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USNESENí í

V. geodetické konference ČSVTS
o výhledu úkolů geodézie v ČSSR

V. celostátní geodetická konference konaná ve
dnech 11. - 14. května 1965 na Hradci u Opavy
probíhala v duchu dubnového usnesenI ÚV KSČ
o přípravě perspektivních plánů našeho národního
hospodářství za účasti nejširšího okruhu zeměmě-
řických odborníků.

Konference zhodnotila úspěchy čs. geodézie
a kartografie dosažené v průběhu uplynulých 20
let; 'souhrnně dokumentované na výstavě.

Konference projednala perspektivu úkolů od-
větví geodézie a kartografie v období 1966-1970
a výhled na další období, problematiku a výhledy
geodézie a kartografie vSeveromoravskémkraji,
perspektivu vědeckovýzkumné činnosti v odvětví
geodézie a kartografie a problematiku 'Přípravy a
odborné výchovy kádrů pro úkoly odvětví.

Jednání p(ltvrdilo, že činnost zeměměřičů za-
sahuje prakticky do všech odvětví našeho národ-
ního hospodářství a úzce souvisí s celkovým roz-
vojem výrobních sil. 'Budování palivové a energe-
tické základny, soustředěné do několika oblastí
našeho státu, vyžaduje potřebný předstih mapova-
cích prací. Zna'čné požadavky na geodézii a karto-
grafii má zemědělství při organizování a výstavbě
nových zemědělských výrobních celků, spojených
se stavbou nových sítí hospodářských cest. Geode-
tické práce jsou nezbytné pro řešení projektů in- \
vestiční výstavby ve vodJ;lím .hospodářství, při me-
lioracích, výstavbě nádrží d rybníků, stavbě vo-
dovodů a kanalizací. Územně technická řešení
Spojená s výstavbou Sídlišť a přestavbou vesnic
při delimitaci zeměq.ělského a lesního půdního
. fondu nelze realizovat bez vhodných map a plánů.
Rovněž rozmisťování průmyslové výroby se zřete-
lem k ekonomickým podmínkám oblastí a s ohle-
dem na ochranu i přetváření krajiny a rozsáhlé
rekultivace devastovaných ploch ~yžadují přesné
mapové podklady. Též postupné přebudování a roz-
sáhlý program nové výstavby sítí silniční, vodní
a železniční dopravy i spojovacích sítí kladou
značné nároky na práce geo'detů a kartografů.

Důležitou skupinu prací tvoří technickohospo-
dářské mapování. PoUle dosavadních, zkušeností
lze upřesnit požadavky na toto, mapování tak, aby
byl vytvořen reálný výhled do r. 1970. Potřeba
udržovaných map velkých měřítek vyvolává nut-
nost reambulace mapových děl zejména \v těch
'případech, kdy mohou svou 'kvalitou a přesností
vyhovět požadovaným nárokům.

Důležitým politickohospodářským úkolem geú-
dézie je udržování evidence nemovitostí ve shodě
se skutečným stav~m .v přírodě. S, tím souvisí
údržba jak mapových, tak yýpočetních operátů.
Především je nutno udržovat mapové podklady ve
~hodě se skutečným stavem. Tento mapový fond
ve své celistvosti bude třeba používat a využívat
ještě řadu let, zejména moderními reprodukčními
postupy.

Rostoucí kulturní úroveň v našem státě vyvo-
lává další potřebu kartografických výrobků, což
se odráží v požadavcích na .·zpracování dostateč-
ného množství pomůcek pro výuku na školách,
map a atlasů s nejrůznější tématikou pro nejširší

veřejnost, i. vyhotovování speciálních kartografic-
kých výrobků, jako např. glóbů, plastických map
apod.

Hlavní práce na perspektivnítn plánu budou
soustředěny do druhé poloviny letošního roku.
Konference se sešla s takovýPl předstihem, aby
bylo možno použít jejích výsledků k usměrnění
základních úkolů našeho odvětví. Dobře zvážené
a z praxe členů ČSVTSvyplývajíCí připomínky po-
mohou upřesnit a usměrnit návrh perspektivy do
r. 1970 i další dlouhodobý výhled.

V současné době se rovněž zpracovávají per-
spektivy vědeckovýzkumné činnosti. Téze dalšího
rozvoje vědy a techniky v geodézii a kartografii,
předložené účastIÍíkůmkonference, jsou dobrým
základem pro připomínky širokého pléna odborní-
ků, a pomohou k správnému zaměření vědeck~yý-
zkumné činnosti VUGTK, vysokýCh škol a dalslch
výzkumných a vývojových pracovišť. V ,souvislosti
s tím přikládá konference značný význam vědec-
kým, technickým a ekonomickým informacím.
Konfereneťl ukázala potřebu a účelnost užší me-
zinárodní spolupráce při koordinaci plánů a řešení
úkolů rozvoje vědy a techniky v socialistických
zemích. Náročné úkoly, před nimiž stojí naše geo-
dézie a kartografie při postupující mechanizaci a j
automatizaci, vyžadují, aby studium a odborná vý-
chova na zeměměřických školách všech stupňů
byla neméně náročná než u jiných technických
oborů a vyžaduje podle našich i zahraničních zku-
šeností na vysokoškolské úrovni i stejnou délku
studia. Perspektivním úkolům našeho odvětví také
vyhovuje připravovaná výchova zeměměřických
inženýrů širokého profilu, jejichž specializace by
byla doplňována zavedením postgraduálního studia.
S tím souvisí také nutnost správného nasazování
absolventů a jejich využití v ipraxi podle získané
kvalifikace. Konference kladně hodnotí dosavadní
výsledky Instruktážního střediska průmyslové geo-
dézie při ÚGK. 'v Praze na pracovišti v Berouně.

Další výhled prací vyžaduje rovněž aplikovat
nové zásady zdokonaleilí plánovitého řízení národ-
ního hospodářství v odvětví geodézie a kartografie,
promýšlet nejvhodnější formy organizace práce a
ve stále většl:m rozsahu řešit problematiku perspek-
tivy jednotlivých druhů prac! a úkolů.

Konference proto:
1. ukládá všem členům VTS, závodním pobočkám,

krajským komisím a odborné komisi při ÚR
ČSVTS v průběhu letošnílIo roku aktivně se
podílet na pří1pravě perspektivního plánu a při-
pomínkami usměrňovat další vývoj úkolů geo-
dézie 'a kartografie;

2. doporučuje hospodářským orgánům a organi-
zacím využít materiály a závěry této konferen-
ce pro další práce na výhledu ú.kolů geodézie
a kartografie;

3. doporučuje, aby geodetické složky prohloubily
ještě více spolupráci při řešení společných
úkolů v další perspektivě i při jejich konkrét-
ním zajišťování;
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4. doporučuje všem členům ČSVTS působit svými
pracemi ke zkvalitnění evidellce nemovitostí a
všemhoslpodářským orgánům učinit oplltření
ke zkvalitnění plnění tohoto úkolu;

, 5. doporučuje resortům a organizacím, které ná-
rokují gE;lodetické práce nebo kooperaci při jé-
jich provádění, aby své poža'davky předkládaly
po důkladném vzájemném projednání technic-
kých parametrů v potřebném předstihu tak,
aby V'Časným dokončením geodetických prací
s delším výrobním cyklem mohly být uspokoje-
ny perspektivní požadavky; ,

6. ukládá projednat téze další vědeckovýzkumné
činnosti v odvětví geodézie a kartografie /před-
ložené 'konferenci a zaujmout k nim stanovisko
V prilběhu letošního roku;

7. ukládá všem 'členilm ČSVTS,závodním poboč-
kám, krajským komisím a odborné komisi při
ÚR ČSVTS přispět k zvýšení 'Úrovně vynález-
covského a zlepšovatels'kého ·hnutí ,a aktivně
spolupracovat na provozním výzkumu nových
technologií, zvláště na úseku využití stávajíoích
investic ve fotogrammetrii a li:artografické po-
lygrafii;

8. doporučuje hospodářským orgánům a organi-
zacím věnovat zvýšenou pozornost dalšímu
budování soustavy vědeckotechnických a eko-
nomických informací a propagace se zaměře-
ním na mechanizaCi při dokumentování infor-
mací;

9. doporuču'je, aby při dalším řešení problémil
výchovy a odborné 'přípravy kvalifikovaných
pracovníkil 'pro potřeby geodézie a kartografie
bylo fy užito materiálů z V. konference;

./

10. doporučuje při zpracování učebních programil
postavit výchovu odborníků na velmi dobrých
základech matematicko-fyzikálních, znalostech
ekonomiky a organizace zeměměřických prací
jako podkladu pro zvládnutí moderní techniky
a mapovacích metod; ,

11. ukládá orgánům ČSVTS spolupracovat s od-
bornými školami všech stupňů při vytváření
koncepce výchovy a výuky a při zpracování
učebních programů a organizování postgra-
duálního studia;

12. doporučuje, aby na všech geodetických praco-
vištích byl proveden podrobný rozbor potřeby
a využití odborných technických kádrů a na
jeho základě byly vypracovány požadavky na
počty a kvalifikaci absolventů odborných zElmě-
měřic~ých škol všech stupňů tak, aby získané
kvalifikace \,mohlo být co nejlépe využíváno;

13. doporučuje všem hospodářským organizacím,
provádějícím geodetické práce,. aby podle mož-
ností pomohly při zle'pšení materiálního vyba-
vení odborných ,škol všech stupňů; .

14. ukládá všem členům, závo'dpím pobočkám,kraj-
ským komisím a odborné komisi při Ústřední
radě ČSVTS 'aktivně se podílet na realizaci
zásad zdokonalení plánovitého řízení národního
hospodářství v odvětví geodézie akartograf1e
a 'využívat dobrých zkušeností experimentují-
cích pracovišť;

15. doporučuje. orgánům VTSaktivně se podílet
na přípravě a organizaci mezinárodního sym-
l;lOsia o fotogrammetrick~m mapování ve vel-
kém měřítku připravci;Vaného ÚSGK ve spolu-
/práci s ČSVTS v roce 1966 v Praze.

Prostorové protínání zpět
na dva známé ~ody I

Ini. dr. Ludvik Hradil~k Dr. Se.. ,Katedra uiitě geofyzi~y
Un,iversity Karlovy. Praba

V horských oblastech. je často obtížné najít tři známé
body pro určení polohy nového bodu zpětným protíná-
ním. V článku [1] byl proto odvozen postup pro určení
výšky a vódorovné polohy z měřeného vodorovného a

I dvou svislých úhlů na dva známé body. Při malých
výškových úhlech je určení vodorovné polohy méně
přesné, výpočet výšky však neselhává ani v případě,
kdy se oba výškové úhly blíží k nule. V tomto příspěv-
ku shrneme výsledky [1] a doplníme je výpočetním
formulářem s poznámkami k praktickému výpočtu.

Formulace· ólohya její řešeni

Na bodu P (obr. 1), jehož výšku H a vodorovné vzdá-
lenosti $1' 82 chceme určit, byly změřeny zenitové
vzdálenosti Zl' Z2 a vodorovný úhel lX na dva známé
body A, B, jejichž výšky Hl' H2 a vodorovnou vzdále-
nost 8 známe. Označení známých bodů volme tak, aby
Hl>H2•

Dále ,označme h= HI-H2 známý výškový rozdíl a
hl =HI-H, h2=H2-H hledané výškové rozdíly.
Zanedbáme-li předběžn~ zakřivení zemského povrchu,
platí / mezi známými a hledanými veličinami tyto
vztahy: .

81 = hltgZI·

82 = h2tgZ2
.ft = h't-h2

Dosadíme·li (1), (2), (3) do (4), dostaneme kvadra-
tickou rovnici pro neznámou hl

hi(tg2Z1 + tg2z2- 2 tgzltgZ2COSlX) -'-- 2 hlh (tg2z2-

~ tgZttgZ:lcoStt)+ h2tg2z2- 82= O , (5)
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11, = htg2z2 - htgz1tgZ2COSiX± V82(tg2Z1 +( tg2z2- 2 tgz1tgZ2COSiX)- (htgz1tgz2smx)2 .
1 . tg~ + tg2z2- 2 tgz1tgZ2COSiX

Pro výpočet výškového ro~dílu hl nad elipsoidem do.
sadíme podle [2, (3)] do vzorců (5), (1), (2)

sin (~' -911) sin (z'f - 0,935911)tgz1 = ------ = -~~~---
(.
' 1 ) cos (z'f ~ 0,435911) (7)

c9s Zl: - 2 911

1
kde Zl = z'f +2 k 911+ /':,Z '(posledIú člen /':,z při

výpočtu zanedbáváme, protože jej nemáme), Podobně
vyjádříme tgz2; z'f, Z~2 jsou měřené zenitové vzdále-
nosti, k = 0,13 předpokládaná hodnota refrakčního
kO):lficientu, 911'912středové úhly elipsoidu, příslušející
stranám, 81,82, a b.z op~ava z tížnicové odchylky na
bódu P, jež může ve vysokohorských oblastech snadno
dosáhnout lQ-15cc. Protože ji obvykle neznáme,
bude největším zdrojem chy~y; u záměr do 5 km může
převýšit jak chybu v měřeném úhlu, tak i nejistotu
z refrakce.
Středové úhly 911'912'které potřebujeme pro převod

vzorce (6) zroviny na elipsoid stačí proto ~rčit s přes-
, ností + l0ee: l1;ejimázepoložíme 911e~8~,91~e=8~,vy-
jádřené v dekametrech. Délky stran 81,82 je třeba pro
výpočet 91~,91~odměřit s nejistotou ± 100 m z topogra-
fické mapy nebo je přibližně' vypočítat podle vzorců

(6), (1), (2). Se stejnou přesností je třeba znát u před-
běžnou výšku Hp pro redukci vodorovné vzdálenosti 8

z nulové výšky na výšku bodu P:8 = 80( 1+ ~).
Počítáme-li 80ze souřadnic, musíme vzít v úvahu také
zkreslení daného zobrazení.
Znaménko u odmocniny ve vzorci (6) volíme tak,

aby vypočtená hl byla bľízká hodnotě h~ odhadnuté
z mapy, Má-li odmocnina ve vzorci (6) malou hodnotu
a rozdíl mezi dvojím řešením se blíží nejistotě v odha-
du výšky h~ z mapy,je třeba určit znaménko odmocni-
ny podle pravidel odvozených v [1]. .

Podmínky.řešitelnosti, pozná:mky k- praktickému
výpočtu -

Úloha n6111áreálné řešení, je-li ve vzorci (6) výraz pod
odmOcninou záporný. V praxi se tento případ vy.
skytne zřídka,. jen když je vodorovná vzdálenost 8
bodů A, B malá. O existenci reálného řešení se může-
me přesvědčit přímo v terénu takto: v topografické
mapě určíme přibližnou polohu nového bodu P a ko-
lem bodů· A, B opíšeme kružnice Ó poloměrech rA =
= h1cotz1, rB = h2cotz2, v nichž protínají záměrné ku-

,

I
P"" 21b Hp 1400 ID 8'1J 2620 ID ~ 2690 ID k'IJ 1100 ID, . 1

I
1

.'"

A"", Kriváň LJy 2169,90 ID: 8. 2 4~1,42 ID

I
k 910,78 m zm 72g7057

1

B"" Grúnik LJx 1074,61 ID I 8 2422,07'ID <X 62g5107 zm 9~2871. 1

Výpočet kl' k" 8" ~a

1 rpl 26200 17 sin <X 0,831563
3 z': - 0,1135fPl 72g6812 18 cos <X 0,555430-
4 z': - 0,435 rpl 72g6943 19 tg Zl tg Zasin <X ~0,164 865
2 fPa / 2690e 20 2 tg Zl tg ZaCOS<X 26,937660
5 z:' - 0,935 fPa 94g2620 21 k tg Zl tg Za cos <X 12267,14 m
6' z:' - 0,435 rpa 9Jg2754 22 8a (tg'Zl + tg2za - 2 tgzl tgz. cos <X)91 587 850
7 sin (z': - '0,935 fPl) 0,909331 23 (k tg Zl tgza sin <X)' 337300970
8 ~os (z': - 9,345 rp1) 0,415886 24 D = (22) -' (23) \~54 286 880
9 sin (z~ •.....•.0,935 rp.) , 0,9.95 941 25 VD 15946,38 m
10 '" .-~ 0,089801 26 tgazl + tgz. ~ 2 tgzl tgz. cos lX 100,843027cos (:4a - 0,435 rp1)
11 tgz1 = (7) : (8) , 2,186491 27 k tgaza - k tgzl tgz. cos <X+ VD 115507,13 m
12 tgza = (9) : (10) 1,090534 28 g tg'za - k tgz1 tgz, cos <X-- VD 83812,37 ID
13 tgazl .~ 4,780743 29 kl = (27) : (~6) 1147,37-- m
14 tg~ tgza 24,249353 30 ha = k1-k 236,59-- ID
15 tg"z, 122,999944 31 81 = tgzlhl 2508,72 ID
16 k tgaza 112025;889 m 32 8a = tgzaha 2624,00 in

3318~ + 8~
34 '-281811 COS '?'

13179102
-7312694

5866408
!5866 423
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žele vodorovnou rovinu ve výšCe bodu P.; Protínají.li
se tyto kružnice v bodu P, (v jehoblíikosti), řešení
existuje. ,
Při praktickém výpočtu rta tab. 1. odhadneme nej-

prve z mapy přibližnou výšku Hp a délky s~, s~,ze sou-
řadnic určíme vodorovnou vzdálenost s bodů A, Ba
jejich výškový rozdíl h. Pak počítáme postupně
;vzorce (7), (6), (3), (2), (1) a nakonec pro kontrolu
vzorec (4); užíváme-li šestimístných tabulek trigono-
metrických funkcí očekáváme rozdíl v šesté cifře mezi
82 určenou podle (4) a S2 vypočtenou z původní dílky s.
Kontrola se vztahuje na výpočty od č. 13. Hodnoty
č. 1-12, bezprostředně odvozené z měřených veličin,
musíme zkontrolovat nezávislým výpočtem. Poslední
dvě cifry u hodnot hl' h2 mají význam jen pro zkoušku
numerického výpočtu, aby veličina s- měla šest plat.
ných cifer. \

Přesnost vypočtených, veličin, praktické výsledky

Při vyšetřování vlivu· chyb měřených, resp. daných
veličin jako diferenciálů funkce (6), se ukazuje, že
chyba způsobená nejistotou v délce strany s i ve vodo-
rovném úhlu lX je ve srovnání s ostatními chybami
malá. Chyba + IOCc v měřeném výškovém úhlu způ,
~obí v případech, jež' se mohou v praxi vyskytnout,
nejistotu 3 až 6 cm Ve výškovém rozdílu hl' Odhad
úhrnné chyby dhl je + 8 cm. '
Chyby V" llOrizántální p~loze bodu P závisí přede-

vším na chybách ds ve vypočtených délkách Sl' S2'

Rozhodující je sklon záměry, nebot ds = dli, ; pro
cozz

z = 80- je ds = +lOdh, pro z = 95· je ds = +160dh.
/ Horizontální souřadnice bodu P je proto třeba poČítat
ze strany, jejíž záměra má větší sklon. Klesají-li' oba
výškové úhly pod 5-, nejistota v horizontální poloze
boduP se rychle zvětšuje.

Odvozené vzorce byly nejprve ověřeny na dvou zná-
mých bodech z.oblásti Vysokých Tater (roidíl3 cm od
kontr.olní výšky) ana dalších třech neznámých bo-
dech byly změřeny výškové a vodorovné úhly vždy na
tři známé body. Výškové rozdíly byly počítány vždy
dvakrát, ze dvou dvojic, daných bodů. Při cílení na
staré záměrné signály byl rozdíl mezi~yojím výpoč-
tem 20 a 30 cm. Tento rozdíl je možno vysvětlit tím"

že výška a excentricita signálů nebyla znova q.rčena
a že cílení při měření výškových úhlů značně skloně-
ných delšíchzálllěr je na obvyklý typ signálů málo
spolehlivé. V případě, že bylo cíleno na body s nový-
mi válcovými signály [2, obr. 1], byl rozdíl mezi dVo-
jím výpočtem 6 cm.

Lektoroval: prof. inž. dr. Josef Bohm, DrSc., FS ČVUT
Praha
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Meziniírodní mapa světa

Od roku 1965 budou kartografické služby zemí socia~
listického tábora vydávat Mezinárodní mapu světa
v měřítku 1:2 500 000. Mapa bude zpracována v sou-
vislém kladu listU a pokryje 244 mapovými listy celý
zemský povrch včetně oceánu. Formát jeqnotlivých listu
bude asi 100X80 cm. Zvolené zobrazení umožní sesta-
.vování jednotlivých mapových Iistu do větších územ-
ních celku.

Mezinárodní mapa světa v měřítku 1:2500 000 'bude
prvním, souvislým mapovým dílem znárazňujícím celou
Zemí v tak podrobném měřítku. Pro obsah mapy byly
stanoveny jednotné zásady a jednotný klíč ve dvanácti
barvách. Názvy listů, značkový klíč, přehledy politic-
kého rozdělení, seznamy použitých zkratek a ostátní
mimorálllové údaje budou na mapách uváděny v ruském,
a anglickém znění; popis v mapě (názvy měst, řek,
státu, území, moří; jezer, hor atd.] bude však prove-
den pouze v latince při \co největším zachování úřed-
ních názvu platných v příslušném státě. Listy budou
číslovány pruhěžně podle zeměpisné sítě 'a jako název
listu bude použito' jména největšího sídliště (případně
ne~jvětšího ostrova] zobrazeného na příslušném Ustě.
Obsahem mapy bude polohopis, sídliště v šesti veli-
kostech podle počt\! obyvatel, hranioe státu a hranice
podrobnějšího správního rozdělení, podrO'bná hydrogra~
fická železniční i silniční síť znázorněná splavnost řek,
kanáÍu a pruplavii,' označené námořní přístavy, mezi-
národní letiště a četné d'alší údaj,e fyzicko-geografické
i ekonomicko-geografické. Terén bude vyjádřen podrob-
nými vrstevnicemi vybarvenými podle stanovené stup-
nice 'barev s v-rhěrem kát.

K,aždý mapový list bude doplněn číselným a gra-
fickým měřítkem, kladem sousedních mapových listu,
přehledem politického dělení zobrazeného území, vy-
světlivkami k použitým smluvenýrn značkám a sezna-
mem zkrtatek. Soubor/listu, Mezinárodní .mapy světa
1:2500000 bude. doplněn brožurkou, obsahující. přehled
klladu vš,ech' 244 listů a klíč k smluveným značkám
použitým v mapě.

Na tvorbě a vydání mapy se podílejí kartografické.
služby Bulharska, Československa, Německé demo:kratic~
ké republiky, Polska, Rumunska a Sovětského svazu.
V letošníma přfštím roce budou postupně, vydány listy
z celého území Evropy, Afriky a Jižní Ameriky, v dalších
letech pak listy z Austrálie a Ůfeánie (tyto mapy zajíš-
ťuje Ústřední správa geodézie a kartografie v Praze),
Asie a Severní Ameriky .. Vydání celého díla bude ukon-
čeno v roce 1968. .

Cena jednotlivých mapových listu bude určována
s ohledem IJJarozsah pevniny, jež je na listě zobrazena,
pro každý mapový list zvlášť v rozmezí od 15',- do
25,- Kčs.

Distribuci Mezinárodní mapy světa bude provádět
v ČSSR centrálně u<:NlHA,prode'jna 0105, Praha 1, .Štš-
pánská ul. 42, tel. 246-463.

Tyto- předběžné informace podávají přehled o mapě,
kte,rá bude jistě edičně i obsahově pozoruhodným dílem.
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Chyba násobnej konštanty
nitkového diafkomera

'Ini. Juraj Šolc, CSc., katedra geodézie SVŠT,
. Bratislava

Násobná konštanta je jedným z faktorov, ktorý v znač·
nej miere Vplývá na presnosť merania dižok a prevý-
šení nitkovýin diarkomerom. Z kontrólnych meraní
možno rahko zistiť, že u vačšiny nitkových diarkome-
rov sa vyskytuje chyba násobn~j konštanty čiže,
skutočná, zistená, hodnota násobnej konštanty sa liši
od hodnoty nominálnej. Tento poznatok sme overili
napríklad na náhodne vybraných 20 teodolitoch
zbierky Katedry geodézie SVŠT. Odchýlka v hodnote
násobnej kouštanty čiže chyba,6k u týchto prístrojov
bola vo vačšine prípadov dosť pozoruhodná, vačšia
ako chyba samotného nitkového diarkomera; u 8 teo-
dolitov bolo ,6k>0,25, u 7 teodolitov bolo,6k v med·
ziach 0,1:--0,25 čiže už jasne dokázatefná a len u 5
teodolitov bola chyba násobnej konštanty menšia ako
0,1 čiže už málo pre~kázaterná [7]. Aj keď je to malý
počet skúšaných teodolitov vidíme, že aj u novodo·
bých teodolitov sa ukazuje nutným preskúšať hodno·
tu násobnej konštanty každého nitkového diafkomera
ešte skor ako použijeme teodolit na meranie.

Na určenie skutočnej hodnoty násobnej konštanty
nitkového diafkomera poznámeviaceré metódy, ktoré
súpodrobne uvádzané v učebniciach geodézie. Vofba
met6dy ovplyvňuje zčašti aj presnosť určenia skutoč·
nej hodnoty násobnej. konštanty a preto sa v ďalšom

- stručne zoznámime s tromi najznámejšíIIl;.i metódami

- elementárnou
- pomocou nomínálnych bodov
- z rozdielu dvoch čítaní,

ktoré aj podrobne analyzujeme. Pri skúškaQh zistené
chyby násobnej konštanty pripíšemevcelku na vrub
nie celkom presnému vyhotoveniu odstupu. dištanč-
ných l'ysiek nitkového ,kríža resp. určeniu ohniskovej
vzdialenosti objektivu.
Elementárna metóda je rtajjednoduchší sposob
určovania konštant nitkového diafkomera., Spočíva
v tom, že při vodorovnej zámere ďalekohfadú určujeme
latové úseky l (obr. 1) na bodoch, ktorýchvzdialenosť
od stanovišťa 8 sme presne bdmeralí s pomernou chy-
bou okolo 1: 5000 až 1 : 10000. Hodnoty násobnej

$\ =lB 1
,--- .. ---~ ,
_____ s, ----- ,

konštanty určujeme pri rozne dlhých zánlerách a na
každom bode opakqjeme odčítanie príslušného latové-
ho úseku pri nepatrne zmenenej polohe ďalekohradu.
Aritmetický priemer z hodnot latových úsekov odme·
raných na jednotli:vých bodoch zavádzame do vý-
počtu ako jedno pozorovanie. Po dosadení hodnoty l
dovzťahu

dostaneme hodnoty násobnej konštanty pre každú
vzdialenosť resp. každý bod. Všetky vypočítané hod-
noty násobnej konštanty by mali byť rovnaké, ovšem
pre nevyhnuterné meračské chyby sa tieto hodnoty na·
vzájom líšia a preto ich musíme vyrovnať. U novodo-
bých ďalekohradov stálej dÍžkyhradáme len jednu
neznámu, násobnú kouštantu k a preto tak ako sato
bežne v literatúre aj uvádza [1] [2] uvažujeme len
metódu vyrovnania priamych pozorovaní, ktorá pre,
svoju jedn~duchoeť má yačší praktický význam ako
napr. met6da sprostredkujúcich pozorovaní.

Čiastočnou nevýhodou elementárnej metódy je, že
aj keď nepatrne zmeníme polohu ďalekohradu pri opa-
kovanom odčítaní latového úseku, predsa sme ovplyv-
není prvým odčítallÍm. Vzdialenosti stanovišťa prístro-
ja po jednotlivé body zásadne nevolíme celé metre
alebo desiatky metrov. Jednotlivé body pred meraním
je najlepšie len vytyčiť a až po odčítání latových
úsekov ich presne odme~ať.

Met6da pomocou nominálnych bodov. Chybu
násobnej konštanty určíme u tejto metódy rovnako
ako pri elementárnej metóde na základe známej
vzdialenosti 8 (určenej predom presnejším sposobom)
a odmerania príslušných latových úsekov. Rozdiel je
len v tom, že na zníženie vplyvu chyb z odčítania,
určenie latových úsekov je' usporiadané osobitným
sposobom. Latové úseky neodčítavame na. tzv. nomi-
nálnych bodoch, ktorých vzdialenosti sine od prístroja
priamo odmerali, ale na bodoch symetricky rozlože-
ných okolonominálneho bodu (na niekorko desiatok
centimetrov) podfa schémy uvedenej na obr. 2. Arit-
metický priemer odčítaných latových úsekov na sy-

s; 1, 1b 1a ;1 fu' b' 1,'
:---- s, - __ ~
I

2< 2b 2a :22á2b'2c'
I,
I,
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metrických bodoch kaž dej skupiny potom odpovedá
latovému úseku príslušného nůminálneho bodu např:

1 _ lle -f-..Jib + lla + lla' + lIb' +lc,
1 - 6 '

ktorý potom dosadíme do vzťahu (1) na určenie hodno·
ty násobnej 40nštanty. Vzdialenosť symetrických
bodo:v od nominálneho bodu pred meráním len vytýči.
me a až po odčítaní latových úsekov ich odmeriame, čo
zaistí nezávislosť odčitania latového úseku (nie sme
ovplyvnení predchádzajúcim odčítaním a ,ani vzdia-
lenosťou 8).
Metóda z rozdielu dvoch odčítaní. V literatúre
[3J [4J sa uvádza často ~šte ďalší sposob určenia ná.-
sobnej konštanty po<Uavzťahu I

k = 81-82 (2)
11-12

pričom 82 má byť kratšia, vzdialenosť a 81 dÍhšia vzdia.
lenosť. Tento spÓsob určénia násobnej konštanty ibol
výhodný a nutný v čase keď vačšina tachymetrov bola
vystrojená Keplerovým ďalekohladom - so súčtovou
kůnitantou. Na: presnejšie určenie násobnej konštanty
bol potrebný viičší latový úsek [6J,.čiže dÍhšia zámera a
'pritom súčtová konštanta zo vzťahu (2) vypadla. Na
presnejšie určenie súčtovej konštanty' bola potrebná
kratšia zámera, kde chyba z odčítaíŮa latóvého úseku
bola ešte pomerne malá, čiže vzťah

C = 82-k12 • (3)

Druhý vzťah (4) určujúci hodnotu í3účtovej konštanty
z vačšieho latového úseku (odčítaného obyčej ne menej
presne ako 12) mal skol' len kontrolný charakter

c = 81 - k11 (4)

V menovateli vzťahu (2) je rozdiellatových úsekov,
ktorý pri výskyte aj malej chyby (napr. z odčítania)

/ opačného znamienka može nevýhodne vplývať na
presnosť určenia násobnej kouštanty. Nevplýva vý-
40dne na presnosť určenia násobnej kouštanty u tejto
metódyani to, že pri výpočte skracujemelatové úseky
a potom viac vplýva pa presno~ť .výsledku chyba z od.
čítania latového úseku (viď zdovodnenie v teoretickom
rozbore).
/ Pri určovaní chyby'~sobnej konštanty ~ko optimál-
nu dfžku zámery uvažuJú autori rozne: tak napr. Če-
botarev [IJstr. 202 uvá.dza, že kratšie dÍžky zámer ako
50 m je účeln~ vypustiť pri určovaní hodnoty násob-
nej konštanty a poůžívazámery dlhé až do 300 m;
Prof. Gál [2J str. 305 uvádza vhodné dÍžky zámer medzi
40-60 m;vačšina autorov však uvádza dÍžky zámer
od 10 m do 100 m, bez toho, aby uviedli ktoré sú opti.
málne dÍžky zámer. Bude preto účelné analyzovať ako
vplýva dÍžka zámery na presnosť urqenia násobnej
koI}.Štanty.

Teoretic~y rozbor presnosti určcnill násobnej
lronštanty .

/,

Pri teoretickom rozbore presnós~i určenia násobnej
konštanty vychá~ame zo vzťahu (1). Keď tento
vzťah difereJ;lcujeme a diferenciálom prisúdime vý-
znam stredných chýb, dostaneme [5J (ked' priail.J.ome-
ranú dížku 8 považ'ujeme.za presnú hodnotu). ' ,

Zo vzťahu (5) vyplýva, že presnosť určeíŮa násobnej
kouštanty ovplyvňuje vefkosť latového úseku 1a stred-
ná chyba určenia latového úseku ml' S rastúcimi
držkami zámer stredná chyba určenia· násobnej kon-
štanty mk sa zmenšuje vplyvom latového úseku 1 a
zase zvačšuje vplyv;om strednej chyby určenia latové-
110 úseku ml' '

Stredná chyba odčítaíŮa na lati mo v mm je podra
známeho Hohennerovho vztahu [2J udávaná

'/no --' ± (-0,2± 0,019 : i) ,
kde 8 je držka zámery \r metroch, z zvačšenie daleko·
hladu a i je hodnota najmeušieho! dielika laty v mi-
limetroch. Strednú chybu určeni a latového úseku
dostaneme'

V tabufke 1 uvádzame vyčíslené hodnoty vzťahu (5)
pre rozne držky zámer resp. vefkosť latového úseku,
pričom strednú chybu určenia latov'ého úseku sme
u:važovali podra vztahu (6) a (7), pri i = 10 mm az =25.

8 (vm) I Je_ (v mm-') I ml (v mm) I mk
I I

I >

10 1,000

j"
0,39 0,390

20 0,500 0,50 0,250
40 0,250 0,71 0,180
60 0,167 0,94 0,155
80 0,125 1,14 0,143 '
100 0,100 . 1,'36 0,136
120 0,083 1,57 0,130

Z hodnot uvedených v tab. 1 vyplýva, že latový
úsek viac vplýva na presnosť určenia násobnej kon-
štanty ako stredná chyba určénia latového úseku, na·
kofko s rastúcou držkou zámery sa viac zvaěšuje látový
úsek, ako sa zmenšuje presnosť určenia latového
úseku a preto možeme všeobecne, konštatovať, že
s rastúcou dížkou zámery sa zvyšuje presnosť určeíŮa
násobnej konštanty nitkového diafkomera. Pri krátkej
zámere neistota urěenia latového úseku cite!ne vplýva
na pomerne malý latový úsek a tým ovplyvňuje
presnost určenia násobnej kouštanty. Pri zámerách
drhšíchako 40-50 m Sa presnosť určenia násobnej
korištanty len: málo zvyšuje a llreto za dolnú hranicu
optimálnych dÍžok zámer je účelné považovať 40-50
III [8].
Pre určeíŮe hornej hranice optimálp.ych dÍžok zá-

mel' nemožeme aplikovať Hohennerov vzťah (6) urču-
júci presnosť odčítania latového úseku, pretože Sil,·

motný vzťah (6) bol povodneurčený len zo zámer
približne do 120 m. Presnosť urč'enia násobnej kon-
štantyaj pri zámerách nad 120 m má nepatrne zvy-
šujúcu tendenciu, može však byť značne ovplyvnená
optickoatmosferickými podmienkami. Pri zámerách
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nad JOO-,-120m už tažko vieme odhadovat milimetre
na centimetrovom delení laty, pozorovanie je namáha-
vejšie, pove~rnostné podmienky á osvetlenie už viac
ovplyvňuje Ipresnosť určenia latového úseku.

Na základe'praktický'ch skúseností sme preto prišli
k takému záveru, že optimálne dlžky Zámer sú od
40-50 tn do približne 120 m čiže do takej vzdialenosti,
aby sme ešte mohli spoIahlivo odhadovať milimetre ,na
centimetrovcimdelení laty [5], [8]. ,

Teoreticky zistené stredné chyby násobnej kOMtan-
ty uvedené v tab., 1 sú pomerne veIké, skoro viičšie
'ako vlástná presnosť nitkového diaIkomera (10-15
cmjl00 'In) a pri praktických skúškach dostaneme sko-
ro vždy meMie stredné chyby. Je to z dovodov, že
vztah (7) určuje presnost odčítania jedného latového
úseku za priemerných podmienok, kým hodnotu~ná-
sobnej konštantyi zisťujeme za dobrých podmienok a
•viac násobným opakováním odčítania latového úseku.
Na obr. 3. graficky znázorňujeme, ako súvisí stredná
chyba určenia násobnej kOMtanty s počtom pozoro-
vaní latového úsek~ za priemerných podmienok., Hod-
notu násobnej kOMtanty nitkového diaIkomer~može-
me zistiť vždy -za dobrých atmosfericko-optiékých
podmienok a preto možeme počítat eštěs menšími
strednými chybami určenia násobnej konštanty mk
ako ich uvádzame na obr. 3 (približne o tretinu až
polovicu). Z dot~raz uvedeného vyplýva, žestredná
chyba určenia násobnej konštanty nemá prekročiť
hodnotu mk = 0,05 a optimálny počet opakovaných
mtyaní latového úseku je okolo 4-6.

\
~='=====----------:...::====

! 0,2

Na potvrdenie vpredu uvedených teoretických poznat-
kov vykonali sme mnoho skúšobných meraní [7].
Z dovodov lepšej názornosti v tab. 2 uvádzame výsled-
ky zistených hodnot násobnej kOMtatny len teodolitu
Zeiss-Theo 030 výr. čisl9 101489. Uvedené hodnoty
nasobnej konštanty sme iískali na štyroch skúšobných
základniciach, pričom ná každejzákladnici slne volili
iné vzdialenosti zámer ,a iný počet opakování odčítania '
latových úsekov (viď tab. 2).

Všetky merania boli vykonané za približne rovna-
kých podmienok, tým. istým observátorom. Z výsled-

kov meraní sme určili najpravdepodobnejšiu hodnotu
násobnej konštanty ako vyrovnanie priamych pozoro-
vaní rovnakej váhy a to použitím vŠ6tkých zámer,
zámer len do 45 ma zámer nad 45 m. V tab. 2 uvedené
výsledky sú získané meraním latových úsekov pomo-
cou nominálnych bodov. Meranie ,bolo opakované aj
ďalšími metódami.

počet i k± mk pri použití zámer
meranie latov.

I Iúsekov : všetkých s < 45 m s> 45 m:
_0

prvé 16 99,79' ± 0,05 99,61 ± 0,06 99,85 ± 0,04
druhé 36 99,79 ± 0,06 99,72 ±O,12 99,85 ± 0,04
tretíe 96 99,84 ± 0,04 99,86 ± 0,08 99,84 ± 0,03
štvrté 96 99,83 ± 0,02 99,80 ± 0;04 99,84 ± 0,02

Výsledky praktických skúšok potvrdili správnosť
teoretických úvah a ukázali, že

- hodnotu násobnej konštanty možno z kratších
zámer (do 40-50 m) určit menej presne ako
z dlhších,

- pri použití kratších zámer ako 40-50 m musíme
spresniť odčítanie (napr. použítím milimetrovej
stupnice ako to uvádza [3]) alebo určit' hodnotu
násobnej konštanty ako zvážený aritmetický
priemer, pričom použijeme váhy pod1'a vzťahu

'.
_ konšt. ~ 8 _ 1

,Pk - mk 2 "" 100 -

- metóda pomocou nominálnych bodov sa javí
výhodnejšia ako met6da elementárna hlavne pri
krátkych zámerach. Pri dlhších zámerách nepo-
zorovať rozdiel v presnosti určenia násobnej kon-
štanty obidvoma metódami,

- prílišné zvyšovanie počtu"opakovaných odčítaní
latového úseku nie je účelné, viac ovplyvní
presnosť ,určenia násobnej kOMtanty správna
voIba dÍžky zámer, .

- na základe, praktických skúseností sme prišli
k názoru, že najpravdepodobnejšiu hodnotu ná-
sobnej kOMtanty vieme určit so strednou chybou
mk = ± 0,02--,-0,03. Viičšia stredná chyba ako
mk = ± 0,05 nasvedčuje tomu, že určeniu hodno-
ty násobnej konštanty nebola venovaná náležitá
starostlivosť a potom je potrebné celý postup
zopakovať.

[1] Cebotarev, A. S. : Geodézija, Moskva 1955
[2] Gál, P.: Geůdézia v stavebníctve, nakladate'stvo SAV, Ilrati-,

slava 1959 '
[3] Jordan-Eggert-Kneis~l: Handbuch der Vermessungskun-

de, diel III. Stuttgart, 1,956
[4] Miních, L.: Tachymetria, SVTL, Brat.islava, 1956' ,
[5] Oltay, K.: Geodézia, Tankonyvkiadó, Budapest 1954
[6] Ryšavý, J. a kol.: Geodetická příručka, SNTL, Praha 1960
[7] SoIc, J.: J;tozbor,presnosti tachymetrov, kandidátska dizertačná

práca, Bratislava 1963
[8],Neubert, K. - W. Lehmánn: Vertretbare Streung der

Reichenbachschen Tachymeterkonstantcn k. 'Vermessungs-
technik roč. 1964 č. 4.
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MarSfk, Z.: HQdnocení kvality leteckých měl'ických
snímků

Hodnocení kvality
leteckých měřických snímků

Inž. Zbyněk MaršíkCSc.,
Vyzkumny ústav geodeticky, topograficky a

kartograficky, Praha

1. Úvod

y letech 1962-63 byl ve VÚGTK resen výzkumný
úkol, jehož cílem bylo zjistit optimální jakost le-
teckých snímki'I pro fotogrammetrické vyhodnocení.
Byla provedena řada řízených experimenti'I, z je-
jichž rozboru vyplývá vhodnost či nevhodnost ně-
kterých pracovních postupi'I při vyhotovení letec-
kých snímků od leteckého fotografování až po
měřický diapositiv. Výsledky výzkumu jsou !shrnuty
v [lJ, [2]. Na základě těchto poznatki'I navrhuje

i autor zásady pro hodnocení kvality leteckých mě-
řických snímků. Vzhledem k tomu, že se. v současné
době v ČSSR zahajuje technickohospodářské ma-

, pování ve velkých měřítkách, bylo nutno přihléd-
nOtlt především k požadavků.m T.HM.Účelem zásad
pro hodnocení leteckých měřických snímků (ne-
. gativi'I i diapOzitivů) užívaných při THM je stanovit
takové základní parametry, aby technickoho:spodář-
ské mapování fotogrammetrickou metodou bylo
hospodárné a zabezpečovalo požadovanou přesnost
mapového díla. Zásadám musí odpovídat nejen ho-
tové snímky., nýbrž, i pracovní postup při jejich
zhotovování. O pdstupu Výroby leteckých snímků
je tedy nutno vést záznam, nejlépe ve vhodném
formuláři.

Následující návrh zásad pro hodnocení kvality
leteckých snímku je podle názoru autora dostatečně
úplný a vystihuje jak potřeby fotogrammetrie pro
velká měřítka, tak souča,sný stav techn~ckých pro-
středki'I útvari'I pořizujících letecké snímky.

2. Všeobecné zásadý pro hodnocení leteckých
'snímku

! P9dle názoru autora by bylo vhodné hodnotit le-
. tecké měřické snímky podle čtyř hl'avních kritériÍ:
AJ vlastnosti ,fotografických materiálů; BJ fotola-
boratOrní zpracování, C) letové dispozice, D) den-
sitometrické vlastnosti, která jsou rozdělena na
několik parametrů. Jednotlivé parametry mají stac
noveny jednu nebo dvě limitní hodnoty. Podle
dodržení těchto limit lze snímky rozdělit na snímky
první jakosti, druhé jakosti nebo nevyhovující.

Jednotlivé snímkY jsou zařazeny do 1. jakostní
třídy, jestliže nepřesahují žádnou z limitních hOd-
not tam, kde je stanovena jen jedna limita, a žád-
n~u z limitních' hodnot stanovenou pro 1. jakost
tam, kde jsou stanoveny dvě jakosti.

Jednotlivé snímky jsou zařazeny do 2. jakostní
třídy, Jestliže nepřesahují žádnou z limitních hod-
not tam, kde je stanovena jen jedna limita, a žád-
nou z limitních hodnot stanovenou pro 2. jakost.

Ostatní snímky jsou nevyhovující. Nevyhovující
jsou' také snímky u nichž hrubé závady znemožňují
vyhodnocení. Takové závady jsou např. nezřetelné
zobrazení jedné nebo více rámových značek, vidi-
telná místní neostrost, zrno viditelné již při troj-
násobném zvětšení, větší kazY ..f0tografické vrstvy
nebo jiné skvrny, mraky zakrývající část území
zobrazeného na snímku apod.

Pro zařazení diapositivů do 2. jakostnítř{dy
(nebo mezi nevyhovující) postačí, aby bylynegativy
2. jakosti (nebo nevyhoyující).

Letecké snímky z celé lokality jsou hodnoceny
jako 1. jakosti pokud je méně než 10 % snímků
2. jakosti a méně než 2 % snímků nevyhovujících.
Lokalita je 2. jakosti, je-li 10 % a více snímků
2. jakosti a méně než 3 % snímků nevyhovujících.

A) V I a s t n o s t i f o t {}g r a f i c k é h o mat e-
riálu

Tyto vlastnosti je nutno ověřit pro každý druh ma-
teriálu a emulsní číslo laboratorně předem, a to
u leteckých negativních filmů ne dříve než 6 mě-
sícu, před leteckým snímkováním. Stanovené para-
metry platí pro černobílé fotografické materiály .

1. Všeobecná cžtlivost

Negativní film s Citlivostí 17-2ooDIN umožňuje
dostatečně krátké expoziční časy a rozlišovací
schopnost je ještě postačující. U diapositivních de-
sek je vhodnější, aby všeobecná ,citlivost byla malá,
což dovoluje pružnost v době OSV}tu.

~. 8pektrální citlivost

Negativní film musí být panchromatický s dosahem
nejméně do 6400 A, neboť v terénu se vyskytují
všechny barvy spektra.

3. Strmost gradace

Negativní, film musí mít charakteristickou křivku
se strmostí - r = 1,0 až 1,8, vzhledflm k tomu, že
vlastní světelný kontrast! předmětů v terénu bývá
zpravidla malý. Pro -diapositivy je třeba mít k dis-
pozici různý materiál a použít takový, který je
vhodný s ohledem na kontrast negativu.

4. Jjlozlišovacz schopnost

Negativní film má mít rozlišovací schopnost nej-
méně ,60 čar na mm, diapositivní desky nejméně
8očar'na mm, obojí při vysokém kontrastu.

5. Rozdíl smrštění

Negativní film \může mít rozdíl mezi smrštěním ve
směru podél a napl'Ič filmového pásu maximálně
L1L = 0,04 % v době 6 týdnu po vyvolání (podle
měření na 25 bodech mřížky J.
6. Nepravidelná místní deformace

U negativních filmů spolu s citlivou fotografickou
vrstvou lze připustit střední deforI11ace do 0,008 mm,
u citlivé vrstvy diapositivních desek střední defor-
mace do 0,004 mm, obojí podle měření na 25 bo-
dech mřížky.

7. Rovinnost

Diapositivy kategorie A smí mít odchylky od roviny
do 0,025 mm kategorie B 'do 0,040 mm. Diapositivy
kategorie B možno vyhodnocovat jen na strojích
s ortogonálním pozorováním.
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B. F O t O 1a bor a t o r n í z p r a c o v á n í
1. Vyvolání negativních filmů \
Je třeba používat zásadně více druhů vývojek a užít
vždy nejvhodnější s ohledem na charakter terénu,
výšku letu, expoziční dobu a pdd. Pro každou vý-
vojku a druh filmu stanovit předem laboratorně
optimální volací dobu s ohledem na maximální roz-
lišovací schopnost. Jé nutné dodržet volacl dobu,
nepřipustit další zásahy jako zesílení, zeslabení.

2. Ul()žení negativních filmů ",
Film v pásu uložit nejpozději tři dny pó vyvolání
do plechovky / (bez přidání kafru) a plechovku za-
lepit.,

3. Smrštěn, obrazu rámových značek,

Rozdíl smrštění negativu podél a napříč filmového \
pásu zjištěný podle rámových značek nesmí být
větší než 0,06 %. ,
4. Zhotovení diapositivů ,

Diapositivý je nejvhodnější zhotovit v době 1 až
3 měsíce po vyvolání negativního filmu, v žádn~m
případě ne v době kratší než 14 dní po vyvolání.

, J

5. Vyvqlání diapositivů /

Stanovit předem laboratorně optimální voloac1dobu
a nepři:pustit 'podvyvolání. Dobu osvitu diaposithzů
.stanovit co nejpřesněji na základě ,~koušky.,
C) Letové dispozice
1. Rychlost letu

Rychlost letu nesmí překročit mez stanovenou vzor-
cem

e' .
kde ma je měřítkové číslo snímků a k = - (e' je

I t .
přípustný smaz a t je expoziční doba). Po vynáso-
bení k . ma dostaneme přípo.stnou maximální rychlost
v km/hod. Koeficient k vyjmeme z tah. 1. '

~C'\ 1~0 :1
1 1 1 1

1
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2. Výška letu

Střední výškasnímkování se může lišit od pláno-
vané výšky letu o ± 6 % 'pro první jakost a
o± 10 % pro dr:uhou jaké st pro výšku letu do
1500 m; pro výšku letu nad 1500 mse může st~ední
výška snímkování lišit od -j.Jlánované výšky letu
o ± 4 % pro první jakost a o ± 6 % pro druhou
jakOst. Odchylka Výšky letu od střední výšky sním-
kování může být do ± 2 % pro první ja,kost, do
± 4 % pro' 2. j~kost.

3:· MěřZtko snímků
Průměrné měřítkO snímků se může lišit od pláno-
vaného o ±. 6 % pro' první ,jakost,. o ± 10 % pro
p.ruhou jakost pro výšku letu do 1 500 m; pro výšku
letu nad 1 500 m se může průměrné měřítko snímků
lišit 00. plánovaného o ± 4 % pro první jq.kost a

o ± 6 Wo pro druhou jakost. Měřítko jednotlivých
snímkd se může lišit od průměrného měřítka až
o ± 5 % v rovinném terénu (terén kategorie I. -
převýšení do ± 50 m na ploše asi 6 km2), o ± 150/0
v terénu kopcovitém (terén kategorie II. - pře-
výšení do ± 125 m) a o více než ± 15 % v terénu
horském (terén kategorie III. - převýšení větší než
± 125 mna ploše asi 6 km2).

4. Podélný překryt

Podélný překryt 'může být5? % až 64 % pro první
jakost, 54 % až 67 % pro druhou jakost.

5. Příčný překryt

Minimální příčný překryt musí být 20 % pro první
jakost a 17% pro druhou jakost.

6. Osa letu

Sekční čára rovnoběžná s osou letu nesmí být zo-
brazena blíže okraji snímku než 17 mm pro první
jakost a 15 mm pro druhou jakost po celé straně
snímku,

7. Sklon snímku

Sklon snímků nesmí být větší než 5g pro snímky
pořizené komorou širokoú.hlou a 3g pro snímky po-
řízené komorou normální. -

D) Densitometrické vlastnosti

1. Gradace negativu

Strmdst charakterIstické křivky pro snímky poří-
zené z výšky do 1 000 m má být r = 0,9 až 1,2; pro
výšku fotografovánI 1 000 až3 000 m r = 1,2 až 1,5;
pro výšky nad 3 000 m r = 1,S. (tJrčUj~ se podle
.optického klínu).. \

2. Závoj negativu

Závoj fotografické vrstvy (bez podložky) může, být
maximálně Do = 0,2.

3. Nejmenší optická hustota

Negativy mohou mít Dmin = Do + 0,25 pro první
jakost a Dmin = Do + 0,15 pro druhou jaKost.
Diapositivy mohou mít Dmin == 0,5.
4. Největší optická hustoteL

U negativů' může být Dmax = 1,5 pro první jakost
a Dm ax = 1,Spro druhou jakost.
U diapositivi't může být .Dmax = 1,5.
5. RozdZl nejmenší. a největší optické hustoty
Diapositivy smI mít maximální J1D = 0,7.
6. RozdZl optické hustoty identických předmětu
Diapositivy nesmí mít .rozdíl optické hustoty iden-
tických předmětů ve dvou snímcích téže stereodvo-
jice větší než OD = '0,3.

Střední chyba v poloze fotogrammetricky vyhodno~
ceJ;1ého bodu je přímo závislá na velikosti střední
chyby v určení snímkových sop.řadnic. Na přesnost
určení snímkovýchsouřadnic 'pů~obí dva druhy či-
nitelů. Předně jsou to činitelé pNmo ovlivňující
přesnost, a za druhé činitelé působící na zrakový
.vjem vyhbdnocovatele.Činitelé {přímo ovlivňujÍCí
přesnost určení -snímkových souřadnic jsou hlavně
resolvometrické vlastnosti fotografické citlivé vrst-
vy .a použitých optickýCh systémů~ proměnlivost
rozměrfi fotografické vrstvy a jejích podložek a
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konečně nerovnost fUmu i skleněných fotografic-
kých desek. Sem v.atří ještě vnitřní přesnost vy-
hodnocovacího stI~oje. Cinitelé působící na zrakový
vjem jsou především optická hustota snímku, gra-
dace a kontrast. Velikost chyb v určení snímkových
souřadnic způsobených těmito činiteli je záVislá na

,- subjektivních schopnostech a zkušenostech vyhod-
nocovatele a pozorovacím systému stroje.

V závěru je třeba zdůraznit, že správné určení
doby osvitu při leteckém fotografování jepJ)vním a
nejdůležitějším požadavkem pro získání kvalitních
leteckých ~nímků. Jestliže je > expoziční čas příliš
krátký nebo příliš dlouhý, a rozdíl maximálního a
minimálního zčernání se dostane mimo přímou část"
charakteriStické křivky, mizí ze snímku detaily. Na
takovém snímku jsou potom jednotónove plošky a

plochy, které plisobí potíže zejména při vyhodnoco-
vání vrstevnic. RozlišItelnost detailů klesá zejména
ve velkých optických hustotách [3]. Jestliže v dli-
sledku nesprávné expozice nejsou na negativu
zobrazeny detaily, nelze tento snímek žádným ťoto-
laborantním zpracováním vylepšit.

'[I] Ma r š I k, Z.: Vliv kvality leteckých snlmkťi na přesnost vy-
hodnoceni, GaKO Č. 9, 1963. '

[2] M a r š i k, Z.: Rozbor činitelťi ovlivňujlclch kvalitu fotogram-
metrických snímkťi, V:ÚGTK, výzkumná zpráva Č. 127, 1963.

[3] P li š kár, J.: Kontrola a hodnotenie akostí leteckých foto-
grammetrických snlmok, Voj. topografický obzor Č. 2! '1963.

Nové přístroje
pro vyhledávání podzemních kabelů
a potrubí

Inž. Aleš Krumphanzl~
Výzkumný ústav rozhlasu a televise.

Praha.

Elektronika se stále více uplatňuje i v geodetické
praxi. Ceskoslovensko je jedníl'11 z prvních· státli,
kde se v široké míře použilo hledačů kabelů a po-
trubí pro geodetické účely. Protože. se nepodařilo
zatím uskutečnit výrobu československého hledače
vyviriutého v r,oce 1956 (jehož několik prototypů
dosud slouží v některých našich provozech), do-
vezl již před časem PZO Kovo 'více přístrojů vyrá-
běných západoněmeckou firmou Dynatronic. Byly
to především hledače typu Dynacord Ferrolux a
Ferrolux Super. Přístroje pracují na elektromagne-
tickém principu. Oba umožňují bezkontaktní čili
;inclukční připojení vysílače k hledanému podzem-
nímu rozvodu, což je mnohdÝ nezbytně nutné. Je
to zvláště nutÍté tam, kde např. nelze silový kabel
odpojit od sítě nebo tam, kde konec hledaného
vedení není znám nebo je špatně p~ístupný. Pří-
stroje jsou lehce přenosné a jsou napájeny z vesta-
věných baterií, takže jsou z«;:ela nezávislé na svě-
telné síti. Dobré zkušenosti s těmito přístroji vy-
volaly další zájem o jejich nákup.

V posledních letech došlo k podstatnému zdó-
konalení přístrojů firmy Dynatronic, ke zlepšení
jejich kvality a k rozšíření použitelnosti. Nejnovější
přístroje umožňují vyhledávat jak při galvanickém
- (kontaktním) připojení tak i při připojení indukč-
Jilím (bezkontaktním). Stále stoupajíCí potřeba vy-
hotovov~ní pláhli podzemnícl1 rozvodů způsobuje
i zvýšení poptávky po přístrojích na elektromagne-
tické určování polohy. Na Brněnském veletrhu
v r. 1964 bylof předvedeno několik zcela nových
typů. Kromě toh,o uspořádali zástupci zmíněné
firmy v ,CSSR několik přednášek o použití svých
příStrojů. Ze ,značného 'zájmu o pořádané před-
nášky i ze zájmu, který se projevil na Brněnském
veletrhu, lze. usuzovat, že v dobledné době bude,
v CSSR v provozu větší počet přístrojů a je proto
"vhodné' upo~ornit na některé zvláštnosti. Je toho

třeba zeJmena pro plné. využití jejich technických
parametrů a konstrukčních zvláštností.

Každá hledací souprava má ďvě základní části:
vysílač s cívkou pro indukční připojení, přijímač
s 'feritovou hledací cívkou a se sluchátky. Jako
zvláštní příslušenství je v poslední době dodáván
1 odluč ovací fUtro ,.

Firma Dynatronic vyrábí dnes dva nové typy vysí-
lačů, typ FLS' 64 - 2, který má výstupní výkon' 2 W
a typ FLS 64 - 20 o výkonu 20 W. Oba vysílače
umožňují indukční i galvanické připojení k hleda-
nému rozvodu. Pro dokonalé impedanční přizpůso-
bení vysílače k hledanému rozvodu při galvanic-
kém připojení mají oba vysílače měnitelnou výstup·
ní impedanci v jedenácti stupních od\ 0,5 až do
1000 Ohmů. Jednotlivé stupně jsou voleny tak, že
umožňují dokonalé impedanční přizpůsobení vysí-
lače ke všem v praxi se vyskytujícím rozvodům.

Vysílače majl volitelný kmitočet signálu 1,45 kHz
nebo 10 kHz. Oba tyto signály mohou být bud trvalé,
nebo přerušované. Ve vysílači je zabudován obvod,
který signál vysílače rytmicky přerušuje asi dvakrát
za vteřinu. Poměr doby trvání signálu a doby odml-
čení vysílače je 1:1. Na obr. 1 je naznačen časoVý
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průběh impulsů vysílače. Přerušování signálu vy.-
sílač.e zvýší jého rozeznání od ostatních rušivých
signálů, které se někdy .vyskytují obzvláště v prů-
myslových závodech·. .

Vysílače FLS 64 - 2a FLS 64 - 20 jSdu napájeny
z vestavěp.ých suchých llkumulátorů, které praktic-
ky nevyžadují žádnou obsluhu a které lze dobíjet
zé světelné sítě o napětí 220 V. Po úplném nabití
akumulátoru se přístroj zcela automaticky odpojí
od světelné sítě. Na' obr. 2 je blokové schéma
vysílače.

osc. VYK. . VÝST

V.5kHi PŘEf?UŠ. f-
STUPEŇ

,

osc.
10kHz

Pro lepší porovnání je uveden přehled vlast-
ností jednotlivých typů v tab. 1. V tab. 1 jsou uve-
dena i technická data staršího, u nás dosti použí-
vaného typu Ferrolux Super. Porovnání typu Ferro-
lux Super s -novými typy FLS 64 - 2 a FLS 64 - 20
nejlépe ukáže celý rozsah změn, které firma Dyna-
tronic provedla v konstrukci svých přístrojů.

Již Z uvedených technických dat je patrné, že
značně stoupla technická dokonalost přístrojů i je-
jich výkonnost a že se značně rozšířily možnosti
'využití nových typů. Hlavní zlepšení spočívají ve
zv.ýšení výkonu,_ v možnosti použití přerušovaného

signálu a V možnosti vyhledávat jediným přístro-
jem metodou galvanického i induktívníhopřipojení. .
Tuto možnost některé starší typy buď vůbec neměly,
nebo měly jen ve zcela omezeném rozsahu. Např,
starší typ vysílače Férrolux Super umožňoval mimo
induktivní připojení také připojení galvanické, ale
pro galvanické připojování k hledanému rozvodu
se příliš nehodil. Tento vysílač měl pouze jediný
hledací kmitočet 68 kHz, měl malý výstupní výkon
a neměl přepínač výstupních impedancí. Proto ne-
bylo vždy'"zaručeno dokonalé ,impedanční přizpů-
sobení výstupní impedance vysílače k impedanci
hledaného rozvodu, což způsobovalo značné sníže-
ní výkonu přenášeného vysílačem do hledaného
rozvodu, a tím i snížení celkového dosahu hledací
aparatury. Proto se dříve v praxi většinou užívalo
zvláštních hledačů, určených pouze pro vyhledá-
vání metbCloukontaktJ;lího připojení, které praco-
valy na kmitočtu asi 1 kHz a které měly výkon
asi 8 W. Hledačů Ferrolux Super se používalo pře-
vážně metodou bezkontaktn,ího připojení. Tyto ne-
výhddy jsou u nových typů vysílačů úplně odstra-
něrly. Vysílače FLS64- 2 a FLS 64 - 20 lze použít
pro obě vyhledávací metody s maximální účinností.

Nové. typy vysílačů mají dva hledací kmitočty-
1,45 kHz a 10kHz. Pro indukční připojení se po-
užívá pouze kmitočtu 10 kHz a pro přippjení gal-
vanické lze !použít kmitočtu 1,45 kHz nebo 10 kHz.
Pro delší kabelové úseky při galvanickém připojení
lze však kmitočet 1,45 kHz doporučit jako výhod-
nější. ..

Výkyvná rámová cívka, sloužící k induktivní-
mu připojování vysílače, má vnitřní přizpůsobovací
impedanci 100 OhmŮ a je použitelná pouze pro kmi-

. Typ I Ferrolux Super I FLS 64-2 I

I FLS 64-20
)

Techn. uspořádání 3 stupňový jednočinný 3 stupňový dvojčinný 4 stupňový dvojčinný
krystalem řízený vysiláč vysílao vysHao

výstupní výkon c.(),6W
! 2W 20W

Kmitočet s'lgnálu 68 kHz 1,45 a 10 kHz 1,45 a 10 kHz

Impulsní dotyk Trvalý. signál 1 : 10,25 s 1 : 10,25 s

Regulace výkonu plynulá plynulá plynul~

Výstupní impedance pro 600 Dhín i 0,5-1000 v ll-ti 0,5-1000 v ll-ti
galvanické připojení , stupních stupních

~ap4jení 2 ploché baterie akumulátor 4 Ah akumulátor 24 Ah

~abíjení nemá -vestavěný nabíjeo vestavěný nabíječ

Kontrola nabíjení - elektron. vypínao elektron. wypína<'j
~

8itové napětí - 220 V/50 Hz. 220 V/50 H •••

Provow doba trvalý provoz 4 h
~

trvalý provoz 4 h
impulsní provoz 8 h impulsní provoz 8 h

Transistory 2 ks TF 65 2 ks AC 116 4 ks AC 122
1 ks TF 78 4 ks AC 122, 2 ks AC 123

2 ks AC 117 .' 2 ks AC 124
I 2 ks AD 150

Diody I - 4 ks DA 182 4 ks DA 182,

Usměrňovač - E 15 C 500' ·E 30 C 1500

Váha 5,5'kg 4kg ~ 11 "fg.

Rpzměrj 420 x 820 x 140 260 x 180x11Q 320 x 210 x 130
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točet 10 kHz. Na přepínači impedancí, umístěném
n'a vrchním panelu vysílače, Je zvlášť označena
poloha 100 Ohml1, určená pro impedanční př,i-
zpl1sobení cívky. / " .

Vysílač je vybaven v1ceúéelovým měřicím prl-
strojem, který je umístěn na vrchním panelu. TElnto
měřicí přístroj slouží ke kontrole nabití akumulá-
toru; při nabíjení měří velikost nabíjecího proudu,
při provozu slouží k měření výstupního výkonu, a
tím i ke zjištění správného impedančního přizpl1so-
bení vysílfiče k hledanému rozvodu. Většinou ne-
,známe im!pedanci' 'hledaných rozvodl1 a potom _je
velmi výhodné nastavovat správnou výstupní im-
pedanci, vysílače podle měřicího přístroje.

Velmi dl1ležitou novinkou je odlučovací ,filtr,
který není součástí vysílače, ale je firmou Dyna-
tronic dodáván k vysíla,či jako zvláštní příslušen-
ství. Odluč ovací filtr je nezbytný tehdy, když jsme
okolnostmi donuceni vy'hledávatkabelové vedení
pod napětím. V 'praxi se' velmi často setkávám~
s tímto-požadavkem. Kabel nelze vypOjit z rfl'zných
dl1vodů. Doposud se tento Úkol převážně řešil tak,
že, se použilo metody bezkontaktního přiiPoJení. To
je ovšem úspěšné pouzé tehdy, ~je-li hledaný kabel
uložen osamoceI:\ě. Je-li kabell1 vedle sebe uloženo
více\ potom je při metodě bezkontaktního připojení
velká, pravděpodobno~t zbloudění. Jediná zcela bez-
pečná cesta ,je metoda kontaktního připojení, ale
tu nebylo možnózatím'praktlc'ky provádět. Proto
firma Dynatronic vyvinula tzv. odlučovací filtr ty-
pu TF 2050, /který! umožňuje 'kontaktní připojení
přI zachování všech be'zpe'čnostních předpisl1.\ Filtr

. ,TF 2050 umožňuje připojovat' oba typy vysíla'Čl1, tj.
FLS 64-2 i FLS 64-20 k vedením, 'která jsou pod napě-
tím ,a'ž do 500 V.. Filtr TF 2050 je vlastně horno-
frekvenční LC propust. Je to filtr, který propouští
s nepatrným 'Útlumem všechny !kmitočty nad 10
kHz a'kmitočty podlO kHz velmí silně tlumí. Např.
pro síťový kmitočet 50 Hz je útlum filtru větší než

i 100 dB, tj. 105, F'iltrje schopen tedy 'přenášethle-
. dací signál o kmitočtu 10 kHz a o Výkonu až 20 W.

Z uvedených vla$tností filtrti vyplývá, že je ho
možno použít pouze pro' vyhledávání kmitočtem
10 kHz.'

Proti ťírazu elektric'kým proudem je filtr něko-
likanásobně jištěn. Ve filtru je zabudOváno bez-
pečnostní relé, isolační 'transformátor a tavné po-
Jistky 2X2A. Na vrchním panelu filtrl! je umístěno
červené kontrolní svítidlo, které signaliZUje, je-li
připOjené vedení skutečně pod napětím. Praktické
použití filtru 'při vyhledávání vedení pod 'napětím
je nazI1ačeno na obr. 3..'Je ,třeba upozornit na to;
~e připojování odlllčovacího fi1truk vedení pod
napětím ml1žeprov;ldět, pouze elektrotechnik, kte-
rý má dozor nad tímto vedením!

Přijímač spolu s hledací cívkou jsou nejdl1ležitější-
mi částmi celé hledacL soupravy. Hlavně vlastnost-
mi přijímače a hledací cívky jsou převážně určeny
vlastnosti celé měřicí soupravy. Pro oba typy vy-
sílačl1 FLS 64-2 a FLS 64-20 vyrábí' firm.a Dynatro-
nic iPouze jediný univerzální typ přijímače. Přijí-
mač má ,tovární označení FLE 64. Blokové schéma
přijímače je na obr. 4.

lOkHz 1.45 kHz
50Hz

Přijímač FLE. 64 je nejsložitější částí celé apa-
ratury. O, tom nás do'konale přesvědčí jak pOčet
transi~torl1 a diod, tak i počet okruhl1 při'jíma'če.
V příjIma'či jepou'žito 9 transistorl1 a 'dvou diod.
Přijímač má cel'kem 7 okruhů. Protože musI být
přijímač vysoce s:elektivní a citlivý, byl zkonstruo-
ván jako superheterodyn se selektivním nízkofrek-
venčním zesilovačem. Vysokou selektivitu (tj.
značnou necitlivost vl1či jiným signálům než je si-
gnál hledací] a také VYSOkOU citlivost přijímače
vyžadujeme proto, že při vy'hledávání pracujeme
s 'poměrně nízkými intenzitami signáll1, a proto by
i poměrně slabé rušivé signály značně vadi.ly
v přesném měření.

Při, vyhledávání kmitoFtem 10 kHz pracuje
celý přijímač jako superheterodyn. Signál zachy-
cený feritovou anténou je zesilován třístupňovým
laděným zesilovačem a dále je smíchán se signá-
lem místního o~cilátoru, který je laditelný a pra-
cuje v okolí kmitočtu 11 kHz. Výsledkem smí·
šení je rozdílový kmitočet kolem 1 kHz, který je
dále zesilován selektivním n\zkofrekvenčním zesi-
'lova'čem, veden do sluchátek či. m~řícřho zesilovače.
Selektivní nízkofrekvenční, zesilovač zesiluje pouze
signály V nejbližším okolí 'kmitočtu 1,45 kHz. Pro-
tote je místní oscilátor přijímače v určitém rozsa-
hu laditelný, lze si' při vyhledávání kmitOčtem 10
kHz do Jisté mfry nastavit Výšku tónu slyšitelného
ve sluchá~kách.
J Při vyhledávání kmitočtem 1,45 'kHz je signál
přijatý feritovou anténou (feritovou hledací cívkou]
pouze zesilován nízkofrekvEmGním zesilovačem, za-
pojeným jako selektivní zesilovač a dále je již
veden do sluchátek aměřící'ho zesilovače.

Pří vy'hledávání kmitočtem 50 Hz 'pracuje ní-
ikofrekvenční zesilovač přijímače bud jako širo-
kopásmový zesilovač, nebo i po přepnutí přepínače,
umístěného na vrchním panelu přijímače, jako se-
lektivní zesilovač v oblasti kolem 50 Hz. Sign.ál
o kmitočtu '50 Hz, přijatý feritovou hleda,cícívkou,
je pouze zesilován v nízkofrekvenčním zesilovači
'přijímače a dále veden do slucQ.átěk a měřícího
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zesilovače. Přepínání jednotlivých hledacích kmi-
točtu se ,provádí upříjímaČ8 přepínačem, umístě-
ným. přímo na feritové hledací cívce., I

Za zmínku stojí i měřicí zesilovač, kterým je
vybaven nový typ přijímače. Proti předcházejícím
typům přijímačů; u nichž byla indikace měřidlem
podružná a hlavní byla indi~ace signálu sluchátky,
je tomu u nového typu přijímače právě naopa'k.
Přesnost určení minima nebo maxima síly signálu
sluchem je poměrně malá a je zna'čně neobjektivní,
tj. příliš závislá na sluchových scho,pnostecha na
zručnosti osoby, která hledání provádí. Proto je
nový typ přijímače vybaven zvláštním měřicím ze-
silovačem a dokonalým měřidlem. Tím se značně
zV,ýšila přesnost měření. U přijímače FLE 64 je
kladen hlavní duraz' na zjišťování minima nebo
maximální síly signálu pomocí měřicího přístroje.
Sluchátka, která jsou i u tohoto typu přijímače,
slouží hlávně k orientačnímu měření a ke zjištění,
zda právě zaměřovaný slgJ;1álje skutečně signálem
našeho zařízení.

Měřicí zesilovač je zkonstruován tak, že závis-
lost výchylky ruči'čky měřicího přístroje je při-
bližně přímo úměrná logaritmu síly signálu. Tímto
opatl"ením je zabráněno nežádoucímu přetěžování
nebo i, p'říp. ,zničení měřicího přístroje při velkých
změnách !líly signálu, ke kterým v .praxi velmi
často dochází. Zesílení měřicího zesilovaČe lze čty-
řikrát zvýšit přepnutím 'přepínače. Tím se značně
zvýší vyhledávací dosgh přístroje.

Měřicí přístroj, který slouží k ,přesnému určení
minima nebo maxima síly signálu, slouží také ,ke
kontrole stavu elektrických zdrojŮ přijímače. Mě-
řicí 'přístroj je Cejchován ve voltech O až 9V. Pou-
hým stisknutím tlačítka na čelní stěně přijímače
změří měřici přístraj přimo ve voltech napětí obou
baterií přijímače. Přijímač je napájen 'ze dvou plo-
chých b'áterií. Přehled základních' technických dat
přijímače FLE 64 je' uweden v tab. 2.

I

Přijímací kmitoč~et 50 Hz, 1,45 a' 10 kHz se·
lektivně a 200 Hz '-
7000.Hz aperiodicky

Počet okruhů
j

7 (3 pro 10 kHz a ,4 pro
1,45 kHz)

výstup pro sluchá,tka 5000hm

Selektivita 20 Hz pro pokles o 3 dB

N. F. širokopásmový 2 stupně ----'regulovatelné
zesilovač f zesílení

Měřicí zesilovač 2 stupně, jemně a hrubě
regulovatelné zesílení

Měřicí přístroj, Deprez 1mA s elektronic·

I
kou ochranou

Napájení 2 x 4,5 V - plochá ba·
terie,

Doba provozu ,asi 200 hodin

Kontrola baterie 'I měřicím přístrojem (cejch.
ve V).

Rozměry 210 x 90 x 130 mm,
Vaqa 2 kg

I

Obr. 5.

, . N přijímači je dodávána feritová hledací cívka,
která je otočrrě upevněna tak, že umožňuje otočení
do tří ,pevně nastavitelných poloh 0°, 45° a 90°.
Celkový pohled na hledací cívku je na obr. 5. Hle-
dací cívka má přepínač, kterým lze zvolit jeden ze
tří použitelných hledacích kmitOčtů 50 Hz, 1,45
kHz a 10 kHz. Kmito'čet 50 Hz však slouží pouze
ke zjišťování, zda se v prostoru, kde hodláme mě-
řit nebo 'kde mají být prOVáděny zemní práce, ne-
vyskytuje kabel pod napětím. Toto hledání má však

jen orientační charakter. Zaměření polohy kabelu
je však. nutné provádět kmitočtem 1,45 nebo 10
kHz. Jednotlivé polohy hledaCí cívky jsou patrné
z obr. 6. Poloha 0° slouží k určování polohy, rozvo-
du na. minimum síly signálu. Poloha 45° slouží
k přibližnému určení :hloubky uložení rQzvodu na
maximum nebo na minimum síly signálu. Poloha
90° slouží 'k určování polohy rozvodu na maximum
. \líly signálu.

Závěrem lze říci, že hledače firmy Dynatronic
dosahují v současné době výborných te~hnic'kých
parame,trů a že .jsou velmi výhodné vzhledem
k vel'ké univerzálnosti.
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Vliv změny horizontuměřické značky
·na modelové souřadnice
a grafické vyhodnocení
528.722.8

Ini. Miroslav Berg,
Ústav ge:dézie a kartografie,

Opava

Při fotogrammetrickém vyhodnocení technickohos-
_ podářské mapy je nutné uvažovat i ty vlivy, které při

topografickém mapování byly zanedbatelné. Pojednání
Q jednom z těchto ,vlivu je obsahem tohoto článku.
V praxi se často setkáváme s případem, kdy dva

různí vyhodnocovatelé, kteří si předávají práci, mají
značný rozdíl v nastavení horizontu měřické značky,
tj; jetlen po druhém, vidí :r:rll')řickouznačku nad nebo
pop. terénem s~ereoskopického modelu. Tovo lze vy-
světlit také tÍpl, že každý vyhodnocovatel vidí stereo-
skopický model v jiném měřítku. Obr. I znázorňuje
tuto situaci u jednoho snímku modelu v řezu kolmém
na osu x, kde in:dex A je p'ro oZl)ačení prvního vy-
hodnocovatele a index B pro druhého vyhodnocovatele.

z'a

dZ = ZA - ZB (I)

ZA : ZB = (Yu + YuJ : (YIB +Y2B) (2)

Do rovnice (2) dosaďme hodnoty:
\

ZB =,zA -dZ, YIB = YI~ - dy, Y2B= YM-

- dy, Yl-":-.Y2 ~ Y :.

Po úpravě dostaneme:

dZ =ZA.dy (3)
Y

dy= y.dZ , (4)
ZA

Rovnice (4) nám urCíuje velikost chyby v y-ové sou-
řadnici V závislosti na velikosti rozdílu v nastavení

. honzontu měřické značky dZ. Při, určité hodnotě dZ
překročí chyba dy přípustné odchylky jak ve dvojím
odečítání souřadnic, tak v ~rafickém měřítku.

Pro chyby dx v x-ové souřadnici platí obdobné
vztahy, avšak projevují se maximálně asi polovičními

hdn . v • I
o otaIUl, protoze Xmax = "2 YmJJoX'

Pro snazší objasnění si uveďme koI;Lkrétní přípJa.
Při fotogrammetrickérri vyhodnocování THM I : 2 000,
. prováděném na stereometrografu při,hodnotách fp =
= U5 mm, Z == 232 mm, Y = 154 mm (viz tab. I),
bitA = 156,04 mm, Ms = 1 : 8500, JIm = I : 4000,
Mk = I : 2 000 se vyskytovaly - značné rozdíly ve
dvojím čtení modelových souřadnic a v grafickém
měřítku modelu, jestliže přebíral vyhodnocovatel B
práci po vyhodnocovateli A. Studiem tohoto případu
bylo zji.štěno, ževyhodnocovatel B si musí přestl:J,vo-

~ vat výškové počitadlo vyhodnocovacího přístroje.
o hodnotu: .

dZ -, + 0,35 m= (+0,088 mm v měřítku modelu).

(5)

"

dll=
= -VB + lIA

2077
2072
2073
2036
2030
2Q29

+142,55
+147,43
+ 151,86
-"-145,41
-137,41
~i5Q,60 '

293,06

154,21

+142,52
+147,36
+ 151,77
-145,33'
~137,35
-150,74

293,05

dyprům

0,03 +
+0,07
+0,09
+0,08
0,06 +
+0,04
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V tab. 1 je uvedeno měření y-ových souřadnic obou
vyho,dnocovatelů (redukovaných k těžišti vlícovacích
bodů). Je z ní zřejmé, že y-ové souřadnice vyhodnoco-
vatele B jsou všechny' menší průměrně o hodnotu

'dy =+ 0,061 mm , (6)

což nutně musíme připsat na vrub změně v nastavení
horizontu měřické značky vyhodnocovatele B.

Dosadíme-li postupně hodnoty (5) a (6) do rovnic
(3)a (4), dostaneme:

dZ = 232. (+0,061)----- = + 0,092 mm
\ I 154

d - 154. (+0,088) O060
y -, 232 = +, mm.

I
Vypočtené hodnoty souhlasí prakticky přesně s hod-
notami měřenými.

Praktické dů:;;ledký způsobené ·změnou horizontu
měřickéznačkjy jsou tyto:
a) Při číselném vyhodnocování se ''Vliv změny h~~

rizontu měřické značky eliminuje (i když jsou nepří-
I pustné rozdíly,mezi dvojím čtením souřadnic), pokud
každý z vyhQdnocovatelů, vyhodnotí celou řadu.
b) Polohové odchylky rohových vlícovacích bodů

zjišťované na konstrukčním listě se změní o hodnotu

'ds = ~ik • Vdy2 +dx2 -=-..2,2dy, {9)
m

což i při velmi malé změně horizontu měřické značky
může způsobit nepřípustné zbytkové chyby grafického
vyhodnocení v důsledku změny měříhka modelu. Pro
náš konkrétní případ je ds . ' .'- 0,132 mm.
c) Souřadnice y (x) (redukované k těžištivlícovacích

bodů) vyhodnocovatele B vůči vyhodnocovaťeli A
budou v absoluťní hodnotě vždy menší (větší), jestliže
vyhodllocovatel B. (při ponechání horizontu vyhodno-
covatele,A) bude měřit nadmořské ~ýšky větší (menší).
d)Změny souřadnic jsou nepřímo úměrné výšce

letu (konstantě komory)' a přímo úměrné vzdálenosti
od středu stereodvojice.
Eliminaci vlivu změny horizoI;itu měřické značky je

nutné provádět změnou základnovésložky baJ' Vy-
hodnocovatel A nastaví nožním kotoučem měřickou
:.mačku na ter,én modelu. Vyhodnocovatel B 'Vidí mě-
řickou značku nad nebo pod terénem. Tento výškový
rozdíl (při nezměněném počitadle) odstraní změnou
základnové složky baJ'

Pro početní korekci platí vzorec
YA \ Y

b"B = baJA·-. = baJA• dYB y-l-;c- Y

Pro náš konkrétní případ dostáváme tento výsledek:

baJB = 156,10 mm .

Uvedený výpočet byl ověřen takto:
Vyhodnocovatel A nastavil Íněřickou značku na

vlícovací bod při VA = 256,40 m a baJA = 156, 04 mm.
Vyhodnocovatel B změnou základnové složky baJ :na-
stavil měřickou značku rovněž na terén a byly odečte-
ny údaje (

baJB= 156,10 a VB = 256,100 .
Na středovém bodě 6006 pozorovatel B nastavil stejné
souřadnice j~ko pozorovatel A a provedl měření, které .

C. b. I v1J I x
A

\
ZA j

dv I dx
I dZ

~m
B

I mm m 0,01 mm cm

2077 435,61 307,38 256,50 O
1+
1 -10

435,61 307,39 256,40
2072 440,49 232,92 253,92 +1 -2 -9

440,50 232,90 253,83 I
2073 440,92 159,91 254,05 O -1 -.6

440,92 159,90 253,99
2029 142,40 ~84,91 237,75 O O -2

142,40

I

284,91 237,73
2030 155,65 252,29 237,25 -1 ,+1 -5

155,64 252,30 237,20
2036 147,65 141,48· 237,20 +1 -2 '-2

147,66 141,46 237,18
6006 268,30 187,83 241,90 O O O

268,30 187,83 241,90

je uvedeno v tab. 2. Z vypočtených rozdílů dy, dx, dZ
je patrný naprostý souhlas měření obou pozo,rovatelů,
což potvr;z;uje jak správnost opravy základnové složky
baJ' tak správnost odvození rovnice (10).
Při fotogrammetrickém vyhodnovování technicko-

hospodářské mapy je nutno sledovat rozdíly v nasta-
vení horizontů tněřické značky jednotlivých vyhodno-
covatelů. Jsou-lirozdíly dZ větší než asi 0,15 m (záleží
na konstantě komory), nedoporučuje se provádět vy-
hodnocování jedné řady několika" vyhodnocovateli,
aniž by se vliv změny horizontu IIiěřické značky ne-
elimmoval změnou základnové složky baJ' Toto je
zvláště důležité při grafickém vyhodnocování. Při
číselném vyhodnocování nellJtřeba eliminaci prová-
dět, vyhodnotí-li jeden vyhodnocovatel celou první
nebo druhou řadu.
Ze vzorce (4) také vyplývá nutnost pečlivého Výško-

vého nastavování na bodech blížících se okrajům mo-
delu, chceme-li získat moftelové souřadnice y,x co nej-
přesnější. U vlícovacích bodů pak přesnost výškového
nastavování ovlivňuje v maximální míře přesnost
transformačního kl!če a tím i výsledné souřadnice
podrobných .bodů.
V závěru povaŽujeme za nutné zdů:r;aznit pro praxi

tyto zásady:
1. Zaměřovat vlícovací body na výškově jednoznač-

. ně identifikovatelných místech.
2. Při fotogrammetrickém vyhodnocování provádět

,co nejpečlivější výškové nastavov.ání měřické značky
na terén stereoskopického modelu,přič(jmž na vlíco-
vacích bodech provádět měření souřadnic'alespoň
čtyřikrát a do transformačního klíče brát průměrov~né
hodnoty. .

I

SBORNIK IV. GEODETICKt KONFERENCE

O MECHANIZACI A AUTOMATIZACI

můžete ještě obdržet, zašlete-li urycllleně objednávku na
. ,

adresu: RedakCe sborníku IV. geodetické konference,
ÚSGK, Hybernská 2, Praha :/..

. I "

Cend 1 výtisku je Kčs 25,~.
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ZPRÁVY ZE ZIHRANIČí

Z belehradskej porady o produktivite práce
v geodézii

Svaz inžinierov a geonletrov Juhoslávie (Savez geodet-
skih inženjera i geometara Jugoslavije) usporiadal
v dňoch 22. a 23. apríla 01965 v Belehrade 'podnetnú
konferenciu o otázkách' }:roduktivity práce v geodéZii.
Konferencie zúčastnilo sa okolo 150' odborník ov z geo-
detických pracovísk roznych odvetví a taktiež delegá-
cie vedeckotec~nických organiZácií z Bulharskej ludo-
vej repub.Jiky, CS$R, Maďarskej ludovej republiky a por-
skej Judovej republiky,

V porade rokovania bolipr~nesené referáty na
základné i navazUjúce témy a v da'lšom rozsahom krat-
šie koreferáty, ktoré rozobrali po'drob'n~jšie d'ielčie
otázky hlavného bodu. Po diskusii prijala kimferencia
17 bodov ~oporučení a záverov.

V hlavnom referáte "Cesty a- možnosti zvyšovania
úrovne produktivity práce v geodézii" (Mijuškovi'č, D.) I
rozobral prednášatel hlavné činitele, ktorě vplývajú
na .zvyšovanie produktivity a ukázal tiež na negatívne
Javy, ktoré bránia na geodetickýchpracovištiach do-
siahnutiu ciera, spoločného všeVkým odvetviam národ-
ného hospadárstva. V sostave činiterov pto{iuktivity za-
meraných nff· konkirétne poUa činhosti, odrazilo sa
i spontánne úsilie doriešit niektoré otázky organizácie,
dobudovimia ariadenia geodetickej služby. Popťi činite-
roch vztahujúcich sa kVlastnostiam, prípadne podmien-
kám praco'vn~ka (zvýšenie úrovne odborného vzdelania,
systematické preberanie skúseností, pracovná disciplí-
na a li'kvidácia prestojov a pad. - v dalšom zlepšenié
pracovných a životných podmienok pracovníkov), yzdo-
raznené bon fa'ktory prístrojovej techniky (systematické
z~yádzani.~ novéj techniky a zdokonalených technolp-
g11). SvoJlm rozsahom a prepo'kladaným ú'čih'kom vy-
stúpili v hlavnom referáte i V diskusii do popredia
otáiky organizác'ie, celkového riadenia i operatívneho
plánovania. Prevádzacie plány nezabezpečujú pri povahe
geodetickýchprác tú žiadúcu pripravu, rozsah kapacit
a efekHvne postupné vybavovaílie prístrojovou techni-
kou, a'ko by to mohli za'bezpečif vhodné perspe·ktívne
plány h'Iavných geodetických prác. Od cieravedomého
perspektívneho plánovania sa očakáv-aodkrytie roznych
rezlerv spoJočenskej produktivity u geodetických prá'c,
ktoré sa ina-k tažko prejavu'jú pI1 neplne usmernenej
činnosti. Úlohy jtihoslávskych geodetov pri hospodár-
skom rozvoji zeme nie sú pritom malé. Po'ki'ar ide o ma-
pyverkých miero:k, asi 5,5 mi!. ha, t. j. 21,8 % územia,
~emá žiadnych máp, resp .. má mapy nepostačujúcej kva-
hty. Pre.12 mil. ha, t. j. 46,6 % sú k dispozícii katastrál-
ne mapy vyhotovené grarfickou metó'dou, ktoré pre mno-
hé dnešné potreby nepostačujú a zasfarávajú. Ostatok
územia (31,6 0/0) má katastrálne mapy vyhotovené nu-
meriCkou meto'dou. Zá'kladná štátna maRa mierky
1:5000 alebo 1: 10000 je' vyhotovená na 9 IVo rozlohy
územia.

NajrozsahiIejšie práce predstavuje v súčasnej dobe
novém~rania vo verkých miel'kach (ročne asi 0,3 mi!.
ha) a topografické meranie pre, zá·kladnú štátnu mapu.
Tieto práce sa zabezpečujú z roka na rok v rozpočtoch
jednotlivých re;puIJlí'k resp. v rozpočte Svazovej správy
geodézie.Persp'ektívny plán pre hlavné geodetické prá-
ce má zatial Maked6nia.

, Pre účinnejšie riadenie vedecko'technidkých a ekono-
mických lnformácií navrhnuté bolo zriaidiť vecteckový-
Z'kiImnú ra'du resp. oIJddbnú cer1trálnu inštitúciu. Prax
ukázala, že do technolQgických predp1sov treta pružne
aplikovať najmodernejšie pracovné postupy, najlepšiu
organtzáciu a ta/k širokoposobiť na zvyšovan~e produfk-
tivi'ty - ku ktorému aieru by. dalej prispela i lepšia
s'klbenosť a návaznost terénnych akonštrukčných vý-
konov, i lepšie rozmiestenie od·borníkov. Osobitnú úlohu
najma na výkonných jednotkách' majú pri zabezrečovaní
trendu produktivity progre!!fvne normy výkonu -kto-
rej -otázke bola v hlavndm/ referáte, v koreferátocl1
i V d'i's'kusii venovaná velká pozornost.

Pri tempe rozvoja socialistického hospodárstva a
stále naras'rajúcich, ú'lahách geodézie sa i v, Juhoslávli

zákonite vynorila otázka potrebnej presnosti sietí a
zobrazenia vo vztahu k ~konomrke pri realizácii me-
rania. Tempo r·astu presnosti pri vyn8lkladaní dalších
prostried'kov alebo opakovaných meraníach je vermi
neúmerné nákladom. čo potom priamo súvisí i s pro-
duktivi!tou práce. Na.vrhnuté bolo ujednotit podla do-
kladných hoz'borovnázory i predp-isy pre rozne stů.pne
a druhy sietí (inž. Gostič E.).

Osobitná pozornosť bola venovaná leteckej fo.t;.ogra-
metrii a jej výrobnosti. Letecká fotogrametria je v Juho-
slávii: široko uživ·aná metoda a príslušné pracoviská
starostlivo sledujú najnovšie pokroky pri jej využívaní.
Konferencia bola oboznámená s poslednými poznatka-
mi automatizácie fotograme,trie v užití pri projektoch
cestných komunikácií (plk. Stefanovič M.) i s rozborom
možn9stí rastu produkti-vľty pri fotogrametrickom vy-
hodpocovanL Porovnané boli možné vplyvy na produk-
tivitu čo do celkovej organizáCie~ podla častí techno-
logického procesu, podla prístrojov, pracovník ov i vzta-
hy': výkonov pri roznych mierkach vyhodnotenia na zá-
kladni údaj ov a skúseností zvačša za posledných pat
rok ov. Skúsenosti ukazujú, že pri podrobnej aQ.alýze
vyhodnocovacieho rrocesu sú ešte dalšie predpoklady
jeho zefektívnenia a že fotogrametria ešte neukázala
všetky svoje možnosti (pik. Stošié Jordan M.).

Koreferáty vhodne doplnili časti hlavnej témy a
oboznámili konferenciu s. posletlným stavom niektorých
prác, technologií i problémov - vždy vo vztahu k eko- .
nomickým dosledkom. Tak boli rozborované napr. 'otáz-
ky elektronickejvýpočtovej techniky, vplyvu niektorých
prvkov .pri geodetickom určovalfí vlícovacích bodov,
použitia fotogrametrie prikůmasáciach - v ďalšom
i súhrnné otázky ekonomj\j{y a riadenia ako Odmeňova-
nie a produktivita" súvislosti správnej formácie\ najmen-
šej výrobnej [chozrasčotnej) jednotky a produktivity,
stav a potreba dlhodobého plánovania a úverovania
geode,tických prác a pod.

Po vyjasnení a upresnenf. niektorých otázok;y dis-
kusii prijala konferencia doporučenia a závery pre ďal-
šiu činnost. Závery i referáty konferencie budú ďalej
pteberané v záujmových skupinách pracovísk i prejed-
nané s vedúcimi činitefmi geodetických služieb. Pojde
o doriBŠenie otázok plánovania, lfalšie uplatmmie novej
techniky' pri meraní i výpočtoch, najma využitie me-
chanizačných a automatízačných procesov (k tomu-
prisposobiť technické predpisy i normatívy). V záveroch
S<;l považuje za jednu zo základných otázok problém
noriem výkonu a odmeňovania. pri riešení ktorej treba
v predpisoch uplatnit i najnovšie technol6giea met6dy.
Doporučenia smerovaI.i i k ostatným problémom konfe-
rencie, akými boli preberané návrhy na o·rganizovanie
. vedeckovýzkumnej základne, organizovanie doškolova-
cích kurzov, met6dy odovzdávania skúseností, ďalšie
vystrojenie dopravnými prostriedkami, riešenie otázok
praoovnépo prostredia i bytovej otázky pracovníkovo
Pozoruhodné sú závery o doriešeni požiadovkov na pres-
nost podla novších hll'dísk, stanovisko k nl>vému záko-
nu Q PQzemkovom katastre i návrh, aby sa v rámci
geodetickej služby organizovalI složky, ktoré by sa za-
'oberali špeciálnymi prácami, ako s([ návrhy regulač-,
ných rlánov, otázky úpravy rozvoja mestského osídle- \
nia, otázky podzemných inštalácií a pod.

Konferencia živo odrazila v priaterskej a kritickej
výmene názorov súčasné problémy našich jugoslávsk~cI!
priatelov a ukázala na podnetnú aktivitu; s ktorou pri-
stupujú k postupnému ri8Šeniu širokej a závažnej otáz-
ky produll:tivity práce v geodézii. Referáty i di~kusia
prj.speli podstatnou mierou k poznaniu probléinov a
tým vytvorila značné predpoklady pre. ich riešenie
nielen v podmienkach národného hospodárstva Juho-
5iávie~ - aleprinesla mnohq podnetov i zahraničným
účastníkom. .

Želáme našim jugoslá1fskym priaterom vela úspechov
v ich snaživej a tvorivej práci a plného zdaru pri re-
aIizácii záverov konferencie.
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Počátkem října 1964 byla v Budapešti uspořádána 'mEl-
zinárodní výstava turistických map. Organizátorem byla
Állami Foldmérési és Térképészeti Hivatal (Státní sprá-
va geodézie a kartografie), která v rámci ,.přípravy této
výstavy se obrátila na \různé kartografické podniky,
vydavatelství, mezinárodní organizace, turistické orga-
nizaGeicestovní kanceláře ve většině států světa se
žádostí o účast alespoň poskytnutím exponátů. Rozsáhlé
přípravě odpovídal i výsledek akce.

Žádosti vyhověly podniky a instituce celkem z 93
$tátů a zemí, ktE;lré zaslaly cca 1 500 exponátů. Nejpo-
'četněji byla zastoupena Evropa, z níž zaslaly ukázky
své produkce kartografické instituce ze 30 států: Andor-
ra, Belgie, Bulharsko, Československo, Dánsko, Finsko,
Francie, Holandsko, Irsko, Island, Itálie, Jugoslávie, Lu-
cembursko, Maďarsko, Malta, Monako, Německá demo-
kratická republika, Německá spolková republika, Nor-
sko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko,
Sovětský svaz, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko
a Velk~ Británie. I '

Z Asie se zúčastnilo 22 států a zem1t: Afghánistán,
B;ihrajn, Cejlon, Čína, Filipíny, Indie, Indonesie, Irák,
lrán, Izrael, ,Japonsko, Jemen, Jordánsko, Kuvajt, Kypr,
Libanon, Malajsie,. Nepal, Pákistán, Saúdská Arábie, sý-
rle a Thajsko. i, I

, Z obou Amerik vystavovalo mapy 21 států a zemí:
Argentina, Bahamy, Bermudy, Brazílie, Ecuaďor, Guate-
mala, Honduras, Jamajka, Kanada,/Kolumbie, Kostarika,
Mexiko, Nicaragua, Panama, Peru, Portoriko, Salvador,
Spojené státy amer~cké, Surinam, Trinidad a. Tobago a
Venezuela. Africký kontinent (17 účastníků) zastupovaly
Alžírsko,' Angola, Čad, Dahome, Etiopie, Jihoafrická re-
publika, Kamerun, Kenja, J(ongo (Leop.J,Maroko, Mau-
ritius, Rhodesie a Njasko, Senegal, Sjednocená arabská
republika, Súdán, Tunisko a Uganda. Nejmenším počtem
ljčastníků (3) i exponátů byl zastoupen australský' kon-
tinent., 'Byly vystaveny mapy z Austrálie, Nového Zélan-'
du a Tasm4nie.

Ze za$laných 1 5ao exponátů byla vystavena pouze
přibližně polovina., neboť výstavní ploch<i byla pr'o tak
'velké množství, exponátů přes svou značnou rozlohu
ještě nedostačující. Na výstavě instalované v budově
na třídě Dqzsa Gyorgy byly mapy uspořádány na 25
oboustranných panelech velikm;t[ 200 X 200 cm a v pěti
samostatných vitrinách. Ve snaze využít co nejlépe vý-
stavní plochu byly mapy umístěny po celé ploše pa-
neltl, coi znesnadňovalo, zejIlléna u nízko situovaných
exponátů, podrobnější prohlídku.

Exponáty z jednotlivých zemí byly seřazeny v abe-
cedním pořádku. Nejpočetněji - pó vlastní produkci -
byly zastoupeny západní státy, kde však. valnou většinu
exponátů tvořily i automapy, přehledné propagační ma-
py leteckých společností a obrázkové mapy. Z hlediska
tématiky se tedy výstava neomezovala pouze na turis-
- tické mapy, neboť v mnohých státech 'nenI tento druh
mapové tvorby dostatečně rozvinut. Krom€ map svým
obsahem i zpracováním skutečně turistických, vystavo"
vaných především so'cialistickýmistáty a některými zá-
padoevropskými kartografickými podniky, byly na vý-
stavě hojně zastoupeny automapy, přehledné admini-
strativní mapy, topografické mapy různých měřítek [od
měřítka 1,: 25 000 do měřítka 1: 1 000 000), pohledové
mapy, vodácké mapy, plány měst, propagační obrázkov'é
mapy i pla\!:áty ~ mapovou tématikou. Tyto mapy můž'e
sice turista vyuŽít pro orientaci a informace, mapy'
však neobsahují další údaje, např.: značené· turistické
cesty nebo jiné speciální údaje, o které má uživatel
zájem'. ,Těchto map bylo na výs~avě podstatně více než
map skutečně turistických.
Výstava poskytla jedinečnou příležitost k bezprostřed-

nímu srovIiání velkého počtu map tematicky' vcelku
shodných z různých produkcí. Bylo při ní možno posou-
dit různé typy map, - jejich obsah,' způsob zpracování
i vyjadřovací prdstředky. Při srovnání s československou
kartografickou produkcí tohoto druhu bylo potěšitelné
zjištění-, te většina vystavených, typi'l map je u nás vy\-
,dávána a také svým obsahem i zpracováním nezůstávají.
.našé mapy nijak pozadu. To však neznamená, že se již

nelze mcemu přiučit. Ukázky některých map, např.:
rakouské pohledové mapy, výborně kartograficky i poly-
graficky zpracované, francouzské mapy, které vydává
Touring Club de France s velmi dobře řešeným barev-
ným provedením a popisem, plány Paříže nebo Vídně
se vhodně provedenou generalizací obsahu, zdůrazně-
ním dúležitých komunikačních tepen a místních pall!ěti-
hodností i některé švédské neho anglické mapy, pozo-
ruhodné zejména kvalitním písmem, tyto všechny mapy
mohou poskytnouť: náměty ke zlepšení československé
kartografické produkce.

Při příležitosti mezinárodní výstavy turistických map
uspořádali organizátoři výstavy seminář k některým
problémům tvorby a vydáván! tohoto druhu mapové pro-
dukce. Semináře se kromě domácích odborníki'l zúčast-
nilí pracovnící z Německé demokratické republiky,'
Polska, Rakouska, Bulharska a Československa, z nichž
většina informovala ó současném stavu vydávání tu-
ristických map ve své zemi.

O tvorbě a vydávání tu'ristických map, které v NDR
zajišťuje VEBLandkartenverlag v. Berlíně, referoval
inž. G. Do r h o f e r. Turistické mapy se v NDR postup-
ně vyvinuly z topografických map, další specializací pak
vznikaly m~py .pro jednotlivá sportovní odvětví, jako
např.: vodácké mapy, lyžařské mapy apod. Tyto mapy
získávají stále větší význam i oblibu. Velmi rozšířené
j~OUvodácké mapy, jejichž vydávání bylo v NDR zahá-
jeno již v roce 1952. Rozvoj vodní turistiky si dokonce
vyžádal v roce 1955 vydání samostatné publikace "Was-
serwanderbuch", popisující většinu splavný<:h toki'l, kte-
rá je od té doby pravidelně každoročně vydávána. Sa"
mostatnou skupinu tvoří i mapy pro pěší a vodní turis-
tiku, jako je např. mapa "Miiritzgebiet", obsahující
bezprostřední okolí hlavního města Berlína, které jsou
většinou také každoročně vydávány. Pro návštěvníky
severního pobřeží jsou připravovány mapy lázeňských
středisek, obsahující na, rubu plánky jednotliv,ých. míst
a další orientační údaje. Podobné mapy jsou vydáváI)-y
i pro vnitrozemská lázeňská střediska.

.Potřebám zimních sporti'l slouží především mapy pro
zimní turistiku vydávané z oblastí Duryňského lesa, Har-
zu a Krušných her. Oblíbené jsou i mapy okolí rekreačJ
ních středisek, zpracované v měřítku 1 : 25 OOO~

Zvláštní skupinu tvoří mapy pro motoristy. Kromě
automapy a auto atlasu v měřítku 1: 500000 byl v roce
1963 -vydán i Atlas pro ,mototuristiku, obsahující v měřít-
ku 1: 250000 mapy turisticky nejnavštěvovanějších
oblastí. Publikaci doplňuje textová část v rozsahu cca
100 stran a podrobné mapky v měřítku 1:,50000 a
1 : 100000. První vydání publikace bylo v krátkém' čase
zcela rozebráno, což svědčí o tom, že jde o publikaci
velmi účelnou. V současné době je připravována pře-
hledná automapa celého státního území,' která dosud
v kartografické produkci NDR chyběla.

V další části svého .referátu se inž. Dorhofer po-
drobně věnoval, problémi'lm týkajícím se zpracování
,obsahu některých map, zejména vodáckých, lyžařských
'a mototurístických i problémům jejích polygrafického
zpracování. V závěru .se zabýval otázkou sjednocen!
značkového klíče turistických map i v mezinárodním
měřítku, což vzhledem,ke stále se zvyšujícímu cizinecké-
mu ruchu. bude jistě v krátké době aktuální a velmi po-
třebné.

i O polských turistickÝCh mapách infůrmoval&gr.
D. Ma r k o w s k a. V poválečném období bylo vyd'1Vání
map v Polsku zaměřeno předev~ím na obnovu národního
hospodářství a na zásobování škol učebními pomi'lckamL
Proto byly pro širší 'veřejnost vydávány nejprve pouze
mal'Y jednotlivých vojvodství v měřítku 1: 500000, kte-
ré svým obsahem i zpracováním odpovídaly tehdejším
podmínkám. Postupem doby se situace ve vydávár1í map
zlepšovala a ustálilo se také několik typů turistických
map. V současné době jsou v Polsku vydávány tyto
druhy turistických map:
- mapy horských oblastí v měřítku 1: 75 000 a větším,
- mapy nížinných a jeZerních oblastí v I měřítku

1 : 150000, I '
- mapy okolí velkých měst a lázeňských středisek

v měřítkách od 1: 175000 do 1: 300doo,'
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vodácké mapy v měřítku 1 : 175000 a
má.py přímořských oblasU v měřítku 1 : 400aOo.

Přitom je dodržována zásada vydávat nejprve mapy
přehledných měřítek (např.: Karpá.ty), potom mapy men·
ších ob)astí [např.: Tatry i Pieniny 1: 75000), a teprve
v přípádě potřeby podrobné mapy jednotlivých území
[např.: Pieninski Park Narodowy 1: 22 500).

Pro mapy horských oblastí JSOU připravovány ob-
vykle obě verze, letnHuristická a :?:imní-lyžařská. Dů-
ležitým prvkem turistických 'map je vyjádření terénu.
V horských oblastech jsou na, polských mapách k tomu
účelu použity vrstevnice s intervalem 100 m, doplněné
stínováním, v nížinách a v oblastech s menšími rela-
tivními výškovými rozdíly'vrstevnice s intervalem 20 m.
Mapy jsOU doplňovány zákresem lesních ploch,' provede-
.ným většinou různým druhem rastrů v zelené barvě.
Všem druhům těchto map jsou společné, značky turis-
tic-kého obsahu, které jsou postupně doplňovány i do
ostatních 'publikaci nejen výhradně turistických, jako
např.: do automap, plánů měst, map vojvodství apod.,
kde mohou uživatelům map přinést další informace.
Rub turistických map -je většinou vyplněn textovou částí,
obsahující další I1daje, které zejména turista při pouŽí·
vání mapy jistě uvItá.

Podj{ladem pro tvorbu současných turistických pol-
Ských map jsou topografické mapy, z jejichž obsahu
jsou vypuštěny ty podrobnosti,. které by použití turis-
tických map v terénu spíše ztěžovaly. I když s~počet
titulů turistických map i výše jejich tiskových, nákladů
v Polsku stále zvyšuje - V současné době představují
cca io ~/o veškeré kartografické produkce - přece je
turistický,ch map stále nedostatek a jednotlivá vydání
jsou brzy rozprodána.

V Rakousku vydává turistické mapy především fir~
ma Freytag-Ilerndt u. Artaria ve Vídni, jejíž zástupce
podal informaci o tomto druhu kartografické produkce.
Rakousko, jako země s velkými možnostmi turistického
ruchu, má i dlouholetou tradici ve vydávání turistických
map. Jedním ze základních souborů turistických map
jsou mapy v měřítku 1: 100000, vydávané již skoro 80
let. První mapy tohoto souboru byly zpracovány v letech
1888-1900. V období 1901-1913 byly postupně vydány
mapy celých Dolomit, v letech 1919-1937 mapy Tyrol,
Vorarlberska, Korutan a Štýrska. Po druhé světové vál-
ce bylo do roku 1963 vydávání map v tomto měřítku
dokončeno a l1zemí Clflého Rakouska znázorněno celkem
na 25 mapových listech souboru. Tím však práce neskon-
čily. Nyní jsou jednotlivé listy postil pně obnovovány a při-
zpúsobovány novým ~artografickým metodám.

Poslední desetiletí klade stále větší nároky na re-
dakci map a prakticky žádné další vy'dání mapy se ne-
obejde bez systematické kímtroly obsahu. Jedním z hlav-
ních problémů redakce'map je rychlé zastarávání obsahu
map. Je mu možno čelit průběžným sledováním změn
v přírodě,. V závažnýci).. případech provedením oprav
v průběhu kresbý originálů nebo ve výjimečných pří-
padech opravou tiskové desky. Rakouské mapy v mě-
řítku 1: 100000 vyjadřují kromě topografického obsahu
také terén, a to zákresem 'vrstevnic ve 100 m intervalu,
zákresem skal a stínováním,. při němž jsou roviny po-
nechány bílé, osvětlené svahy vyjádřeny půltónem a
odvaené svahy plným t.6nem,. V álpském terénu ·umož-
ňuj_to metoda především lepší čitelnost mapy.

Dosavadní .technologický způsob zpracování štrnoVání
na astralonu byl u nového vydání map v měřitku
1 : 100000 opuštěn a zavedeno stínování na fotografický
karton. Terén je, tištěn ve dvou barvách. Rovněž pro

•••.vyjádi'ení lesních ploch byl dosavadní rastr nahraze'n
opticky klidněj~í plochou světlezeleIié barvy. Vyvqj
kartografické techniky používané pro tvorbu map v mě-
řItku 1: 100000 postupoVal od původní kresby a rytiny
do kamene (od roku 1888 do počátku II. světové války),
přesl kresbu na astralon [v období 1947-1963) až k sou-
časné rytině na skle. .
Maďarským tu.ristickým mapám .a ostatním kartogJ;a-

fickým výr{)bkům, určeným pro ce.stovní ruch, věnovali
své přednášky E. H ti n y i a M. T 6 t h. V Maďarsku'

zajišťuje vydávání map kartografický l1stav Kartográfiai
Vállallat v Budapešti. První turistické mapy .zhotovil již
v -roce 1956. Byly to ršak spíše barevné skizy, bez
znázornění terénu a obsahující především zákres turis-
tických cest. Svým schématickým provedením velmi má-
lo posloužily orientaci v terénu. O dva roky p'Jzději ,
bylo začato •• vydáváním nové série turistických map,
zpracovaných již na topografickém podkladu a s vyzna-
čením vrstevnic. Kromě mal!. jednotlivých pohoří byla
vydána -i mapa Balatonu a vodácká mapa Esztergom-
Budapest 1 Budapest-Úunaujváros.

Hlavní náplní turistických map byla síť značených
turistických cest, k nimž byl postupně přidáván další
obsah. Tyto mapy však 'Stále postrádaly podrob-
nější znázornění terénu a neposkytovaly možnost dosta-
tečně podrobné místní orientace. Proto je od roku
1983 vydávána postupně nová série turistických map
s podstatně zlepšeným obsahem. Dosud byly v lomto
souboru vydány mapy Balatonu, Aggteleku, Cserhátu,
Budínských a Sopronských vrchů. Od předchozích odli-
šují se nové turistické mapy především' větší přesnosti
zákresu jednotlivých prvků, podrobnějším znázorněním
terénu vrstevnicemi s 50 m intervalem, doplněnými ba-
revnÝm stínováním, novým způsobem vyznačování les-
níoh ploch pomocí značek, podrobným zákresem želez-
niční a silniční dopravy s vyznačením jednotlivých sta-
nic a zastávek. Nedostatkem je, však dosud různé mě-
řítko map a zejmé:na nejednotný značkový klíč,který
ztěžuje mnohým uživatelům.,rychlou orientaci na inapě.
Tyto nové 'mapy jsou určeny jen pro letní turistiku,
vydavatelé však uvažují o tvorbě samostatných map pro
zimní sporty a o' vydání dalšíoh vodáckých map.

V posledních letech stále roste počet zahraničních
návštěvníků Maďarska. To klade větší nároky lna pr{)-
pagační, informační a orientační materiály, které ná-
vštěvníci požadují. Mezi tyto materiály patří především
turistické mapy, automapy, plány měst, vodácké mapy,
propagační mapy a prospekty. Každá z těchto skůpin
má své speciální poslání, kterému se musí podřídIt jak
svým obsahem, tak i vyjadřovacími prostředky. V_ma-
ďarském kartografickém l1stavu se nyní těmito otázka-
mi podrobně zabývají a hledají nejvhodnější způsoby
pro zpracování těchto materiálů.
O československých mapách pro turistiku a sport, kte-

ré vydává Ústřední správageodézie a kartografre, re-
feroval dr. O. Roubík. S tvorbou a vydáváním turis-,
tických map tak, jak je známe dnes z praxe, bylo
začato v roce 1956. Ve spolupráci s Českosl<lvenským
svaZem tělesné výchovy byl. dohodnut obsah turistic-
kých map, stanoven značkový klíč i způsob spolupráce,
zejména účast krajských' a okresních dobrovolných pra-
covníku v turistice. Redakční, kartografické a polygr:i-
fické zpracování zajišťují kartografické a reprodukční
ústavy v Praze a Bratislavě.

Od roku 1956 byla věnována největší pozornost ze-
jména letním turistickým mapám a postupně bylo vy-
dáno 37 map oblastí v nákladu více než 2 100000 výtis-
ků. Kromě těchto map jsou zpracovávány i lyžařské
mapy, vodácké a rybářské mapy, horolezecké mapy,
automapy, plány měst, pomůcky pro mototuristiku, tě-
matické mapy celého státního l1zemí, zaměřené na po-
třeby cestovního ruchu,. jako např.: mapy kulturních
památek, hradů a zámků, přírodních, reservací, lázní,
ch'at a hotelu, které doplněny průvodními texty posky-
tují další údaje potřebné pro uživatele mapy.

V současné době zaměřuje se' úsilí při tvorbě čes-
koslovenských 'turistických map především na co nej-
lepší vyjádření terénu, zpracování vhodných doprovode
ných texti'l, soulad mapy se stavem v přírodě, zejména
při. zákresu turiStických značených cest a na celkové
zlepšení grafického vzhledu map.

Výstava i uspořádaný seminář splnily svou 1110hu.
Poskytly dostatek materiálu k posouzení vlastní i zahra-
niční' mapové produkce, informovaly o současném stavu
ve vydávání a hlavních problémech spojených .,s tvorbou
map, jejichž význam a uplatnění spolu s rozvójem ces-
tovního ruchu stále roste.

Dr. Ondře; Roubík, OSGK
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Mezinárodní geodetická konference 1964
v Dráždanech

Ve dn~ch 28. září až 1. října, 1984 se konala 'v ,Drážďanech mezi-
národní geodetická konference ,pořádaná pracovní geOftetickoll
SkUJliIlOU národního kom.i\étu pro geodézii a geofyziku NDR spo-
lečně s jinými složkami. Konference se zúčastnili geodeti z !lul-
harska, CSSR, jugoslévie, Maďarska, NDR, NSR, Polska, SSSR a' svý-
carska. Bylo předneseno celkem 45 referátť\ (z toho 11 účastníky
z ČSSR) z oblasti geodetické astronomie, využiti družic v geodézii,
vyšši geodíj~ie a výpočetní techniky;

V zahajovací části konference byly předneseny tyto refetáty:
Dr.-Ing. habil. A.r n o I d, Postupim: Určení tlhového pole z po-

zorování umělých družic Země.
Projednává vliv anomálii tiže (3-5 mgal v oblasti 20° X 20°) na
dráhové elementy umělé družice Země (UoZ), ve výši 800 km. Po-
žadavek přesnosti ve výšce UoZ je ± 10 m. Pro nejvhodnější vy-
užití v dynalnické družicové geodéz1i doporučuje použit více družic,
jejichž. prť\sečíky subsatelitníoh křivek jsou qd sebe,' vzdáleny
maximálně 1000 km.

Dr'. Led e r I e, 'Heiclelberg: Zlepšený systém astronomických
konstant. . \
Astronomickými' konstantamí jsou, základní parametry potřebné pro
výpoče,t polohy nebeských těles a pro redukci astronomických po-
zorování a veličiny charakterizující rozměry a, tvar Země. Základní
vlastností astl'O'l1omiekých konstant: 1.. Teoretické vztahy, ve kte-
rých vystupují jednotlivé astrOl;lOmické kons!anty, musí být na-
prosto. dokonale splněny (konsistence). jsou proto konstanty roz-
děleny na: I. konstanty definované, H. primární konstanty, Hl.
klnstanty a fllktory p-omocné,!IV. odvozené konstanty. 2. Nume-
rIcké hodnoty konstant získané z pozorovánI' rť\znými zpť\soby
musí mezi sebou co nejlépe souhlasit (kompatibilita) .. 3. Změnu
numerických hodnot provádět pokud možno co nejméně (kontinui-
ta) a, při 'eventuálních změnách respe,ktovat vlastnost konsistence.

Nový systém astronomických ~onstant využivajiel především ra-
darových měření a umělých družic byl schválen ml valném shro-
máždění IAU 1964 v. Hamburku.

Prof. or.-Ing. habil. Ne u ber t, ~reíberg, se ve svém referátě
Dosavadní zk~énosti při užití gyrotheodo/itu při dUlních a geo-
detických měřeních zabýval proble'matikou gyrotheodolitť\. Ukázal
na těžkosti, které se. objeVují pfi jejich ~onstrukci.a použití, Za-
bý.Val se nejen techmckou stránko\! problemu, ale I ekonomIckou.
Uvedl popis. a výsledky zko,ušek gyrotheodolitu MRK vyrábéného
závodem VEB Freiberger Prllzisionsmechanlk. \
.' Prof. Dró Ing. B ij h m"CVUT ,Praha, přednesl referát Statis-
tická analýza výsledklÍ T7iěf.erlí, v něm,... poukázal na využití sta-
tistických metod v geodetické prjlxí při odhalování rušivých vlivů,
které způsobují, že chyby v nOOJ.ěřených. veličinách nejsou rozlo-
ženy podle Gaussova zákqma,. Statistická analýza !lm, že objeví
příčiny odchylného rozložení chyb od normálního, vede k volbě
vhodnější měřické metody a ke ,zpřesněni měření. V .referátu byl
podán. přehled vhodných statistíckých metod a ,kritérii.

Prof. Dr .-Ing. Pes I: h e I, ITU Drážďany, seznámil plé.num
v referátu Motorlzovaná nlVelace se zajímavými technickými i eko
il10mickými výsledky VPN, při níž latě i 'přístroj Koni 007 jsou
umístěny na autech; na autech jsou zamontovány 1 pomůcky pro
určování teplotnlch ,gradientů. Střední kilometrová chyba dVOjité
nivelace je ± 0,3 mm při rychlosti 3-4 km/hod. a délkách záměr
40 až 50 m.

DipI.-Ing. L' i e ber t, Drážd'any: Astronomické určení polohy
" Antarktidě.
V rámci 8. sovětské antarktické expedice byla dvěma pracovnlky
drážďanské tecJ;miky určena zeměpisná šířka a délka na dvou
bodech prvního' řádu:, Mirnyj a Vostok. Bylo použito metody Hor-
rebow·' Talcotlovy,Struveovy, Cingerovy, metody průchodu Il'\íst-
ním polednlkem a metodyzenilových vzdáleností. Použité pří"
stroje: pasážník '-í\.skania, 2 teodolity zeiss Theo 010; tranzistorové
hodmy TKH 1 aid. Časový signál mz nebyl vždy, slyšitelný. Střední
chyby dosahovaly, obvyklých hodna!, pouze pro Vostok střední
chyi\a v délce činila ± 0,064 sec (cp = 78°).

V sekci geodeticldi astronqmiebyly předneseny referáty:
Dr.-lng.M;e I n i g, Postupim: Současné určení místa a azimutu

pomoc! azlmutáln!ch ,př!mek.
Nedostatkem ,metody azimutálních přímek, je vlív sklonu vodorov-
né osy dalekohledu. Tento nedostatek je odstraněn rovnostranj1ým
.hral}olem a rtuťovým horizontem, které jsou upevněny přeli ob-
jektívem dalekohledu. Vliv sklonu, se zde ruší, u každé hvězdy,
takže není lřeba číst libelu. Zeměpisná šířka I azimut jsou zba-
ve'ny vllvů ,systematických chyb. ZeIl.l~pisná délka z!istává, však
ještě ovlivněna osobní chybo.u. Střední chyby získane ze 4 nocí
[v každé nocl 16 hvězd) v souřadnicích vyhovují přesnosti bodů
prvního řádu. V azimutu je přesnost menší. Bylol použito theodo-
litu WT 4 a čas byl registrován pomocí kontaktového fIlikrometru
nebo tastrem.

or.-Ing. Se h li dl ic h, Lipsko: Určení mlsta a azimutu na pol-
nIch stanic!ch ve střednlch šířkách., .
Všímá Si především 'systematick.ých vlivů působících na země-
pisnou šířku, délku a na azimut, které děl! do 5 skupIn a uvádí
některé návrhy na' snížení nebo o.dstranění těchto vlivů.

Dr. E. j. Obr e s k o v a,' Poltáva: O změnách š!řky a polohy
střednlho pól", ZemI! [nebylo' předneseno).
Uvádí, že kromě cyklu o periodě jednoho roku, 14 měsíců a půl
roku nebyly jiné potvrzeny z pozorování v letech' 1950-1962. Byl
ale zjištěn ročnl lineární' chod ve změně zeměpisné šířky, ktbrý
je větší pro stanice na západě než na východě. Tento pohyb je
nutno vykládat pouze změnou polohy pólu. Z toho byla odvpzena
rychlost' pohybu středniho pólu 0,0043" za rok, a to v poledníku
78° západnl délky. .

N. A. Pa nČ,e nk o, CSc., Poltava: Určen! §!řky pomocí časlÍ
prlÍchodlÍ párii hvězd stejnou výškou (nebylo předneseno),
Uvádí. jednoduché' schéma pro určení nejvhodnějšich azimutů hvězd-
ných párů' a' vzorec pr-ó výpočet zeměp,isné šířky, a výšky almll-

kantatatu z naměřených časť\ průchodů. Střední chyba zeměpisná
šířky z 6-7 párů hvězd je ± 0,1". Měřeni byla provedena v Pol-
tavě pomocí DanjonOva astrolábu.'

ooc. Ing. M a c k 'o, SVŠT Bratislava: O přesnosti rozdíllÍ zeni-
tových vzdáleností Horrebowových párlÍ.
je proveden rozbor základních vlivů jednotlivých měřických veličin
na výslednou hodnotu rozdilu. Výsledkem je, že počet nastavení
za účelem čtení okulárového mikrometru použitého zenitteleskopu
je zvětšen na 9. Ohl,oVá vzdálenost mezi středním a krajním vlák-
nem je 35 sec. Vnitřní střední chyba měřeného rozdílu je tím
zlEipšena na ± oR,0014 z původních ± OR ,0039 '(při 4 čte nich mikro-
metru), což rovněž lépe odpovídá přesnosti ve čteni libely
[± aR,0017). R = 47,820" je hodnota otočky mlkrometrickéhošroubu.

Prof. Dr. B u c·h a t, Dr. Sc., ČVUT Praha: Nový zenltteleslcop
bez líbaly.' ,
-Nový zenitteleskop se skládá z' vodoroV'(!ého dalekohledu, před
jehož objektivem je 'uložen rťuťový horIZont a pomocné vodo-
rovné zrcátko. Paprsky od hvězdy se na rtuťovém horizontu
a zrcátku odrážejí, dopadají na hlavní zrcátko otočné kolem vodo-
rovné osy a poté vstupují lI'o objektivu dalekohledu, v jehož,
zorném poli jsou vidět dva obrazy jedné a téže hvězdy. Horizon-,
tální vlák,no nitkového kříže vždy půlí vzdálenost mezi těmito
obrazy a definuje tak svislici.- Otáčení hlavního zrcadla se děje
pomoci táhla opatřel)ého při okuláru mikrometrickým šroubem.
Nový zenitteleskop dovOluje měřit rozdily zenitových vzdáleností
až do 40 bez použití Ilbely.

DipI.-Geophys. K r o i t z s c h, Postupim: Př!jem a měřenI času.
je pOjednáao o některých způsobech, jejich přesnostech a nedo-
statcích, zajištění současnosti v pozorování na stanicích mezi se-'
bou hodně vzdálených. Referát byl doplněn velmi bohatým a za-
jímavým materiálem.

Ing. TO I m a n,--Praha: O kontlnentálnlm časovém sysMmu.
j~ navržen způsob praktického uskutečnění jednonného časového
systému na určitém kontinentu. Tento způsob děl! do dvou etap:
1. Syntonizace, tj. pomocí jediného normálového generátDt'u _,(ato-
mové hodiny) a vysllače normálového kmitočtu 'Anutit všem po-
užitým křemenným hodinám daného systému stejný chod. 2. Syn-
cnl'onizace. tj. ztotožnění údaju všech použitých křemenných hodin
určitého systému '-nejlépe pomocí strmých, pravoúhlých impulsů.
přenášených po ultrakrátkých směrových spojíCh, sloužíCÍch nor-
málně pro výměnu televizn!ch poradů. Zpusob byl prakticky ově-
,řen mezi stanicemi Praha a Postupim.

Prof. Dr. phil. habil. S a n d i g, TU orážďany: Práce Lohrman-
nova ~nstttutu.
Základními úkoly jsou: _objekti'vlzace a a,utomatlzace· prael s pa-
sážníkem. studium osobní chyby a kontrola polohy osy, fotogra-
fická registrace pomocí pohyblivého filmu. Studi'!m stavu atmo-
sféry v nejbližšlm akol! přístroje. Výzkum s pravě zhotoveným
Nušl - Frič - Bucharov9m cirkumzenitálem (0 = 9 cm, f = 135 cm).'
Modernizace uchování a porovnání času. Fotoelekirická registrace
ZoÍ-krytů hvězd Měsícem do 8. hvězdné velikosti. Určování efemeri-
!lového času a poloh, malých planet a komet.

V sekci umělých družic byly předneseny referáty: \
Dr.-Ing. S c h o e p s, Postupim: Přesnost v poloze geodetického

'bodu Určeného ze, simultáních pozorování satelítli.
Nejprve provádí teoretické rozbory přesnosti v pozici UOZ. je'li
současně zaměřena 'z dvou bodů. Polohu subsatelitnlho bodu růz-
ně mění vzhledem k dvěma daným ~bodům při výšce UDZ 1000'km.
Dále zkoumá přesnost určení polohy třetího (nového] bodu rovněž
ze současných pozorování všech stanic pro různé vzájemné polOhy
a konečně áplikuje tyto poznatky na síť 6 družicových bodů. V zá-
věru uvedl hodnotu azimutu Postupim-Budapešť získaného ze
6 současnýC'h družicových měřen! o vnitřní střední chybě ± 1,55".

Mgr. Z i e I i fl s k i, Varšava: Radlusvektor UDZ jako základ
pro třírozměrná geodetická měřenI. .
Má-li radíusvektor VOZ sloužit jako základní měřický prvek, musl
být zjištěn' nezávisle na délkách na Zemi. Tomu ,požadavku je
možno dostát pti použití Keplerovy metody. V dalšíln projednává
potřebnou přesnost a uvádi některé hodnooly Gaussovy konstanty
a poruchový potenciál radiusv17ktoru družice.

DipI.-Ing, P a u S c her, Babelsberg: Stanovení a označlm!
vhodnýéh souřadných systémlÍ pro řešení geodetických úloh s po-
užitím UDZ a s tím sóllvlse;!cí otázky. .
Referát seznamuje s různými druhy souřadných systémů používa-
ných při použiti VOZ, a to podle -polohy počátku, podle orientace
souřadných os i podle různých druhů souřadnic. Upozorňuje', že
pro zjednodušení studii v tomto oboru je nutno tyto různé systé-
my přesIJě definovat a jednotna označit.

Ing. K'a b e I á Č, ČVUT Praha: Určení paralaktické refrakce
UDZ,' vysokých c!li/ a meteorli.
jsa\! odvozeny vzorce pro astronomickou refrakci a pro paralak-
tickou r,efrakci, tj. pro tělesa v blízkosti ,Země, vně i uvnitř
atmosféry. Při výpočtu refrakĎOích hodnot - pomoci numerické
integrace - je použito skutečných modelů atmosféry. Bylo zjiště-
no, že pro astronomickou refrakci nepřináší tento způsob nových
hodnot, ale naopak refrakce paralaktická je závislá na momen-
tální stavbě \Itmosféry, přede-vším na hustotě vzduchu ve výšce
stanoviska a clle.

oipl.;lng. M are k a Di'PL-Ing. R e b s e, Postupim: Kamera pro
přesná fotografická pozorování UDZ. ,
Kamera je přenosná v paralaktické montáži. Základní součástí je
Zeissův zrcadlový objektiv 5,6/1000 mm s kasetou na desky, který
zachytí UOZ do světelnosti· M = 3 při úhlové rychlosti O,5°/sec.
PřerušlW1iní stopy družice je proved.eno pomocí uzávěrky rotující
před fotografickou deskou, která je poháněna synchronním mo-
torem. Čas byl registrován na tiskacím chronografu s přesností
± 0,001 se,c a později pomocí oscilografu na ± 0,0001 sec. Dosažená
přesnost stačí geodetickým požadavkům.

V sekci vyšší geodézie. byly předneseny tyto přednášky:
Prof. Dr. Ing. V y k u t i I, VTA Brno, se zabýval Přibližným

I'ešen!m obóu hlavních geodetických úloh na velké vzdálenosti.
Referent zjednoduši! vzorce stanovené I'.rof. Hubenym pomocí vhod-
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ných substitucí. Výpočetní vzorce jsou natolik zjeď~oduš~ny, že
se vystačí s tabulkami trigOOlOllletriokýdh funkci (viz též GKO
1963, č. 1).

DipI.-lng. S o m m e r z Lipska promluvil na tÉlma Metody 11;vý-
počtu výSkov(jch rozdíl(t na quasigeoidu. Zabýval se 'třemi, růz-
nými postFPY, které jsou k dispozici p,,:o, určení výškových rozdílů
a zaujal k nim stanovisko s, ohledem !'la 'vZdálenost daných ,bodů:
zatímco původní, postup a'stro:g,rav. nivelace se hodí pouze pro
astronomické body, další dva: rozšířený postup astro-grav. nive-
lace a odvozený postup se hodí pr,o kratší vzdálenosti,

Ing. CSc. Ci m b'á n i 'k, V,ÚGTK Praha, se zabýval Problémy
přesnosti trigonometrických sítí. Přesnost sítě lze 'posuzovat podle
přesnosti délek, přesnosti vzájemné polohy bodů, přesnOsti úhlů
a směrů. KrHéria aplikoval na jednotnou trigonometric;kou 'síť
ČSSR. Vysoká přesnl1st sítě se nezměnUa ani :po dvojí trans-
forIÍl~ci. ,i )' I

DipI.-lng. h e i c h ar t,Llpsko, přednesl refe'rát přesnost při·
pojenfíéh trigonometrických$1t1 o, ,délkách Stran asi 5 km. Podle
toho, y jakém stadiu zpracování se síť nachází, lze stjeďní chybu
vyroVlIlaného sm~u určit z ,jedné ze ~ří možností: z Vyrovnané
směrníkové OS'llovy, z trojúhelnlkových uzávěrů a vyroiVUané sí,tě.
Referující ukázal na souvislostí mezi těmito, stře,dnltmi chy1bami
a se,mámi! plénum s výsled'ky zlskanými z4'yrovnání sí~ě III. ř.
obsahující 4500 bodů.

DipI.-lng., Bil t tne [' z Lipska SEl zabýval v ,příspěvku Hustota
a přesnost trigonometrických sítI pro mapovact práce ve' velkých
měřftkách problémem sladěuí ,požadavků metod klasidkých a foto-
grammetridkých co do potřebné hustoty a ,přesnosti bodů. Došel k zf
věru, že je třeba 1 TB/2 km2; jeho střední chyba má Ibýt v 'pOloze
rowra či menší než 0,05 m a středmí chyba orientační'ho směru
má, být asi ± B cc.
, Dr.-lng., B a hne r t, TU Drážďany, ve svém ,referátu, Pro1!lémy

observacl při triangulaCi se táměrami kra~Slmi než 6 km se zmí-
nil o výsledcích" zkušebního měj'emí, 'které mělo vyjasnil někter<í
problémy obse,rvace. Bylo zjištěno: observaci lze p,r(Jl\ládět 'v kterou-
koli dlmnl dobu 'kromě poledních hodin; měřenI..osn6vy rozdělit
del dvou, Mstí se vcelku s ohledem na 'krátké záměry nevyplácf;
lze observovat i z normální<!h s'tativů až do rychlosti větru 4;
observace má být rovnoměrná v čase, ne příli'~ rychlá a nemá
se měnit ani observátor, ani přístroj.

O rádlovém dálkotněr~ p'olské konstrukce; Telemetr OG - '1 re-
feroval Dipl.-Lng. Kr zem i n s ,k i z VaršavY."ledná se o dálkoměr,
jehóž nosná vlna asi 3 cm je frekvenčně modulovaná15, 13,5
ff 14,85 MHz. Transilnl, čas' vyjádřený -fázťWým rozdílem při 4a-
nýeh rasÍ'fových frel<'Vencíc'h -se, Ďte na obrazovce až na cm. Počet
celýoh Ikilometrů třeba určit jiným způsobem. Střední chyba dálko-
měrú je M = ± (3 + 0,5 . D . 10-5) cm. Dosah přístroje od 100 m
do 15 km. '

Náplní refeyá'tu DtplAng. M e r 'k e I a z Dráždan,byly Srov-
návacl 'zkouSky sttě zaměřené délkově Tel/urometrem. V rámci
studentské ,praxe byLaWlěře.na síť, majíCí tva,r osmiúhelníka, se

, všemi možnými 'kombilllacemi. Délky 'se pohybovaly ,mezlB,O až
17,5 km. Vesměs bylo měřeno ze, zvýšených, stanovisek. Střední
cllyb(t jeden/<rát měřené délky -~ři respektelvání všech "vnějšl"h
vlivů byla ± 10,5 cm. '

Kandidát teohn. ~ěd B o I š ak o v z MÍIGAiK rreferoval' O vý-
sledclch zkouSek elektrooptického d.álkoměru ST - 62.

P~,of. Dr. R in n, e r ze !ltýrského Htadce v referátu Geometrie
křižového létu se zábýval problemattll'OlÍgeomenritkých podmÍillek
1Íldhy urče,hl Ivzdálenosti dvou pozemních stanic metodou Hiran.
Referující ';probral a prOdiskutoval všechny !vlivy, které mohou
..ovľivnit výslede'k měřeni.

Ing. CSc. Mi ch a I č á k" SVŠT' BratislavJ, ve svém příspěvi<u
Poznámky k atmosférick~-m vlivům na geodetická měřeni' se, 'za-
býval vlivem ovzdušl na valitu obrazu v dalekohledech geodetic;
kých ,pMstrojů. Nejdůlež' jším faktorem je kóntrast obtazu. Ovliv-
ňuje ,nejen rozlišovací schopnos't dale'koh'1edu, ale i přesnost cíleni.

J;lr.-ing. nr. Geolog. Bend e f y, Budapešť, v 'reférátu Zákl(ld-
ni problémy' výzkumu recentnlch pohybúzemskékůry seznámil
plěnum s výsledky své ,práce na stanoven! pohybu 'kůry zemské
na území Madarské lid. repubirky. Z ,práce, která byla provedena
novými -metod~mi, vy!plý'vají zcel'! nové 'pomarky.

Dipl_·Physl s c h ti I e r, a Dipl.-Jng. R a u h ut, postú!,lim, re-
ferovali O novém 24m - interterenčnlm komparátoru Geodetického
,ústavu v Postupimi. Byla popsána základní konstrukce kompará'
'loru a vysvětlenO, čí'm, se lišl od, Ikomparátoru V1iisáHi'ho. Kompa-
rátor 'je urče,n výhradně 'pro užití, v laboratoři.

mpl.-Ing. S c h ti n e,TU Dráždany, 'přednesl !referát Zkoušky
stability' nivelačnich ",naček. Reflllroval o výsledcích r6zsáhlýc'h
:likoušek, ,při nichž 'byly ,hlllldálllY nei-lihodnější způsoby stabil\zace.
jakortejV<h'odnější 'se uká'zal "geologický hřeh" [tyč kru'l\Qva za-
ražejaá do značné ,hloubky). Má 'o 35 % lE1Jlší stabilitu 'než llIiye-
lačnípilíře, i když taikě'podléhá sez6nním vlivum.

Íloc Ing. Di'. H a u f, čvuT Praha, v příspěvku Laboralorni
'zkoušky automatick(jch nivelačnlch př!strojů referoval o dilčíoh
výsledcích laboratorních zkoušek 'přístrOjů Koní 007, Koni 025, Ni 2,
Ni B 3, Ml'opta MNK 20, VK 05/1. Všiml si zejména 'přesnosti urov-
náni záXi1e-rných, kom,penzačntch chyb a v!lvu změny teploty.

Ing. Se lt In a :lľn, TU Dráždany, sc:inámil plénum',s prin~ipem
a použítím .Otočného zrcadlq s automatickým ustavenlm 00 svislé
poloh!! pro rektitikaci geod.etických přistrojů autokolimaci> Před
'Objek,tivrektifikoval\Él'ho !Přístr, oje se umístí centricky IPomocná
značka a její' obra21( 'te 'pozoruje ve svislém zrcadle. zacHí-li sé
značká přesně' do stredu nitkové'ho 'kříže" je záměr,ná přím/fa
vodorovná.' /"':' •

Ing. K o len a t ý, čvut Praha, přednesl referát Problémy vah
v ,nivelaci, v ně;mž se zabýval 'otázkqu, "da váha převÝ,š!'ní se, má
řídit délkou pořadu, či počt~ sestav. Sdělil, že v CSSR byly
provedeny staústibké, ,analýZy bilhaté!lo mate'f'íálu, z nich:! se
ukázala stcjnií ,a v obou ,připadecl! mírná ko,relace mezi nesou-
hlasy dvojí nivelace na jedné Straně a pbčtem stanovisek či
délkou pořadu ~a -straně druhé. ,Váh9 závislé na počtu 'sestav se
uplatní ,pouze ve ZlVláštlllich Iphpadech (inž. stavbv nebo horské
nivelacel.

V oblasti vý'počtové techniky bylo předneseno 8 referátů:
Ing. Rad o uch, ČVUT Praha, v ~eferátu Užiti korelačniho

počtu k analýze naméřených hodnot ,si všiml kritérii ke ,stano,veni
existence vzájemných, vztaihů mezi pozorovalllými veličinami' a je-
jich hodnocení. f

Prof. H r i s t o v. sdne, se za'býval Vlivem chyb ve' výc..hozich
hodnotách na přesnost neznámých při vyrovnáni podle zprostřed-
kujiclch pozorovánI. Autor nalezl postup, který umožňuje vzit
ohled na nejist.0tu absolutních člemů v rovnicích oprava příslušně
upravlt výpočet vah a stred-ní jednotkové chyby.

Dr"ln~. H a I m o s, šo,pron, přednesl referát Řešeni obecného
případu vyrovnánI a jeho u#iti v geodézii a totogrammetrii. Po
'lvodu o m,Ožnosti užití obeoňého :případu ,vyrovnání ;při rešení růz-
ných , úloh' geodézie a fot'Ogrammetrie se, referující 2labýval řeše-
nim no=álních rovnic podle Choleskyho a zkoumal 'JUvy ne-
správné'ho zavedení vah akorelačních koeficientů na Výsledky
vyrovná,ní. Všiml si i problémů už.tí samočinných počítačů.

Doc. kand. techlll. věd T i s č e n"k o z Mosk'vy přednesl refe-
rát Urychleni konvergence při iteračni metodě.

Dipl.-lng. Nás e ,r, Lipsko, v referátu Praktické zku'Senosti při
vyrovnáni trigonometrických sitl' samočinnými počltači se zabýval
zejmÉlna' ekonomickou stránkou využití počítačů. Vyrovnáni sitě
4500 bodů III. řádu provedli 4 ,pracovníci za 167 ,pracovni<!h dnů
po 10 měsíčních přípravných pracích provedených 12 pracovníky.

Dipl.-lng. W e gen e r, Lipsko, přednesl referát Možnosti vy·
užiti malého počitače Cel/atron SER 2 pro geodetické v(jpočty.
Samo počítač Cellatron SER 2 je ve~ký jako střední ,psací stůl, je
však poměrně pomalý, poněvadž vstup i, výstup se děje psacím
strojem. U zlepšeného ty,pu Cellatron SER 2b vstup děrnou pás-
kou a další jiná zlepšení zrychlily' práci 'počítače.

Iilr.. Ing. G 11 i d i c k i, Varša'va, v referátu Automatizace geo-
detii:kých výpočtů při užiti polských: elektronických počitačf1 se
zabýval charakteristikou polSký',!! počítačů - UMC 1, oDRA 1003 a
UMC 10 a probfemati'kou technologie 'vý,počtů: :pomocí těchto strojů.

Dipl.-lng, Ob e r I á u t e r,Li:psko, ve svém referátu na těma
VyrovnánI velkýCh trigonometrických slti td pomoci samočinných
počítať!ú uvedl zkušenosti z řešení, normálních rovnic pomocI po-
čítače URAL a ZRA 1 a zmínil se o tom, žeu Geodetické Služby
DDR byl vyvinut nový způsob řešení vy'rovnání trigonometrické
sítě jej ím rozložením na části.

I \'

Mezinárodní konferenci uzavřel prof. Dr. Ing. pe~chel podě·
kovánlm všem Ipřednášejícím I účastnlkúm. Vyzvedl zejména to,
že kromě zkušených odborníků se na programu' aktivně podíleli
i mladší pracoVlIlíci, kteří tak zís1kávaji c8ll\né \zkušenosti na mezi-
národním poli. Organizace 'konference byla :Výborná, a to jak
vlastního zasedání v buoově' TU; tak i volného Ča!SUmezi i po
jednánioh. 'liž 'před ,kQnfer8ll\cí obdrželi účastnici výtahy z crefe--
rátů. Nejzajímavější referáty budou otiš,těny v časopise "Ver-
messungstechnik". ,Byla uspořádána velmi Zdařilá od,borná exkurze'
do Českosí'ského Švýcarska, kde _byli účastníci seznámeni s vý-
sledky ,slellování recentních pohy:bi\ zemské kůry. _Kromě toho
bylo mOžno zhlédnout pracoviště, pO'Sluchárny a laboratoře geo-
detických 'kateder a výsta'-"ku geodetiOkýoh přístrojů. Mezinárodní
geodeHcká, konference v Drážifilnech 1964 byla zdařilá. Byly utu- \
ženy staré a navázány nové, cenné a plodině styk}' mezi geodety
různých zemí a 'provedena 'vý'měua zkušeností i názorů.

Haut Kabeláč

XXVII. vědeckotechnická konference
o mechani:z;aci a automati:z;aci prací v geodé:z;ii
a kartogralii v PLR

Ve dnech 15.~17. listopadu 1964 se Ikonala 'Ve V8JI'ša'Vě
XXVII. Vědeckotechnická konference o mechani'zaci a
automatizaci prací v geodézii a vk,artografii, kterou
uspořáQalo Stowarzyszenie Geodetów Po~skich NOT.
Konference měla především národní charakter; ze za
hraničí se Jednání:konferencezú,častnily delegace vě-'
deckotechnických společností z B~R, NDR, SFRJ, MLR
a ČS~R. I

NaplBiIlárním zasedání konference byl přednesen
úvO<lní r8'ferát o nlechanizaCi aautO!IIlatizaci geodetic-
kýcha J<artografických prací v PolSké lidové republice
a re.ferát prpf. Dr. Dip!.' Ing. ,p es c hJ ,a z Technioké
uni'versity 'V Dlážď,anech o využití motoriza:ce při tech-
nické a přesné nivelaci. Hlavní těžiště jednání konfe·
rence bylo V odborných kornisIch.

''-Předmětem jednání 1. komise, byl,a mecl1anizace a
automatizace pOllních měřicl;:ýclh pracÍ. V komisi bylo
pi\edneseno 5 hlavních referátú. Úvodní referát. mgr
tnž. J. Szyrooňské'ho .o mechaniwci a automati-
~ci měřických prrací byl zaměřen na všeobecný stav
rnechanizaoe !polních prací; V ref'erátu byly uvedeny ty-
py geodetických přístrojil. ra je'jich rozdělení podle 'přes-
nQsti a použitelnosti pro různé druhy prací v t~rénu.,

1965/188



Geodetický a kartografický obzor ,
roč. 11 (53) č(slo 7/1985 189

Vda.1ším,re,ferátu~ mgr. inž. W. K r zem i ~s k i zabýval
otázkou elektronic,kýclh dáikoměrů a. jejich využiti
v geodézi1. Uvedl řadu teclhnických dat o elektrooptic-
kých i rádiových dálkoměrech; z nich nejzajímavější
jsou údaje o novém polském rádiovém dállmměru Te-
lemetr OG-1, který byl ť1častníkům,ko:nference předve-
den na výstávě,/ pořádané při přHežitosti konf'erence.
V dalšIch dvou r'e'f€n'átech se mgr. tnž. T. By c h a w-
s k i zabýval otázkami registrace výsledků geodetického
měření a využitím radiotelefonních Ipojítek v geodézi1.
Velmi zajímavý byl referát mgr. R. P a s e k a 10 vlivu
použití dopravnIch prostředki't na ekonomiku geodetic-
kých 'prací;ireferát >byldoplněn řadou u'kazatelů, zIs-
k.aných ze zpracování dat .při použit~ r-ůznýclhtypů osob-
ntch a terénních v,ozidel. .

Jednání 2. k&mise bylo zaměřeno na otázky me'chl/l-
niwce výpoč'etníclh a zobrazovacích prací. Obecný p0-
hled na' tyto otázky je "obsažen v referátu mgr. inž.
E. P i a n k o o některých poznatcích z teorie informace.
Konkrétní informace o stavu mechanizace' a automati-
z,ace výpoče'tníchprací v PLR podali v,e svých refe'ťátech
mgr. inž. J. Orzeclhowski a mgr. ,inž. A. Skó,r-
c z y lí s k i li dále, Dr. mž. J. Gaž d i c k i spolu s mgr.
inž. J. Der y I o - S t ~ pni a k ~ m. UvedelIií' autoři se
zabývali nejrůznějšími problémy spojenými s výpočet-
ní technikou 'počínaje využitim ručníclh kalkulačnIch
stl'Ojů až po organizaci prací při použití samočinných
počítačů prořeŠl8ní .•.geodetických úloh. Informativní
charakter měl referát autorů Dr. inž. J. G až d z i c k é-
ho a. mgr. inž. St.,Kaspereka. o automatických k,o.-
, ordinátogOOfech,' které SEl' dosud v PLR pro 'zobra7iOVllicí
práce nepoužívají. K doplnění ,př'ehledu o využívání
strojně početního !Zpracování dat přispěl referát mgr.
iuž. T. Bych,a,wskélho a mgr. inž. A. Szczerby
o využívání děrnootitkových strojů Aritma ,pro zpr.aco-
vání úda.jů jednotné evidence 'půdy v PLR; v referátu
je mimo jiné obsažen i 1Jřehled úspor, dosa'žených, za-
veden lm strojů' Aritma při řeš€ní tohoto náročněho
úkolu.

Při jednánI ve 2. komisi se neřešily pouze otázky
dotýkajícf se mechanizace a automatizace, ,aloe i ně-
které další 'Ótázky, jimž se zpravidla nevěnuje p~iliJš
velká pozornost. Jednou z nléh je např.! otázka Vývoje
účelného kancelářského nábytku, kde navrhowná ře-
šenI odpovídají rluchupředpi~ů o hygi'eněpTáoe. Dal-
ším zajímavým diSkusním n~mětem byl vývoj "geod'e-
tického Iélutomobnú'~, jímž je mikrobus Nysa, adapto-
vaný pro' potřeby IÍlěřické čety. Vhodně řešená vnitřní
úprava automobilu ď~jišťuje b€zpečnou dopr,avu osob
i ,pomůcek během mě'ření; mi1G'obus můW: rovněž sI.ou-
žit jako polní pr.acovna.

Jednání 3. komise bylo za:mě~no na. otázky ~arto-
graf1e a nové směrY'kÉlrtograf1cké ,polygr.afie. Úvodní
referát mgr, inž. L. B I.' o c k má n a ,o zásadách zpraco-
vání inženýrs!{o-lhospodářskýCh map byl dosti 'popisný
a zaměřil se na výčet druhů map velkých měl'ítej< zpra-
caváva.n,ýc):lv PLR. Referát mgr. inž. 1. Ci e s i Efls k é-
ho o novýcQ směrech ve zpracování 1!opográfických
map byl zaměřen na technologii kartografickéht9 a
reprodukčního zpracovánl topografických map velkých
měřítek, která se v zásadě neliší od technoloogie použí-
vané v ČSSR. Nejzajímavější z al1edisJre.dalšího ,vývoje
reprodukce map velkých měřit,ek v malých nákladech
byl referát mgr. St. K 0'1 a n o w s k.é h o, který zhod-
notil dosavadní stav a ukázal na některé možnosti
uplatnění nových reprodukčníl.il technik, zejména 1I,e-
rog).'.afie. , ',

V bohaté diskusi bylo poukázáno na ř,adu problémů
polské kartografie, kter& dosud naráŽí na nedostatek
odboliněvysokoškolsky kvalifikovaných kádrů; v tomto
směru bylo doporučeno uspořádat postgraduálnI jed-
nosEl!llestrové studium na zeměměřické fakultě, zamě-
'řené na problematiku map velkých ,měřítek a. map
,g,eografických. Problémy jsoU rovněž v tom, že není
dostate.čně ustálena kartografická termi:nologie. komise
proto doporučila vypracovat návrh ll(l'I'lllYkartografic-
kého názvosloví. Na úseku technologte výroby map
'byfo ,k'ónstatováno, že dosavadnI ,výhŇitlní zaměření na

používání 'PVC-fólií nezajišťuje dostatečně další rozvoj
kartogr{lfie. Ne zcela. dořešená je zaUmotázka potis-
kování tvrzených termoplastických fólií, kde ,')?Otisko-
vání na nátiskových lisech je nedostate'čně produktiv-
ní; v Současné době se provádějí zkoušky 'potiskovánI
fóm na hlubotiskových strojích,

Součástí konference ,byla výstava geodetických 'pří-
strojů a výsledků výzkumu avýV'oje v olboru g,eodézie
a kart,ogr.afie,v PLR. Z geodetických 'přístr'ojů,které
nejsou 'zatím u ,nás používány, byl vystaven gyrotheo-
dolit Wild GAK-1 a theodolit Wild T 3 s fotogoofickou
registrací vodorQlvného kruJhu. Gyrotheodolit Wild GAK-1
Vyniká Ipř'edevšímmalou vahou (jen 1,5 kg]; váha ,elek-
trického zdroje je 5 kg, přesnost 30". U přístroje je
orientován dělený kruh. Theodolít Wild T 3 je opatřen
fotografickým přístrojem 'běžného typu; fotoregistDace
se 'provádí lna kinofilm 10 šířoe 35 mm. Z elektronic-
kých dálkaměrů byl vystav:ován geodimetr NASM 4B,
Wild Dl 500 ~ Distomat a ,polský ,rádiový dálkoměr
TeleIIÍetr OG-1; dOSillIhpolského T'elemetru OG-1 je od
150 metrů do 20 km, pi\esnost ± (3 cm + 1/300000.D],
váha bez ,baterii je 8 kg.

Výstava výsledků výzkumu a výv'Oje byla :z.a.jfmavá
zejména pokud se týká novinek v reprodukci. ' Ukázala,
že polští g,eod€'ti a kartografové dosáhli na tomto úseku
značné úspěchy; k nim ,patří :především vývoj vlastní
pos1t1vní rycí vrstvy a vývoj na úseku dif4sní fotografie
a xerografie.

Pro difusnI reprodukční techniku jsou v PLR vyrá-
Mny 'positivní i negativní ma~,eriály v roUcIh 110 cm X
X 300 metrů. Pomocí těchto m.ateTiálú lze získat
z průhledných i nerprůl1ledných předloh matrici, vyho-
vující pro další ,reprodukčnI zpracování; nevýhodou
této tedhniky je pouze srážka. podložky, která dosa-
huje 1 ,a,ž3 promHe.

Významného úspěchu bylo dosazeno' v PLR na úse-
ku xerografie.l když dosavadní XeN)graf1cké přIstmje
mohou 'Zatím wzmnož.o'~at i'en předlohy do formátu
A 3, je možno je plně uplatnit v g,eodetické službě
(např. pro rozmnožovánI geometrických polohopisných
plá,'Ilů, snímků map velkých ~ěřítek, topografi! bodů
'oodového 'pole,číse,lných údaju apod.]. Ve vývoji je
kontaktní. xerogr,áf1ckýkopírovací přIstroj i:lro formát
70X100 cm, který má být ;Předán v f. 1966 do sériové
výDoby.

V rámci konf,e'rence se uskutečnila řada exkursí
na různá prac,ovišt.ě ,polské geodetické služíby.

Ve Státním 'geOO08tickém podniku (PaIÍstwowe
Przedsi{1biorstwo Geodezyjne) byla navšUvena strojně
početní stanice, ·která je vybavena dvěma numerický-
mi soupravami děrnoštítkových stmjů Aritma; stanice
zpracovává ročně kolem 1,2 mil. štítků. Podobně jako
u nás se uvažuje o přechodu na alfanumerické zpraco-
vánI údajů JEP, čímž odpadne řada. prací, kt,eré se
dosud musely provádět ručně. '

V'evýpo,četním středisku Výzkumného ústavu' g·e·o-
dézie. a kartogí:'afie. JlGiK) byly předvedeny účastníkům
konference někte'régeodetické úlo<hy na s'amočinnýcih
počítačích .DMC 1, kt'eré byly zkonstruovány v PLR;
opeTační rychlost těchto počítač u je poměrně malá (asi
100 oper,ací/sec.]. Výhl,edově, má být výpočetní stře-
disko z lGiKu vyčleněno a vybaveno vysoce výkonným
počítačem UMC 10. Podklady pro výpo'čty mají být do
1!?hoto výpočetního, cent\a předávány pomocí děrné
pásky, kterou budou vylhotovovat, přfmo jednotlivé ústa-
vy geodézie, které za tiln úbelem budou vybaveny děro-
vači.

Z hledisJre. ka:rtografickéJ;lo zpraoování map vel-
kých měřit,e,k byla zajímavá návštěva fotogrammetric-
kého oddělení Varšavského krajského měřičského úřa-
du, kde byli účastníci exkurse seznámeni s postupem
zpr.a:cování map 1:2 000 a. 1:1 000 univerzální metodou.
Při mapování se provádí stabiliz,we drŽlebno'stníclhhra-
nic: jen u soc1.alistic.kého sektoru; signal1z,ace pozůstává
z nátěru mezníků žlutooranžov'Ou barvou. Budovy se
zobrazují silnými čarami [0,3 mm]; iPřidoměřovacích
pracích se měří šířka okapů a okapy se před výtahem
'na originálu odsunují. Zobrazení i'e prováděno s přes-
ností ±.o,25 mm. lnž. Mlrosla1J Mikšo1Jský, OSGK
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Diplomnípráce absolventů zeměměřického směru
fakulty stavební ČVUT v Praze v roce 1964

V r. 1964 !>bso'~VOV:ailona zeměměJ,líokém směru faikWlty sta'Vební
114 studentů, z 11000 'v lreiměřen! geodet'iO~o"astro,nOlll1idkém 3S,
v zaměření evidence a ,pozemkO'Výdh ~praiV 31 'a ,v 'z!>měření
kartografIckém L5 studentů. Seznamujeme naši odbornou 'veřej-
nost s d.pLomnwi ,pracemli, '~eré 'bito aibsol'\"enH oohájtlí u s'támí
zá!věrElČlllé zk'Ou§ky. Témata 'díilp'J,omních prací 'byla 'zadávána
jedlnaik z návl'lhů resoolrtu ŮSGiK i jiný1ch r€SOI"lů ,a jednaik z nálVll'hů
kated.er. Seznam uváJdiime p'odle jedlnlOtIlívýůh 'kMeder, na nic,ho:
byly dtpli()llllní práce 'Z'praoovány 'a Q<teré přis'lušné d'íIPlomanty
v jejidh práci vedly.

Katedra geodézie II pozemkových úprav
Balvln, o.: r(j,p1:ná ,přeJhJíjdim J/ElP !V 'obci Zoraslav, k. ú: žab-o-

W'esky.
Běhcmnek, J:: 'Ů,plná Ipře/]lí!dika JIElP v obci T,mová. ,v tra'!í"h Za

ovčlnem, za fa •.ou a V pelOlách.
B1ažek. M.: iÚpJná :přeMMIka I!EP v obci Zl:>rasaav, !k. ú. ~áběh[ice,

místní treť a t,rať Sitmady.
Buri'm, V.: ~rojelO! IhOSlpodáiísl<lOllechnický1oh úprev 'porzerrnlků

v k. Ú. Suchdol, Lysolaje a část Horoměřic, o. J;'raha-rzápad.
Častek, 1.: Pl'án ot.víl'ky, lPř~pl'avy a dobý'vání ,k'alll1enoliOmu

SMUt, o!kres Rakovní!k. .
Černý, Fr.: Ů'pJiná /přehUdillla JEP 'V Q,bci Hovoro01Jiee [jižníČástJ.
ČížJkóvá, K.: Měřická dolwmen,tace areá1u ·sv. VáOI'll'va v Mostě

, Ipodile zaměření běhoem !předdii,plomn! p'raxe. '" _ _
Dubooská, 1.: IMěři<lká dolmmentace areá'Lu Za'Íliraz,ans!ke Ik<>ple

v MosItě p,odile zaměření během Ipte'cld'iJpU·ommípl'axe.
Dudek, 1.• ·· Geometrt'la,ce IliOIž'!s:ka.průmys'}o,výdh ;p.sQ<ů ,v ,loa<:a,Joi;tě

Stř~l'eč 'l'okres jLčln]. \ . ,
Ga ILo, 'P.: Projekt hospod<ái'sk'OIlellhinicikýoh ,,"plr!>v pozemJků p~o

zemědělský, závod xaverov, provc>zoVi\la Chvaly.
Cihw(j'oonel, 1.:/ ProjelO! hospodáiíslkotedhnLlJký'dh ~pl'a!v pozemků

!pro zllII1ědělský rzávod ~a,verov, IpI'ovorzorvna Ohva,ly.
Kejmarová , 1.: Projekt hOSlPodářsk'otechni'llkýoh úl'raJv 'P'ooemků

pro IZD KolekliiIV na území obcí HodikoV'Íce, 27LatnLky, D. Sřl)-
žanya Oholup'ice, olllras IPMha-a:áIP!>d.

Kirllhiner, H.: IŮlná ,přehlLdika lEP IV niMi 'Lrbewice.
Krbec, V,I.: 'Olplná 'přeroHdQ<a JEP v obci Zbrasťa,v, k. Ú. Z'boo'Slav

a 7Ja.měřerú cesty IV Ik. ú. Zabov:řBSa<y. u'. 'Z."ěh'IJi'-
Kpowpa, j.: Op,Jiná přelbl.fl:l1<JaJElP v obcí 2JbMsvaiV, k. '"OJ

ce, losad\a.Haně.
Mareš, H.: Pr<ojElkt 'hOSPoodářSlk'OIlellbnWký1ch ÚlP~'V !lJ,ozemiků pro

zemědělský· závod Xa'VeTorv, prorvozovna Běchovlce.
Mokťilsdh , H.: Za.měi\ení a zobrazení čás!'! stanice Č. Velro:ice.
Neí\OIld, B.: P:rojel1<Jth06pndářsk,otechln1clký1chúpraiV pocemku ,pro

jZ:D D. Břežqny na územ! obcí D; Břežlailly, Uhotli a Tocná,
,okres Proba..západ. •

pc>děbradský, J.: Projeklt rpř~,výsadbo,vě. úpra!vy vindhTadu ,tera-
sovánÍilll pro }ZU obid.

Pi'i'b:l'l, O.: Ce]kové řešení Vlo'doby.t1 loo:iiska !lilameno'J.QfIIluBrant,
o!kres ~a;koVlllíJ<. á h k" k _.

Ruta, K.: Tabelace vytyEovacích prvků speci Iníc rrve UZ1-
vaný10h ve vodo.hO'Sip<>dái\sikémstllJvLtelstvl. " •

SušH, 1.: ŮlpLná ,přehHdika jElP v obci Tmová, IV trat!oh: mrstllll,
U remL7Ju, li 'kříže a 'Za :ooIha-a,d/ou._. _

Vančwl'a, V.: Projelllt předJvýoo,clbOivě wp'ravy V'íIIHlIh'l1adl1teras<lva-
nim pI'O IZD Obird.

Vaniček, 1.: ,úplná rpřehHdlkia JEP 'v obci Ho\"o,rčorvi,ce (sevHrní

V9S~;~)R.: P,rojekt ,ruQlS[pOdářS'k,&tec'hin'íOkýOh'Úiprerv.porzem:ků pro
zemědělský závad J{a'Vel'ov, prov,ooorvna Běch'OiV'lce.

Vrana. I.: Z<luněřen! lil zobrazení části. stanice 'č. VeLenlice

Katedra vyšší geodézie
. llělohr!>dslká, 1.: u;iJ].t1 .polárnlho Ip1uimetro ve spojení s 0lPtic·

kým panto~rafem ;pro 'účely THM. .
Éurio!>Uová, M.: PřliipoJení azimutáLnídh Ill'OdJInlnek itvall'lOvě vyrov-

nané tTigonometrfoké sí'lě. .' ,
Císař, 1.: Určen! zeměp'lsné šm'lky a i(jllllky metodou stejnýoh Výšek

IpřerušO'Ván!m osvětlO'Vání I~'ol'ného ~o!e daJoElkohledlu.
Hůrka 1;: R021oo,r gravitaoIlíIJh účmkůiIDc>delu horskilho území.
K'otyk: B.: VY'roWlání československé jedlno~né ni'v\lLa,ční sí~ě

s novým. v,!>hami.
Mosler, V.: Uirčen! ,pře&nostli tpd'esn.éhohadieové'ho výškoměru fy

Freilberg er,Pril2Jisi OO1SIIlellhanilk.
Musi:lorvii, M., Para~alktliciká ",efoo'kee. .
Sláma,' ).: Labora,t01'lIlÍ určení· systematiO. ké dhy:by a'Utomaloických

Invve!ačnídh přLstrojů fiJngov!>Uým ni,veLaČlIlím Ipol'adem.
Steh1íček, L.: Labomtomí zlklJlUšky lPfedsád!<lavébokompenzá,toru

OFD Drooden.
Sl1c'hý, V.: Zhodnocen! ,matod ,pro sestaJveníp01:OiI'ov:ací!ho pl'og'ra.

mu pro metodu Silejnýoh výšek.
Valentová, 1.: UžIt! klOre!aĎIli1ho poč'tu při vyšetřování 'Vmt!ku

nivEilLačulah ohyb. . _ ,
Zahradlnlček, K.: Vyšet'ření srvi!SlIýah 2Jmen v· po!ooe nllkterýdh

nwelačuWh bodů ~aměřenýah opaJ1<Jovanou '1JJi'velací.

'Katedra mapovAní a kartografie

Boudlný, J.: Vyjadř,orvací prostřed/ky př.e/]ledlný1ch spe<liá1nlclh: ~I!'
Cehák, j.: VY1pnaco'ván! úvodlnjjh,o p,rojektu tec:hnlclk'~,hO'spodars,ke-

ho rmapovállÍí V ,p,ros,toru mezi m,ě&tem Vehm a rekou Labem.
Černíková, H.: ReprodWk.an! ~eQ"hn'ky 'V/pIřÍJP,I'Ia'vě sestavLtellského

'a 'vY1d,lNatelJslkého 'OIT'igiJná)iUmaiPy.
Če'Mý, ,P.:ŮlpLná přehll'Í'dka }EliP IV k. ú. TOUŠroOiv,okres IP'sek.
Eicblerová, L.: MožnOOli vymítl ·ma'l{jho přeikresLova'če 'pro ,různé

účely zeměměřicképraxe. !
Hlubocká, A.: TechnIcký Iprojekt obeoně geog,nafické mapy AfrIky

pro so'ubor pOf'I\áváme' 'S'Vět. jIol= 1: 1:2.{)OO000.

Hobzjl, I.: Některé ,otáZky l<Jartogralli,c1kýah zo'hrazení metodou
-álbecné teo,rie.

Ghmeličková, H.: TechJnidký ,p,rojekt fyzi'cké maJRY IižnJ ~merilky
pro sou!bor 'POIZIlá'Váme s,vět. M ~ 1: 12 000 000.

JHek, 1.: Zhuštění sítě pevný'ch bodů meltodou aonal,y;tioké a~ro-
t~iangtLlaae.

KáUťská, V.: Fotogmmmet!ri'llké ,za,měření histori'cké čá!s,ti cenného
náměstí IV Mootě.

Král, A.: powži~í ,pozemní fotogrammetrie p'ři zaměřování dOiprav-
ních nehod.

Kučera; 1.: Plastic'ký model ,reliéfu vys'okOI1'Orského vrásného
tY'pu. severovýdh'oltníčáC'>t západnídh ALp. M = 1: 1000000.

Kučerorvá , B.: TechinoliQg1ie Vlo'hOll'O'Veníreproruu1kčních :podkLadů
SIlln'o,vaného te.rénuz ,pllas.tica<ého. modelu.

Máclia, st.: Toohnillký IprOjekt ,politieké mapy Iižní Ameriky pro
sowboO' POZll1ávámé svět. M = 1: 112000 000.

MH,korvá, 1.: Zobrazení sMel na mapáoli konNnentl1 světa.
Mc>ravec, 1.: pou'Ž'iH Silereofotogrammet,rie 'v antropologii.
NěmBČek, K.: ~ady v tecihno1ogii replraduJkce m<>p a Jejiah odst'ra-

hování.
Nová, M.: Teahnický 'PI'Ojekt mapy ČSSR z .oboru zemědě~stv!.
Prcin, I., Vypoocování ú'vodlnlho Iprojektu_ teabn'lDk"ruOi~p'odárskeho

maJpování v prr"ootoru záIPadne 'od mesta K,ollina.
Sa"'aiIDa, Z.: Určení kwbatu..y rudnýoh zil§.ob metodou pozemn!

stereo!otoglrammE!trie.
smrček, O.: Úplná ,přehlídlka fElP v 'k, Ú. Břez~něves, okres Pra-

ha.východ. _
Šaoa,ta, P.: VY1pll'aco<vání ú'Vodlní!ho projektu toohruiokohos,podár-
ského nrap·ování 'v ,plrostoru města Kolín a 'okol'!.

Šmídová, H.: V~běr sMel ČSSR pro m!>py v měříotfká<dh 1: 750 000
a menŠíoh. .

Šolar V.: Red~ce fY'z'káJiníe'h vlivů Ipři bo'Cl,orvéJn.foOllogrammetrlc-
kÍjm vy'bc>dnoceoní snlmků m'.'-lilho měřft!ka. •

šulc, 1.: Výběr a ..kartog1raf1ioke ,:ZiDpl'azem vodln>dh toků ČSSR
, v měřítkách 1 : 1 000 000 a menswh.
Tesárková L.: Vywžití letec'kýoh snlmiků plro geogref.i<lké účely.
Ubr,a!, 1.:' UrčO'Vání deformací model,u fot'og1ra:mme1Jl'iakými ma-

otod'!>mi.
Vospěl, Z.:E\ouJ:iolí novodobych v~poč.tIPích prosHediků v k!>rto·

grafi'i.
Zembová Z.: ptasUaký' modEiI reliéfu horsa<ého zlomo'Vé'ho ty,pu

a rias,ového pobřeží, SeverozáIPadlnf část PyrenejrSikého ,polo·
ostrova v M = 1: 1 000 000.

BaEko'\"s'ký, 1.: přesnost ,prostopové VlZd,á'len,ost<L
Ba'rtí!k, K.: pozorováln! sedání stal\'by dbjE!ktu Velil<'Oskladu.
HI'dUďka, Z.: podéln9 profj,1 l:aU1Jové·dráhy: _ . _.
lež, 1.: GeoqeUc'ké pO'áce ,pno relkOiIWtlI'U1kcl_trate a částa nádrap.
KUma, 1.: Měřiaká dokumentace památ'koveho objektu, domu cp.

445 IV Praze I-Staré Město, Vejvodova ,ul. Č. 1, )'ilJslká ul. Č. 6
vM=I:50.

K'raus, K.: Řešení 'Iprů'běhu trasy části PLzeňSké ,t~fdy v ~oata·
s1JréiJiním území Motal, a to :v.Ú:ssku od IkonBČne stanice el,
diráhy Č. 9 k zá:padlníhnmici úrzemí _NVIH~ ~I'a;hy.. •

Kllna~, P.: Za.měření 'a vyhm ••'ven! plánu z'elezn>čnl stamce s up,ra-
''Vou čásU ,žele,znloní!bo oblowkm.

LeopoLd, J.: Úrčení bodlO'vého Ipole pro účely IEE'o; (Met'oda para-
v!>lO!Lcké polygon'ometrie a prOllínání z pevn~h 'bodů.)

Secllá'ček, 1.: 'VYlpracovánf ,tec11lnidkého ,projekt,u ,pl'O THW' 1'0-
kal'ity.

Sedlá/ček, Z.: S'mlliwiní v<lečlkový plán •.
Seik, J.: vYlpraoování technického projElktup!O THiM lokJallty.
Sla1Jkovsiký,F'r.: PřesnoSll taohy,~etriok'y !2lamereného bodu.
šawIiP.: ZaJměření a pro]SM zeI8lZlIl>čn!Jlo obJ.C!l1ku. .
ŠindeJ.ář, 1.: Vlo'budování měřioké s~ě pro .veLke vodní .?rli:!
TIemat , 1.: Řešení t,rasy 2. aJltemat1vy ,pruběhu Sevel~Jlžnl ma-

gi'strály ·V úseku nový most přes VIt'a'vu [Pomologlcká zabra·
da] - most HťávkŮN., . . _

Vlk, Z.: Měři'llká dokumentace památkO'\"é'ho "bjektu, domu cp.
445 v praze I-Staré Město, Vejvodova ul. č. I, Jllská ul. Č. 6
v M = 1 : 50. •• D _

Wled, 1.: Určen'Í bodo\"éoo IP'ole p'ro účely IElP. (Metoua ume-
vorva a ,tr,ojúhelní!korvé řetězce.]

V řadě uvedených praél oyl shromážděn cenný. měřic~ý a sta-
tisticiký materiál, v nělOterýah 'byly :pro'v~deny " teoretIcké s:u.
die které mohou být lPř.nosem pro vl!>Slllll řešen! v p'l'axl. Z mc,!J
jmenujme aSlpaň práce ČližI!oové, Dud/lila, Ruty, V,rany, Hůrlky, Be-
10hra,dsa<é , Zah:radníclila, Ho,bzy, šulee, .šmldové, Prclna, INlka,
šo!,jl,ra, Setka , S'latloowk€lho a Wieda. D'>pl~! pr.ác~ JSlO~ ul'O:
ženy' na příslušnýc:h il'a,tedrách, kde Je mozno S'1 Jepř>pad1ne
vypůjoit.

Diplomní prá~e absolventů: zeměměřického směru
fakulty .stavební ČVUT v Praze v r. 1965

V roce 1965 bylo :katedrám zeměměřického směru přiděleno na
diplomní práce 64 studentů denního studia á"22 ,studentů studia
dáLkového. Z toho bylo obhájenQ celkem 63 diplomnich 'praci
řešíc!ch' převážně provozní úkoly podle návrhu zadání praxe nebe
školy. Některým zdatnějším studentl1m bvla zadána témata vIj-
zkumného charElkteru.
pro informaci uvádíme. v pře!!lleďu názvy diplomnich praci

s jejich lIpracovateli podle kateder. k'teré diplomanty v jejich,
práci vedlv:

Katedra geodézie a pozemkových úprav

Cvrček František:. Projekt předvýsadbové úl'ravy svahl1 vindhradů
na lokalitě Belá - část l. .

Dikast Lud'Ví'k. Plán otvírky, přípravy ·a dobýváni štěr,kop!skovny
Ovčáry, oror. Mělntk.

1965/190
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Horec:ký vác181V: v\,hc!-lWenl geod. do!lmmentace pro rpotřeby
projektu a využiti podrobného bodového pole pro analytické
"pracováni kolejových tras. . . , ,

Hušek Jiří: Projekt předvýsadbové úpravy. svahd vlnohradů na
lokaUtě Belá - část 11.

lakubovičov1í Eva: Úplrn1í přehUdka EN v obci BHé Vchýhice, okr.
Pardublce. '

Janouš Emanuel: 'Úpln1í rpřehUd'!<'a EN v obci Čísovice [osada
Bojov).

,Uková Dagmar: Úplná přehlídka EN v obci tahovice, okres
Praha-západ.

Kroupa Oldřich: Úplná přehUd'ka EN v obci Čísovice.
Kurfiirst Jiří: Projekt hospodářskotechniokých úprav pro JZD

Millčln, okres Benešav.
I.aŠtovková Marie: PJ1ín dobývacího prostoru lHě,rkopískovny Ovč1í-

ry, okres Mělnlk. ,
r.inhart Josef: Návrh odvodněni stanice. Srovnání nivel. přlstroje

Koni 007 a Ni 030 za nElpříznivých podmínek,
Luňáček V1íclav: Přesnosl určení paralaktických úhm přístl\oje

Theo 010 a Te-B 1 na ,pomocolOu základnu při různých cílo-
výCh'. značk1ích. /

skřečková Llbušll: PřeS4lost mlstnloh sltl a vytyčov1in1 pro práce
čSD. "

Svobodov1í Eva: Projekt hospod1ířskotechnícké úpravy pozemků
, pro zemědělský z1ívod - Čs. st1ítnl s,tatkv Zbraslav - závod

. Dobřichovice.
Získalo'lá Milada: Pro~e'kt hospOdá"řs'kotechnické úpravy pozem-

'ků pro zemědělský z1ívod - Cs. státnl statky Zbraslav -
závod Dobřichovice. I

Katedra,vyšši geodézie
llrejCha Josef: zpřesněni čs. státní (rig. sítě průzkum sítě 1.

,a 2. řádu V prostoru již., Moravy. _ _
Březa pavel: Prověřeni Bjerhammarovy metody urcenl anornálm-

ho'tlhovébo pole a Niethammerovy metody určeni ortomet-
rickýcH výšek. ,

Exner Josef: Korelace mezí hustotou meziplanetárnl.hmoty a ně-
kterýmí geofyzikálnlmi jevy. '___

Filipský Líbor: Přesnost sítě 1. ř1ídu, vy:počteně ze sltě 3. radu.
Gaža Ivan:' vyrovnál1Á čs. jednotné nivelačol saě 1. řádu s no-

vými vahami. '
Hovorka František: Některé možností využití pozorov1ínl umělýeh

družic Země v geodézii.
Chudobová lana: vý'počet astrooOlnlckogeodetiokých Hžulcových

odchýlek v dané oblastí ČSSR.
Chudomel JarosJav: Projednáilll některých problémů spojaných

s fotografickou registrací času průchodu.
Kublková JÍJlldřiška: Vyšetřováni systému korekci. času měřenýCh
pasážul'kam ZelSls !l1a Geodetídké -obseMnartoři 'Pecillý.

Pazderová Eva: Určení průběhU záměrné laboratornim měřenlm.
prokůpkova Jiřina: Vý,počet astronomickogeodetických tižnlcllvých

odchyle,k Ipřl různých veJilkost~ch oblastí integ.r~ce tíhových
anomahl. , ,

Prov1iZek Jiřl: Rozbor dill'kově a úhlové přesnosti převodu JTS.
do S 42.

saÍidourip saa: Studium reflexních vJ;vů, při, m,ěření krárkých
vzqáleností rádiovýmí dálkoměry.

Soukupoll1í Jiř'lna: Užití, korelačního pOčtu při vyšetřováni vzniku
nlvelačolch chyb. '

SrpA Vlastimll: ,:Aplikace metody II. derivace tíže v obl<ls):í Hra-
nlce~Přibor.

VČIJI1íkov1í Jarmila: vý,počty k vytýčeni dlouhé křivky.
Zíad Sultan:" Některé problémy pobřežnl geodezie. .

Katedta mapováni a kartografie
Baťka Ivan: VyhodnocenI" polohopisu a. výškopísu v měří rku

1 : 2 boo unverzíilnl fotogl\ammetrickou metodou na sterllo-
planígrafu C 5.

Béčíčkov1í Pavla:. Využiti pozemnl fotogrammetríe pro doplněni
z1íkladilllho pl1ínu závodu Vel,~oIOlID certovy _sqhpdy.

Cerný Jiři: Využití mikrofotograIie a děrných stíťkťl v d\lkumen-
taci ÚGK.· .. 'ckě

Čubrov1í Věra: sev. Amerika. T!!Chnícký projekt pOhtI ,I!'apy
pro Jednotnou soustavu škDlnícb kal'tografických pomucek.
M = 1: 40 000 000. '

Eisner Milan: Zaměřeni fotogrammetrícky nevyhbdnocených pro-
sto,rů pří THM 11 lokalitě Doksy. okr. Cesokd Llpa.·

Findakli Fowad: vypracováni úvooolho projektu technicfobos- \
podářské'ho mapov1ínl 11 prostoru obec pečlky. .

Jeř1ibkov1í Růžena: Vypracov1irnl. úvodního projektu techmcko-
hospod1ířskěho mapová:nl v prostoru města.Nymburk a,.okoli.

Kamínek. Marcel: Kartometrické vlastnosti tech1llekohospodárských
a topografiokýehmap. "

'Kohoutová Vilma: Prověření možností VYUžItí ~n::,IY~lCké"metodJ-:
k určení souřadnic bodů při tech-nloko'hospodá:rskem mapová:m
Y měř. 1: 2 000 a 1 : 5;000. .

Košař Jaromír: 'Vyhotoveni fotoplánu v měř. 1 :'10000 a 1: 5 000
štěrbinovým překreslovačem.

Kouba v1íclav: Koncepce podrobného bodového pole pro technic-
kdhospodářské mapová:ní.

Král Josef: Koncepce podrobné:ho bodového pole pro teohnicko-
hosllOdářské mapování.

Malzova'~Mexandra,: Úplná přehlídka evidence nemovitostí v k. Ú.

spyšov1í, oj.l:res J1fín.
Matuška Vlastimil: Měřioká dokumentace přírodní rezervace

'Boreč~' .
Misafov1í Jitka: Asie. Technický projekf politické mapy pro sou-

bC/r PDzná vá:me svět. M= 1: 12 000 000.
Myrov1í Jana: Af,ri'ka. Technícký pr:oje'kt fyziaké mapy pro Jed·

notnou SOU5tavu školnlch kartografickýcb pomůcek. M =;
1:40000000. '

Němeček Petr: Vyhotovení 'měřlc'kě dokumentace areá:lu kostela
sv. Vavřince v Hrbovlclch, okr. Ústí nad Labem. .

,Pa vlásek IAleš: Kritéria přesnosti /výŠj.l:opisu map velký<lh Illěř!tek.'

Podroužek Václav: Rozbor přesnosti a efektivnosti THM univer-
zálrní fotogrammetrickou metodou ,pro měř .. ,1 : 1 000 při po-
užití širQkoúhlé komory a měř. snlmku 1: 8 500.

Přerostová Helena: Karto9raflcké ';z<praoování Technické llla'py Pra-
hy 1: 500 z podkladu kartastráln! mapy, 1 : 1 000.

,Rozenthalerová: Vlasta: Všeobecně zeměpísná hIape Skandinávie.
M = 1: 6 000 000.

Rozkošný liř!: Úplná přehlldka evidence nemovitosti 11 k. Ú. Bě-
chovice, okres PraJha-východ.

Sedláčková pavla: Francíe: Technloký projekt obecně zeměpísné
mapy pro soubor Po"l1á:váme svět. M = 1: 1 500 000.

Skřivá:nková Alena: Technologický postup kartografického zpra-
cavá:ni- technickohospodářské mapy: 1: 2 000. i

spíeglC/vá, Marta: Vyhotoveni F"PY pl1dnlch fondů pro zeměděl-
skě závody. M = 1: 10000.

Štěrbov1í Katuše: Stanovení stupníce pro klasifikaci sídel' na to-
pografic'kýeh mapách. měřitek .1 : 25 000 ..,.: 1: 1 000 000.

Stejskal Vladimir: pasportizace prunéřovského potoka.
Tomeče'k Ivo: zaměř"nl portálu V'nohradskěho tunélu ze strany

žel. stanice Praha-hl.nádražL
Veselý Vojtěoh, Vypracováni technologiokého postupu praci při

f,otogramn;Ietríckém zaměření příčnýcb řezťl v žel. tunelech
s apl.kaef na praktickém přlpadu. "

Adámek Jaill: Výpočet rektifikace rotačoí .pece Č. 8 v ZDH Ejpo-
/' více.
Albrecht Josef: VyhQdnocenl mikrotrigonometrické sítě přehrady.
Andresová Jana: VyuŽi,tí,mapových děl a mapových l'Jodkladťl pro

THM ve správnim obvodě Hradec. Králové.
Antoš Vladimír: Zaměření a vynotovení dokumentace č1ísti jeskyň

v Koně,prusíllh.
Blecha Josef: Vyhotovení mě'řlc,ké dokumentace památkového

objektu - zámku v Nových Hradech.
Boháček Jjři: Zaměření a 'Vyhotoveni dokumentace části jeskyň

v Koněprusích. '
Jakubec Vítězslav: Polní zkouška nástavného kompenz1itoru VK

05/1 ke zjištění vhodnosti jeho použití pro technickou a
přesnou nivelaci. '

Kolá:řsk1í Božena: Architektonické zaměření ·památikově cenné bu-
dovy "Šternberský palác" v Praze.

Kopáč Stanislav: Směrová a výšková rekonstrukce kolej!.
Krejčl Pavel: Návrh ..mec'hanizačního. projektu "pro pl1ínování
, [pl'ojekltovární). 'raallWzaci a ffi']denci 1P,11acípři THM.
Krofta liří: nešenl trasy povltavské komunikace v úseku od
I mostu Barl'kádnlků do Trój~-Pod'hoři..
Kučera Jiří:nešení trasy spojovací komunikace v úseku Trója

[Podhoří)-Bohnice. ,
'Lukavský Antonm: Rozbor měřeni svíS'lýeh pos·unů. ""
Mioh-aličková J'ana: Aplikace gseudoparalaktického článku v ínž.

geodézií.·
Palička Alois: Zjišťl'JlV1íní prostor,ovýllh změn polohy objek,tů na

svážně figuře "c" velkoloill1u Čertovy schody.
Peltáill Miroslav: Využiti BRT 008 pro THM.
Šimeček Miroslav: Základnl rpl1ín z*vodu. Dťll H. Benešov.
Vaník Slavomír: Použiti metody C;;PMpro projektování,' plá:nov1íní

'I realizaci' geodetických prací.,
Vínclk Karel: Využíti lineárnlho [símplexového), neline1írniho pro-

g11amov1ínl př~ projektov1ínl a pl1irnov1ínl geodetických prací.
Vlkanova Arn.ošt: Použiti metody PERT, [KOOPR), NASA - PERT

při projek'továnl a řízeni geodet. výroby.
Vojta, Pavel: P,rojekt THM lokality T1íbor [v prostoru listu

1 : 10 000 M-33-90-C-d-4 PI1íná n' Lužnící).
Zeman Radomlr: \ KOOlliparace z1íklaooovýcb j'atL'

[nf. HOTOVEC, CSc.

Kartografickf a reprodukční ústav v Praze
"

Národní techBické muzeum

Závodní pobočka tSVTS při KRÚ v Praze

Výstava se koná v Národním technickém muzeu,

v Praze ve dnech 12. června -' 20. července 1965.
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K šesťdesiatym narodeninám
prof. inž. Jána Mikušu

Dňa 24. jÚlla 1965 'ďožíva sa 60 ro'kov svojho života se-
nior učitelského sboru na zememeračs'kom odbore Sta-
vebnej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej
v Bratislave prof. inž. Ján M i k uš a.

Pochádza z, robotníckej rodinyzo ZiHny, Ikde aj
ma'turoval. Vysokoškolské štúdium zememeračského in-
žinierstva ukončil v Prahe. V rokoch 1927 až 1940 po-
sobH najprv v clvilnej inžinierskej službe a potom ako
zamestnanec 'pozemkovéhokatastra finančnej správy na
SIOVeJ;ISku.V tomto období prešiel bohatou zememerač-
skoupraxou ako v teréne, tak aj v riadiacej činnosti.

Počas služobného pobytu na Inšpektoráte katastrál-
neho vymeriavania v Turčianskom Martine (1930-1934]
študovaI v biblio'téke Matice slovenskej- právne a eko-
nomické vzťahy k pode a zvláštnosti pozemkových
úprav na Slovensku. Výsledky štúdií uverejňoval v od-
borných časopisoch (12 titulov] ako aj v 'dennej t'lači
(1936-1938]. V týchto štúdiach okrem iného propago-
val tiež zriadenie vysokej školy technickej na Sloven-
sku a zavedenie úplného vysokoškolského štúdia zeme-
meračského inž'inierstva. K tomu istému cieln smerovali
aj ďalšie akcie, ktoré podnikol ako tajomník celoslo-
venskej org'anizácie zememeračských lnžinierov.

Na novoutvorenej Slovenskej vysokej škole tech-
nickej v školskom roku 1939/40 prednášal ako suplent
nižšiu geodéziu pre všetky študované smery. Profesor-
ským sborom a vtedajšim rektorom bol poverený vše-
obecnou starosťlivosťou o budovanie zememe,račského
štúdia na SVŠT v Bratislave. V škol. roku 1939/40 do-
šlo k rozhodujúcej a velmi významnej udalosti. Profe-
sorský sbor prijal prof. Mikušom vypracovaný návrh
úplného 8semestrového štúdia zememeračského inžinier-
stva s dvoma štátnymi skúškami a promočným právom.
Podla nových učebných plánov začalo sa študovať na
SVŠT v školskom roku 1941/42.

V roku 1940 prof. Mikuša bol menovaný za mimo-
riadneho profesora a prednostu Ústavu pozemkového
katastra, neskol' Ústavu praktickej geome,trie. V roku
1941 bol zvolený za dekana špeciálnych náuk a meno-
vaný predsedom skúšobnej komisie pre II. štátne skúš-
ky zememeračského inžinierstva na SVŠT. Túto funkci u
vykonával až do roku 1951. Za jeho preds'edníctva ko-
nali sa prvý krát II. 'štátne skúšky na SVŠT dňa 28. mar-
ca 1941, takže prvými absolventami na tejto škole stali
sa zememeračskí inžinieri.

Ako dekan zabezpečil potrebné úvery na vybavenie
všetkých ústavo v zememeračského štúdia modernými
pomockarni a prístrojmi od známych firiem Zeiss, Co-
radi, Wi'ld, Kem a iných. V roku 1946 bol menovaný
predsedníctvom SNR za riadnehoprofesora. V roku 1948
bol prijatý jeho návrh na zriadenie Ústavu pozemkových
úprav, ktorého sa stal dočasným správcom.

Vo svojej odbornej a pedagogickej činnosti venoval
sa a venuje týmto odborom: pozemkový kataster, ka-
tastrálne vymeriavanie a mapovanie, pozemkové úpravy,
topografické mapovanie a evidencia nehnutelností.
Okrem týchto prednášaných disciplín živo sa zaujíma
a študuje aj príbuzné disciplíny a cudzie jazyky. SÚ-
bežne s riadiacou činnosťou podielal sa na vypraco-

vávaní a zdokonalovaní profilu zememeračs'kého iuži-
nierstva, učebných plánov, osnov, náplne prednášok a
cvičení z disciplín celého vedeného odboru.

V rokoch 1953-56 zastával funkciu prodekana pre
zememeračské štúdium na Stavebnej fa'kulte SVŠT. V ro-
koch 1956-60 bol vedúcim Katedry mapovania a po-
zemkových úprav. Bol členom r6:mych odborových ko-
misií a zúčastnil sa osobne a v podstatnej miere na prí-
prave normatívnych predpisov a zákonov, vzťahujúcich
sa na zememeračské školstvo a prax.

Ťažisko činnosti prof. Mikušu bol o a je pedago-
gická a organizátorská práca. Je v neustálom styku
s geodetiCkou praxou ako aj s učitelmi sesterskej fa-
kulty ČVUT v Prahe. Svoje bohatě praktické skúsenosti
a odborné vedomosti prenáša do výUky, nežistne uplat-
ňuje vo výchove vedeckého dorastu a hodnotnými ra-
dami pomáha usmerňovať činno,>ť katedry. Toho času
je školitelom 7 ašpirantov (z toho 3 sú z praxe]. Jeho
snahou vždy bolo a je pripraviť svojich žiakov do prak-
tického života tak, aby si vedeli vo všetkých tech-
nických i ,životných problémoch správne poradit a po-
čínal. Doteraz podielal sa na výchove už vyše 600 zeme-
meračských inžinierov.

Pre poslucháčov zememeračského inžinierstva na-
písal skriptá z mapovania a z pozemkových úprav.
Okrem toho vykonal celý rad expertíz a odborných po-
sudkov. Bol tiež hlavným redaktorom časopisu "Tech-
nik" a spoluredaktorom ďalšich odborných časopisov.

,Prof. Mikuša ce'lý svoj život zasvatil rozvoju geo-
dézie a !kartografie na Slovensku. Pri tejto 'prHežitosti
prichodí nám prof. Mikušovi poďakovať za jeho plodnú
mnohoročnú činnosť na škole, popriať mu do ďalšich
rokov hodne zdravia a životnej pohody. I pri nie naj-
lepšom zdravotnom stave, nech pomáha aj naďalej roz-
víjať čookoslovenskú geodéziua zvyšovať ndbornú úro-
veň vysokoškolského dorastu.

Pracovníd Katedry mapovania
a pozemkových úprav SF SVŠT

v Bratislave

Dne 6. května 1965 zemřel ve věku 62 let známý pracov-
ník na úseku geodetických prací pro zajišťování státních
hranic ČSSR inž. Františk Kredba. Po kratším pfisobení
při geodetických pracích pro vybudování vodních cest
účastní'se v letech 1931-37 v rámci ministerstva veřej-
ných prací delimitačních prací Mezistátní komise pro
úpravu hranic čs.-německých, kterážto komise upřesnila
prfiběh státních hranic, geodeticky je zajistila a karto-
graficky zobrazila ve speciálních hraničních dokumentár-
ních dílech a ve veřejných mapových dílech. V dalších
letech pracuje v hraničním oddělení ministerstva vnitra,
které ve spolupráci se Zeměměřickým úřadem provedlo
delimitační práce na čs.-sovětské hranici v roce 1945
a v dalších letech pak revizi a obnovu hranic čs.-
německých, čs.-rakouských a čs.-polských.

Byl iniciativním a vytrvalým pracovníkem, který
dovedl čelit značným obtížím spojeným s těmito pra'
cemi. Byly to v prvé řadě jeho skvělé organizační schop-
nosti a dobré odborné znalosti, které uplatnil nejen
v pracích delimitačních, nýbrž i později při investiční
výstavbě v resortu ministerstva místního hospodářství
a Státní plánovací komisi.

Byl skromným nenáročným pracovníkem, čest jeho
práci a památce! Klika
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Poznámky k použití magnetofonu
. pr~ záznam měřených hodnot
(K článku inž. Jar. Cullw "Použiti nové technologie při

výškopisném měření", GaKO č. 11/1964]

Uvedený článek informuje čtenáře ,o zkušenostech, které
byly získány ve francií s použitím malého magnetofonu
při tachymetrickém měření (viz Solonit A.: "Cutilisation
du magnétophon par la. brigade 'de levé", Geometre
9/1962]. Jelikož článek inž. Culka<mů~e u čtenářů vzbu-
. dit dojem, že použití magnetofonu pro záznam hodnot
při tachymetrickém měření je u nás neznámé a nepo-
užívané, považuji za vhodné uveřejnit k tomuto článku
několikpo;mámek.

Využiti maguetofonu 'pro záznam měřených ,hodnot
bylo zkoušeno v r., 1959 až 1961 u ÚGK Pr,aha a OpaVili.
U ÚGK Praha bylo využití ma$lletofonu zkoušeno' při
zhušťování, tachymetrickém měření a podrobném mě-
ř,ení polohopisu. DůkI.adně byIo využití magnetofonu zkou-
šeno při polohopisném měření, neboť ústav byl pově-
řen zkouškami prospěšnosti podaných řešení resortního
tématického úkolu c. 2/1959. Jeden z řešitelů navrhoval
nahradit vyhotovení polního náčrtu v terénu záznamem
na pásek magnetofonu. Zkouškami bylo prokázáno, že
se uspoří jeden figurant a že v'edoucí čety může bez
potíží vytyčovat paty kolmic a číst na pásmu sám. Pra-
covníci doporučili využívat magnetofonu při tomto druhu
prací jen v místní trati z~ 'zhoršených po'dmínek, jako je
prašné prostředí, dešťové p(eháňkY,zimní období apod.
Polní náčrt může být v kanceláři vyhotoven na průsvit-
ný materiál, např. 'při základním plánu závodu.

Při záznamu měřených směrů při zhušťování je za-
potřebí ta'ké vyhotovit 'zápisník v kanceláři podo'hně
jako polní náčrt, přičemž je možné měřit obě polohy
za sebou a -lfyhotovit již zápisník s průměry. Při využití
v tachymetrií se při 'zkoU,Škách .ověřilo, že pozorovatel
sl nemil.že 'pamatovat sled bodil., takže shodné číslování
není možné: T,ento nedostate·k mil.že odstranit rádiové
spojení pozorovatele s vedoucímč,ety. Ruční výpoč,et
přímo ze 'zázn,amu byl o 20 % .delší IR zvýšilo.se pro-
cento .chyl;J. Při přejímání hodnot z magnetofonového
záznamu piisobila rušivě i nemožnost regulace chodu
magnetofonu, neboť Ihiniaturn1 magnetofdÍ1 nebyl vy-
baven tímto· zařízením.

ÚGK Opava zkoušel využití magnetofonu při tech-
nické zíivelacl a při tachymetri!. Výsledky zkoušek JSOU
uvedeny ve výzkumné zprávě ÚGKOpava Č. 7/1961, autor
inž. L. Kment. Uvádí ve zprávě mimo jiné, že· úspora
!mzdových nákládil. u technické nivelace byla od 7,70
korun do 38,50 Kčs na 1 km, u tachymetrie od 3,30 Kčs
do 52,50 Kčs na 1 ha. Nejvýhodnější 'seukázalo použití
magnetofonu u technické nivelaoe. U tachymetrie do-
chází ke ste-jnézkušenosti jako u ÚGK Praha pokud se
týče souhlasu v číslování podrobných bodů v záznamu
a v polním náčrtu a doporučuje v záznamu číslovat
pouze každý pátý bod; jehož číslo hlásí technik, ve-
doucí polní náčrt pozorovateli. Zde je zapotřebípozna-
menat opačnou zkušenost A. Solinota, který uvádí, že
pozorov.atel si dobře pamatuje sled ·čísel podrobných
bodil.. 'J;,oto je jistě podstatný rozpor. Dále je třeba po-
znamenat,.že zkoušející pracovníci lJ ÚGK Praha uvádí,
že magnetofon nemů,že plně nahradit zapisovatele, který
·často upozorní pozorovatele na chybně čt1ený nebo vy-
nechaný údaj.

Přenos záznamu z magnetofonůvé pásky přímo na
děrné štítky nebo na děrnou pásku zl«JUšen nebyl, ne-
boť v době zkoušek nebyly pro ověření u strojněpočet-
ních stanic vhodné podmínky. ,

Ke zkouškám záznamu byl použit malý magneto-
fon zn. Minifon P 55 S, výrobek firmy Protona, Ham:
'burg, NSR. Nevýhodnu těchto magneto'fonů je velká
citlivost na správnou obsluhu a Z toho plynoucí mož-
nostporuch. Např. jeden z Minifonil. ÚGK Praha se· po-
rouchal již zpočátku při zpracování polohopisného zá-
pisu v kanceláří. R·ovněž typy baterií pro Minifonu se
u nás nevyrábějí la byly objednávány a vyhotoveny
vždy na zvláštní obj,ednávku u n. p. Bate·ria s dodací
lhůtou nejméně 3 měsíce.

Použití magnetofonu seu ÚGK Praha nerozšířilo.
,Přispěly k tomu zřejmě i dálší okolnosti, jako snadná

možnost smazání. záznamu a zejména to, že nebylo
možné zajistit v té době přímý přenos záznamu z magne-
tofonové pásky na nosič informací některého výpočet-
ního mechanismu. V současné do'bě by to bylo rěalizo-
vatelné, ale oba magnetofony ústavu .jsou již od r. ,1963
neschopné provozu a u nás neopravitelné. Z,ezkoušek vy-
plývá,že použití podobných citlivých zařízení v pod-
mínkách polního měi\ení, střídání obsluhy IR ne vždy
odborné zacházení předčasně snižují spolehlivost a kva-
litu záznam,p. Nejistota magnetofonových záznamil. vý·
sledkil. polrtiho měření (zejména vyčerpáním zdroje e1,
energie za provozu a poruchovost) a nahražení prvot-
~ího dokladu nepřehledným přenosem na pásc,e byly
hlavními dil.vody pro volbu jiné cesty v racionalizaci
záznamu a zpracování výsledků měř,ení. Byla dána před-
nost ručnímu zápisu uspořádanému 'pro strojněpočetní
zpracování. •

Tachymetrické zápisníky se v současné době běžně
počítají v ORS ÚGK Praha na děrnoštítkových strojích
Aritma. ORS ÚGK Praha účtuje za 1 bod 0,40 Kčs při
souboru od 3000 hodil.. Výpočet je hospodárný již od
2000 bodil.. Náklad je přibližně st,ejný jako při ruční~
výpočtu, časová úspo,r,a činí asi '40 % a strojní výpočet
je kvalitnější. Srovnáme-li tuto cenu S cenou uvedenou
Solinotem a použijeme-li k přepočtu hodinové mzdy
pflacovníkil., obdržíme, že ve Francii stojí 1 bod 0,39
až 0,54 Kčs.

Závěrem uvádím, že článek A. Solinota byl přelo·
žen v l'ednu 1963 v ÚGK Praha, registrační číslo UTEIN
159089 a je možno si jej vypůjčit i v knihovně VÚGTK
Praha.

Čtvrtá 'celostátní geodetická konference,uspořá-
daná na podzim minulého roku, způsobila jednole-
tou přestávku v konání burzy nové techniky v Brně.
Tvůrčí činnost a úsilí příslušníků vynálezcovského
a zlepšovatelského hnutí vyvrcholila na IV~ kon-
ferenci, zaměřené na mechanizapi a automatizaci
geodetických a kortografickýCh prací.

Pro letošní, v pořadí 'již třetí burzu nové tech-
niky, byla záměrně zvolena tematika technických
zlepšení drobných geodetických pracovišť. Středis-
ka geodézie, měřické oddíly speCiálních geodetic-
kých prací celého odvětví geodézie budou míti
příležitost vym.ěnit si získané zkušenosti;

Důle:llitost zvolené tematiky je podtržena vý-
hledy rozvoje čs. geodézie. Uvažované rozšíření
uplatňování geodetických metod v průmyslu a ši-
roké využívání i údržba stávajících mapových děl
jsou zárukou !plného využití burzovního jednán!
v praxi. Všichni geodeti a technici, kteří se ve své
praxi dopracovali zlepšení technologických postu-
půgeodetických prací, uplatňovaných již v prů-
myslu, nebo úspěšně uplatnili geodetické metody
včetně blíz~é fotogrammetrie na nových úsecích
průmyslové' výroby, mohou svou aktivní účastí na
3. burze nové techniky účinně přispět k dalšímu
rozvoji inženýrské geodézie. Nemenší uplatnění
najdou i ti pracovníCi, kteří svými zlepšeními zkva-
litnili nebo urychlili práce s'pojené s údržbou ma-
pových děl a operátů evidence nemovitostí.

Věříme, že 3. burza technických zlepšení v Brně
se stane ve dnech 16. - 18. září letošního roku
. dostaveníčkem všech, kteří mají na mysli široké
uplatnění geodéziev národním hospodářství a účin-
né využití map. a prací čs. geodetů ve prosp~
. rozvoje naší společnosti. . I,

ÚGK Brno a závodní pobočka ČSVTS
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LITERÁRNí HLíDKA

Inž. V. Fousek,
inž. A. Skoták,
inž. J. Skoták

Geodézie pro 3. roi!ník středních průmyslových škol
stavebních (obor staveb občanských, průmyslo,vých a
zemědělskýchJ, 112 stran, 182 vyobrazení, 6 tabulek, for-
'mát A5, Státní naklatlatelství technické literatury, Praha,
1964, šesté vydání podle vydáni pátého schváleného mi-
nisterstvem školstvi a kultury v r. 1958 jako učebnice;
náklad 3 000 výtisku, cena brožovaného výtisku 4,10 Kčs.

Učební látka je účelně rozvržena do sedmi kapitol pro-
bírajících - kromě t1vodních pojmu, elementárních mě-
řických t1koml, geodetických přístroju a pomůcek -
polohopisné, výškopisné a ploc!homěrné měření se zřete-
lem k projektování a realizaci stavebního dna; zvlášt-
ní stai je zaslouženě věnována tachYJ;lletrii a poslední
kapitola se velmi krátce zmiňuje' o pracích vytyč ovacích
a o verUkálním měření v podzemí. Text je psán zhuš-
těně s takřka telegrafickou, ba místy až heslo vitou
úsporností, připomínajlcí spíše oSnovu než vlastní učební
text, čímž se dostatečně VYSVětlUj~.jeho malý lozsah
(100 stránek i s obrázkYJ. Je otázka, zda k tomutd stěs-
nání nutil ohled 'na cenu knihy, nebo naO'pak, 'je-li cena
jen dusledkem stručnosti podánL Zkušenému učiteli
bude knížka postačujícím vodítkem k' přednesu a pro-
cvičení látky, avšak žák bude patrně nucen doplňovat
své vědomosti zápisem dalších poznatku získaných z vý-
kladu; jen tak si může zajistit úspěšné závěrečné opae
kování a trvalťj osvojení nejnutnějších znalostí pro své
budoucí povolání. Proto by nebylo na škodu pamatovat
v dalším vydání na rozšíření a didaktické obohacení
teXtu přiměřené úrovni prumyslových škol. Za této ni-
koliv nereálné vyhlídky by mělo být uváženo několik
připomínek k nynějšímu obsahu.

"Stavební technik má být přesně Informován o geode-
tických podkladech, které má ~ dispozici v mapových
a měřlckých dílech u nás vydávaných, popř. udržova-
ných, nebot účelným využitím těchto pramenu může
svoje geodetické úkoly významn,ě urychlit a zhospodár-
nit. Proto by bylo třeba jednak výčet těchto děl v učeb-
nici kvantitativně seřadit, jednak užívat přesných a vži-
tý<;h termínu, aby nedocházellLk omylum. Autoři však
čerpají příslušné informace ze zastaralého pruzkumného
dotazníku rozeslaného zájmovým organizacím bývalým
Státním zeměměřickým a kartografickým ústavem v r.
1950, kde výroba některých map je jen předpokládána,
a tak se ve zmíněném výčtu objevují termíny dnes už
neznámé ,a naopak jsou vynechána obsáhlá mapová díla
vybudovaná nebo ,z velké části započatá v posledních
patnácti letech. "Nová katastrální mapa 1: 2 000", uve-
dená v učebnici na prvém místě, je celkem řídkou výjim-
kou a ještě vzácnější je případ, kdy je doplněna vrstev-
nicemi. Pod názvem "katastrální mapa 1: 5 000" mají
autoři patrně na mysli Stá t ním a p u o d va z e n o u
1: 5 000. Za "výškopisnoú mapou ~: 10 000" v dotazníku
se skrývá jen několik mapových listu z Náchodska a
Krumlovska a podobně "Státní mapa ČSR 1 : 50 000" byla
reprezentována jen několika listy z Moravy, které byly
již před lety, staženy z trhu; zvětšenina této mapy do
měřítka 1: 25000, o níž se Učebnice zmiňuje; vubec ne-
byla vyráběna. Naproti tomu jsou již vyhotoveny nebo
téměř před dokončením nové mapy v Gaussově zobra-
zení, o kterých by měl stavebnI technik vědět. Staré vo-
jenské mapy 1: 25 000 a 1: 75000 jsou pro projektanta
bezcenné, je-li k dispozici nová top o g r a f i c k á
map a 1: 25000 vydaná Vojenskou službou na celém
státním t1zemí, jehož převážná část byla také zmapována
ústavy úSGK v top o g r a f i c k é map ě 1: 10 000.
Protože zájem proje'ktanta směřuje hlavně k velkým ni!!-
ří~kům, měla by se učebnice zmínit především o tec h-
nic k o h o s pod á ř s k é m map o v á n í 1 : 1 000,
1 : 2 000 a 1:' 5000, zahájeném v r. 1960. O všech těchto
nových mapách, ale i o starých, jsoucích 'dosud v pro-
deji, velmi obšírně informuje katalog map pro plánování
a hospodářskou výstavbu vydaný v r. 1960 úSGK; v dal-
ším vydání učebnice by z něho postačn stručný výpi$.
Kromě této nejzávažnější výtky by bylo užitečné na·
příště přihlédnout k dalším poznámkám, vyplynuvším.
ze zbUného přečt~ní knihy.

Obrázky 4 a ~, znázorňujicí klad triangulačních a
sekčních listů v bývalých rakouskýCh katastrálních sou-
řadnicových soustavách jen pro mapové měřítko 1 : 2 500.
jsou v tak stručné učebnici' přepychem, neboť tohoto
měřítka bylo užito pouze na malé části našeho území
(hlavně scelené obce na Hané). Při dostatku mIsta by
měla být dána předno-st původnímu členění pro měřítko
1 : 2880, s kterým se praktik setká daleko častěji, popř.
kladu listů nové katastrálnI mapy v Křovákově projekci,
ve 'které jsOU zobrazeny v měřItku 1: 1 000 mistní tratě
četných měst.
Pro stavební praXi je ;nepostradatelná dfrkladná zna-

lost rozdílů v nulových hOrIzontech. nadmořských Výšek,
zvláště v poslednim' desetiletí, kdy se ve všech státních
mapách přešlo na bal t s k Ý výš k o v Ý s y s t é.m:
Autoři tuto skutečnost mlčky pomíjéJí, mluvíce jen o ab-
solutních výškách jaderských, které se dnes v ofiCiální
dokumentaci nevydávajI. Omyly, ke kterým snadno do'
jde při záměně horizontů, mohou mít pro stavebníka
neblahé důsledky. Výškový údaj u prizmatické (tak jako
u roubikovéJ nivelační značky se vztahuje k ose otvoru,
takže text na str. 20 by mohl mýllt. '
Pro body "určené proHnáním" v oddíle 1/7 je již 15

let zaveden termín: zhušťovací body. V popisu měření
úhlů ve skupinách je třeba uvést i posun limbu, neboť
jím je právě tento postup charakterizován. Věta na str.
51 "busolních stroj u používáme při měření v dolech,
v lese, kde je magnetický meridián pevně zajištěn .. .'
je poněkud nejasná; snad by mělo být: kde je m. m
jediným možným orientačním směrem. V této souvislosti
je na téže stránce popsáno měření magnetických az,-
mutů, avšak na str. 89 a 93 se přejde na azimuty astro'
'nomické, získané usměrněním limbu pomocI magnetky,
aniž je vysvětlen rozdíl mezi oběma meridiány a způsob
zjištěp.í deklinace. Aspoň by měl. být doplněn obr. 92
a text na str. 42. Do grafické stolové metody patří i úko-
,ny, při ni(:hž se měří některé délky, které se ifined
zobrazují, aniž by je bylo třeba zap.isovat. Nejde tedy
o kombinaci numerickogre.fii:kou, jak je řečeno na str.
53. Ze zmínky o svahoměrné (trigonometrickéJ nivelaci
v oddíle V/B/3 a V/B/5/a by vyplývalo, že se měří nive~
lačním přístrojem, ačkoliv je nezbytné změření svisléhc
úhlu záměry. V VI. kapitole postrádáme jak v textu na
str. 94, tak v ob'r. 171 záznam výrazných výškopisnýcil
tvaru jako jsou stupně, hráze, náspy, přIkopy, ap., col
je pro popisovanou metodu zvlášť dúležité. Formulát
tachymetrického zápisníku na str. 96 je pro zápis I po-
četní zpracování neúčelně složitý a .celkově nehospo--
dárný; na pracovištích s převládající tachymetrickou
úlohou užíváme výhodnějších tislwpisů. VytYčování ob-
louků by mělo být zařazeno spíše do vII. kapitoly, vyty-
čování staveb, než do kap. V, měření výšek.
ByHi by vpříštIm vydáni opět kladen tak velký duraz

na stru1!nostobsahu, pak by se doporučovalo vynechal
v textu, popř. i ve vyobrazeních, zmínky o věcech, s kte-
rými stavební technik v praxi sotva přijde do styku,
např. námořní míry (str. 8J, závěsná a sázecí lIbela a
libeloměr (s. 16 a 17J, měřický řetězec (s. 26 a 27],
záměrný křIž a úhloměrná hlavice (s. 32 a 33), výško'
měr (s. 67J aj. Naproti tomu by bylo vítané zařazeni
krátkého popisu autoredukčních tachymetru diagramo-
vých (postačí jeden typ), dvojobrazových dálkoměrl1,
přístrojů s automatickou horizontací záměry nebo in-
dexu, theodolitu s optickou centrací a se skleněnými
kruhy (poslední podmínku splňuje i náš výrobek ME-
OPTA T1e). Také Zeissův dálkoměr BRT 006, nabývajíct
rychle rostoucí obliby, a přistroj Kart! 250 zasluhují ně-
kolik řádkl1 ve stati o tachymetrii.
Na ně'kte'rých místech uniklo pozornosti autoru

terminologické nebo stylistické nedopatření, např. "zá-
kladní čili trigonometrická síť" (str. 12), "sázecí nebo
plnokruhová busola" (s. 42), toč n á "qsa dalekohledu"
(s. 48J, "oměřené míry" (s. 57, má být oměrné), "po-
suvné trojúlhelníky" (s. 57, má být vynášecí), "skládací
lať" (s. 71, má být sklopná], alhydáda a alhydádové atd.
Terminologické pochyby mužeme snadno rozptýlit na-
hlédnutim do výkladového geodetického a kartografic-
kého slovníku z r. 1964. V setinné úlhlové míře se dnes
všeobecně užívá nejkratšího a při tom, tak shadno ne·
zaměnitelného označovánfg c' oe místo zvrácených
čárek. Mikron má zkratku !J.m.
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Také korektura knihy měla být provedena pozorněji.
Na její vrub patrně patří tyto závady": na str. 8 chy-
bička v délce rak.míle,na atr: 52 rokle 'místo I' o I e,
'na str. 68 záměna znaménka v rovnici pro H, na !ltr. 83
obdo'bná záměna v soúčtu 'délky oblouku, v obr. 114 ne-
dotažený oblouk aP2, v obr. 136 neoznačená kružnice Kz,
v obr. 154 vynechané tJ a v 01:)1'. 155 srovnávací rovina
319 místo 320. ,
Předpokládáme, že uvedené připomínky budou autory

přijaty s porozuměním, a přispějí tak ke 'zlepšení dal-
ších vydání Posuzoyané publikace. "

V r. 1964 vyšly ve Státním nakladatelství technické
litératury jako učební text rozmnožený z rukopisu for-
mátu A4 další učebnice pro 2. a 3. ročník středních prů-
myslových škol stavebních ~obor staveb dopravních a
hydrotechnJckých), Geodézie I a Geodézie II napsané
inž. F. Prdkůpkem. První svazek má 156 stran a 310
obrázků a stojí 6,70 Kčs, druhý 108 stran, 159 obrázků
a cenu 6,80 Kčs. Oba učební texty byly schváleny mi-
nisterstvem školství a kultury VI'. 1958 a 1959 a dnešní
náklad 900 kusů je nezměněným čtvrtým, resp. třetím
vydáním. Vzhledem k prozatímnímu rázu těchto školníCh
pomůcek, a tomu odpovídající úpravě, by nebylo správ-
né podrobit je hlubší kritice, ale nelze' si odpustit něko-
lik poznámek, které mohou předejít nesrovnalostem
v definitivním textu. Především jde o obdobné nedopa-
tření jako v předešlé kniížce. Mapový materiál je cito-
ván ze zastaralélho dotazníku z r. 1950, takže jeho výčet
čtenáře spíše zmate než informuje. Opakujeme, že autor
najde spolehlivý pramen v katalogu z r. 1960. Pokud jde
o mapy vojerrskél, p'atří pojmy.speciální a generální mapy
také již historii. Dále je v knize loni vydané sice šil'oce
popisován vývoj pozemkového katastru od r. 1817, ale
k nynějšímu uspořádání evidence nemovitosti, které je
právě pro praktika nejdůležitější, tento popis nedospěl.
Při úsporném rozsahu obou učebníCh teXtů je snad zby-

,tečné probírattachymetry v praxi ,se tlfu1ěř nevyskytu-
jící, jako prav1tkové, Hammer-Fennelův, šroubové a do-
tykové. Získané místo by mohly zaujmout autored1ikční
dálko měl' BRT 006 a kombinace DAHLTA - Kart! 250.
Nepraktický tachymetrický zápisník by měl být nahra-
žen modernějším.

Atlas geodetskih instrumenata (Atlas geodetických pří-
strojit)

Technička knjiga, Zagreb 1000. 400 stran textu, 259
stran obrazových přHoh. Kniha je ojedinělou publikací
v geodetické literatuře, neboť podává ucelený a. detailní
přehled o evropské produkCí geodetických přístrojťL
Svými obsahem daleko přesahuje rámeC firemní litera~u-
ry a uspokojí proto každého, kdo se potřebuje seznámit
s kvalitou a technickými údaji přístrojů jednotlivých
výrobců nebo kdo hledá nejvhodnější přístroj pro splně-
ní daného úkolu .

. Textová i obrazová část jsou v oddělených sv~zcích,
vzájemně svázaných tak, že je možno čtený text· sou-
časně srovnávat s vyobrazením přlstroje' nebo jeho de-
tanu. Obě 'části jsou při tam lčleněny podle výrdbců,
seřazených v abecedním pořádku. Jsou to: Askania
Werke A. O, Berlin-Marienhof; Cooka, Troughton &
Simms, Ltd, York; Dennert &. Pape, Hamburg-Altona;
Ertel-Werke, Miinchen; Otto 'Fennel Stlhne K. G. Kassel;
Filotecnica. Salmoiraghi S. p. A., ~ilano; Officine Gali-
·leo, Firenze; Kern & Co. AG. Aar~; Max Krause, Leip-
zig; Meopta, n. p., Praha; ;-Gebriid I' Mlller, Innsbruck;
MaM, Budapest; Secretan, Paris; S M - Société ďoptt-
que et de mépanique de haute précision, Paris;' VEB
Car! Zeiss, Jena; VEB Feinmess Dresden, Dresden;· VEB
Freiberger Pf!izisionsmechanik Freibérg; H~lge'r & Watts,
Ltd. London; Wild. Heerbrugg AG., Heerbrugg. Z výčtu
je zřejmé, že publikace informuje nejen o přístrojícli
světoznámých firem, ale i o přístrojích drobnějších v<j-
roboů s užší specializací. Z celkové náplně jednotlivých
staU je při to'm zřejmé, že při sestavování a'tlasu byly
mimo firemní literaturu excerpovány také $peciálně za-

měřené články nebo publikace, pojednávající o zvlášt-
nostech některých přístrojů. Zvláště podrobně jsou proto
např. popsány a teoreticky opodstatněny konstrukční
prvky přístrojů VEB Car! Zeiss, Jena. Při tom je ovšem
zvýšená pozornost věnována přístrojům konstrukčně
zvláštním.

Pro informaci' čtenářů uvedeme některé méně zná-
mé výrobky jednotlivých firem. U firmy Askania je to
zejména přesný theodolit Tpr, s fotoregistračním za-
řízením a zalomeným dalekohledem. Cooke & Co. je
zastoupen mimo známý nivelační přístroj s kompensáto-
rem, ještě dalšími libelovými nivelačními přístroji a
theodollty střední a nižší přesnosti. Továrna Dennert-
Pape vyrábí mimo několika libelových nivelačních pří-
strojů záměrná pravítka a busolní theodolity. Z Výrobků
;Fenneldvých je to přesný přístroj "Taspe", pro měření
deformací, bez dělených kruhů. Mimo známých nivelač-
ních přístrojů s, kompensátorem F. Salmoiraghi je
v publikaci uveden také theodolit 4200 s automatickou
kontrolou indexu při čtení vertikálního kruhu. Firma
Galileovyrábí převážně theodolity a tachymetry nižší
přesnosti. Výrobní program fy Krause je zaměřen na
miniatury dvou typů nivelačních přístrojů a jednoho ta-
chymetru. Z výrobků firmy VEB Feinmess Dresden je
popsán kompensátorový nástavec k libelovým nivelač-
ním přístrojům Zeiss Ni 030, VK 05/1, který zasluhuje
uvést podrobnější technické údaje:

průměr prstence objímky objektivu 42 mm
mezný úhel kompensátoru ± 15'
pomocná libela 6'/2 mm
optický mikrometr - nejmenší dílek lmm nebo 0,5 mm
střední chyba obousměrné nivelace, méně než ± 2mm
váha zařízení 0,470 kg'

Z výrobků Wlldových je zajímavá fotoregistrační robot-
kamera pro theodolit T3 a nástavný objektivový hrano I
pro observaci na Slunce.

Zvláštní část publikace le věnována elektronickým
geodetickým přístrojům, která však je, vzhledem k roku
jejího vydání, značně neúplná. V· této' části je popsáno
elektronické oko pro automatizaci zacílení theodolitťi
Askania. Podrobně je popsán u nás dosud málo známý
gyrotheodollt Fennel (středn! chyba v určení směru
± 10"). Závěr pak tvoří pojednání o elektrooptických
dálkoměrech Geodimetr NASM-2, NASM-3 a NASM-4 a
radiovém dálkoměru Telurometr.

Vydání publikace' tohoto druhu je natolik záslužné,
že je možno omluvit i některé drobnější nedostatky,
spočívající zejména v rťizném stupni podrobnosti popi-
su jednotlivých přístrojťi. K omezení podrobnosti iidajťi
však dochází zpravidla pouze tam, kde zdroj informací
z dosažitelné literatury je menší. Uspořádání textové
i obrazové části je velmi přehledné. Popisu přístrojů
předchází vždy stručná historie jejich výrobce. Příbuzný
slovanský jazyk bude našemu čtenáři snadno srozumi-
telný. Zájemcťim je publikace k dispozici v knihovně
VOGTK. '

Pavel Vyskočil

Vhodným mapovým podkladem pro potřeby národ-
ního hospodářství, lidové správy i společenských
organizací je

MAPA SPRAVNIHO ROZDĚLENI ČSSR
v měřitku 1: 200000

Soubor map krajů vychází ve 2. vydání a obsahuje
zákres všech obcí a hranic správního rozdělení
ČSSR v rozsahu jednotlivých krajů podle nejnověj-
ších úředních materiálů.

Mapy je možno Qbdržet v distribuční síti prodejen
map ústavů geodézie a kartografie.

Cena 1 výtisku mapy kraje je Kčs 5,-.
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Mapové přírůstky ústi'édní dokumentace GTŮ v Praze
ČSSR
Mapa kulturních památek. CSSR. Měřítko 1: 500 000. Vydala OSGK.

Zpracoval a mapovou část vytiskl KRO v Praze. Te~tovou část
a rejstřík vytiskla severografia, n. p., závod 6 v Turnově.
2. vydání - 1964. Náklad 25280 výtisků. Knižní vvdání 21X15 cm.
Cena Kčs 17,-. '
GTO čís. přír. 433/6~
Mapa kulturních památek ČSSR ve druhém vydání podává pře·

hled o významných stavbách na území našeho státu zhruba do
roku 1900, dále přehled o dosud vyhlášených městských památ·
kových rezervacích, muzeích, archeologických památkách' apod.
K mapě je ve vysvětlivkách připojen podrobný znaČkový klíč.
V textové části je podán struČný výkla~ ke každému památnému
či pozoruhodnému oblektu. V, mapě i textu jsou zpracována
i llllsta politických událostí z novější doby (mimo Prahu), místa
proslulá z dějin bojů dělnické třídy 'proti kapitalismu a památ·
níky bOjů a utrpenl čs. lidu ;za nacifltické okupace. Závěrem je
rejstřík názvů sldel a kulturních pamětihodností.
Blízký východ. Soubor map "Poznáváme svět". Měřltko

1 : 6000 000. Vydala OSGK. Zpracoval a vytiskl KRO V Praze.
2. vydání - 1964. Náklad 15000 výtisků (10001-25000). Mapa:
1 list, vícebarevná, rozměru kresby 72X69 cm (78X74). Text:
28 stran s. obvazovou přílohou a reistříkem. Formát 27X19cm
Cena Kčs 12,-
GTO čís. přír. 494/84
Mapa Blízkého východu je 'všeobecně zeměpisná, v rozích má

dodatkové mapky ••Hospodářs'ký přehled" a "politický přehled".
Na druhé straně mapy jsou různě zpracované přehledy poměrp
hospodářských, klimatických, průmyslu apod. a uvedeny situační
plánky hlavních měst.
Textová část obs\lhuje geografická, politická a, hospOdářská

pojednání o státech a zemích Biízkého výcbodu. Připojena je
hlubotisková obrazová' příloha a rejstřík zeměpisných názvů
k hlavní mllpij.
Publi\íace je vložena do obalu jednotně upraveného pro soubor.
Automapa CSSR. Měřítko 1 : 1 000 000. Vydala OSGK- 1964. Zpra-

coval KRO v Praze. Vytiskla severografia cervený Kostelec. 1 list,
vic'ebarevná, rozměr papíru 42X90 cm (slož. 10X21j. Cena KČs 4,-
GTU čís. piír. 432/6~ ,
.Hlavní náplnI mapy jsou silníční dopravn!; spoje., z níchž čel"
veně vybarvené jsoU hlavní ,silnice zapojené do sítě silnic s ozna-
čením evropského systému.
V mapě s vodnl sltí V podkladu II s místopisem je řada smlu-

vených značek di'tležítých pro .turistiku. Název mapy a vysvětliv-
ky jsou čtyřjazyčné.
Jeseníky. Soubor turíst1ckých map. Měřítko> 1 :100000. Vydala

OSGK.Zpl'acoval a vytiskl KRO v Bratislavě. 1. vydání - 1964.
Náklad 48280 výtisků. 1 list, vícelJarevná, rozměr paplru 44X65
centim,etrů (slož. 22X13j. ceda K~S' 5,-
GTÚ čls. přír. 427/64 ,'.'
Turistická mapa Jesenlků v barevn,ém or&mování je přepraco-

vána do měřítka', 1 :100 000. Rozsah i=0brazov,aného území byl
ponechán jako ve druhém vydání z roků 1959 V měřitku.l : 75 000.
Navíc je na rubu této. nové mapy uveden stručný turísticko'
vlastivědný. obsah. .' . '
Krkonoše. Měřltko 1: 100000. Vydala OSGK.' Zprecoval a. vytís:kl

KRO v Praze. 2. vydáni - 1964. Náklad· 41 OOQvýtisJ<:ů. 1 list,
vícébarevná, rozměru paplru 44X64 cm [slož. 22:>:13J. cena
Kčs 5,- (
GTŮ čís. přír. 495/64
Turístícká mapa Krkonoš obsahuje hlavní mapu v měřítku

1 : 100 000 zobrazujicí celý krkoi1ošský 'hřeben. Na druhé straně
Hstu jsou mapky zobr~ujlci vt větším měřítku oblasti j&nských
Lázní, pece pod Sněžkou, špíndlerova Mlýna a Harrachova i po·
drobnější mapky těchto čtyř turístických stredísek. V hlavní
mapě je navíc zelenw pruhem vyznačena hranice Krkonošs'kého
národního parku a "fialovým pruhem 'hraniční turistická oblast
mezi CSSR a PLR. součástí mapy je "stručný turistickovlastivědllý
obsah".
. Brno. Urlentační pUm:. Měřítko 1: 15 000. Vydala OSGK.. Zpra,
coval a vytískl KRO v Bratislavě. 5. vydání - 198~. J'lilklad
12000 'vttisků [130001-142 ODD). Rozměr kresby plánu 58X69 cm
(slož. 21X13). Cena Kčs 4,-
GTŮ čís. přír. 426/64
Orientačnl plen města Brna mil V připojené informativnf textové

části [v :pěti jazycích) vložené plánky vnitřnlho města, sítI!
elektrických drah, trolejbusů a autobusů, rekreační oblasti Brněn-
ské přehredy a mapku pro : motoristy. Závěrem je seznam ulic
a námiístí uvedených v Plánu. , _
Okolie Bratislavy .. Mierka 1: 200 000. Vydala l)SGK. spracoval

a vytlačil KRŮ v Bratislave. 1. vydanie - 1964. Náddad 25 280
výtlačkov. 1 list, víacejfarebná, rOzmer papiera 46X55 cm [slož.
23Xllj. Cena KčS 4,-
GTO' čis. přlr. 425/64
Automapa bratislavského okoU do okruhu po Kúty, SeniCu,

N. Mesto n. Váh., Vel. Zálužíe a Dunajskou Stredu má zakresleny
hlavni sí!níčnl spoje, výpadové silníce s číselným označením
a vzdálenostmi. v km. v mapě .Je množstvi smluvených značek
kulturnich památek a přírodních zajímavostI. Na rubu mapy je
popis významných mist pro turístiku a řada vyobrazenI. Text
k mapě je uveden ve čtyřech SVětovÝc~ jazycích.
Evropa. Měřítko 1: 3500000. Bonneovo zobrazenI. Vydala OSGK.

Zpracoval a vytisKl HRO 'v Praze. Upra ený :dotisk 4. vydáni -
1964. Náklad 2 000 soubOrů. 4 listy, více arevná, rozměru kresby
listu 67X80 cm [84XI00). cena: v nstech Kčs 25,50
GTOčisJ přir. 496/64 . .
Európá. Měřltko 1:: 3500000'. Bonneho zobrazenle. Vydala OSGK.

'Spracoval a vytlačil KRO v Praha. Upravený dotlačtJk 2. vydanie-
1964. Náklad. 1 000 súborov. 4' listy, viacejfarebná, rozmaru kresby
listu 67X80 cm (84XI00J. Cella v listoch KČS 25.50
GTO čis. přír. 497/64
SkOlní nástěnná mapafyzíckých poměrů je schválená mínis-

terstvem škol~tvi a kultury' pro školy všeobecně vzdělávacl,

pedagoglcké a odborné. Mapa vyšla v českém a slqvenském
znění. Výšky pevnin jsou vyjádřeny osmi a hloubky mqři čtyřmi
barevnými odstíny. Města jsou ve čtyřech velikost!lch podle
počtu obyvatel. 'Z dopravních spojů jsou vyznačeny nejdůležl,
tější želllZnice, v hiydrografické sítí pOČátky splavnosti řek II
v mořích paroplavební tratě v km. Hraníce států jsou zvýraz·
něny lemovkami v karmínové barvě. '
Kapesní atlas světa. Vydala ŮSGK. Zpracoval, mapovou II tex·

tovou část vytiskl KRO v Praze. 3. vydání - 1964. Náklad
40337.(200 708-241 045) výtisků. Formát 16Xll cm. Cena vázaného
výtisku Kes 15,-
GTŮ čís. přír. 493/64
Kapesní atlas světa má úvodem řadu vysvětlivek společných

,pro 41 mapových listů fyzických a politických map světa, světa-
'dílů a jednotlivých států nebo jejích skupill; Na vnější í zadnl
straně map jsou texty a vlajky zobrazených států. U pOlitické
mapy ČSSR je í mapka •.správního rozdělení CSSR" s přehledem
krajů a okresů,
Mapám předchází "Pásmový čas", "Hvězdná obloha" a údaje

sluneční scustavy. Závěrem je abecední seznam zeměpísných
názvů.

S1SSR
Turistické mapy

Evropejskaja časť SSSR. !IIjustrirovannaja schema. Muskva GUGK
MGiON SSSR. 1 list, vícebarevné, rozměr kresby 77X58 cm (slož.
21X11). Náklad 80000 výtisků. Cena 20 kop.
GTÚ čís. přír. 361/64 ,
I1ustrované schema ••Evropské části SSSR" s hydrografickou

sítí a vyobrazeními výroby, produktfr nebo. objektů při význam-
ných průmyslových, zemědělských i turíStických střediscích.
V rozích je uvedeno schema Moskvy a Leningradu,.
Azerbajdžanskaja SSR. Turístskaja schema. Moskva GUGK GGK

SSSR,. - 1963. 1 list, vícebarevné, rozměr papiru 59X70 cm [slož.
20X12). Náklad 5000 výtisků. Cena 30 kop.
GTO čís. přír. 360/64
Turístícké schéma Azerbájdžánské ·SSR doplněné na okraji vy-

obrazeními objektů významných pro turístiku s popisnými texty.
centrafnyj Kavkaz (Priefbruse). Turistskaja schema. Moskva

GUGK GGK SSSR - 1963. 1 list, více barevné, rozměr papíru 66X81
centímetrů (slož. 22X13j. Nálklad 11 000 výtisků. Cena 30 kop.
GTO čís. přír. 364/64
S()Iiell).a hlavních hřebenů Kavkazu s Elbrusem je orientováno

II 'li1U. Na opačI\é straně je text ke sehematu a panoramatický
pohled na hlavnl část Kavkazu. '
Teberda -' Dombaj. Turistskaja schema. Moskva GUGK GGK

SSSR - 1963. 1 list, vlcebarevné, rozměr paplru 66X80 cm (slož.
22X13). Náklad 20000 výtisků. cena 30 kop.
GTÚ čís. přír. 363/64
Turistické schéma části kavkazu s hlavní trasou Teberda -

Dombaj. Na opačné straně je text ke sch!Jmatu a panoramatický
pohled na uvedenou část Kavkazu. ....
Gernomorskoje poberež'je Kavkaza. Turistskaja schema. Moskva

GUGK GGK SSSR .!.. 1964. 1 list, vícebarevrnj, rozměr papíru
<!4X98' cm (slož. 23X13J ~ Nárklad 250000 výtísků. Cena 20 kop.
GTO čís. přír. 507/64,
Turístické schéma černomořského pobřeží oel Novorossljska po

Batumí. Schema doplňl\ji na okrají četná vyobrazení objektti
významných ·pro turiStiku s popisnýmí texty.
Krym. Turlstskaja schema. Moskva GUGK GGK SSSR - 1964.

1 list, vícebarevné, rozměr papíru 48X77 cm (Slož. llX24J.
N4klad 295 000 výtisků. Cen'a 20 kop.
GTO čís. přír. '368/64
Turístické schema Krymu pří· dolním okraji doplněné vyobraze-

ními objektů významných pro luristiku s popisnými texty.

Map y c d z I C h stá tií

Germariskaja DemokratíČ1!skaja Respubllka. Měřítko 1: 750 000.
Moskva GUGK GGK SSSR ~1964. 1 list, vícebarevná, rozměr
kresby 70X60 cm [23>(14). Náklad 10 0lJll výtisků. ,ext k mapě
v příloze. Cena 30 kop.
GTŮ čís. přír. 412/64
Fyzickopolitická mapa NDR má pel pravě straně doplňkové

mapky průmyslu a zemědělstvi' a plánek Berllna. V přfloze je
text k mapě od V. M. Serguševa.
Mail. Měřítko 1: 2 500000. MoskvaGUGK GGK SSSR - 1984.

1 Hst, vícebarevná, rozměru kresby 63X71 cm '(slož. 24XHlJ.
Náklad 5 000 výtisků. Text k mapě v příloze. Cena 30 kop.
GTO čÍs. přír. 413/64
FyZickopolitická 'mapa republiky Mali má na okrajich doplň-

kové mapky hospodářských a klimatických poměrů a JD<lpku
,národů. V"příloze je text k mapě ol! G. O. Maksimova.

Naša rodina. Geografičeskij atlas dlja četvertogo (klassa. Moskva
GUGK GGK SSSR - 1983. Nákla~ 900000 výtisků. Formát 28X22 cm
(16 stranj. cena 14 kOp..
GTOČís. přír. 378/64
Geograflčeskij atlas. Dlja, pjatogo klassa. Moskva GUGK GGK

SSSR - 1964. Náklad 1400000 výtisků. Formát 28X22 cm (16
stran). Cena 10 kOp.
GTŮ čís. přír. 377/64
Geograflčeskij atlas, častej sveta i važnejšich Iosudarstev. Dlja

6go-7gD' klassov. Moskva GUGK GGK SSSR - 1964. Náklad 700 000
výtisků. Formát 28X22 cm (48 stran). Cena 35 kop.
GTO Eís. p,řír. 376/64 ' . I

Atlas lstorlí SSSR so svedenljamí lz novoj i novéjšej fstorli
'zarubežnych stran. Dlja 7go i 8go klassov .. Moskva GUGK GGK
SSSR - 1963. Náklad 400 000 výtisků. Formá8 27X21 cm (38 stran).
Cena 30 kop.
GTO čís. přír. 375/84
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1. červenc.e 1885 - před 80 lety se narodil v Senkavě
(okres Louny J
inž. V á c I a v H I a v s a, em. přednosta bývalé
ústřední správy pozemkového 'katastru min. financí
(odděl. II1/6aJ. iPřednášel jako externí u(;itel na
ČVUT V Praze. Byl odborně publicisticky čInný.

7. července 1955- před 10 lety zemřel v Badenu
v Rakousku
prof. inž. dr. h. c. Edu a I' d D o lež a I, rodák z Mor.
Budějovic, prof. geodézie a rektor vídeňské vys.
školy technické, význačný mezinárodní geodet a fo-
togrammetr, člen rakouské a španělské akademie věd
a mnoha vědeckých společností. (Narodil se 2. břez-
na 1862J.

7. července 1900 - před 65 le,ty se narodil v obci Če-
pice u Sušice
inž. dr. F I' a n tiš e k Ma šek, přednosta ústř. ar-
chivu býv. pózemkovéhokatastru. Hon. docent na
ČVUT v Praze. Člen redakce "Z. O." a odborný
spisovatel. Významným přínosem do katastrálně-
měřické literatury je dílo "Pozemkový katastr. Sou-
pis, popis a geometrické zobrazení pozemků ČSR",
které svým obsahem je dílem 'dokumentární hod-
noty. (Zemřel 18. srpna 1953 ve své rodné obci.]

6. července 1695 - před 270 lety zemřel v Haagu
Ch I' i s t i a n H u y gen s, matematik, fyzi'k a astro-
nom. Pro praktickou astronomii zavedl kyvadlové
hodiny. (Narodil se 14. dubna 1629 v Haagu.)

16. července 1880 - j:'řed 85 lety se narodil v Praze
univ. prof. inž. dr. B e dři c h Š a I a m o n, prof.
kartografie na KU a člen mnoha vědeckých společ-
ností. Pracoval i v geodézii. Spoluza'kla'datel ústavu
pro geofyzi'ku. Zabýval se metodikou vyšetřování
vý~leďků geofyzikálních (magnetických a tíhových)
v CSSR. Je autorem mnoha původníc'h prací.

211.července 1885 - před 80 lety se narodil v Jenišo-
vicích (okres Vysoké MýtoJ
inž. B o h u s I a v B e d n á ř, em. zástupce před-
nosty koncept. odděl. III/6a min. financí a zakla-
<!atel ústř. archivu poz. katastru. Hon. docent na
CVUT v Praze. Člen komise při Nár. radě badatel-
ské pro stanovení pomístních názvů. Autor hesel
o poz.kaMstru v Tech. naučném slovníku. (Zemřel
28. listopadu 1940 ve svém rodišti.J

24. července 191!) - před 50 lety se narodil v Ivano-
vic.íeh u Brna zást.
prof. inž. Mat ě j P o k o I' a, který od' roku 1957
působil ja'ko docent pro obor pozem'kových úprav
na katedře mapování a kartografie zeměměřické
fakulty ČVUT v Praze. Od ro'ku 1960 je vedoucím
katedry geodézie na Vys. učení technickém v Brně.

27. července 1850 - před 115 lety se narodil v Bez-
děkově v okr. blatenském
inž. F I' a n t i šel~ F i a I a, býv. zemský inženýr, za-
kladatel a rozmnožovatel geodetickýchsbIré'k tech-
nického muzea v Praze. Jeho př1činěnímzískány pro
sbírky v r. 1911 unikátní přístroje z doby ru'do'1fin-
ské, zhotovené dvorním mechani'kem Erazmem Ha-
bermelem. (Zemřel 19. února 1930 v Praze.J

4. září 1835 - přE;!d130 lety se narodil v Libochovicích
prof. F I' a n tiš ek M li II er, prof. Čes. vys. učení
tech. v Praze, který jako prvý začal předná'šet prak-
tickou geometrii (geodéziiJ česky. Je tvůrcem české
geodetické terminologie. Jeho učebnice "Kompen-
dium geodesie a Sférické astronomie" 1Jýla dlouho
jedinou učebnicí pro posluchače techniky. Jako rek-
tor školy zahajoval ve škol. roce 1896/97 nově zří.
zený učební běh pro zeměměřiče. (Zemřel 21. října
1900 v Praze.)

,9. záft'1Jl.IID"·- před 365 lety zemře'!' v Praze
Ta d E;!á š Háj e 'k z Há j 'k u, prof. matematiky a
slavný český hvězdář. Uvedl pozorování. V póledníku
k určení souřa,d'nic hvězd. (Narodil se asi na jaře
r. 1525 •• Pr~ze.J

10. září 1945 -. přeli.ZD lety zemřel v Praze
dr. tec'hn. h. c. J o s e f F I' i Č, vyník'ající konstruk-
tl'ir a výrobce znamenitých astronomických a geo·
detických přístrojů (cirkumzenitálu, theodolitů, ni-
velačních strojů atd.). Zavedl mnoho zcela původ-
ních konstruktivních prvků (skleněné kruhy, mříž-
kové mikroskopy aj.). (Narodil se 12. března 1861
v Paříži. J

19. září 1775 - pře'd 190 lety se narodil v BernarUcíc'h
ve Slezsku
los e f J li t tne 1', rakouský voj. geodet a vynľka-
jící .kartograf. V r. 1815 vyhotovil do1konalý plán
Prahy s okolím [1: 4 320J. Byl členem kráL české
společnosti nauk. IZemřel 27. dubna 1848.)

28. září 1950 - před 15 lety zahájila st ř e dní p r ů-
m vs lov á š k o I ff zem ě měř i c k á v P I' a z e
vyučování na dvouleté a čtyřleté škole. Vychovala
již velkou řadu výborných středních kádrů země-
měřických.

Výročí měřické· instrukce

Letošního roku uplynulo sto let od vydání měřického
návodu z r. 1865 - "lnstruction ZUl' Ausfilhrung der in
Folge der Allerhochten Patente vom23. December 1817
und vom 20. October 1849 angeordneten. Katastral-Ver-
messung". Je to vlastně přepracovaný návod z r. 1824
a uplatnily se v němbohatézkušenosti;z měření pro
stabilní katastr. Bylo v něm také přihlédnuto' k odl1š-
ným vlastnickým poměrům v bývalých uherských ze·
mích, protožeplati1 pro celé státní území tehdejší
monarchie. V uhers1kých zemích se použi'l pro zakládání
pozemkového katastru, v zemích rakouských, kde již byl
založen pozemkový katastr v měřftkách 1: 2 880, příp.
1 : 5 760, jen pro prá,ce při obnově katastrálního Ope-
['átu v měřítku 1: 720 ne,bo 1: 1440.

Přestože přesnost v zobrazení je podle obou návodů
,.tejná, je třebazdŮl'aznit, že se zvýši1a přesnost geo-
detických základů, protože od roku 1858 se začala po-
užívat číselná triangulace.

Inž. Ivan Podhorský, ČVUT

Výročí Jiittnerova plánu Prahy

Letos uplyne 150 let 'od ukončení prací na celkem ne-
z'námém "Polohopisném plánu Krá'lo'Vs'kého hlavního
města Prahy". Toto 'jubileum s'i zaslouží naší pozornosti.
V titulu mapy bylo uvedeno: "Trigonometridky a geo-
metricky zaměřeno, potom topograficky znázorněno Jo-
sefem }ilttne,rem, c.k. rakolls'kým dělosttlelec'kým nad·
poručíkem v letech 1811-15" --' jde tedy' o první mě-
řený plán našeho hlavního města.

Vzni'kl z popudu a péče Národního musea, .ovšem
všechny nápisy a bohatá legenda jsou - ja'k tehdy ani
jinak nemohlo být - v německém jazyce. Měřítko plá-
nu bylo zvoleno 1: 4 320, tj. tak, aby jeden palec na
mapě se rovna'! šedesáti sáhům ve ~kutečnosti. Na plá-
nu je zachyceno histQ'ric'ké jádro mě'sta v rozsa'hu asi
15 km2 a můžeme zde "studovat nejen tehdejší průběh
praž'skýchkotnunikací a vl'tavských břehů nebo způsob
zastavění a vzdělávání pozemků, ale i umístěnI dů'!eži-
tých budov a institucí a dalších objektů, důležltých pro
tehdejši způsob života, jako zájezdní i normální hos-
tince, průch.ody i prů.j~zdy, studně, lázně apod.

Jtittner použil při pohledovém zpracování šraf,
ovšem ne v té podobě, v jaké je známe z dnešních
map, a místy je kombinoval s jakýmisi čá,rkovanými ho-
rizontálami:

Ten'to velmipod;wbný plán Prahy není tedy jen
technickým dílem starým 150 let, které ctnesoljdivuj.e-
me, a1le řadí se rovnocenně mezi dokumenty, z kte'rých
můžeme získávat .ce!1né a nezkreslené informaCe O" naší
národní .historiL



Výběr pro vás ..•
Vyrovnávací počet je matematická discIplIna, kt@rá slouží k urcem

neJptesnějších vý$leclko. veUčin, stanovených pozorováním, zpravidla
pomocl přístroje. ,Rada pozorování je vZdy zatížena chybami, které je
nutno při matematickém zhodnocování vyrovnávat Odtud název dis-
cipllny. Ta se nejvíce používá v geodézii, astronomii, ve fyzice, ale také
v biologii, ve statistice atd.

Upozoriíujeme vás na novinku SNTL
Prof. inž. dr. Josef Ba h m, DrSc.

Vyrovnávací počet

Podává základy teorie chyb, zabývá se vyrovnáním přímých,zpro-
středkujících a podmínkových pozorování metod.oll nejmenších čtverců,
probírá analýzu výsledkfi měření a vyrovnáni a systematické chyby
a funkční závislosti. Při analýze výsledkd měl'ení a při hOQnocenl vy-'
;rOVnávllclllOpostupu používá t~ké matematické statistiky.

Posluchačo.m zeměmět1ckého inženýrství a všem pracQvníkfim,kteří
. konají různáměfení fyzikální povahy .

.49Z,tran, 116obrázlrft, 129 tabulek, váz. 36,50 Kčs
{Spo:l6ěn' vvdánís SVTL}

Rusko-český stavební podnik

- - - ~:._.;"

.j Obě kriíiky,jsou ~·."píVdukue".
NIHP NAKLADATELSrV1 reciiNiCt<ttrrF1RA TURY.
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Dostanete je ve· všech knihkupectvích
nébo přímo ve Stře41sku technické literatury

v Praze 1. Spálená 51


