jsou kresleny pečlivě. Oboustranný
tisk
na tenkém papíře všal( nelze označit za vhodný; životnost a upotřebitelnost
nomogramů se tak značně snižuje.
Nomogramy jsou vloženy volně v kapse na zadní desce
knížky (29 lIstťl). Na každém nom@gramu je nahoře
v rámečku vzorec, dále je uveden klí~ nómogramu a příklad; v klíči je arabskými číslicemi udáno pořadí čten!
na nomogramu.
Kromě seznamu nomogramfi je v knížce návod na po·
užití každého z nich. V tomto návodě je vysvětleno, co
znamenají
jednotlivá
písmena ve vzorcích, je uveden
druh nomogramu, kterým se daný vztah řeší a podrobně
popsán postup práce s nomogramem;
nakonec je vždy
připojeno několik příkladů, které, ukazují různé možnosti
využití jednotlivých
nomogramů.
V další části knížky
je podrobně popsána konstrukce pěti typických druht1
nomogramt1, které se ve sbírce vyskytují;
tato část je
určena těm, kteří by chtěli konstruovat nomogramy pro
podobné vztahy nebo upravovat dané nomogramy.
Při prohlídce knížky jsem našel některé drobné nepřesnosti ve formulaGI. Například v názvu prvního nomogramu by pro úplnost a shodu s ostatními mělo být
"Nom~?Tam na výpočet opravy dlžky za zmeny teploty
pásma ; na straně 13 "Nomogram na výpočet opravy
šikmo meranej dlžky" by měl vzorec (1) být psán
h!
h4)
.
,11=- ( i2l+S13'
aby to lépe odpovídalo dalšímu' textu na této straně
i' označení v záhlaví vlastního nomogramu. V naší praxi
se počítají směrové koeficienty zpravidla ze vzorcll
.
sin rp
cos rp
a= ± p"--s-' b=± p"-s(hodnoty desetkrát
menší se počítaly dříve). Uvedené
drobnosti. však nijak nesnižuj!
velmi dobrou hodnotu
knížky, kterou doporučujeme všem pracovníkt1m v geodézii a důlním měřlctvL
'
Protože bylo vydáno jen 1000 výtlskťl, bude tato užitečná knížka pravděpodobně
brzy rozebrána. Druhé vydání bych' doporučoval doplnit některými dalšími nomogramy, \ popřípadě
stručným
úvodem do nomografie;
sbírka by pak ještě více prospěla naší odborné praxi.
Vykutll
52,,1960" (058)
Bouška, J.
Guth, V.
Onderllčka, B.
Hvězdářská ročenka 1960. Vydalo Nakladatelství
CSAV,
Praha 1959, 219 stran, brož. za Kčs 10,80.
Hvězdářská ročf!nka 1960 je již třicátým šestým ročníkem této publikace,
která sl pro svou přehlednost
a účelné uspořádán! získala trvalou oblibu nejen astronomů-amatérl1,
jimž byla původně určena, ale i odborných pl'acovníkt1 v astronomii
i geodézii. V letošním
vydání dochází k několika změnám" při zachování celkové úpravy ročenky.
Podle usnesení Mezinárodní Astronomické Unie je od
roku 1960 zaveden jako argument základních efemerid
,rovnoměrně
plynoucí efemeridový čas, definovanf pohybem Země kolem Slunce, na rozdíl od času světového, definovaného rotací Země. Rozdíl efemeridový čas minus
světový čas činí v' Toce 1960 asi 35 sec.; jeho přesná
hodnota, která se bude neustále zvětšovat, bude určována dodatečně, předeVším na základě pozorování pohybu Mě~íce a později snad i umělých družic Země.
V efemeridovém
čase jsou v ročence
udávány polohy
Slunce, Měsíce a planet, zatím co ostatní údaje jsou
jako dříve v čase světovém nebo středoevropském,
který
hude i nadále časem pro náš denní život. Rozdíl 35 sec.
je třeba uvažovat, jen přI přesn9ch pracích; v poloze
Slunce se projeví rozdílem maximálně 1,6", v poloze Měsíce asi 20".
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Jako vždy 'obsahuje Hvězdářská ročenka základní kalendářové
údaje, efemeridy
Slunce,
Měsíce, planet
a jejich měsícfi [v nové grafické
formě pro měsíce
lupiterovy), přehled zatmění a zákrytfi hvězd Měsícem.
údaje o přechodu Merkura před Sluncem 7. listopadu
1960, kalendář úkazů na obloze, informace o nejjasněJších planetkách. očekávaných kometách
a meteorech.
Da'ší oddíl ie věnován středním a zdánlivým polohám
hvězd a hvězdám proměnným. Následuje přehled časových signálfi a' tabulka 'pásmových časfi. K letošnímu vydání jsou připojeny chronologické tabulky I. Boušky pro
julianský i gregoriánský kalendář do r. 2000.
Na phsledních stránkách je přehled pokrokfi v astronomii a vysvětlivky
k ročence,
doplněné
některými
tabulkami.
Z tohoto bohatého obsahu budou geodety zajímat především ty partie, kterých lze využit při astronomické
orientaci podle Slunce, Polárky nebo jiných hvězd. Je to
především efemerida Slunce [str. 11-22);
jejíž přesnost 0,18 v rektascensi a 1" v deklinaci plně postačí pro
běžné práce, dále pak zdánlivé polohy Polárky a některých vybraných Jasných hvězd na str. 107-111. Zdánlivé
polohy hvězd [do r. 1958 byla udávána jen efemerida
Polárky) jsou udány po 10 dnech s přesností 0,01 8 V rektascensi a 0,1" v deklinaci. Přehled vědeckých časových
signálů rvtmickvch, sekundov1ch i nepřetržitých.uv,edený
na str. 119-126 spolu s frekvencemi
vysilačfi a údaji
o hodinách. řídících vysílání nepřetržitých signálů, mi'lŽe
být rovněž užitečný pro geodety.
V oddíle ..Vysvětlení k Hvězdářské ročence" [str. 187)
je řada praktických
tabulek pro převody časů, úhlové
míry na časovou aj. Domnívám se však. že by bylo pro
používání těchto tabulek výhodné zařadit je za sebou na
konec knihy a uvést v obsahu jejich přehled. Bylo by
možné i jisté rozšíření a doplněnI' tabulek: např. k používání přesné tabulky pro refrakci (str. 198) je nutno
mH ještě tabulku změn refrakce s teplotou a tlakem
vzduchu, která v ročence chybi.
•
Tabulka poloh některých našich hvězdáren na str. 8
by měla být doplněna
o polohy
dalších
činných
observatoří, například SVŠT v Bratislavě a· Geodetickl"i
observatoře, Pecný u Ondřejova a snad i o polohy alespoň
nejvýznamnějších
lidových
hvězdáren.
Astronomovéamatéři by jistě uvítali i přehled přibližných ~měpisných
souřadnic našich větších měst. Usnadnilo by jim to přípravu pozorování zákrytl1, zatmění apod.
Astronomické metody určování azimutů se stále více
uplatňují v geodetické praxi a jsou již používány v některých našich ústavech. Hvězdářská ročenka je pro svou
ve většině případfi postačující přesnost, přehlednost, pomocné tabulky a příruční formát (14,7X20,6 cm) velmi
vhodná pro tato měření. Zaslouží st proto pozornosti
všech geodetd, kteří se zajímají o použití astronomických
metod ve své práti.
GeorgiI Karský
526.49
Tárczy-Hornoch.
A.
Chrlstov, V. K.
Tablipy dlja ellipsoida Krasovskogo - Tables for Krassovski-Ellipsoid - Tafeln filr Krassowsky-Ellipsoid. [Tabulky pro elipsoid Krasovského.) Pro šířkový pás 400-550,
220 stran úvodního trojjazyčného textu, 440 stran tabulek,
formát A 4. Vydala Akademie věd, Budapest 1959.
Tabulky vznikly spoluprací geodetických laboratoří maďarské Akademie věd [tab. XVII-XXX} a bulharské Akademie věd [tab. I-XVIJ pod vedením uvedených význač·
ných akademiků - geodetfi. Tabelovány JSOU' veličiny
potřebné pro lIešení různých geodetických úloh na elipsoldu Krasovského s užitím počHacího stroje. Zahrnují
šířkový pás 400-550. ve kterém leží všechny lidově demokratické země. Dají se ovšem použít pro území celého
uvedeného pásu, na obou polokoulích.
V textové části přeď tabulkami je seznam matematických označení, matematické vzorce pro lIešení úloh nebo
řady, ze ~terých !?yly vyčísleny základní veličiny. Následují číselné příklady jednotllvých geodetických úloh
řešených pomocí tabulek.
Krok tabulek je l' zeměpisné šířky anebo 1 km. Druhá
tabulková diference se uplatňuje jen výjimečně, a to malými hodnotami. Značnější hodnoty má jedině v tab. III
li veličiny
q'. K vyčíslení kQrekc,e z této druhé dlfe!'ence
je sestavena -pomocná tabulka na str. 419-429.
TabUlek je celkem třicet, S následujícím
rozdělením
a obsahem.

A. Tab u 1k Y s n u t n o u i n tel' p o 1a c L
I. LogaritnlY záklac1ní funkce 19 V =l.k: Vl-+-e'-z-c-o-s2-q;
na 12 deset. míst, logaritmy poloměrfi křivosti 19 M,
19 N, 19 R na 10 desetinnvchmísta
19 [p"::'. RZ) na 6
dest. míst k výpočtu excesu.
II. Přirozené hodnoty základní funkce V na 10 desetinných míst, poloměrů křivostí M, N, R na 0,001 map"
:
: 2 RZ pro výpočet excesu s přesností na 0,001".
III. Plocha poledníkového pásu o šířce LI,\ = ľ od
rovníku po libovolnou rovnoběžku na 0,01 ha. Hodnoty
součinu q' = p' • q [isometrická šířkaJ na 6 desetinných
míst. Délka oblouku
zemské rovnoběžky r.arc l' nu
0.01 mm. Délka oblouku poledníku B od rovníku po libovolnou rovnoběžku na 0,001 m.,
IV. Zeměpisné šířky rp (v minutách na 7 desetinných
místJ k oblouku poledníkovému B [po 1 kmJ.
'
V. Koeficienty pro I. hlavní geodetickou úlohu na elipsoidu. Řady jsou rozvinuty až do členfi 4. řádu, koeficienty vedeny na 0,0001" (resps. na 0,001" při výpočtu
azimutuJ. Vlivem zaokrouhlování může konečný výsledek
být pochyben o 1-2 jednotky posledního místa. Přesnost v centimetrech v poloze bodů je však zachována.
VI. Koeficienty pro 11. hlavní geodetickou úlohu [hledají se strana a azimuty kL1rp,éUJ - na 0,001 m a 0,001".
Konečný výsledek může být pochyben o 1-2 mm, resp.
o 0,001-0,002".
VII. Výpočet pravoúhlých
souřadnic x, y G.aussova
zobrazení, meridiánové konvergence c a měřítka m ze
zeměpisných souřadnic. Koeficienty jsou v mm, 0,001"
a na 8 desetinných míst při proměnné l = 10-4 ['\-)oJ".
VIII. Výpočet zeměpisných souřadnic, rp, '\,meridiánové
konvergence c a měřítka m z Gaussových souřadnic. výsledky jsou přesné na 0,0001", 0,001" a na 8 desetinných
míst.
IX. Řešení první geodetické úlohy v Gaussových souřadnicích [pomocí řadJ.
X. Řešení druhé geodetické úlohy v Gaussovýt;h souřadnicích:
XI. Směrové redukce v Gal,lssově zobrazení [výsledkv
přesné v ODOl" i pro trig: strany I. řáduJ.
.
XII. Redukce délek v Gaussově zobrazení [s_přesností
v mm i pro trigonometrické
strany J. řádu).
Následují tabulky pro transformace souřadnic z jednoho Gaussova pásu do sousedního podle typu rovnic
l1y = 10-5 (IJ-YO), I1x = 10-5 /x-xo},
x' = x'0+alL1Y+a2l1y2+a3L1y3, y' = YO'+blÁy+b2L1y+
+ bJl1yJ.
Krok tabulek je 1 km, přesnost výsledkfi na několik
milimetru. Jednotlivé tabulky
pro transformace
souřadnic:
XIII. Ze třístupňového pásu do šestistupňového.
XIV. Ze šestistupňového do třístupňového pásu.
XV. Ze' třístupňového do sousedního třístupňového pásu.
XVI. Ze šestistupňového
do sousedního šestistupňového
pásu.
.
B. Tab u 1k Y bez i n t e r p o 1a c e.
Tabulky obsahUjí koefici~nty vztažené k určitým bodfim
pravi,del,ně rozloženým po území [rohy geografické nebo
kilometrové sítěJ. Hledaná veličina se vypočte z řady.
kde tabelované koeficienty jsou konstantami a proměnnými jsou souřadnice
redukované
na zvolený vztažný
bod. V řadě se uplatňují součiny rfizných jejich mocnin.
aj G a u s s o voz obr a z e n
rVztažné body leží na základním poledníku v rozestupu
pol1g; = 30' anebo L1xo = 50 km}.
XVII. Výpočet Gaussových souřadnic
ze zeměpisných
souřadnic.
I
XVIII. Výpočet meridiánové konvergence ze zeměpisných
souřadnic.
XIX. Výpočet měřítka zobrazení ze. zeměpisných souřadnic.
XX. Výpočet z'eměpisných sOuřadniC z Gaussových souřadnic.
XXI. Vvpooet mertdiánové konv>ergence z Gaussových
souřadnic.
XXII. Vvpočet měřltka zobrazení
z Gaussových souřadnic.
bJ Transformace
souřadnic
mezi
dvěma
Gaussovýmt
pásy.
Vztažné body Po(xo, yo} leží buď na základním poledníku [11'\ == -O,yo·'" O)" anebo na hraničním polednlku I.Y0"<O J .
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v rozestupechL\xó
= 50 km. V řadách se uplatňují moc~
niny souřadnicových rozdllíi L\x = x--xo, L\y = y-yo.
Tabulky jsou pro transformace
souřadnic:
XXlII. Z třístupňového do šestistupňového
pásu.
XXIV. Ze llestistupňového
do třístupňovéll0 pásu.
XXV. Ze třístupňbvého
do sousedního
třístupňového
XXVI. Ze šestistupňového
do sousedního šestistupňového
pásu.
"
cJ Transformace
souřadnic
mezi
dvěma
G a u s s o v Ým i pás y r e d u k ční m e to d o u (prof.
Hazaye - na kratší vzdálenostiJ. Pracuje se rovněž se
souřadnicovými rozdíly L\x = x-xo, L\y = y-yo. Rada
konverguje k nule a určitý člen řady se počítá Z-' vypočt:ených hodnot předcházejího členu.
.
XXVII. Ze, třístupňového do šestistupňového pám.
XXVIII. Ze šestistupňového
do třístupňového pásu.
XXIX. Ze třístupňového
do sousedního
třístupňového
pásu.
XXX. Ze šestistupňového
do sousedního šestistupňového pásu.

nlstickánietoda'
márí všude tam, kde jde o zhuštěné podání příručkové, své, nevýhody, které autor kombinací
obou těchto způsobfi zčásti vyloučil, zčásti, omezil na
nejmenší m1ru.
Rozsah textu odpovídá poměrně malému počtu hodin
pro přednášky z dotčeného předmětu stanoveným, leč i tak
se podařilo, zachytit všechny podstatné slOŽKy tématu,
a to tÍin spíše, že příručka je určena posluchačíim nejvyššího ročnlku, jimž základní pojmy, souvislosti a předpoklady jsou již známy z předcházejíclho
studia předmětů jiných, takže je zde nebylo třeba podrobněji rozvádět.
Na něko1Íka místech rušivě pfisobf. písařské chyby,
jako např. snen místo Snel1 na str. 20, Kraf místo Kraft
na stI:. 67 apod., Jakož i některé nesprávné
Odkazy
k obrazfim na přílo~e
až XXI.

xn ..

526.8 : 003.62 (51)
Cínské smluvené znai!ky topograf1cktch
plánů v měřítkách 1 : 2000, 1 : 1000 a 1 : 5110,vydané v r. 1958 v Pekingu, jsou iihlednou knížkou v poloplátěné vazbě, kaTab u I k á hod not
8dI k u P I a t n ě n í v I i v u
pesního formátu 13 X 18 cm, o 167 stránkách obsahujících
d.ruhé
tabulkové
diference
podle rovnicé:
463 značky, 18 přikladů kombinací plošných značek, 17
.
n-l
f(x
n .1') == f(x)
n(dI
--2- dlI) ~ f (x) +n (dl + 'vzorO plsma, 2 ukázky ~ravy rámfi mapových listíi
(1 : 2000 a 1 : 1000) a vysvětlivky. Značky jsou seřazeny
d<5I) pro n (po 0,01) a pro dlI = 0-+750.
do šestnácti oddflť'i: geodetické body (tabulka 1 a 2J,
sídliště (tab. 3-12], objekty prfimyslové a místního hosTabulky jsou velmi aktuální. V celém světě se dnes
podářství (tab. 13-21), železnice ,(tab. 22-26), silnice
budují nebo vyplňují základní trigonometrické
sítě a
a cesty (tab. 27-29); mosty, přívozy a brody (tab. 30
hromadně se řeší tzv, hlavní geodeticke úlohy na elipsoiaž 34), hydrotechnická
zařízení (tab. 35-38),
stavby
du. Jejich výsledky jsou zeměpisné souřadnice nových
vodní dopravy [tab. 39 a 40), spojovací zaří:lení(ta~
trigonometric]l:ých bodíi. Další zhušťování se již provádí
bulka 41), zemědělská
půda
(tab. 42-46),
hranice
v soustavě rovinných souřadnic. V sOCiaÚstických zemíCh
[tab. 47), ohrady (tab. 48 a 49), porost (tab. 50-:--54),
je přijata soustava GaussDva zobrazení elipsoidu Krasovplidnf povrch [tab. 55 a 56), vodstvo [tab. 57 a 5il)
skéhCol,a stále více se geodetické výpočty mechanizuji
a reHef (tab. 59-':61). Toto uspořádání, barevná l1práva;
použitím počítacích strojfi. Tomu všemu mají pomáhat
ba dOKonce i nejmenší tvarové a číselné podrobnosti
uvedené tabulky, zahrnující území všech zemíljdové
develké většiny obrazců připomínají vzor, podle něhoŽ byly
mokracie. Nepochybně budou uvítány ve všech těchto
čínSké značky sestaveny :.... smluvené značky sovětské
nm~~
"
pro· topografické
plány v měřítkách
1: 5000, 1: 200Ů,
Předností tabulek je jejich trojjazyčnost, zahrnutí mp.·
1.: 1000 a f :,500 z r. 1957. Rozdíl mezi, oběma publikacemi
tod i s konstantními koeficienty a obšírný úvodní přehled
jepatrný hlavně z vyššlho počtu značek čfnských, jejichŽ'
všech rovnic a řad.
sedmnáctiprocentní
příríistek je zřejmě odůvodněn rozNevýhodné jsou diference pro krok 1', které nebyly
manitost[ topografických
jevil rozlehlé čínské země sapřepočteny na krok I". Po.měrně značný rozsah mohl být
hající od chladného vnitrozemI aŽ do tropického přlmořsnížen. v iivodní. části, kde převládají matematické vzorskéJ,o pásma. Proto je zde asi o čtvrtinu více značek
ce a početní příklady. kdyby je doprovázel text současně
sídlištních,
o třetinu
více značek
obdělávání
plldy
ve .všech třech jazycích.
a ohrad a mnoho dalších doplňkfi V komunikaCích·
V tab. IV: by bylo výhodnější uvádět hodnoty Ip ve
a v háspodářských
objektech.
vteřinách.
Se zřetelem k ná,zvU tabu.lek by se slušelo na poČátku
Nemělo by smyslu zabývat se na tomto místě podrobuvést číselné. hodnoty parametrfi elipsoidu Krasovského
nostmi jednotlivých značek, Postačí, všimneme-li si jen
zajlmavostí majících určitývztahk
našim značkám topofa, b, eZ, elZ, «, f1-ez apod.J na velký počet desetinných
míst.
grafické mapy v, měřítku 1 : 5000, jejicl1ž vydání z r.,1956.
čerpalo ze stejného pramene.
K závěru je třeba dodat, že v současné době byly
v CSR rovněž sestaveny tabulky pro ellpsoid Krasovskéh0
Mezi značkami geodetických
bodíi je zařazena
též
a jeho zobrazení do Gaussových pásů. Omezují se na'
značka podrobného bodu (nezajištěného)
v podobě plné
memí 'C5R. Proti· recensovaným tabulkám mají rozšn;ečerné tečky o průměru 0,5 mm; označují se jí obyčejné
nější matematické
řady pro díiležité koeficienty, často
absolutní k6ty, což je v kresbě únosnější než kroužek.
o jedno .desetinné místo více a zaručují tak přesnost
Cerné výplni pfidorysíi budov se čínské značky vyhnuly
výsledkfi· v milimetrech u délek, na 0,0001" v zeměpisa použlvají v měřftku 1 :2000 k rozlišení druhu stavby černýchsouřadnicích
a na 0,001"
azimutech. Zvolený krol,
ných rastríi ríizné síly, čímž je usnadněna další adjustace
10" usnadňuje interpolaci a většinou odstraňuje uplatvýtisku v popisném nebo projekčnfm užili. Ve větších
nění druhé tabulkové diference.
měřftkách se účel a materiál budovy popíše zkratkamI.
Tabulky Tárczy-Hornoch-Christovovy
budou s\TDu větší
Zajímavé je uspořádání kladu mapových listfi. V měřftku
komplexností i po vytištění našich tabulek zajímavé a
1 :2000 se dodržuje členění podle zeměpisných souřadnic
užitečné pro čs. geOdetickou veřejnost.
s rozměry rámu 37,5" zeměpisné délky a 25" zeměpisné
Bohm
šířky. Ve většlch měřftkách a. výjimečně i v měřHku
526 (091)
Pudr, J. . 1 : 2000 jsou, rámy pravoúhlé 50 X50 cm, vedené rovnoběžně s osami pravoúhlých souřadnic; na okraji rámu ani
Dějin~ geodézie a kartografie.
Učebné texty fakulty
nenf uvedeno dělení zeměpisných
souřadnic
a list je
zeměměřické.
Praha (SNIL) 1959. Str. 74, 47 vy obr.
prostě označen souřadnicemi rohu majíCího nejmenší x
v textu a na přllohách. Cyklostylováno.
a y. V ,barevném provedenf jsou čínské plány velkých
K zpracování této přírUČkY zvolil autor kombinaci poměřftek podobny, našf topografické
mapě v měřHk~
stupu chronologického
s,e zpfisQbem synchronistickým,
1 : 5000 adjustované značkami z r. 1956, jen s tou výjimjenž v' celkovém pojetí práce a Hm i v její osnově silně
kou, že vozovky silnic, jsou zbarveny ríižově. Výtisk je
p~evládá. Výklad na takové kombinaci
založený sice
tedy pětibarevný: černá, hnědá, tmavomodrá {lineament
nepodává pásmo vývoje v té plynulosti, jak by tomu bylo
vodstva}, světle. modrá (vodní plochy) a rCižová.
při metodě dllsledně chronologické,
zato však látku
Kresba některých značek, zejména u komunikacf, je
členf·na několik hlavních úseků předmětově ucelených,
příliš schematizována,
ač rozsah zobrazených předmětů
což z dfivodů pedagogických bylo pro autora činitelem
dovoluje pohodlné vyjádřenf skutečnosti v měřítku plánu.
rozhodujícím: Výsledek tím dosažený lze, pokládat za
Je zřejmé, že autor neměl mnoho praktických zkušenost(
zdařilÝ.Ja~
čistě chronologická,
tak 1 čistě synchro-
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z velkých měřítek a přebiral obrazce paušálně ze smluvených značek topografických map malých měřrtek. Pak
ovšem nedojde k náležitému uplatnění zásada' -: zobrazit
v měřítku všechny předměty', jejichž rozměry to umožňují - a pracné měř-ické a grafické dilo nedává uživateli optimální maximum své hodnoty.
Publikace ryze technického určení, která má být vzorem pro kartografické
zpracování plánfi, by po reproduční stránce zasloužila více péče, než se jí dostalo.
Lmeament ve všech barvách na některých místech přesahuje až o 0,2 mm stanovenou sílu čáry 0,1 mm a sázené
číslice jsou vytištěny nestejnoměrně.
Také soutisk plošných barev s lineamentem není vždy dokonalý'.
Přes tyto malé vady bude knížka vítanou pomiickou
čínským topograf11m a kartografům
I všem uživateliim
pláni'J velkých měřrtek 'a pro nás je dokladem kýženého
světového uni,tJkačního procesu mapové adjustace.
Sl.

Rámcovf
tématickf plán časopisu
GEODETICKÝ

A KARTOGRAFICKÝ

OBZOR

na rok 1960.
J.
Rozsah:
Měsíčník, 20 stran textu, 4 strany dokumentační
přílohy, 4 strany obálky. K dvanáctému číslu titulní list celého svazku s česko-rusko-německým
obsahem ročníku mimořádné 4 strany. Cena Kčs 4,-.

Celkové

zaměřeni

i!asopisu:

Odborný technický časopis Geodetlc,ký a kartografický
odbor je tematicky zaměřen pa práktickou i vyšší geodézii, topografii, fotogrammettii,
geodetickou astronomii,
gravimetrii, geofysiku a kartografii. Slouží k neustálému
zvyšování produktivity
geodetických,
topografických
a
kartografických
prací. Současně sleduje, aby výsledky
geodetických,
topografických
a kartografických
pracl
měly nejvyšši možnou technickou dokonalost a kvalitu, a
aby bylo dosaženo maximálního u!j(J0kojování soclalistic"
ké spolei;nosti potřebnými mapami. Je proto jeho zájem
soustředěn na podporu současné I budoucí výroby map
potřebných pro budování prilmyslu, výstavby měst a vesnic, pro hospodářskotechnické
úpravy pozemkil, geologický průzkum nerostného
bohatstvl naší země a pro
uspokojování kulturních
potřeb, zejména map a atlastl
pro školy všech stupňil, map pro veřejnost jako jsou politické mapy, turistické mapy, hospodářské mapy a jiné
mapy a a Hasy i pro šlření všeobecných, politických a populárně vědeckých znalosti.
Zabývá se zejména novou technikou, zaváděním nových
forem práce a nových pracovních postuptLna všech úsecích geodetické, topografické
a kartografic~é
činnosti
v ústavech Ústřední správy geodézie a kartografie i vorgánech pověřenýcli
prováděním
zeměměřických
úkonů
v ostatnlch
resQl"tech státní správy. Cfl-em a smyslem
této publicisticko-propagační
náplně časopisu
je dosáhnout předstihu v připravě, sestavování a redakci map
velkých I střednlch měřHek, potřlilbných pro hospodářskotechnické plánovánL projekto\\ání
a výstavbu inženýrských děl a staveb' pro geologický průzkum, obranu
vlasti, pro novou přesnou evidenci národniho nemovitého majetku a zajišťování socialistického vlastnictví a
map malých měřítek, potřebných
v masovém měřHku
k všeobecné a politické výchově na školách a v nejširších masách pracujícího lidu, k rOzvoji národního hospodářství a kultury naší země,

Zásadni směrnice:
Zásadní směrnice tematického
plánu Geodetického a
kartografického
obzoru na rok 1960 vyplynuly z usnesení
XI. sjezdu Komunistické strany Ceskoslovenska
ze dne

21. června 1958, které vytyčilo hlavní úkoly a základní
směrnice k dosažení cíle - dovršení socialistické výstavby v naší vlasti a ze Základních politicko-hospodářských směrnic Ústřední správy geodézie a kartografie
k zajištění úkolil vytyčených XI. sjezdem KSC a ze Směrnic OSGK pro vypracování třetího pětiletého plánu rozvoje odvětví geodézie a kartografle v letech 1961-1965.
Na základě uvedeného usnesení a směrnic bude třeba
články Geodetického
a kartografického
obzoru zaměřit na:
(t) hlavní

úkoly geodézie a kartografie ve 3. pětiletce,
zejména:
a) dokončení převodu geodetických základi'J;
b) dokončení topografického
mapování v měřítku
1:10000 na celém území státu;
c) na úseku kartografické
tvorby a vydávání map
všestranného
uspokojování
požadavků na vydávání map pro hospodářskou
výstavbu, školních map a g~óbil a map pro širokou veřejnost;
d) zajištění stálé a systematicky prováděné údržby jednotné evidence půdy;
e) zajištění úkolů vyplývajících z připravovaných
změn v územním členění národních výbortl,
f) včasné vyhotovování mapových podkladil pro
zemědělské
meliorace
v rámci všenárodního
hnutí za zvyšování úrodnosti pildy;
g) údržba topografických
map;
h) dobudování třístupňové technické dokumentace
výsledkil zeměměřických prací;
(2) úkoly oblastního významu, zejména:
a) provádění souhrnných projektů HTÚP;
b) rozvinutí
technickohospodářského
mapování
v měř.: 1:1000, 1:2000 a 1:5000 v Gausově zobrazeni;
c) systematickou údržbu vyhotovených technicko. hospodář~kých map;
d) provádění
speciálních
zeměměřických
prací
prG prilmysl, základní plány prilmyslových závodů apod.;
e) rozšiřování služeb poskytovaných obyva telstvu;

(3) úkoly technického
zacI, zejména:

rozvoje, mecbanizaci

a automati-

a) využívání
strojů a přístroji'J vzešlých z výzkumu;
b) uplatňování
fotogrammetrické
metody v topografickém a technlckohospodářském
mapování;
c) využívání jednoduchých
moderních reprodukčních metod Pro rozmnožování
map a plánil;
d) využívání moderních
pomilcek ke zjišťow,ní
polohy podzemních zařízení v průmyslOVýCh závodeCh;
e) rozvinutí spolupráce
s vědeckými instltucenli
při redakčně sestavitelskýchjlracích;
.
f) zavádění metody rytí originálů map do vrstvy;
g) zavádění moderních reprodukčních
metod;
h) zavádění hospodárných
metod výroby plilstlckých map a glóbil;
(4) ekonomické předpoklady
tografle ve 3. pětiletce;

plnění úkolů geodézie a kar-

(5) technicko-organizai!ní
opatřeni k rychlejšímu
, úkolů geodézie a kartografie ve 3. pětiletce.

plnění

Časopis Geodetický a kartografický
obzor bude sledovat odbornou. geodetickou a kartografickou
literaturu
domácí i cizi a pi'inášet články o nejnovějším a nejprQduktivnějším
strojním
vybavení,
o nejpokrokovějších
metodách a pracovních postupech, jakož i nejnovějších
poznatcích vědy a techniky svého oboru ve světě. Bude
lépe využívat zahraniční
technické poznatky a zin tensivní propagaci nové techniky. V časopise se odrazí výsledky vědecko-technické
spolupráce se Sovětským svazem a lidově demokratickými státy I pokroky oborugeodézle a kartografie v kapitalistických
státech.
Clánky je proto třeba zaměřit na využivání nejpokrokovějších
poznatkil geodézie a kartografle
Sovětského
svazu, lidově demokratických
i kapitalistických
státfi
s vyspělou technikou
a dbát přitom hlediska spojení
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,Geodetický
obzor
sv. 6/48 (1960J č. 2

techniky a ekonomie
pracovních výsledkiL

s cflem dosáhnout

maximálních

Rozvrh časopisu
Hlavní obsah:
1. Ideově zamerené politicko-ekonomické
úV.odní články.
2. Hlavní odborné články puvodní, překladové nebo kompilační z geodézle, topografle, fotogrammetrie,
gravimetrie, astronomie,
kartografle,
tvorby a vydávání
map, geodetických základu, zeměměřické praxe, mapování, pozemkové politiky, problému praktické georl1etrié, geodetických strojů, přístrojů a pomůcek.
3. Clállky o pracovní ekonomii, organisaci, řízení, plánování, materiálně technickém zásobování, investicích a
bezpečnosti a hygieně geodetickýr.h, topografických a
kartografických
prací při vyměřování a mapování, při
přípravě, redakci, sestavování, kreslení, reprodukci a
tiskli map, při vytyč ovacích pracích apod.
Hlídky:
1. "Zlepšovací návrhy, problémy a stanoviska" pro při·
jaté zlepšovací návrhy, náměty, problémy geodetic.
kých, topografických
a kartografických
prací, jejichž smysl!3m je hospodárné a účelné využití strojů,
času, materiálu ke zvýšení produktivity práce, odstraňování namáhavých prací apod" vyhlašování tematických úkolů pro vynálezce a zlepšovatele a soutěže na jejich vyi'ešení
2. "Geodetické a kartografické
stroje, přístroje a pomůcky" pro sl,edování nejnovějších výrobků geodetických a kartografických
strojů, přístrojů naší i cizí
produkce, jejich popis a použití v praxi.
3. "Geodézie v praxi" popřípadě ;,Geodetické počtářství
v praxi" pro kratší články o řešení praktických geodeticko-topografických
a počtářských úkolech v zeměměřické praxI.
4. "Kartografie v praxi" pro kratší pojednání o problémech užité kartografle
při přípravě, projektování,
redakci, sestavování, kreslení, reprodukci a tisku map
a atlasů, při popisu i jiných pracích na mapách.

12. "Seznam přírůstkii Ústřední knihovny resortu ÚSGK
ve VůGTK", kde budou uveřejňovány přírůstky ústřední resortní knihovny, jako služba pracovníkům geodézie a kartografie v ústavech Ústřední správy geodézie lil kartografie i v orgánech pověřených provádě·
ním zeměměřických úkonu v jiných resortech státní
správy, kteří si mohou v této ústřední knihovně vypUJčovat knihy a udržovat těsnější spojení s Ústřední
správou geodézie a kartografie, které je třeba k jednotnému provádění prací.
13. "Přírůstky
mapové dokumentace VŮGTK v Praze,"
kde budou uveřejňovány stručně anotace mapových
děl domácích i získan)'ch v cizině, jako podklady pro
naši kartografickou tvorbu.
Informativně

Titulní strana

a sebekritiky" pro lepší objasnění a
prodiskutování
nejasných nebo i nesprávných partiI
hlavních článki\.

7. "Literární hlídka" pro recense, kritiky a referáty
o knihách i. pojednáních z oboru geodézie a kartografi,e domácí i cizí produkce dostupné v Ústřední
knihovně resortu ÚSGK a "Kartografická hlídka" přinášející informace o vydaných nebo připravovaných
mapách, a atlasech.
8. "Normativní hlídka" uvádějící poslední legislativní
a normativní
opatření dotýkající se geodetické a
kartografické, služby a jejích pracovníků.
9. "Rozmanitosti"
pro uveřejňování
Dsobn'ích zpráv,
,zpráv z celostátních a oblastnír.h ústavu, vysokých
škol, prumyslových škol zeměměřických, zprávy o činnosti geodetické skupiny Geodetické a geofysikální
komise ČSAV, zpráv z ÚV a poboček VTS, o socialistickém soutěžení, závazcích, o plnění plánu úkolu,
hodnocení čihnosti, soutěží a jiná významná sdělení,
mající výchovný účinek v masách zaměstnancll geodetické a kartografické služby.
10. "Dopisy čtenářů" pro uveřejňování kritických apodnětných dopisu čtenářu k práci redakční rady, tematioe časopisu, dotazů a odpovědí apod.
11. "přehled zelněměřické literatury" jako oddělitelná dokumentační část časopisu, přinášející dokumentační
;l'áznamy domácí i cizí odborné geodetické, kartografické a přibuzné literatury.

inserce

obálky

je věnována jednak nadpisu časopisu, iednak obsahu čísla
v řeči české, ruské a německé a bibliografickým údajum
čísla.
Titulní list a obsah celého svazku
jako zvláštní příloha ke 12. číslu časopJsu, obsahující
jednak bibliografické údaje celého ročníku, jména členu
redakční rady, vedoucího redakce a výkonného redaktora, a dále abecedně podle autoru sestavený obsah svazku
(ročníkuJ v řeči české, ruské a německé.

240
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Rozsah celého svazku (roěníku)
stran textové části,
stran dokumentační přílohy,
stran obálky a
strany zvláštní př.ílohy (titulní list svazku a obsah
celého ročníku česky, rusky a německy J.

5. "Problematika hospodářskotechnických
úprav pozem;ků" pro sdělování zkušeností získaných geodety ve
spolupráci s agronomy zejména v "Agroprojektu" při
provádění
projektů
hospodářskotechnických
úprav
'pozemků.
'ft "Diskuse. kritiky

účelová

informující o možnostech nákupu odborné literatury (Nakladatelská hlídka SNTL Nakladatelská
hlídka ÚSGKJ,
stroj u, přístroj u a pomilcek, jakož i opatřování 'služeb a
prací goeodetické a kartografické povahy, informace čtenářům, autorům, přispěvatelům,
nábor posluchaču do
odborných i vysokých škol apod.

Celková charakteristika

časopisu:

Časopis Geodetický a kartografický obzor je časopisem
všech středně technických zeměměřických pracovníku,
inženýrů, geodetů, topografů a kartografů, praktiku a
vědeckých pracovníků. Je účinným nástrojem k trvalému
zvyšování kvalifikace pracovníku oboru, k neustálému
zvyšování produktivity
i zkvalitňování
geodetické, topografické a kartografické
práce, zapojené plně do služeb dovršení ,'Socialistické výstavby naší vlastI. Je určen
všem složkám geodetické a kartografické služby v oboru
působnosti Ústřední správy geodézie a kartografie a všem
otgánům pověřeným prováděním z,eměměřických úkonu
v ostatních resortech státní správy.
Je orgánem Ústřerlní správy geodézie a kartografie a
časopisem československých geodetů a kartografů zapojených do budování socialismu i v jiných resortech státní
správy při vý~tavbě prumyslových závodů, měst a vesnic,
při provádění projektu hospodářskotechnických
úprav
pozemků i jinde.
Rámcový tematický plán Geodetického a kartografického obzoru je směrnicí Ústřední správy geodézie a kartografie pro práci redakce. Ústřední správa geodézie a kartografie si vyhražuje
právo v pllípadě potřeby měnit
tento rámcový tematický plán tak, aby časopis pomáhal
plnit zvláště její úkoly.
Rámcový tematický plán Geodetického a kartografického obzoru je směrnicí a podkladem pro sestavování
operativích tematických plánu jednotlivých čísel časopisu.
Vedoucí redakce:
VI.Sachunský v. r.
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Pffrllstky

mapové

dokumentace

V'OGTK v Praze

Slovenské národné pontania
- mapa pamntných
mlút a
hojov. Mlerka J.~5UO000. Kuželové vyrovnávacle
zobrazenle.
Vydala SGK na Slovensku. 'Spracoval ,a vytlačil KRO ModraHar.món(a. Spolupr.acGval
Svllz protifašistických
bojovníkovo
1. vydanle.~
1959. Náklad 6300 výtlačkov. Tlač: ofset. Rozměr
kresby 88 X56 cm. Cp-na Kčs 5,-.
VOGTK čís. přír. 394/59.
Schválilo Povereníctvo
školstva a kultíiry ako tlčebníi pomOckupreškoly
všeobecnovzdelávacie,
učňovské a odborné
učill.štia.
. _
Mapa SlovEnska má zeleně vybarVEné lesni komplexy,hyd·
rografickou
síť, pctlačený nátisk železniční sltě a dulEžltých
cest. Na mapě jshoropls
a místopis vztahujícl
se k národnlmu povstán!.[;vnitř
nynějších slátnlch hranic je též zákres
hranic bývalého Slovenského
štátu, íizemí pod kontrolou po'
vstalcu ke dni 29. VII. 1944 a výrazně vyznačené
oblasU
po íistupu pcvstalcu
do hor.
Četné smluvené
značky
vyznačujicl
organIzaci
a pruběh
pOl/stánl jsou pcpsány ve vysvětlivkách.
V lEvém horním rohu
hlavni mapy je doplňková
mapka
s grafickým
měřltkem
,.Rozložcnle partlzánských
jednctiek
B. Bystrica - St. Hory
-Donovaly
od 20. XI. 1944 do 18.. III. 1945".
.
Mapa byla vydána k 15. výročl Slovenského
národnlho
po·
vstání.
.
.
Soubor
turistických
map:
Cerchovské
pohorle. Mlerka 1:75000. Vydala SGK na SlovEnsku. Spracoval a vytlačil KRO v Morde·Harmónll.
1. vyda·
nle . - 1959. Náklad
8400 výtlačkov.
Tlač: ofset.
Rozměr
kresby
60 X 73 cm, složená
do formátu
13 X 22 cm. Cena
Kčs 5,-.
VŮGTK čís. přír. 395/59.
,
Středem 'mapy .je "Čerchovskě·
pohorle"
na jlhozápad
od
Bardejova
s íizemím na sever po státnl hranice
a na jlh
po státnl silnIcI Spišské Podhradie-Prešov.
.
Martinské
hole a StrUovská
bornatina.
MIErka 1:'750JO.
Vydala SGK na S·lovensku. 'Spracoval a vytlačil KRO v Modre·
Harmónil. Turlsllckíi
náplň
schválIla
značkárska
komlsla
iurlst. odboru SÚV ČSTV v Bratlslave.
1. vydanle - 1959,
Náklad 12400 výtlačkov.· Tlač: ofset. Rozměr kresby 80,5 X
X 73.5 cm, složená do formátu 13 X 22 .cm. Cena Kčs 6,-.
VÚGTK čls, přlr. 439,59.
Obsahem mapy
je hornaté
íizEmí jihovýchodně
od řeky
Váhu v úseku Ilava-Žlllna
po PriEvidzu, Turčlanské
Tepllce
a Martin.
U obou map je uVEdEn •.Stručný turlstlcký.a
kultúrno·vlasUvedný obsah". .
.
, Orlické hory. M~ítko 1:100000. Vydala ÚSGK. Zpracoval a
vytiskl KRÚ v Praze. 1. vydání - 1959. Náklad 40350 výtiskl1.
Rozměr kresby 53 X52 cm, složená do formátu 13 X 22 cm.
Provedeni: ofset. Cena Kčs,4.50.
.
VÚGTK čls. přír. 409,59 .
• Turistic1>á mapa prostoru
mezI městy ·Náchod, Týn!ště n.
OrI., Ů;;tl n. OrI., Krállky a státnl hranIci sdoplňujícl
části
íizemí Polska.
Ceskfráj.
Měl'ítko 1:100000. vydala ÚSGK. Zpracoval a vY"
tiskl KRO v Praze, 1. vydání - 1959. Rozměr kresby 53.5 X
X 37.0 .cm, složená do formátu 13 X 22 cm. Náklad 46350 vý·
tlsMI. ProvEdGnl: ofset. CEna Kčs 4,50.
VÚGTK čís. pl'lr. 410,59.
Obsahem mapy je. puvabný kra, prcstlrajlc!
se na jlh od
2elezného
Brodu
spojnIci měst Mladá Boleslav, lIčln a
Lázně Bělob.rad.
'
Okoll Svratky. Měl'ltko 1:100000. Vydala ÚSGK. Zpracoval a
vytiskl KRO v Praze. 1. vydáni - 1959. Nákl~d 25 350 výtisku.
.RGzměr kresby 43.5 X57.0 cm, složená do formátu 13 X 22 cm.
Provedeni: OfSEt. Cena Kčs 4,50.
VÚGTK čís. přlr. 411/59.
.
Turistická
mapa kraje severozápadněyd
města Brna v povod! řEky Svratky s Knlnlčskou a VírsKou přehradou.
Krkonoše. Měřltko 1:75000. Vydala ÚSGK. Zpracoval a vy·tlskl KRÚ v Praze. 3, vydáni - 1959. Náklad 55350 výt!sku
(95351-150700).
Rozměr kresby 74,OX52,5
cm, složoná do
formátu.13X22
cm. PrGvEdení: ofset. Cena Kčs 5,-.
VÚGTK čls. ·pl'lr. ,408'59.
Turlstickll
mapa Krkonoš vycházl jl! v třetím velkémnákladu s nezměněným
obsahem. Jenezbýtnou
pomuckou přečetných návštěvníku
českých hor.
Turistický
obsah
uvedených
českých
map je schválen
Ústředním odborcm turistiky
ČSTV.
.
.

"0

Nás t ěn n é map y:
Evropa
po vídeňském
kongresu
(1815-1847).
Měřltko
1:3500000. Stejnoploché
azlmutálnl
zobrazEnI. Vydala ÚSGK.
Zpracoval a vytiskl KRÚ v Praze. 2. vydáni - 1959. Náklad
2000 souboru [2201-4200).
Provedeni:
ofset. 4 dlly o rozměrEch kresby 80.0 X67.~ cm. Cena v listech Kčs 25,40.
VÚGTK čls. přlr. 416/59.
.
Imperlum, Romanum. Měřítko 1:3500000. Stejnoploché
azlmu.táln! zobraZEnI. Vydála ÚSGK. Zpracoval
a vytiskl KRÓ
v Praze. 2. vydáni - 1959. Náklad 2000 souboru [2201-42001.
Proveden!:
ofset 4 dlly o rozměrech
kresby 80,O~60,O cm.
Cena v listEch Kčs 22.35.
VŮGTK čls. přir. 417,59.
. Skolnl hIstorické
náslěnné
mapy schválené
minIsterstvem
~kolstvl a kultury jako učebnl .pomucky pro školy všeobecně
vzdělávacl, pedagogIcké a odborné.

Druhý náklad
prvnl vydáhl.
R

těchto

map

je ve ste:jném

provedení

jako

u z n é:

Skolskf zemeplsnf
atlas prll 6. -li 7. roi!nfk všeobecnovzde·
lávacich škOl. Vydala USGK. Sprac.oval a mapovú CaSl vyuacil
KRÚ v Prahe. Sadz~u a tlač abec.edného zoznamu gecgrafle-'
kých názvov uakutočnll
Orbls, n. p., závod 01. 2. slovenské
vydanle. Náklad 35000. výtlačkov. Formát A4. Cena vlazaného
výtlačku Kčs 23,-.
VÚGTK čís. přlr. 415/59.
Zemepisné cvii!enla pra 6. roi!nfk. Vydala 'OSGK. Spracoval
a vytlačil KRÚ v Prahe. 2. slovenské vydanle. Náklad 3UUOO
v~tlačkov [7201-37 200J. Formát A4. Cena Kčs 7,-.
VÚGTK Čís..přlr. 414/59.
Školní· zem:ípisný
atlas i Zeměpisná
cvičeni
s obsahem
přEdchQzlch vydáni doplňuji dalším vydánlm mezery ve škol'
ské gecgrafii.
Orientační plán města Brna. Měřítko 1,15000. Vydala ÚSGK.
Zpracoval a mapovou část vytiskl KRŮ v Praze. Sazbu a tisk
textové část! provedl n. p. Mir, Praha. 2. vydáni - 1959. N~klad 50 000 v}tlsku (60001-110 ODD). Provedení: mapová část
a ,cbálka - ofset, textcvá č/lst a rejstřlk - knIhtisk. Rozměr
kresby
plánu 52 X 46 cm, složený do formátu
12,5 X 20 cm.
Cena Kčs 4,-.
VÚGrK čís. přlr. 412,'59.
Orlentačnl plán v prOVEdEni prvnlijo vydáni [pOpIs viz Obzor
sv. 5/47/1959/č. 7) je vložen do desek, které obsahuji Infor.
matlvní textovou část v českém, ruském. anglickém,
franCouzském a německém jazyce, mapku městských zajlmavostl,
tratl městských' doprav nich prostředkli
a dále seznam ulic
a náměstí S písmeny a čísly oznaČujíclml umlstěni v plánu.
Plán byl vydán k zahájeni Brněnských vzorkových veletrhll.
Opava. Orlentačnl
plán města. Měřítko uvedeno graficky.
Vydala ŮSGK v Praze. lpracoval
OÚGK v Opavě. Vytiskl KRO
v Praze. Vydáni - 1959.
VÚGTK čís. přir. 377/59.
Orientačnl
plánvnltřnlho
města byl výdán pro tlčastnlky
Vlil. s'ezdu čs. zEměpiscu. který byl pořádán 17. VIII. 1959
v Opavě. K plánku je připojen
seznam městských
zajima· vost! I jiné Informace.
Automapa CSR. Měřítko 1:50::1000. Vydala ÚSGK. Zpracoval
a vytiskl KRÚ v Praze. Snzbua
tisk textové části provedl
n. p. Orbis. závod 02 v Praze :lil. Spolupracovali:
Benzlna,
odbyt pohonných hmot, n. p., Mototechna
n. p. a Automobilové / opravny n. p. 3. vydáni - 1959. Náklad 240000 výtisku
(280 001-520 OOOJ.ProvedEnI: ofset. formát
13X22 cm. Cena
Kčs 10,-.
VŮGTK čís. přir. 413/59.
Nejžádanějšl
mapa vyšla ve tl'etlm, Již dostatečně
velkém nákladu, stejného provedeni jakG předchozí vydánI.
B
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Narodna Republika B1Ugarlja. Měřltko 1:1000000. Gaussovo
zobrazeni. Sestavil a vyhotovIl .•Kartprojekt"
při UGK. Vytiskla
"Kartno,geoprlbornata
fabrlka"
při UGK - Sofla. Vydáni 1959: Rozmar kresby 59,5 X'44,O cm. Cena 0,80 lev.
VOGTK čís. přír. 355/59.
Příruční mapa všeobecně zeměpisná má plochy mezi vrstevnlceml vybarvené podle jednotné stupnice a prostorovy dolem
modelace
terénu je zvýšen stlnovánlm.
Sídliště jsou uvedena v osmi velikostech
podle počtu obyvatel. Mapu protkává
slf žEleznlčnl a sllničn!.
Karta na pešterlta v NR BlilgarlJa. (Mapa jeskYňJ. Měl'itko
1:6UU000. Gauss_vo zobrazenI. SEslavll a vyhotovil ..Kartprojekt" při UGK. Vytiskla "Kar-tno-geoprlbornata
fabrlka"
při
UGK - Soflja. Vydaní - 1958. Rozměr kresby 88,OX57,5 cm.
VÚGTK čís. prlr. 356/59.
Mapa fyzických
poměru Bulharska
se síd1Íštl ve čtyřech
vellkestech
má neobvyklou náplň. Smluvenýml značkami čer·
vené barvy jsou vyznačeny velmi početné přlrodní
jeskyně
nacháZEjící se na íizemí Bulharska.
Odlišeny jsou skupiny
jeskyň [značky s čls!em udávajlclm počet), významné jeskyně
(s pojmEnovánímj
a jeskyně sloužicl clrkevním účelum [značky s křlžkem J. Cerně jsou zakresleny
hor!,ké chaty. Dále
jsou
smluvEné
značky
pro jeskyně
krápň'lkové,
jeskyně
s archeologickými
nálEZY, s propastmI,
le(lo\ié a s podzem~
nim tokem. Mapa je svým obsahem pozoruhodná.
Brlgadlrskl'
objekt! za 1958 g. v Plevenski okrg. Měřltko
· grafiCKY. Vydala VGK přI MKSBP. Seslij.vil a vyholovll ..Kart·
proJEkt" .přI UGK - Sofia. Vydáni - 1958. Rozměr kresby
77X60 cm.
.
VÚGTK čís. přír. 358.'59.
Mapa Plevenského
kraje podávli přehled
pracovlšt,
kle.
Jichž úpravě a ZVElEbeni nastoupili
v roce 1958 členové
CCNM a Dlmltrovské
pionýrské
organIzace.
Smluvenýmt
značkami jsou označena místa pracl: na terasách
vlnohradu
a v ovocných zahradách,
místa k ozeleněni
a zlepšení vý· sadbou dřEvln na státlllch statclch a' traktorových
stanlcich,
plochy k obnoveni pastvIn v horském terénu a mis ta prací
při vodohospodářských
íi"ravách.
Karta BvtomobU'nych dorog v Bolgaril.
Automobile Map of BDtgarla •
Cartll automobile de Bulgarie.
,
Autokartll' von B11lgarieJi:
Měl'ltko 1:75U 000. Vydalo MinIsterstvo komunlUnfho hospo-

Druckerel, Frankfurt-M.
Rozměr kresby 64,5X90,0 cm, slodářství, stavebnictví
a silniční v~stavby. Sestavil a vyhotovil
fená do formátu 12X24 cm. Cena 4,0· DM.
•,ltartprojekť'
při VGK. Nákladem:
Balkanturlst
- Solla.
VlJGTK čís. pfír. 3ti3/59.
Vydání - 1958. Knižní provedení 12 X17 cm.
Silniční mapa obou části Německa se sldlištl v šesti veliVÚGTl{ čís. pi'ír. 360/59/1-4
kostech podle počtu obyvatel a s hydrográfickousltl
má zaAutomapa
vydaná
samostatně
ve čtyi'ech jazyelch
je
II knižním
formátu na 18 stranách.
Obsahem mapy je místokreslené sllnlční spoje s kilometrUl,
a to autostrády s nadjei:dy, dálnice, spo.kové sUmce č,slované,
hlallní spo.jovdcl
pis se sídlišti ve čtyi'ech velikostech v jemně stlnovaném terénu s hydrografickou
a železniční sltl. Barevně jsou zakressilnice, ostatní silnice a bez kilometrUe
vedlej~í silnice.
leny a rúzlišeny hlavní a vedlejšl silnice asfaltované,
betoMimi> to jsou plsmeny označeny zvl lišt pojmenované
silnice
nové nebo dlážděné (lIalovou
barvou) a silnice štěrkované
(napf. A - AlpenstraBe,
HH - Harz-Heide-StraBe
apod.).
(červenou barvou). Čísla u silnic v mapě udávají vzdálenosti
Zelen~m l!lmováním jsou vyznačeny úseky silnic probíhajícl
v kilometrech.
zvlášť pěknou krajinou a smluvenou značkou místa pro táboTabulka vzdáleností
velktch měst, prlljezdý Sofll, Varaou
fenl. Hlavni silniční spoje navazuH na silniční spoje okola Plovdlvem, mezinárodní značky a několik ponaučení o pi'eníchstitl1.
jezdu na ki'lžcvatce jsou doplňující součásti této mapy.
Po levé straně mapy jsou uvedenyprlljezdy
Hamburkem,
NR Blllarlla.
lCarta aa pltlltata.
(Silniční mapa). Měfítko
Frankfurtem, Mnlchovem, dále vzdálenosti velkých měst v km
l:buU UVIJ. G"ussovo zobruem.
Vydala UGK pti MKSBP. Sea sllnlční mezinArodní značky.
stavil a vyhútovil "Kartprojekt"
pi'l UGK. Vytiskla "KartnoDAnsko:
gaoprlbornata
fabrlka"
pfl VGK Sofla. Vydání - 1959.
Rozměr kresby 87,5X57,5 cm, složená: do formátu 11,5X20,5
Chrlstensen og Krogsgaard:
centimetru.
Atlal udeD Navae.
VÚGrK čís. pi'ír. 359/59.
I. Eur o p a u n d t a gen
Dan m a I' k.
SHnlční mapa v podobném provedení jako mapa pfedchozí
18. udgave ved W. F. Hel1ner (18. vydáníJ.
má silnice zakreslené a vybarvené podle tfíd (I tf. červeně,
Gyldendalske
Boghandel 1958.
II. tf. zeleně a. 111. ti'. žlutě). Člsla v mapě udávají vzdáleFormát 19,5X23,0 cm, str. 14.
nosti v km. Na zadní stranil mapy jsouprl1jezdy
čtyi'ml velII. D e f r e m med e V e r den s d e 1e o g Dan m a r t.
k~ml městy, tabulka vzdálenosti velkých měst a mezinárodní
16. udgave ved W. F. Hellner (16. vydAní).
smluvené značky.
Gyldendalske
Boghandel 1957.
Tarlstsklla
karta Bollarll.
Formát 19,5X23.0 cm, str. 16.
Tourist Map Dr BellUi ••
VÚGTK Čís.pfír.
346/59 (souborn/!).
Cart. tDlJl'lstlq.. de la Ba1Iul ••
Skolní dvoudllný atlas fyzických poměr CIv barevném proToarlsteakarte
Bu1larlea.
vedeni bez zeměpisných názvl1. I. dli obsahule mapky: AtlanMěfítko 1 :750 000. Sestavil a vyhotovil "Kartprolekt"
pfl
tického oceánu, Skandlnáv.le,
Evropy a skupin evropských
VGK. Vydal: Balkanturlst
- Sona. Vydání - 1959. R6změr
státl1 vyjma Dánska. il. dli obsahuje mapky všech sviltadilG,
kresby 61,5X45,0 cm, složená do formátu 12X24 cm.
bud cel~ch
nebo jejich
čAsti (vylma Evropy) a mapku
VťJGTK čls. pi'ír. 3611'59/1-4.
Dánska.
Barevná mapka vydanA ve čtyfech světových jazycích s vyOba atlasy Isou určeny pro zeměplsnA cvičenI.
obrazeními pozoruhodnosti
a pamětihodnosti
u velkých měst
Chrlstensen og Krolsgaard:
nebo prllmyslov~ch,
historických
a lázeňsk~ch mist.
Atlal fDr folkeskol •••
Mapi<a ie vydána k propagaci pro cizince.
26. udgave vad W. F. Hel1ner og O. BlIIgeskov-Jensen (28.
Polltli!esk.
karta
Da Iyet..
Měfltko 1 :40000 000. Polykovydání).
.
nleká projekcedie
"CNIIGAIJ(". Vydala UGK pfi MKSBP. SeGyldendal 1956.
,
stavil a vyhotoVil "Kartprojekt"
pfl UGK. Vytiskla i.KartnoFormát 19,OX23.0 cm, str. 34.
geoprlbornata
fabrlka"
pfi UGK Solla. Vydání - 1959.
VOGTK čís. pfír. 345/59.
Rozměr krESby 82,5 X53,0 cm, Ilofená do formátu 15 X22 cm ..
Atlas pro obecné školy má 30 hlavních,
46 doplňkovfch
VÚGTK čís. pfír. 353/59.
.
map a 8 astronomlckfch
zobrazenI. Obsahem hlavních map
Mapa světa v politickém
kolol'ltu má města ve čtyfech
Isou fyzické poměry planlglobll,
Dánska, skupin evropských
vellkcstech
podle počtu obyvatel, hydrografickou
sít, nejstátll a všech světadUII. U map Dánska a světa je několik
dllležltě ší železniční sít a v místech s ,ffdkou feleznlční sítí
mapek tematických.
1 hlavní silniční spoje.
GeDltallsk arbeld1bol.
Autor Axel Nlelsen. Vydavatel GVlNa zadnf straně mapy je n/!kol1k zeměpisně informativních
dendal, Kobenhavn. Sešit 1, 2, 3. VydAní - 1957-58. FormU
tabulek, barevné zobrazení vlajek státll a zemí světa a jiné.
18,5X22,5 cm.
. ,
NSR:
VOGTK čfs. pflr. 351/59 (souborně).
Flchtel,eblrle:
Měfítko 1:50000.
Schafimann. & Kluges /
"Zeměpisná pracovní kniha" má tfi se~íty. lejlchf obsahem
"Sprechende
Wanderkarte".
Nákladem Schafilllann,
Kluge &
lel. Norsjco, II. Ostatní státy Evropy a SSSR, III. Clzl sviita.
Co., BerUn. Rozměr kresby 96X79 cm, slofená do formátu
dUy.·
.
12,5X2il,0 cm.
V se!ítech na čtverečkovaném
papíi'e podává dánský autor
VOGTK čfs. pi'ír. 33/59.
lednoduchou dětskou kresbou tU~í. a stručnfm
ručně psan~m
Turistická
mapa Smrčln, západně
od Ašského vfběžku,
popisem pfehled typick~ch
pflrodnlch
nebo hospodářských
s vrstevnlceml,
lemnl! stlnovantm
terénem
s Yybarvenýml
charakteristik
vlastního státu, státu Evropy a ostatních světaplo.chami luk a lesll má zakreslenou
vodní, železniční sft a
dUli.
hustou sít silnic a cest. V mapě le řada smluv.ehých značek
Zpl1sob dětské kresby s popisem
má napomáhat
žákClm
dllležlt~ch pro turistiku.
v nlUích tfídách pfl vyučováni zeměpisu.
Plán ve žlutém orámovllní
je barevně vkusnlí proveden,
Johannes Humlum:
poměrně hustá doprav~í sít (silnic a cest), nevyvMává dojem
KalturleDgraflsk
AUas.
pfeplněnosti.
I. Atlas.
Ntlrnbers
Iln Hyperbolold-Projektion
mít Kilometernetz).
U. Tekstblnd.
Měfltko 1:18000 - 1:24000. 8. vydání - 1957. Rozměr kresby
Vydal: Gyldendalske BqghandelNordlsk Forla, - K"ben63X46 cm, slofená do formátu 1l,5X20,0 cm, Nákladem Falkhavn. 3. vydáni - 1955 Náklad 20000 exempláf/l. Atlas obVerlag Hamburg.
sahuje 127 hlavních map a 336 doplňkov~ch
map. Text mA
VOGTK čís. pfír. 26/59.
320 stran. Formát 18.0X26.5 cm.
Plán města' Norlmberka
s v~raznou; žlutě vybarvenou sítí
VOGTK čís. pfír. 352/59 (souborně).
prúlezdných
a dllležltých
sllničnlch
spolll le pozoruhodný
Atlas hospodáfského
zeměpisu světa (v laityce dánském,
rr(ljekcf a dpravou složení do formátu, cof obojí ja patentoněmeckém,
francouzském
a anglickém)
vychází v ti'etlm
váno doma I v zahranlčl.
zm1!n1!ném a doplněném vydlinl.
Projekce plánu nemá lednotné měfltko.
Měřítko 1: 16000
Mapová část Je knlfnlho formátu, jellf hlavní náplní lsou
v Intravilánu
af 1: 24000 v extravl1ánu
umofňule
zobrazit.
grafická
zobrazeni na mapě světa (v měi'ltku 1: 225000000
větší plochu ťízemí na menlU plochu papíru.
Q uvedeného
v "Olaf Kaysers" plocholevné proJekci). neldlHefltělšlch
suroplánu člnl ťísporll asi 40 lMt plochv paplru.
vin světa se zfením na produkci a obchod. Podkladem Isou
Plánem le vedena slt mU'n/! zaki'lvených čar, JeJichž. horiúdaje z let 1950-1953
Část atlasu věnována le lidnatosti,
zontální I vertikální
vzdálenost
le vfdy 1 km == 8-10 min.
zemědělství.
chovu ZVířat, rybářství,
lesnímu hospodářství
a
chllze. Podle této sít/! je mofno odhadnout. vzdálenosti pfímo
vodní energii.
na plánu .•
. Obsáhlá textová část Iv lazyce dá~SkémJ je oddělena a vvKonečně slofení plánu le provedeno tak, fe kafdá slofka
dánav
knize, která tvofl pfílohu.
atlasu. Text le doplněn
je dostupná.
anlf by se musel celfplán
rozloflt.
četn~ml vyobrazelllml. ,!trafy a pl'e ledy. Oddělením textu od
Falk
plány
JSou dllkazem
dallUch mofnostl
v kresbě.
map je možno lépe sledovat zobrarenl
pfl studiu.
I úpravě směi'ujlclch
k áspoi'e plochv a k pi'íručnostl.
Atlas je dUem edičně I obs.hově
pozoruhodným.
Deutlchlaud.
Hauptstral\enkarte.
Měl'ltko 1: 1000000. Vybotovll a tiskl: Ravensteln, Geographlsche
Verlagsanstalt
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