vstupu v do jubilejního roku 15. výročí osvobození
Ceskoslovenska Sovětskou armádou
lnž. Jaroslav Praša
předseda Ostřednf správy geodézie a katrografie

vislosti s rostoucí materiální základnou i rozkvět
Vstupujeme do posledního roku druhého, pětilenaší národní kultury vyžadují o~ geodézi.e a kartotého plánu hospodářského rozvoje ,ČSR. Toto údobí
grafie plnění stále vyšších úkolů a stále širšího zabude důležité nejen z hlediska, jak se vypořádáme
pojení do příprav k realizaci nejsmělejších plánfl
s úkoly druhé pětiletky, ale i z hlediska příprav
výstavby všech· potřebných zařízení a kladou stále
k nástupu do další etapy hospodářského rozvoje
vyšší požadavky na mapovou tvorbu k uspokojová- do třetího pětiletého plánu rozvoje národního,
ní kulturních potřeb společnosti.
hospodářství ČSR v letech 1961 až 1965. Do nového
V uplynulém roce byly na úseku geodézie a karroku vstupujeme pod silnými dojmy význačných
úspěchů Světové socialistické soustavy vedené So- tografie úspěšně plněny všechny úkoly dané našemu odvětví hospodářským plánem. Z úkolů, ktev,ětským svazem jak na poli mezinárodní politiky
rých jsme se v roce 1959 úspěšně zhostili, je třeba
a mezinárodních vztahů, tak na poli vědy a rozvoje
. uvést Vi první řadě topografické mapování v měříttechniky ..
ku 1:10000, popřípadě 1:5000, při čemž bylo v průÚspěchy Sovětského svazu v boji za zachování
běhu roku co nejvíce využíváno fotogrammetrie.
míru a odstranění hrozby nové války, úspěchy doVyužití pokrokoyé' produktivní
fotogrammetrické
sažené sovětskými vědci při zkoumání vesmíru a
metody bylo umožněno dodáním fotogrammetriccelkový hospodářský, technický li kulturní rozvoj
kých strojů z Německé demokratické republiky a
veliké sovětské země jsou nejen chloubou sovětvybavením dalších ústavů tak, aby se mohly podílet
ských lidí, ale jasným dokladem o přednostech sona využívání nejnovější techniky mapování.
cialistické soustavy nad kapitalistickou. Svým významem překračují hrall'ice Sovětského svazu, jsou
Naše kartografická tvorba splnila úkoly spojené
záštitou a nesmírílou podporou v rozvoji všech stás vydáváním kartografických děl pro ŠKoly, hospotů lidové demokracie a povzbuzením pracujícím
dářskou výstavbu země i veřejnost, při čemž bylo
všech ostatních zemí světa v bóji za lepší zítřek
dosaženo zkvalitnění redakčně sestavitelských pracelého světa. Sovětský svaz je předním bojovníkem
cí i reprodukční techniky.
za zachování míru. Veškerá jednání předsťavitelů
Také úkoly vytyčené na rok 1959 pro okresní měSovětského svazu, zejména pak jednání vedená
řická střediska na zakládání jednotné evidence
prvním tajemníkem Komunistické strany Sovětsképůdy a její udržování v souladu se skutečným staho svazu a předsedou' rady ministrů Sovětského
vem byly úspěšně plněny, stejně jako registrace a
svazu soudruhem Nikitou Sergejevičem Chruščoevidence chmelnic. Úspěšně s~ pr~covníci geodézie
vem s presidentem
Spojených států amerických
a. kartografie podíleli na dovršování socialismu na
panem Dwight D. Eisenhowerem jsou historickými
vesnici prováděním hospodářskotechnických
úprav
dokumenty upřímné spahy a velikého úsilí za zapozemků. Vedle těchto úkolů byly plněny neméně
chování míru a mírového soužití všech se všemi
významné notářskotechnické
práce, které byly dále
bez rozdílu spofečenského zřízení těch kterýcl:\ nápodstatně rozšiřovány a tím zkvalitňovány služby
rodů a státlj, bez rozdílu ras a náboženství i rozdílplacené obyvatelstvem, stejně jako služby a práce
ných způsopů života.
spojené s rozsAhlóu investiční a bytovou výstavbou.
Veliké úspěchy Sovětského svazu na úseku rozNa úseku vlastní investiční výstavby byla dobuvoje vědy a techniky, které jsou před celým svědována provozní budova Oblastního ústavu geodé- .
tem dokumentovány
úšpěšnými Lety sovětských
zie a kartografie v Českých Budějovicích, Geodeumělých družic Země, sovětskou raketou, která do,
tická observatoř Pecný a zajišťován velmi dobrý
sáhla Měsíce, a sovětskou kosmickou meziplaneprflběh výstavby provozní budovy Oblastního ústatární stanicí vypuštěnou za účelem získání fotogravu geodézie a kartografie v Hradci Králové. Zvyfií odvrácené strany Měsíce, jakož i velkorysé vyšování produktivity geodetických prací bylo zajišužívání atomové energie spuštěním prvního atoťováno dalším rozšiřováním motorizace a zvyšovámového ledoborce "Lenin" a mnoha dalšímikonním kapacity dopravních prostředkfl, byly opatřekrétními příklady využívání atomové energie k míny další měřické přístroje a stroje 'pro mechanirovým účelům, jsou jasným dokladem pokrokové
zaci výpočetních prací.
ideologie socialismu a komunismu před ztrnulými
Úspěšně byly provedeny zkoušky s optickým dálformami zaostávajícího kapitalismu.
koměrem - geodimetrem. Našimi výrobními pracovníky byly získány další bohaté zkušenosti voboOhlas velikých úspěchů národů Sovětského svazu
budujících základy komunismu se přímo projevuje'
ru fotogrammetrie ze Sovětského svazu a Německé
demokratické republiky a v oboru eviděnce půdy
v úsilí pracujícího lidu naší krásné vlasti a plnou
ze SSSR.
intensitou se promítá i v pracích a úspěších čs.
geodézie a kartografie. Prudký rozmach národního
Na úseku kartografie byly úspěšně zahájeny výhospodářství Československé republiky, mohutný
zkumné práce na vytvoření jednotné soustavy školrozvoj· průmyslu, socializace zemědělství a v souních map, atlasů a ostatních kartografických
poo
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můcek. Dále byly studovány otázky produktivní metody rytí originálů map do vrstvy, byly získány bohaté zkušenosti z Německé demokratické republiky
i z odborné literatury získané vzájemnou výměnou
se zeměmi 'tábora socialismu i s ostat.ními státy.
Naproti tomu na úseku evidence půdy byly námi
předány bohaté zkušenosti bratrským lidově demokratickým státům, zejména pak geodetické službě
Maďarské lidové republiky a Polské lidové republi,ky. V rámci výměny zkušen()stí s lidově demokratickými státy uspořádali jsme praktický ktirszkušebního měření geodimetrein, kterého se zúčastnili
, zástupci geodetických služeb Německé demokratické republiky" Maďarské lidové republiky, Polské
lidové republiky, Bulharské lidové 'republiky a ,Rumunské lidové republiky. Měření geodimetrem bylo
zachyceno na krátký 16mm instruktážní film, kte'rý může dál sloužit k předávání praktických výsledků' našeho výzkumu.
V oboru gravimetrie byly úspěšně provedeny práce spojené s propojením základního gravimetrického bodu ČSR,se základními gravimetrickými body sousedních lidově demokratických států - Ně,mecké demokratické republiky, Polské lidové re'publiky a Maďarské lidové republi!iy.
Na úseku výzkumu byla úspěšně 'zakončena celá
řada dílčích výzkumných úkolů a bude třeba, aby
i vr. i960 bylo na nich úspěšně pokračováno, neboťje to jeden ze závažných úkolů, jak ve třetím
pětiletém plánu bude možno P0.l1žít·i v oboru, geodézie a kartografie nových metod při rozvoji nové
techniky.
V uplynůlém roce dosáhla čs. geodetická ~ kartografická služba významných úspěchů. Ro'k 1960,
který je jubilejním rokem 15. yýročí osvobození
Československa Sovětskou' armádou, bude pro nás
pracovníky geodézie a kartografie
příležitostí a
podnětem k uzavírání závazků na ještě lepší plnění
úkolů, kterými přispíváme. k nepřetržitému
růstu
životní ma'teriální a kulturní úrovně našeho lidu.
Jubilejní rok 1960 bude přehlídkoU' dosažených
'iíspěchů i na úseku geodézie a kartografie. Zásady
,vyšší formy socialistického soutěžení v brigádách
sOl;ialistické práce, které jsou uplatňovány i v na,šem oboru, jakož i praktické zkušenosti a výsledky
, brigád socialistické práee v odvětví geodézie a kártografie budou v jubilejním roce hodnoceny a rozšiřovány, aby se staly majetkem všech pracovníků
'oboru a působily k dalšímu růstu Jejich kvalifikace,
k vyšší produktivitě práce, k vyšším odměnám a
k vyšší životní úrovni.
Pro r:ok 1960 jsou v odvětví geodézie a kartografie v zásadě vytyčeny úkoly, které byly i v r. 1959
hlavní náplnI hospodářského a finančního plánu.
Sestavování hospodářského
a finančního plánu
. na rok 1960 byla věnována zvýšená péče na všech
ústavech geodézie a kartografie. Dobrou spoluprací
vytvořenou na ústavech geodézie a kartografie'
~ezi vedoucími hospo;diířskými 'pracovníky"ZO KSČ
aZV ROH podařilo se zaktivisovat, pracující. ústavů
k přímé úč~sti na prověrkách efektivnosti a při sestavování" plánů na rok 1960.
.
Výsledkem této aktivity na sestavování ,hospo~
dářských a finančních plánů pro rok 1960 je zá,vazek pracovníků oboru nejen k zajištění všech
(lkolů stanovených vládou pro odvětví ge:odézie a'
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,'kartografie při nezvýšeném počtu pracovníků a při
daných mzdových fondech, ale i podle návrhů
z ústavů v mnohých směrech k překročení těchto'
1
úkolů. Tak kupř. objem hrubé výroby si pracovníci
ústavů proti objemu stanovenému vládou zvyšují
, O 4,6 %. Zvyšují si i jmenovité úkoly v topografickém, mapování, kartografickém vypracování a vydávání map.
'
Jedním ze základních úkolů odvětví geodézie a'
kartografi'J je pokračování ve vyhotovování topografických map v měřítku 1:10000. Ústřední správa geodézie a kartografie bude mít úkol vydat technologické postupy, seznam smluvených značek a
vzory pro vyhotovování technickohospodářských
map velkýCh měřítek 1:2000 a 1:1000. K tomu účelu
bude třeba provést zkušební měření s využitím letecké fotogrammetrie. Nál'očným úkolem, kterým
se bude geodézie a kartografie podílet na všenárodním hnutí za zvýšení úrodnosti půdy, 'bude zhotovování mapóvýqhpodkladů
pro meliorace a zavlažování pÓ.dy.
,
Dalším úkolem roku 1960 bude dokončení jednotně evidence půdy, zejména předáním map a písemnýcn operátů místním národním výborům, a
soustavné 'její udržování v souladu se skutečností.
Nadcházející
dovršování
socialistické
výstavby
musí nás zastihnout mobilně připravené k provádění úprav katastrálních, obecních, okresních i oblastníchhranic
a k vydávání map v nově tvořené
územní organizaci. předpokládáme, že se, budeme
aktivně 'podílet 'na provádění souhrnných projektů
hospodářskotechnických
úprav pozemků, které budou vYhovovat ekonomickým podmínkám jednotných zemědělských družstev po ukončení sociali~
sacenašeho
zemědělství.
Všechny tyto úkoly mají značný politický význam
a jejich zajišťování bude vyžadovat neustálou spolupráci našich okresních měřických středisek s národnímivýbory
všech ,stupňů, jakož i s politickými
a h::lspodářskými orgány a organizace'mi v obcích,
okresech ,a oblastech.
Na úseku služeb placených obyvatelstvem bude
třeba dále zkvalitňovat hlavně nQtářskotechnické
práce, oddělování stavebních míst pro výstavbu rodinriýchdomků, dr'užstevnívýstavbu,
jakož i ostatní investiční výstavhú pro p.rumysl, zemědělství,
dopravu, stavebnictví, geologický průzkum, územní
plánování, aj.
, Dalším významným současným úkolem je vydávání· speciálních kartografických děl,' atlasů a plánů měst, zejména pak mapy a atlasy pro naše školy
všech stupňů, mapy pro turistiku a další kulturní
potřeby, jak je vytyčujecelostátní
titulový ediční
plán 'ÚSGK na Tok 1960. Je třeba usilovně pokračovat na' úkolu vytvoření jednotné soustavy školních
~artografických
pomůcek, které by maximálně
llspokpjovali soudobé i perspektivní úkoly nově bu. dovaného školství.
Neméně závažným politickým úkolem v tomto
roce bude provedení přestavby platů inženýrskotechnických ci administrativních pracovníků za současného :zvyšování ,'kvalifikace pracovníků oboru
. doplněním vzdělání Zejména středně technických
pracQvníků, absolventů jedenáctiletých
středních
škol..
Veimi náročným-Úkolem v první polovině roku
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1960 bude pnprava

a sestavení třetího pětiletého
plánu rozvoje národního
ho.sppdářství v odvětví
geodézie a kartografie.
.
Úspěšné plnění úkolů vytyčených na rok 1960,
jakož i přestavbá platů inženýrsko-technických
a
administrativních
pracovníků jsou velmi důležitým
předpokladem a podmínkou k úspěš.nému nástupu
do třetího pětiletého plánu. U\lědoměl~ postoj 'pracovníků našich ústavů· a zvýšená účast v soutěžení,
zejména cílevědomě se prohlubujíc.í a tvůrčím' způ'
sobem se rozvíjející vyšší formy sQcialistického
soutěžení o hrdý titul brigády socialistické práce.
nám pomáhají vytvářet předpoklady k plnění všech
vytyčených úkolů. K podpoře vzáj€mného soudružskéllO soutěžení ústavů geodézie a kartografie byl
z rozhodnutí fJstřední rady. odborů propůjčen re,sortu Rudý prapor Ústř.ední správy g~odézie a kar-

Odvození

rozmě.rů

tografie a ústředního výboru Odborového svazu zaměstnanců místního hospodářství, jehož získání je
spojeno s příslušnou peněžitbu prémií.
Nadále pak v roce 1960 bude třeba věnovat zvýšenou pozornost a péči zvyšování politické a odborné kvalHikace všech pracovníků ústavů, účinnější
předpoklady pro podstatné snižování fluktuace a
zvyšování stabilisace kádrů.
Letošní rok, do něhož vstupuj6me, bude pro nás
významným 'nejen z hlediska naš.ich úkolů a cílů,
ale i z hlediska utvářejících se mezinárodních vztahů. Očekáváme, že letošní rok přinese. další zmírnění mezinárodního napětí a že úsilí čs. geodetů
a kartografů při plnění úkoľů posledního roku' dru~
hého pětiletého plánu hospod.ářského rozvoje Československa hude ještě více využíváno k mírovým
budovatelským cílům našeho pracujícího lidu.

zemského

z astronomicko-geóaetických
Kand. tech. věd Milan Burša,

elipsoidu
sítí Evrop.y

VÚ,GTK, Praha

Sde'7eni výsledků dvoiiho odvozenielipsoidu. - plošnou metodou rozvinot'aci a plošncu metodcu prcmitaci - na základě
evropských astronomicko·geodetických síti, polcrývaiícich územi mezi Stfedozemnim mafem, Sev.ernim mofem ledovým
a na západ od tficetistupňového poledniku východni zeměpisné délky.

Odvození, jehož postup a výsledky v tomto referátě .
sdělujeme,l) bylo provedeno ve VÚGTK v letech 1956,
V posledních letech nastalo v evropských zemích
1957 a 1958 a je pokračováním studií, vykonaných pod
jisté oživení základních geodetickýéh prací. Řeší se vedením prof. A. A. Izotova v CNIIGAiKv Moskvě.
Qtázky souborriého vyrovnání tria!1gulací poměrně vel-o Numerické výpočty a grafické práce provedli se vzáckých územních celku, diskutují a řeší se základní
noupečlivostí a obětavostí.pracovníci VúGTK L, Kanotázky o volbě referenčního elipsoidu pro Evropu,
da a R. .Mařanová.
'0 metodách zpracováni jednotlivých triangula.cí, o spojení astronomicko-geodeťických' síti" atp. Otázl}a spo"
2. Použité podklady
lečné soustavy, tj. především. vhodné referenční ploV řešení jsme použili .údajů z astronomicko-geodechy' se správnou její orielltací V. 'zemském tělese, patří
tických sítí, pokrývajících zhruba evropské území na
bezesporu k otázkám nejpodstatnějším. Řešení tO,hoto západ od 30° poledníku východní zeměpisné délky;
závažného problému nejsou jednotná. Blok tzv. Střečerpali jsme je z publikací [91 - [19]. Uvedemenejdoevropské sítě (Zentraleuropaisches Netz) je p.apř. prve velmi stručnou charakteristiku těchto podkladů,
vztažen k tzv. "mezinárodnímu" .elipsoidu Hayfbrdose zřetelem pro využití k řešení daného problému.
vu, i když je již dnes všeob.ecně zn;,ímo,že tento. elipsoid
Jde vesměs o astronomicko-geodetické sítě, ~teré
dobře nenahra.zuj'e geoid na území Evropy [2]. (K tomu
byly jednotliv.vmi zeměmipořízeriy
bez jednotného.
je třeba poznamenat, že toto zavedení bylo uskutečně·
plánu li, bez projektu astronomicko-geodetických prací
no hez řádného ,vědeckého zdůvodněIlí, při spolupůso- . pro vědecké účely. Nebyl ustanoven jednotný postup
beníamerických vojenských geodetů.)
v řešení tak důležitých otázek, jakými jsou např. sta"V současné době existují na území Evropy dostatečnovení hustoty rozmístění geodetických základen a Laně rozsáhlé astronomick07geodetické podklady pro to,· , ptaceových bodů v astronomicko"geodetických s~tích.
aby otázka vhodných rozměrů a vhodné orientace náSítě jsou značně .nestejnorodé co do přesnosti a byly
hradního referenčního elipsoidu mohla být Vyřešena.
též zaměřepy v ru.zných dobách. Pro jejich přenos na
Předkládáme příspěvek k jejímu řešení dvěina Odliš- referenční plochy bylo vesměs použito nepřesné rozvinými způsoby: odvození tzv. plošnou metodou rozvinovací metody, při níž se poloha bodů sítě neurčuje na
novací a plošnou metodou promítací.
elipsoidu jednoznačně a závisí-na umíst~nt rozvinovací .
V řešení jsme použili celkem' 708 astronomicko-geo- . čáry na geoidu. Zvláště tato skutečnost zpusobuje
prakticky téměř nepřekonatelné těžkosti při exaktním
detických bodu astronomicko-geodetických sítí těchto
zemí: Finska, Norska, Svédska,Dánska, Nčmecké de~ spojování jednotlivých sítí a jejich převádění do jed;
notné geodetické soustavy.
mokratické republiky, Německé spolkové republiky,
Neuspořádanost v rozmístění Laplaceových a astro"
Belgie, Holandska, Velké ~ritanie, Francie, Svýcar-'
ska, Rakouska, Československa, Polska,. Maďarska,
') Odvození je zevrubně popsáno (německy) v meziIlá.
Rumunska, Jugoslavie, Bulharska, ltalíe, Španěl~ka,
rodqím časopis9 Studia g~ophysica et g90daetica (č. 4,
Alžíru. Použitá stupiíová měření pokrývají tedy zhru- . roč. 1~59) v p:>jednání: B9stimmung der Dimensíone~
d98 Erd911ipsoids aU8 den europaischen astrono~isch.
ba evropské území mezi Středozemním mořem a R:Jverním mořem .ledovým na. západ od 30° p·oledníku g~odiHisch'ln Netzen. Zde je uveřejněn na požádání re·
dakc9 GaKO pO,uzeinformativní výtah z tohoto pojed.
východní zeměpisné délky (viz obr.).
nání.·
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nomických bodů v sítích Evropy je značnou překážkou
správného sestavení rovnic tížnicových odchylek při
použití plošné metody pro odvození elipsoidu. Velké
obtíže jsou dále způsobeny tím, že astronomicko-geodetické údaje nejsou vztaženy do jednotné soustavy.
Jednotlivé sítě mají své místní orientace a kromě toho
existuje i značná nejednotnost v použitých referenčních elipsoidech.
Vytvoření jednotné geodetické soustavy na území
západní části Evropy ze všech existujících dílčích sou·
stav je proto velice obtížným problémem, dodnes ještě
nikým exaktně nevyřešeným. V této práci se můžeme
spokojit s řešením přibližným; využili jsme při tom
pokusů, které byly v tomto směru již učiněny [9], [18],
l19]. Jako základ vytvoření jednotné soustavy pro od·
vození elipsoidu jsme použili těchto největších dvou
samostatných bloků:
1. Středoevropské sítě (Zentraleuropaisches
Netz,
zkráceně ZEN), vykonstruované
Geodetickým institutem v Bambergu.
2. Baltické sítě (Ostsee-Ring, zkráceně OR), spolehlivě vytvořené Baltickou geodetickou komisí.

Převedením jednotlivých evropských triangulací do
jednotné soustavy se zabývEd K. Ledersteger; použil
jistého přibližného postupu [13]. Jeho výsledků jsme
použili na území: Maďarska, Rumunska, Jugoslávie,
Belgie, Holandska, Francie, Švýcarska, Španělska,
Rakouska, Itálie, Československa.
Nyní stručně popišme postup, jakým jsme z uvede·
ných podkladů získali jednotnou soustavu astronomicko-geodetwkých tížnicových odchylek.
Vzhledem k tomu, že většina podkladů se vztahovala k elipsoidu Besselově s parametry (po zaokrouhlení)
a = 6 377 397 m,
a = 1 : 299,15,
bylo z ekonomického hlediska výhodné, aby základem
tvořené jednotné soustavy byl rovněž elipsoid Besselův,
i když je již dávno známa skutečnost, že jeho velká
poloosa je značně zmenšena. Jako výchozí bod tvořené
jednotné geodetické soustavy jsme zvolili Potsdam,
Helmert-Turm, který je součástí obou největších blo·
ků ZEN a OR. Jeho astronomické souřadnice jsou
cp = 52° 22' 54,81"
;.= 13° 04' 01,66"
a přijaté hodnoty složek relativní odchylky tížnice od
normály k Besselově elipsoidu jsou v něm
~g = 0,86"
1]g = + 1,09".
Za účelem zjednodušení rovnic pro slo~ky tížnicových
odchylek jsme docílili Jormálního splnění Laplaceovy
rovnice ve výchozím bodu, a sice transformací sou·
. stavy ZEN o veličinu
lJLo =
1,28",
vyplývající z podmínky
a~ - Ag = (J.o - Lg + lJLo) sin Bg,
(1)

+

+

tj.
bLo

Blok ZEN představuje soustavu triangulačních řetězců, umístě:Q.ých přibližně ve směru poledníků a rovnoběžek, a vesměs uměle vyňatých z plošných astronomicko-geodetických sítí těchto států: Německé spol.
kové republiky, Německé demokratické republiky,
Dánska, Bel~e, Holandska, Polska, Českosloyenska,
Maďarska, Rakouska, Švýcarska a Francie. Prvotním
podkladem pa tvoření ZEN byla německá síť "Haupt.
dreiecksnetz" na Besselově elipsoidu, přenesená na
elipsoid Hayfordův, orientovaný ve výchozím bodu
,Potsdam, Helmert· Turm.
Blok OR obsahuje triangulace území Finska, Švéd.
ska, Norska, Německé demokratické republiky, Dánska a části území SSSR. Je jednotným celkem, vytvořeným z novodobých astronomicko·geodetickýqh
mě·
ření; a vztaženým na Hayfordův elipsoid. Jeho jádrem
je vlastní Baltický polygon.
I

=

[a~ -

Ag -

(J.o -

L~) sin Bg] cosec Bg.

(2)

(Zde ;'0' a~ označují astronomickou délku aastronomický azimut, Bg, Lg, Ag geodetické souřadnice a geode.
tický azimut pro výchozí bod Potsdam, Helmert.
Turm.)
Základem pro vytvoření jednotné soustavy tížnicových odchylek jsme zvolili blok ZEN, a sice před jeho
celkovým vyrovnáním. Hodnotám před vyrovnáním
jsme dali přednost proto, poněvadž vyrovnáním ZEN,
do něhož byly pojaty též yšechny astronomické délky
a astronomické azimuty, došlo patrně ke značným de·
formacím geodetických veličin.
Do soustavy bloku ZEN jsme přibližným způsobem
postupně-transformovali všechny ostatní dílčí soustavy
tížnicových odchylek. Vyskytly se tyto dva případy:'
1. základní a transformovaná síť vztaženy ke dvěma
elipsoidům různých rozměrů a různé orientace;
2. základní a transformovaná síť vztaženy ke dvěma elipsoidům týchž rozměrů, ale různě orientovaným
v zemském tělese.
V řešení jsme použili ,známých diferenciálních vzorců prvního a druhého druhu pro rozvinovací metodu (vzorce viz např. [3]).
Vytvořená jednotná soustava obsahuje celkem 708
astronomických bodů, na nichž bylo určeno celkem
687 složek ~ a 657 složek 1]. Poněvadž hustota rozmís.
tění astronomických bodů je v některých místech nadměrně velká, čímž by určité místní vlivy mohly ne-
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správně O\Tlivnit.výsledek,byly blízké body (přilL1BI< .
IL1LI<0,5°) seskupovány do skupin O2~6 bodech. V každé skupině byly potom vypočteny souřad· nicc těžiště všech bodů a aritmetické středy ze všech
. složek ~ a 'YJ, jimž byla p~isouzena táž v~ha. Takovéto
seskupování je do jisté míry subjektivní, přece však j,e
opodstatněné soudit, že přivede k věrohodnějším vý·sledků~, než kdy'Qyprovedeno nebylo. Bylo by také
. m~žné nepojmout některé veličiny ~; 'YJ do odvození,
. 'na; příklad ty, které mají velkou absolutnfhodnotu
v oblastech Alp a Balkánu; v předloženém řešení jsme
se však rozhodli využít ~šech astron9micko-geodetic>
kých údajů (uveřejněných v dostupné literatuře)
v oblasti Evropy mezi Severním mořeni ledovým,
a Středozemním mořem na západ od 30°' poledníku
východní zeměpisné délky.
.
Po vytvoření skupin jsme obdrželi
368 hodnot složek
355 hodnot složek 'YJ.
Těchto hodnot jsme již bezprostředně použili při sestavováni rovnic pro složky tížnicových odchylek k odV'ození parametrl't' elipsoidu .. Středy skupin.astronomických bodůjsou vyneseny pro ilustraci v mapce.

< 0,5°,

e

R~k = sin (Lk ~ Lo) cosec Rk,

o

".

R4k.=· cotg Bk tg B~+
ROk :.- QOk
5

R~k

-

~~~..,

tg Bo +.E 8 (R,), .

.e.

5'

= .....:..
(L~ -

Lo)" cos Bo{sin2Bo-

_ Bk

-;B

o cotgJhcos2

Bo) 10-' ..

Te).lto tvar je pro číselný výpočet vhodllější:ďněž tvar
klasický. Koeficienty jsou zde funkcemi pouze geodetických souřadnic Bk, Lk obecného bodu stupňových
. měření a geodetických souřadnic' Bo, Lobodu výchozího. Výrazy tedy neobsahují ani délku geodetické
křivky spojv.jícíobecný bod s výchozím ani její azimut~
HlaVní členy výrazů pro koeficienty P, Q, R mají jednoduchý tvar, pro opravné členy (J,které zde v rozvinutém tvaru pro krátkost neuvádíme, jsme sestrojili
vhodné diagramy. Tím byl značně zjednodušen a usnadněn jinak velmi zdlouhavý a pracnýpostupsestavování rovnic stupňových měření.
Rovnice stupňových měření js~e uspořádali do dvou
soustav:
.
.

Soustava lA: obsahuje všech 723 rovnic.
Soustava lB: obsahuje 542 rovnic; nejsou do ní po3. Odvozeni plošnou. metodou rozvinovaei
jaty. rovnice, vztahující se k bodům,
na nichž složka 'YJ byla vypočtena.
(rtešení 1.)
z rozdílu astronomického a geodetického aziniutu.
Rovnicepro složky tížnicových odchylek jsme sestavili ve-tvaru
Důvodem vytvoření soustavy lB je poměrně nízká
přesnost měřených astronomických azimutů. Z roz~k = p~k
~o +.- p~'kd 'YJo_'P~k (~~
, boru použitých materiálů vyplývá, že jejich reálná
.
o
přesnost je řádově jen asi ± I", mnohdy ještě Íůžší.
- p~k (d a 104)
(lpk - B~),
oproti vnitřní přesnosti, ktetá je asi ± 0,3" - 0;5".
lkdyž jsme pl'O výpočet složek'YJna 271 bodech i cel'YJk:::;Q~k-'d ~o +.Q~k
'YJo_Q~k (daa
.
. .
. o
(3)
kového počtu 355 mohli použít astronomických délek,
4
- Q~k (d a 10 ) + (Ak - L~) cos Bk,
jejichž reálná přesnost je obecně podstatně vyšší než
u azimutů, přesto variantně B přisuzujeme větší váhu
'YJk= R~kd ~Il + R~k d'YJo-R~k
(~a
104)než variantě A.
.
.
o
4
Soustavy
rovnic
stupňových
měření
lA a lB jsme
- R~k (d a 10 ) + (a'k.- .A~) cotg Bk,
řešili obvyklým postupem vyrovnávacího počtu. Ob~
.J:lři čemž koefi.cienty P;Q, R jsme vyjádřili ve tva,ru
. drželi jsme tyto výsledné. parametry:
. p~k = cos (Lk Lo),
lA

d

10')-

+

d

- p~k

-= "'--"L.k~LQ
.

. p~k

=

'.

=

+.E

+l:Jk=Bp_
.e.

~

1

'Q~k """ sin(Lk

Bo)" '10-4 (2- 3 sin2 Bm)
. .

".

= _. (Lk-.··

. _~'.,:2::".: -~

+ 4,59". ± 0,29",
+ 1,26" ± 0,30".

~o =
'YJo
=

(8)

pólového zploštění:
a) 1 : 298,3 [řešení lA(298,3) a lB(298,3)].
b) 1 : 297,0 "[řešení lA(297,O) a lB(297,0)],

.

Výsledné parametry v těchto případech jsou:
IA.(.298,3): a = 6378126 m ± 45 in,.

"":""'Lo)sin Bk,

. .... ,
B
Lo)" .(c.os B.k +.' k

-13
,,()

....sin

.' .

·.,e

(5)

Bk)·.lO-'

+

... :':" •..

,,,.

o:

.. '.:.. : + §~.(SM,.·
.

~o = + 4,73"
,,'YJo= + 1,66"

,

Q~'k.~,:--:-.fLit·+:~ot·'.
U)~,.am2.Bocos.JJo,
..
-','.
'.
'.'
"'.'
'"

± 57 m,
± 2,2),

6378 138 m

(7)"'

(4) Obě soustavy jsme ještě řešili při Mchto hodnotách

+

+ Bk),

.

·

=

± 0;25",
= +1~501l'±0,24";'

~o = +4,42"

6378102 m ±47 m,
1 : (293,7± 1,7),170

a = 1 : (294,4

cos Bm + (J.(Pt),

o:
Q~k

=
=

a

. . '.
Bk'-Bo
secB{JcosB~+--,,-.-'
,tgB.o+.E(J(Q,),

Q~k

a

IB

+

Bm,= -2'(Bo

a

+

e

(Bk

+

(J (P,)•.

. . (Lk - LO)"2 • II"
2 e" 10' smBm

·

sin Bk) tgBo'

~(BkBo)" 10-4
1
-4 " (Lk ~ Lo)"2 10-' sin 2Bk + E ~ (Pó),

,+
p~k

(cos Rk

10')-

± 0,22",

± 0,23";

IB(298,3): a=6378169m±53m,
"
'
~o = :+4,79" ± 0,25",
.'YJo
l,47" ± 0,26";

=+

lA(297,0): a =6.378
... - ....•. --,.-

.

1960/5

..,t:

(9)

(10)

li9 m ± 45'm,

... :·++..
ilo.·.·.·.;=.·•.- .•..•..

"'1:J:;.

;J~•.... r

',642. ·.', .'~::f.·.:··.·.·00.·.::22
...2..3 ~.(.··.Í.l.....•.
6
.

:.~.41: .•
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IB(297,0):

a

=

6378159

m

± 53 m,

eo = + /4,72" ± 0,25",

'fJo= + 1,40" ± 0,26". '(12)
Porovnánim výsledků řešení IA a lB s výsledky
IA(298,3), IA(297,0) a IB(298,3), IB(297,0) zjišťujeme,
že značná změna zploštěni - přibližně 4-5 jednotek
jeho jmenovatele - způsobuje poměrně velmi malou
změnu velké poloosy - jen asi 25-30 m. Je to dľísledkem skutečnosti, že z daných podkladů odvozujeme zploštěni elipsoidu se značnou chybou. Jak je
známo, při středni šířce poledníkového oblouku 52°
zploštěni nelze stupňovými měřeními odvodit vůbec.,
V daném případě, při použiti plošné metody, se zploštěni odvozuje s velkou chybou z astronomicko-geodetických sití v oblasti 64 > cp > 44°, 20P > ;.> 6°.
V této oblasti !leží vice jak 80 % všech použitých
astronomických bodů.
Hodnoceni výsledků podáme souhrnně v závěru.

metody promítací. Proto jsme byli nuceni zabývat se
praktickým převodem soustavy smíšených tížnicových
odchylek ~k, 'fJkna soustavu tižnicových odchylek promítacích
.
~(K)
. ek
(Jek,
'fJ(K) = 'fJk D'YJk'
Převodové korekce jsme vypočetli ze vzor,ců '

+
+

(J~k = (Om)'/ (1 -

cos -;::.)

cos Aok,

(J'YJk
= (Dm)"(I-

cos~.)

sin Aok>

které jsme obdrželi zjednodušením a úpravou známých
vzorců Moloděnského [4]. V uvedených vzorcích je

Q

(Řešeni II.)
.Rovnice pro složky tfžnicových odchylek jsme sesta·
vili ve tvaru

+ E~ 2(~e2

da
ao

eg)

+

~o

(K),

(13)

= A~dXo + B~d Yo + 'fJ0(K),
přímo odvozovanymi parametry jsou tedy dXo, d Yo,
dZo a dé2, tj. pravoúhlé prostorové souřadnice středu
nového elipsoidu v soustavě s počátkem ve středu
elipsoidu starého, aoprava excentricity. Pro koeficienty A, B, O, Di E jsme použili výrazů, odvozených
A. A. Izotovem v [1].
Připomeňme, že řádová velikost koeficientu D je
prakticky nulová ve' srovnání s řádovou velikosti
ostatních koeficientů, a že tudíž řešením rovnic (13)
opravu velké poloosy da neobdržíme. Proto jsme se zabývali teoretickým řešením úlohy dodatečného odvozeni opravy velké poloosy ze známých parametrů dXo,
d Yo, dZo, de2• Obecn$' tvar tohoto řešení je

.

=

CI

dXo

+

C~

+c

2

dto

de2,

+

Ca

dZo

+
(14)

pfi čemž pro koeficienty c, k jsme odvodili (se zanedbáním členů ř. eci dXo)
Ct = cos Bo cos L~ (1 + <Zo sin2Bo),
c2 = cos Bo sin Lo (1 + uo sin2 Bij),
(15)
cs= sin Bo (1 + <Zo sin2 Bo),
1 ao sm
. 2B o (1 + e 2' sm 2B)o'
c, = '2
o

-

Rok -

F;;Pk"

střední poloměr křivosti
integrální střední hodnota

tížnicové

od-

chylky ve smčru Aok v bodech ki'ivky POPk
(ve vteřinách).
,
Pro snazší praktický výpočet korekcí (J~k, (J'fJkjske se-

= ko~st., vy-

cos~:;)

nesenými do zeměpisné sítě s body použitých stupňových měření. Korekce dosahují v okrajových částech
až 0,3".
Řešeni II. jsme provedli roVněž ve dvou variantách,
s použitím (UA) a bez použití (IIB) astronomických
azimutů. Obdrželi jsme parametry
IIA
dXo = + 654 m, a = 6 378 102 m,
eo = + 4,43",
dYo= + 140m, u= 1 :293,7,
'fJo= + 1,46",
(19)
dZo = + 64m,
IIB
dXo
dYo

=
=

+ 645 m,

+ 143 m,

dZo =

a
u

+

e

=
=

o = + 4,74",
'fJo= + 1,30",
(20)

6378141 m,
1 : 295,1,
203 m.

Dále jsme tyto soustavy řešili při známých hodnotách pólového zploštění u = 1 : 298,3 [označujeme
IIA(298,3) a íIB(298,3)] a a = 1 : 297,0 [označujeme
IIA(297,0) a IIB(297,0)). Obdrželi jsme parametry
dXo = + 551 m,
Q, = 6 378 121 m,
dY 0= + 110 m,
4.73 ,
o=
dZo = + 432 m,
'fJo= + 1,66",
IIB(298,3) dXo = + 573 m,
a = 6378153 m,
dYo = + 120 m,
~o= + 4,93",
dZo = + 454 m,
'fJo =
1;49",
IIA(297,0) dXo = + 580'm,
a = 6378 116 m,
dYo = + 118 m,
o = + 4,65",
dZo = + 327 m,
'fJo = +1,60",
IIB(297,0) dXo = + 603 m,
a = 6378148 m,
dYo =
130 m,
~o = + 4,85",
dZo =
349 m,
'fJo =
1,41".
Velikost středních chyb (zde pouze formálních) jednotlivých parametrů jednotlivých řešení je prakticky
shodná jako u řešení metodou rozvinovací I.

IIA(298,3)

e

+

I

"

+

e

k = 1 + uo sin2Bo;
(dho je vzdálenost

,Aok

délka geodetické křivky spojující obecný bod
Pk stupňových měření s bodem výchozím Po,
azimut geodetické křivky ve výchozím bodu,

strojili diagramy s čarami (1 -

+

'fJ (K)

(da + k dho)

-

(Dm)" -

4. Odvozel,lí plošnou metodou promítací

e(K)=A~dXo+B~dYo+O~dZo+D~

Bok

elipsoidů ~e výchozím bodu Bo,

Lo)·
Pro zvolený výchozi bod Potsdam, Helmert-Turm
je odvozený vztah roven číselně (se zanedbáním dho)
cla = 0,5958 dXo + 0,1383 dY~ + 0,7938 dZo +
+ 2009,0 (de21C3).
(16)
.Použiti promítací metody při sestavování rovnic pro
složky tížnicových odchylek ovšem předpokládá, že
i jejich ab~()lutni členy, tj. složky odchylek tížnice od
normály ke starému elipsoidul byly určeny s použitím

+
+

Ó.

+

Hodnocení výsledků a závěry

1. PQrovnejme nejprve výsledky (hodnotu velké po·
loosy) obou řešení I. a II., tj. řešení plošnou metodou
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rozvinovaci a plošnou metodou promítací. Zdůrazněme
'znovu; že jde o metody v podstatě od sebe odlišné.
Alternativa
A
B
A(298,3)
A(297,0)
B(298,3)
B(297,O)

Metoda
rozvinovaci (I.)

Metoda'
promítací (II.)

a

a

6378102 m
6378138
6378126
6378U9
6378169
6378159

6378102 m
6378141
6378121
6378U6
6378153
6378148

Z uvedené tabulky je patrná dobrá shoda odvození
velké poloosy metodou rozvinovací i promítací. Obě
metody lze tedy považovat za zcela rovnocenné co do
přesnosti. Ovšem metoda promítací je daleko méně
pracná, neboť koeficienty rovnic pro složky tížnicových odchylek mají při ní velice jednoduchý tvar a proto sestavení těChto rovnic je poměrně velmi snadné.
. Pokud můžeme soudit z dostupné literatury, rovnice
(13) složek
n při metodě promítací nebyly dosud
nikdy pro odvození parametrů elipsoidu použity.
Shodu výsledků řešení I. a II. očekáváme za předpokladu, že vzdálenost plochy starého a nového elipsoidu je ve výchozím bodu nulová. Poměrně větší narušení této shody po dosazení do základních soustav
konkrétních hodnot zploštění 1: 298,3 a 1: 297,0
může být způsobeno právě vzniklou odlehlostí ve výchozím bodu. Větší rozdíly u alternativy B jsou pravděpodobně též způsobeny netotožností soustav lB
a lIB (neobsahují naprosto stejný počet rovnic stupňQvých měření).
2. Zploštění elipsoidu nemitžeme z použitých'astronomicko-geodetických
sítí odvodit s dostatečnou
přesností. Je to důsledek skutečnosti, že tyto sítě za·
ujímají poměrně malou část zemského povrchu a střed·
ní zeměPisná šířka je asi 52°_53°. Bylo by proto v.ýhodnější odvodit zploštění odděleně na základě tíhových' údajů nebo jinými metodami (např. z pozorování
poruch drah sputniků) a v tomto řešení použít již jeho
známé hodnoty. Proto jsme také řešení provedli při
a = 1 : 298,3 (elipsoid Krasovského) a a = 1 : 297,0
(elipsoid Hayfordův). Mezi těmito hodnotami leží asi
nejpravděpodobnější hodnota zploštění obecného zemského elipsoidu. Je zajímavé, že při změně jmenovatele
zploštění o 1 jednotku se hodnota velké poloosy elipsoidu mění jen nepatrně, asi o 4-8 metrů. To je dalším
potvrzením skutečnosti, žé z existujících astronomicko-geodetických sítí Evropy zploštění zemského elipsoidu s dostatečnou přesností odvodit nelze. Ve výsledném řešení budeme uyažovat hodnoty zploštění
1 ; 298,3 a 1 : 297,0.
3. Porovnáním výsledkp. alternativy A a B zjišťujeme systematické rozdíly v hodnotě velké poloosy
30--40 m. Soustavy alternativy A obsahují asi 80 rovnic pro složky n s absolutními členy, vypočtenými
z astronomických azimutů. Přesnost astronomických
azimutů je obecně mnohem menší než. je přesnost
astronomických délek; proto. dáváme přednost~ešením alternativy B, kde bylo použito pro výpočet absolutních členů rovnic n výhradně astronomických
délek.
.
4. Orientační prvky o, no se mění při uvážení všech
řešených alternativ v mezích 0,5", což činí asi dvojnásobek střední chyby jejich určení. Poměrně velice

e,

e

dobře se shodují výsledky odvození metodou rozvinovací a metodou promítací. Maximální rozdíl činí 0,15".
5. Za nejpravděpodobnější lze považovat parametry, určené z alternativy B, a to průměrné jejich hodnoty z řešení rozvinutím i promítáním, tj. lB, IIB,
zvláště po dosazení hodnot zploštění 1 : 298,3 a 1 :
: 297,0:
Původní řešení:
a = 6378 140 m,
a = 1 : 294,8,
Při a = 1 : 298,3:
a = 6 378 161 m,
(a

Při a

= 1 : 298,3),

= 1 : 297,0:

eo = + 4,86",

no = + 1,48".

e

+

6378154 m,
4,76",
o=
1 : 297,0),
no = + 1,40".
(27)
6. Naším řešením je znovu potvrzena známá skutečnost, že Besselův elipsoid je jako referenční plocha pro
základní evropské astronomicko-geodetické sítě nevhodný. Velká poloosa Besselova elipsoidu je oproti
velké poloose "nejvhodnějšího" elipsoidu (nejblíže se
přimykajícího kvasigeoidu v oblasti Evropy) zmenšena asi o 750 m.
7. Z našeho řešení dále vyplývá důležitý zaver,
k němuž přišel již dříve např. Lieberman [71, že Hayfordův elipsoid se rovněž pro základní astronomickogeodetické sítě Evropy nehodí, a to pro své příliš velké
rozměry. Rozdíl velikosti velké poloosy Hayfordova
elipsoiduod velikosti velké poloosy "nejvhodnějšího"
elipsoidu činí (pro Evropu) asi 200-250 m.
8. Nejvhodnějším referenčním elipsoidem pro zpracování evropských základních astronomicko-geodetických sítí je ze známých a v geodetické praxi použ1va.
ných elipsoidů zemský elipsoid Krasovského s hodnotou velké poloosy a = 6 378 245 m a hodnotou pólového zploštění a = 1 : 298,3. Jak je známo, tento
elipsoid je dnes zaveden již v řadě států střední a východní Evropy a SSSR. Naším řešením vyplynulo zdůvodnění oprávněnosti tohoto zaváděuí elipsoidu Krasovského v zemích Evropy. Lze říci, že evropské země,
které zavedly jako referenční plochu elipsoid Krasovského, mají pro své vědecké i technické práce v oboru
$eodesie lepší soustavu než kterékoliv jiné země
evropské.
9. Porovnejme nakonec výsledky našeho řešení
s výsledky řešení jiných autorů.
Určením rozměrů zemského elipsoidu pro Evropu se
v poslední d6bě zabýval Ledersteger [U], [13] a Lieberman [7]. Výsl~dky Lederstegerova odvození, provedeného při určitém zjednodušeném postupu, jsou
v [13] a = 6377 788 m, a = 1 : 296,76, v [U] (po zapojení Baltického polygonu) a = 6 377 879 m, a =
= 1 : 298,61. Výsledky odvození Liebermanova jsou
a = 6378181 m, a = 1 : 294,1 (při a = 1 : 297,0 je
a =6378171
m). Vidíme, že parametry elipsoidu, odvozené Liebermanem,' jsou prakticky shodné s (25),
(27). Shoda je tím průkaznější, že Lieberman použil
zcela odlišné metody než jsme použili v této práci; sestavil nejprve mapu geoidu v Evropě na západ od 30°
poledníku východní zeměpisné délky a parametry nového elipsoidu určil s podmínkou minima spučtu čtverců jeho výšek nad geoidem.
a
(a

=
=

eo = + 4,66",

no = + 1,28".

Lektoroval: kand. tech. věd 1:nž. Miloš Oimliálnlk,

v Praze.
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a jiných optických

lnž. Osvald Plachý,

•

o

Jevu

m.apě

VÚG'.fK, Praha

,' V~~nam fotom.etrického a barevného kontrast'll v mapě. Vlivy irradiace a optických klamů pfi kartcgrafh;ké tvorU. Objektivní metoda měfení koeficientu odrazivosti a výpočet barevných soufadnic., Fopis pfístrcje Chrcmameir.

Fotometrický kontrast ovlivňuje rozlišovací schop, Host oka a závisí jen na rozdílu jasů předmětu a jeho
DmC'žitým předpokladem dokonalosti mapového díla
okolí. Je vyjádřen vzorcem:
je důsledné a uvědomělé využívání optických podmínek a zákonfJ. při zobrazování geografických a topoK 1=- Lo-Lp
~-(1)
,Lo+Lp
grafických jevů. Ovládnutí a správné využití tétoteo.
V tomto vzorci značí K1 fotometrický kontraSt, Lo
riezaručí optimální zobrazení všech prvku a mimo to
přispěje k dobré .ěitelnosti mapy. Dosažení tohoto cíle jas okolí a Lp jas předmětu. Z tohoto vztahu výplývá,
.zá:cisí hlavně na splnění těchto, dvou podmínek, vyže velikost kontrastu je závislá na rozdílu jasů a,žed9sahuje největších hodnot buď pro Lo = O, nebo pro
plývajících z fysiologických a psyc4ologických vlast·
Lp= O. Kontrast má nulovou hodnotu tehdy, když
ností našeho zrakového orgánu:
Lo = Lp. Hodnota kontrastu je záporná, je-li pozoro1. Podmínky optimálního kontrastu.
·2. Podmínky správného využiti irra<liace a optic. vaný předmět' bílý a pozadí černé.
Jevy barevného kontrastu vznikají, jestliže některé
kých klamů.
místo zorného pole vyniká nad svým okolím světlostí,
Pojednám o každé z těchto podmínek odděleně
tónem anebo sytostí. Nejčastěji se barevná-plocha liší
'a doplním toto pojednání kapitolou o měření barev
od plochy sousední ve všech třech znacích. Také li bapřístrojem Chromametr, protože objektivní metoda
revného kontrastu vzniká vzájemné působení soused, měření barev je df1)ežitým požadavkem kartografie
ních částí sítnice zasaženÝch kontrastním zářením.
'a pomáhá splnit podmínku optimálního kontrastu
Je-li působení kontrastu sbučasné s původním záře,v mapě.
ním, jde o tzv. simultánní kontrast. Projevuje se kon2.Ú1ohllkontrastu V mapovém dne
trastní barvou buď na styku dvou různobarevných
ploch anébo u malých nepestrých ploch obklopených
Kontrast je důležitou fysiol~gickou a psychologicpesťrobarevnými plochami. Tak kupř. jestliže je malá
kou fuÍlkeí našeho zrakového orgánu. Zvyšuje ostrost
šedivá ploška obklopena plochou červené bar\-y, jeví se
vidění a tak sestává
důležitým činitelem při čtení
následkem kontrastu pokryta slabě zelenavým odstí~
mapy.1>ředpoklademjeho vzniku je rozdílné osvětlení
nem. Je·li však obklopena mcdrou barvou, p.ak se
různých částí ;;ítníce. Při. kontrastunastáva
vzájemné
.
_itktivní psyéllOlogické,a. fy~ologicképůsobení
m,eZi jeví jakoby pokryta zlatově žlutým odstínem.'
,:,-rů"ioo-.f>světlenými-ěástmisftniee.TQ:to :půso bel'lí naPosuzujeme-li kontrastba1!-vypodlCtooui·pak
kon.
,zýváme fQtometdckýtn, a.nebo1;J~evnýmkóntra:stem.
tra8t~bl!ol1Y ~e liM-od barevdopIi1kQvých, a.dosa~uji
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od nich

největší vzdálenosti pro modrou a žlutozelenou
č~st spektra. Jen ve čtyřech částech spektrá a to pro
vlnové délky zářivé energie 444 mf!, 498 mf!, 510 mf!
a 571 mf! se barvy kontrastní ztotožňují s barvami doplňkovými. Schober [2] uvádí, že pro žlutou barvu je
doplňkovou barvou ultramarin, zatím co kontrastní
barvou je barva červeÍlavě modrá. Naproti tomu
k ultramarinu je kontrastní barvou žlutočervenáa doplňkovou je žlutá jako v prvním případě. Kravkov [1]
vyjádřil kontrastní a doplňkové barvy vlnovými délkami takto: .

Z tabulky je patrno, že nejÍnenších mapových zna·
ček používajU3výcaři. JejiCJhrozměry se často pohybují až na hranicích čiteln01ti. K svému okolí výskytu
tvarově dobře kontrastují: italská'mapová značka továrního komína, rakouská mapová značka kostela
a naše mapová značka ~eleznice.

lIapová
značka

Stát
a
měřítko

Plocha
mapovou
značkou
po,.-tá

Rozmliry
ma~~=č~
.

9:___
l!ířka

!rvar
mapové
značky

Pi'edm!tr.
ne~čaetěji
se
V1skytující
vjejÍíll
okolí

/_1

~

Tón
466 m[J.
'569 ID[.L
612 m[J.

I

Kontrastní
,

683
371
655

m[J.
m[J.
m[J.'

tón

I

Doplňkový tón

;

573
450
491,

m[J.
m[J.
In[J.

OSR
25 000
Rakous.
Tovární 25 000
komín
svýc.
25 000

;

1300
:

1200

h~_
0,9
průměr

\

.'

1
JÍ

177

0.62

.

490

průměr
1.00

o

~

,

Itálie
25 000

1;6_
0.6

Bu40V1

Kontrastní barvy se neztotožřlUjí s barvami doplň"OSR
~2_
kovými proto, že jevy kontrastů vznikají indukcí
5 000
2 500
+
2,0
v prostOrově rftzných místech nervové' soustavy, zatím
Rakous.
~z22
2 227
co základem jevů doplňkových barev je přesné srov25 000
<5
1,75
Kostel
Budov;y
nání jevů v jednom místě nervové soustavy.
,
Svýc.
průměr
Správná aplikace teorie kontrastu na tvorbu mapo25 000
2250.6
vého ,díla přispěje velmi podstatně k zvýšení ,jeho kva- Itálie
h2
25 000
1600
>I<
lity a estetické hodnoty. To se projeví hlavně správným
1,6
přisouzením optické působivosti jednotlivým mapo·
OSR
šířka pásu
25 000
20 m
=-=
š : 0.8
vým prvkům v přesné závislosti na jejich významu
V ·mapě. Řešení tohoto úkolu'je dosti obtížné, protože \
Rakous.
Silnice,
25 000
10 m
š : 0.4
~elezV tomto případě nejde o jeden prvek a jeho okolí, jako
vodní ,toky
nice
budoV1
Svýc.
je tomu kupř. při stanovení kontrastu barvy silniční
~tur;>
25 000
7.5 m
li: 0.3
-ndsYPYt
tabule k barvě. vo~ovky nebo oblohy. U mapového
výkopy.
Itálie
díla jde o dosažení jentiI.koveho správného poměru
\
25 000
12,5 m
li-: 0.5
kontrastů mezi celou řadou prvků, který by byl v souhlase s jejich významem v mapě. Tento úkol patři
mezi úkoly generalisacea jeho správné vyřešení odstra.ňuje nejednot,né .a vědeck~'mi zásadami nezdůvod3. Podmínky správného využitíirradiace
něné vyjádření jevů krajiny . Stupeň důležitosti zobraa optických klamů
.
zovaných jevů vyplývá z účelu mapového díla. U map
Při volbě tvaru a velikosti mapových značek hraje
topografických, které zobrazují všechny prvky krajiny
důležitou úlohu také znalost dalších jevů, vyplývají.
stejně podrobným způsobem, dodržujeme při jejich
zobl'azenízásadu·harmonické
jednoty, Tak kupř. bacích z vl&stnosti oka: vlivů irradiace a optických kla~"
revným kontrastem odlišujeme vodstvo od sídlišť mů. Irradiace vzniká vlivy sférické a chr.omatické abe- .
race, difrakce a nesprávného zaostření oka. Irradiace
a kommůkací, kultury od zobrazení reliefu atd. Uvnitř
každé. kategorie zobra,zovaných prvků (stavby, komuje dvojího druhu: negativní & positivní. Negativní
IJ.ikace,vodstvo; kultury atd.) zvýrazňujeme a odlišuirradiace rozšiřuje jemné čáry, komunikací na úkor
jejich světlěho okolí. To je zpllsobeno tím, že 'Světlé'
~me kontrastem je,dnotlivé druhy prvků. Tak kupří.
okolí čáry se rozšíří na celou' čáru. Šedivý okraj čáry .
kladu 'zvýrazňujeme a nadřazujeme železnice oproti
silnicím, li Íesy plošným barevným vyjádřením nadse svým jasem neliší od středu čáry. Oko ho proto počítá k čáře. Positivní irradiace se uplatňuje kupř. při'
řazujeme ostatním kulturám. K správné kontrast·
volbě stupnice komunikací. ZV(llíme~li stupnici .konosti mapových prvků dospějeme tak, že uvážíme nejmunikací.tak, aby, vyšší komunikace měla dvě ,plné
prve význam jednotlivých zobrazovaných kategorií
a potom význam jednotlivých prvků uvnitř každé kačáry určité síly a nižší komunikace také dvě čáry téže
tegorie. Rozlišení jednotlivých zobrazovaných prvků
síly a vzdálenosti, ale s jednou čarou krátce přerušovanou, bude se jevit druhá mapová značka ópticky
.podle jejich významu a podle zásad kontrastu' prove·
deme velikostí, tvarem, barvou 'a rozlišením plošným . širší (obr. 1). Je to způsobeno vlivem positivní irra.Přispějeme k jednotrtosti mapového díla, jestliže JWi diace, která rozšiřuje bílé plochy na úkor černých.
volbě harev vyhradíme jednu barvu pro celou třídu
Chéeme-li docílit správného odstupňování mapových
anebo d'ruh zobrazovaných jevů. Při volbě barev, veli. / značek komunikací podle jejich významu v mapě, mu·
·ko3tí-a,tvarů ·má.rových značek musíme vždy pečlivě
símevzít vlivy irradiacev úvahu, Irradiacemápro
.úvážit nejP.Tavděpodobněi.Ší okolí výskytu z()brazova- kartogřafii je&tě ten význá.m, že při zorném úhlu 3',
tj . při sile mezer anebo čar '0,2 mm se posith~í irradiace
ného jevu a zda jsóu zásady kontrastu vzhledem k tomuto okolí splněny. Pro porovnání js~u v tabulce 1 mění vnegativnf: Proto při mezní hodnotě 3' má šfř'ka
uve~eny rozměry a jiné údaje několika mapových
čáry nebo mezery stejnou subjektivní optickou hod-o
notu.jako ve skutečnosti.
.
značek používaných v různých státech.
,

.

-

-
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kých vlastností našeho zraku můžeme podstatně přispět ke kvalitě mapy a vyjádřit jevy krajiny způsobem
odpovídajícím jejich významu.

Jiná'skupina.optických
jevů, která ovlivňuje objektivní posouzení mapových prvků jsou optické klamy.
Pro, kartografii mají důležitost hlavně geometrickooptické a barevné 'klamy. Barevné optické klamy se
hlavně uplatňují u hypsometrie anebo u' jiných barevných ploch mapy tím způsobem, že některé barevné
tóny následkem barevné aberace se jeví v různých rovinách. Tak se ,jeví modrá barva nejvzdálenější, zatím
co červená barva se jeví pozorovateli nejblíže. Černé
objekty na červeném pozadí se zdají opticky bližší než
bílé. Mezi geometricko.optické klamy, které mohou
být dobře využity při kartografické tvorbě patř'í subjektivní zvětšování ploch šrafováním. Plochy, které
jsou jemně vyšrafovány se zdají většími a jejich rozměr~ kolmý ke směru šrafování se prodlužuje. Opačného účinku se dosáhne, jestliže použijeme silných
šraf s velkým intervalem. Zvlášť velkou úlohu hrají
geometricko-optické klamy při kresbě písma. Oblouč·
ky, ohraničující písmena na účaří nebo na některé do·
tažnici, musí být kresleny přes tyto čáry, aby písmena
takovými obloučky omezená (c, e, o, O, Q, O, S) se
opticky nejevila menšími. Optického působení světlých ploch je využito také při přiřazování písmen do
slov. Některá písmena jsou opticky působivější podle
toho jakými tvary jsou omezena na straně mezipísmenkové mezery. Rovné tvary u mezipísmenkové me, zery vyžadují větší vzdálenost než oblé.

Obr. 3. W undtuv optický klam. (Stejné kružnice jso~~označeny stejnými čísly).
'

4. Barevný kontrast a objektivní měření
barevných prvků
Barva hraje důležitou úlohu při zobrazení jevů
v mapě. Abychom dospěli k optimální kontrastnosti
mapového díla musíme plně využít teorii barevného
vidění a také používat objektivních metod měření ba·
revnÝGh hop-not. Objektivní měření barevných prvků
mapy a znalost teorie o barvách přispěje dvěma směry
ke zvýšení kvality mapového díla:
1. Usnadní volbu barevného tónu, sytosti a jasu
podle uvedených zásad optimálního kontrastu.
2. Zaručí jednotnost všech barev na všech listech
mapového díla a jejich souhlas s předepsanými hod·
notami.
_
Při kartografickém a réprodukčním zpracování ma·
pového díla bylo dosud používáno subjektivního vizu·
álního způsobu porovnávání barev. Objektivní me·
tody měření dosahují vyšší citlivosti tím, že reagují
na změny jasu a že jejich citlivost může být stupňo.
vána. Z fotoelektrických fotometrů, které se nejčastěji užívají pro objektivní měření barevných hodnot,
je pro kartografickou reprodukci nejvhodnější přístroj
, Ohromametr a sovětský kolorimetr KNO 2. Těmito
přístroji lze stanovit kolorimetrickou křivku a barevné
Při volbě mapové značky železnice můžeme uplatnit
souřadnice každé barvy. Při měření používáme grafu
kontrast dlouhých a černých dílků (obr. 2). Prodlouspektrální křivky a barevných souřadnic. Uvedu něžíme-li černé dílky v mapové značce železnice, zkrátí
se subjektivně bílé plošky; jestliže černé dílky zkrákteré matematické vztahy, které při měření barev
hrají důležitou úlohu a vyjadřují barevné vjemy soutíme,prodloužíme
tím opticky plošky bílé. Tohoto
řadnicemi:
jevu můžeme využít k rozšíření stupnice mapových
X
Y
Z
značek různých druhů železnic. Při volbě mapových
značek kružnicového tvaru k zobrazení sídlišť využi.
x =X
Y
Z; y = X Y Z; z = X Y Z
jeme Wundtových klamů. Podstatu tohoto druhu
(2)
optických klamů lze vyjádřit takto: opsaná kružnice
Symboly x, y, a z jsou barevné souřadnicel), X, Y
subjektivně zvětšuje vnitřní vepsanou kružnici a ve·
a Z barevné podnětyZ) odraženého světla. Výpočet
psaná kružnice vnější kružnici zmenšuje (obr. 3). MiH· hodnot X,Y, Z provedeme vzorci:
ler-Lyerův klam, kterého je využito (obr. 2) u mapo. '1---:_-1) Sul:ijektivní barevný vjem, který je vyvolán zářevé značky malého mostu, spočívá na tom, že ramena
ním viditelné části spektra se vyjadřuje číselnými hod-ostrého úhlu mohou přímku, ke které jsou připojeny
notami podle normy Mezinárodní osvětlovací komise.
svým vrcholem, buď subjektivně zvětšovat anebo
Citlivost oka k barvám se vyjadřuje křivkami, jejichž
pořadnice pro určitou vlnovou délku se nazývají barevné
zkracovat. V prvním případě musí být ramena úhlu
obrácena od středu přímky, ve druhém případě musí podněty.
S) Barevné souřadnice jsou hodnoty, které nám udásměřovat k jejímu středu.
vají polohu každé barvy v grafu přijatém Mezinárodní
Správným využitím fysiologických a psychologic.
osvětlovací komisí. Tento graf je vypracován v pravo-
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••

X=

••

~xR

•.E •.L!A;

880

y =

~YR •.EiL!

Abychom mohli posoudit kontrastnost a barevný
rozsah nějakého barevného souboru vyneseme si jednotlivé barvy souboru do grafu Mac Adamova, který
je zpracován v pravoúhlých souřadnicích u a v. Pro
tento účel provedeme transformaci souřadnic x, y na
souřadnice u, v buď graficky použitím sítí, anebo ppčetně ze vzorců:

A;

880

••
Z

= ~Z"R •.E •.L! A.
880

V těchto vzorcích značí R •. koeficient odrazivosti,
barevné podněty spektrálních barev a E •.L!A
je tok záření prq vlnovou délku některého normaliso·
\
- -vaného světelného zdroJe. Hodnoty x, y, z a E •. jsou
tabelovány.

X, y,'z jsou

K stanovení barevných kontrastů a barevného rozsahu tří barev můžeme velmi vhodně použít Mac Adamovagrafu, který je zpracován v systému UOS (Uni·
form Chromaticity Scales) a také grafu navrženého
mezinárodní ,osvětlovací komisí (MKO). Křivka spek.
trálních barev zobrazená těmito grafy omezuje všech·
ny skutečné barvy a na přímce, spojující oba její kon.
ce, leží jen barvy nespektrální. Mimo to je na grafech
zobrazena spojitá křivka, na které leží obrazy norma·
lisovaných světelných zdrojů (A, B, O, E). Graf Mac
Adamův se liší od grafu systému MKO tím, že stejným
úsečkám uvnitř tohoto grafu odpovídají přibližně
stejné rozdíly kontrastů. Gurevič [3] měří rozdíly kontrastů tzv. mezním počitkem, při kterém pozorovatel
ještě zaz~amená změnu barvy. Vzdálenost každých
dvou bodil v Mac Adamově grafu je úměrná počtu
těchto počitků mezní velikosti (obr. 4).

u=

4x
;
v'=
6y
(4)
-2x + 12y
3
-2x
12y
3
Použitím tohoto pravoúhlého systému zpřesníme
vynešení každé barevné hodnoty do Mac Adamova,
grafu. Spojnice barevných hodnot (kupř. barev triády)
omezují tehdy největší plochu, když zvolené barvy
dávají požadovaný největší barevný rozsah.
4.1. Přístroj

+

Ohromametr

+

a jeho

+

použití

Koeficienty odrazivosti R•.potřebné pro V)'Počet barevných souřadnic a pro vytvoření křivky odrazivosti
získáme přístrojem Ohromametr. Tento přístroj je
vlastně fotoelektrický fotometr, který byl zkonstruován podle systému Letouzet·Peutemanova. (Obr. 5 a 6)
Hlavními součástmi tohoto přístroje jsou měřicí hla·
vice a napájecí skříň. V napá.jecí skříni je umístěn stabilisátor, napětí, transformátor, zesilovací elektronka
a galvanometr se stodílnou měřicí stupnicí. Měřicí hlavice obsahuje fotočlánek, žárovku (Mazda 305,8 V,
6 A) a má dva otvory: horní pro zasunutí filtru a dolní
pro zasunutí posuvného pravítka s dvěma otvory
a miskou pro roztoky. K přístroji patří 12 filtrů a bílý

o,V

v

0,6

Y
O,

qs 0.5
Q't

q

_~(),'t

q2

0,2

Obr. 4. Mac Adamův

0,1

graf s ukázkou zobrazení dvou triád barevnými souřadnicemi.

úhlém souřadnicovém
systému. Všechny' spektrálni
barvy leži v tomto grafu na křivce a barvy nespektrální
na přímce, spojující konce této křivky. K definici každé
barvy postačí dvě souřadnice (x, y), protože souřadnice
z je určena v~ahem:x
+ Y'+ z = 1.

První triáda je zobrazena trojúhelníkem ČI ž1 ml a tvoří ji
sovětské barvy ČI = červená Č. 294, ž1 = žlutá Č. 594,
ml = modrá Č. 394. Druhá triáda je zobrazena trojúhelníkem č2 ž2 m2, a tvoří ji barvy P9'Úžité na listu ma zlepš. návrhu s. Kálinovského.
Plocha první ttiády v grafu je
192 mm2 a plocha druhé triády v grafu je 145 mm2•
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etalon. Filtry mají tyto vlnové délky: 440, 470, 494,
530, 550, 572, 500, 610, 630, 650, 670 a 730 mIL.Tato
řada filtrů může být firmou doplněna filtrem libovolné
vlnové délky.

grafů můžeme potom usuzovat na kontrastnost zvolených barev a na vhodnost jejich volby s ohledem na
význam zobrazovaných jevů.
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Obr. 6. Měřici část Ohromametru

s filtry.

U vytisknutých barev měříme hodnoty koeficientll
odrazivosti v procentech a vynášíme je do grafu odrazivosti jako pořadnice a délky vln jednotlivých filtrů
jako úse~ky (za předpokladu optimální síly vrstvy).
·U. roztoků se měří koeficient propustnosti T vzorcem:
T

kde

1:'1
To

=

=

2i.

(5)

To

koeficient propustnosti roztoku s miskou.
= koeficient propustnosti prázdné misky.

objektivního
měření
barev
v kartografii
Aby byla volba barev v kartografii založena na objektivních metodách, je zapotřebí provést měření barevných hodnot u ka~dé v kartografii používané barvy.
K tomuto účelu je nutné provést měření koeficientů
odrazivosti a jejich grafické vyjádření kolorimetrickou
křivkou. Souřadlůce x, y vypočítané pomocí koeficientů odrazivosti použijeme k vynešení každé barvy do
grafu Mac Adamova, popř. do grafu MKO. Z těchto

600

100

.A.

Provedl jsem měření koeficientu odrazivosti barvy
lesů a vodstva (obr. 7) jednak u vzorového listu mapy
ČSR 1 : 10 000 a také u listu mapy 1 : 25 000 Buchs,
Landeskarte der Schweiz. Souřadnice barvy lesů na
mapě ČSR jsou: x = 0,413, Y = 0,426. Souřadnice
u mapy švýcarské jsou: x = 0,388, Y = 0,380. Z grafů
(obr. 7) je patrno, že kontrastnost lesů je u mapy ČSR
větší než vodstva a to od části spektra asi 510 mlJ. až
do konce. U mapy švýcarské je větší hodnota kontrastnosti přisouzena vodstvu v celém rozsahu spektra.
Použitím metody objektivního měření můžeme 'vyjádřit barevné prvky mapového díla početními metodami a provést objektivní správnou volbu barev pro
každý jev. Současně je tímto zabezpečeno udržení předepsaných hodnot barevných prvků v celém mnohalistovém mapovém díle.

5. Závěr

4.2. Využití

V kartografické tvorbě mají optické zákony a teorie
barev důležitou úlohu. Moderní objektivní metody měření barev přispějí podstatně k využití kontrastů
v mapě a současně k dosažení jednotnosti v tónu,
světlosti a sytosti barev. Tato metoda mimo to přispěje
k stanovení rozsahu zvolené kombinace barev, což je
důležité hlavně při metodě barevné triády, v tomto
případě bez pořízení nákladných atlasů barev.
Lektoroval:

1960/12

in!. Miroslav

Mik§ovský,

OSGK.

Geodetický

-

Obzor

Dokoupil:

sv. 6/48 (1960) č. 1

Geodetické

Geodetžcké problémy

Literatura:
[1] Kravkov
S. V.:Glaz i jego rabota. ÍZdátělstvo akademii nauk SSSR, Moskva 1950.
[2] Schober,H.:
DasSeh(m.
Fachbuchverlag
Leipzig
.. ::' 1958. , ...,,~ ..... ','
.'
..,'..,.
. ...
, [at'Gu re vi~;M; M~:t:CVe1ij jegoizmerenie;
lzdatělstvo···
, ..akaderniinauk
SSSR,
Moskva
195.0.
.
~
.
'.
.
.' .
-

'.

praxi.

problémy· ve stavební praxi

Velký rozmach výstavby v našem socialistickém
státě
a stále vzestupná
tenrJence výstavby nových sídlišť
a měst staví často naše zeměměřiče, působlcí v oboru
stavební geodézie, před mnohé těžkosti a dosud nerozřešené pl;oblémy:
Po téměř desítiletém působení u projektového
tístavu
naskytla se mi přUežitostzískávat
další poznatky v užité
stavební geodézii přímo při rozsáhlé výstavbě Ostravska.
V rámci oddílu pro Generálního
investora
bytové
a občanské výstavby při KNV v Ostravě řešíme tíkoly
prací sta vebně měřických,
notářsko - technických,
podkladových měření a zakládání
1 navazování
různých
stavebních sítí.
Podklady pro všechny tyto práce hledáme v" projektové dokumentaci.
A tu právě přicházíme
k tomu poznatku, že dodané projekty bývají po stránce geodetické poměrně
nedokonalé,
nedostačující
a vlastně
anonymní, poněvadž geodet svým podpisem není v projektu vůbec zllstoupen. Projektová dokumentace
tu na
práci geodetů zapomněla,
přestože
projekt
i vlastní
stavební výroba prací geodetazačíná
i končí.
V projektech
zápasíme s nedostatky. v kótování situačních plánů, vevytyčovacích
schematech a v plánech
výkupních. Situační podklady bývají někdy k6továny tak
neodborně, že se stavba nedá podle nich vůbec vytyčit.
Projektanti s oblibou kótují od objektů projektovaných,
místo od o,bjektů stávajlcích.
Rovněž některé podkladové plány, vyhotovené
pro projekt, bývají odvozeny
nejČastěji zvětšením ze zastaralé a neudržované
mapy,
bez předchozí reambulace. Situace projektovaných
staveb bývá pak kótQvátla dokonce i od objéktů dávno
zničeriých.
Součástí projektů
bývá také geometrický
plán pro
výkup pozemků. Tento výkupní plán však bývá řešen
více ideově a náznakově než odborně, bez přihlédnu U
na skutečný stav v přírodě.
. Právní oddělení Generálního
Investora požaduje po
nás geometrické
plány pro výkup pozemků dříve, než
je příslušný
objekt posJaven. Odůvodi1uje to· tím, že
banka nemůže pro zvýhodněné podmínkY výkupu u některých majitelů proplatit
peníze bez předložení
geometrického
plánu. Neuznává
naše námitky, že je to
práce často zbytečná a velmi nákladná
a v poslední
době se odvolává. na vvh1ášky č. 144 a 152/59 ministrapředsedy státního výboru· pro výstavbu. Tomuto geo·
metrtckému plánu předchází totiž zbytečnl" detailní vytyčení Inženýrských
staveb. Pro toto vytyčení bývá
obvykle· k ťllspozici tívodrÍí projekt b'lz potřebnÝch vytyčnvacích plánů. V zadávacím, popřípadě
prováděcím
proiektu
dochází často proti úvodnímu
projektu
ke
Změně, kterou_ si vynutr postižení
majitelé
pazemků.
Nesmíme také opomíjet tu skutečnost, že pozdější stavba,
na oř. komunikace. se proti projektu, byť i jen ve spádu
násvou. sama částečně odchýlí. A tu pak dochází k tomu,
že dříve vyhotovený geometrický plán neodpovídá skutečnosti a tím vzniká potřeba nového zaměření a vyhotovení nového geometrického
plánu. Taková práce je
zbvtečná a velmi nehospodárná.
Mvslím, že by pro státní
banku. pro úř.ely výkupu úplně stačilo, kdyby prováděcí
proiekt obsahoval také výkupn\ plán pečlivě vypracovaný odborníkem. kterýbv
sloužil jako právní podklad
pro zálohování výkupu. Konečné finanční vyrovnání by
se pak orovedlo na základě geometrického
plánu, vyhotoveného 00 dokončení stavby.
Všem těmto podobným TIfisrovnalostem by se zabránllo.kdvby
tívodní 1 ]1rbváděcí projekt obsAhoval g e od e t I c·k Q u ·č á s t jako součást
celkového projektu,
vypracovanou
a podepsanou
odborníkem.

."..

.
ve stavební

Tato část, nazvaná případně g e o de t I c k Ý pro'
je k t, by obsahovala:
1. podkladový
plán s technickou
zprávou o způsobu
provedení;
2. projekt [návrh) souřadnicové
sítě (přichází v tívahu·
pro větší sídliště);
3. koordinační
(vytyčovací)
schema;
4. výkupní plán se seznamem nemovitostí a práv dotčených osob;
5. práce speciální;
6, terénní úpravy.
Pod k I a d o v Ý P lán
v daném měřítku. by vznljtl
z vý~
situačního
a výškového zaměření a sloužil
by pro vypracování
jak _zadávacího, tak prováděcího.
projektu. Zaměření by se provedlo s ,ohledem na potřebné údaje projektanta,
s vykreslením
veřejných investic a význačnějších
stromú
a pro větší rozsah
s pevnou stabilizací polygonové sítě, případně s' navá-·
záním na čs.. jednotnou .trig. síť. Pro výškové zaměření.
by mohla být volena metoda plošné nivelace v síti
il. 10 m [podle povahy terénu), vzhledem k přesnějšímu
výpočtu kubatury zemlny.
S o u řad nic
v á síť
by se projektovala
jen pro
sídliště většího rozsahu. Podle povahy projektovaného
sídliště by se. volila síť buď ortogonální
- pro sídliště
řešená pravoúhle,
nebo síť tvořená polygonovýml pořady - pro sídliště nepravidelná.
Hlavní body pro vytyčení by se pak určily z polygonových bodů metodou
polárnou, event. proHnáním.
K o o rdi nač n í s c h e mat a byla by vypracována
ze zastavovaných
a situačních
plánů.
Kólování by se
provedlo s ohledem na pravděpodobný
způsob a možnOst vytyčení. U komunikací
mohla by být schemata,
vypracována
podle již dříve vydaného vzorového projektu s potřebnou odborností a řádně provedenými topografleml vrcholových bodů. Koordinační schemata pro
sídliště se souřadnicovou
sítí měla by místo k6t obsahovat souřadnice vrcholových li lom..ových bodt1.
Návrhový
v Ý k up n í p lán
vyžaduje
zakreslení
projektu do katastrální
nebo pozemkové mapy a výpočet
potř.ebných ploch pro výkup; výkupní plán může být
zároveň právním podkladem k projednání a zálohování
výkupu.
Do p r a c í s p e c,l á I n í c h by se zařadily práce
zvláštního charakteru,
na jejichž výsledcíc~ závisí často
úspěch správné projekce. Jsou to:
.
aj Plány zaměření dominant a siluet budov pro panoramatický zákres požadovaný pro vhodné· situování
význačnějších
objektfI a pro rekonstrukci
měst.
b) Plány zaměření pohledů a průřezů přilehlých budov
u proluk. Požaduje se hlavně měřaní výšek púdlažl,
oken, říms a hřebenů.
c) Výsledky měření průhybů řetězovky drátů vysokéhQ
napětí vzhledem k určitému objektu apod.
d) Výsledky měření akustických
a rádlových,
měření
terénních
pol,dest1 a měření
deformacI.
Přichází
v úvahu při projekci staveb většinoli na vodních to·
cích. Tyto a jim podobné práce vyžadují úzkou spolupráci
s hlavním
projektantem
a bývají vlastně
tvůrčím základem celého projektu.
T e r é n n í tí P r a v y zařadil jsem do geodetické části
proto, poněvadž ve většině projektových
tístavech bývalí záležitosti geodetů. Proiekt terénních tíorav. 00 Dřípadě také geologický průzkum, byly by však přiloženy
jako samostatné
elaboráty.
Některé projektové ústavy nedovedly odborné práce
geodetů vhodně využít a na základě toho snižovaly jejich stav. A poněvadž' by neměly nyní pro tyto úkoly
potřebnou
kapacitu
odborných
pracovníků,
mohla by
být zřízena
pro j e k ční
odd ě len í g !! o d é z i e
při oblastních
tístavech geodézie a. kartografle.
Věřím,
že odborným vypracováním
geodetické
části projektu
by se zamezilo POzdějším nesrovnalostem
a tím by se
opět ušetřila určitá
částka peněz našeml,lnárodnímu.
hospodárstv(.
.• .
...
..'.
.
Na .základě požadavkfr ~anfch .. ri~m -Generálnínrln~
..
. ve.storem. provádíme,všechna-vytr~OYání'
podle: .vyhltšky '.
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min. stav. prťlmysíu čj. 1937/8 měř. 4 - 1952, která udává
vytyčování stavebních čar a výškových úrovní a u Inženýrských staveb vytyčení hla Vnějších vrcholových bi;ldů.
Vytyčení podrobnější odmítá však Generální investor
proplatit, poněvadž prý spadá do povinnosti stavební
výroby. Zůstává nyní na stavební výrobě, jak pečlivě
sl vytyčené základní' body zajisti a s jakou přesností
provede vytyčení bodů podrobnějších.
. Poměrně často se sfává, že doprava, nebo stavební
stroje znIčí stabilizované
body dané vytyčením. A poněvadž Generální investor odmítá proplácet
vytyčení
nové, nezbývá stavební výrobě nic jiného, než aby si
nové vytyčení provedla sama i když někdy s pochybnou přesností.
Kontrola stavby i jejího situačního založení je věcí
stavebních dozorů. Odborné znalosti stavebních dozorů
nejsou v oboru geodézie vždy nejlepší a práce geodetické jim bývají velmi málo známé. Proto kontroly vytyčovacích prací zpravidla
se neprovádějí, .-chyby se
hromadí
a diference
mezi projektem
a skutečným
stavem rostou. A rostou do takové míry, že přichází požadavek zaměření a vyhotovení plánu, který by zobrazil
skutečný nový stav i pod zemí. [V poslední době je to
také požadavek
CO). A způsob vyhotovení takového
plánu spojený se šetřením, jednáním a často 1 sondováním je zdlouhavý a nanejvýš nehospodárný.
, Hlavní důvod nedostatků tkví v tom, že zaměstnává-li
stavební výroba geodeta, pracuje obvykle jako orgán
podřízený, vykonávající přání a příkazy někdy i neodborníků."
,
Již jednou se mluvilo o tom, že bude na každém
větším sídlišti zřízena funkce h I a v n í h o g e ode t a.
Podobná funkce je již ustálena v Sovětském svazu i státech sousedních. Domnívám se, že je velkou chybou, že
tento návrh nebyl u nás dosud realizován.
Hlavní geodet by byl takovým koordinačním a hlavně
kontrolním orgánem, který by zodpovídal za- správné

situační a výškové založení všech staveb na sídlištích.
Jeho povinností by' také bylo vedení mapy a zakr.eslování
všech změn výstavbou vzniklých. Tak by novoměřickou
metodou postupně. vznikla tolik dnes požadovaná nová

mapa.
O možnostech vyřešení těchto geodetických problémil.
by měli příslušní činitelé uvažovat právě dnes, v době,
kdy se ve stavebnictví tvoří nové předpisy pro vypra·
cování projektové a rozpočtové dokumentace
investic.
Považuji také za nanejvýš správné, aby se geodeti stali
po stránce pracovní i finanční rovnoprávnými partnery
s oborem stavebním.
Reálná vyřešení těchto připomínek by jistě přineslo
kladné výsledky našemu hospodářství
a značně by se
tím zvětšila výhledová perspektiva, zeměměřičů,
dnes
ještě někdy ve stavebnictví podceňovaných.

*

P o zná m k a I e k t o r a: Článek inž. M. Dokoupila
odhaluje reálné možnosti k plnění usnesení XI. sjezdu
KSČ o nejvyšší hospodárnosti
a pokrokovosti v našem
stavebnictví a zároveň je skutečně aktuálním vzhledem
k tomu, že v současné době jsou projednávány stavební
předpisy o nové projektové dokumentaci staveb.
Úsilí naší zeměměřic;ké veřejnosti o sjednocení geodetických pracf pro výstavbu a jejich soustředění
ve
funkci "Hlavního geodeta" podle sovětského vzoru je
již staršího data - [viz též článek inž. Janeleho ve 12.
čísle GaKO, roč. 1955) - a problémy geodeta ve stavebnictví byly již nejednou předmětem meziresortního
jednání. Doufejme, že s novou projektovou -!l0kumentací
dočkáme se i odstranění
potíží a překážek v článku
uvedených.
Vítáme článek S. Inž. Dokoupila jako přínos z praxe
a očekáváme, že jeho ohlas v naší· zeměměřické veřejnosti projeví se diskusí k tématu.
Lektoroval:

inž. Vladimír

Krtitký,

OSG'K

v

Zelezniční
[nž. dr .. Václav
Sttitní

ústav dopravního

Bur

evá,

pro;ekto1{ání,

poboCka Brno

V 'mlJřických
železničních
pracích
měly by nlvelace, díky své četnosti
a častosti, zau;fmat
význač~
mlsto.
V praxi tomu tak není, a to proto, že na nivelační práce ;e nahlíženo ;akožto na místní úkoly, při kterých není
tak cítěna pOtřeba vzá;emné vazby. Nivelace
;sou prováděny
také ;inými
odborníky
než mlJřickýml
aneb silami
novými, nezna;ícími
nivelační
měrení státní, a proto niUelacím ntmí věnována zasloužená pozornost
ani v praxi
ani v na,lIí ollborné (železniční/
literatuře,
;ak by si ;í zasloužily
vzhledem k výškopisnému
celku, ;ehož nedělitel,
nou součástí by se měly stát.
"
V některých
případech
došlo ke škodám, když otázka provedení, přesnosti a kontroly
byla ponechtina v r!lkou
téhož měřiče. Naopak zase cenné naměřené úda;e nebyly využity všeobecně.
V předloženém
po;ednání,
vyplýva;ícim
ze zkušeností
při provádění
železničních
nivelací,
;e vlJnována potornost
otázkám technickým
i organizačním
a s'JučasnlJ vyzdviženy možnosti, které přináší použiti automatického
nivelačního přtstro;e, vyzkoušeného v železničním provozu.

Cvodem
Na lízemí našeho státu je vybudována jednotná nivelační sít, v níž jsou zahrnuty body původní sítě býv.
zem. vojenského ústavu ve Vídni z let 1876-18961) a
všechny další body osa,zené, zamiířené a výškově vyrov,
nané od r. 1920. Nivelační síť je vybudována na věd'eckém základě, člení se v řády, ale nebyla vyrovnána jako
celek. Pouze základní sít byla vyrovnána jakO celek pro
celé státní lízemí, kdežto další sítě byly vyrovnány vždy
1) Pro účely. evropských stupňových měřenÍ. Tato slť byla
tvořena .rozsáhlýml polygony. Např. české země a Slovensko
byly spolu spojeny pouze na dvou mí!}tech, na Ostravsku a
u Bratislavy.
Výchozím bodem pův-odní sítě byl Terst, Molo
Sartorlo, nadm. výška + 3,352 In, pdvozené r. 1875 FAROFIM.
Orthometrícké
výšky dalších bodů viz "Die oastronomlsch-geod1itischen ArbeÍlen des k. u. k. mllWlr geographlschen
Insti·
tutes ln íNlen VII, VIII, X, XIV". Mezi body je uveden I náš
základní bod Llsov s' výškou 565,1483 m. - Nové ú,dobí v historII přesných -nlvelacl ČSR nastává rokem 1939. kdy se začalo
s budovánlm nové jednotné výškové sítě. Válečnými událostmi
byl postup pracl velmi ~pomalen.
2) Ihned po' dokončení
pracl byla základní nlvelačnl slt
výTovnána a připojena na referenční
nivelační bod I. Llšov.

samostatně

vpolygonu

vyššího řádu.2)

Výškové kóty jed-

notlivých bodů jsou udávány vseznamech3)
anebo jsou
na požádání sdělovány. Přípojnými tahy je nivelační sít
spojena s nivelacemi sousedních státil. a vytváří tak část
mezinárodní nivelační sítě.
V p(ivodních tazích byly většinou zařazeny značky na
železničních tratích, kde byl dostatek objektťl k jejich
osazení a jednak bylo menší nebezpečí poškození značek, částečně též po silnicích a podél řek. Tahy byly
voleny tak, aby spojeny vytvářely vhodůé nivelační polygony a zároveň aby bylo vyhověno požadavkům resortů
aneb úřadů na položení nivelačních tahů v místech jejich projektů neb staveb. Všechily pevné body byly osa·
zeny typovými značkami
a za1ištěny jednak volbou
Současně s vyrovnáním byla zjišťována i střednl chyba ve vy·
rovnaných výškách styčných bodů. Např. pro styčné body Bo·
humín a Český Těšín (průměrná vzdálenost od Líšova 460 km],
dosahuje tato chyba ± 10 mm (podrobněji viz Kruls, B. Přesná
nivelace v Ostravském krajI. Zeměměřlctvl 1952, čís. 12, str.
185-'--187).
3) Soupisy výškových
značek v nlvelačnl sltl I. řádu jsou
vydávány od 'roku 1920. - Během Protektorátu
byly výšky
bodů převáděny na horlzont NN' Berlln s rozdllem - 0,248.
Od 17.2. 1955 je předběžně zaveden "Výškový systém balt·
ský, -0,46 m" (výnosem OSGK č. j. 241-330.0-2136/55).
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pevných objektu k jejich osazenl a jednak vhotlným
tvarem značek.4)
Pokud lde o výškové značky osazené na železničnlm
tělese nebo v jeho blízkosti, užívá jich železniční správa pro četné úKoly, jako práce udrzovací, pří hlavních
opravách tratí a kJad ••níželezničního·
svrsku, pro práce
projekční' a trasovací. Bylo by ovsE;:mžádoucí, aby všechny elaboráty železničních plánů udávaly výšky v jednomém systemu a byl odslraněn nesouhlas, zaviněný
r['lL,nýmiprojekčními a stavebními místy, která při svých
pracích vycházela z dnešní1}o hlediska z různých územních celků. Proto se ještě stává, že výškové kóty v téže
stanici se liší v podélných profilech různých tratí i o ně'kolik metrů, ač koleje jsou ve.skute~nosti ve stejné výšce.
Tento rozdíl je zejména patrný při křižovatkách
lratl
býv. společnosti státní dráhy s tratí býv. severozápadní
dráhy. Je proto nutné provádět řádnou identifikaci bodů
a vloženými tahy, připojenými na koncích k známým
,bodům výškové sítě, si ověřovat v důležitých případech
správnost v plánu udaných výšek. Předpokladem úspěšné
identifikace je řádný m!stot;íis značek.')
Při nivelaci vysoké přésnosti bylo dosaženo těfhto
výkonů: Doba přestavy 10 min na běžné žel. trati, v tU"
nelu 13 min. Pracovní skupina 1 + 4 figuranti (1 figurant rozměřoval vzdálenosti a zarážel pod.ložky, 2 figuranti pracovali s latěmi a 1 figurant stínil deštn!kem
stroj a konal pomocné práce u stroje). Průměrný denn!
výkon činil tedy 3,3 km, což měs!čně při 21 prac. dnech
činí 70 km jednoduché nivelace po železnici. Pruměrná
délka záměr 42 m. S ohledem na další budiž podroben
rozboru čas . přes ta vy, pozůstávajíc!· z doby potřebné
k ustaven! stojanu, urovnání stroje, odečítání na latích,
z doby kontroln!ho výpočtu a z doby potřebné k pře!lesen! stroje na další stanoviště. Doba potřebná k zaražení nohstativu
stroje závisí na vlastnosti půdy a prodlužuje se zvláště na žel. tratích, je-li třeba. stavět stativ
do štěrkového lože.
Proto při dřívějších nivelacích byly stavěny nohy stativu na patky kolejnic, čímž se podle údajů čá$tečně
zmenšila soustavná chyba a zvýšila vÝ.konnost. Je jisté,
že se tím odstranil vliv přecházení kolem stroje po štěrkovém loži, které jina~_ často vede k posunu stativu a
tím stroje, ale po zkušenostech plynouc!ch z měřen! jak
na běžném, tak i bezestykovém svršku tento způsob nivelování nelze doporučit, poněvadž doba pěti minut a
delší je příliš dlouhá vzhledem k pohybu (putování)
kolejnic po pojížděné trati. Doba k urovnání stroje je
téměř vždy stejná. Doba k odečtení se zmenšuje v poměru ke zkrácení záměrné vzdálenosti. Při chvění vzduchu se kratšími vizurami (15 až 25 m) dosáhne le{)Ších
a přesnějš!ch výsledků a větších výkonů, než při delšíchzáměrách.
Ovšem délku záměrné nelze neomezeně
zkracovat, ježto s počtem přestav se ZVětšuj! chyby mě- •
ření. Doba k přezkoušení výpočtu je stejná. Doba k přenesení přístroje na další stanovisko je úměrná délce záměrné.
Z uvedeného rozboru plyne, že zdrženl na stanovisku
je hlavně zaviněno urovnáván!m libely nivelačního stroje
a jejím sledováním, které se zvětšuje za teplého počasl
a již i za slabšího větru.
Značky osazené na železničním tělese a objektech
v jeho sousedství jsou orgány železničnl správy každoročně revidovány a př!padná porušen! neb ztráta je
/hlášena podle vzájemné úmluvy. [Poškozen!, odstraněn!,
přemístění nebo zničení nivelačnl. značky (státní) je po4) Např. výška bodu je vztažena
na střed otvoru mosazného
kužele, ,krytého litinovou tabulko\!. Litinové hranoiy z' r. 1923
JSou 9 cm dlouhé a byly osa:zQvány vodorovně
do zdlva V8
vzdálenost!
11 km, s otvorem
vyloženým
mosaznou trubkou
o světlosti
4 mm a konzolkou,
umožňujlcí
přenesení
výšky
I bez závěsného měřítka. Jinak bylo užito kamenných
mezníku, 120 cm dlo'uhých, shornl
plochou 15 cm X 15 cm, s kulatou hřebovod značkou.
5) Někdy se mllže vloudit chyba nesprávnou
volbou výchozích bodli, která musl být prováděna
co nejpečllvějl,
na široké základně a po dllkladnéúvaze.
- Podle NI-nivelační ínstrukce [pozn. 21], II, § 11, str. 9, nové nívelační pořady se
připojují na hlavnI nlvelačn! body, jejichž nezměněná poloha
se předem ověř! podle místopisu a kontrolním
měřením na
dva nejbllžš[ nezměněné
hlavn! body. Odchylka mezi danými
a nově naměřenými
převýšeními
nesm! přékročlt
hodnotu
3
pro VPN IR je vzdálenost nivelačních
bodll v km).

VRmm

~"

__

_ __

.__

1_o

vinen ohlásit orgán pečujícl o ochranu značek nebo provádějíc! nlvelacl.podle NI § 10, odst. 2.]
Nivelační značky, které je železniční správa nucena
sama odstranit např. při přestavbě neb rušení objektu,
jsou odbornými silami přenášeny na jiný objekt nebo
objekt v sousedství a výsledky měřických a výpočetních
prací včetně místopisu jsou předávány výškopisnému
ústředí. (Při přemisťován! nivelačních značek postupuj!
orgány železničn! správy analogicky podle ustanoven!
NI § 22. Obsah celkového elaborátu určuje NI § 18,
předávání NI § 19.)
,
Nejčastějš! případ využití nivelační s!tě ze strany že~
lezničních výkonných složek je vkládání nivelačního tahu mezi pevné body sHě.
Nivelační práce železničn! se nejčastěji dějl během
provozu, který ve větších stanicích neustává ani v noci.
Provoz přerušuje měřen!, a proto všechny práce musejí
být tak uzpůsobeny, aby po nutném a často náhlém
přerušení 'se mohlo pokračovat
v pracích bez velkýab
ztrát. Proto se volí v provozovaných místech co nejvíce
pevných bodů, k nimž se měření připojuje anebo z nichž
vycház! (postranní vizury), aby nutné opakování prací
bylo co nejmenší. .
V naznačených
případech a v četných př!padech .dalších (mosty, tunely, zhlaví) musí být i vlastní měřický
výkon proveden co nejrychleji, ale přesně a spolehlivě,
Jak toho práce vyžaduje, což klade zvýšené nároky na
odolnost pracovn!ka. Časová zkrácení, která jsou v moci
měřiče a jeho pomocníků, jsou značně omezil-na (požadavky přesnostr a celkové spolehlivosti).
Mnohem většího zkrácení nutných časů se dosáhne vhodncu konstrukcí př!stroje a příslušenství. Je-li k dispozici např. automatický nivelacní stroj, odpadá urovnávání libely a jeji
pozorován!, zvláště nutné za slunečného svitu, dále odstiňování přístroje, a zamezuje se tím vlivu teploty na
přesnost výsledků. Je-li současně k použití í reflexní lať
a dává-li dalekohled vzpř!mený obraz, význačně se zvýší
produktivita práce za současného sn!ženl počtu pracovníků o jednoho pomocníka, nutného k osvětlování laU.
Ekonomizace každé práce a tedy I železničnl nivlillace
muže být dosažena jen harmonizacf činitell1 po linii
člověk - přístro;
- metoda, avšak žáclný z nich nesm!
být opomíjen, chce-li se skutečně dosáhnout výsledků,
odpov!dajících stavu dnešní geodetické vědy přenesené
do praxe.
K teorii a praxi měřeni
Požadavky praxe na přesnost nivelace a předpisy, zajišťuj!cí splnění požadavku v rámci celkovém, vedou
k zpracování pracovn! metody (technologie)
pro tento
druh železničních
měřických prací. Z hlediska teorie
nutno uvážit, že převládaj! délkové nivelační pořady,
v nichž hromadění chyb je nebezpečné .. Proto při rozvrhu nivelačnlch pořadů i polygonů se musí brát zvláštn!J
zřetel na odstranění vlivu systematických chyb. Jak ukazuj! poslední výzkumy, střední chyba nlvelace, počítaná
podle známých vzorců, nezahrnuje vlivy všech možných
skutečných chyb, takže v praxi nutno počHat s chybami
mnohem většími. I v nivelaci vysoké přesnosti nejsou
dosud ani teoreticky zvládnuty všechny problemy, spojené např. s kmitáním zemské kůry, a:- v~c se'v praxi
řeší jen srovnáván!m
Výsledků opakovaných nivelacf..
Z rozborů však plyne, že z vlivu neuvažovaných chyb
mohou vznikat značné rozdíly a může se dospět k nesprávným závěrům.
Při dnešní vysoké nivelační technice, kterou především
umožnily zdokonalené konstrukce př!stroju a jejich. příslušenstv!, nen! v zásadě nijak obtížné pracovat tak
přespě, jak to práce vyžadují. Z hlediska optimalisace
prací však jsou ještě některé nedostatky u převážné většiny použ!vaných přístrojů i pomůcek, které nedovolují
.podstatné zvýšení produktivity, tolik žádoucí s ohledem
na výstavbu. li velmi přesných přístrojů by bylo žádoucí
upotřebení kovu se stejným koeficientem roztažnosti, jaký je u skla, zlepšení ochrany libel proti slunečnímu
záření, zlepšení konstru4:cí, aby bylo možné současné
odečtení latě i libely apt!d. Délka dřevěných latí podléhá
taktéž vlivum teploty a vlhkosti, při středních vlivech je
přesnost ± 0;2 mm/m, takže při větších výškových rozdílech je nutno výsledky opravovat.5)
6) Jde o chybn nepravidelnou,
nebyla-ll lať předem komparována. V hornatém území pří výškovém rozdílu větším 10 m a
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Přesné latě mají dělení~aneseno
na invarovém pásu
s ryskami o sne 0,5 mm a délce 3 cril, s intervalem
5 nebo '10 mm. Extrémní vlhkost a vlivy teploty způsobují systematickou
chybu menší než" '" 0,05 mm na
10, m 'výškového rozdílu; Pro 'některé práce je výhodné,
je-li dělení vzdáleno od spodní hrany latě 1 m, aby se
zabránilo čteni záměr blízkých, zemskému povrchu, Při
dvojitém číslování jsou stupnice posunuty, navzájem (například o '25 mm). Pro přesné práce - a takové jsou
v podstatě práce železniční, musí být latě opatřeny krabicovými libelami (o poloměru křivosti'1,5 m) a pNčným
<lržadlem anebo šikmý,mi tyčemi S bodci., Rychlejšího
postupu praCí se dosáhne užitím dvou případně tří latí"
s týmž počtem nosičťt, ,vybavených jízdním kolem, Uspořádání dělení / je z hlediska rychlosti čtení nejlepší šacbovnicové, pÍ'ípadněplošné,
používá-li se klínové značky'; je nutná stupnice čárková.7) Jistota ve čtení se zvýší,
je-li dalekohled přístroje opatřen hranoly a dává zpřímený obraz a jeví-li se stupnice 'latě tak, jak je ve
skutečnosti. Přesné latě se komparují zkušebními metry
(FENNEL).

V geodetické literatuře se věnuje jen velmi malá pozornost nivelačním podložkám, ačkoliv na jejich konstrukci závisí zvýšení přesnosti výsledkŮ,S) Jde o jejich
stabilitu vlastní i při náhodném doteku nohou pomocníka, Vkládání podložek do zvláštních jamek, hlubokých
10 až 15 cm,' je v upraveném železhičním sp04ku a
svršku nevhodné a užívá" se jen výjimečně. Vhodnější
ve většině případů je užití podložek BGS (USA), v podstatě tenkých, nahoře zesnených tyčí délky 25 až 30 cm,
které jsou zpiisobilé k zarážení do, tvrdé půdy, železničních plání •.dlažeb a vozovek. Aby se zamezilo při středních piidách jejich případnému bočnímu náklonu, doporučuje se opatřit je navařenými křížovými rameny. Při
zatloukání se značky chrání příklopkami.
'
Při 'delších nivelačních pořadech je výhodné předem
'vyznačit (fixovat) postavení :latí i přístroje. Přestavy se
volí podle možností, je však dbát, aby byly ve stejných
vzdálenostech, Podle požadované přesnosti se údaje na
lati čtou na milimetry (případně jejich ,zlomky) aneb
" na centimetry. PožadOvanou přesností a také výškovými
poměry se řídí délka záměrné - vzdálenost latě od
přístroje. Má-li 'být čtení přesné na milimetry, volí se
záměry kratší 50 mj dostačuje-li přesnost v centimetrech,
mohou se délky zám~r zvětšovat až do 100 m. Při velmi
přesných pracích se vylučují čtení menší než 0,750 m
(t,' j. záměry od terénu do 75 cm nad terénem), K zajištění proti chybě ve čtení se' s výhodou volí latě se
stupniCi na přední i zadní straně. Proti chybě ve výpočtu, se zavádějí součtové kontroly.
Vzhledem k přesnósti se dělí nivelační síť na řády.
Zákla"dni nivelační síť tvoří nivelační pořady I. řádu,
seskupené v polygony o déice obvodu 300 až 400 km,
po těchto poiygonfi jsou vloženy pořady II. řádu, které
, tvopf'polygony, nivelační sítě U. 'ř,ádu. Délka jejich, obvodu je asi 100 km; Nivelačni,pořady I. a II. 'řádu, jejichž
obvody jsou určovány jen velmi přesnou nivelací (VPN),
tvoří jednotný celek na celém území ČSR a jsou vedeny
po význačnějších silnicícp. Síť III. řádu vzniká zhuštěním nivelačních sítí I. a II. řádu a její rozložení je navrhováno podle místních potřeb. Pořady III. řádu a podrobných niV"elačhích sítí jsou vedeny podle rů;mých
komunikací, vodních toků apod. a jejich body jsou určovány přesnou nivelací (PN):
Zele~niČní nivelacespadají
převážně mezi velmi přesné
nlvelace, poněvadž jde nejen o nivelační měření mezi body
I. a II. řádu, ale hlavně že slouží jake základ pro velkou přesnost vyžadující železniční svršek a trvalá zařízení (výhybky, zplaví, točnice, jeřábové dráhy apo"d.).
Zatím ,co v převážné většině projekčních a: stavebních·
prácí se vystačí spřesností'předepsanou
pto VPN, je
v četných případech (objekty, zhlavíaj.)
požadována
přesno"st vyšší; spíše plošně než tahově. K těmto pracím

nutno ovšem užívat co nejpřesnějších
ptístrojfi a latí
s' pl1lcentlmetrovym dělelllm (plosnymj. Prístroje' automancKé, 'prip.adné sp.resnou
odecítací pomuckou se
plné osvěaéuJ1.
Presné železniční nivelace (dále jen PZN) musí být
provác1ény béhem dne i noci a přístroje i metody doVOLUJí.aoy byla dodržena požadovaná přesnost měření
'" 2 mm/Km, V noci je doc1rzení těchto mezí sice obtížné, použije-li se však retlexní latě, osvětlované od přístroJe kapesní svítilnou, lze dosáhnout téže přesnosti
jako při aehní práci.
"
, ,
Velmi přesné železniční nivelace (VPŽNjje
'nejlépa
provádět při kryté obloze, na podzim (září až listopad)
a v době 8-17 hod. kdy anomálie, vzduchové relraKCe
jsou nejmenší. Je-li nutno nivelovat za slunečného dne.
VPZNse musí omezit na dobu 2 hodin 'po, východu a,
2 hodJn pred západem slunée, záměry zkrátit na ;:SU m
a čtení latě udrzovat ve vzdálenosti 1-2 metrťl. nad terénem, což zajistí
diferenciální
refrakci
v mezích
'" U,U5 mm.9)

V noci, mezi 20. a 4. hodinou, obnáší chyba z refrakce
jen polovinu uvedených hodnot. Poněvaaž noční doba
zmenšuje i ruch na některých místech provozu, utisuje
se VětŠlllOUovzduší a teplota klesá, je výhodné za předpokladu, že je k dispozici 'vhodné zařízení, velmi presně
nivelovat v noci, nehledě ovšem jen k těm případům,
kdy je to z hlediska provozu nezbytné.
Za stejných vnějsíéh okolností (záření, porost, ovzduší) působí stejné vlivy refrakční, z hlediska měřického
tedy systemati-cké chyby. Měří-li se v různých denních
dobách, střed měření v úseku vpřed a zpět Je prost chyby
z refrakce. Zelezniční nivelace,které
musí být provedeny všeobecně co nejrychleji, se dělí proto v úseky
4 km anivelují
se tak, že dopoledne se trať proměřuje
vpřed a odpoledně zpět. Chyby z refrakce se tímto zpfisobem prací udrží v mezích, aniž by se měření muselo
doprovázet
určováním teploty k početním
opravám.
Zkrácení vzdáleností na 30 m s ohledem na refrakci při-'
nášíovšem
zvýšení počtu 'stanoviSek a tím vzrfist dalších chyb, provázeJ.ícíc~ nivelační práce. které zpravidla
přesahují ·střédní chybu z refrakce '" 0,05 mm, takže
proto ji netřeba uvažovaPOj
,,
, ,
V železničních nivelacích je častý případ, kdy je nutnQ
pracovat s rozdílnými délkami záměr. Aby se vyloučily
i v těchto případech vlivy chyb z justace, zakřivení Země
a refrakce, určení výšek se děje ze dvou stanovisek, volených pokud možno symetricky k zaměřovanémli objektu.
'
'
Při nivelacích lze odečítat jen střední nit přístroje,
Přesllost o'dečtení je závislá na chybě odhadu polohy
nitě, čili na odhadu dílku laťového intervalu. Vznikne-li
chyba '" i/2D. jsou vlivy dalších chyb méně závažné a
•společný vliv na výsledek zanědbatelný.neprekročí-li
zá- ,
měry určitou mez, danou u latí s, i = 10 mm 80 m a
u latí si = 5 mm 50 m.11)
•
Chybu ve čtení latě lze podstatně snížit, použije-li se
některého z dalších" zpfisobO. odečítání, jiné' Ú.p'ravll lii:tě
(Dieperink) aneb přístrojfi opatřených planparalelní destičkou jako optickým mikrometrem.12)
9) Při dvojnásobné délce záměrné dosahuje refrakce hodnot
čtyřnásobných, při výškovém rozdHu omezeném na 2,7m
hodnoty' třínásobné.
10) Chyba z refrakce roste se vzri1stajfclm s v kvadrátnfch,
hodnotách.
, 11) NejpřfznlVějšf délka záměr a pro přfstroje llbelové Je
dána aproxlmatlvnfm,vzorcem EGGERTOV1M

ct= V'95

2.1 ó. III
+ 0,001

1M

I/S'

při ~emž
o = nejmenší dHek 'latě Iv mm),
'z = zvětšení dalekohledu a
Cl = citlivost odpovldající 2 mm dllku llbelové stupnice (ve
vteřtnách).
(Pri1měrná délka záměrné u latf s cm dělenfm činí 49 m.
u lat! s 1hcm dělením 36 m.)
,
"
12) Pro kontrolu se, mohou laťová čtení v témže postavenf
stroje několikrát opakovat. ,Zlepšení dosažimo ,užitím !Ivou,
(sousedících) latI. Později lať apatřena dvěma dělenlml .vedle
pofaťlliilku přesnost!.·v milimetrech nutno užIt c'ellstvé lnvasebe, případně posunutými (součet obou čtení dává konstantní
,rové'latě. ,
,hodnotu)lInebo na obou stranácl;!. Použije-U'se"jedné latě, lze
'" 1LIsoĎtll'k-é,I&tě1>, tt;..anSlVersálnfm
dě!enfm.
použit, dvou poMožek anebo ledné' podložky sdvěIi1lf,podklad-,·
--':"tlrTl!"Í1fO'~l1ecrd9tll,fek'Zdi1řllznlij ~ --PAVLÓV;N;
f.,~+'llv~I!íCé "n'ý"mLVYstllpky"
'i'ctakdosálffi6ut"pÓfřEibné"k'Onfi'(5Tt
'TtzV;'liWiF:'"
:, ..prvnlhQ,l'á(\.u.
Sl?órník J:>lJGK,sv,'XV/,19.47',
Iaea· s, dvolltýml:,~i'éstavam,1}.J,
' ',,'
"

1960/16

Geodetický
obzor
sv.~/48 (1960) č. 1
NivelačnI postup, který je mezi jednoduchým odečtem
a přesným zpťisobem mikrometrickým,
se nazývá "me·
toda třI nlU". Při měřimí vpřed i vzad se čtou všechny
nitě / přístroje
a vystře děním krajnIch
čtenI se dostane střednI čtenI, při čemž se redulmje vliv odečítací chyby ma na

Vmi-. Vliv

refrakce

ha výškový rozdíl

se .ovšem neredukuje stejně, neboť nelze odečíst všechny nitě ve stejném okamžiku a dále záměry blíže terénu jsou vIce zatíženy chybou z refrakce než nit hornl.
Proto, aby se dosáhlo týchž předpokládaných
výsledkťi,
tj. aby střední chyba M činila dvě třetiny chyby vzni·
kajIcí při jednoduchém odhadovém odečítání, je nutno
redukovat dříve uvedené maximální délky záměr na
tři čtvrtiny. Zpťisob je velmi výhodný a skýtá účinnou
kontrolu v inženýrské praxi i v dalších případech, např.
není-li možno ze závažnýcQ dťivodťi nivelační tah, kon·
trolovat zpětným měřením.13) Kombinuje-li se tento zpťi·
sob odečtení ještě se zpťisobem Wernthalerovým14)
na
latích s 5mm dělením na invaru, dosáhne se jednoduchým nivelačním
tahem přesných
výsledkťi v mezích
± 0,5 až ± 0,9 mm pro km.
.
• T1mto odečítac1m zpťisobem lze zjistit velmi jednoduše
desetiny intervalu, ovšem je nutno, předem se seznámit
s dyojltým dělením čárkové invarové latě o intervalu
5 mm (obr. 1). Dílky latě jsou široké 0,8 až 0,9 mm

přístroje, byly přIstroje doplněny mikrometrickým
zařízením v podobě planparalelních
destiček s odečítac1mi
bubínky, s klínovým nebo normálním ryskovým odečítacIm zpťisobe.rn nastavovávání.
Bubínky jsou zpravidla
číslovány podle posunťi a číslování je výhodné tehdy,
je-li snadno čitelné, tj. není-li dělení mikrometrického
šroubu příliš jemné. Z hlediska pracovního jsou výhodnější odečítacI zpťisoby s vodorovnou nití, neb ta se rychleji nastavuje jednou ustanovkou, než způsoby klínové,
protože klínová značka vyžaduje' stranových
posunfi.
Klínové způsoby jsou přesnější, ovšem vše závisí na dělení latě a délce záměrné (stejně jako u střednI differenc. refrakce při nivelaci se záměrami 30 mj. Poměry
MK!MJstředních
v'Ýškových chyb pro km dvojité nivelace při značce klínové (K J a jednoduché rysce (1J
jsou patrny zdiag'ramu poměrových křivek pro latě s i=5
a 10 mm. (Obr. 2J. Jak patrno, čIm jemnější je dělení

-=~~~o,o-b

l\1

.

S,O
-8,0

-3,02,()

latě (i) a čím delší jsou záměry, Hm menší je rozdíl mezi
oběma způsoby odečítánÍ. Je přirozené, že je-li přístroj
opatřen mikrometrem, lze· jej s výhodou užH i při čtení
všech distančních nití a zvýšit tak přesnost výsledku.
Obr. 1: Poddi!lenf
lafového
intervalu
čárkové
invarové
lati! s 5 mm di!lenfm
a dvi!ma stupnicemi.
Schematicky
fsou naznačeny
případy
odečtu {v textu a až ci.

I když automatizované
měřické přístroje již~jedním
měřením dávají pro každou veličinu dostačující přesné
údaje, jsou dva 'důvody, z nichž se nemfižeme s takto
získanými údaji spokojit, a sice:

(tj. 1,6 pťilmilimetru). Obě dvě dělenI nutno pozorovat
současně a desetiny dílkťi úrčovatpodle
následujfcfch
pravidel:

1. Každé měření, a tedy i nivelace, vyžaduje kontroly jednotlivých dat (k vyloučení hrubé chybyJ.

a) Pťilí-li nit obraz dHku levého nebo pravého dělení,
čte se O nebo 5 podle toho, o kterou stupnici jde.
b) Dotýká-li se Jt obrazu dílku, čte se 1 nebo 9, případně 4 nebo 6.
I

c) Posoudí-li se mezery mezi niti a sousedícími obrazy
díIků obou dělenI, čte se (při poměru části mezi dlIky 1:2) 2 nebo 8, případně 3,nebo 7 (u poměru 2:1).
Výklad čtenI je složitější než praxe, která je jednoduchá .a nečiní nároku na čas ani námahu, přičemž
se
dosáhne výsledkl1, požadovaných ve VPZN, aniž by bylo
třeba používat jiných zařIzení případně přístrojťi s mikrometry. Uvedeným zpťisobem lze odečítat desetiny intervalu zcela jistě.
Aby byla odstraněna
nejistota při odhadu dllkťi základního intervalu latě, vymezeného horizontální
nití
13) .Ak. Ryšavý uvádí v Nižší geodesll na str. 460 (Praha
1949), že způsob tří nltí byl opuštěn proto, že průměr z okrajovýchčtení
nití výsledek zhoršl než zlepšl. V poslední době
však zvláště v záp. státech je tento způsob v přesných nlvelaclch stále častějšl. Za tlm účelem jsou stroje opatřeny od·
stupem rysek v poměru 1:200, takže proti původnímu poměru
(1:100) je pozorován a odečltán polovl:nl lalový úsek fr při
použiti 5mm lalového Intervalu stačl rozdll krajních čteni násobit 100, aby se přímo dostala vzdálenost v metrech.
14) Wernthaler,
R. Das neue Nlvelllerverfahren
2. Ordnung
ln Bayern. IUGG Toront(), 1957.

2. U přesných nivelací musí být dalekosáhle vyloučeny
systematické chyby. Obě podmínky mohou bYt splněn;y
jen opakovaným kontrolním měřením, kromě toho druhá
podmínka vyžaduje ještě co nejlepší justační stav přístroje a latI.
Rozdělení strojů a z toho vyplýv'ající zkoušky a opravy
podle typů nalezne čtenář v dostupné literatuře.15J
U automaticky se horizontujících přístrojťi nivelačních
je zapotřebí zkoušky krabicové libely, automatické horizontace záměrné přÚnky a zjištění osobní chyby mikrometru. Běžně se můžeme přesvědčit o řádné funkci
kývacího zařízeni (kompensátoru)
malým, ale rychlým
pootočením přístroje a novým zpětným nastavením a
odečtením po uklidnění. Konečně při pojíždění vlakťi neb
strojů se stále přesvědčujeme,
zda kompenzátor volně
kýve. Průměry čtení odpovIdají
vodorovné
záměrně
přímce. U velmi přesných nivelací ml.\sime nejen pokud
možno vyloučit systematické
chyby, ale také tvořením
středů redukovat nepravidelné chyby. Systematické chyby zatěžují výškový údaj úměrně k velikosti výškového
rozdílu (pravidelná laťová, chyba dělení] nebo úměrně
k délce nivelačního tahu (chyba z refrakce, horizontace,
ze sklonu záměrné přímkYJ. Poslední jmenované chyby
vyloučíme vytvořením středů z nivelace prováděné tam
15) R Y Š a v ý, J.: Nižší geodesle, Praha 1949; str. 402 a dal.
W e r k mel s t e r: Geodlltlsche
lnstrumente.
Lelpzlg
1950, str. 109 a dal.
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a zpět, kterou však ~emfiže nahrodit použití dvou 'přístrojfi' a nivelováníjen
jedním směrem nebo způsoby
odečtu. Zpětná nivelace může být zjednodušena co do
odečtu, ale nikoli codq přesnosti. Stále n,utno pozorovat
libelu, ktm;á u těchto stI'Ojfi s automatickou horizontací
je převáděna hranoly .pod, bubínek mikrometru. Dodržování systematickéhostavěnr
noh stativu a poloh dalekohledu vzhledem k.e směru ,nivelování není potřebné
ani u VPŽN. ,Při 'dvou odečtech každé latě přístrojem
s mikrometrem se provede jedno čtení pQotáčením jedním směrem bubínku a po malém pootočení stavěcího
šroubu tam li zpět druhé jemné čtení druhým směrem.
Střed obou čtení je prost osobní chyby, která ie závislá
ná osvětlení, stavu ovzduší a nálEldě pozorovatele.
Dovolují-li náklady na pr;íce věnované a spolřeba času
možnost d~lši práce na stanovisku (u 'VPŽNJ a bylo by
tedy lze vykonat více měření než 8, Je 'lépe věnovat čas
na zaměření vložených diagonálních tahů, aby se získalo více hodnot pro konečné vyrovnání. Všechna měření
je nutno provádět asi. v pfilročních intervalech, protože
později prováděná, měření mohou být znehodnocena, změ,nami výšekbodfi
z důvodůpoddolován'í,
vlivů' tektotických nebo' isostatických, které se v údobí jedJ1oho roku
mohou projevit 'hodnotami rozdílu ± ,I mm,16)
Odchylky žeieznii!ní ~ivelace od nivelace normální
Železniční nivelace se V.některých případech odchylují
od nivelace. normální, pro ,kterou byla zpracována nivelační instrukce, a od běžných měření výškových; Všeobecně na vznik odchylek má vliv provoz, proměnlivý terén, požadovaná zvýšená přesnost a tyár či spíše poloha
objektů, hepřihlí:l\í-li se k vlivům dalším, jako např.
k bezpečnostním předpisfim a k nedostatku stálých pracovních sil.
'
'
Nivelace pořádfi podélširfch
tratí a polygorrů kolem
osobních a seřaďovacích nádraží. jako' nivelačních obl\lstí, se styčpými 1;1, uzlovými body, se provádí podle
zásad platných pro velmi přesné nivelace. V jednotlivých
I1secích však zpravidla 'jde o výšková měření speciální,
která vyžadují zvýšení' absolť1tqí přesnosti (např. zák;lady
ocelových konstrukcí
mostních hebo I\osných, jeřábů,
točnic, kladení výhybek, kolejových spojek, VýŠkové
I1pravy kolejiště a zhlaví)' nebúpravu
měřického postupu (technologie), např. pro dopravnictví v horských terénech' (pro adhezní dráhy qzubnicové nébo lanové, visuté bQrs~é dráhy 'nebo visu té dráhy lanové a pro nivelace
obloukových nebo' vratných tunelfi).
Měření nivelační v sbúsedství provozu musí být prováděna velmi pozorně. Těžké stroje, pojíždějící koleiové
styky, píl.sobí chvění terénU, jehož následkem je ,sedání
noh stativu,zpíl.s6bující
hrubé chyby.
Velmi různorodý terén působí často pdzvolnéklesání
stativu á tím stroje, zvláště jsou-li hrotY" stativu příliš
,ostré a terén měkký, anebo když .je stativ málo zatlačen.
I zdánlivě pevné hmoty, jako asfalt a Emrzlá půda,. tají
pod tlakem, stativu. Někdy dochází i ke zv,edání stativu,
má-li tupé hroty a stojí-li na drnu. Změnu výšky st,roje
způsobí i příliš utažené, šrouby u noh stativu, přecházení
pozorovatele po. p,ruŽné půdě a vítr. Kroucenf stativu je
známo a dochází k něroll při změnách počasí anebo po
nesprávném uložení stativu, během přestávky'(noční).
,Podobně' podložky' oývajt zdrojem nepříjemných chyb.
Mají-li ostré. hroty" povlovne se zatlačují 'do měkké
i zmrzlé 'Pil.dy, zvláště, opírá-li se \ pomocník nevhodně
o lať. K závadám dochází hlavně během doby, ve které
pozorovatel přecháZí z jednoho stanoviska na druhé a
pomocník přetáčí lať. Může' se tak stát i protinárazy
latě, která při 'průj~zdu vlaku ziistala na podložce. Proto je nutno lať v těchto případech S podložek snímat.
Přesnost měření(iat~,
podložky) závisí tedy do značné míry nasvědomitosU
p,omocníků, ježto. případná změna polohy je nezjistitelná během měřel)í I1seku (význam
stálých figur\lntů, znajících význam konaných pořnocných
prací].
,,
,
Aby se dosáhlo požadované přesi10sti, je nutno, aby
měi'iií se co .nejdůkladněji obeznámil se všemi příčinami,
které mohou mít za. následek změnu záměrné přímky
během měření i změfiu !.ej.fhO průběhu (refrakceJ, čili
~6] B u r d a: Historický

vznik myšlénky
.. :
.'

isostase.
.

z'v

1941.

aby znal zdroje' chyb a praktické závěry k jejich e}iminování.
.
Nemenší význa~ má způ;Ob provedenístabilizace
bodů
z ,hlediska vlastno,ští -terénu.
'
'Objekty, 'které maji být správně výškově .'situovány,
neb osazeny;·'Ii1ohou'bXt ha zemi, ve 'vzduchu (kolejnice
závěsných drah, montované na nosné pilíře17J případně
pod ~emí (tunely).
PrQ výškové zaměření se zřizují na ~~ždém kOnci tunelu nejméÍ1ě dva výškové body, které se velÍni důkladně stabilizují,' nejlépe betonovými bloky, osazenými na\
rostlou s)l:álu, s bronzbvou nebo litinovou značkou. Z těch-' ,
to ,bodů se výškově zaměřují nivelační pořady čí lépe
polygony. Záměry se přivéhodu i východu 'z ,tunelu zkr'a-'
cují na nejmenší míru,18) aby se zamezilo refrakci a
chybám z vluění Vzduchu (během hlavních měření se zastavuje větrací zařízení tůnE!luJ. Při definitivním výpočtu
nadmořských vršek bodů VPŽN se vypočtou vždy opravy vyplývající
z' nerovnoběžnosti.
hladinových
ploch
(výšky orthometrické).· V pracích tunelových jsou tyto
opravy zvláště nutné:
Většina odchylek, tédy zdánlivě vzniká .při absolutním,
měření výškových rozdílů, ovšem docílení celkového zvý- '
šení velmi přesných nivelací ,( nive'lační instrukce)
je'
závislé na eliminaci
systematických
chyb. (Geodeti •.19.
století se zabývali téměř výhradriě,jen
nahodilými' chy,
bami, které byly značně větší než dnes. Zdokonalení přístrojů v dalších dobách přineslo 'přesnější odečítání latě
i urovnání .stroje, ,l'ltím se podstatně zmenšily vlivy 'chyb'
nahodllých.} Jednosmlkná nivelace pořadu v délce 10 km',
znamená asi 170 stan0,vi:;ek stroje a výsledné převýšení'
dv.ou,uzlových bodů 'je 'součtem asi 170 převýšení. Proto
systematické chyby mohou nan1stát do nebezpeČné výše,
i když jsou velmi nepatrné a nepostižitel,népři
měření
na stanovisku. Tato okolnost proto nutí tieustále kontrolovat výsl~dky měř~ní, 'provádět rozbor chyb, sledovat
..
jejich kumulaci a hledat pův,od, ,který mfiže být i v okolnostech zdánlivě, malicherný oh (návyky měřiče. figur'lnta
apod.).
(Pokračování.)
17) 'v těchto a podobnýc!l přlpadech s,e měří výškov~ roz-'
dny od záměrné roviny.ke konstrukci, k čemul! jsau výhodné
obráceně číslované latě nebo dalekohledy,
d1ivajíclzpřlmený
obraz.
18) Tichý u'rčilPpo vzdaÍeno,st 1lýchozích směrovýCJt bodil od
ústí tunelu aproximatlvnI vzorec,
"
v = 3 Vp-; přičemž P je prúřezová
plocha tunelu V· ~2. ' '
[TICH?. Řatlonelle Vorglinge der Atisteckung bedeutend langer Eisenbahntunnel!l.
ZtlAIV 19'14, str. 717.) Tuto vzdálenost,
by' neměly překročit
! délky zaměr
při vchodu a východu,
z tunelu 'přiměřenlch
ni,velačních.

Rozrn~n itosti :
Zasedání Stálého výboru Mezinárodní federace
zem,ěri1ěřičů( FlG) vďKra,kově
526':061.3 ('438),,1959"
Společnost polských ze~ěměřičů uspořádala v Krakoc
v,ě ve dnech 4.-7. září 1959 zasedání Stálého výboru
,Mezinárodní federace zaměměřlčů{FIG),
jehož se zúčastnilo více než 200 zástupcJ1. ze 16. států.
Po slavnosÚlí·rri zahiíjení zasedání Stálého výboru FIG~
bylo' vzpomenuto význačných zeměměřičů, kteří' zesnuli
v období od' ppsle~ního kóngresú FIG .(1958 v Holandsku), mihlO jiné též předsedy SŮK na Slovensku soudru- '
ha inž. Karla Bartoše.
'
Očinriosti FIG za poslední rok infor.movala zprávi;l gener,álníhl;hsekretáře
FIG prof. Baardy (Holands'ko)" ze
které byl patrný pokrok; V práci technických komisí FIG, '
zejména práce na mnohojazyčném geodetickém slovníku,
(počátkem, příštího rqku má' být vydána další verse,
Italská,) a rozvoj spolupráce FIG s ostatními příbuznými
mezinárodnfJni' organisacemi.
Dále bylo projednáno . ,přijeU organls~Cí zeměměřiČŮ
těch států,k~eré p~ojevný' záj~m o členství ve FIG. Stálý
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výbor souhlasil >8 Um, aby bylo. dopofučéno 'přijeU ma" ďar'ské společnosti zeměměřičů;spblečúosti
zeměměřiču
Libérie aamerick'é
společnosti pro zeměměřictví a mapování (American COllgress on, Surveyil'lg and .MappiI1g).
. Pokud jde o přijetí bulharsk~' společnosti zeměměřičů,
bude. o něm Í'ozhoďnufo až po zaslání jejího statutu FW.
Značná diskuse:: byla věnůvánarozvíjejíclm
se stykum
s jiným! mezinárodními
organisacemi.·Z .{ohoto hlediska
je ~nutnose zmínit především o návrhu pa'. vytyořenl spolecné komise· s mezinárodní
geodetickou
asociací
[I. A. G.) a mezinárodní. fotog'ramrnetrickou ,spole'čností
[LB. P.) . pro symboliku geodetických
výpočtu a pro
obnovení ,prací na sestavení geodetické
do.kumentace.
V rámci .m!lziriárooní geografické
uhie .bude vytvořena
, sekce pro I<artografii. Styk s touto organizací bude zajišťovat III. ,komise FIG.
Dále byli požádáni všichni, přítomní- zástupci" aby, jednotlivé 'národní společností zaslaly kanCeláři 'FIG náměty
s konkrétními .úkoly pro jednótlivé technické komise.
Po diskusi o příštím zasedání Stálého 'výboru bylo roz, hodnuto. že toto zasedání se uskutečnI v Belgii v červnu
',nebo v červenci H160. PříŠU. tj. X. kongres
FW bude
organisován rakouskou společnoSU zeměměřič!l v srpnu
nebo v září 1961 ve Vídni;
Jednání Stálého výbor'li FIG se poprvé od r. 1945 konalo' v socialistickém státě. I ~dvž vlastní program, probíhal v podstat-ě v duchu dos\ld obvyklém pro FW, nutno
kromě výměri.y 'odqorných poznatkti a názorů spatřovat
hlavní účel a význam jednání v Krakově v tom, že ,bylo
'příležitostí k .osobnímu setkán! zeměměřÍči'! z Východu
,a ze Zápa,du. Přitom Zejména' úC:a9tníci. z kapltallstický.ch
stáHl měli možnost se 'přesvědčit o, tom, ja,k zeměměřiči
a vědečtí pracovníci v obor\.! geodézie a kartografie
se
podílejí na rozvoji vMy, národního hospodářství
li kultury v soclalistickýc.1l.státech.
.,'
.
. Kouba

I

, Mezinárodní symposium geodetických
.
v Krako\lě

výpočtů

!i26:061.3'. (438) ,,1959"
Geodetický kornitét Polské, akademie v~d uspořádal
pod ,patronací Mezin4rodní geodetické asociace [I.A. G.]
ve dnec~ 9.~13 . .září 1959 v' Krakov1í mezinárodťIí symposiumgeodeti'ckých.
výpočti'!: Symposium bylo bohatou
'p1'ehlídkou vědeckých prací ge.odetů socíalistických
stát!l i ze Západu. Zúčastnilo se ho přes 100 ;;,:ahraničních
účastníků ze 16 zemí' a přes. 200 účastníků z Polska.
V 7 zasedáníCh, bylo předloženo
celkem 60 příspěvků,
z nichž větš'na měla vvsokbu vědeckou \1roveň. Rovi1~ž
diskuse k hěkterým
předneseným
refei;átům svědčila
o aktuálnosti projednáv.ané thematiky.
..' '
Siroká problemB;tika předložených příspěvku byla roz.dělena dp těchto tJJ.ematických skupin:
a) krakovjany.a
matiee .....:jejich využiU.
b) vyrovnáni geodetických
sítí a transformace
souřadnic.·
"
c i nové teorie VÝP09h1,
d) vybrané geodetické problémy,
e) ,vyrovnávaCí -počet,'
;
f) póčítací stroje.,
g] početní' metody.
Referátya.
sděleni budou v plném znění· publikovány
,ve' tvláštním Sborníku symposia..
.
Na závěr symposia byla formulována tato doporučení
pro I. A. G:
.
"
'
Doporučuje se, aby I. A. G. podporovala
teoretické
práce v oboru gepdetických
výpočtti, aby sledovala výsledky vědecké .práce sekce' trlangulace"kde
jsou zatím
geodetické v9počty.soustředěny.
a perspektivně aby uva'žovala O zi'ízení: samostatné
sekce pro geodetické vý~oč~
,
DOPOl:uČuje se,. aby podo,bné. konferel)ce
[symposia I
o geodetických v'ýpočtech byly· pořádány 'alespoň každé
m'rok~
..,
Koúba - Vykuta

: Geodetická li kartografická, výstayav
,

,

Krakově

526:061.4 (438) ,,1959"

: V době od .3., do 13. zář~ 1959 se u př!l~žíto.sti obou
~mezinárodních 'jednání konala v Krako\1~,. geodetická a
, kartografická výstava. Z expos4.~e VEB Zeiss"Jena je nut-

no se :zmínlt o novém nivélačním přístrOji, s automatickou horizontací (Niellier-Kompensator).
Fa Zuse z NSR
předvedla materiály o matematických
strojích Z 11, Z 22
a Z 60. Maďarské závody MDM uváděly mimo jiné" nový
theodolit střední přesnosti a stolové soupravy. Část výstavy byla věnována životu a dílu profesora Banachlewicze - zakladatele krakovjaI1ového počtu. V přehledu·
bylo možno se seznámit rovněž snovou
polskou triangulací, s geodetickými
a geologickými pracemi posluchačů 'vysokých škol, s měřickými pracemi na železnici·
a s geodetiCkou' a kartografickou .literaturou.
'
.
Největší část výstavního 'prostoru byla věnována vfstavě polských kartografických
prací pro školy a veřejnost.

Celostátní akiIv o přestavbě platů v ústavech
geodézie a kartografie
,

,

Ve dnech 8. a 9. prosince '1959 byl Ústřední správou
geodéziea
kartografle
uspořádárrcelostá
tní aktiv vedoucích stranických,
odborových a hospodářských
pracovníků resortu o přestavbě platové a.prémiové soustavy
v ústavech geodézle a kartograf!ll.
Aktivu' se zúčastnila také delegace ústředního výboru
Odborového svazu zaměstnanců
místního hospodářství,
vedená s. Františkem Vlasákem, zástupce Slovenského
výboru ůdbo~ového svazu s. inž. Ondrej' Michalko, pracovník ústředního výboru KSČ s. Jaroslav Honomichl a
zástupci vysokých a vyšších odborných škol a další
hosté.
Hlavní referát o nové 'platové a prémiové soustavě
technických
a administrativních
pracovníků
'pronesl
předseda Ústřední správy geódézie a kartografle s. inž.
Jaro~lav PrůŠa. V referátě zejména podtrhl vysokou náročnost tohoto důležitého poHtickéhQ úkolu, jehož řádné
ma~ově politické a ekonomické. zajištění bude vyžadovat
odpovědný přístup k věci, úsilí a' obětavost. všéch stranickÝch, odborových i hospodářských
vedoucích
pracovníků; aby zásady vyplývající z usnesení
celostátní
konference KSČ a z usnesení Státní mzdové komise byly ,
řádně zabezpečeny.
'
Nová platová a p~émibvá soustava je'v plném souladu
s !ini'í strany a vlády a je charakterizována
těmito základními body:
1. ve v"dělcích
se zvyšuje podíl základních
platu' a
zmBnšuje se podíl prémií.;
2. okruh pré'miovaných pracovníků se zužuje na ty pracovníky, kteří mohou ovlivnit hospodářské
výsledky;
3. dosavadní zpl1sob krátkodobého
prémiování se nahra~
zuje prémio.váním dlouhodobým.; zároveň se odstraňuje
závislost. prémií na překračování
plánu;
4. rozpětí sazeb tarifní<;h tříd' se zvyšuje proti, dosavadnímu. stavu na dvojnásobekj . aby byl spravedlivě
zhodnocen rozdíl v kvalltikaci,' zařadí se ruzně kvalifikovaní pracovníci v rámci stanovených třetin příslušné tarifní třídy, .podle splnění 'požadované kvalifikace a doby praxe.
Nová soustava odměňování, která se má v roce 1960
v ústavech
geodézie a kartografie
postupn/:!. zavádět,
neznamená
však jen vzestup nominálních
mezd tech~
nickýcJ!' a administrativních
pracovníku, ale je také uznáním náležitého společenského významu geodézie a karto:
grafie v celém národnímhospodářstvf.
'
.
Zaved,;mí nových tarifů umoiťíuie také odstranit dnešní
nedostatky při 'hodnocení ktralifikačních předpokladů a
tím I jednoho z nejpalčivějších. míst v našem dosavadním
zpflcobu hmotné zainteresovanosti,
jímž je nezájem pracovníkit na doplňování ~ zvyšování kvalifikace. Úkoly
roku 1960 a zejména úkoly ,třetího 5 LP kladou vysoké
nároky nejen na zvyšování :produktivity
práce, nýbrž
i na odbornou zd.atnost všech prac,ovníků. Proto je třeba
všemi vhodn'ými formami, u mladších pracoiTníků zejména formou dálkového a večerního studia, pracujících.
u starších pak formou závodních škol práce, urychleně
zlepšovat jejich odbomou kvalifij{aci a politickou úroveň.
Úkoly na poli zvvšování kvalifikace pracovníků v ústavech jsou, nemalé, což potvrdila také široká diskuse
k tomuto problému. Aby bYly splněny,. bude nutné na
každém ústavu provést rozbor dosavadního stavu kvalifikacea
sestavit na základě projednání s jednotlivými
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pracovníky konkrétní celoústavní plán zvyšování kvalifikace, v němž bude stanoveno, do kdy a jak si příslušní
pracovníci svou kvalifikaci doplní a jakou pomoc jim
přitom ústav poskytne.
Průměrná plánovaná mzda inženýrskotechnického
pracovníka dosáhne v r. 1960 v nové úpravě zvýšení 08,2 %
proti původnímu plánu.' K úměrnému růstu plánované
mzdy dochází i v kategorií administrativních
pracovníků,
jejichž původně plánovaná mzda se zvýší o 7,5 o/Q.
Důležitou podmínkou však zůstává, aby při tomto zvýšení mezd byl zajištěn i předstih růstu produktivity
práce. Tohoto výsledku lze dosáhnout jen za aktivní a
široké účasti pracujících na přestavbě platů nejen při
zavádění, ale i v období příprav. Pracující musí být
získáváni k účasti na provádění přestavby a na uzavírání
závazků zaměřených na zvyšování produktivity práce,
zejména na zavádění zlepšovacích návrhů. do výroby, na
zavádění pokrokové technologie, na snižování ztrátových
časů, doby přípravy, prostojů a přerušování práce a na
zvýšení efektivnosti řídícího aparátu. Bude účelné zaměřit vnitroústavní socialistické soutěžení na přejímání
progresivních osobních plánů a úkolů v souvislosti se
závazkovou akcí k 15. výročí osvobození ČSR Sovětskou
armádO\!.
V široké diskusi k referátu s. předsedy ÚSGK vystoupilo 42 soudruhů, jejichž připomínky přispěly podstatně
k objasnění problémů a hlavně k výměně zkušeností
z dosavadních příprav. Účastníci aktivu zaslali prvnímu
tajemníku ÚV KSČ a presidentu republiky s. Antonínu
Novotnému blahopřání k jeho 55. narozeninám.
Z jednání aktivu vyplynul závěr, že přestavba platové
a prémiové soustav:y se musí stát důležitou a velkou
politickou
i ekonomickou
školou pracujících
ústavů
geodézie a kartografie a musí přispět k upevnění a prohloubení vztahů soudružské spolupráce a vzájemné pomoci, musí .se stát mohutnou vzpruhou k rozvíjení
socialistického soutěžení.
Významnou úlohu přitom sehrají stranické,a odborové
orgány, kterjí budou zajišťovat, aby provádění a uskutečňování přestavby probíhalo v duchu směrnic daných
XI. sjezdem KSČ a IV. všeodborovým sjezdem.
Aktiv potvrdil, že při plnění těchto úkolů prokáží
pracující ústavů jistě své politické uvědomění a ještě
pevněji se přimknou k své rodné KSČ, která je nám
zárukou dovršení socialistické výstavby a která nás vždy
vedla a vede správnou. cestou vpřed k šťastné a krásné
budoucnosti.
Tabůrek

Zpráva o dnech nové techniky
Pražské ústavy geodézie a kartografie - VÚGTK, GTÚ,
KRÚ ,li OÚGK - a fakulta inženýrského stavitelství směr zeměměřický - ČVUT v Praze uspořáda~y ve spolupráci s Národním technickým museem v Praze 17. až
19. 12. 1959 dny nové techniky, na kterých byly pod
heslem "S n o vou
tec hni k o u do tře t 1- pět ilet k y" předneseny tyto referáty:
.
17. 12.' Inž. B. Delong, kand.tech. věd [VÚGTKj: Měření
délek geodimetrem, NASM - 2A a jeho využití
v praxi.
Inž. V. Pichlík
[VÚGTK): Fotogrammetrické
mapování ve velkých měřítkách a některé dílčí
výsledky zkUšebních prací.
Inž. l Dvořák [OÚGK): Přednáletová signalizace
geodetických základů a podrobných bodů pro
fotogrammetrické mapování v měřítkách 1 : 2000
a 1: 1000.
18. 12~ Inž. Z. Maršík [GTÚ); Překreslování léteckých
snímků po vrstvách při zhotovování fotoplánů.
Inž·. dr. M. Hauf {ČVUT): Nivelační přístroje
s automatickou horizontací.
Inž. B. Bartík [OÚGK): Děrné štítky a jednotná
evidence půdy.
Inž. J. Neuman
[KRÚ): Nové kartografické
postupy, při zpracování map velkých měřítek. .
M. Dlviš (KRÚ): Nové technologické
postupy
v polygrafické části kartografické výroby.
19. 12. Exkurze zájmových skupin:
Geodetická observatoř na Pecném.
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Provoz Kartografiékého a reprodukčního ústavu
v Praze.
Fotograrrimetrlcký
oddíl Geodetického a topografického ústavu v Praze.
Sbírky Národního technického musea.
Dny nové techniky, kterých se zúčastnili pracovníci
geodézie a kartografie z resortu Ústřední správy geodézie
a kartografie i z podniků a ústavů pověřených prováděním zeměměřických
prací, byly organizačně i co do
náplně dobře připraveny a podle posudků zejména pracovníků mimopražských oblastních ústavů splnily svoje
poslání.
Přednáška s. jnž. B. Delonga, kand. tech. věd, byla
vhodně doplněna Instruktážním filmem "Měříme geodlmetrem", vytvořeným kolektivem pracovníki'1 pod vede,ním kand. tech. věd., s. inž. Delonga a soudruhem B. Patočkou, výtvarníkem VÚGTK. Dále byla doplněna ukázkou měření geodimetrem
a vysvětlivkami
funkčního
modelu československého dálkoíněru, o jehož konstrukci
se zasloužili pracovníci
ústavu radiotechniky
ČVUT
v Praie ve spolupráci se s. inž. Delongem.
Referáty s. inž. Pichlíka, s. inž. Dvořáka a s. inž. Maršíka uvedl s. prof. inž. dr. J. Klobouček, který ve zhuštěné formě podalpJ,'ehled
o stavu vývoje fotogrammetrie
ve světě a předvedl film švýcarské firmy Wild o použití
fotogrammetrie, který doprovodil' slovem. Tento zdařilý
film, který je zaměřen k propagaci výrobků firmy Wild,
ukázal široké pole působnosti fotogrammetrie
v nejrozmanitějších odvětvích inženýrské praxe, zejména při
budování velkých inženýrských děl.
V diskUsi k referátu s. dr. Haufa vystoupiL pracovník
vědeckého oddělení pro geodetické přístroje VEB Carl
Zeiss Jena, dipl. inž.· Gerhard Hilther, který předvedl
účastníkům dnů nové techniky nejnověji vyvinutý automatický nivelační přístroj periskopického typu "KONI",
u kterého je zajištěna vodorovnost záměrné osy dalekohledu kyvadlovým závěsem pravoúhlého prizmatického
hranolu. Předvedeným přístrojem lze dosáhnout vysoké
přesnosti l1ivelace.
Přednáška s. inž. Bartíka byla doplněna ukázkou práce
na děrnoštítkových
strojích
československé
výroby
"Aritma".
Vhodný rámec dnů nové techniky připravil kolektiv
pracovníků pod výtvarným a uměleckým vedením s. B.
Patočky. Velmi názorně byla kupř. demonstrována výroba plastické mapy v měřítku 1 : 2 500000, i 'jiné tématiky; které byly předmětem referátů a diskusí.
Závěr dnů, nové techniky patJlil exkurzím, kterých se
účastníci dnů nové techniky zúčastnili
podle svého
volného výběru.'
.
, Účastníci
dnů nové techniky
dostali
rozmnožené
všechny hlavní referáty, které si odnesli na svá pracoviště, aby dále ještě v masovějším a širším okruhu pracovníků šířili znalosti o nejnovějších technikách, které
v oboru geodézie a kartografie
na:;;tupují, aby splnily
svoje poslání,
odstranily
nejnamahavější
geodetické
práce a zajistllv jejich vysokou produktivitu, jak ukládají směrnice Ústřední správy geodézie a kartografie
pro třetípěUletý
plán odvětví geodézie a kartografie.
~tork(1n

Ústřední správa geodéziea
roku 1959 druhé pozměněné

kartografie vydala koncem
vydání publikace

Smluvené značky topografických map v měřítkách
1:10000 a 1:5000,
a to v českém a slovenském
je 9 Kčs.

znění. Cena jednoho výtisku

České znění je k dostání v prodejnách map oblastních
ústavu geodézie a kartografie v Praze, v Brně a v Opavě; slovenské znění bude v prodeji u oblastních ústavi't
geodézie a kartografie v Bratislavě [prodejna v Nitře),
v Zilině [prodejna v Martině) a v Prellově.
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čS. VTS, krajská
sekcia pre stavebníctvo,
odborná
skupina
Inžinierska geodézia
- Bratislava
a Vedecké laboratórium
fotogrametrie SVŠT usporiada
v dňoch 18.-19.
2. 1980.
Semlnár o aktuálnych
problémoch
fotograme!rle.
Seminár sa bude konať v pavilóne
teoretických
ústavov
SVŠT,
Bratislava, Gottwaldovo
nám. 2. Budú prednesené
referáty
v rámci
programu:
I. Topografické
mapovanle
fotogrametr!ckou
metódou
1. Skúsenosti
z topografického
mapovania
fotogrametrickou
metódou v ČSR
2. Fotogrametrické
zhusťovanie
bodov pre
topogr afické
mapovanie
II. Fotogrametrické
mapovan:e
vo vel'kých mierkach
1. súčasný
stavvýskumu
použitia fotogrametrie
pre mapovanie
va velkých
mierkach
2. Signalizácia
bodov pre mapovanie
va velkých mierkach
3. Systematické
chyhy
pri
vy hodnocovani
na univerzálnych
vyhodnocovacích
strojoch
III. Aplikácie fotogrametrie
v ríiznych oblastiach
techniky
1. Skúsenosti
z vyhotovania
základných
železničných
plánov
fotogrametrickou
metódou
2. Využitie fotogrametrie
pre projektovanie
dopravných
stavieh
3. Súčasný stav a perspektivy
vývoj a lesníckej
fotogrametrie
4. Použitie
pozemnej
fotogrametrie
pre zamEriavanie
ťažobných lokalit
IV. Záver
1. Zhodnotenie
výsledkov
seminára
a vypracovanie
návrhu náplne pre fotogrametrickú
konferenciu
ČsVTS v r. 1961.

Přírůstky mapové dokumentace

VŮGTK v Praze

CSR:
Soubor

turistických

map:

Moravský kras.
Měřitko
1:75000.
Vydala ÚSGK za spolupráce
Ústředního odboru turistiky ČSTV. Zpracoval a vytiskl KRÚ v Praze.
2. vydání - 1959. Náklad 27350 výtisků (35351-62700).
Provedenl:
ofset. Rozměr kresby 57,5X76 cm, složená do formátu 13 X22 cm
Cena 6 Kč•.
VÚGTK - čIs. přír. 265/59.
Nástěnné mapy:
Střed,ní Evropa. Měřítko 1:1 000000. Ptolemaiovo kuželové zobrazpni. Vydala .ÚSGK.Zpracoval
a vytískl KRÚ v Praze. fo. vydáni 1959. Náklad 1500 síuborů. Provedení:
ofset. Soubor o šesti listech
rezměru kresby (celé) 200X135 cm. Cena v listech Kčs 29.70.
VÚGTK - čis přír. 270/59.
Školní nástěnná
fyzicko-politická
mapa
schválená
min. školství
a kultury jako učebni pomůcka pro školy všeobecně vzdělávací, pedaqogické a odborné.
Mapa s výškopisem znázorněným barevnou hypsometril,
stlnováním
a kótami důležitých vrcholů má zákres říční sítě, železniční sIti3
a v územi s ří.dkou komunikační sití pak i zákres silnic (cest). Sidlišté
jsou zakreslena signaturami
rozlišenými
podle počtu obyvatel. Na
doplňkové mapce je "Politický prehled" v měřítku 1:8000000.
Atlasy:
Školní zeměpisný atlas pro 4. a 5. ročník všeobeooč vzdčlávac'ch
šlkol. Vydal ÚSGK. Zpracoval a vytiskl KRÚ v Praze. 4. vydání - 1959_
Náklad 20000 výtisk\) (460201-480200).
Provedení:
ofset. Formát
21X30 cm. Cena 5 Kčs.
VÚGTK - čis: přlr. 268/59.
Skolský zemeplsný atlas pre 4. a 5. ročník všeobecnovzdelávaclch
škol. Vydala ÚSGK. Spracoval a vytlačil KRÚ v Prahe. 4. vyda01e 1959. Náklad 30000 výtisků
(70001-100000).
Tlač: ofset.
Formát
21X30 cm. Cena 5 Kčs.
VUGTK - čís. přlt. 269/59.
Školnl atlasy jsou v provedeni a rozsahu předchozích. vydáni.

VÚGTK
čis. prlr. 115/59.
Vengrlja (Maďarsko). Měřítko 1:750000. Konformnl kuželové zobrazeni. Vydání - 1958. Náklad 10000 výtisků. Rozměr kresby 72,5X55
centimetrů, složená do formátu 13X21 cm. Text k.mapě: V.V. Bodrln.
Cena 3 Ruble.
VÚGTK - Čís. přlr. 113/59.
Germanlja.
Měřitko
1:1 250 000. Konformni
kuželové
zobrazenI.
Vydáni - 1958. Náklad 10000 výtisků. Rozměr kresby 56,5X70 cm.
složená do formátu 13X24 cm. Text k mapě: A. Muchin. Cena 3 Ruble.
VÚGTK - čis. přlr. 119/59.
Grecija. Měřítko 1:1 500 000. Konformní kuželové zobrazení. Vydáni
- 1958. Náklad 5000 výtisků. Ro<měr kresby 68 X51,5 cm, složená
do formátu 13X22 cm. Text k mapě: L. A. Avdeičev, V. V. Bodrin.
Cena 3 Ruble.
VÚGTK - čls. přir. 116/59.
Danlja. Měřítko 1 :750 000. Konformní kuželové zobrazeni. Vydáni 1958. Náklad 5000 výtísků. Rozměr kresby 46,5X53,5 cm, složená do
formátu 14X22 cm. Text k mapě: B. Pochlebkin. Cena 3 Huble.
HaliJa; Měřitko 1:2 000 000. Konformní kuželové zobrazení. Vydání
- 1958. Náklad 5000 výtisků. Rozměr kresby 75X59,5 cm, složená
do formátu 14 X 23 cm. Text k mapě: G. Kula9 in. Cena 3 Ruble.
VÚGTK - čís. přír. 118/59.
Finljandlja.
Měřítko
1:2000000.
Konformní
kuželové
zobrazení.
Vydání - 1958. Náklad 10000 výtisků. Rozměr kresby 45X57,5 cm,
složená do formátu 14 X23 cm. Text k mapě: L. Grave. Cena 3 Ruble.
VÚGTK - čis. přir. 120/59.
Jugoslavlja.
Měřítko
1:1 250 000. Konformní
kuželové
zobrazení.
Vydání - 1958. Náklad 10000 výtisků. Rozměr kresby 72,5X58 cm,
složená do formátu 14X22 cm. Text k mapě: L. A. Avdeičev, V. V.
Bodrin. Cena 3 Ruble.
VÚGTK - čís. přír. 117/59.
Kanada: Měřltko 1:7 500 000. Konformni kuželové zobrazení. Vydání
- 1958. Náklad 5000 výtisků. Rozměr kresby 67 X65 cm, složená do
formátu 13,5X22,5 cm. Text k mapě: V. Gochman a L. Karpov.
Cena 3 Ruble.
VÚGTK - čís. přlr. lIl/59.
Indonezlja.
Měřitko 1:7 000 000. Merkatorova
projekce.
Vydáni 1958. Náklad 10000 výtisků. Rozměr kresby 75X36 cm, složená do
formátu 14,5X24 cm. Text k mapě: L. Ivanova a f!,.. Pavlov. Cena
3 Ruble.
VÚGTK - čís. přír. 117/59.
Fyzicko-politické
mapy určené pro veřejnost
mají terénní
tvary
znázorněny jemnou barevnou hypsometrií, doplněnou stínováním a zákresem vyznačených kot s uvedením jejich nadmořských výšek. Orografické celky zakreslené na mapách jsou popsány. Z polohopisu je
proveden podrobný zákres vodní sítě a hlavní sítě železniční a silnični, Sídliště jsou rozdělena podle politícko-správniho
významu a podle
počtu obyvatel do několika kategorii. Každá mapa má jednu nebo vlce
doplňkových map: hospodářskou,
průmyslu, zemědělství apod.
V přiloženém textu u každé mapy je všeobecný popis vztahujlcl se
k příslušnému státu nebo zemi a závěrem je index zeměpisných názvů
vyskytujícich
se na mapě.
Všechny uvedené mapy jsou 9raficky velmi pečlivě provedeny. Složeny jsou do příručního
formátu a s textem vloženy do tvrdých
obalů. Jejich upotřebitelnost
je v,ljestranná.
Geografičeskij
Atlas SSSR. Dlja 7-90 klassa. Vydalo GUGK MVD
SSSR, Moskva. Vytiskla Mínská Kartografická
továrna GUGK. Vydání
- 1958. Náklad 50 000 výtisků.
Formát 22 X28 cm. Cena 2 Ruble
30 kopějek.
VÚGTK - čis. přír. 122/59.
Školní atlas je tvořen dvoustránkovýml
mapami přeloženými
dovnitř;
jádrem
- vedle politické
mapy světa jsou mapy SSSR
v měř. 1 :25 000 000 - fyzická, klimatická, půdnl, rostlínstva,
národů,
lidnatostí
a politická.
Následují mapy fyzických poměrů Evropské
části SSSR, Uraiu, Kavkazu, Západní Sibiře, Východnl Sibiře a Dálného východu, Střední Asie a Kazachstanu. Atlas uzavlrají ukázky topografického mapování a přehled smluvených značek •.

SSSR:
Uvedené mapy vydalo GUGK MVD SSSR, Státní nakladatelstvl
zeměpisné literatury
v Moskvě. Vytiskla Rižská kartografická
továrna
GUGK.
AvstdJa. Měřítko 1 :750000. Konformní kuželové zobrazení. Vydáni
- 1957. Náklad 10000 výtisků. Rozměr kresby 80.5X47 cm, složená
do formátu 15 X23 cm. Text' k mapě: A. Muchin. Cena 3 Ruble
VÚGTK - čis. přlr. 110/59.
Alban!ja. Měřítko' 1 :600 000. Příčně válcové konformní
zobrazen!.
Vydáni - 1957,. Náklad 10000 výtisků. Rozměr kresby 38X58,5 cm,
složená do formátu 14X23 cin, Text k mapě: E. Silajev. Cena 3 Ruble.
VÚGTK - čís. přlr. 121;59.
Vellkobrltanlja
I Irlandlja.Měřltko
1:1500000.
Normálni konformnl
kuželově zobrazeni.
Vydáni :- 1958. Náklad 5000 výtisků.
Rozměr
kresby 67,5X79 cm, složená do formátu 13)(23 cm. Text k mapě:
N. Jakovlev. Cena 3 Rub\e.

Atlas ","iata. Vydalc PPWK, Warszawa. Vydáni - 1958. Náklad 25 000
výtísků. Formát 12 X17 cm. Cena 70 zl.
VÚGTK .• čís. přlr. 482/58.
Mapové části atla.u o 35 mapkách fyzického a politického zemeplsu
světa před,:házl na 230 stranách nejnovějšl
zaměpisné údaje a údaje
států a zemi jednotlívých
světadilů.
Dobrým vodltkem k rychlejšl
orientaci v této textové části je na každé straně v horním rohu kursivou předtištěný název toho světadílu, ke kterému se obsah vztahuje.
Atlas uzavlrá inde>: zeměpisných názvů.
Příruční atlas v obalu z umělé hmoty s převládající
textovou části
je dílo informačního charakteru.
Atlas samochodowy
Polski. Vydalo PPWK, Warszawa.
Vydáni
1958. Náklad 60000+200 výtiskd. Formát 13X23 cm.- Cena 50 zl.
VÚGTK - čls. přir. 483/58.
Automapa na 34 listech v základnlm plošném kolorltu s vybarvený-

mi les nimi komplexy, podrobnou vodnl sltl a místopisem má zakresleny železnice hnědou čarou, autostrády,
hlavni, vedlejší a jiné silnice
s kilometráží rllzně silnými červenými čarami, Na zadní straně každého dvoustránkového
listu je vždy vytištěn
"Informator
samochodowy" s plánkem prlljezdu některého velkého města. Listy jsou čislovány v rllžici; střední číslo je číslem listu, okolnl čísla Iistll navazujících.
Silniční mapu předchází fyzická a politická mapa Polska
Automapa je v praktickém
obalu z umělé hmoty.
Atlas do Historii Staro:iytnej. Autor Ludwik Piotrowicz. Vydavatel:
PPWK, Warszawa - 1957. Formát 20X30 cm.
VÚGTK - čís. přir. 491/58.
V historickém
atlasu je na dvanácti stranách v hlavních a vedlejšich mapách zakreslen sled dějinných události v oblasti Středozemního moře, Bllzkého, Středního i Dálného východu okolo r. 200 až do
doby před rozpadem Řlmského ímperia okolo r. 455.

Agrarwlrtschaftsatlas
der Erde in verglelchender
Darstellung. Zpracoval: Institut
fUr Agrarraumforschung
der Humboldt-Universltiit
zu'
Berlin pod vedenim Bruno Skibbe. Nákladem VEB Hermann Haack.
Geographisch-Kartographische
Anstalt Gotha. Vydáni - 1958. Formát
42X30 cm.
VÚGTK - čís. přir. 150/59,
Úkolem řady významných vědeckých pracovníkll a odborníkll bylo
předložit veřejnosti
přehled světového zemědělského hospodařeni tak,
aby nalezením
společných
ůkazatelll
byl vytvořen. jednotný
obraz
o druzlch hospodaření
ve světě, závislých na rozdilnostl
krajiny a
sociálním rozvrstvení obyvatelstva.
Výsledkem této velké a obtižné práce vzniklé zpracováním množství
sneseného materiálu je ..Agrarwirtschaftsatlas
der Erde" poučný nejen obsáhlou tematikou,
ale I zpllsobem jakým byl zpracován.
Za
podklad početných kartogramll a kartodiagramll
byla vzata mapa světa
zmenšená do měřitka 1 :120000000,
pro povětrnostní
mapy do měřítka 1:130000000. Obsah atlasu byl rozdělen do šesti velkých skupin
seznamujících
zl1jemce s rostlinnou a živočišnou výrobou ve světě a
ve 42 zemich světa, jakož i s činitely, které tuto výrobu podmiňuji.
Vysvětlující text je uveden v pěti jazyclch (německy, rusky, anglicky, francouzsky a španělsky).
Landschaftsdlagnose
der DDR, Zpracoval Reinhold Lingner a Frank
Erich Car!. Vydala Deutsche
Bauakademie.
Nákladem VEB Verlag
Technik Berlin. V plátěných deskách 25 tabull (rozměru 56 X 56 cm)
map, kreseb a fotografii
s textem v knižnlm podáni (17X24
cm)
1.48 stran,
VOGTK - čls. přír. 211/59.
Výzkumný ústav pro krajinné plánováni (Das Forchungsinstltut
fUr
Gebiets-,
Stadt- und Dorfplannung
der Deutschen
Bauakademie
zu
Berlin)
předkládá
veřejnosti
serii krajínných
map. kreseb,
studii
a fotografii s přiloženým popisem zjištěnýéh krajlnných škod na územl
NDR v letech 1950-1952,
Jde o dllči materiál zpracovaný z polnich náčrtll a fotografických
záběrll, který pro zveřejněni
návrhl,
graficky
upravil a redígollal
Frank Eri ch Carl.
Výzkumné práce byly rozděleny do čtyř tematických skupin. 1. Zjišťováni ploch kultur, které byly zcela nebo zči!sti zbaveny ochranných dřevitých porostll. II. Zjišťování' intensivnich
poruch ve vodnlm režimu.
III. Zjišťováni extremních
změn krajiny
dolovánlm. IV. Zjišťováni
extremnlho znečišťováni vzduchu prOmyslem, sidlišti a dopravou.
Takto provedený prllzkum má být nejen podkladem pro operativnl
plán k ochraně a ozdravěnl krajiny, ale též cestou k plánu přeměny
přirody za přispěnl všeho lidu tak, aby kraj inný obraz byl krásnějšl
a přlroda dala člověku co nejvíce.
Atlas der Erdkunde Iilr die Mittelschule. Vydal ve spolupráci' s VEB
Hermann Haack, Geographisch-Kartographlsche
Anstalt Gotha, Volk
und Wissen Volkseigener
Verlag Berlin. 1. vydáni - 1958. Formát
22X31 cm,
VOGTK - čis. přlr. 471/58.
Obsahem školního
atlasu světa jsou předevšlm
mapy Německa:
fyzická, politická, plldní, hornictvi a prllmyslu, mapy fyzických poměrll severnlho, středního •• jižniho Německa.
Následuji mapy Střední Evropy: fyzická, povětrnostnl,
geologická,
mapy celé Evropy a jednotlivých
seskupeni státll. Početné jsou déle
mapy světadilll a jejich čést! i mapy celého světa - rovn'Ož fyzické,
polltické, povětrnostnl,
geologické, pil dni, vegetace apod. Atlas uzavlrá mapa hyězdné oblohy.
V přlloze je připojena mapa Německé demokratické republlky v měřítku 1 :750 000, na jedné straně politická a na druhé všeobecně zeměpisná.
Atlas je velmi pečlivě zpracován, vhodná volba barevné škály výšek

a stinování
činí mapy fyzických
poměrll velmi plastické.
Rovněž
u ostatních druhll map je volba barev i znakll pllsobivě volena.

Rakousko:
Salzburg - Atlas. Bundesland Salzburg in 66 KartenbHittern.
Vydal
Egon Lendl, Waiter Pfitzner a Kurt Willvonseder. Nákladem Otto MUIler Verlag Salzburg. Vydání - 1955. Formát 37 X36 cm.
VÚGTK - čis. přír. 522/58.
Regíonální atlas sestávající z mapo'fé a obsáhlé textové části je svým
rozsahem pozoruhodné dllo vzniklé spoluprací řady odborníkll, vědeckých pracovníkú a za podpory úřadů a institucí.
Mapové dílo je rozděleno do pěti velkých skupín, v níchž je řada
map, kartodiagramll
a kartogramú.
První skupina - přírodní poměry - zahrnuje mapy situační, výš'kopisnou, geologickou,
hornin, povodí, fyzických poměrů, plldní polétrnostní,
vegetace
atd.
Druhá skupina
člověk - názorně ukazuj e věkové rozvrstveni
obyvatelstva,
skupiny nářečí, osídlení a zpllsoby zastavění,
zpllsoby
hospodaření a rozvrstvení obyvatelstva podle druhll hospodaření.
Třetí skupina - hospodářství
- je co do počtu zobrazení nejobsáhlejší;
je zde široce graficky
zpracováno
zemědělské
a lesní
hospodářství,
dále řemesla, peněžnictví
a úvěr, nerostné bohatstVÍ,
prllmysl, elektrická
energie a elektrifikace,
technická
díla, spoje a
lázně ve velehorách, doprava železniční,
silniční, turistika,
pošta a
telekomunikace,
dopravní zatížení, cizinecký ruch.
Čtvrtá skupina - dějiny, dějiny umění a lidové uměnl - zobrazuje
vývoj osídleni od nejstarších
dob až po vznik sídlišť a měst, vývoj
správního zřízení, rozsah církevního majetku, vývoj kostelnI a jiné
architektury,
obyčeje, vývoj a rozsah školstvl atd.
Pátá skupina - osvěta. řlzení a životnl úrqveň - zahrnuje správni
církevní
rozdělení.
druhy vzdělání,
kulturr!1 péči, protipožárnl
a
ochranná zařízení, zdravotní péči, sport, správní zřízení, mapu Salz,burgu a výčet zobrazení uzavírá vývoj zastavění vnitřniho města.
Atlas je určelj především široké domácí veřejnosti je velmí pečlivě
zpracován a vzorně upraven.

švýcarsko:
Taschen Weltatlas. Atlas Mondial de Poche. Tiskem KUmmerly & Frey,
Cartography,
Bern. Vydání - 1953. Formát 13X18 cm.
VÚGTK - čís. přír. 519/58.
Malý příruční atlas světa v politíckém kolorltu s místopisem a .ltI
nejdllležitějších
železnic v mapkách evropských státll a světadílll má
závěrem v jazyku německém a francouzském
několik zeměpisných
údajll a přehled zemi světa s uvedením jejich rozlohy, počtu obyvatel
a hlavnjho města,
E v rop a Strassen Atlas ... Tiskem KUmmerly & Frey, Geographlscher Verlag, Bern. Formát 14X23 m.
VÚGTK - čis. přlr. 520/58.
Silniční mapa (v knižním formátu na 140 stranách)
Evropy kromě
lidově demokratíckých
státll, SSSR a Finska. Mapy se stínovaným
terénem jsou uvedeny ve· třech měřítkách. švýcarsko a část Holandska v měřitku 1:500000, Norsko, Švédsko, Britské ostrovy, Pyrenejský
a Bálkánský poloostrov v měřitku 1:2 500 000 a Střední Evropa v měřítku 1:1 000 000.
Textová část atlasu je v jazyku německém, ítalském, anglickém a
francouzském.

Anglie:
The Faber Atlas Edited by D. J. Sínclair, M. A. Předmluvu uvádí
L. Dubley Stamp, C. B. E. Nákladem G E O Publishing Company (Oxford) Ltd. Vydání - 1956. Formát 22 X31 cm.
VÚGTK - čis. přír. 518/58.
Atlas určený šírokému okruhu zájemcll má úvodem politickou mapu
. Velké Británíe. Následuje zobrazeni čésti města Londýna v měřitku
1:2500,
1:10000 a typické
krajiny
v měřltku
1:25000,
1:100000
v protějšku s fotoreprodukcemi
leteckých snimkll příslušných
úsekll,
dále v měřítku 1 :200 000 plán města Londýna a v témže měřitku
10 mapek okoli velkých měst a přístavll. Mapami fyzických poměrll
jednotlivých
zemí brítských
ostrovll a celé Británie a déle mapamí
geologíckýmí, populace, hospodářskými,
povětrnostnimi
apod. se uzavlrá skupina map vztahujlcich se k britským ostrovllm.
Navazuji mapy světadi11l (dílči i celé) í mapy světa s velkým počtem map s rllznou tematikou.
Atlas uzavlrá mapa hvězdné oblohy
a index zeměpisných názvll s údaji k vyhledánl v mapě.
Všechny mapy atlasu na 146 stranách jsou barevně dobře sladěny,
takže opticky pllsobí příznivým dojmem. Atlas vynikli pečlivým grafickým provedením.
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