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Možnost využití fotogrammetrického podkladu mapy V měřítku
1-: 25000 pro fotogramr:netrické mapování v měřítku' 1: 10000
:'
a 1: 5000

:

'

Výsledky zkušelmích prací při využití fotogrametrických
I. ,řádu pro' určení .vlícovacích b~dů na snímcích .mapyv

podkladil mapy v měřítku
měřítku 1:10000.

1:25000

a univerzálního

stroje

c) k' určení souřadnic vlícovacích' bodů na snímcich
nového náletu pro fotoplán nebo polohové vyhodnocení
na univerzálním stroji v měřítku 1:10000 nebo v někte-:
rých' případech též v měřítku 1:5000; pro toto polohové,
překreslení nebo vyhodno~ení je výšková přesnost určených vlícovacích bodů vyhovující. '
, 1. Současný stav využití.
Předpokladem uvedených možnosti využití fotogrammetrického podkladu mapy v měřítku 1 :25000 pro ma~
Sled' h'lapovacich praci v uv~denÝGh měřítkách dává
pování v měřítku 1 :10000 a 1 :5000 jsou tyto skutečmožnost využiti fotogrammetrickýéh
podkladů mapy
nosti:
v měřítku 1:25 000 pro vyhotoveni; map v uveden'y(;n
větších měřítkách, Tato možnost byla již prakticky pro'1. PO,dle rozboru přesnosti určení souřadnic vlícóva.kázána při' mapov;iní kombinovanou ;metodou' v m'ěřitku
cichbodů pro mapu v měřítku 1:25000 je střední polo1:10000 a N některýc!,\ případech téžpřl mapování v mě~
hová chyba těchto bodů ± 0,25 m až ± 0,50 m a střédní
výsKová chyba ± 0,25 m.
.
řitku 1:5000.
:
zkušebním pracim s využitilÍl !inímků mapy y mě2. Souřadnice těchto bodů byly již průběhem vyhodřítku 1:25000 pro mapováni v .měřít~ul:10
000 a 1:5000
nocování v měřítku 1:25000 ověřený a případné hrubé
kombinovanou
metodou ,bylo p~ikročeno na základě
chyby ve výpočtech 'nebo i v určení byly opraveny,
'
,těchto, úvah:
'
3. Za předpokladu, že.. přesnost nesignalísovaných fotogrammetricky, určených bodů na univerzálních' stro, "1.
Letecké !snímky pro fotogrammetrické
mapovaní
jích je asi 0,04 mm v měřitku snímku, je možné fótov měřítku 1:25000 je možné považov,at v převážné míře
grammetrícky'určit
z měřítka snimků 1:18000 vlícovaza věrné obrazy současných předmětů měření pro topoci body se střední
polohovou' chytiou asi ± O,70m
grafické 'mapování v měřítku 1:10000 a 1:5000, protože
a z měřítka snímků 1:23 000 se střední polohovou chyzměny těchto předmětů měření se vyskytuJÍ jen v určibou', asi ± 0,90, m,'
•
tých, orriez:ených,lokaIitách nebo jen v malém rozsahu.
4. Zá předpokladu, že přesnost
fotogrammetftckého
2. Letecké snímky pro mapu v m~řítku 1:25000 byly
určení výšky bodu je asi 0,3 %0 výšky letu,' je možné
pořízeny v měřít}{ách 1:18000 až 1:23000. Je tedy možurčit výšku bodu z měřítka snímku 1:18 000 se střejhí
néje překreslit do měřítka 1:10000 a v některých případech též do měřítka 1:5000. .
,
chybou ± 1,15 m a z měřítka snímku 1:23000 se střední
chybou ±, 1,44 m.
'
3.' Rozlišovací 'schopnost negativního materiálu 0,025
, 5; Pro zhUštění bodového podkladu je někdy užívan
mm způsobuje neostrost ,obrazu ,v hodnot~ 0,1 mm až při
způsob, při kterém z menšího měřítka snímku se zaměčtyřnásobném zvětšení. Je, to tedy menší neostrost, než
řenými vlícovacimi body jsou fotogrammetríéky
určeny
jaká ~ jeví vyhodnocova~eli při vyhodnocování na unisouřadnice vlicovacích bodů většího měřítka snímků.
verzálním strojí. Součinitel zvětšení 'pro fotoplán vmě,6. Vlivem chyb v určení souřadnic vlícovacich bodů
řítku 1:1.0000 je však' při využiti. :uvedených snímků
vždy menší.
,
"
,
pro mapu ,v, měřítku 1 :25000' a z nich fotogrammetricky
4. 'Je možné 'předpokládat,
že fotografická
jakost . určených vlícovacich bodů při použití snímků v měřítku
1:18000 by byla střední , polohová chyba určených bodů
snímků pro mapOvání y' měřítku 1 :25000 byla prttměrně'
až ± O,lY.5tn,' střední výšková ± 1,20 m a při, použití
stejná .. Protože mapovad práce v převážné části území
snímků v měřítku 1:23000 by byla střední polohová chybyly' provedeny' univerzální metodou, neměla by být fotografická ]akost těchto snímků na ;závadu pro kombi-. ' ba určených bodů až ± 1,05 m a střední výšková chyba
± 1;46 m.
'
no vanou metodu.
'."
,
Výsledky kontrolního měření 'v"P9li na fotoplánech
7. Tyto hodnoty vyhovtljí § 39 "Směrnic pro 'fotograrhmetrické
práce v měřítkách
1:10000 a 1:5000 - II.
v, J:l1ěřítkách 1 :10 000 a 1 :5000 vyhotovených ze snimků
pro mapu v měřítku 1:25000 potvrQ;íly možnost využiti
část", podle nichž rozdíly v poloze boaů určených v hora hospodárnost užitého postupu. ' .
'
ní ,a spodní řadě nesměji být větši než 0,3 mm a rozdíly
" V praxi .jsou však někdy žádány ~otoplí\ny v měřitku
ve dvojím ,určení výšek (z horní a spodní řady) nesměji
být větší než 1,5 m.
.'
'
1:10000 nebo 1:5000 ze snímků nového náletu. V těchto
. jestliže porovnáme předpokládané chyby v určení vlipřípadech jde většinou o lokality, kde předměty' měření
nejsou zobrazeny
na snímcích pro mapu' v , měřítku ~ covacich bodů ze snímků pro mapu .v měřítku '1:25000
'1:25000.
s přípustnými chybami v určení' vlicovacích bodu pro
mapu' v měřítku 1 :10 000 podle směrnic F2 § 39, pak se
,
,
,I.
jeví možnost využít fotogrammetriského
podkladu' mapy
IL Další mo~nóst využití.
v měřítku '1:25 000 pro úrčení vlícovacích bodů na snímcích pro mapu v 'měřítku 1:10000; v' některých přípaOomnívám s~, ž~ bude často' výhoJné pří. pou~ití unidech též pro mapu v měřitku 1:5000 á tím podstatně
'verzálního stroje využít fotogramnietrického
podkladu
zvýšit hospodárnost mapovacich prací.
,mapy v měřítku 1 :25 000 ještě:
.
Ro:zliodujícim momentem pro toto využití by měly být
, a) k, určení polohdvých sonřl:idnic, vlícovJleích bodů
výsl~dky praktrck~ho prověření předpokládané pře'sností
pro vyhodrtoceniuniverzální
metodou 'y ~ěřítku 1:10000
ze snímků nového náletu, přičemŽ výškové' souřadnice
v určení souřadnic vlícovacích bodů z uvedených fotogrammetrických
podkladů' a možnost identifika,cevlicotěchto vlícovacích bodů určené 'zároVeňmohpu
být použity pta hrubší kontrolu výšek; , :
,
vacích bodů mi snímcích pro mapu v měřítku 1:25000
b) k určení vlicovacíéh' bodů \ pro stanlivení měřítka
a na snímcích pro mapu v měřítku 1 :10 000. Protože mezí
modelu:, není ...lí možhé určit vlícovací bOdy 'v ro'zích
obojím fotografováním
bude "ždy dosti velký časový
odstup, bude často i tato identifikace obtížná. Tento časnímkových dvojic pr<;>.vyhodnocení' mapy v měřítku
1:10000 ze snímkť'i novél).o náletu;
,
'
sový odstup a jím ovlivněná možnost, identifikace by
Po dokončení' mapovacich pracf:Ý měřítku 1:25000
bylo v ČSR přikročeno ktopografickému
mapování v měřítku 1:10000
v některých lOkalitách též v měřítku
1:5000.

a

, Ke

1

1959/221

Geodetický
obzor
sv. 5/47 (1959) č. 12

byly pravděpodobně závažnějši při využití fotogrammet, rických podkladů. mapy v měřítku :).:25000 pro kontrolu
geodeticky určených vlícovacích bodů. mapy v měřítku
1:10000, než při jejich volbě a určení podle snímků. pro
mapu v měřítku
1:25000. Výhodou předpokládaného
způ.sobu využití fotogrammetrického
podkladu pro mapu
v měřítku 1:25000 se jeví ta skutečnost, že se jednak
vychází z vlícovacích bodů., jejichž souřadnice byly prověřeny a opraveny, v prů.běhu fotogrammetrického
vyhodnocování mapy v měřítku 1:25000 a pak též to, že
fotogrammetrický
podklad mapy v měřítku
1:25000
a tím i souřadnice vlícovacích bodů. budou při dodržení
navrhovaného
postupu opětně prověřeny
při výpočtu
transformačních
klíčů..
III. Postup při určoíání

vlícovacích

bodů.

Při realizaci návrhu uvedeného využití jeví se účelné
zachovat následující postup:
1. Na snímcích pro mapu v měřítku 1:10000 zakroužkováním vyznačit prostory projektovap.ých ..bodů. a tyto
prostory
vyznačit též na snímcích mapy v měřítku
1:25000 pop,i'ípadě na jejich .zvětšeninách
přibližně do
měřítka snímků pro mapu v měřítku 1.10000.
2. V zakroužkovaných
prostorech
na snímcích obou
měřítek vyhledat dobře identifikovatelné
objekty pro
volbu vlícovacích bodů. a zpřesnit polohů projektovaných
vlícovacích bodů. vhodným vyznačením (vpichem a značkou). Identifikaci provádět buď přímým porovnáním
, snímků. nebo stereoskopickým
pozorováním snímků. pro
mapy v měřítku 1:10000 a zvětšenin snímků. pro mapu
v měřítku 1 :25 000.
'
Není-li však možné na obou snímcích identifikovat
v projektovaných
prostorech vlícovací body, pak určit
čtyři nebo i větší počet vlícovacích bodů. pro stanovení
a kontrolu měřítka modelu. Kritéria umístění vlícovacích bodů. na snímkových dvojicích dávají možnost je
určit, i tehdy, kdy není možné identifikovat na obou
snímcích vlícovací body pro výškové srovnání. Bude výhodne vyznačit větší počet vlícovacích a kontrolních
bodů., než je nutné pro vyhodnocení nebo stanovení měřítka snímků nebo jejich překreslení.
Určení většího
počtu bodů. jen nepatrně prodlouží vyhodnocovací a výpočetní práce. umožní však, zvláště po překreslení snímků., provést dostatečnou kontrolu přesnosti překreslení.
3. Vyhodnotit strojové souřadnice a po případě i výš"ky projektovaných' vlícovaéích bodů. pro mapu v měřítku 1:10000 na univerzálních strojích 1. řádu.
Pro absolutrJí orientacť snímků. by bylo vhodné vynést
podle geodetických souřadnic dané vlícovací body mapy
v měřítku 1:25000 v měřítku 1:10000., nejlépe na list
čistého papíru. Dále by bylo třeba provádět čtení údajů.
pro provedení absolutní orientace a pak i strojových
souřadnic ve dvou řadách a souřadnice zapisovat do
vhodných tiskopisů (např. Geodesie 102 a 103).
, Aby mohla být posouzena přesnost souřadnic -určovaných bodů, je účelné volit v prostoru trojnásobného podélného překrytu a v prostoru příčných pře krytů. větší
po'čet bodů., než je nutné pro fotogrammetrické
vyhodnocení. Nezávislé určení souřadnic vlícovacích bodů pro
mapu v měřítku 1:10000 ze sousedních dvojic dává možnost posoudit přesnost určení souřadnic.
,
. K usnadnění přesné identifikace určovaných vlícovacích bodů pro vyhodnocení snímků. mapy v měř. 1:10000
je účelné při čtení strojových souřadnic nových vlícovacích nebo kontrolních bodů. vyhodnotit na podklad' potIžitý pro absolutní .orientaci jejich, polohopis s nejbližší
:;;ituací, který je vlastně topografií vlícovacích bodů. pro
mapu v měřítku 1 :10 000.
4. Na podkladě daných geodetickýcp souřadnic provést početní transformaci
.strojových
souřadnic.
Pro
transformační
klíč se doporučuje použít všechny vlícovací body zobrazené ve snímkové dvojici a tak při předpokládané stejně
přesnosti čtení fotogrammetrických
souřadnic prověřit přesnost určení daných vlícovacích
bodů. Pro transformaci lze opět použít tiskopisů. Geodesie 103.
IV. Předpokládané

výhody návrhu.

1. Při požadavku vyhotllvit mapu v měř. 1:10000 kombinovanou metodou nebo fotoplán pro jiné účely ze
snímků. 'nového náletu, je-li možné na snímcích' pro

mapu v měř. 1:10000 a pro mapu v měř. 1:25000 identifikovat potřebné vlícovací body" lze tyto body určit
polohově i výškově ze snímků. pro mapu v měřítku
1:25000 bez polních měřických prací.
Někdy v územích s větším převýšením, nebo není-li
možné identifikovat vlícovací body pro překreslení každého druhého snímku, je výhodné určitvlícovací
body
ve středu podélného dvojného překrytu a překreslovat
každý snímek.
2. Při univerzální metodě lze uvedeného postupu použít jen v uvedených 'podmínkách a rozsahu:
a) Je-li možné identifikovat v projektovaných prostore,ch vlícovacích bodů. na snímcích pro mapu v měřítku
1:10000, tak i na snímcích pro mapu v měř. 1:25000 vlícovací body pro vyhodnocení mapy v měř. 1:10 ODD,pak
po transformaci
fotogrammetrických
souřadnic na geodetické jsou polohové souřadnice určeny s vyhovující
přesností, zatím co iejich
fotogrammetricky'
určené
nadmořské výšky by bylo možné pravděpodobně užít jen
pro hrubší kontrolu nadmořských výšek určených z polního měření.
Nadmořské výšky polohově určených vlícovacích bodů
je pak 'možné určit podle odstavce (3) § 50 instrukce
M - 1, to je trigonometricky
při použití vzdáleností odsunutých z mapového podkladu, nebo technickou nivelací, případně tacheometrickými
pořady.
b) Jestliže je možné na snímcích pro mapu v měř.
1:10000 a na snímcích pro mapu v měř. 1:25000 identifikovat jen vlícovací body rozložené ve snímkové dvojici tak, že mohou být použity jen pro stanovení a kontrolu měřítka
modelu, pak postačí zaměřit
vlícovací
body pro horizontaci 'modelu na univerzálním stroji též
jenom výškově technickou nivelací nebo tacheometrickým'i pořady. Při zaměření nadmořských výšek v tomto
případě je účelné proložit. nivelační nebo ,tacheometrické pořady středy příčných pře krytů. .a přibližně podle
spojnic hlavních bodů. v jednotlivých řadách.
Je-li uvažováno zaměření l'ladmořských výšek v jednotlivých listech, pak pro 1 list mapy v měřítku 1:10000
při snímku v měřítku 1:18000 bylo by nutné zaměřit
5 pořadů.. Za předpokladu, že každý pořad by byl delší
o 30 % podélného rozměru mapového listu, bylo by nutné při snímku v měřítku 1:18000 zaměřit 30 km pořadu
a při snímku v měřítku 1:13000 7 pořadů. o délce 42 km.
Při volbě přestav nebo tacheometrických
stanovisek na
identifikovatelných
bodech snímků. bylo by možné při
délce 30 km pořadu zaměřit v mapovém listu asi 100
kontrolních bodů. pro revizi fqtogrammetrického
vyhodnocení a při délce 42 km pořadu asi 150 bodů.. Současně
by byly využity i ověřené vlícovací body zaměřené p~o
mapování v měřítku 1:25000. Na jeden list mapy v meřítku 1:10000 by připadlo 12-17 vlícovacích bodů. z fotogrammetrického
mapo';'ání v měřítku 1:25000.
Za předpokladu, že vzdálenosti nivelačních přestav by
byly jen 40 m, nebo strany výškového tacheometrického
pořadu asi 250 !h, časová úspora při použití navrhovaného způ.sobu by byla v průměru asi 40 % potřebného
času pro určení vlícovacích bodů dosud užívaným geodetickým způsobem.
.
~
Casovou úsporu při mapovacích pracích podle navrzenéhl? způ.sobu urč,??í _vlícoV_~cích
_ bodů. by by!o možn~
ješt1! zvýšit zameremm
vyskovych kontrol~:ch
bodu
stranou při technické nivelaci nebo rayonu pn tacheometrických pořadech. Tak při nepodstatném
pro~loužení času pro zaměření pořadu by mohl být soucasně
zaměřen velký počet bodů. pro kontrolu fotogrammetrického vyhodnocení. Časová úspora by vznikla také tím,
že by nebylo nutné pro navrhovaný způ.sob určení vlícovacích bodů obnovovat signalizaci
dané geodetické
sítě. Při použití uvažovaného způ.sobu pro určení vlícovacích bodů. jen pro stanovení a kontrolu měřítka modelu vyhodnocení nemusí~ být vlícovací bod~ pro. výšk~vé vyhodnocení
polohove určen:[. ?bdobny
zpusob _Je
užíván v Sovětském svazu po urcem polohy v1Jcovaclch
bodů. radiální triangulací.
Výhodou uvažovaného způsobu qy bylo pravděpodobně
i to že fotogrammetrický
způ.sob určení vlícovacích
bodfi dává možnost lepší volby jednoznačně identifikovatelných vlícovacích a kontrolních bodů.. ,
Nejobtížnější operací při aplikaci uvažovaného způ..sobu by byla ovšem identifikace totožných bodů. na smmcích pro mapu v měř. 1:10000 a 1:25000.
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1'I 0,52

0,.57

535285,43
535 285,35

479 5019115;v
. "
.

479537,71
4,79538,36

g~g~~~:g
479538,03

5:{5 987,52

481 620,90
481 621,29

534751,35
534 751,57

481621,10

534 751,46

482 115,61
482117,25

534 945,58
534 945,38

482'116,43

534 945,48

480537,14
480 535,51
480 536,08

534925,62
534 924,85
1 4~0 536,24
534 925,001

479980,42
479981,00

534689,46
.534690,51

479980

479 185,08
479 185,93
479 186,02

534'661,33
534~663,49
534663,03

479 185,68

534662,62

478901,73
478901,70

533419,57
533420,18

478901,72

533 419,87

0,02

479114,20
479 113,91

532 663,12
532 664,22

479 114,05

532 663,67

0,14

479130,33
479131,83

532 069,32
532 067,50

479,131 08 532 068,41

479084,91
479 084,62

531 530,62
531 528,83

479084,76

531 529,72

0,14

480 458,76
480 457,96

532 104,07
532 103,37

480 458,36

532 103,72

0,40

0,05

480 655,63
480 655,09

532729,70
532 729,60

480 655,36

53~ 729,65

0,27

0,60

480 684,48
480684,35

533575,01
480684,42
533 ,575,02

53357.5,02,

0;07

0,13

480911,11
480 912,13

534273,34
534274,21

480 911 ,62,534

0,03

481 039,33
481 038,79

532 476,81
532477,86

481039,061532477,331°,27

0,30
0,30
0,12
0,13
0,08
0,07
0,75
0,10
0,25

0,12
0,20
0,20
0,63
0,18
0,25
0,25
0,07
0,08
0,05
0,60

0,12

~"
0-0
p..~

..30

I + I ' 0,08
0,06
0,13

0,04

1

I""

'

°x

Oy

---

479499,97
479503,85

1,20

0,02

-----1-----

478997.311 534787

1,20

~~
o~
o~

~h

-~~"._---------,
~-~--

534787'221
534787,24
534 787,43

0,65

-

X

""ol

Odchylka trans.
souř. od průměru

1478996,82
1478997,91
478997,43

0.28

-

I

Průměr transformo·
vaných fotogram.
souř.,

28- 39 1,94

",

1,94

0,04

0,33

0,19

0,32
0,.20

0,82
0,90

1,29'1
0,25
0,34
0,01

0,46

1,01
0~79
0,23

I

0,31

0,30
0,31

0,55

0,57
0,57

0,55
0,91

1,19
1,19

0,90

0,91
0,90

°135

0,53
0,53

0,-05
0,05

0,27
0,27

0,01
O,OQ

0,06
0,07

0,75
0,75

0,91

0,15
0,89
0,40
0,35
0,27
0,06

1-

0,43

0,67
0,67

0,53

0,59
0,59

0,43
0,51
0,27

0,52

I

0,59
0,59

1,43
0,87 0,91
0,41 ' 0,53

0,30

0,15

273,771 0,01

0,83
0,83

0;53

0,60

0,23
0,22

0,10

0,52
'I 0,29

I

0,37
0,38

0,31
0,16

0,,29

71 534689,98

0,20

0,10

0,73
0,16

5341J25,16

1,94
1,94

0,11

0,82

10,58
0,52
0,14

0,04

0,11
0,19

I

Podle této tabulky byly souřadnice
17 bodů určeny vyhodnocenim
6 snimkových
dvójic, pH čemž souřadnice
3 bodů byly určeny jako
průměry ze 3 nezávislých
vyhodnoceni
a.souřadnice
14 bonů
jako průměry
ze2 nezávislých
vyhodnoceni.
Středni výšková odchylka
určených
17 bodů je ± 0,42 m l\' středni
polohová
odchylka
± 0,78 m.
V Polsku byly provedeny
rozsáhlé zkušebni práce s identifikaci
vlicovacich
bodů v přírodě
podle leteckých
snimků rúzných mMi·
tck.·Podle
Dmochowskiho
pI'esnost této identifikace
neni ovlivněna měřitkem
suimku a středui polohová chyba v identifikaci
je ± 0,15

až ± 0,20 m.

V. Praktická

zkouška s využitím.

Uvedený způs,ob dalšího využití 'fotogrammetrického
. podkladu mapy· v měřítku 1 :25000 byl přijat ÚSGK jako
řešení tematického úkolu Č. 2 soutěže zlepšovatelů a vynálezců ÚSGK na období 1958/1959 - revize správnosti
určení vlícových bodů a byl předán Geodetickému a topografickému ústavu v Praze k praktickému ověření.
Ověření bylo provedeno na 1 listu mapy v .měřítku
1:10000. Pro tento mapový list byly však vlícovací body
zaměřeny
klasickou
metodou na snímcích
pro mapu
. v měř. 1:10000 a tak némohl být v píné míře dodržen
navrhovaný pracovní postup. Tím byla omezena možnost
jednoznačné identifikace dostatečného počtu vlícovacích
bodŮ na snímcích obou náletů. Přesto zkušební práce,
při kterých byly nezávisle ze sousedních snímkových
dvojic určeny souřadnice dostatečně velkého počtu bodů
v prostorech
trojného podélného a příčného překrytu,
dávají' možnost posoudit přeshost fotogrammetrického
určení souřadnic vlícovacích bodů ze snímků pro mapu
v měřítku 1:25 000.
Zkušební práce byly provedeny ve fotogr.ammetrickém provozu GTÚ pod vedením s. inž. J. Zouly na Wildově autografu A7 s. V. Klímovou a J. Janovskou. Vyhodnocení bylo provedeno ze 6 snímkovych dvojic mapy
v :měřítku 1:25 000. Měřítko těchto snímků vyhotove-

ných v r. 1953 je asi 1:23000, měřítko snímků pro mapu
v měř. 1:10000 vyhotovených v r. 1959 je asi 1:18000.
Po seznámení s postupem práce byly za směnu na vyhodnocovacím stroji vyhodnoceny 2 snímkové dvojice,
kde průměrně ze snímkové dvojice byly určeny strojové
souřadnice asi 15 bodů.
Přesnost určení vlícovacích bodů navrhovaným způsobem je možné posoudit z tabulky I, kde jsou uvedeny
souřadnice
bodŮ určených
nezávisle
ze sousedních
snímkových dvojic.
Zaměřené vlícovací body na snímcích pro mapu v měNtku 1:10000 dávají menší možnost jejich identifikace
na snímcích pro mapu v měřítku 1 :25000, než jaká by
byla při dodržení předpokládaného
postupu. Při volbě
vlícovacích bodŮ v' projektovaných
prostorech
vlícovacích bodŮ jak na snímcích pro mapu v měř. 1:25000,
tak i pro mapu v měř. 1:10000 za současného pozorování
snímků obou náletů, bude možné vravděpodobně
zvolit
dostatečný počet bodů jednoznačně
identifikovatelných
na obou souborech snímků.
Při zkušebních pracích' byla snaha' identifikovat zaměřené v1ícovací body snímků pro mapu v měř. 1:10000 na
snímcích pro mapu v měř. 1:25000. Během práce byla
potvrzena obtížnost tohoto postupu, byla však současně
potvrzena možnost identifikace vlícovacích bodů v' blíz-
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, . • ! Geode'.
. Fotovgram.!,..Mcky
Sniink. ,
ur?ená.-, .určená
dvojice.
vY);ka. '-yýšká
. j
.
Zg

:

I

Rozdil.
z
Z
..u-.·j'·

, ,.

--+
5S1/3 I 8088-'89
579
8,088-89
530/3
8071;-76
556,
"8076-77
55613
8089-90
.582/3
8088-89
581/3
8088~89
581/2- 8088-89

398,55
. 419,65
497·,65
470.55
: 437 ,5lJ
399,20
399,00
. 39:4,60

'I'

397,99
418,80
496,64
47l1,65
4-38,50
399,25
3-9.7,99,
3-95,84

.

I

I

.

Gcodetické
souřadnicej'
. ,

I'~~-:;--I"-"Xj-'-I~~I-~'I

I,

[-oj ..

!
._

I-~', \

-~I---~I--'1
'I

0,.10..
1,00
0,05

Transformované
fotogramm~tdcké
souřadrllce

0,56 1480889.301'531702,731
480889,31
531701,211
0,85 1419097;42
532871,60
.479096,1
532873,3
1,01,480184,281536322,23
480.184,31
536321,3'
1481. 83~,,42 535071,20
481835,0,535070,3
1481615,43
534294,81
481614,6.534293,2
: 481867,65
531641,89
481866,5,
531642,8
1,01 i 480 889,15 531101.,15
480889,31
531701,2
480 489,6815:{3 859,811- 480 487,8f 6-33860,2
,
.,
I
I'
t,

y+u,

'.Roznil
.

'

,

,~
1'.0 ~
0-

~I'-:!:II,X+;~~I.-_;_-=--_~Il~ť
-,

I 1,:12 I 1.70

O,OD

i

0;02
-' 1
1,58! .. '
i
' 0,83
i I,L5 0,91
0,161
..' 0,05
" ,11,88
0,39

i,53jl,53
2,15
0,93; 0,93
0,90 r1,82,
1,61
1,81
1);'46
,,0,16
i 1,92
,

Podle' tali';lky :n. středni výškova chyba fotogrammetricky určcných bodŮ.ze snimků pro mapu v měřitku 1 : 25000. je ± 0,84 m
a střelin! polohová·chyba· ± 1,59 m. Je pravděpodobné, že přesnost fotogrammetrického určeni hy (,yla vyšši, kdyby podle navrhova,
ného postupu bylo možné volit';jedhoznacnB identífikovatelné vlfcovaei body při současném pozorování .suimků obou náletú.
'
; ~ ;':-';"--'::-~
"'~'~-~;:~:~-f

kůsti ji2- zaměřených ·vlícovacích bodů a tím i další mož,
,. nost využití fotogrammetrických
podkladU pro. mapu
v měřítku 1:25000. Ze 'zaměřených
bodů' bylo možné
identifikovat: na snímcích obou měřítek jen 8 bodů.

Přesnost jejich fotogrammetrického
určení' ze 'snímkú
pro maIlU v měřítku 1:25000 vyplývá z tabulky II.
Lektoroval:

inž .. Rudolf

Malivánek,

OSGK

Přehled výzkumri,ých .'zpráv Výzkumného ú~tav'u geodetického,
topografického
a kartografického
v Praze
.Od rokli 1954 (založeni ústavu) do roku 1957 jsou
uvedeny pro 'úplnost pouze autoři a názvy výzkumných
zpráv, od roku 1958 pak též stručný obsah zprávy.
V.ětš~na zpráv je k di~posid vknihovně VÚGTK
'
1954 '
l' Kučera Karel: Hansenovo protínání s měřickou. kon. trolou a s obecným kritériem přesnostI.
'
,2 Válka Oldřich: Vyhotovení nového (obnoveného) pís'etnného ope.rátu pozemko1l-ého .katastru ve stroj ni
početní stanici.
'
•.5 Hamerská Hedvika: Tabulky k výpočtům v GaussiJvě
- .' zobrazení. pr-o 30' a 60 pásy;elipsoid
Krasovskélid.'
Díl 1.: Výpočet
y, y,
4 Plachý Osvald: Kresba, mapového originálu ve větším
měřítku~ .
,
.
'.
5 ~r.umphanzl
Václay:, Základní plán průmyslového
. závodu-. .
,
.'
6 Kučera,garel:
Tabulky pro výpočty podle. Pyťhagv-,
, rovy věty 'da délky přepony 51100,000 m.
.
7 Hll,~erská. Hedvika: Tabulky k výpočtům v Gaussově
0
zobraze.ní . pro 30 a6
p'ásy; elipsoid Krasovského.
Díl" II.: Výpočet 'P, A, y; ;m.
8 Kučera Karel: Metoda měření směrů pro geodetické
zjišťování deforJnací údolních přehrad. a pro přesnou,.
I1olygonometrii.'
"'"
1955
.. 9 Neubert Karel: Výzkum užiti novodobýchosvětlovaCích prostředků při reprodukci map.
.1P. Yálka Oldři<;h:Qprava tachyrrietrickéhQ pravítka pro
. přímý výpočet nadmořských- výšek.
.
11 Válka Oldřich : Úprava logarltmic~éhopravítka
jedné
úhl-ové míry na druhou..
. .
.
12 Plachý Osv.ald: Navržení konstrukce .j~dnoduchého
fotografického sázecího přístroje.
."
13 Ha,merská. Hedvika: Tabulky' k výpočtům
Gaussově
"zobrazení
pro 3° a ao pásy;. elip~oid Krasovs*o.
'Díl III.: Výpočet délkových a směrových oprav ze
iobrázení.
';
14 Vjílka Oldřich: Metodika počltání stroj'em .v· prak. tické gebmetrU:.
15 Kuěera, Karel ~:,~ysiikálrií v?hy, tr~gorrometriékých
~měrů·.
. '.
, ..
.
16· ·Plaehý Osvald:' N'avržeňí konstrukce vtisl<ovaCího-pJ'í'stroje pro matio.vé značký.
.',
_. . .
.17 Hamerská HedvIka: 'TábulkY k výpočtům v Galissově ,
, --iobrazerií pro 31}'a. 6° ,pásy ; elipsoid Krasovského.
Píl .IV~: Mezipásgvé pi'evOdy s'ouřadni-c,.

x;

m.

"

v

18 Kruis Bedřich: Srovnávací' studium nivelačních horizontů ČSR lj. okolních statů.
.
.,
19 Válka Oldřich: Geodetické pravítkó k výpočtúmpolygonálním a tachymetrickým.
. .,
.. .... .
-20 Válka. Oldřich: Návrh úpr'avy odklápěclhó'M'regeřóva
dálkoměrného klínu jako logaritmického dálkoměru.
21 Válka Oldřich: Úprava tach~metrické.latěpro
I?římé
čtení nadmořských výšek.
-'
.
22 Krumphanzl Václav: Technická dokumentace pod-'
. :,ze-mních měření. '
23' Haml;!rská Hedvika: Technologické postupy pro vÝ-'
počty v Gaussově zobrazení.
. ,,',
2.4 Neubert Karel: Í)okumentace užití průhlednÝch hmot
při reprodukCi map.
"
.
25. Pla,chý Osvald: Kartografický postup. při 'vyšetřování
. pravých' ploch (areálů) z topografických map.'

1~6

.

.

'-

,.

'.

26 Válka Oldřich: Projekt .výpočtu sO'uřádnicových rozdílu, v polygO'l1.ovémpořadu-,-kalkulačním děrovačem.
27 Válka Oldřich: Projekt výpočtu souřadnic připro~,
tlnání zpět kalkuÍačnírh ·děrovačěm.
'
28 Krumphanzl Václav: Trigonom9trickéměřeni,
deformací vodního díla 'Slapy..
.
29 KrumphallzI Vác~av: Elektromagnetické
UJ;čovál).ípo- lohy po<l-emních rozvodů, '..~
30 B.urša Milan: Re1ukce měřených veličin astronbmíc-'
ko-geodetické sítě na referenční elipsoid.,
31 Válka Oldřich: Samočinný koórdinátograf.
32 Krumphanzl Václav': Trigonometrická měření deform~cívodního díla .v.'eSlap(ó\gh r, 1956.
33 PakO'stQyá. Irena: .Kritéria. pro .testováni .'odlllhlých
hodnot..·.·.·.·"
34 Krumphanzl Václav: ,Zásady vytyčovcání zastavov.acích pÍánů velkých sídlišť,
35 Delong Bořivoj: ,Výzkum měření vzdálenosti elektro:
nickými metouami.
36Pakostov-á Irena: Kritéria náhodovosti. řady měření.
-37 Burša Milan: Teorie převodu československých nivelačních .základů do soustavy normálních výšek.
38 Cimháinik - Miloš: Tabulky :.7·ákladních peodetických
',VeličiV. EltosOid K.rasovského, 47°30' -51030'..
.
39 DelQnQ Bořivoj:
Zhodllocení trigonometrické
sítě.'
řádu: z hl~di:Ska j~jíhó z.apojen! do definitivní ·sou:.
řá.dnicdvé soustavy 1952:
,
.
.40 Plachý Osvald: Výzkum. plasti~ého ,vyjádření terénu
.. tiavrstevlii'cgv.ých mapách.
"..
..
41 Kučera Karel: ·Svisládůlní
lať pro paralaKtické měření vzdálellosti.;, ':
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42 Plchlík Václav: Aplikace. diferencované metody pro
. mapu 1,: 10 000 v .ČSR.,
;.,
.43 Plachý. Osvald: 9pt!cká:zař.í.z~ní k 'závěsnému pan..'" :.tbgrafu. ::.
,

1957
45 Kruls Bedi'ich:Pf,é~od
če.skoslovenské j'edriótné niveláčllÍť-sítě 1. a 'II. řádu 'q; výškoVého systému' jadranskM10 do výškového systémú baltského -,;-'po vy" .f.ovnání.
.
,
'
'46'Kruls Bedřich: Ověřování nivelačních výpočtů.
47 Hamerská Hedvika: Rózbor otázek mapování ve vel, kých měřítkách z hlediska 'geodeticko-kartografického.
41:hPlachý Osvald: Návrh konstrukce automatickéhe fDtograficl<él\.o sázecího stroje' pro kartografické účely.
49, Pakostová Irena: Srovnání přesnosti dvou .i1!eboněkpIika' vyhodnocovacích zP\lsobů.
, 50 Delong Bořivoj: Elektrooptické dálkbmery s visuál.ním srovnáním fáze.'
.
51 Hamerská Hedvika: Konstrukční' prvky technických
map velkých měřítek.
"
.
,
"
52 Krúmph'anzlVáclav:
Ekonomické zhodnocení dosavadního Křovákova zobrazení,
. ,.
,
53 Pakostová Irena: Zhodnocení rněřicfh6 rilatériálu shromážděné1)o pfi resp,ektováJlí dopustJ;lých odchylek
(s demonstrací na polygorrovém pořadu).
54'Krumphanzl
Václav; Zaměření příčných prOmů ve
velmi obtížném t'erénu.,
55 KrumphanzlVáclav:
Soustava československých tech. ".nických map,··'
~
,
.
:
56, Kruis Bedřich: Výzkum svislých pobybů zemské' kůry
,v seismicky aktivní obla,sti., kOlnárensk.é. pánve.
57 PlachýOsvald:
Metody generalisace obsahu mapy.
58 Kruis 'Bedřich: Stálost výšek nivělačníchbodů
s přihlédnutím 'kmeteorologickým: vlivum .avlivůrn spoqní
vody.
,
59 Plchlík Václav: Použití fotogrammetrie
pro vyhotovel1Í techrVckýeh'!Ua'p 'velkýcp meřítek.
,
.
$0 Burša Miláfi: Ddvození rozmerůzemskéhoelipsoidu
i: evropských astrohorriicko..;geod'€ti~ký'Ch sítí.
f,,,

1958
6.1 B!lrŠ8 Milan: K01'rlparovánl Norgaardova gr:avime~rJl
TNK 310' a odvozeni rozměrové. korekce .'českosl,p-.'
'venské gravimetrici1<ésítě.
.
pJi zaměřováni čs. grav-imetrické sítě bylo použito
. Něrgaardova gravimetru TNK 310. Přístroj' však nebyl komparován, V této práci· jsou ,uvedeny výsledky
a popis jeho dvojího laboratorního komparování me, todou' Molo'děnského-Bulanžeho. Siřední hodnota rozměroyého koeficientu ·přístroje je.\. = 0,9974, chyba
jeho
9dvoléni
nepřevyšuje
zde pravděpodobně
.± 3.10-4•
Hodnota kO'€ficientu ;\ je pro různé Části
mikrometrických
šroubil, 'prakticky stejná a může
, být považována za' konstantu. To zname,ná; že rozměrov~ korekce. jsou prakticky
\Í!11ěrné velikosti
měřených tíb,ových rozdílů, a činí asi - 0,26 mgl na
~ každých lOtr 'mgl.Ma:Xirr1álhí opráva' z rci:změrového
koeficientu· činí. tedy 'prQ {:s. gravimetiíckou
síť·
I. řáduasí
:- 0,9 mlg (při t1. = 0,997-;1),Při laboratorním komparoyání
byla též určena vertikální
složka úhlu mezi křemenným viíÍknem a točn.ou osou
gravimetru, .čihí asi 13/ q její vliv na měření je
.. prakticky zanedOatelný.
Práce byla pútiiikována v, Geofy~ikálním s/borníku
1958, No 72.
'
62 Neubett Karel: Zlepšení' světlotisku,
Zhoťovo\rán( &větiotlskovýchuések
na skle Husníkovou metodou. Nahražení skla ohebnými hmotami,
umožňujícími upnutí na válec S' rotačním pohybem,
. Hliník jako nejvhodnější nOS'itel světlotiskové vrstvy,
Světlotisk přes gumu na kontrovacích- strojích a tisk
o.fsetem. Pokusy, S, astralone!l1
a zahloubeným
ofsetem.
63 Kruis Befifich: Převod vyšek československé jednotné nIvelační ',sítě (1ll.řádu a podrObných nivelačních sítí) z výškového systému jadranského do výškového systému baltského - po vyrovnání.
Zpráva je pokračováním, v'ý'Zkumné zprávy, ě" 45
'f, r .. 1957 a řeší se y pí pral<tický."postup pti převodu
zhušťDvacích sítí III. ,řádu a podrobných nivelačních

sítí • výškového systému Jadranského do výškového
systému b~lt~kého. -. po vyrovnání. Je navržen 1Jechnologický. postup; tabulka a tiskopisy,
.. ,
64 Válka ,Oldřich:. Příspě.vky k zvýšení efektívnosti pn
měření .p.ro hospodářskotechnické
mapy, technické
účely a zarriěřování změn ,klasickými metodamj. '..
..
Redukce.' délek šikmo měřehých pásmem ~.l:iI:aň.orkem Jako sklonoměrem. Návrh' s,ltmQredukčního tyčQvéhodálkoměru
a výškoměru bez latě a s vertikálníkonstantní
latí.
, "
65 Cimbáhiík Mitoš:, Tabulky pro řešení obou hlavních
.geodetických úloh. Elipsoid Krasovského.
principy metod řešení obou hlavních geodetických'
úloh na krátké vzdálenosti,
II. úlohy na střední,
a dlouhé vzdálenosti s přiměřenou přesností. Sesta\;ení tabulek prO' jednotlivé mÚody, Jejich' užití.
Sestavení výpočetních formulářů pro všechny metody,
ukázkové
příklady.
Rozsah
zeměpisných
šířek:'
'17°30'
51°30' (krátké
vzdálenosti),
JQo '+' 550'
(střE:dní vzdálenosti), 00+900 (dlouhé vzdálenosti),
66 Cimhálík Miloš; Transformace' československéjednotné trigortometrické. sítě do r.řijatě mezinárodní
sóustavy.
'
Stav převodu č'eskoslovenské
jednotné "trigonometrické sítě' po :vyrovnání. sítě.). řádu~ rozpor 'pod,mínek pro ..převod bodů II, .•.V. řádu a všech dalších
poTohově"určených bodů: návrh, řešení metodou g,raficko-početní kvadrafické interpolace se dvěma argumenty, umožňující použití automQtických počítacíchstrDjů
na děrné štítky. Rozbor' navrhovaného
řešení, stručná charakteristika
a rozbor jiných mož~
ných zpilsobil ře'šení, výsledky numerických zkoušek.
67 Tomsa Varel: Uvčování pevných' bodů fotbgrammetrickýmillletodami.
vývoj
a:nalytických 'fotogrammetrických
metod.
Transformace' skupin bodů a paprskových trsů. Oavození v70rců pro analytické určování 'pevných:bodú
ze svislých leteckých snímků. Měř.ická· a početní
'přesnost. ApliKaceautomstických
'početních strojů
na děrné štítky. Technolopiéký postup.
'
B8 Delong Bořivoj: Funkční mode! nového elektrooptickélio dálkoměru.
'
Princip činnosti elektrooptického dálkoměru s křelPenným modulátorem, navržerlého ve VÚGTK S kon~
struovaného ve spolupráci s Ústavem radiotechnikY'
ČVUT v Praze, Zkušenos'tt,.z 'konstrukce
funkčniho
modelu, ..Konstrukční úpravy .pří. pi'echódu k funkč~
nímu protctVT;1u,T'echnické vlastnosti přístroje. Sní. mek' funkčního prototypu.
'
.
. 69 B~rša Milan: Astronomicko~gravírriJOtrická J\ivelace
v CSR,'
..
.
Ňaúzemí ČSR'byl průběh geoidu dosudodvo 0ván
. klasickou geometricko)1 rpetodou astronomickenive-:
lac,e vpoleClníkových a rovnoběžkových profilech, bez.
použ.ití. tíhových udaj.ů. Práce je prvním pokusem
o vytvořeJlí(zatim
.jen ,'.na územi Čech á Moravy)
tzv. nivelace astronomicko-gravimetrické,v
níž '.se
rflativní geoid odvozuje' na základě spol'ečného pqužití jak údajll
astronomicko-geode.tických,
tak
i .gravimetrických.
'.
. .
',.;": Astronomickci-aravimetrická
nivelace. je prol/.édena
" 'ye tvaru sítě, představující uzavřené polygony, Pře'výšení geoidu je počítáno. jednotlivě vždy mezi koncovými .body jednotlivých stran p.olygonů,
. Použité qeodeti.cké údaje se vzta.hují v jelll)é"variantě k elipsoidu Krasovského, ve druhé k eIlpsoidu
Besselově. Astronomické údaje jsou' v7aty, z astronomického. katalogu GTÚ Praha.
Podkladem, pro
výpočet gravimetrického
členu (t'7v. pravimetrické
opravy) .sloužíla lPapa 'BouQuerových isanol1}ál v měřítku 1: 500000 a vrstevnicová'mápa
v témže měřítku. Anomálie na' volném vzduchu byly počítány
známou metodou tzv, nepřímé interpolace' přes anomálie Bouguerovy.
,
Publikováno bude v Geofvsikálním sborníku' 1959.
, 70 J{učera Karel: ~ritédapřesnosti'
topografického ma.-·
povaní v měřítku 1 : 5000 a 1 : 10 000.
V první části prá:ce jsou 'Podán'; a 'odv07eny obecné
7ásady metodiky 7pracování kritérií pro g·eodetické
(nefotogrammetrické)
metody jakéhokoli maoování.
Ve' svých dalších. částech jepráoe zaměřena již kon., .
.kt:éj;ně ,ná geode.tickou. a tachvmetrickou
složku
právě se rozvíjejícího topografického mapování nej-
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větších měřítek v ČSR. Tak část druhá 'je foěnována
základním chybám nejjednodušších
úkonů. V části
třetí ještě přistupují synteticky odvozené další chyby
týkající
se bodů určených
zhušťovacími
postupy.
V části čtvrté jsou odvozena a tabulkována
vlastní
kritéria pro polygonisaci a podrobné zaměřování.
71 Kruis Bedřich:
Výzkum stálosti
bodů nivel\lčního
okruhu v Ostravsko-karvinské
uhelné pánvi.
V Ostravsko-karvínské
uhelné pánvi byl v r. 1948
až 1951 vybudován nivelační okruh, jehož používají
tamnější úřady, ústavy a závody k připojování podrobných nivelačních měř'ení. Na okruhu byly vykonány opakované nivelace v r. 1952, 1953, 1956 a 1959
k vyšetřování stálosti· nivelačních bodů. Z výsledků
těchto nivelací bylo vypracováno grafické znázornění
směru a velikosti posunu nivelačních bodů.
72 Adámek Jiři:Laboratorní
zkoušky theodolitu Zeiss
Theo 010.
,
Ctyři skupiny laboratorních
zkoušek theodolitů:
Vy~etřování chyb elementárních
úkonů, chyb, které
lze 'vyloučit uspořádáním postupu v měřické jednotce,
chyb, které se vylučují teprve při velkém počtu pozorování, a chyby z nepřesného výbrusu č·epů vodorovné osy dalekohledu. Metodika zkoušek a zhodnocení theodolitu Zeiss Theo 010.
Výsledky výzkumu byly publikovány v GaKO, 19.;9,
č. 9, str. 170-178.
74 Adámek Jiři: Polní zkoušky dálkoměru "Lotakeil".
Charakteristika
logaritmického
tachymetrického
klínu Lotake.il, logaritmické
latě a metody. Vzorce
pro početní způsob redukce a výpočet vzdáleností
a výškových rozdílů. s pomocí speciálních
tabulek.
Trigonometrický
podklad zkoušky. Pře'snost vzdáleností a výškových
rozdílů. určených
Lotakeilem.
Rozbor pozorování, systematické chyby a ekonomie ká
stránka měření. Použitelnost Lotakeilu. Spekulativní
odvolení vzorců pro stpnovení středních
chyb ve
vzdálenostech
a výškových rozdílech při skloněných
záměrách na p<ldkladě složek chyb vyšetřených z pozorování v rovinném území.
75 Plachý Osvald: Metody generaIisace
topografických
map velkých měřítek. Generalisace výškopisu.
Zásady pro zobrazování
topografické
plochy na
mapách velkých měřítek. Odvození vzorc·e pro výpočet vrstvy s ohledem na naše krajinné typy. Přesnost vrstevnic s' ohledem na výšku vrstvy. Geomorfologická a kartografická
stránka zobrazení. Stanovení morfometrických
charakteristik
pro některá
území.
Zpráva navazuje na výzkumnoú zprávu č. 57 z r.
1957.
77 Pakostová Irena: Posouzení přesnosti polygonových
pořadů.
Práae navazuje na výzkumnou zprávu č. 53 z roku
1957 (viz dříve), v níž je uveden teoretický postup
rozboru měřického materiálu a posouzení vhodnosti
předepsaných dopustných odchylek. Výzkumná zpráva
č. 77 je. praktickou aplikací této teorie na posouzel1l
přesnosti polygonových pořadů a obsahuje výpo~et
dopustných mezí pro úhlovou a délkovou odchylku
v polygonovém pořadu podle současného stavu a jejich srovnání s užívanými dopustnými odchylkami,
danými instrukcí.

Komplexní

78 Pakostová Irena: Některé aplikace matematické statistiky v geodesii.
Zpráva sestává ze dvou čásŮ:
1. Statistická
kontrola
jakosti a možnosti jejího
využití v geodesii. Cílem této části je seznámit pracovníky, kteří se zabývají kontrolou
geodetických
prací, s možnostmi využití moderních metod, kterými
je třeba nahradit d()sud užívanou procentní kontrolu.
Jsou připojeny
tabulky a návody k praktickému
použití.
.
2. T'esty normality: V této části jsou uvedeny nejdůležitější
testy, jimiž je možno ověřovat předpoklad gaussovského rozdělení na měřickém materiálu.
U každého testu je podrobný návod a tabulky. Popsané metody jsou ilustrovány na příkladech.
79 Válka Oldřich: Technické výpočty stroji na děrné
štítky ARITMA v geodesii.
Princip a metodika technických výpočtů stroji na
děrné štítky ARITMA. Základní principy reléových
počítačů. Výpočetní práce. Praxe technických
vý~
počtů. Sledování výkonnosti a h~podárnosti.
Projektování výpočtů. .
"Použití strojů na děrné štítky ARITMA pro výpočty v praktické geodesii. Schema pracovního cyklu
pro zpracování výsledků měření při mapování technicko-hospodářském.
Projekty
zpracování předběžných výpočtů. Projekty zpracování výpočtů při polo•• hopisném
měření.
Vyhotovení
seznamů
souřadnic
a přípravy k zobrazení. Výpočet trojnitkové a dvojnitkové tachymetrie.
výpočty ploch. Řešení soustav
lineárních rovnic.
80 Kučera Karel: Vyrovnání vložených pořadových sítí
přenášením souřadnic nebo výšek.
Sítěmi, o jejichž zjednodušené
vyrovnání jde, jsou
vedle sítě nivelační 2. a 3. řádu ještě síť gravimetrická
a odděleně úhlová i souřadnicová verse sítě poly\,!onové. Důležitým znakem metody je, že se při ní vyrovnává obecným aritmetickým
průměrem v rozvinutější míře, než j-e to u nás obvyklé. Podstatou
práce je ro?šíření vyrovnavací metody prof. A. S. Čebotarjova, kterou nazval jako "zplÍsob ekvi'valentní
záměny". Rozšíření záleží jednak v technologickém
propracování, které dovoluJe vyrovnávat neuzavřené
obra ce
jakéhokoli
typu, jednak ve využití výhod
této metody pro exaktní vyrovnání sítě s libovolným
• počtem. mlů, jejímž jádrem je uzavřený
obrazec
s úhlopříčkami nebo bez nich.
81 Válka Oldřich: Hlavní zásady pro formu, obsah a technologii map velkých měřitek.
Stanovení nejvhodnějších
způsobů vyhotovení, obsahu a úpravy technických map velkých měřítek bylo
rozděleno na 8 dílčích úkolů:
a) průzkum a' zjištění současnéh,o stavu J;Papování
ve velkých měřítkách v CSR i zahraničí, zejména
v SSSR,
b) stanovení účelu a náplně map,
c) řešení konstrukčních
prvkIÍ map,
d) výzkum použití letecké fotograrnrnetrie.
e) vý?kum nejvhodnějších
klasických
postupů pro
doplňování fotogrammetrického
měření,
f) reprodukc'e nových a doplňovaných map,
g) udržování a vedení map v souladu se skutečností,
h) konstrukce přístrojů. které." vyplynou z řešení.
ZDJ;áya obsahuje mimo vlastní výzkum také shrnutí
dílčích' výzkumů, prováděných
v některých
bodech
též dalšími pracovníky ústavu.
Cimbálník
7

ekonomické

rozbory
a kartografie

Usnesení XI. sjezdu KSČ uložilo z'výšit efektivnost národního hospodářství
především využíváním předno'stí
socialistické
ekonomiky, nejvyšší hospodárností
a mobiIizací všech reserv.
K zajištění plnění těchto úkolů byla provedena řada
opatření v 'organizaci řízení, plánování a financování.
Při uplatňování nov~ch zásad se klade důraz na nové

'!

ústavech geodézie

pracovní metody,' kde na předním místa stojí rozborová činnost, která plní současně úkol politické a hospO'dářské kontroly.
Rozboro'vá činnost, má-li řádně plnit svoje úkoly, znamená soustavné
hodnocení
výsledků
dosažených
při
plnění technickohospodářského
a finančního plánu. Protože upřesněné výrobní úko-ly jsou organizacím ukládány
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Kuchař a Strárl"ský: Kbmplexníekonomické

rozbory ...

na rok, musí i rozborová činnost v~vrcholit hodnocením
Zkušenosti, které jsme zís!<ali s komplexními ekoceloroční práce a výsledku celoročJ:ilhohospodaření.
Ke
nomickýmirozbory
za uplynulá období, jasně dokázaly
zvýšení ((rovně rozborové činnosti~ ze'jméná, ročního
kvalitativní změnu .mezi rozbory prováděnými dříve 'a
nyní. Změna spočívá především v, tom, že dosaho'Vané
rozboru hospodářské činnosti, stanovila vllida ve svém
usnesení Č. 748 Ze: dne 20. srpna' 1958 zásady, podle
výsledky jsou analyzovány především z ekonomického
nichž se v hospodářských organiza.c"ích· provádělo hodhlediska 'vzájemných souvislostí. Z.výšila se odpovědnost za ho~podaření, i když se do'sud plně nepodařilo odnocení dosažených výsledků při plnění technickobos'~
stranit nedostatky, které spočívají v obhajobě místně
podářského, a finančního 'plánu formou komplexního
ústavn:ch zájmů. Projevil se v daleko větší míře vliv
ekonomického rozboru hospodaření za rok 19,58.
kontrolv akritíky
pracujících při zajišťování přijatých
Protože komplexní ekonomické rozbory sledují přezávěr0.. To pokládáme za nejdůležitější zlepšení dosavadde'všim zvýšeni efektivnosti
celého národního' hospo'ního stavu.
.
dářství, svým účelem, cílem, obsahem a metodikou je
Rozbory měly především dobrou kvalitu tam; kde byly
jejich použitelnost rozšířena pro vš~chna odvětvínáp-rováděny postupně od nejhižšÍch organizačních slorodního hospodářství.
'
žekk vyšším a teprve na základě těchto dílčích výsledByly proto zásady pro sestavování komplexních ekoků bylo provedeno souhrnné hodnocení. Na druhé stranomických rozborů, aplikovány také v odvětvíg,~odézie
ně se však také projevila malá zkušenost s rozbory,
a kartografie již pro hodnocení plnění technickohospokteré dosud nebyly prováděny v žádoucí šíři a hloubce,
dářskéhoá
finančního plánu za III. čtvrtletí .1958,. ,Jea tím se stávalo, že býval opomíjen, princip hlavního
jich trvalé uplatňování i v, dalších čtYrtletí~h jasně pro~
článku. Mnohde byly rozbory zbytečně rozsáhlé a při
kázalo politický a ekonomícký 'význam a pomoc, při zvy·
projednávání
byli pracující zahrnuti spoustou ukaza~
šování efektivnosti a účasti pracujících na řízeni.
,telů jednoho jevu a odlišně konstruovaných. Tím byla
Získané zkušenosti z jednoročrtíhoprovádění
komdo jisté míry rozptýlena pozornost pracujících na řadu
plexních ekonomických rozborů nás vedou k tomu, abypodrobností a drobných problémů, zejména když nechom je zhodnotili, zevšeobecnili a pomohli k dalšímu
byly provedeny příslušné závěry. Rozptýlení pak mělo
podstatnému zkvalitňování roz borové , činnosti.
za následek, že nebyla patřičně podnícena iniciativa praRozbory ho'spodaření a plnění plánu bylY prováděny'
cujících, že nebylo možno v plné míře jejich' podněty
i dříve. Nebyla jim však věnována taková pozornost,
využít ke zdokonalení a zpřesnění THF plánu, k sestajakou si svým .významem zaslouží. M~lyřadu'
nedo'Vení TOO, k sestavení kolektívní smlouvy, a tím přistatků, nemohly tedy plně splnit ty úkoly, které, mají
pravit příznivé podmínky pro větší rozmach socialiskomplexní ekonomické, rozbory mít.
tické soutěže.
Především byly pro'váděny nekomplexně, i když ;,komDosavadní ZKušenosti s komplexními rozbory je možno
plexnosti" bylo dosahováno mechanickým složeníin jedshrnout a zhodnotit takto:
"
,
notlivých úsekových rozborů. Jednotlivé 'části rozborů
- Komplexní ekonomické rozbory svoje poslání splbyly prováděny bez vzájemné souvislosti. Tento nedonily. Byly proto ,ponechány v platnosti zásady pro roční
statek se projevuje v menší míře i 'dnes.
','
,
Dalším nedo'statkem dřívějších 'rozboru bylo, že', Se , kompleXní ekonomické rozbory i pro hodnocení výsledků plnění čtvrtletních THF plánů v tom rozsahu, v japrováděly bez účasti pracujících. Rbzbory se zabývalo
kém odpovídl.ljí úkolům čtvrtletního plánu.
jen málo pracovníků (statistik,
plánovač, účetní aj.).
- Komplexní ekonomické rozbory pomohly k podstatRozbory pak ovšem, měly jen víceméně ·administrati.vní
nému zkvalitnění národohospodářské
evidence, jíž má
charakt~
'a ke zlepšení řízení a činnosti mnoho nepobýt pro komplexní ekonomické rozbory vrcholně využímáhaly. Byly sestavovány jen proto, 'že to bylo naříváno.. '
zeno a požadováno ÚSGK. Chyběly jim konkrétnizá- I<omplexní ekonomické
rozbory pomohly zvýšit
věry - pokud vůbec byly závěry dělány - a zejména
účast pracujících' na řízení, využívat' jejich iniciativy
návrhy na' nápravná
opatření. Nekonkrétnost
závěrů
a odhalovat nedostatky ve všech úsecích hospodaření
byla např. ir úkolu, ži:~ mají být sníženy vlastní náklady,
jak celku, tak i jednotlivých organizačních útvarů.
že 'má být zvýšena produktivita práce, aniž by bylo ře- Na základě analýzy současného stavu a srovnání
čeno kdo, kde a jak provedení úkolu zajistí..
"
s dřívějšími výsledky jsou v závěru komplexního ekoDovršení socialismu, uložené XI. sjezdem f<SČ, vynomického rozboru navrhována za aktivní účasti' pracužaduje :l;výšit objem prací 'a i'ádne ,iejplnit; ,zvyšovat
jícichopatření
(cesty i metody) ke zlepšení pro příští
produktivitu práce, snižoVat vlastní náklady, šetřit maobdobí.
'
teriálem a lépe využívat svěřt>nýchprostředků.
K tomu
- Zvýšil, se zájem pracujících o účast na řízení
je třeba daleko více využívat iniciativypracujících"ktea o výsledky hospodaření jejich ústavů. K tomu bylo
rá již tolikrát v údobí budování socialismu, prokázala
dobře v'yužíváno aktivů a schůzí; v nedostačující míře
význa,čnou pomoc při plnění uložených úkólů. Iniciabylo využíváno komplexnÍCh brigád a technicko-ekonotiva pracujících dokázala odhalit mnollO rezerv anajlt
mických rad. Závěry jednání pomohly usměrňovat kocesty k progresivnějšímu
dosahování
kvalitativních
lektivní smlouvy, plány TOO a socialistickou
soutěž,
'výsledků.
'
,
'
i když dosud nikoliv v takové míře, jak by bylo třeba,
Komplexní ekonomické rozbory inají zhodn~tit; jak
aby co nejvíce bylo umožněno dosahovat nejlepších výjsou využívána opatření provedená ke zvýšení ekonosledků.
mické účinnosti', důsledky rozšíření pravomoci a zvýšení
Projednávání komp~exních ekonomických rozborť1 rozodpovědnosti podřízených C'l'f:)anizad i posílení ce'1trálšířilo ekonomické znalosti všech pracovníků ústavů, což
ního řízení národního hospodářství., Mají u!<ázat, jak
povede k dalšímu zlepšování řízení výroby a k lepšímu
jsou využívány, svěřené prostředky v souladu se ,zájmy
využívání ekonomiky.
'
celé společnosti, jaká je účast pracujících na' řízení,
plánování a financování výroby a jak' ,je pro'Sátována
Získáných zkušeností je třeba využít k přípravě a sehospodárnost. Sledují, jak jsou pracující s.eznamo'váni
stavení komplexních ekonomických rozborů hospodaření
s rozhodujícími
podmínkami zvyšování produktivity
za rok 1959.
'práce a snižování vlastních nákladů, jak se'praetjjIcí
V současné době na ústavech probíhají práce na nápodílejí na kontrole a kritice zdola, pOd vedením ,strá~
vrhu technickohospodářského
a 'finančního plánu na rok
nické a odborové organizace. '
"
1960. K progresivnějšímu
návrhu Jistě pomohou i hod-'
S přihlédnutím ke 'všem 'uveqeným faktorům se'hodnocení a závěry komplexních ekonomických rozborů za,
notí, jak jsou plněny úkoly státního plánu a jak jsou
jednotlivá čtvrtletí letošního roku. Komplexní ekono,uspokojovány po,třeby celého národního hospodářství.
mický rozbor není práce kampaňovitá, nýbrž soustavná
Zjišťují, jak se zvyšuje technická úroveň a kvalita vý.práce a hodnocení dosahovaných výsledků již během
robků, jak se zhospodárňuje výroball jak jsou zajišsledovaného roku. Podkladůl?ro
návrh THF plánů je
ťován~ úkoly v souladu s dlouhod9bým plánem.
třeba využít i pro roční komplexní ekonomický rozbor
'a opačně závěrů a zkušeností z komplexních ekonomicKomplex'ní ekonomick;ý rozbor tak účinně' pomáhá' i ke
,kých rozborů, je tř.eba využívat při proyádění dan'ých
zlepšování p\ánu technickoorganizačnÍCh opatřerlí a: rozůkolů a při plánování.
voji zlepšovatel*ého
hnutí,- protože n~mf 'myslttelné, že
by produktivita práce byla trvale :l;vyšGvána bez nÓ'Ýé " K přípravě na roční komplexní ekonorrlické rozbory
techniky a modernizaée výrobnÍCh postu'pů.::
'
je třeba uvést několik poznámek k metodice rozborů.
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Popisná metoda rozborů nestačí.
Pro první etapu ekonomických rozborů je vcelku charakteristické,
že jsou více či méně výstižným popisem
konkrétních ekonomických jevů a procesů, které se na
ústavech geodé2ie a kartografie uskutečnily v průběhu
posuzovaného období. Příčiny tkví nejen v nedostatečných zkušenostech s ekonomickými rozbory, ale především v nedostatečném pochopení významu pouček materialistické
dialektiky v samotné praxi ekonomických
rozborů.
Především musí být zřejmé, že popisná forma ekonomického zkoumání je nutná jen potud, pokud jde o počátek ekonomického zkoumání. Avšak i v tomto případě
hraje jen pomocnou úlohu a je pouze předp"kladem
ekonomického rozboru. Žádným, ani sebelepším pozorováním nelze totiž zjistit podstatu ekonomických jevů
a procesů.
.
Používání popisné metody jako hlavní metody ekonomického rozboru je nejlepší způsob jak zůstat v ekonomickém zkoumání jen na povrchu ekonomiky a nedostat se k její podstatě. Při tom se ovšem předpokládá,
že jde o jednání neu~ědoměl~. a tím se. i vyluč~je z !o~
hoto jednání jakýkoliv hlubsl ekonomlcky zduvodneny
záměr.
Táto metoda znamená nežádoucí stagnaci a ekonomické rozbory takto povrchně chápané jsou brzdou dalšího ekonomického rozvoje místo toho, aby byly progresivním činitelem. Aby však k tomu nedošlo, je třeba
podstatně zvýšit úroveň ekonomických rozborů, a to
především na základě širokého využívání hlavních zákonitostí a zásad materialistické
dialektiky.
Oprostit se od nesprávné morálky.
Nutnost oprostit se od nesprávné morálky při ekonomickém zkoumání vyplývá bezprostředně
z nutnosti
oprostit se již v samotných počátcích
ek~nomického
zkoumání od všeho, co není obsahem ekonomlky. Z toho
také vyplývá nutnost provádět ekonomické rozbory nezaujatě a bez ohledu na případný, dočasný a často pochybný "prospěch ústavu". Prospěšné pro ústav může
být jedině to, co napomáhá k jeho dalšímu a trvalému
ekonomickému rozvoji. Toho však nelze dosáhnout na
základě žádných neekonomických hledisek. K této otázce se šířeji vrátíme v některém příštím čísle našeho
časopisu.
Souvislost a vzájemná závislost ekonomických jevů
a procesů.
Z části, týkající se kritiky popisné metody ekonomického rozboru, také vyplývá, že izolované zkoumání skutečností, bez zřetele k jejich vzájemným souvislostem,
v odtržení od celku, nemůže přinést kladné výsledky.
Úzkou sOljvislost a vzájemnou závislost jednotlivých
částí ekonomického rozboru lze ukázat na příkladě výrobního plánu ústavů. Rozbor plnění výrobního plánu
ústavu je výchozím článkem ekonomického rozboru. výrobním plánem ústavu je určeno množství, druhovo st '
a jakost prací, které ve sledovaném období mají být
provedeny. Zvlášní postavení výrobního plánu v soustavě ekonomického rozb<;>ruvyplývá z toho, že výrobním
plánem jsou určeny všechny prvky nutné ke splnění
plánu, tj. práce, pracovní prostředky i pracovní předměty. Tak mezi výrobním plánem a ostatními čás~mi
plánu existují úzké dialektické vztahy, ze kterých je
nutno při ekonomickém rozboru vycházet.
Především je to zřejmé, pokud jde o rozbor plnění plánu práce. Úkoly výrobního plánu jsou rozhodující pro
stanovení potřeby pracovníků a jejich kvalifikace, stejně jako pro stanovení růstu produktivity práce a potřeby mzdových fondů. V dllsledku toho se ro"bor plnění plánu práce musí co nejúžeji opírat o rozbor plnění
výrobního plánu. Ovšem na druhé straně pošet pracov-'
níků a jejich kvalifikace, které jsou ve zkoumaném období ústavu k dispozici, ovlivňují jeho výrobní plán.
Podobně i rozbor plnění plánu vlastních nákladů je
úzce spojen s rozborem plnění výrobního plánu. Spotřeba, která vyplývá z výrobního plánu při jeho provádění,
určuje vlastní náklady prací, které se mění v závislosti
na množství li druhovitosti prací, a to tak, že vzrůstající objem prací zpravidla znamená. současně klesající

vlastní' náklady na kalkulační jednici. Na druhé straně
však plán vlastních nákladů, zejména úkol snižování
vlastních nákladů ovlivňuje výrobní plán. Tak např. snížení spotřeby znamená lepší využití zdrojů, které jsou
k dispozici, i zvýšení produktivity
práce a současně
zvýšení objemu prací.
I rozbor plnění finančního plánu se nezbytně opírá
o rozbor plnění výrobního plánu. Finanční plán obsahuje
zdroje k financování prováděných prací. Finanční plán
tedy přímo závisí na množství a druhovitosti prací stanovených výrobním plánem. Podobně i finanční výsledek hospodářské činnosti ústavu (objem dokončených
prací resp. realizace) vychází nutně z uskutečňování
výrobního plánu.
Podobně je tomu i v případě rozboru plnění plánu reprodukce základních fondů a plnění plánu materiálně
technického zásobování.
Je tedy třeba při zkoumání kteréhokoliv ekonomického jevu nebo procesu opírat se o celý rozsáhlý soubor
skutečností, k němu se vztahujících, chápaných v jejich souvislosti a vzájemné závislosti.
Rozhodující pro další zkvalitnění ekonomických rozborů
je důsledná aplikace zákonů a zásad materialistické
dialektiky, především klíčového zákona dialektiky
zákona rozporu.
Plnění úkolu založení jednotné evidence půdy může
být použito jako typický příklad syntézy prďtikladů.
Úkol jednotné evidence půdy v průběhu roku 1957 vykazoval silné napětí vzhledem k nedostatečnému
počtu
potřebných kvalifikovaných pracovníků. Skutečné mo~nosti ústavů byly s tímto úkolem tedy v rozporu ~ plnení úkolů jednotné evidence půdy bylo syntézou dvou
protikladů - teze (nutnost splnění termínu založení
JEP) a antiteze (nedostatek potřebných kvalifikovaných
pracovníků). Vzniklé napětí muselo být nutně překonáno. To se uskutečnilo zavedením mechanizovaného zpracování JEP. Ovšem překonání původního napětí a vytvoření syntéžy vedlo k novému napětí, ve kterém byly
skryty nové rozpory, a to v jiné formě a. na kvalitativně vyšší úrovni. Původně tvrdý úkol projevil se nakonec natolik zvládnutelný, že práce na založení JEP byly
splněny v mnoha případech značně před stanoveným
termínem.
"
Avšak příklad zavedení mechanizace při zakládání
evidence půdy je současně příkladem zákonitosti, kdy
cíl a prostředky si postupně vyměňují svou funkci. Zatím co mechanizace v případě založení JEP byla prostředkem překonání stávajícího rozporu, ukázala možnosti dosažení daleko vyšších cílů v účelné organizaci
výpočetních prací v celém oboru geodézie a kartografie.
V prováděném komplexním ekonomickém rozboru je
třeba se zaměřit na rozbor těchto otá,ek:
- jak je zabezpečeno plnění úkolů státního plánu, a
to jak v kvantitativních,
tak i v kvalitativních ukazatelích;
- jak je využíváno rozšířené pravomoci při plánování;
- jak je pečováno o zvyšování technické úrovně výroby;
- jak roste produktivita práce ve vztahu k průměrným mzdám a jak je zabezpečována hospodárnost snižováním vlastních nákladů a využívání základních fondů. Při růstu produktivity práce je třeba analyzovat vlivy, které působl na její růst;
- jak se podílejí pracující na řízení, sestavování a
kontrole plnění plánu a jaké výsledky přineslo socialistické soutěžení, zlepšovatelské hnutí a nové formy práce. Výsledky je nutno promítnout ekonomicky do celkového výsledku hospodaření;
- jak jsou plněny povinnosti. ke státnímu rozpočtu;
- jak jsou využívány svěřené prostředky v souladu
se zájmy celé společnosti a jak je zajišťována jednotnost zájmu jednotlivce, organizace a společnosti;
- zhodnocení, jak pomáhá národohospodářská
evidence ke zjišťování výsledků při snižování vlastních nákladů, dat o výrobě a odbytu. Jak časové řady, pravidelně sestavované z výsledků národohospocj.ářské evidence, pomáhají a umožňují správně hodnotit práci celého kolektivu;
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jak bylo pečováno o základní prostředky;
jak jsou uplatňovány chozrasčotní zásady při plnění uložených úkolů a vliv na snižování vlastních nákladů;
Při rozboru uvedenÝGlvotázek je nutno zkoumat dosažené výsledky a prostředky, které a jak pomohly k jejich dosažení. Rozbory se zaměří především na ty problémy, které jsou v dané etapě nejdůležitější. (princip
hlavního článku). Z toho důvodu není možno vypracovat
univerzální návod platný pro všechny ústavy a ve všech

obdobích. Po hospodářské stránce byly v OSGK vypracovány podrobnější
směrnice, jak je třeba provádět
komplexní rozbor. Komplexní ekonomické rozbory by
měly dále a ve větší míře pomáhat i k propracovánI
ekonomiky odvětví, která není dosud do dostatečné'
hloubky 'zpracována, aby mohla sloužit k podstatnému
zlepšení úrovně řízení s využíváním ekonomických zákonů socialismu.
Lektoroval:
Praha.

dr.

Karel

Melcher,

ministerstvo

pohybu pozorovacích bodů mikrotriangulací
měření deformací na přehradě u Slap

financí,

při

Rozsáhlá techn.ická díla vyžadují,
aby byly hledány stá Ze nové cesty a metody k ověření různých předpokladtí
výpočtů.
Při ověřování
statických
výpočtu. přehradních
zdí i při kontrole jejich bezpečnosti hrají dltležitou úlohu
metody geodetické.
Jejich použití je však často podmíněno dosažením žádané vysoké přesnosti.
Překážkou
plného
využití
některých
geodetických
me tod je také poměrně dlouhá doba potřebná .7c výp.očtům.
Proto je třeba hledat nové, rychlejší
způsoby řešení.
V článku jsou stručně
popsány některé
metody užíva né k určení pohybu pozorovacích
stanovisek a dálenouá
metoda, která čas potřebný k výpočtu podstatně zkrátí. Předpokladem
k dosažení
dobrých
výsledků
je vhodná,
dostatečně tuhá síť. Na takových
sítích (Žermanice,
Porqbka) byla nová, metoda s úspěchem vyzkoušena, ale bylo
třeba ještě zjistit,
jaké výsledky dají různé metody u sítí méně vhodných. K vyzkoušení byla volena síť přehrady
u STap. Pohyby bodU. sítě byly určeny různými
postupy a lJýsledky byly spolu porovnány.

Trigonometrická metoda je až dosud jedinou m,todou,
kterou je možno s dostatečnou přesností zjišťovat absolutní pohyby hráze ve směru vodorovném. Základním
předpokladem je stálost polohy pozorovacích stanovisek.
Protože tyto body jsou. v blízkosti přehradního tělesa
a tím v oblasti. působení tlaku vody v nádrži, nebude
zpravidla tento předpoklad splněn. Pozorovací stano..,
viska mohou změnit svoji polohu i působením místních
vlivů nebo různými zásahy vnějšími.. Nestejné g?ologické
vlastnosti podloží, sklon vrstev a jejich tlak mohou
způsobit posunutí nebo naklonění stanoviska. Stejně
může působit i lano omotané kolem pilíře stanoviska
při demontáži stavebních zaříz'ení. Není-li tedy možné
zabezpečit nehybnost stanovisek, musí být alespoň zajištěna možnost určit změnu jejich polohy:
K zjistění relativních
změn polohy stanoviska vůči
blízkému okolí slouží body zajišťovací, rozložené rovnoměrně kolem stanoviska v nevelké vzdálenosti od něho
(20 až 100 m). Jejich blízkost umožňuje určit s vysokou
přesností změnu polohy stanoviska vzniklou např. nakloněním pilíře stanoviska. Protože zajišťovací body jsou
ve stejné oblasti tlaku jako pozorovací body, není jimi
možno zachytit celkový pohyb části území pod přehradou. K tomu jsou určeny ověřovací body, umístěné dále
od nádrže (oblasti tlaku). Ověřovací body, které jsou
obvykle budovány stejně jako body pozorovací, tvoři
spolu s nimi trigonometrickou
síť hráz'e.
T v a r sít ě je zčásti určen tvarem terénu pod
přehradou. K'sledování pohybu kontrolních bodů na líci
hráze. je' třeba nejméně dvou pozorovacích stanovisek.
Pro kontrolu a k lepšímu určení pohybu kontrolních
bodů volíme obvykle stanoviska tři, u značně širokých
hrází nebo za nepříznivých okolností i čtyři.
Počet ověřovacích bodů je dán geologickými i morfologickými vlastnostmi terénu pod př"hradou, předpokládaným dosahem působnosti váhy a tlaku přehradní
zdi a vody v nádrži a podmínkou určit s dostatečnou
přesností pohyb kteréhokoli pozorovacího bodu. Nejmenší počet ověřovacích bodů by byl tedy opět 2 až 3.
Uvážíme~li možnost pohybu i některého z bodů ověřovacíeh a poti'ebu většího počtu pevnÝGh směrů k orientaci osnov. (nejméně 3), dostaneme počet ověřovacích
bodů 4, až 7 a celkový počet bodů sítě 8 ažll.
T u ho s t sít ě je její velmi důležitou vlastností.
Je' nutno 'uvážit, že může dojít k pohybu kteréhokoli
bodu sítě a že nedostatek vhodných záměr (např. pevný!:h orientačních
směrů) může být podstatnou př,ekáŽkou v jeho určení, Zvýšení počtu směrů bez většího

zvýš,ení nákladu je možno docílit ve skalnatém terénu
osazením pevných bodů ve·. tvaru značek kontrolních
bodů do okolních skal. Jsou-li takové body blízko st~~
noviska, můžeme jich užít jako bodů zajišťovacích a
počítat z nich protínáním zpět pohyb stanoviska. V terénu, kde není vhodných míst k osazení takových bodů,
zdvojnásobíme počet směrů zavedením dvou terčů pro
každé stanovisko; přenosného terče, který osazujeme
do centrační hlavice jako theodolit, pevného terče (koptrolní značka), který se zabetonuje do pl1íře stanoviska.
K docílení záměr z různých stran použijel se pro každé
stanovisko několik pevných terčů.
Dva terče na jednom pilířJ nedávají sice dva úplně
nezávislé směry, ale za to skýtají cennou kontrolu.
Paralaktický úhel mezi nimi měřím9 (z okolních stanovisek) pohybem mikrometrického
šroubu, takže je
měřen přesněji než ostatní úhly. Změny tohoto úhlu
jsou měřítkem přesnosti
měření případně i náklonu
pilíře stanoviska (terče. nejsou ve stejné výšce; z rozdílu jejich pohybů je možno vypočítat náklon stanoviska).
.
Měř i c k é m e t o d y. Způsob měření je závislý na
vlastnostech theodolitu, jímž se měří. Podle zkušenosti
a provedených zkoušek [1] je pro tato měření vhodným
přístroj'em theodolit Wild T3 a způsob měření úhlů ve
skupinách a řadách.
Přesnost směru měřeného ve 3 skupinách byla určena střední chybou m "" ± l,2cc při dvojím cílení
a čtení. Při jednom cílení (za předpokladu, že se měří
jen za příznivého počasí) se podb zkoušek průměrná
přesnost valně nemění, ale dvojí cílení zabrání chybě
z případného pohybu mikrometrického
šroubu v době
mezi cílením a čtením.
Otáčení alhidádou během měření, VI kladném i záporném smyslu, se ve čtení neprojevilo, ale několik otáček
alhidádou ve směru příštího měření se ukázalo jako
žádoucí po postrku limbu.
.
Přeostřování dalekohledu nemělo vliv na čtení. Kroucení betonových stanovis~k i u dlouhých osnov (60
směrů) s" projevilo jen zřídka a bylol velmi malé, takže
napínání osnov je neodůvodněné.
Vy hod noc ,en í. Prvým úkolem při měření deformací je zjistit z naměřených vodorovných úhlů nebo
j'ejich změn co nejpřesněji a nejrychleji změny polohy
pozorovacích bodů.
• Je nutno hned na začátku zdůraznit, že nehledám?
nejvhodnější
(vzhledem k určovacím prvkům) polohu
určovaných bodů, ale přesnou změnu jejich polohy.
Graficko-početní i analytické způsoby určení pohybu
pozoJ;'ovacíoh bodů z bodů zajišťovacích a ověřovacích
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dvojici nehybnou. Místo toho transformujeme
pro různé
dvojice rozdíly souřadnic tak dlouho, až vyhledáme
správnou dvojici. Nehybnost dvojice bodů je ověřena
souhlasem (nehybností) větší části bodů sítě. Pro siť
takto zjištěných
pevných bodů provedeme konečnou
transformaci' a určíme pohyby posunutých bodů [5.1.
-Určení posup-u pozorovaciÍ1O bodu pomoci sítě
Tato metoda.je rychlejší a vhodnější než metoda prvá,
•.
ověřovacich bodů
ale pro' praxi je ještě dosti časově nákladná.
Proto byla autorem článku navr'lena nová metoda,
Úkol se obvykle řeší dvojím vyrovnáním
celé sítě
,která dává přesné výsledky a při tom výpočty vyžadují
metodou nejmenších čtverců, tj. vyrovnáním v základní
jen velmi krátké doby.
a n-té etapě. Z rozdílů výsledku obou vyrovnání dosta3. N o Ý á me t o d a [2]
.neme po vhodJ:lé' tran~fo:maci .posun bodu sít~ v. n:t~
Podaří-di se nějakým způsobem vyhledat ze sítě před, etapě vzhledem k et~pe zakladm.Tento
postup Je zna'cne'
běžně (před vyrovnáním) body, které se posunuly, je'
časově nákladný:. Přesné určení. posunu pozorovacích
celý další postup rychlý a poměrně jednotluchý. Zjistí-',
bodu je však nutriě, protože špatně vypočtený nebo zame-li, které body se posunuly, můžemé, jejich polWb
nedbaný posun pozorovacÍCh bodu může úplně zkreslit
určit ,ze ?:bývají<:ich pevnÝ,ch bodů společným jejich vyvYPP,čtené deformace, které jsou někdy, na hranicích
rovnáním bez vyrovnánÍ celé sítě a bez transformací.
'pozorovacích možnosti. K Ýýpo~tu je možno voHt různé
Tento způsob však není nejlepší. Mnohem rychlejší je
, postupy.
postupné určení jednotlivých posunutých bodů ať již
1.' D v oj í ne z á v i s I é vy r o v n.á n í sít ě [3].
mlltodami graficko-početními
nebo ana]ytlckými
[2].
Zvolíme jeden bod sítě jako' počátek, změříme délku'
Postup volítne tak, aby počítané body byly určeny vždy
jedné st.rany (stačí přesnost 1(1000) a zvolíme j.ejí orienco nejlépe.
'
tad,.tak, aby souřadnicové osy byly přibližně rovnoběžné
Dalšíy,ýhodou postupného vyrovnání je, že v, přjpadě
se 'směrem osy hráze a směrem toku.
'
časové tísně (např. při plnění nádrže, kdy je třeba získat,
Tím. jsou .dány všechny potřebné prvky k vyrovnání,
výsledky co nejrychleji) stačí vypočítat jen ,posun posítě z úhlu (směru) měřených na všech jejích bodech.
zorovaclcl) bodů a ostatní posunuté (ověřovaCí) body
Ze základny vypočteme přibližné souřadnice všech bodu', můžeme ?: orientací dočasně vypustit. Tyťo body vyposítě, z ,nich přibližné jižníky a směrové součinitele. Počteme dodatečně.
..
'tom vyrovnáme celou síť společně metodou nejmenších
Rozděluje se nám tedy úkol na dvě části: určení počtV'ércu, ať již vyrovnáním pozorování .zprostředkujících,
sumltýchbodů
a výpočet jejich posunu,
Pro posouzení stálosti stanoviska můžeme použit třeba
<leM závislých.
Jako výsledek vyrovnání dostaneme ,soúřadnice všech
kritéria Langa [7J. OS1)ovy měřené z nehybného startobodů sítě v základní etapě a jejich střední chyby.
viska' na pevné body v etapě základní i aktuální by měly
. 'Stejným způsobe.m vyrbvnáme síť znovu s nově měbýt totožné. Vlivem měřických chyb se ód sebe budou
lišit.
",
'
řenými úhly v n-té etapě a vypočteme nové souřadnice.
Pro 'nové vyrovnání použijeme původních normálních
Označíme-li střední chybu libovolného směru (vyporovnic, v nichž se změní jen volné členy- (za ,předpokladu
čtenou z rozdílů :od průměrů, ·např. 3 skupin) základ. stejných vah). Vzniklé souřadni~ové rozdíly mohou být
ního měření mz a aktuálního měření
.bude střední
způsobeny nejen změněnymi vrcholovými úhly (posun
chyba jejich, rozdílu (tj. rozdílll neorientovaného)
dána
bodů), ale i změnou základních prvku, tj. délky a orien=
taci!: výchozí strany a 'polohy výchozího bodu, nebo jen
'Chyba orientačnlho posunu, vypočteného z rozdílů od'~
některým z těchto prvků. E:roto je nU,tné celou síť vn-té
povídajících
směrům etapy základní a atapyaktuální,
etapě transfo~movatna
základní etapu, tj. posunout,
'
natočit a změnit jejírožměr
tak, aby {pddj=min. (Hel~ ,bude určena vzorcem
"mertova transformace)
[4]. Zjistíme-li po transformaci,
že některé body změ'nily svoji polohu, tj. 'že rozdíly
m~ =
souřadnic překročily meze středních chyb jejich určení,
.vypočteme jejich posun z nehybných bodů novou transnebo zavedeme-li viihy
formací.

• jsou pópsány v literatuře
[2].Prot? 'užité metody )en
Stručně zopakujellle, aby bylomozno
sledovat JeJIch
použ'ití v praxi při výpočtu ťrigonometrické mikrosítě
přehrady u Slap.

ma,

V mF + m-;;:~

m(a_z)

n

V :-~~~l)
.

2. Met

od a p o ,~s ká

(Lazzaririi) [5) [6]

mo,

Místo dvojího samostatného vyrovnání se vyrovnávají
směrové 'rozdíly mezi'základní
a aktuální etapou, čímž
se jedno. vyrovnání ušetří, přípravné práce' i výpočet
s{(m se zjednoduší.
',"
,Ori.entace prvé strany je, určena stejně jako v pJ;'vním
případě, ale přibližné jižníky všech stran stačí vypočíst
'přičítáním vrcholoVých úhlů. Zákla:ďní etapa je měřena
ve ,stejném počtu skupin jako etapa aktuální a obě jsou
. zatiženy chybami úměrnými vahám. Proto podmínkou
.
1
vyrovnání
je
{pvvj + {p'v'v~j = min .. Váhy
p = ",2'
p'=

1

/i2 I}

jsou vypočteny

ze středních

chyb měřených

směrů (z rozdílů odpriiměrů).na
všech stanoviskácK •.
Soui>adnicové rozdíly,' které dost9neme z vYl'ovnáhí
rozdílů' mezi základní a n-tou etapou, mohou být opět
zatíženy změnou výc,hozlch prvků, a proto je nutná
transformace. ' Ppst~p' transformace
je poněkud- jiný.
Předpokládá se, že ;větší část bodů, zůstala nehybnou
a jen menší část, 'žie se posunula. Jestliže výchozí dva
body' byly nehybné, pak většina' bodů sítě vykáže: při
'vyrovnání posuny' jen v mezích měřických chyb a tím
'je nehybnost výchozích i některých dalších bodů potvrzena.
,~ V záporném pří pádě bYchom měli pro~ési: nové vyrovná,ní z jiné. dvojic.e bodů a postu~. opakovat, až najdeme"
') Pod 1 je třeba
'/.

~!

\I-

.",

rozumět (1")'

nebo (lcc)"

kdyžp

=

ILo:' p'
J.L

=

.JL~:,
"~'

, 'V~1Pvvf-~

lP]- (11,1)-

=

a chyba libovolného orientačního

" m,=

mo,

rozdílu

vtt

Je-li m, '< ~(a.z) můžeme stanovisko pokládat za ,nehybné. Jeli m, > 2m(a_z) je nutno stanovisko, popřípadě
některé okQlní body, pokládat za pohyblivé.
PodobnÝm způsobem Gceňuje stálost stanoviska i Lazzarini [6]., Ukazatelem
",

,

stálosti
'

je poměr'

m,- . Není-li

m(a-z),

o mnoho, větší než 1, dá se usuzovat na stálost -stanoviska i ověřovacích bodů.
Těmito kritérii m.ůžeme však jen konstatovat, že buď
vš~chny pody', na které bylo ze stanovis~a měřeno
(včetně .stanoviska), zůstaly 'nehybné nebo že některé
z nich se, pohybovaly, ale není možno' llrčit které.
Místo vypočtu .kritérií sestavíme přehlednou tabulku
rozdílů mezi etapou základní a etapou aktuáln,í a položíme (nit) ma:>: =2,5.(m(a-z).
Pomocí rozdílů v tabulce
máme určit, u kterých bodů došlo k pohybu. Za předpokladu nehybného počátku objeví se na pevném bodě
větši rozd;íly jen u směrů na posunuté body. Na pO'iUnutém bodě budou všechny nebo většina rozdíl\! rn,imo
meze střetlních, chyb.
Zvolíme,;.li za'počátek sítě nejvzdálenější bod od přehrady, umístěný na vhodném, stálém místě, který, .je
zvlášť dobře vybudován, je velmi- pravděpodobné, .že bod
zůstane nehybný. Kdyby však přece doznal malé změny
polohy, pak ,se tato ,změna, vzhledetn k ·jeho vzdáleností,
projeví jen malou změnou úhlovou. Stejnou výhodu ský-
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tají bqdy orientační. Dále je vhodné, aby pro osnovy na
všech bodech sítě byl zvolen stejný počátek nebo lépe,
aby byly zvoleny dva takové body. Kdyby došlo k nečekal1émtr pohybu počátku, projevilo' by se to u všech
.nebo alespoň u většiny osnov.'
.
,Nejprve je nutno určit'v
jakých mezích se rozdíly.
u pev,ných '5měrú mohou pohybova~.
Výpočet středních chyb z měření na všech stanoviskách a, ve všech etapách je prac.ný. Výho~nější je zaměřiť :l:ákladní etapu ve větším počtu skupin (nejlépe
,'ve 4 trojskupiniich
za rUzných povětrnostních
podmínek) a pro další výpočet ji pokládat za bezvadnou. Z rozdílútrojskupin
na všech stanoviskách odvodíme prúměr11.0Ustřední' chybu, která
chara"kterizuje
. prúniěrnou
přesnost měřeného směru ve třech ,nebo ve dvaniicti
skupinách na' libovolném bodě . sítě určité
přehrady.
I kc;ly~ moho~ od této hodnoty: nastat v jednotlivých
případech značnější odéhylky, charakterisuje
prúm.ěrná
st,řední .chyba. lépe celkovou přesnost a náhodné' hodnoty se vyloučí. Vypočteme proto jednou provždy pro
určitou přehradu meze, ve kterých se mohou chyby pohybovat. 'Tím máme také dánu mez mezi stálým a pohyblivým bodem. Hodnotu [m,} max = 2,5 1m .(a-z) J ,hranaté, závorky značí prúměrné hodnoty středních chyb
- zaokrouhlíme" ještě nahoru vzhledem ke značnému
vlivu proměnné refrakce,
Tato metoda se velmi dobře osvědčila. u :sítě přehrady
v Žermanicích i na polské výzkumné přehradě Potllbka
[2], ale nemusí dát jednoznačn~ výsledky, í u sítí horší0h, jako' je např. trigonometrická
síť přehrady u Slap ..
Vyrovnání trigonometrické

sítě přehrady u Slap

U trigonometrických
sítí o malém počtu vrcholú nebo
u síti· nedosti tuhých, múže být zjištění posunu pozo--'
.rovacíc:h bqdú, zejména při pohybu více bodú sítě, znacně
nejisté. 'Nejistota
múže' také vznikat velmi dlouhými
záměrami u sítí protáhlého tvaru. Takovou sítí je, např.
trigonof!1etrická mikrosíť přehrady u Slap [8] obr. 1.

hybnost by mohla být !,otvrzena způsobem Lazzariniho.
Proto nebylo té.to metody použito. Místo toho, vzhledem'
k protáhlému tvaru sítě, bylo zkoušeno postupné vy~,
rovnání všech.bodú sítě. ze dvou jejich bodú (vzdálených:
od přehradní zdi), jako pevných. Počet určoy;acíéh prvkú
je velmi malý, takže je nutno počítat s nízkou přesnosti'
určení pohybu. Za daných okolností· není ovšem možno
očekávat od žádného zpúsobu vyrovnání zvlášť dobré
výsledky.
1. D voj. í ne z á v i s I é 'lyr o v n á n í sít ě2).
Společné' souřadnicové vyrovnání celé sítě podle pozorování zprostředkujících
vychází z bodú 1, 2 [3]. K zjištění přesnosti metody bylo nejprve vyrovnáno měření
rúzných pozorovatelů. provedené těsně po sobě rúznými
theodglity VVildT 3, za dne i za noci. Střední chyby v určení jednotlivých souřadnic byly v mezích 0,2 až 0,8 mm '
pro. všechny body:sítě, mímo bod '12 (stř. chyby 0,5 až
1,0 mnI) a bod ~, kde přesnost určení klesla na 1,3 až
2,3 mm v jedné souřadnici.
, Střední chyba v měřeném sl)1ěru, vypočtená podle Fer-'
rerova vzorce; byla u nočního měření, u téhož pozorovatele, poněkud vyšší' (2,81t<'C)
než u měření denního
(2,63CC). Střední chyba, směru vypočtená z měření, na'stanovisku byla .1.8<cc.
Ro;!:díly v souřadnicích,
vypočtených z měření růz-.
ných pozorovatelú noodpovídaly středním, chybám; byly
značné"a pře~ročjJy i 4 mm (u bodu 12 je rozdíl 4,1 mm,
u bodu 4 je 3,1 mm). Prúměrný rozdíl souřadnic byl
± 2,0 mm,
'
U. ~tejněho pozorovatele
byla shoda výsledkú lepší;
pr,o body 4, 5, 15 a 7 n~překroči-Jy rozdíly 1 mm; u dalších bodú byly větší, u bodu 12 až 3,9 mm.
Několik dalšfch rúzných postupú vyrovnání ukázalo;
že rúzné postupy dávají rúzné výsledky, lišící se v milimetrech a že je tedy nutno při každém dalším vyrov·· ..
nání zachováva~ stále stejný postup ..
Souřadnice vypO'čtené v jednotlivých
etapách mohou
být zatíženy změnou výchozích prvkú. Proto je nutné
před jejich' porovnáním
transformovat
souřadnice vypočtené v etapě aktuální na souřadníce v etapě základní.
Pro transformaci bylo použito všech; bodú sítě.
Při posuzování výsledkú v VII. etapě vycházela z He'lmertovy
transformace,
velká střední
chyba m,
= ± 4,9 mm a pohyby všech bodú, největší u bodu 6.
Po vypuštění tohoto bodu, jako bodu posunutého a po
nové transformaci,
poklesla
střední'
chyba . m, na
± 1,4 mm. I tak zústaly ještě u většiny bodú pohyby
'leHkosti 1 až 2, mm. Přesnost těchto výsledkú se vcelku
shoduje s přesností výsledkú, vyrovnání.
Přesnost určení polohy bodu ze sp'olečného vyrovnání
celé sltě (7 bodú) byla vypočtena podle vzorce

m

=V2(M.
",2 +n M,iJ
-------

=

±

1,7mm, kde

M", a My jsou, sth~dní chybysouřadnic';X:,

y,
n .,., počet bodú.
,
Podle toho je určen posun libovolného bodu sítě (mezi
dvěma etapami) s přesností m.
= 2,4 m'm~
. Odchylky' (po transformaci)
z rúzných etap měřeni
(základní až VII.) byly graficky zobrázeny. Obrázek [3J
ukázal, že všechna pozgější měření, J1\Ímo základní .etapu,
jspu seskupena kálem' těžišť do kružnic o největším
:poloměru 1,0 mm a že tudíž u žádného z bodú sítě, ••
mimp bod 6, není pohyb prokázán.
Také z dalšího pozdějšího měření z?racovaného stejným zpúsobem jako měření předchozí. je. usuzováno na
, nehybnost Qodú sltě (mimo bod 6); i když po transformaci (po vypuštění bodu, 6) z!bývají rozdíly souřadnic
poněkud vyšší (u bodu 12 až 2,7 mm a také u bodu 8
a 9 jsou'rozdily 1,6 mm a 1,7 mm) a střední chyba transformace je ,m = ± 1,9 mm.

V'2

'Síť slapsképrehrady
má .rÍt.zné 'nedostatky,
které
z části nebylo ,možno odstranit. Některé dúležité záměry
chybí (2- 5j, .jiné jliou velmi strmé· (7 ~ 9), nebo dlouhé
(12-1 aj.),záměry
.procházejí nad řekou nebo nízko
nad terénem (1- 2). Body na pr,avém břehu jsou vetknutydo
stráně nebo její těsné blízkosti" body na levém
břehu jsou po celý, den 'ozařovál1Y sIuncem; Vliv změn
refrakce Je zde velmi značný [8J. Dalším nedostatkem
je: že záměrné terče; vyrobené z měkkého barevného
kovu; se' během doby deformovaly, aže tato skutečnost
byla Zjištěna až později.'
.
K ,určení vhodného' postupu u, sítí tohoto druhú vyrovnáme síť v několika etapách různými metodamí a
výsledky spolu ·porovnáme. Rozdíl mezí 111etodou společ,ného vyrovnání sítě a: metodou Lazzariniho je dan
hlavně rozdílem mezi základními podmínkamí ((pvv) ==
= min' a r;:J1Jv) + .fp'v'v'J
~ min) a dále ve zpúsobu
transformace.
Rozdíly vznikající rúzným postupem při
transformaci
jso,u vypočteny na přehradě. Porl!bka [2}.
Na slapské přehradě nebyla při pohybu bodu 6; pro ma-,
,lou tuh9st sítě žádná dvojice p~'vných bodú, 'jejíž ne-

2. Post

úpné

,'lyro-v

n á ní.

. Stálost polohy pevných bodú v blízkosti hráze je ohrožena vahou přehradní zdi a tlakem vody v nádrži. Body
od přehrady nejv~dálenější budou vystaveny těmto vlivúm nejméně. Zlí předpokladu .vhodné volby místa i1
,'"

2) M~řeno a počltáno Výzkumným 'ústavem'
kým a kartogra1ickým v Praze.
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dobré jejich stabilisace, je možno očekávat, že vzdálené
body budou nehybné. Vyjdeme proto ze zadních řad ově··
řovacích bodli a po!ltupným vyrovnáním dojdeme až
k pozorovacím bodům. Vzhledem k tvaru sítě a jiným
jejich nedostatkům byl volen tento P.ostup:
Za pevné body byly voleny body 2 a 4. Jejich stálost
měla být ověřena body 1 a 12 (podobně jako' u metody
Lazzariniho ).
Nejdříve byl počítán kombinovaným vyrovnáním metodou nejmenších čtverců bod 1 vzhledem k bodům 2 a 4
jako pevným. Aby byl získán lepší obraz pohybu bodu
i přesnosti jeho určení, byly zjištěny změny polohy bodu
v etapě III, V a VII a XI. (Tab.!.)
Tab. 1 ukazuje, že chyba v určení pohybu bodu 1,
vzhledem k malému počtu určujících smi:1rů včetně chyb
způsobených případnými malými pohyby bodů' 2 a 4 je až
2,8 mm a je téže velikosti jako vypočtené maximální po-

12 a silnou refrakcí. Mimoto je bod 12 v blízkosti pře~
hrady a není tedy vhodný k ověřováni stálosti jinýCih
bodů.
Z výsledků výpočtů by se dalo soudit, že u tohoto bodu
doš.o mezi I. a III. etapou k většímu pohybu, který se
pak až do Xl. etapy příliš neměnit. Protože ale pohyb tohoto bodu v počátečnich etapách nebyl pravděpodobný
a protože záměry 2 - 12 a 4 - 12 jsou nepříznivé, byl
bod 12 počítán znovu, a to z příznivější základny 9 - 6.
Nejdříve byl ovšem vypočítán bod 6, jak bude dále uvedeno.
Změny sóuřadnic bodu 12, vypočtené z této základny,
jsou [až na chybný pohyb Ay = + 9,5 mm v VII. etapě,
vzniklý značným pohybem bodu 6 během měření (viz
dále)] poměrně malé - max. 1,8 mm. V XI. etapě jsou
L1x = -1,4 mm, 11y = O.

suny. Tato značná chyba je způsobena hlavně tím, že záměra 1 - 2 jde nízko nad terénem .. V XI. etapě je pohyb bodu 1: 11x = -0,5 mm, 11y = -1,4'mm.
Abychom
ověřili vzájemný vliv chyb (posunů) všech tří bodů, byly
souřadnice trojúhelníka 1 - 2 - 4 v XI. etapě transformovány Helmertovou transformací na základní etapu za
podmínky [pd~J. = min. Výs'edek transformace je v tab. 2.

Z toho bylo možno soudit, že výpočet bodu 12 ze vzdálené základny 2 - 4 je nesprávný a že nedoš.o k většímu
trvalému místnímu pohybu bodu 12 (např. nakloněním).
Při výpočtu byla předběžně .předpokládána
nehybnost
bodu 9, která by:a dále potvrzena. Bod 6, který se pohyboval, byl nezávisle vypočítán ze zadních ověřovacích bodů, a proto bylo usuzováno, že bod 12 zůstal v mezích
uvedených chyb (tj. asi ± 1,5 mm) nehybným i vůči
vzdálenějšímu okolí. K ověření stálosti výchozích bodů
nemohl být ovšem použit.
.
Výpočet bodu 6 (jehož pohyb byl již předem zjištěn
z naměřených velkých úhlových rozdílů) ze záklaqny
2 - 4 byl rovněž obtížný, protože záměra 2 - 4 jde těsně
nad zemí. Proto byl k výpočtu přibrán ještě bod 5, o němž
bylo možno vzhledem k jeho umístění na zdravé skále
v dostatečné vzdálenosti od přehrady předpOKládat, že
je nehybný. Pohyb bodu 6 pak byl určován jednak ze základny 2 - 4, jednak z trojice bodů 2 - 4 - 5. Výsledky
se vcelku shodovaly (tab. 4, obr. 2.) až na V. etapu, kde
rozdíl v určení bodu 6 ze základny 4 -5 a trojúhelníka
2 - 4 - 5 se liší v jedné souřadnici až o 3 mm. Rozdíl
je pravděpodobně opět způsoben pohybem bodu 6 během
měření.
Povýpóčtu bodu 6 byLo při1>ročeno k určení změn po-lohy pozorovacích bodů 7,8 a 9. K určení pohybů pOZoJ.1O~
vacích bodů se nejlépe hodny jen ověřovací body 5, 6.
K ověření stálosti bodu 5 se dalo použít jen bodu 4· pro
malou tuhost sítě. Z úhlových rozdílů bylo možno usuzovat, že u bodu 5 nedošlo k pohybu (kolmo k záměře).
Proto a vzhledem k dříve uvedenému byl pokládán za
pevný.
Protože záměra 7 - 9 je velmi strmá, byla ze základny
5 - 6 vyrovnána jen dvojice pozorovacích bodů 8 - 9

Tab.

Výsledky transformace
Bodl X-X'
1
I

-2-

+ 0,2 I
+ 0,2

f---- ----

4

-0,31

-

I

I Y~Y'I

m",

I

trojúhelníka

± 0,2
± 0,2
----

etapě

± 0,4

± 0,4

+ 0,1

0,4

'In

± 0,5

0,5

0,6
± 0,4
----~--_.- --~-,-~_.-

-0,5
------

2

v mm

I V Llx1+LlY'-1

my

+ 0,5

± 0,2

1 - 2 . 4 v XI.

I

± 0,5

I

± 0,5

Vidime, že relativní pohyb žádného z bodů nepřekročil
0,6 mm a přesnost jeho určení byla 0,5 mm.
Z uvedeného vyplývá,. že:
1. průměrná absolutní př·esnost urč.ení polohy bodu 1
(z jedné základny) byla při daném způsobu měření a za
daných okolností asi 1,5 mm a
.
2. vzájemná poloha bodů 1 - 2 - 4, bezpečně a:espoň
v XI. etapě, se v mezích 1 mm nezměnila.
Ze základny 2 - 4 byl stejným způsobem počítán
i vzdálený bod 12 (tab. 3). Urč~ní bodu 12 ze základny
2 :.... 4 je velmi nejisté, protože záměra 2 - 12 (tab. 3)
je značně strmá a d'ouhá, přechází v těsné blízkosti bodu
.•2 přes řeku a záměra 4 - 12 byla rušena jeřábem u bodu

Posun v etapě
Způsob vyrovnáni

~-I

"~..'"",.,.t'·, r'.

Postup. vyrovnání:
ze základny 2·4

I +' 4,4

.1

:TI

I

.

I

li-~ +6,6 ± 0,5. + 1,9 ±~.

+'.' --'-'I ± '.'
7

spole Č n é vyrov·

:~~~:.
.po~táno
V V GTK Praha.

H
+, 2 9 ± O8
, + 3,6 ± 1,3

I .

Poznámka

I

I
+ 6'~I=(),~ + 3,3

i

3,8 _+_4,~[_o
3,3

I + 6,51±
i 3,01~
I
!
9,41-=.2,6 _~

___

~_

± '.' I+9.ij
0_ ~
;o~;~ e;~~~ 6
trans·
+ 6, 4 ±. 0,8 -2,2 . ± 1,3 + 5,4 ± 0,6 + 9,7 ± 1,1 před
formací

+o.,

I
I

~:::I·,,·;~'·:I~·f·t~l~li;'.,
~ii~1~bi~',;I~~"'li

I :::I~±o'"
f

1-~~r~~r~-;·~~-I~;T-,:I~:rm,:·
:=
H', +':"
±"r'" H' __

::IILl;-T~:-r-Ll~T'~~ILlZ~~'lmy

I

I''

:,

1

i
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ETAPA
I'fE$lé

Z-

VI

IU

w

STR. TEPLOTA C·
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II
'1

14
JO

VI
VI

V
I

II
IIY
YI__ f-,.!I-

-~-'--~~-- ~--_?!-_-

'",'~~0!...
__

n

?8

-

(jako dvO(jbod) a bod 7 posouzen zvlášť. Výsledek vyrovnání (tab. 5, obr. 3) ukazuje, že mimo chybné J1y = 6,4 mm.
a J1x = 2,7 mm v VII. etapě (stejná příčina jako u bodu
12 v téže etapě) nepřekročil vypočtený pohyb hodnotu
± 1,3 mm. V XI. etapě je největší posun f1X8
+ 0,8 mm.
Z výsledků je mOžno usuzovat, že k pohybům bodů 8 a 9
buď nedošlo vůbec, nébo že došlo ke kolísání polohy
těchto bodů v mezích asi do 1 mm .. Stejné výsledky dalo
i vyrovnání bodu 7. Ve všech případech byla nejistota
v určenI pohybu pozorovacích bodů stejná, jako jejich
případný pohyb.

=

3. Nová metoda.

K použiti nové metody nejsou u slapské sítě pro malý
počet vhodných směrů příznívé podmínky, takže není
možno očekávat jedneznačnost
kritéria pohybu. Sestavíme tabu:ku rozdllů z měření v etapě III, V, VII, XI a XIV.
Maximální dopustnj
rozdll [m j byl pro slapskou síť
určen hodnotou přibližně Sec. K úspoře místa uvádíme
pouze tabulky z III. a XI. etapy (tab. 6 a 7~ jako vzor
výpočtu. V tabulce 6 je překročena dopustná
mez jen
u směru 12 ~ 4. Protože ale .i u vnějšlch směrů na bod 12
jsou rozdlly poněkud větší, byl bod 12 z orientaCí, vypuštěn
a vyrovnán. Rozdlly v tabulce 7 ukazují jednoznačně po-

I

III .

I

z

XI

Obr. 3: Pohyby bodů 7, 8,

~:_='O,8
9
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9
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.
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'společné vyrovnáni po transformací
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Nová metoda
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Body zůstaly ve všech etapách nehybné
.
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Ur,~ení pohybu

LlX

Datum
mčřeni

Zpúsob

Protináni
J, 2. 5

vpřed

-

-,._----,-.

-

-U,1

I

~i:1,7
---.--_.~
0,4

L

LlX

,

±

-16,2

1,8

I
I-

I·

My

V.

0,1

-

0,4 I

±

0,2

±

0,1

-

0,2

±

0,1

±

,1

0,1

----1--· ----------.--~-~
XL

I

I

+

0,4

± O.,

+ O.,

± 0,1

-

Pohyb '!lo,lu 8 zjištěný

LlX
Etapa

III
---V.
VII.
XI.

-~--

.

XIV .

Mq

ee

I ±•

0,3 I

-

XIV.,

I

Inln

---~---I~~-..:.~~~ ..__.L-J:._o':'i _ ° -=_~_-=-~
+0"1 -------I
---,----1----'-III.

q

I

I

Mlll

I
I '±

~I

0,5

0,2!

I-

LlY

I

My

+

± 0,4 ~ -

---

0,1

±

(l

,

0,1

,"

± 0,2

1,4

±

0,8

± 0,5

±

1,tr

±

±

1,6

0,2

Tab. 10.
a bodů sitě 6, 7, 9
q

1

±

0,3
--± 0,1.

~

I

Mq

mm

0,1
±O,l
----- --0,0
± 0,3 - 0,2 ±0,1
.
-------0,2
± 0,5 - 0,1 ± 0,1
--- ---- --- --~- 0,41 ± a,4 - 0,21 ±0,1
0,0

---

~_I_±

0,6
----0,8
+O.'
---~± 0,2
0,4

ze zaj. bodů a,

.

_ 0,5J_~~_

0,1
± 0,5
--------0,2
± 0,4
--------0,2
± 0,4

,

±

2,8

+
---

I~
± 2,2

± 2,0
--± 1,3

--0:2 [ ~o:s~.2
-0-:5- ± 0;;51-~l:2

1,2

1n
-----ee

llfq

I

-~-

-

0,4
--

.5,7

-1

17,2

zc zaj.bodů

LlX

I

.1Y

i

I
I +

III.

••

I

9 zjiětěný
JJl",

I_~

±

0,6

t

±

±

2,4

_1 ___

,._,.-

I

bodu

Etapa

I

4,5

__--

I

____

-- 1,5

Pohyb

i

J, 2,1
-----

I

13,5

.-'-'--'- ---

-

I

17,3

~-,---

,

+

I

±

3,3
--

I

=-2-,--~
:t 1,7

Tab.
a', b, d, II a bodu 5

11

My

mlH

1,0

±

0,9

--±

0,11

+

0,1

I~~~~L~I~I.!~.:.

_~:.J"~ ~il+ I ~~i~~J
XI.

XIV

±

0,1 ~~

±

0,3

,~:I__
~,_~
1_ o,l_~----=-I--=-.()~
o~~

J_,:+-~2

_\T~~.__

±

I + 0,1 i

± 0'21- 0,1 ± 0,2
~--,-+o'61-~M-~O'2~-0,2I-MI-±

0,1

i

0,5

±

1,3_

±

2,0

~2:T

U bodu 8 jsou jen 2 zajišťovací body. Doplněním záměr
z bodů 6, 7 a 9 byla nejen zvýšena jistota určení pohybu
bodu, ale zajištěno i spojení mezi všemi třemi pozorovacími
body.
,
J:'ohyby všech tří bodů jsou v tab. 9, 10, 1~ a ~br. 3.
Z tabulek i obrázků je patrno, že vypoctene pohyby
bodu 8 jsou nepatrné a někde nepřekročují střední chyby
jejich určení. U bodů 7 a 9 jsou zjištěné pohyby rovně~
velmi malé. I když jsou v některých' případech značne
vyšší než střední chyby, mají ráz náhodný. Jen u bodu 9
ve III. a V. etapě jsou pohyby větší, '1,0 mm a 0,9 mm, při
velmi malých středních chybách (0,1 mm).
Z uvedeného lze usuzovat, že u pozorovacích bodů nedošlo buď vůbec k pohybům nebo jen k pohybům nepatrným, způsobeným změnou vnějších okol~ostí. Jsou-Ii. tyto
pohyby reálné, exitoval by vztah mezI, pohybem techto
bodů a některými vnějšími. vlivy. Počínaje V. etapou, vykazují body 7 a 8 pohyby ve stejném směru, ale v nestejném měřítku. Jinak vzájemný vztah pohybů pozorovacích
bodů, ani vztah ke změnám vnějších okolností (teplota a
výška hladiny v nádrži) zjištěn nebyl.

,-~

a', b, c a bodu li.

ze ",aj. hodú

LlY

I

101""

Etapa

q

My

--

z bodú

I

7 ",jištčný

+

I
I

--I-

Tah. 9

hodu

I

JI

hyb bodu 6 a naznačují pohyb bodu 12. Proto oba body
vypustíme z orientací a postupně vyrovnáme. Tímto postupem byl určován pohyb bodů i v ostatních. etapách. vý. sledky jsou v tabulce 3 a 4. Při výpočtu bodu 6 v VII.
etapě prokázaly velké střední chyby ve vypočtených souřadnicích, že se bod pohyboval během měření. Proto byl
tento bod v VII. etapě vypočten
několikrát z různých
prvků (podle doby měření), obr. 2.
~ tab. 8 vidíme, že očekávanou přesnost určení dalo
v tomto případě jen protínání zpět (během krá,tké doby
měření se bod nepohyboval), zatím co druhé dva případy
jasně potvrzují pohyb bodu mezi měřením.
Při výpočtu bodu 12 se ukázalo jako vhodným vypustit
některé záměry v některých etapách pro různé nahodilé
překážky (blízkost sloupu vedení, kouř ba:-Jru aj.). V III.
a V. etapě je pohyb bo!du li? stejného řádu jako střední
chyby jeho určení. V VII. eta;Jě vychází pohyb malý, menší
než střední chyba. Proto musíme v těchto etapách pokládat bod 12 za pevný. V XI. etapě dosáhl pohyb bodu 12
velikosti 5,1 mm a do XIV. etapy se ještě zvětšil na 5,6 mm.
Z tab. 3 vidíme, jak velký vllv má vypuštění některých
záměr na změnu souřadnic u nevhodně určeného bodu.
Podle kritéria nedošlo k pohybům pozorovacích bodů.
které by bylo možno určitf z ):>odůsítě. Jejich stálost nebo
jejich místní pohyb je možno ověřit ještě ~jiným způsobem, a to protínáním zpět ze zajišťovacích bodů.
Posuny bodů 7, 8, 9, odpovídající směrovým změnám
záměr na zajišťovací body, mohou být určeny protínáním
zpět .z těchto bodů [2]. Počet zajišťovacích bodů je však
malý, a proto k lepšímu určení pohybu pozorovacích bodů
bylo použito také některých blízkých bodů sítě.
Nejlépe je určen bod 9, který má 4 zajišťovací body.
K nim byl připojen ještě ověřovací bod 5.
.
Bod 7 má jen 3 zajišťovací body, které byly doplněny
bodem 6.
Pohyh

bodů .•.

mm

I-~---

!
,,

LlY

I

--
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Staněk:

Závěr

1. Všechny užité způsoby určení pohybu --lJodůprokazují,
že nedošlo k pohybu pozorovacích ,bodů po celou dob~
pozorování přehrady, nebo že jejich pohyb byl velmi mal~.
Z nejpřesnějšího způsobu určení místního pohybu bodu,
tj. protínáním ze zajišťovacích bodů, vycházejí velmi malé
pohyby pozorovacích bodů, které ve 2 případech dosahují
- velikosti 1 mm.
M. R. R o š [9] uvádí, že na přehradě Montsalvens byly
pozorovány pohyby pozorovacíc3 pilířů, které mohly•. ?,o:
sáhnout max. hodnot asi 3 az .5 mm. Pohyby pnclta
hlavně vlivům teploty. Zjištěné pohyby pozorovacích pilířů
dosáhly max. 1 až 1,5 mm.
Na přehradě u Slap jsme došli ke stejným výsledkům co
do velikosti zjištěných pohybů.
.
. Souvislost
vnějŠími vlivy ani periodicita všák zjištěna
, nebyla přesto, že ~tapy VII, Xl a XIV byly měřeny za přibližně stejné teploty i výšky hladiny v nádrži. ~dá se, že
přes malé střední chyby nejde o pohyb, ale o chyby
v určení [10].
2. Způsob vyrovnání může mít podstatný vliv na výsledky. Různé postupy dají výsledky, jejichž rozdíly mohou
značně překročit chyby určení. Proto při zjišťování změn
polohy musíme užít vždy stejného počet~ího postupu a
stejných určovacích prvků. Není tedy mozno porovnávat
souřadnice bodu, jakkoli přesné, zjištěné např. společným
vyrovnáním sítě, se souřadnicemi vypočtenými např. vy-
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-----------------

rovnamm jednotlivých bodů, ba ani souřadnice
určené
i!ltejnýrtl způso\?em,. ale z nestejných prvkŮ 1!ebo z nest.ejněho jejich, počtu.
Z tab. 3' vidíme," jak' velké, rozdíly 'l souřadnicícb dají.
různé.způsoby.vyrovnání
u špatně určených' bodů (u bo.' du 12 ·se pro.tí~ají krajní směry pod úhlem 650). u malého
počtu směr.ů mllže i jedna záměra podstatně změnit 'sou· řaQ.nice nebo i jeji.chznamén!,a. V XI. etapě, po vypuštění
srtlěrll 4 a 6, značně zatíž'ených refrakcí,' dostáváme rozdíl
až, 8 'mm. 'Společné vyrovnání celé sítě je zatíženo vadnou
záměrou 4-12 stejně jako určení bodu 12 za základny
2-4.'
"
3. Společné vyrovnání sítě není nejvhodnějším způsobem
k určerÚ pohybu pozorovacích bodů .. Značný rozdíl v sou"řadnicích, vypočtených z měření vykonaných dvěma pozorovateli bezprostředně za sebou, kdy není tedy důvodu
ktraIJsformaci,
ukazuje na to, že transformacemi
se
uměle zmenšují· chyby, ale také skutečné posuny bodů
(viz také tab. 4).
SJ.ožité vyrovnání celé sítě znemožňuje nebo alespoň
. 'velmi ztěžuje určení možných vadných směrů a jejich vylou~ní z vyrovnání již na počátku výpočtu (tab. 3). Ani
·postupné vyrovnání nedává v tomto případě bezpečné výsledky. Nejrychleji, i když s I.lrčitou nejistotóu, se dostaneme k cíli novou metodou.'
, " "
Z rozdílu souřadnio, vypočtených z měřen'í v etape Va,
Vb (etapy byly měřeny v interv.alů asi 14 dnů) se dá dále
soudit, že také změny refrakce zatěžují záměry V síti daleko víc než bylo předpokládáno, a než naznačují střední
chyby;
;. 4. Úhlové vyrovnání. se-ukázalo·nevýhodným
pro určení
posunu bodů. Nejen, ,že je nutno měřit excentricity terčů
a, tqeodolitu, ale" chyby, V:, jejich, určení i .další měřické
chyby, zejména systematická
složka vlivu refrakce se
přenáší na ostatní záměry a dobré měření se znehodnocuje. To. ukázal také pohyb badu 6 během měření VII: etapy,
Tento pOhyb byl pH společhém vYi'ovnání sítě Pokládán za
rněřickou chybu, ačkoliv střední' chyba měřeného směru
podle Ferrera byla v zákla<iní etapě asi 2,2cc a uzávěry
trojúhelníků s bodem 6 dosáhly v, VII. etapě až 30cc.
'
5. Tvaru, sítě i prúběhu jednotlivých záměr je ·nutno

věnovat velkou péči, jinak siť ztrácí svúj vÝznam a vynaložený nák,lad neJ:lí,úměrný dosaženým výsledkům. Za ne-·
příznivých observačních podmínek (velký vlivrefrakce
v záměrácn jdoucich' nad :vo'~ou i nízko. nad terénem .~
viz Slapy) není 'možrlo v nedosti tuhé. (3íti bei;pečně vždy
dosáhnout žádahé .vysoké přesnosti 'absolutního ur,čení
posunu pozorovacích bodů. Při protáhlém tvaru 'sítě je
nutno věnovat větší péčLzajištění jednotliyých pozorovacích bl3dú zajišťovacími body.
.
.
6. Pro každou přehradu je nutno volit N1kový způsob
výpočtú, aby pro' daný tvar sítě a jiné ok<JlnosHbylo do'saženo nejrychlejší cestou nejlepších výsledků.
Dále je třeba při nezmenšené přesnosti zjednodušovat
a urychlovat měření a hlavně.výpočty, aby ~eodetické metody mohly dos;ihnout plného uplatněni.
Lektoroval:
doc.inž.
dr. Václav
geddézie FIS ČVUT, Praha.

Krůmphanzl,

katedra
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sobů paralaktického
měřenJ
vyobrazením a tabulku
středních chyb v délce.
Směrnice pro paralaktickou
polygonometrii.
Vydala
.Měřická skupina Kovoprojektyv,
Praze, která se poÚstřední. správa geodéziea kartografie, vytiskl KRÚ Praha
kládá za jednoho z prvních průkopníků této metody u nás.
·1\;;í8, stran 13, přílohy 3, formát A5. "
'
,
uvádí k těmto Směrnicím několik formálních přípomínek.
Vzhledem. k tomu, že Smerníce jsou - v jistém smyslu
Země~ěřické veřeJnosti se dostaty do r;kou směrnice
- pouze rámcové, jsme toho názoru, že je n1.\tno·již
pro po).lžítl paralaktiéké polygonometrie. Jejich vydání si
v textu přesněji uvádě(případné
poukazy na potřebnou
vynutila p'rE1Xe"
která již řadu let používá různé ,zpúsoby
literaturu. Proto je třeba, aby seznam literatury byl vyparalak'tickéhO měření. Je jisté, že nebylo snadné shrnouť
• praktické i výzkumné výsledky rl'ižnýchzeměměřických
hotoven podle předepsaných norem, tj. u časopisů uvést
také jejich čísla nebo stránky .. Pokud se autoři Směrnic.
složek a vybrat nejvhodnější postupy pro široký obor
odvolávají na pqužitelnou literaturu, je třeba zachovávat
l'I1ěřických prací. Vydání Směrnic s povděkem uvítají
větší důslednost., Zásadně by se neměJ,y vyskytQvat tispře,devším ty zeměměřické skupiny, Jejichž úkolem je vybudování a ~aměření velmip'řesp.é polygon<Jvé,sítě pro geokové chyby, aby nedošlo k omylům; ·např. v přfloze A
.detiékoti. přípravu velkých' sociálisbckých sta'veb: .
Směrnic je v seznamu literatury uvedeno: Akademik RyYoddíle f. Směrnic, nazvaném VSe<Jbecná ,ustanovení,
Eavý, Geodesie' 1953. Zde je však jistě míněno vydáni
z roku 1955, které proti předchozímu bylo právě rozšířeno
vysvětluje se infórmativně účel i· použití metody paralako paralaktickou polygonometrii (Akademik Ryšavý: Geotické polygonometrie s.ohledem na,hospodárnost, a rů~ný
desie II., 4. doplněn~ vydání" Praha: SNTL 1955. dódatek
st~peň přesnosti. II, oddíl seznamuje !l principem metody'
Ir., str .. 361-370)..
'
a jejími výhoda,rni. III, oddíl obsahuje vzorce pro výpočet
. Pokud jde o použití různých způsobů paralaktického mě~
délky a ,střední chyby v délce pro různe polohy zákla4ření - příloha B ~,není vůbec zdůrazněn způsob e, který
nové latě nebo' pomocné základny , a kritéria pro nejpod.[e více autorú i našich praktických zkušeností' je nej. příznivejší délku 'pomocné základny. IV. oddíl se zabývá
výhodnější. O komplikovanějších způsobech měření, např.
rekognoskací a stabi1izací polygonové sítě. Zde jsou uveví~enásobné rozvinutí základny ~ str. 2, odst. 4 - podeny též zásady pro volbu délek polygonových stran i pojednává kromě publikace doe. Suchánka, uvedené v· seřadů. V. oddíl uvádí potřebné přístroje a zařízení pro
zn\lmu literatury (příloha A), .také práce J. Kardy uveřejparalaktickou polygonometri,t VI. ,oddíl obsahuje nejnutněná vZeměměřickém
sborníku 1954 (Paralaktická polynějši pokyny p.rQ observaci pí:Jlygonových a hlavn0 para-,
gonometrie se základnovou latí, str. 9-14). Upozorňu-,
laktických úhlů; VU. oddíl poněkud podrobněji pojednává
o určení ~ákladny, komparaci základnové latě a použití injeme však, že v púvodní práci J. Kardy je odvození celé
varového, drátu. i 'ocelového pásma. VIII. oddíl podává ná'a konečné vzorce'jsou správné, kdežto v Suchánkově publivod pro pracovní postup v terénu.· IX. oddíl probírá výkaci - Polygonometria so' základnicovou latou, Bratislava:
počet; délek a zavádění potřebných, korekci. X. oddíl uvádí
SVTL 1957, str. 60.,,-65 - tomu tak docela 'není..V tom
některé zásady pro výpočet, polygonových- pořadů a kritésmyslu připomínáme také recenzi SuchánkovY publikace,
r!a ~ro. p"ří~ustné od~hylky úhlové a dé.l.kové. Přílohy ob_o vypracovanou naším spolupracov,níkem inž. Brychtpu, i. vy- .
~hují: seznam dostupné literatur~, přehled různých způ~
jádření redakce v tomto časopise (t:. 6/1958,. str. 118),
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Dále je třeba zachovávat ve směrnicích jednotnou ter'minologii. Nerozlišuje se základna a pomocná základna ,str. 2, oddíl II., odst. 1 -:-' ná str. 3, odst. 2d se užívá
výrazu pomochá (rozvinutá) základna a na 'str: 8, odst. 2
dokonce paralaktická základna. Snad by bylo též vhodné
přejít k českým symbolům z a 1 místo Bab
,pro pomo~nou základnu a základnovou lať (oddll III).
Při čtení od,st. 3 na str. 7 vzniká dojem, že se měří
délka pásmem mezi kolíky a toliko paralaktické úhly na'
terče, což je nevhodné. Podrobně o tomto způsobu pojednáyá referát inž. Kardy: Paralaktická polygonometrie
s p'O'rovnaným ocelovým pásmem, Sb'Qrník zeměměř.cké
fak~lty I955, Praha: SPN, str. 59-66>Na str. ID, oďst. 3
s'e říká, že je třeba zabránit při. měfení vychylováni
pásma vlivem yětru, není všák vysvětleno jakým způ,sobem. I ,tímto problémem se zabývá již citovaný článek
ve Sborníku zeměměřícké- fakulty na str. 65. Na str.' 13,
odst. 5 je odvolání na zahraniční časapis (Zeitschrift flir
das Vermessungswesen
- Forstnerova metoda vyrovnávaní), který je těžko dosažitelný. Uvedená metoda' je
však publikována v domácí Lteratuře (Krajčí, Herdová
a Staněk -;, příloha A Směrnic).
,'~Ne,byll),fláším úmyslem snižovat, touto kritikou hodnotu -směrni.c, naopak jejich hodnotu uznáváme zejména
pro širší PQ\lžití paralaktického měření. Věřímev~ak,že
naše připomínky mohou přispět k' větší přehlednosti
v případě ďalšílio vydáni. Směrnice jsou vytištěny 'Ofsetem na dobrém papíře a upraveny ve vhodném příručním
formátu.
Ulrich,

Holeček,

Ěrychta

-

Kovoprojekta,

Praha

pásmem. Takové zaměření je jen prvním stupněm rekognoskacebudovy,
nejsou však bez něho myslitelny'
další- pruzkumy a bádání kulturního historika, architekta,
statika, hygienika 11 jiných.
•
V souhlase se všeobecnými, dosud ještě nenorrtlova-'
'nymf, zkušenostmi, rozeznáváme podle přesnosti zaměřování tři druh)' plánů budov: bourací, stavební. a inventarizační.,
'
'
Méřeníprovedené
bratrY'Gomoliszewskými na kostele
sv, Anny v Krakově je příkladem nejpřesnějšího měření
pro účely ~nventarizačni. Toto k9rtkrétní měření je 1'0'
. zebíráno podrobně ve druhém díle.Vý'sledkem,.rozboru
j8 tvrzení; že starší árchitekti používali vědomě různých .
nepatrných tzv. optický.ch korekcí, aby zvýšili umělecký
dojen:r' svých děl. Edometr musí tyto kotekc~ (entarsis.
atd.) pečlivě zjišťovat, chce-li, aby jeho plán· byl kon;formním' obrazem skutecnosti a ne pouhým schémate'm.
Autorovy poznámky zajímavě vysv.ětlují nezdal' mnohých architektonickych
děl komponovaných rigorosně 'o'.
euklidovsky.
Třetí díl podává dokumentační materiál plastického
umění v zaměřeném kostele. Fotografie jsou dobré.
, Polským kolegům k vydání tohoto díla můžeme i gratulovat i Závidět. U nás máme více knih popisujících
naše architektonické bohatství; většinou jsou 'Však zaměřeny kulturně-historicky:
Na díle inž. Gomoliszewskě.
no můžeme také názorně, vidět,' že edometrie není to, C,)
je u nás známo jako geodézie ve stavebnictví (Čihák!]
Gál). Ta si všímá hlavně vytyč ovacích úloh, kdežto edometrie - zaměřování hotových staveb.
I po vydání tohoto díla Zůstává edometrie, jako samostatný úsek geodézie, pořád ještě zastoupenl:\ pouhým'
články. U nás je sice už dlouho připravena monografie
o .tomto předmětú, není však zajištěno její vydání
Přijdeme o tuto prioritu?
Inž. N. Hnatiuk

Vyjádření 'technologického oddělení ÚSGK k recenzi
Směrnic, pro paralaktICkou polygonometrii: Posouzení a
kritiku Směrn.c pro ,paralaktickou polygonometrii, které
byly zpracovány technologickým oddělením ÚSGK, v zásadě vítáme" protože ·námto
umožní vyvarovat se pro
příště některých chyb. Názor vysloveny v recenzi, že
jde Jen o směrnice rámcové, je -správný, jak tomu ~apo .
vídá malý rozsah směrnic a stručnost obsahu. Účel to- •
Konference pracovníků SHTÚP
hóto ,prvního vydání směrnic, byl v prvé řadě informa(zemljeustrojitelú) v Bulharsku
tivní,' a proto. také obsahuje poukaz na použitou a do333.384 ,061.3( ~97.2)
stupnou literaturu,' ač 'jinak' při služebních směrnicích se
Hteratur.a neuvádí. Publikace kánd. téch; věd inž, .J. Kardy
"Paralaktická palygonometrle se základnovóu latí", Ze-'
Ve dnech 23. a 24. dubna 1959 se konala v Sofii konfeměměřický sbornik 19M, není nedopatřením v seznamu
rence bulharských pracovniků SHTÚP (zemljeÚ'strojitelů)
literatury uvedena, ačkoliv ji bylo též.použito a s autorem
za účasti zahraničních delegátů. Na dvoudenním zasedání
v . té věci diskutováno. K otázce pr\téllství V zavedení
byly projednány zásadní otázky současných prací a shrnuty
někteTých metod nejsme příslušni se vyjadřovat, protože
zkušenosti velkého kolektivu pracovníklj., Základem dis, směrn' ce zpravi'dla shľl:nljí výsledek vědeckého:bá<;l.ání
kuse byly čtyři referáty.
"
• a 'výzkumu ověř.eného praxí bez uvádění nesčetného
Ref~rát_ doc. inž. Mičo 'Mi~t:!va:Úkoly na úseku souhrnmnožství prac,ovních kolektivů a jednotlivců, :kteří se
ných HTUP v létech 1959-65, inž. Vučkov& a' inž. Cvetna ·něm podíleli:"
•
'.,',',;',
ková: Organizace 'území na svažitých pozemcích, inž.T'O-Vedoucí technologického
odděleni ÚSGK
mova: Otázky souhrnných HTúP při současném řešení zá.,.
inž: R. Malivánek
vlah pozemků, inž. Janěva: Souhrnné- HTÚP a poúžíváhí
zeměldělských mechanizačních prostředků.
526.99:7~ (438)
Gornolisze~s~i J. , Zásadní úkoly v letech 1'959-65 vidí bulharští soud;uú'
ho,c<J1 1>W. Anny w Krakowie. Dokumentacja geodepředevším ve zvětšení plochy obdělávané půdy, ve správzyjno~inveritaryzacyjna. Warszawa ,1957.; PPWI\.
ném provedení souhrnné flOSpodářskotechnické úpravy
Str. 364 (A4) s 550 obr.
půdy ve slučovaných1) zemědělských družstvech (TKZS)
Autor je u nás znám v odborných kruzích jako spe·
včetně účelné organizace,.' opatření k plnému využití
cialista 'pro', zam~řování 'stavebních
památek. Znám!!
družstevní půdy a boje s erosí na' zemědělské půdě. '
vlastně dva bratry Gomoliszewské, inženýry; Jiří je arK zajištění těchto úkolů je pro příští léta žádáno ú-'
chitekt,TomáŠ
- zeměměři~. Již po léta pracují spolu
jména zlepšení půdních. průzkumů, koordinace provádění
-p~i zaměřování budov. Známe od nich .dva příspěvky
, půdních úprav,' meliorací a protierosních :opatření, širší
v tomto obotu.
"
,
využití místních odliorliíků-~pecialistů, zlepsení přípravy
Nynější, již tedy třetí, práce téhož druhu, má širší
,pracovníků na těchto úsecích a zlepšení vědeckovýchovne
význam. Je rozvržena na předmluvu a úvod, tři díly popráca,na úseku 'souhrnných hospodářskotechnických úprav(,
jednání" fran .. a angl.tesumé
a krátkou bibliografii.
půdý:"',
",'.
První díl je společnou prací obóu bratří, .zbývajíéí dva
Otganizace území na' svažitých pozemcích je jedním
'napsal Jiří Gomol'szewski..
,
z nejpalčivějších problémů -Bulharska. Velmi podrobně byly
Pro nás nejzajímavější 'je první díl, geodetický; jsou
'projednány. otázky umístění sítě polnícp cest, osevních
v něm probrány specifické probl.émy zaměřování budov
postupů; vodu', regulujících l~sních' pás'ů a 'protierósních
i s příslušnými ilustracemi (92 str. se 116 výkresy a foopatření 'v těchto zvláštních podmínkách.
_
'
tografiémi). Pojednání d.oka,zuje,}e správné zakreslenI
Klimatické podmínky Bulharska jsou příčinou' tradičniho
architektonic1<;éhodíla' jepemysHtehlé
bez použ~tí g,eo·
zájmu bulharského zemědělství o závlahy, při vyůžitl sebe-,
dézie. Geodet musí ~í'však být' vědom toho, že architektonicM dílo není. jen 'pEluhý soubor ·geometrickýcp míst
1) Od roku i958 -dooháZÍ,'" Bulharsku k 'slUČování zemědělbodů 'a že tudíž k jeho ,zaměřovl1ní nesmí přistupovat
skýchart.ižstev
s ce+kovou,:,výměrou často 'několika' tisíc ha.
s. apr'iorními .přeqpoklady, jako jsou svislost os, ;ro;vnoV'kraji Stara' Zagora 'sloučená družstva, obhospodlrt'uj1 'v průc'
běžnost určitých směrl1; pravo~t ,. úhló. atp., nýbtž,. že'
měru pře!! 5000 ha. Těmto' sloučeným družstvům je třeba:-SHTúp
ZnovupřepraCOvB!.
' .'
,
všechný tyt~ ,předpoklady mUS'i'''Ověřit theodolit~m l'
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menšího množství i dešťové vody pro období bez Idešťů.
Byla proto věnována pozornost koordinací prací na souhrnný~h hospodářskotechnických
úpravách půdy a závláhových prací. Konference shrnula zkušeností, zejména
v otázkách vlivu svažitosti zavlažovaného pozemku na
uspořádání pozemků, způsobů zavlažování těchto pozemků
a uspořádání komunikační sítě v soustavě zavlažovaných
pozemků.
Diskuse se zaměřila kromě těchto otázek také k otázce
organizace projekčních a prováděcích prací,2) k otázkám
vztahu mezi projekčními a evidenčními pracemi a některým otázkám výchovy kádrů.
Konferenci organizovala Vědeckotechnická
společnost
(VTS) - sekce zemljeustrojítelů, která velmi agilně tímto
a dalšímí způsoby umožňuje pravidelné předávání zkušeností velké většíny pracovníků - .zemljeustrojitelů
členů VTS celého Bulharska a pracovníků SSSR a dalších
lidově demokratíckých
států.
lnž. Karel Hodač

Zpráva z 2. celostátní konference geodetů
O problematice map velkých měřítek
která se konala ve dnech .5. až 7. května '1959 v Tatranské
Lomnici.-

Konferenci uspořádala Čs. vědecká technická společnost
- sekce pro stavebnictví. odborná skupina "Inženýrská
geodézie" v Bratislavě. Účastníky byli zástupci ÚSGK,
OÚGK, vysokých technických škol, VúGTK, VPVA, zástupci odborných složek ministerstev, projektových ústavů,
národních podniků a investorů. Konference se účastnili
rovněž zahraniční delegáti odborných institucí z Bulharska. Maďarska. NDR a Polska.
Předmětem jednání byl problém map velkých měřítek,
které by svým obsahem splnily požadavky r.ůzných odvětví
našeho hospoidářství, jako územního plánování, investiční
výstavby, socialistického
zemědělství a lesnictví, ro,,-.
šiřování palivové a rudné základny, kultury, školství atd.
\ Přednesené náměty v jednotlivých referátech byly velmi
podnětné k. bohaté a věcné diskusi. Předností celého jednání byl nebývalý zájem nejen o stránku odbornou, ale
i o metodách k rozšíření dosavadních zkušeností. Tím se
konference stala záležitostí nejen odbornou. ale í politickou.
K jednotlivým referátům lze kladně poznamenat, že se
zabývaly problémy map velkých měřítek ze stanoviska širších potřeb celého našeho hospoldářského života.
Úvodní referát inž. Karla Bartóše se zabýval významem.
účelem a obsahem hospodářskotechnických
map velkých
měřítek. Rozvedl nynější stav se všemi nedostatky, zvl1íště
na Slovensku a současně způsob, jak se s těmito nedostatky. vypořádat. Podle toho je třeba vyřešit a vykonat
revizi trigonometrických
bodů, stabilizaci Qeodetických
· bodů, zkušební měření různými pokrokovými metodami,
ustálit hospodárný způsob reprodukce map a využít nejvyšší stupeň mechanizace prací.
Na předešlý referát navázal další I.eferát inž. Jurdy:
Hlavní zásady technologie technickohospodářských
map.
Vysvětlil převzetí nové zobrazovací soustavy Gaussovy prv
· naši republiku v zájmu technické spolupráce socialistických států. Zabýval se vhodností měřítka mapy od 1 : 5000
až po měřítko 1: 500 podle hospodářské důležitosti a
účelu. Rovněž rozměry mapových listů (57 X 75 cm) zavdaly podněty k pQzdější diskusi. Upozornil na vhodné
měřické metony, zvláště na polárnóu a fotogrammetrickou.
Zdůraznil nutnost vyzkoušení a zavedení do praxe nové
metody vyhotovení originálu mapy rytím do vrstvy.
· Velmi zajímavý referát přeiClnesl inž. arch. Petr Náhalka, SVŠT Bratislava o potřebách a obsahu map z hlediska potřeb územních pl-ánů.· K lepšímu pochopení potřeb a obsahu map zabýval se obsahem územních rayonových' plánů, podrobných územních plánů a zastavovacích
plánu. Zvláště vzbudila pozornost slova o předcházející
průzkumné činnosti geodetické a topogl'afické, najmě
2) projekční složky SHTúP jsou v Bulharsku součástí krajského . národního sovětu ·8 prováděci prácé zajišťuji zvláštní
slOŽkY MTS.

z hlediska výškopisu, rostlé zeleně a smluvených značek.
V dalším referátě doc. inž. dr. V. Krumphanzla bylo
hoÝořeno o obsahu map velkýph měřítek z hlediska potřeb průmyslových a inženýrských staveb. Podklady pro
inženýrské projekty vyžadují zvláště bezpečná výšková
zaměření, která jsou zpravidla důležitější než polohopisná. Zdůraznil mimořádný význam polních náčrtů ve
větším měřítku, z kterého lze přebírat další potřebná
data, jež by mapu 1 : 1000 příliš přeplňovala. Ve své přednášce rovněž shrnul požadavky na obsah map pro dopravní stavby i pro vodní hospodářství. Tuto instruktivní přednášku opíral co nejvíce o praktické zkušenosti.
Jedním z nejzajímavějších a nejkonstruktivnějších
referátů byl referát inž. dr. Oldřicha Války o číselných a grafických metodách vedoucích k zvýšení efe1<tivnosti při
hospodářskotechnickém
mapování klasickými metodami.
Podal přehled jednak o poža:davcích na přesnost a o metodách (jak pro zhuštění geodetíckého základu - sítí
měřických bodů, tak pro podrobné měření a zpracování),
jednak návrhy na nové způsoby práce a na nové pomůcky.
jak byly vypracovány převážně ve VÚGTK v Praze. Z navrhovaných nových cest zvláště zaujal návrh samoredukčního tyčového dálkoměru a výškoměru, místo používání
pásma. Dále uvedl návrh na výpočtové zpracování strojem
na děrné štítky. návrh na úpravu jednoduchého 10Qaritmického pravítka pro všechny nutné redukce a výpočty
převýšení, návrh 10Qaritmického pravítka pro všechny běžnp výpočty v praktické Q'eodézii a návrh samočinného
reléového koordinátografu, kterým by bylo možné samočinně číst souřadnice zobrazených budov í samočinně vynášet body ze souřadnic na děrovaných na děrné štítky
nebo pásku. Tyto návrhy se pochopítelně těšily zvláštnímu
zájmu účastníků, neboť jejich uskutečnění by znamenalo
zmodernizovat, zrychlit a zhospodárnit klasické měříckp
metody.
Další přednášku přednesl prof. inž. dr. Pavel Gál o let~cké fotogrammetrii při hospodářskotechnickém mapování
v měřítku 1 : 2000. Seznámil účastníky v přehledu s dnešní technikou letecké fotogrammetrie pro mapování práce
ve velkých měřítkách, s její přesností, hospodárností i
s výs1edky v zahraničí. Svou zajímavou přednášku zakončil upozorněním na možhosti většího využití letecké
foto']rammetrie
pro hospodářskotechnické
mapování ve
velkých měřítkách.
Poslední referát přednesl inž. Josef Hazucha o udržovárí
hospodářskotechnických
map v souladu se skutečností.
Zvláště doporučoval, aby v rámci technickoorganizačních opatření byl vytvořen samostatný
pracovní oddíl
pro vedení' změn v písemném operátě.
Diskuse na všechny referáty byla tak široká, že se ani
na všechny disku~ující nedostalo. Celkem se jí zúčastnilo
přes 30 soudruhů mimo čtyř zahraničních hostů.
Mimořádný význam měl diskusní příspěvek mž. Pyšného,
místopředsedy sekce pro stavebnictví ve VTS, a to o možnosti organizování geodetů ve VTS. Protože ze všech ,diskusních příspěvků i. z některých referátů vyznívala touha
po sdělování zkUšeností, po rozšiřování znalostí, uvažovalo se již průběhem celé konference o nutném organizačním začlenění geodetů do VTS.
Proto závěr konference vyzněl dvojím způsobem. V odhlasovaném usnesení se první část zabývá návrhy na řei;ení vyšší 'ekonomie vyhotování map velkých měřítek včetně otázky diferenciace přesností bodů polygonových pořadů
podle důležitostí území, otázky stabilizace polygonových
bodů, přechodných předpisů atd. V této části usnesení je
rovněž obsažena otázka moderních mapovacích metod,
zvláště letecké fotogrammetrie. V tomto směru se očekává intenzivnější sledování naznačených úkolů od ÚSGK
a VÚGTK v užší spolupráci s ostatními projekčními složkami, inyestorskými
místy, se zemědělskými
orgány
i s vysokými školami.
'
V druhé části usnesení bylo správně reagováno na nutnost dalšího rozvíjení a zavádění dokonalejší technologie
Qeodetických akartograflckých
výkonů, zvyšování technických znalostí a odborné kvalifikace, prohlubování ekonomiky práce a investic; předávání zkušeností atd.
Proto již na této konferenci byl učiněn zásadní krok
k zajištění plnění uvedených úkolů. Byl vytvořen ústřední
přípravný výbor odborné skupiny geodetické' v sekci stavebníctví VTS, jehož členy byli zvoleni: inž. Robert Cajthaml - Plzeň, plk. lnž. dr. Chrastil - Brno, inž. Lad.
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Janoušek - Praha, inž. St. Jaroš
Brno, gen.-mjr. inž.
;dr. Jan Klíma - Praha, inž. Jat. Kouba, - Praha, doc.
inž. dr. V. :{(rumphanzl- Praha, inž. Lad. Kubát - Praha,
inž. O. Michalko - Bratislava, inž. K. Pecka - Praha,
inž.Jaroslav
Průša - Praha, doc. inž. A. ~Suchánek Bratislava, inž. J. ~olc - Bratislava, inž. dr. Oldřich Válka
~ Praha, inž. Boh. Volfík -Praha,
inŽ. Jar. Vosáhlo Praha a inž. Fr; Vozka - Praha.
. Je ovšem nyní nutné vytvářet členskou zákl&.dnuv ústavech, závodech a podnicích vstupováním jednotlivc~ do
VTS a ustavováním poboček a odborných skupin.
Zdá se tedy, že konference čs. geodetů v Tfltranské
Lomnici znamená nejen další pokrok v technických otázkách geodetických, ale je i důležitým mezníkem na cestě
k vytvoření organizační základny čs. geodetů.
Tyto reálné závěry z ~konference se dají uskutečnit za
spolúpráce nás všech. Jsme přesvědčeni, že úkoly vyplývající iZ usnesení XI. sjezdu KSČ pro obor geodézie a kartografie splníme včas !! kvalitně, neboť víme, že tím pomáháme celému našemu národnímu hospodářství i obraně
vlasti.

XX. věd~cká konference polských geodetů
526:06~.3(438)

Ve dnech 12. až i4. června 1959 se konala v GdanskuSopotách XX: vědecká konference polských geodetů na
téma "Nová polská triangulace".
Konference měla pracovní ráz a zúčastnilo se jí 200
polských geodetů z;e všech polských podniků a složek
a ze zahraničních delegátů~ 5 zástupců z Jugoslávie, 2
z NDR, 2 z Maďarska a 1 z Českoslovertska.
Oficiální zahájení konference provedl Mgr. inž. Lqcki,
předseda geodetické ~sekce při NOT a po projevech hostů a předsedy MěNV v.sopotech bylo přikročeno k vlastnímu programu.
Mgr: inž. Wlodarczyk vyložil ve svém referátu zásadní
koncepci polské trigonometrické
Sítě, která se skládá
v podstatě ze ;) samostatných sítí. Z astronomicko-geodetické, ze sítě vyplňujíci a Ze sítě z}:mšťovací.
Astronomicko-geodetická
síť obsahuje 360 bodů; mě~řenía virovnání bylo ukončeno v r. H157. Tato síť byla
vytvořena z podvojných řetězců trojúhelníků a bylo v ní
zaměřeno 20 Laplaceových bodů a 13 základen o délkách
5 -8 km. Síť vyplňující pokrývá celé území Polska troj--úhelníky .0 stranách přibližně' 7 km.

Až do r, 1951 (s vlastnimi pracemi bylo začato v r.
1948) byl vypr.acován projekt sítě vyplňujíci a od r, 1951
byl tento projekt rozšířen a vypracován zároveň se sítí
zhušťovací. K vlastni projekci obou sítí bylo použito
map 1:100000. Pro rekognoskaci používali polští geodeti
skládacích rekognoskačních
sloupů, opatřených žebřem
a zajištěným
napínacími
lanky. Tento sloup polské
konstrukce velmi usnadnil a zpřesnil práce rekognos-'
kační. Signalizace trigonometrických
bodů byla převážně prováděna pomocí přenosných montovaných věží. Jen
na bodech sítě astronomicko-geodetické
a v nejbližším
okolí. právě prováděné výstavby byly postaveny stálé
dřevěné věže. Polský typ přenosných věží je velmi podobný věžím stálým. V poslední době se v Polsku kon!jjí zkoušky s železobetonovými konstrukcemi, od kterých je možno očekávat větší trvanlivost a častější
upotřebitelnost.
V dřevěných morttovaných přenosných
věžích se vyvinuly typy o výšce observačního stolku 12.
18, 20 a 25 m. Kromě věží byly přirozeně používány pyramidy a signály. Observace byla prováděna theodolity
Wild T2 a T3 a byly měřeny úhly mezi dvěma sousedními směry. Současně s měřením horizontálních úhlů
byly měřeny i úhly výškové. Geometrickou nivelaci byly
připojeny trigonometrické
body na státní niyelační 'Síť.
Měření úhlů mezi dvěma sousedními věžemi a sítě
malých trojúhelníků umožnilo v max~mální míře použít
přenosné věže a signály, jejich rychlý přesun po skončeni observace v jednom směru (části), na další body
a snížilo na nejmenší míru nepříznivé vlivy počasí.
Tento způsob práce vyžadoval ovšem přesnou.a operativní organizaci, značnou pohyblivost stavebních čet
,a snadnost montáže a demontáže věží. Jedné 'přenosné
věže mohlo být použito až dvanáctkrát. V síti zhušťovací, kde připadá jeden bod na plochu 10 až 4 km2,
je měření prováděno ve skupinách. Při použití T3 měří
se 3 skupiny, s T2 4 skupiny. Zároveň s observací trigonometrických bodů zhušťovací sítě byly zaměřovány
všechny vysoké body, komíny, kostely, kapličky apod.
a určovány jako body topografické. Způsob stabilizace
bodů vyplňující a zhušťovací sítě je vyznačen na pbr.
2 a 3.

O;:;::;:t,
•

-'llP'o.ceW
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Polská trigonometrická
síť Vyplňující byla vybudována odlišným způsobem než česlmslovenskáa
jiné klasické sítě. Podstatným znakem je,· že tato síť nevznikla
ze základni sítě postupným
zhušťovl1nim sítí vyšších
řádů. Polská siť ~vyplňuj[Cí v:?nikla rozvinutím malých
trojúhelníků v siti geodeticko-astronomické;
kde jsou
body průměrně vzdálené 25 km: Na obr. 1 je. část polské sitě vyplňuj[c[ s~ jejími. 'charakteristickými
vlastnostmi. Čárkovaně ohraničený prQstor v,y.inačUie skupinu bodů, které ,se současně vyrovnávají.

K svrchní i spodni stabilizaci je povětšině používáno
betonových hranolů a desek. Pro identifikaci bodu je
horní část betonového hranolu opatřena litinovým poklopem o rozměru 15 X15 cm s vyznačením čísla a druhu
bodu. Pro orientaci polygonových pořadl1 jsou zřizovány
ve vzdáleností 400 -600 m od vlastního trigonometricc
kého bodu orieqtační bMy. Aby technická praxe měla
co nejdříve k dispozici souřadnice a výšky, byl vždy
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etapách polnrrih prací. Z výsledků tohoto sledováni 'v le,po sk()hčení :iaměřeni určité skupiny, trigonometrických
tech 1ě53 "'""56vycház~jí následující hodnoty:
ilodů, vložených mezi 2 až 4 bodyastronomicko-geode, Poměrně vysoké prqcento nákladů na 'platy při tetické sítě; proveden předběžný výpočet. Do státní s1tě
kogn~skaci (50,8 %) a při observaci (44,3 %) jsou způ··
vyplňujíci i zhu~tovací byly převzaty i sítě městské
a sítě budované, v okolr průmyslových a hospodářských
center. Jakost těchto sítí byla, předem přezkoušena, 'a
Rekognosjestliže odpovíqaly kritériím, výsledky byly využity.
kace'
Stavebni Observace
,V ,dalším referátu Mgr. inž. Jarosinski provedl anaa volba
práce
Popis nákladtl
lysu přesnosti nové pofské triangulace podle dosud nebodtl
Úplných výsledků: Tato statby
vyžadovala samostatný·
v procentech
,článek a odborníky odkazuji na článek}.
Pierscioneka
,
,a E. Jarosiz:1ského,
uireř$ljněný ,v časopise. Geodezja
50,8 % 29,3 % 44,3 %
i kartografia~ roč: 1959, seš. 1. a 2. ,V podstatě mOžno " Platy pracovnik~
říci, že novs,polská
tdangulace
je stejně hodnotná.
Materiál
19,3 %'
jako sítě budov.ané klasickým zpusobem. Přesnost urč~l1í ..
souřadnic' každého bO,duv siti vyplňující '(stř(!dní chyba)
Diety
17,4 % 22,7 % 20,0 %
je ± 0,05 m v poloze a ~ 25 cm ve výšce. Vyrovnáni
Dopra~a
31,8 % 28,7 % 35,7 %
1irig. sitě je prováděno ve dvou 'etapách - předběžné
.
vyrovnání a .vyrovnání definitivní v PPC (Pal).stwowe
Przedsiebierstwo Geodezyjne) v úzké spolupráci s výzkumnýmústavem
geodézie il kartogr.afie a prof. Haussopeny 'platy vysoce kv:alifikovÍl.i1ých pracovníků a peCI,
'brantem, který také definitivni způsob vyrovnání navrhl.
která' je věnována zejména rekognoskaci a observaci,
o ekonomiCkých problémech a výsledcích při budováhí; stím cílem, aby síť trigonometrických bodli, byla co
nové polské tri'Qonometrické sítě hovořil Mgr. inž. Kie- 'nejdokonalejší.
,
purski. Po ukončeni druhé světovl! války byla ,na celém
Po přednésených referátechbylaotevfE1na
velmi živá
. ~zemí PolskazaGhována síť jen asi na 30.% území. Byly
diskuse, která v 'podstatě vyzněla v' souhlas a hrdost
to ·v podstatě .fragmenty různých. triangulací na::zájem
,s dosaženými výsledky, nové polské triangulace.
Do
na sebe nenavazující, budovaných v 1etech 1880 az 1944,
diskllse' zasáhli tak,é maďarští dé>legáti, kteří v současné
a tedy s"různou přesností a jakostí. Operáty byly v dedobě podobným způsobem řeší budování trigonometrické
solátnim, stavu 'a většinou nebyly úplné. Rozsáhlá obl).ova sítě,
, a . budování v celém p()lsku postavila, polské ge?dety"
Závěr konference polských geodetů vyzněl v klaďném
před naléhavý úkol ry.chle zásobit projektp'nty mapo-o hodnocení dosud dosažen,ých výsledků a správnosti nayým elabórátem a také obrana státu si vyžadovala nové
stoupenéhoposťupu
a prováděného vyrovnáni. Je jistě
a přesné mapy. Objevila se nutnost rychle a levn~ vy- ,úspěchem
polských geodetů, 'Že za 12 let vybudovali
budovat' na celém úz'emi triangulaci. Po válce se také
na celém území Polska triangulační. síť lÍlodernlm a
'projevil nedostatek kvalifikovaných pracovníků-geodetú
netypickým způsobem. Jde' o vyřešeni velmi smělého'
a materiálu
(dřeva, 'ce)'llentiI, žele~a" měřických ,příprojektu, který vznikl již v emigraci v průběhU druhé
strojů, vozidel apod.). Všechny tyto oj{Qlnosti a nutnost
'světové války,Dosažen~
výsledky jistě postačí. běžné
, ryehlé.ho ukončení dané úlohy sí vynutily realizov~t
praxi a umožní řešení všech naléhavých úkolti ve výsm~lý projekt, odlišný od dosud prováděných t;riangllstavbě a v budování polského hospodářství i pro obranu
'lací. Po zjištěn~ ',skutéčného stavu bylq'k realizaci přistátu. P'olští geodeti museli v průběhu' triangulačních
kročeno, a až do 1'. 1951 byla budována siť ast~onomicko-'
prací překonat celou řadu překážek a potíží a celá hda
~eodeti~ká a, síť vyplňující.
Na. konferenCI polských
problémů je ješt6 čeká při definitivním vyrovnání. celé
geodetu v t9ce 1951 byly stanovenyzás~dY pro budován,í
sifě tak, aby tvorila ho~ogenníCe'lek,
použitelný i pro
sítí a ,prO předběžné výpočetní práce. V používání přenáročné a přesné práce geodetické:
'
no~nýchvěží
byly již získány dobré zkušeností a poZároveň se ovšem obJevila naléhavá nutnost' vydat
stupem doby ,byla organizace ještě zlepšena. Z tabulky,
v nejbližší době katalog všech trigo~ometrickýchbodů
'
je zřetelně "idět hospodárnost p~enosných věží po všech
stopografiemi
a souřadnicemi;. aby technická praxe
stránkách.
'
.
mohla výsledků 12leté 'práce využívat. Pro velmi přesné
a náročné gráce 'bude i nadále prováděna místní trian", gulace.
,
,'cíl
NákladY
,c
Potfcbnw
, "Souběžně s konferencí byla organizátory uspořádána
,
čas
pro
''''""po
""dl
výstavka, kde byly vystaveny modely polskych typisopostaveni
na
matc,na
0'"
věže
vaných' věží stálých i přenosných, typy signálů použí""
00";
riál" ~zdY
vaných u sití vyp!ňujicích i zhušťovacích, makety s postupem triangulačnich
prací
polpích i výpočetních,
100
100
100
100 ,
Přenosná věž
vzory stabilizačních znaků svrchních í spodnich i za~
-~~ --~.
Typová věž s vestavějišťovacích značek. Byl' také vystaven model věže žele<lbs'ervačnim
zobetonové. Výstavka vhodně doplňovala referáty. V neným'
516,
226
220
stolkem
117
oficiální části byl uspořádán. ~Í1lturní avlastivědný
~-~
---I
"
•
prognim, ve ,kterém účastníci !1avštívili klášter v Olivii,
Typová věž $e 'Zvl~tnil
'varhanní koncert, gdaňskou operu: návštěvu Gdaňska'
konstrukci. pro ,obs prohlidkou města li přístavu, a návštěva G4yhě s' vy254
' servačIJ.f stolek
'
300
143
8701
jížďkou na ')'lloře:
Konference sama měla velmi vysoko\! úroveň a ..je
, škoda, že z Československa nebylo :více účastníků. ,Také
Celá konstrukce je - podle mého názoru . předimenpolští: geodeti litovali,' že jejich nejbližší SlJused, 'ČSR,
. $ována a takě'cílové
značky jsou mohutné. pro usnadvlastně nevyslal ani Jednoho oficiálníhO delegáta.' Já
něni cileni opatřeny křidélky, poněvadž:montovaná
vě7. sá'm jsem se konference' účastnil jen náhodou proto,
'není ukončena střechou. Cílové značky jsqu' natřeny
že se konala v době mé stqdijní cesty do ,Polska. ,
červenou a bílou barvou: Představu o d.osažehých úspo,
, Ihg. Jaromír Tlustý;
rách na materiálu, nemluvě o, mzdách a' ,pracovnich hokatedra g~~ézie, ČVUT Praha
dinách, nám jestě [épe umožni konkrétní srovnáni proUpozornění čtenářlim
vedené v určitétriangulované
oblasti, kde bylo vybuNaše administrace
má na skladě' omezené mno~ství
dováno,2316 trjg, bodů, Kdyby se teI).to počét ,bodů sig'některých čísel odborných Úichnických časopisů vydá, nalizoval 'typovými věžemi se samostatnou korstrukcí
vaných ve Státním nakladatelství
technické, literatury
pro obs~rvačni stůl, byla by spotř~Qa dřeva., 40 183 m3•
,z ročniků' 1957, 1958 a 1959. Chybí-li 'vám ,některé číslo'
Na celou tuto síť bylo v-šak upotřebeno jen 411 přeno'lzuvedeRých
ročníků, pošlete nám ihned objedr.ávku,
ných věži; kterými byly postupně všechny bOdy signalikterou vám podle skladových možností vyřídíme obrazovány a ,z nichž byla provedena observace. Na 41~ př€'.
nosných '"ěží bylo upotřebeno jen 8480 m3 dřeva. U'llpora" tem' prosti;'ednictvím Poštovní novinové služby.
Státní, nakladatelství techniCké 'literatury, '
základního materiálu dřéva je tedy 31703 m3., Qalšlql
admii1fstracf! časopisů.
předmětem . sl~dováni byla ..i struktura 'nákladu
v různých
.
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Vyhodnocení socialistického soutěžení
v ústavech geodézie a kartografie
za III. čtvrtletí 1959
526 :331.876(437)

Ve III. čtvrtletí 1959 se ve většině ústavů geodézie
a kartografie rozšířilo a prohloubilo vnitroústavní socialistické soutěžení mezi pracovními kolektivy. Iniciátorem
socialistického soutěžení se stávají stále více závodní odborové organizace, dílenské výbory a úsekoví důvěrníci.
Projevilo se to ve zvýšeném počtu kolektivních a individuálních závazků, uzavíraných především na zvládnutí
a překračování obtížných a důležitých úkolů, na zkracování termínů a na zvyšování efektivnosti výroby.
Ve většině ústavů byla projednána účast pracovníků
geodézie a kartografie na všenárodním hnutí za zvýšení
úrodnosti půdy a bylo uzavřeno mnoho závazků jednotlivců a kolektivů na brigádnickou pomoc při melioračních pracích. Většina oblastních ústavů geodézie a kartografie uzavřela celoústavní závazky na splnění úkolů
ročního plánu před ukončením roku a na využití takto
získané výrobní kapacity pro vyhotovení mapových podkladů pro meliorace a závlahy půdy.
r v tomto čtvrtletí mohutní v ústavech geodézie a kartografie soutěž o titul brigády socialistické práce. Jejich
počet vzrostl proti II. čtvrtletí 1959 o 20 nových kolektivů.
Koncem III. čtvrtletí t. r. soutěží o titul brigády socialistické práce celkem 53 kolektivů. Soutěžící kolektivy se
zaměřily v tomto čtvrtletí na zkvalitnění svých závazků,
zejména v převýchově člověka, ve zvyšování osobní kvalifikace externím nebo dálkovým studiem na odborných
školáchi:l v patronátní pomoci kvalifikovaných pracovníků
studujícím. Kolektívy sí většinou vytvořily dobré podmínky
pro získání hrdého titulu brigády socialistické práce. Přes
tento úspěch se však zjišťuje, že některé ústavy nevytvořily dostatečné podmínky pro rozvoj soutěže o titul
brigády socialistické' práce a že ve zkvalitňování socialistického soutěžení upadají v sebeuspokojení.
Všechny podmínky celol?tátního socialistického soutěžení
splnily ve III. čtvrtletí t. r. tyto ústavy: Geodetický
a topografický ústav v Praze, Kartografický a reprodukční ústav 'v Praze, Oblastní ústav geodézie a kartografie v Plzni, Oblastní ústav geodézie a kartografie
v Českých Eludějovicích, Kartografický
a reprodukční
ústav v Modre-Harmónii, Oblastní ústav geodézie a kartografie v Bratislavě a Oblastní ústav geodézie a kartografie v Prešově.
Na základě zhodnocení dosažených úspěchů v socialistickém soutěžení a plnění hospodářských ukazatelů ve
III. čtvrtletí 1959 a po projednání kolegiem předsedy
ÚSGK a předsednictvem
ústředního výboru Odborového
svazu zaměstnanců místního .hospodářství b~lo uděleno
čes t n é u zná n í I. s tup n ě s propůjčením putovní
Rudé standarty ÚSGK a ÚVOSZ MH Oblastnímu ústavu
geodézie a kartografie v Českých Budějovicích a čes t n é
u zná n í II. s tup n ě Kartografickému a reprodukčnímu
ústavu v Praze a Oblastnímu ústavu geodézie a kartografie
v Bratislavě.
Mimo to udělil předseda ÚSGK Oblastnímu ústavu geodézie a kartografie v Plzni zvláštní uznání za neustálý
a úspěšný růst produktivity práce a rovnoměrné plnění
hospodářských ukazatelů.
Předseda SGK udělil zvláštní uznání Oblastnímu ústavu
geodézie a kartografie v Prešově za pohotové a úspěšné
plnění rozsáhlých úkolů při socializaci vesnice a za zajištění
mapových podkladů pro zúrodnění půdy východoslovenské
nížiny.
Putovní Rudou standartu
a čestná uznání odevzdali
vyznamenaným ústavům zástupci Ústřední správy georézie a kartografie
a ústředního
výboru Odborového
svazu zaměstnanců místního hospodářství na slavnostních konferencích ROH.

Vyhodnocení nejlepších pracovníku v resortu
ÚSGK za rok 1959
526 :331.876( 437)

U příl-ežitosti oslav 42. vÝročí Velké říjnové socialistické
revoluce bylo vyznamenáno rOzhodnutím kolegia předsedy
ústřední správy g~dézie a kartografie a' předsednictva

ústředního výboru Odborového svazu zaměstnanců místního hospodářství čestným odznakem "Nejlepší pracovník"
30 pracovníků resortu ÚSGK.
Lad i s 1a v K a n d a, výzkumný technik Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického v Praze,
D i m i t r i j G e b a u e r, technik Geodetického a topografického ústavu v Praze,
I
S t a n i s 1a v Hra d,
ofsetúvý stroj mistr,
Ma r i e
r o v á a V 1a d i mír
N i k o d é m, pracovní
kolektiv Kartografického a reprodukčního ústavu v Praze,
E i c hne

S t a n i s 1a v B 1a h u t, kopista Kartografického
produkčního ústavu v Praze,

a re-

inž. Jar o s 1a v K o te r a, vedoucí měřického oddílu
Oblastního ús~avugeodézie a kartografie v Praze,
Han a B r y n d o v á, kartografická kreslička
ního ústavu geodézie a kartografie v Praze,

Oblast-

Han a B r y n d o v á, kartografická kreslička Oblastního ústavu geodézie a kartografie v Praze,
inž. Fr a n tiš e k K r a u s, vedoucí MS Praha Oblastního ústavu geodézie a kartografie v Praze, .
V á cla v For m a n, kartograf
dézie a kartografie ,v Plzni,

Oblastního ústavu geo-

V á cla v Ti c h ý, vedoucí OMS Bílina Oblastního ústavu geodézie a kartografie v Liberci,
J i ř í Brt
a kartografie

e k, technik
Oblastního
v Hradci Králové,

ústavu

geodézie

inž. Jar o s 1a v K á b r t, vedoucí OMS Dvůr Králové
Oblastního ústavu geodézie a kartografie v Hradci Králové,
L u d ě k Noh á Č, technik Obklstního ústavu geodézie
a kartografie v Českých Budějovicích,
A n t o n í nAd a m, technik Oblastního ústavu
dézie a kartografie v Českých Budějovicích"
Rud o 1f Pat o č k a, technik
dézie a kartografie v Brně,

geo-

Oblastního ústavu geo-

inž. Fr a n tiš e k K 1Lm e c k ý, vedoucí fotogram-.
metrického oddílu Oblastního ústavu geodéziea kartografie v Srně,
Zde n ě k Sed 1á č e k, technik Oblastního ústavu geodézie a kartografie v Opavě,
Jar o s 1a v B o c h e z a, technik
geodézie a kartografie v Opavě;

Oblastního. ústavu

R li dol f Vy ž r á 1e k, technik Oblastního ústavu geodézie a kartografie v Opavě,
inž. A n tón Mel u Š, vedoucí mapovacího oddílu Geodetického ústavu v Bratislavě,
inž. K vět o s 1a v Š pilI e r, vedoucí čety Geodetického ústavu v Bratislavě,
F i 1i P Š čep k a, fotogrammetr Geodetického ústavu
v Bratislavě,
E v a S 1o bod o v á, kreslička Kartografického
a reprodukčního ústavu v Modre-HarmóniL
.J á n G e r gel',
nátiskařKartografického
a reprodukčního ústavu v Modre-Harmónii,
A n n a K v a s ň o v s k á, Kartografka Oblastního ústavu
geodézie a kartografie v Bratislavě,
Š-t e f a n M i š k e j, vedoucí čety Oblastního ústavu
geodézie a kartografie v Žilině,
inž. J á n T url í k, vedoucí OMS Sabinov Oblastního
ústavu geodézie a kartografie v Prešově,
M i c hal Hru b i z n a. technik Oblastního ústavu geodézie a kartografie v Prešově,
E 1e Ó nor a P a k e s o v á, technička Oblastního ústavu
geodézie a kartografie v Prešově.
Předseda Ústřední správy g20dézie a kartografie s. inž.
Jaroslav Průša a předseda ústředního výboru Odborového
svazu,zaměstnanců místního hospodářství s. Václav Beran
odevzdali vyznamenaným .nejlepším pracovníkům čestné
odznaky na slavnostní konferenci dne. 17. listopadU 1959
v Ústředním kulturním domě dopravy a spojů v Praze.
Jirák

Ustavení závodní pobočky Čs. vědeckotechnické společnosti při ústřední správě
geodézie a kartografie
525:331.876 :06(437)

Na konferenci čs. geodetů a kartografů konané v květnu letošního roku v 1:atranské Lomnici bylo přijato
usnesení vybudovat v celostátním rozsahu organizace
československé vědecko-techrtické
společnosti v oboru
geodézie a kartografie.
Jako centrální sloZka byla nejprve ustavena odborná
skupina geodézie a kartografie při Československé vědecko- technické společnosti
sekce stavebnict\"Í
Praha. Po jejím založení bylo a zůstává dalším úkolem
vybudovat závodní. pobočky VTS při G'SGK a jejich ústavech, při vysokých a průmyslových školách zeměměřického oboru a jiných složkách, které konají zeměměřické práce.
Jako první byla ustavena závodní pobočka při Ústřední správě geodézie a kartografie.
Na ustavující schůzi, konané dne 26.' Června 1959 byl
vyhlášen program činnosti závodní pobočky VTS. Úvodní přednáška o problémech mapování ve velkých měřít~
kách navazovala na jednání v 1 atranské Lomnici.
V období dovršování socíalistické výstavby v naší vlastí
a v době mohutného rozmachu techniky, chce závodní
pobočka přispět také v oboru· geodézie a kartografie
k dosažení nejvyšší úrovně technického rozvoje, k široké mechanizaci výrobních procesť1 geodetických i kartografických prací a tím i k jejich zpr9duktivnění.
Za členy pobočky se přihlásili technici, ekonomové,
právníci i administrativní
pracovníci a· jsou tím dány
předpoklady pro možnost komplexního řešení nejzávažnějších problémť1.
II( plnění
vytyčených
úkolů bude VTS organizovat
přednášky, besedy a exkurze, výstavy a konference
o speciálních technických a ekonomických problémech.
Nechce zť1stat ve své činnosti osamocena, nýbrž .bud,e
spolupracovat s organizacemi VTS na ústavech, školách
i na jiných složkách. Chce široce přenášet zkušenosti
pracovníků. ze zahraničních cest a informovat o stavu
techniky v zahraničí, propagovat neJproduktivnější metodu měřickou, metodu fotogrammetrickou
a nejproduktivnější početní metody na moderních děrovacích,
reléových a elektronkových strojích a všestranně podporovat vynálezecké a zlepšovatelské hnutí.
Dá se říci, že dosavadní činnost probíhá úspěšně. Problemátika
mapování ve velkých měřítkách,
besedy
o zahraničních cestách, velmi zajímavá přednáška o Číně a exkurze na stavbu mostu ve Žďákově a na přehradu
u Orllka jsou první akce, které vrs v rámci svého programu pořádala.'
V současné
době jeví se již možnost spolupráce
s dalš'mi závodními pobočkami VTS, zatím již založenými.
Jsme přesvědčeni, že společné úsilí pracovníků VTS
přispěje k většímu rozmachu čs. geodézie i kartografie
a k jejímu širokému uplatnění využíváním nejnovější
vědy a techniky.
Mo.
%ivodnl kluby
literatury

ROH
Stitnlhb
nakladatel.tvl
technické
a Fakulty hlžentrokého
stavitel styl

v. REPRESENTA~Nr PLES TECHNIKŮ
se koná v sobotu
23. íedna 1960 ve 20,30 hodin
v obou sálech sjez:dového paláce PKOJF.
Při této přflež;tost;

zve závodo/. výbor ROH F/S zároveň vlechny
k přátelskému setkáof.
K tanci hraji před ni džezové a &myčcové. tanečnl orchestry
v čele s orch.strem
KARLA VLACHA. Dále vystoupí orchestr
SILOiE POHANKY z Bratislavy a KUČEROVA SKUPINA ••
Na elektrofonické
varhany hraje OTA ČERMÁK.
Předtančení
řldl
tanečnl mlstří J. PAVLfK a J. TRUBAČ
erbsolveoty

Vstupenky
v pFedprodejfch od 6. ledner 1960 ve nátaicl
SNTL.
Prerher 2, Spálená Sl, nebo ve nátoicf F'S Proher 2, Trojernovo 13,

Přírůstky mapové dokumentace VÚGTK
v Praze
ČSR:
Mapa severní
hvězdné
oblohy. Kvasiazimutální
zobrazení.
Autor
mapy: Josef Klepe.šta. Autor textu:
inž. Ant. RUk!. Vydala ÚSGK.
Zpracoval a vytiskl KRÚ v Praze. 1. vydání - 1~58. Náklad 2000
výtisků. Provedení: ofset. Mapa o 4 dlIech. dlI (papír) rozměru 83X89
ce-ntimetrú. složená do formátu 21 X30 cm. Textová příloha k mapě
28 stran. tab. I-IV.
Cena 23 Kčs. VÚGTK - čís. přír. 267/59.
VÚGTK - čís. přír. 267/59.
~
Podkladem pro sestavení mapy byl katalog A. Bečváře Atlas Coeli
Skalnaté
pleso II. (Přírodovědecké
vydavatelství,
Praha 1951).
Hvězdy do vzdáleností 5 paprsků jsou zakresleny podle tabulky Peter
van de Kampa ze Sproul Observatory.
Difusní mlhoviny a galaxiE'
jsou kresleny
schematicky
podle fotografií.
získaných
většmou
na
observatořích
Mt. Palomar a Mt./ Wi1son v Kalifornii.
Textová příloha k mapě je rozdělena
do lesti hlavních kapitol:
Obloha a její obraz. Polohy hvězd. Slunce a sluneční soustava. Galaxie, ve které žijeme.
Vnější galaxie.
Rozdělení
astronomie,'
její
význam a praktické
užití.
Vydání uvedené mapy přispěje
hojnou měrou k získání znalostl
o základních astronomický~h
poznatcfch, které dněs již patří ke všeobecnému vzdělání.
Plavebuí mapa Vltavy a Labe. MěřítRo 1 :10 000. Vydala ÚSGK. Odbornou část zpracovala Plavební správa v Praze. Mapovou část zpracoval a vytiskl KRÚ v Praze. 1. vydálií - 1958. Náklad 1011 výtisků.
Provedení:
ofset. Knižní uspořádání,
formátu 22 X16 cm.
VÚGTK - čís. přír. 284/59.
Splavná traťvltavsko-labská
(od Kamýka n. Vit. po soutok Vltavy
a Labe a dále po Labí do Hřenska) je zakreslena na 120 listech o rozměru kresby 14 X19.5 cm.
U Vltavy je na mapě uvedena jak stará kí!ometráž, začinajíci v Českých Budějovicích
(černé čislice),
tak novli kilometráž,
která bude
provedena s nulovým bodem u ústí Vltavy u Mělníka (červené číslice).
Prozatlm je tat9 nová ki10metráž provedena v úseku slapské zdrže.
Kilometráž
plevebnich
kanálů. je vyznačena
v mapě kursivou.
Dále
jsou uvedeny pro plavbu potřebné
smluvené značky s vysvětlivkami
v příloze.
Mapa je určena pro provozovatele plavby í jiné zájemce a má přispět
k zlepšel1í plavebního provozu a k sníženi nehodovosti.
Soubor turistických
map:
Beskydy. Měřitko 1 :75000. Vydala ÚSGK za spolupráce
Ústředního
odboru turistiky ČSTV. Zpritcoval a vytiskl KRÚ v Praze. 2. vydánI 1959. Náklad 30350 výtísků. (35001-65
350).-provedení:
ofset. Rozměr
kresby 99,5X69 cm, složená do formátu 13X22 cm. Cena 5 Kčs.
VÚG'r'K - čís. přir. 265/59.
Jeseníky. Měřítko 1:75000. Vydala ÚSGK za spolupráce
Ústředního
odboru turistiky
ČSTV. Zpracoval a vytískl KRÚ v Praze. 2. vydánl.1959. Náklad 35 000 výtisků. (20 001- 55 000). Provedení:
ofset. Rozměr
kresby 99.5X69 cm, složená do formátu 13X22 cm. Cena 6 Kčs
VÚGTK -

čís. přír.

264/59.

Francie:
Atlasy:
Pierre Gourou
Professeur
au Collége de France
A t I a s cJasslque
France Union Francaise
- (I. atlas)
A t I a s classlque
Le Monde' moins' la France - (11. atlas)
Librairíe Hachette, Paris - (Formát 24,5X32,5 cm).
První atlas obsahuje
velký počet map Francie,
a to: klimatícké,
geologické,
admínistrativní,
lidnatosti.
půdní, zemědělské,
chovu a
lesního hospodář~tví.
dopravy, prů.myslu a !yzického zeměpisu. UV,et1en j ••.. dále plán Paříže, jejího okolí a Pařížské
pál1ve. Následuji
mapy francouzských
mateřských
zemí a držav. Závěrem je abecední
seznam z'eměpisných n§.zvů.
Druhý atlas obsahuje mapy světa vyjma Francíe. Úvodem jsou ukázky map v měřítku 1 : 50000, 80000 a 200000. Následují mapy světa:
obou pólů., oceánů, geologická,
klimatická,
mořských proudů.. lidnatostí a ra". tropických krajů.; dále fyzické, politické, ekonomické, klimatické a jiné mapy Evropy, některých
části Evropy, SSSR, Asie,
Oceánie. Ameriky a Afriky. Závěrem jsou uvedeny četné hospodářsko-statístické
mapy světa. K atlasu je připojen
abecední seznam
zeměpisných
Oba atlasy

názvll.
jsou edičně

i obsahově

pozoruhodně.

Hor.

Vydává Ú,středni
správa
geodézie
a kartografie
ve Státnlm
nakladatelství
technické
literatury,
n. p., Spálená
51, Praha 2 - N?v~
Město, tel. 234441. - Redakce:
Ústřední
správa
geodézie
a karttgrafle,
Kostelní
42, Praha
'1-Holešovice.
Vedoucí
redakce
mz.
VJadls,lav Sachunský.
Výkonný
redaktor.
inž. František
Storkán,
tel. 774-41. - Inzertní odděleni:
SNTL, Praha
2, Spálená ~1~ telef~n
234441, linka 369. Tiskne Mír, noviná.řské
závody,
zá.vod 1, Práce,
Václavské
náme!.tí
15, Praha 3 - Nové Město. - Vychazl 12krat
ročně; toto číslo vyšlo 1'5. 12. 1959. - Cena jednotlivého
čísla Kčs 1, -;
celoroční
předplatné
Kcs 48. -.
Admínlstrace:
pošt~vní
novmový
úřad, .Jindtlšská
14, Praha 3. Objednávky
přijímá
každý
pOštovní úřad nebo doručovatel.
Do sazby 3. 11. 1959; do t'sku
~. 12. 1959; náklad .2000 výtiskU. Paplr: text a příloha 7208~1l/70
g, obálka
7209-41/80 g. - Otisk dovolen jen s udáním pramene
a se zachováním
autorských
práv.
A-22600

