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Vznik j,lJvětlometné chyby' '(:Zpusobené ,nejistotou, v určeni, skutečného, zá'ff/ěrného bodu při signalizaci
Jsou naznačeny některé zpusoby, jak jilJmezit.!
'
\

~/.

.

.

,

,

l.Poutití světlomet!, v geodézii
Při měření vodorovných úhlů nebo astronomických
azimutů v záklaanfch geodetických sítích ,se často
používá k signal:'7,aclcilů speciálních světlometu. Pozorovatel zaměřuje na světlo~ které se jev,í v dalekohledu zpravidla jako bod nebomalýkotouček.
Centrační prvky se u.rčUjí zpravidla pro střed zfcadla,
svislou točnouosu
světlometu nebo střed ,žárovky.
I

cílu světlomety.",
,

řadriicemi předmětu (světelného zdroje) P(x, y) a souřadnicemi j!:lhoob~azu P'(x', y') tyto vztahy (viz např.
[3]):'
.
(1 )
I

(2)
!

'

'

r

1

Toto pojetí záměrnéh9 bodu však může být zdrdjepl ,'Ohnisková vzdálťnost f = VF ~ - -2 ' přičemž po·
značných 'chyb, nahodilého- nebo i systematického
charakteru. Jejich příčina je v.tom, že skutečným cilem
loměr ,-:měřený od vrcholu V ke středu kulové plochy
je vždy těžiště oJ)razu světelhého zdroje (vlákna žáS, je pro duté zrcadlo záporný,
rovky), (J,ťjiž skutečného nebo zdá:rilivého, yytvóř€lného
Je-li světelným zdrojem nikoli bod, ale malá kružní·
zrcadlem světlometi,L-A s:rrn'lrna ně nemusfbýt obecně
ce (ř€\Zsvisléhó svítícího vlákna nebo válce, obalujícího
totožný s,e sm,ěrem na s~řed světlo~etu.
šroubovicové
vlákno
vodorovnou
rovinou)". jejíž
poloměr je e a souřadnice střed)J..>$o,Yo bude obrazem
2. Zobrazeni' SVÍtícfuo zdroje paraxiálnimi paprsky
tohoto zdroje v paraxililwm prostoru kuželQsečka,
Předpokládejme, jak je v optice obvyklé, že světelné
daná rovnicí'
paprsky jdou zleva doprava! a zaveďme následující
",
2
2
2'
2'
2 '
způsob měření sou.řa,ďnic (obr. L): úsečky x měříme
(3) . [(f
xo)
(Yo
(x 'f
[f] (y),
,
.,/.
[2 fyo] x'y'
[2f(jxo+x 2+
yo2_(2)]X'_,
2
,
+'1
/
_[2/,2YO]y'+j2(X0
yo2_(2)
=0,

+

+

+

-e )] +
r

+

kterou snadno odv~díme; když z rovn. (1) a (2) vy',jádříme xa y ve funkci x', y'a 1a tyto hodnoty dosadíme do, rovnice kružnice (x -"-XO)2
(yyo)2 ---'e~=: O. Obrazem vlákna v paraxiálním prostoru
tedy pude eliptický, párabolický nebo hyperbolický
,válec.',
,
3. Skutečný světlomet
Póuze v prvním přiblížení lze vzorců paraxiálního
prostoru použít pro skp,tečný světlomet a získat tak
př~blížné, 'orientační výsledky. Muslme si uvědomit
předevšfni skutéčnost, že. v zájmu co nejdokonalejšího
vyu.Žitísvětla,
vydávaného
žárovkou, má zrcadlo
značnou světelnost, tj: poměr průměru účinného otvoru
k ohniskoVé vzdálenosti, dosahující ,až 2: 1. Ani
světelný zdroj - vlákno žárovky -nelze
považovat
\
za bod,ový. Za ,těchto podmínek se plně projeví celá
, třadl,l.
vad optického zobrazování skloněnými a širokýOIH.l.
'mipaprskovými
svazky, především vl1\ia sférická,
j
"
ale j jiné vady; nevyjím,áme' ani vadu chromatickou,
kladně doprava od vryholu V kulové l~.l)Uavénebo od- neboť většina skleněnýchsvftlomet~ých
zrcadel je
rá,žející, plochy ,po~adníce '!J ~lltdtíě 'nahoru\od osy x., střjbřena "{hlinikována) 'na zadní 'ploše, .takže vedle,
Na/obr. 1. je znázorněno zobrazeni- d-uttm zrcadlem. ' ' odraZ1l nastává ilQm světla.
!;
Při p:r~ním' rozboru 'zobrazení jednou ltuÍovou plo".
'-Ve světlometech se zpravidla používá zrcadel pa-,
chou lze předpokládat, že zobrazujenieie~ bodyležícI , raboliokých,k~erá neniají pro ohnisko sférickou vadu:
v blízkosti optické osy (j<;loucístředeínk,ulové plochy
roVlloběžné paprsky, jdoucí rovnoběžně s osou, se
,11středem vrchJíku, tvořícího láma-you neQo!odrážející - všecMy s,bíha,jí v ohnisku a naopak bodový světelný
plochu), a to jen paprsky jdoucím~ v"nej-bl~žš~ okoH, zdroj' v riěmdává přesně rov,noběžhé paprsky. Ostatní
opti~k~ osy. Ty~?~a:p'.J;s.ky a t~6okolí'optickéo,sy
.body ptOljtoru před zrcadlem. jsou však již ovlivněny
nazyirame paríl,Jualmml; Jen v tóm~o prostoru, zvanem
všemi optickými ,vadami. Uskllt.l'lč.n.éh9,.světlometu se
též Gaussovým, platí přesně ~zobra,z@vacLroyniGe~, i inoopě uplatní také nepřesnosti výroby světlometných ,
kterých dále použijeme.
"
,
:irc;;tdel, na něž nejsou kladeny vysoké požadavky.
'Pro zobrazení kulOvým zreadlem platí' mezi sou- ': Úplriývýpočet
zobrazení vlákna žárovky takovým

+

!

'

-

.{
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světlometným zrcadlem je prakticky neproveditelný
a není ho pro další úvahy ani potřeba. Provedeme je
s použitím 7:jednodušeného, idealizovaného modelu.
4. Pozorování 'světlometu'
Představme si zobrazení plošného zdroje Z, umístěného symetricky vzhledem k optické ose světlometu.
Jeho obrazem bude opět plocha Z', symetrická vzhle·
dem k optické ose, která bude buď za zrcadlem (zdánlivý obraz - obr.2a), nebo před ním (skutečný obraz
- obr. 2b). Aby pozorovatel vůbec mohl spatřit svět.

_.

neboť žárovka nevyzf1.řuje přesně podle Lambertova
zákona.
Pro dobré využití světla žárovky seřizuje~e světlo·
met vždy tak, 'aby úhel rozbíhání paprsků byl co nejmenší (obraz Z' co nejdále od zrcadla). S ohledem na
možnost přesné rektifikace (odst. 6) je lépe volit za·
ostření podle. obr. 2a.
5. Vznik světlometné chyby
V předchozím odstavci jsme definovali jako záměrný
bod B ten bod .obrazu svítícího vlákna, který pozoro·
vatel vidí 'jako světelné těžiště pozorovaného obrazce.
Zaveďme ještě pojem centraění střed světlometu (C), což
je bod, pro který určujeme centrační opravy, a záměrná osa světlometu (o), která je spojnicí bodů B
a C. Pokud tato osa směřuje k pozorovateli P, jde zá·
měra centračním středem C a jsme oprávněni použít
jeho centračních oprav. Je.li však osa o odchýlena od
spojnice CP o úhel w, vzniká v měřeném směru chyba
Lia, kterou nazveme světlometnou chybou.

Obr. 3a.

Podle obr. 3a máme

Obr. 2a.

10, je nutné, aby byl uvnitř kužele (dvojkužele mj,
obr. 2b), jehož povrchové přímky spojují okrajové
body zrcadla a obrazu Z' a protínají přitom optickou
osu.

.
sIn Lia

,

,

xc.
= x -,,'~SIlI

e

X Xc
= ---~-sin

8

Ježto úhel Lia a při správné rektifikaci
i úhly w a c jsou malé, bude
,
x'-xc
Lia

A

(úl -

U.a)

8

=---- . -

(w -

světlometu

Lia),

8

z čehož po jednoduché úpravě bude vzorec pro světlometnou chybu (ve smyslu opravy měřeného směru)
1
rF"l
(4)
Lia= ----.w.
8
-1
x -xc
Snadno se přesvědčíme, že vzorec platí i pro případ
3b. Pro ideální parabolický světlomet s bodovým
zdrojem v ohnisku, pro který je x'- Xc =
(paprsky
jsou rovnoběžné), platí zřejmě

-,--- +

=

Pozorovatel v prostorq a (obr. 2a, b - tyto a další
obrázky představují vodorovný řez) uvidí celý obraz
Z' a bude zaměřovat na jeho světelné těžiště, které
můžeme nahradit bodem na optické ose.
'
V prostoru f3 bude viditelná jen část obrazu Z',
jejíž světelné těžiště bude obecně mimo optickou osu;
ježto zde nastává již značné zeslabení světla, nepřichází tento případ prakticky v úvahu.
J e·li obraz vlákna Z' před zrcadlem, nastává ještě
da.lší možnost: že pozorovatel je mezi obrazem a zrcadlem. V prostoru y bychom spatřili jen světlou skvrnu na
zrcadle, označenou pro body P1, P2 jako 81, 82, Poloha
této skvrny závisí na poloze bodu uvnitř světelného
kužele; jen pro body na opt~cké ose je souměrná
vzhledem ke středu zrcadla: Konečně v prostoru <5
bychom spatřili skvrnu na celém zrcadle - její svě·
telné těžiště však ani v tomto případě neleží obecně'
(není.li pozorovatel na optické ose) ve střeQ.u zrcadla,

(4')

Lia

=

w .

Tážeme se nyní, jaká je největší možná hodnota
světlometné :chyby Lia? Pro největší opravu, platí
kromě (4) také
,
x -Xc
Liamax = -~~--. Cmax·
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Označíme.linynf poloměr účinného qtxo:ru zrcadla ll,
bude pOdle obr. 4, v němž je S střed kulové plochy (jíž
nahrazujeme s postačitel.nou přesností i,parabolické
zrcadlo):

Podle-,uvea~nýc}l ~zorců'byly vypočteny orientační
hodnoty,Q,baažené,v;tab. l.a 2; Jeuyažován čs. sv~tlo.
.met Ffič, ({ ·"':"',14 cm, R = 12,5' cm; y = 0,25. Ib:m).
Tab~'l.\.,

II

.1!km

10
20'

20
60,

O

Tab. 21

L1 dmax

.x'\

' ±2'l;6
' I" 3
\0'';6
0",4

, 10m
100m
lkm
10km
I

I

wm""

I

±49'10"
10'30"
6'40"
6'10;'
6'09'"

00

,

Hodnoty AG-budóu ve skuteqnosti poněkud menší,
než·udává tab. i.,protože u okraje I:lvětlometunastává
'zesla;benťsvětla>V
&5.%poloměru' světelného kužefe
Obr, 4.
činí' intenzita světla jen asi 17 % maximální (osové}
intenzity . (Podrobněji o fotometrické st'ruktuře světloR
111etnéhopaprskllviznapř.
[5] 1 [6].)
,
tg 1iDl&X = x'
d
Maximální hodnota Wmax bude ye s~utečnosti v.důsledku různých nepravidelností výbrusu skutečného
kde d = 2 lježto úhel E~x'je . světlo~etného zrcadla I.!-si poněkud menší, než jak ji
udává tliib. 2. /
u správně zrektifikovaného světlomet.u malý, búde
Odhadnetne, j.eště.lhejme~ší od0hylkuzáměrné
osy
,;"
"R
"
světlometh
-;;;,která
již
způsobuje
maximální
světlo.
Em"x = e . x'
d
..- ,
,,
'metnouchybul
Aam",,·
.
!.
takže maximální s~tlometnáéhyba
je
.
,
d'
A
"
R
DOsadlme . o vzorce (4) ho d'notu uO',max
=
"x'
~xc
R'

+

Vl~.(2~r1/~

tt

+

A.a

==~-.
x'+d

max

e. ~.

,,--.
8

"-

Uvážíme-li, že body (f a J)jsouu skutečného světlometu v'Ždy blízko sebe a žedh x' , dostaneme pro
maximální světlome~nou chybu,
' , , .I

(7)

Ad;:'"x .

!

'R
rt.8

o

ď

8

.kde e "f: 206 265"
' .

BUde,pa,k zřejmě platit
" -"
"" I,R,
, '
(ll)w=,e
-.--,--.
+A.qll\l'X
x -x;;' f
'
DrUhý, člen v tomto vzorcI Je vždy malý; o· velikosti 0/' rozhodne,.tedy první Člen. Pro qámi llvažovany světlomet·· bude platit při'9ližně \. '

.
.
\....
.~
25783
.,' \
':'
• 0[':"" (.~ ,.,)
A.amax•
Vypočtemk, pří jaké největší/ qáchylce WmllX lze
,x -xc m
ještě spatřit~větlo. Uvažujme JvětloDl~t O = 14 cm, ,
R =:= 12,5 c~, jakéh6 sepo\lží'1'á v ČSSR. Pak ď . , 2,8 První člen vypočtlmý; podle tohotů vzorce je uveden
v tah. 3:
.~.
" 'ClIl není třeba dbát a lze psát podle (6')
I'
R'
..
'8miq • (J.-,.
.
.
x
25783
(+o~xc)m
V případě plošného zdroje o pťloměru yplatí '(obr. 4.)
" .R+ '!I"
,y'"
l..Om---

+

t

tg Emax = x'
,

+d

+d'~

r= tgsm"x +x'

.

'

Zevztahů

\

(l)a(2)

dostane,me 'y'

=

I

y ... ~

\což dosazeno do předchozího. vzorce dá"

.' _

I

. tg

=

Emax

. '. _'y!+
tg

Emax

.

'

x ,

lkm,

Lkm

Z,6"

,00;

0;0"

'

'I
'x'

+ 7- -:--.~,
-(F,světlomet~
1

±42'50"
4'16''''
26f,

"'l~-m

+7

J~k ,yidíme;, 'jsou požadavky ni přesnost-taměření
dosti' přísné, chceme-li zároveň' dobře
vY\l~t světelnéflotqkužárovky.ď
"
'

'6.ŠniženiVlivu světlometn~ ~hyby
}lledejmenyníprostředky,
jak snifit.vliv této dosti'
nebezpe~~é. chyby! ,Tatdi a La~la.:\[efe, ktegye
své
k~e [~l,kvali~tivně analyzují tentozjj3V, doporučují
w
; i..
zmenŠit .piJ.óměr zrcadl~ plonou, resp. pro menší
1
.J:ak'snadno nahléd.neme,vzorce pro odhadmf1rximální
vzdáleno~tf -p~celé
zrcadlÓprůsvitným papírem,
světlom~tné chyby (7)můje být po\lžito '\vt9.J!lťót3,k~epa_kzáfíjMOrov:noměrný
kotouč;. "i
případě. V obou případech platí
.
.
2. zaniěř<'míť paprsek~le
oka na světlomet, rozsvíce·
nO)
.
wma;"
,1:1nax+ A.amu
'
) ,ný na,observ.ťljící sia.'.nici:''
"
, řlpltli~ě
w,na.x\r=e~a~ A.0'nu-x
'P.,rv.ní dQppručení.1e b~pgchý1>y správné. Nelze ho
a s ohledemllá malos~ úhlu ~emaxa skutečnost, že x' ~ d
a x'~I dostane~e po úpravě
.
".
'"
/
, ,
(9~)
;ma"~'-n-,!ď
e'; ',Y ,'
I :,,td,'),'.,,,

e:riax\+

(1,+

1

,

';/

'~'--..-
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:vša~, použít za nepříznivých ppdm,í:tie~a na,velké
, / V'zdáJenqsti. Druhé doporučeI).í, však vzhledem, k \ po·,
~adované přesnosti (viz tab. 3) neodstraní' zvýšený
rozptyl měřených směrů ani ptipadné systematické
chyby.
;
','
"
Má·lí zaměřovací 'dalekohled světlQm~tu:zvětšení \
asi 8x připrůIQěr4 objektiyu asi 3 cm, l~epřesnost za,
""
"
' 60",
.
měřen,í ,charakterizovat ·střední chybou m =
,+,
,

."

-V-'.:z3r
,-

,

::h4"(viz [41), která platípřibližněl?ro'
zaměřování.
jednoduchým vláknem na bod. Bylo h-y proto ,vhodné
7;výšit zvětšení dalekohledu.
'
, Prb přesn~u rektifikaci ~větlometu pak lze inav!,h,;
nout tentol způsob. Po přibližné rektifikaei způso~m,
doporučeným pro daný světlomet" pro'Vedeme jeho
přesné zaQfi1;ření: pomocný dalekohled (theodolít)
zaostříme pa nekonečno (nejlépe poďle hvězd). Pak,l:lo
'Zanfějíme na světlomet, jehož světlo' bylo ztlumeno
/ re9statem. Theodolit přitom postavíme tak, aby zá·
m,ěra na světlomet byla'1'odorovhá,.a též· světlomet
zamětíme vodorovně. Žárovku nejR,rve vysuneme'
a dalekohledem sledujeme její přibližOváhf k zrcadlu.
NejJ?rve 'spatřím~ ostř~ nejbližší části vlákna\ a při
dalším přibližování, vzd,álenější, částečně' přektyté
části vlákna (šr(){Íbovice). V teto polozežárovk~
,!pevníme.
'.
Poté nastayíme.iheod,olit-asvětlomyt
tak;: aby je'jicp. zám~rnéos'y: splynuly -tj.
abycehtrační
střed.
světlometu i obraz vlákna~árovky
byly 'Ílasvisléni'
vlákně theodolitu, Proloženímdalekohledu, prómítne:
me směr do terénunebon~
kalIno postaven~niěřítk6.
Podle takto ljiště~ho
bodu nastavíme izaměřo\rací
dalekohled d'svěplonietu, přičemž na měřítku I).asta.vu·
jeme o vzdál~nost ea ve sniěru ,excentricity ilaleko;Wedu, jak llfznačúje těž obr. 5\NJW je ti Ilo.
.

.

~

,

.

. , Nakonec zaměříme dalekohledem dna theodolit 'P,
kterým změříme'úhly a, w a změříme též .v~dáIenost 80
(obr. 5). Búde pak
) ,
'
\,
,ď . Msin(x
1\
(12) \
x -xc = 80 ---'-'
• ,
.
.. sin(?J-a)
I

1

VytY9ujeml1-li v terénu pomocný bod pro' zaIhěřo. ván! světlometu, je nutno ho posunout ci ea ve směru
})Xc~~tricry/nebo'

úhlóvě

0'·(/'1.

,kd~

':~

8"

je vZ~ále-

nost tohoto bodu od centračního středu C. ,

Pokud pro nastavení signalizujeme ze stanice
pomocným světlometem, musíme požadovat, aby byl
též dobřezr~ktifŮ.wván a měl co nejmenší kolmou slož·
ku excentricity e pro uvažovaný směr (platí o něm vše,
co bylo 9:říve řečeno o rektifik~ci světlometu). Měřené
~měrypotomopravíme
o speciální korekci
.
'A"

q3)
kde

=

ua.

e

"

.

,± e+ ea

1

8

-;---;+1
x ~xc

8

cosec z,

z jezenitová vzdálenost záměry. Vyjde-li hodnota

~a.'; větší než ~a~ax' cosecz,

zavedeme tuto opravu
(~a." <~a~xcosec z). Vevzorcl (13) platí horní znaménlro tehdy, je-li světlomet příp. dalekohled pozorov'aného.světlometuvpravood.
spojnice OP, díváme·li se od P k O. Oprava ~ama:icósec zby měla stejné
zn,aménko jako ~a •. '
Poznamenejme ještě,že i nastavellí svě,lometu na maximální intenzitu světla je nejisté, neboť křivka změ·
nyÍntenzity' má v blízkosti osy světlometu (záměrné
nebo optické) plochý průběh. Všechny provedené úvahy
platí pbdQbně též fl'ro signalizování cílů světlomety
čočkovýmii- projektory.
Radikálním prostředkem k odstranění světlometné
chybl je' použití in,tenzíV,niho (plošného) světelného
zdroje, matné žárovky nebo vybojky, bez reflektoru.
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[5] OllTHKa a BOeHHOM ~eJ!é, T. II. ,113.l\BT. AH CCCP, MocKBa ;, ,neHHHrpB~, 1948.
'
[6] Ma P T.H H, ,n" TeXHHQeclfa>l ollTHI(a. <f>Í13MaTrH3, ~ocKBa,
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TabulkYI vyčíslených všech hodnot přech'odnié~pro projektování a vytyčovánípravoúhl~mi i pofárními souřadnicemi
,
.
I
.v še~atir.!ném i setinném dělení úhlu. ,
•... \

1

\,

doby, ale nezaručuje bezpečnost jízdy při nynějších,
,\
1. Úvod
zvýšených rychlostech a náprávových tlacích.
I
Bočnírázyžele,zničních vozidelna.koleji při přechodu
Č1ánk':Y
'v odhorných' časopisech pouka[lují na záya.
z 'přímé do oblou~u se vylučují při u-T,Č.itém
poloměru
oblouku 'směrovou, úpr~ou
vlóžením. přechodové
dy, nedpstatky a sm~ro,:é lomy v plynulosti přechodnice, vzniklé výpočťem podle dosud platných předpisů,
kři~ky, zv~népřechodhice. Téměř 100 let, tj. od roku
na zdlouhavost .a nehospodárnost 'výpočtů, nutných
1867~užívá. se na:všech drahádi ;výpočet ~pfechodIiice
pro vy~yčení přechodnice.N~vrhuJf se růz!1ázjedno~
podle Nordlinga aod ~ doby'neri.fvřeš!3níp'řechodnice
;.. znatelného pokroku. Nep'řesll,.ý vYJjocet přeehoilnice . du~ení výpočtů a sestavují ge různé druhy'vytyčova.
pod!e Nordlinga 'Vyhovoval pl;Omalé rychlosti telJ,dejši cích tabulek, vyžadující často na úkor přesnosti men~.

-

,
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platí pro, ,praktické použití p~uze' ve' svém kladném
úseku v části ZP až ZD. Bod za ve vzdálenosti l =np
od začátku ZP pfechodnice je k.oncový~ bodem p~echodnice pro kružnici o nejm'enším poloměru, určenéín
pro dO,v~lenou ry«,hlost v tabulkách 4 a 5 předpisu,.
OSD S~6i. Střed S oblouku kružnice
se nachází na
spolt:;čné normále přechodnice a kružnice.

šich poČé;tnich úkonů, avšak neodstraňujid.předchozi
nedostatky. V terénu jsou,některé vytyčovacitahulky
nevhodné. pro potřebu po\'5ítacíh,o.stroje. Dalším. nedostatkem dosavadního způsobu výpočtu přechpdnice
je,. že !Výpočet I Se musí provád~t:pro
každý případ
/ přechodnicezvlášť, č~mŽk.předvídaným nepřesnostem
přibývá: nepřesnost z možných chyb výpočtu a:zvýšený
nárok na kvalitu pracoYllíků.
'Hospodárnost
a efektivnost
vytyčovacích
prací
vyžaduje sestavení takových tabulek, jejichž použitím
/by odpadl jakýkoliv výpočet pro projekci a pro vytyčení vlastní přechodnice, za přísného dodrženi plynulosti ,koleje, a to nejen v přeéhodnicl, ale zejména
v b~ě napojenípřechodnice
na oblouk kružnice.
V krátkosti bude naznačen způsob výpočtu právě.
zpracovávaných tabulek přechodnice..
\,
\
2. Odvození rovnicepřechodnice
V ziákladním tvaru je přechodnice parabolickou
křivkou ..u-tého stupně určena rovnicí y = ex" .
Směrnice tečny v libovolném bodu kHvky je udána
tangentol,j...tečnovéhó úhlu'{3 a stanoví se'derivaci·rovnice I'řechodnice.
.
dy
I
y/ = dx = uCxu-l1 = tg {3.
. P0loměr křivosti ex v libovolném
přechodnice se vyppčte ze ,vzorée
,

(1

+ y"2) i

e =--',,-~
Y

/---",

bodu

křivky

a

y
N

s.:.

~.•.
I

..

4c

u

,

kde y' je prvá a y// druhá deriva~e:
d2
, ',\
y" = -y- = u (u -'-.l)C xU-2
','
. dx2,
.;
,

ex

=

(1 +yi2)~
--\y//-~

(Vl+-~gi~)3

= '~~il'-:~- -

1
1) C xu-2 cos8 /3
Pro přechodnici na železnic.i je voleno u = 3 ; křivka
má tvar kubické parabmy, která pro }ajištění plynulosti
koleje má mít v dotykovém bodu krince přechodnice
se začátkem vlastního oblouku kružnice· spo,lečnou
tečnu a stejnou křivost:
u (u ~

Y....=
y'
y"

=

Cx3
3Cx2

= 6 Cx

= tg /3

exl =

1
,6C ~ cos3

~ Podle předpisuS-:"61 je však přechodnice navrhována,za předpokladu, že kolmice ze středu oblouku na
tečnb. 'půlípřechÓdnici.
Za tohoto předpokladu' je

r

p' - (3 C r X

cos8 {3.

Pro splnění podmínky stejné křivosti, a tím stejného
.po10měru kři yosti e přechodnice a poloměru r. kružnice
:ve styčném bodu,má'býti
e~ r čili v druhéderivah
=.:

V = '6 dli (PJ .a rovnice

přechodnice y ~

6r l~({3)

Tato rovnice přechódnice by vyžfI,dovala složitého
.. výpočtu z důV'Qďudvou proměnných .,fl; a {3.Proto se
,počítá přechodpice ze zjednodu~eného vzorce'
,
.
x3
y;=orŽ"

tvaru

sinus {s~nA-= 2~)

úhlu, A-z funkce

'místo

matematicky
správně z funkc.e, tangens'
l
((tg A-~ 2 r
N~proti tomu, tečllový úhel {3 v libl?-

volném bodu přechodnic~ je podle S-61
určov~n
z taJ;lgenty. Vzniká' .tím,r()lldíl v hodnotě tečnových
úhlů, středkružni~e neleží na spqlelfué hQrmále a není
zachflyána ani společná te'čna přťlchodnice a kružnice.
Tím' vzniká lom v plynulosti přechodnice v konečné
jejíčástr
a všechny hodnoty přechódnice 'nejsou
__
x3
poftítány jednotně z rovj:lice y = ~6' l . Při zavedení
I
.
r
1
'
opravného součinitele krlvostl Y -;--'--,- ~ pro malé
,\
cos I\,
poloměry ~~užnic se tyto odchylky si~e zmenšují, ale
neodstraňují. Pro všechny poloměry oblouků nevy-

y: "

/3••Dosav.~dnívýpočet přechodnice

,
Křivkapřechodnice

hodnota

J.

1_
obecně C = _. -~-L.
/ 6 r x cos3 {3
6 r x I (/34
Pro styčny'lfod KP ",?"ZO je x = l,{3= AC

určena

.
x3
P"", y= --'.- (-obr; 1)
I
6 rl
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ehází jednotná ,křivka přechodnice i "Z duvodu zaokrwhlení přechodnice na nejbližší vyšší ~elé metry.
Poloměr křivosti přechodnice ve styčném ,bodu
,
r
'1
ZO je určen rovnicí e = ~,a
je tedy o~
větší 5
3
o'
"COS 11.
cos3 A
než poloměr napojujícího se oblo~ku kružnice. Tfm
vzniká další sm~rový lom v plynulosti oblouku, zejména u dlouhých přechodnic při.yětŠích rychlostech a maliÝch poloměrů kružnic. Ustanovení čJ. 5, odst. 2
předpisu S-61 o společné tečně a: stejné křivosti
v dotykovém! bodu je v rozporu s tímto předpisem
o stanoveném způsobu výpočtu přechodnicemi. Podle
dostupné literatury
je u: některých dr;:th Olnezen
již rozsah platnosti
rovnice přechoďnice
pouze

I

závady ve směrové plynulosti přechodnice odstranit
úpravou způsobu výpočtu přechodnice.K
zajištění
směrové plyn;ulosti, koleje! ve vlastní přechodnici
a v napojení na kružnici je nutno podle matematických
,požadavků dodržet ,umístění stř<!du kružnice na společné normál~ přechodnice, a kr1lŽnice. Křivka přechodnice je jednotná pro všechnypolo~řy
oblouků;
oblouky o různých poloměrech (obr. 2),·např. rl a r2
se napojují na přl3chodnici v bodech Zal a, Z02 ve

o

.

vzdálenostech

•

,

OJ'

== __r

Zl= npI

0

a Z2=np2

1

společného začátku ZP přechodnice.
Pořadnice k pro konec přechodnice
v;ltahem
, l2 __
za
Y ~ k = --~ = ---

'

pro délky přechodnice Z< _r_ .
.
.'
3,5
4. Přechodnice při teoretické ni převýšení /
Teoretické převýšeni Pf, je urče,no rovnicí Pt =
11,8 V2
'
r
' délka vzest;upnice IZ= np, kde součini-

= -

6

Tečnový úhel

r

za

OJ

r2

od

je urČena

.

60J

f3 určí se derivací rovnice přechodnice

/

tel, n se rovná 10 ,V,
'I
Po ,dosazení těJlhto hodnot do rovnice přechodnice
x3
x
y = 6 rl přejde' rovnice ve 'tNar, kdy průběh křivky
00

'

je závislý,pouze na'rychlosti V.
x3
x3)
\
x,3
Y = 6rZ = ifrnTi)fV2 =' 0,0708 n V2'
1000 r
x3

x3

x3

•.= ~70sV"f ~ konsb.
/' 11,8 i:ľ V2
Zl= n PI =
'o

=

6aJ

11,8 n P
Z2= n P2 = -~---

"

rl,

r2

':J.ZI=r2l2 = 11,8 nP = konst. w
Součin rZ, který je v textu --~)Značováll jako

,

konstantní,

takž.e

př~chází ve tvary

rovnice
'x3

=6w

přechodnice
'
o

II

y

je

OJ,

x3
= --Z

Obr. 2.

o'

pro danou tr3t:oV~!I rychlost

V, souěinitel n a PJ:o převýšení urěenéIpodle obecného

V2'
=~r
I

vzorce P
o
o

'\

je pře0ilOdnice jednotnJ}u.křivkou

pro všechny poloměry oblonků.
Oblouky kružnic
o různých poleměrych se napojují na tuto jednotnou
přech~dnici ve vzdálenostech Z= np
\
\
čátku přechodnice ZP.
•.

=

,wod
r

za-

5. Navrhovaný způsob1výpoětupřechodnice
zachování původní ,rovnice pro :přechodnici
3

tvaru kubicképaraboly

P ~ ~Z
6r

"3

'

== 6xood lze

dy

tg-{3

,

veškeré

x2

= y' = dx = 27l

x2
=, 2

OJ

;

(

zD, je f3 = A a tg A = .l~ =_Z2,

pro konec přechodnice

2r

20J

Pro Bouřadnice středu kružnice S(X.iY.) na hormále
v dotykovém bodu přechodnice a kružnice platí.

rr. = ZY.

Poznatk6 o jednotnosti kři~kypřechodnice
lze vy,užít k ses't~\:-enítabulek přechodnice, v nichž je možnQ
vyčíslit nejen všec)my hodnoty přechodnic~ pro jedno.
tlivé poloměry oblouků, ale i všechny hodnoty pro
vytyčování přechodnice, např. po deseti metrech dél.
ky l. Tabulky, vypočtené Jlro teoretické nebo normální
převýšení, lze používat 1 pró všechny ostatní druhy
převýšení, pro libovolný součinitel n alibov.olnou
rychlost V. Z daných ho~not pro oblouk se vypočte
pomocný součin rl ak stanovení hodnot přechodnice
se použije tabulka přechodnices
nejbližší hodnotou
OJ :::d rl
.
Při

{2

6r

=;

k

r siuA

+ r cosI..

e

Poloměr křivosti

\

přechódnice
,

(1

e=
dy
y'

= dx =
,

"
Y

dy2
2

a pro b,od

ZOie --

+

y'2)'2:
. y"
x2
,__
2 r 1 = tg {3

=~

q/ i + tg
r
-COS3,A:

se určí podle vzorce
3

X

-,-rI'

{J)~

. ;'

Aby S6 odstranil směrový lom v bodě za, 2;pů8obený
rozdUemhodnot p010111ěrukřivosti přechodnice a po-
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}oměru kJ:užnice;jsou v: tabulk4ch uYédEmy:hodnoty
. polomě:r~křivo~i'k- OP!ouký krufuicodaJ;l~m polomě.
ru
se ri~pójují, na .jednotnotl k~i:vku přechodnice
v mistech n,ejpližší výěšíhodnotf poloměru kři",ostie
a nikoliv, v bodě přechodnice,' vypoětert'éťD.pto ,ta·
bulkový pOloměr kr,užnice. r.
', "
,
',.
Dále platítytov:~'ťahY:.
,.'
,

y' šedesátinném' i v setinném dělení úhlu., Vytyčování
lze podle tabuJek,provést-ja"kj pra"l{oúhlými, tak i po~
látními souřadnicemi. PoužitÍin tabulek není-třeba,
Iprovádět žádnt výpočet provlq,stní přecllOdrtici a, její
vytyčení, pouze pro oblouk s přechodnicemi je třeba
vypočítat 'hodnoty závisfé na Qblouku kružnice,tj:střed krÚžniée na společné nórmále, délky vrcholo· ,
~ých teoona' délku' oblouku kružnibe vose koleje.
délka přechodnicě v()sé,kóf~je
/
Při'ses,tavovánítabulek
j~plně dodržována Bodmínk:a
I
,
,p ./
směrové plynulosti jednotné křivky přechodnice
Zo =s Z + .-'- 2 "= 1 +- -,--" ;
40 r .:
4002
v dotykovém bodupřeyhodnice s oploukem kmžnice,
!
I
Jako vzor je uvedena, část tabulky, Číslo :49 pri)
rZ ' w = 57 500. Vyčísleny jsou hodnoty poloměru
. křivpsti e v jednotlivých bodech phlchodnice pro·od·
stupňované délky přechodnic'e 1. OdstuIJňování délek
přechodnic je 'p'ro počáteční délky po, 0,25 m"O,5 m
a postupně až po 5,,0-m. Z!iE\á,dou,
'pro odstupňování
délek Z je požada1ffik,aby rozdíl mezi sousedními
~hodnota~i poÍoměru křivosti'ě nep~ekročil v užívané
časti přechodIŮce hddnotú 2,5%. Hodnoty poloměrů
kmŽI1i0jsou vynechány" protože daný oblou~ se na·
pojuje napřechodnici v místech nejblíže vyšší hodnoty
-křivosti é přechodllice. Z konstantní hodnoty r.l=w jsou
vyčislenypak všechny ostatní údaje pro volené délky
přechMnice Z.
"
"
Kromě bodů přechodnice, v,nichž se nitpojují oblouky daných kmžni~~ jsou ,pro vytyčení jednotlivých
'bodů přechodn,íce uvedeny ta;k:zvané desí'tkové body,
,
'
,
tj. body přechodnice ve ,vzdálen9stech po deseti
polárufúhel,'J,j,e·\obr.3)~,helu,
Z"F,rnez,i,základp.í'
••••. h'do' z,ačat
"k u prec
'h'd' o mce (Z 10' Z20"'Z' 30'" Z) " r'J'o
n
,
,metrec
"tečnou,a E1měre!l'Í na jed.n.otllvé body přechodriicl1 a nasuadné
vyhledání v t~bulce jsou údaje pro tyto
k~~ečný bod; přechodrtice ,ZO
,,'
desítkové body podtržellY'
I
'
, "
",'
k
, (Z2..
K desítkovým bodům, pódobně jako ke konečným
tgJ "i=
=6r
,6w;; ,
'I
bodům za přechodnice, jsou vyčíslepy ho'dnoty. k10"
délka sečny dpneú jednotlivými bódy pií~,chodnice ' k20, k30 •• k a ZlO' Z20' Z30' .Z pro vytyčení jednotlivých
2
Z" 'Z ~
bodůpřechodnice"
pravoúhlými souřadnicemi. Pro
k
k' 1)'+
d = (2( 2--:'11 ;
vytyčení polárními souřa d'nicemi uvede,ny jsou hod'úhel't',1l'za
mezi~společnoute,č,nou,t'ť
přechodnice
.1:'
.I: '.I:
' d'lk
,
~
TI
noty' po l"eh
arul
u'lll°.l:
u U10' U20.
U30'" u apostupne
e y
a ~ružriice
a
sečnou
směrem'
na
Zr
't'
=
A
~
J
'
,
,
'
sečen přechůdnice d10, d20, d3ÍJ •• d mezi jednot li'vý,ni
,
'..
,"
1t;'
./l2
2r
Z'
,uesítkovýIDi b<:>dya mezi posledním desítkovým
délka subtlJ'ngenty 8t,'1\
= ',tg" = '6 r' • -Z-' ,-/ -3- ;
bodem a konečným bodem 'přecl:I6dniee ,za. Pro
vzdálenost,~ prů$ečíku-~ečén. T ~d ZP
umožnění kontr9ly přesnosti· vytyčení v terénu jsoú
.' '
. ,2 '
uvedeny hodnoty úhlů 'l' u za, vzdálenosti b pruse.
b- t - 8t = .:..:....
t;
číků T ,obou teč~n přechodllice od začátku ZP
"
, ,. .
3,
a yzdálenosti "z"průseč~kute.čen
T od konce pře.
4éÍka konečné tečny přeehodnic~l tj. vz.dálehost bodu
chódn~e za. Údaje umožňují vytyčení společné ,tečny
ZO~d.průséčikuT
tečenpřechodnice'
v dotykOVém bodu, jako výchozí SIl(lěf' pro ,vytyčení
,
St
", k".
I vlastního ob~ouku kružnice.
z = -C-O~-A,,:= '-Sl-'U-A;,
Jednotlivé tabulky jsou označeny v záhlaví vlevo
-.,
'" i
"
,.
'čislem ta ,bulky; ypr.,i1Ý'o,'hódnotou konstanty 'rl =",w
eboustrannými
,'l'řechodnicemi,
stej.
,
tečna oblouku s
/
"a jednotlivé řádky v tabY.lce jsou PO,stupněčíslovány
nýph dé-Iek
pořadovým čísle~. Danému poloměru r oblouku vy.
',"
•
<X
hledaná 'pře,chodnieeoznačením číslem tabulky a po:,' to = x. +y.~gJt ;,
, řadovým číslem určujejiž veškeré hodnoty pro projeli:-.
celková-délka 6bloúku sp~chodnicémi
ci:i yytyčenLNapř.:P=,49/136
'znaČÍ přechodnici-'
do = 2l~,+ r Me (<x~,2A), .
v tabulce 49 pod'pořad,ovým číslem 136, tj. pro =
"
860, ,171' ma všechny, předchozí desítkové hody js,ou
Úh
, 'el a,je vnějšLvrcholóvý ú,hel krajriíchtečen oblouku
II přechodnice~i.'
'..
.,,',
'
.
'vytyčovacími body přechodnice.
,
\
Původně byly sestaveny tabulky pro normální
6.,rabUlky "řech~dnice
.,'
8 V2'
,
Aďb
d dl zdl o~vyanarO<:ln
n,};'"
,,,
Ý vypo
, čtk
př,evýlíení
'fJn, = ~~.
n = 6,",7, 8, 9',10 V. Pří·
.n yo pa
e pro az'dý'
,,'
r a pJ;o
"
přípád přechoa.nice.;a obzvláště výpočet hodnot pro ',růstek hodnot w nebyl vša.krovno,něrný, proto jsou
'tTytyčování' jedn;ótlivfC?h bodů přechódnié~, j~ou novtvyčíslovány
tabulky
odstupňováním po 500,
n!1ov:rZeJlytabulky přechodnic s vyčíslením všech
1000,2000,2500,
5000,. TO OOO~20 00.0 bez z~t~e
hodnot, potřebných ják pto proiekční, tak zejména
k převýšení. Počet tabulek nem(l,vliy na plYlltdo~t
pro VytYČ9V~éfJúěely.Oda,je pro úhly JSQu uvedeny ,ob~ouku;'pOl,ize na délku pr~chodnice. Předpok~ádaný

r

'zs'

"

-7:

V

e

\

'

.,/

I

s
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,

počét tabulek jé81 o 100 až 200 řádcích a plně vyhovi
, pro všechny druhy pfechodnic do rychlosti 160 km/ho
Tímto opatřením nebutlé nutno měnit v předpise
8-61 'vzorce pro určen~ různých druhů převýšenÍ<'
a tabulek bude možnb použít i pro mezilehloh přechodnici,pro jiný než normální rozchod a u jiných drah.

~~:.i

Io

e'

I

I

~

I

o

"I

g~

"

T

o

i

I

29 15750,0071 10,0 I O d2 591 0,0554

0,003

1

}-,,'

--I

-

I

.'

'

lQ,OOO

I

20,0 I O 11 {í7 0,2214 i 0,~23

[1916:•• 3

30,0,'0

1

" ·1'
,90

,1885;1431 30,5
91 1855,033 31,0
92 1825,601
31,5

I

.

I

001.,001 0,0185 I~OOO

'I

T

"g:

I

\1

O 01 59 0,0~69 ~~

3,333

007580,1476

6,667

I

1

2875,052

1

Pro daný poloměr r, součinitel n'. a rychlost V se
vypočte za jakéhokoliv pře{rýšení, předběžná délka
přechodnice a součin rl; pro přechodnici se vyhledá
tabulka s nejbližší· hodnotou w • rl ; koneČná délka
přechÓdnice jakož. i ostatní hodnoty se použijí z tabulky.
.

"

I

26 54 0,4982 I 0,078

10,000

30,000

1~,000 '017

,.1

000'98516811
,
0,1661

13,333

0,3".'20,000

'0,060

0
30,500
0,1717
0,500 018320,3433
20,333 10,167
'31,000 009 35 0,1773 /1,000
O 19 09 0,3547 20,667 10,333
31,500 00953 0,1831, . 1,5(jO 01946 0,3'62 121'00°1 10,506

0,082
0,086
0,09'

O 27 48 0,fÚ50
02.8 44[ 0,5a20
O 29 391 0,5493

20,00'0' 0035910,0738

"

4"0,0 04750,

1437,917

I
.

,
1150,815

5Q,0

959,742

60,0

0,8857

0,186

I

1

40,001
II

1 144311,3837
I

129

1--

0,362

O 1557 0,2953

10,001

"

I.50.~"

031 53 0,5904

-'--1-,

\~

02454

0;4613

26,667 i 13,335

10,002 04949

O'~22.~, 33'33".116'671

I

0,626

1 4173511'9~23

60,006 03652

'0,6643 ,O,6ť3

1

n 43

"32801"'000120'010

1

I

!
I.
0,833 6fl,009 043241 0'80381 6;004
7,004
0,872 I 67,010 044 44! 0,8283
0;911 68,01l 0.46 04!O,,gP32t8,00511

'135' 873,088 1"'0
12 '0..12,4103
I
1 3 6 860,1,71. 67,0 214081,2,4838
1 3 7
847'64°1 68,0 2180912'55841
'I

: I

,\ ....

I!
1 2645 1,6065
1292411,6555
32 0511'7052

I

i

I

44,000 122,016
44,667 22,350
45,333 22,685

i

i

2A= 13°07'04"
= l'- r sinA
= 33,843
~ = 67~850~0,0390Ú791
,....,
Dáno: r.= 850,m, V =90 km/hod, n = lOV = 900, Y. = k
r cosA= 0,872
850:0,999231589=
« = '17°35'20". Určíse: Pn =co 76 mm~l = np = 68.4-..:..... = 850,225
• '069 m, rl = 58650.
\
a
.
'.
to = x.+ Ys tg 2\ =33,843
850,225.0,15470890 =
Pro přédběžnérl
l~éužít tab. Č. 49 s~konstantou
w = 57 500 nebo ťab. č.SO, kde w = 60000. Pro
= 165,380
daný pol~měr r='= 850 m odpovídá pro nejbljže vyšší
do'- 2lo'
r are (a- 2A) = 134,020
h{)d~otu e v tab. p.49 délka přechodnicel = 67,000 m
850 . 0,22894~41 = 328,626
a'V tab. č: 50 délka l t 71,000 m.- Vtéxtu j~uvedena
Přiklad 2. '
část tab. Č. 49 a použije se k výpoČtu.
r = 1850 m, V = 112 km/hod.,n = 8,15, V = 9128.
V tab. č' 49 vyhledá se nejbližší vyšší hodnota
e = 860,n{ m pod pořa~ov:Ýn;tčíslem 136. Přechod, P. = 34 mm, l = 0;9128.34 ~- 31 m, rl = 57350.
nice pro r = 850m se ozna'ČÍP = 49/136, Tím je přeV tab.lS. 4'!Lsw = 57500 se vyhledá přechodnice při
ehodnice jednoznačně určena av. tabulce,te vyhledají
e = 1855,033 pod poř. č. 91. Označí se P = 49/91.
hodn6ty pro projekci l = 67,000, l= 2°14'08"
Desítkové body jsou 'opět pod poř. Č. 29, 69, 89 jako
k= 0,872, lo = 67,010 a pro vytyčení konce přev příkladě 1.
I
ehodnice
. / 8. Závěr,
d = 0°44'44", d == 7,004, í = 1°29'24",b =; 44,667. ".
Použitím tabulek v praxi odpadne dosavadní nhtz= 22,350.
-.
ný výpočet potřebných hodnot. přechodnice pro
Pro desítkové. body 10,20, :J0,40, 50, 60 jsou hodnoty
projekční a vytyčovacf 'Účely a zkvalitní i ulehčí se
)lvedeny pod poř. ,c. 29, 69, 89, 1()9, 119, 129.
práce železničním zaměstnfmcum. Výhoda tabulek pro
Pro vlastní přechodriici odpadá tedy jakýkoliv výŠBdesátinné i setinné dělE<níúhlu použitím pro všechny
í 'počet. Pro úplnost je uváděn výpo<;et kružnice s oboudruhy převýšení a strmosti vzestupnice umožňuje
I strannýmipřechodnicemi
P = 49/1;36:
.'
.
užívání na všech železnicích.
.
. .
a
i
a
7.-gříklady

Přiklad

a-

použití tabulek

1.

Xs

+

+

+

,+

o'

a= 1~o35'20'ď
A = 2~]4"08'

2"

= 8°47'~O" tg

"2-

+

+.

•

= 0,15470890

sínA:=;= 0,03900791 cosA~ 0,99923889

Lektoroval: d'Oc. CSC inž.
Brno.
Redakci došlo 16.2.1961
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Směrové opravy ze zobrázení

4-

a1

,

Sand.era,

oprav z Gaussova
těchto oprav. '

Rovinným obrazem geodetické cáry spojující 2 body\
na elípsoidu je křivka. )prQ rovinné výpočty)nusímevšak
směrník této křivky převést na směrník přímé spojnice
obrazů obou boQ(ť v rovině. Převod provedeme tím,' že
k naměřenému směru přidáme směrovou opravu:
='

v GaussodJ

zkušenosti při výpočtec'h
v G~ussově zobrazení

Jak známo, nemůžeme se při řešení geůdetických úloh
v rovinné souřfldnicové soustavě omezit na praVidla, rovinné trigonometrie,
máme-li zachovlit přesný a jednoznačný vztah mezi elipsoidem a mapou. V· terénu naměřené délkY a úhly musíme redukovat o příslušné korekce, platné pro ten který způsob 'zobrazení elipsoidu
.do roviny. Přesný výpočet těchto korekcí je poměrně obtížný, p~Ů' běžnou praxi postačÍ- zjednodušené a zl<;rácené vzorce, případně i nomogramy.
Rychlé stanovení
směrových a délkových korekcí zjednoduší a urychlí výpočetní pr'áce, popří6adě nám umožní rozhodnutí, kdy
je možno tyto korekce z~nedbat.

a12

výpoqtec~

praktické
lnž.

vzorce

při

••

.

Některé

Zkrácené

přaktické
zku!;enosti
zobrazení

GTU Praha
zobrazení;

diagramy

pro

grafické

stanovení

kladního poledníku a osa Y rovnoběžku s obrazem rovníku.
V měřítku, ve kterém máme zobrazenou síť trigonometrických bodů, pro jejichžspojnice
hledáme směroVé opravy,
vyneseme ctvl;lrcovou souřadnicovou síť po 10 km. Pak
vypočteme podle zkráceného vzorce hodnoty směrových
oprav pro spojrNce rohů čtvercové sitě s počátkem O.
Bodem P2 [souřadnice X2, Y2) je vždy přislušný roh čtvercové sítě a bodem Pl vždy pocátek O [Xl = O, Y1 = O). Ze
vzqrce vyplývá, že velikost směrových oprav dosahllje
hodnot I'Ovných n-násobku konstanty 0,08445, při čemž n
je číslo .uvedené v ObL 1 u rohů čtvercové siH; a platné
pro spojnicí příslušného rohu s počátkem.
Nemusime
tedy jednotlivé hodnDty směrových oprav pro rohy čtvero
cové sítě poC;ítat podle vzorce, ale můžeme je pocHat podle uvedeného schéma a vepsat do diagramu. Z těchto
'hodnot pak interpolací stanovlme body, ve kterých směrové opravy dosahuji hodpot celých jednotek. Tyto hodnoty můžeme stanovit také přímo pocetně, pro jak'é dX
při daném Y2 dosáhne 812hodnot 1", 2", 3" atd. Spojehírn
,hodnot stejné velikosti dostaneme soustavu křivek, které předstayují isocáry, směrových oprav (ObL 2). Tím je
diagram dokončen.

812

Ve vzorcí značí:
a12 směrník pi'ífné' Spojl1ice obrazů Qbou,hodú v rovině,
ci1 naměřený směrník na elipsoidu,
,
012
směroyou opravu ze zobraze.ní.

JX=401<m

,Pro trigonQinetrické strany kratší než L řádu vypočteme
'směrovou opravu ze zkrácenéhO vzorse [[ 1], stI'. 55);

,;l'

151,=-"
'/'

30

+ Y2)

xtl . (2y~

(x. -

6R2

-- -

'ln

-

Při tqm je móžno prO' strany kratši než 20 km považovat

6~/;

pro úz~mí ČSSR 'hodnotu
,

za konstantní,'

takže zk'r~.

--1.

ln

cený a. upravený

vzorec pro směrov0t! opravu je

012 = .- 0,000 8445. [2Yl

+ Y2)

(;

~

. J1x}

',,"

:>.."

kde je

Q

C\J

Q

""

Q'

~

Q

Q

10

<o

ri2

Obr. 2.

1512 ve vteřináéh

Jeho použiti je velmi jednoduché, pouhým j:i'i!ozením
na náčrt sítě. Diagram přiložime í1a' nácrt tak, aby osa Y
Y1} Y2} J1x v kilometrech.
prbc~ázela bodem Ft v rnistějeho
y-ové souřadl1ice, na
Hodnoty směrových oprav podle tohoto vzorce je možnp
měřítku na ose Y diagramu. Osy X a Y-diagramu musí být
stanovit graficky pomocí diagramu, sestrojenéhonáslev rovnoběžné poloze s osami souřadnico.v.é soustavy nádujícím způsobem:
črtu sítě. Poloha bodu Pz udává pak v soustavě ki'ivek
Na pauzovacím papíru nebo plátně vyznačíme osy souřad~
přímo velikosti směrové opravy &12 pro spojnici, bodů'nicového systénm [ObL1), kde osa X znázorňuje obraz záPlP2. V této poloze diagramu odecteme hodnotY-směrových 'oprav pro všeChny směry vycházející z bodu F!.
Soustavu ~řivek na diagramu Stači vyhotovit jen v jed,
,
.. r10m kvadrantu, protože ],řivky jsou syrnetrické podle
os X i Y. Leži-li bodP2 pod osou Y nebo jsou-li body na
I-.:j-- -~---~-_\}__ ~I
--1'--5,
r5
,10 115 , . ~
západ 'od středního poledníku, stačí diagram otočit.Zna·
r
1
1
I
I
___ L __ ,_ - - -,- -_ ..1.
m,énko směro\\é opravy je dáno uvedeným zkráceným
1
L
L_
vzorcem ,a vyznačí se ná diagramu -černě pro normálni
I
:4 :8 :12 11~:
,
polohu diagramu a cerveně pro obrácenou .polohu,
,
,
1
I
1
I
Použiti diagramu je výhodné při .takových pracích, kde
-1.---":"--- ---~~-~---+---~---~--~-I.]
'6 "9
'12 115118
6"I 3' ,
Je nutno stanovit směrov~ opravy pro větší počet směrí.i
I
'/
I
d
I
I
1
I
,
,
(triangulace, zhUšťováni). -Diagťam byl přiját jako zlep1
I
I
I
1
I
-.;.. -1:--,"";'[-"'- -T---r-,-'-r-'--I--"
I
šovaci návrh v GTÚ a konstruován pro měřítko 1:200 ODD"
, ,2'
,4
,6 "r8
,10 112 ,
,
,
,
Dálkové opravy ze zobrazení
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i V Gaussově zobrazeni se skutečné
délky, naměřené
v terénu, zobrazením do roViny zvětšují. Naopal{ délku
vypočtenou z roVinných souřadnic musíme zmenšit o příslušnou opravu, abychom dostali vzdálenost na e~jpsoidu. Označíme-li
s délku na elipsoidu [na hladině moře],
d délku v zobrazovací rovině [přímá spojnice obrazů
obrazů obou bodů),
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:;

J-

_9,O_.

Hrónék,:

Nekteré

}j;a'n'derá:.~
I'

----'--r

praktické

I,

zkušeno'sti

;p'ři

ůlJ,ť~tech

'·'-.Gs9detldkY',

v GaUs3-o.ó~

.ZObrazení.,

-

>,

•

obzor
:sv:8/5(j [~9B2)J:.:.~

,

platí pro strany do' 20 km ~k~ácený vzorec
~l'
d~~~
6R2"(Yi+Yly.+y~).8.
m

Při zachování

mmmetrové pfes~osti můžeme pro strany
č
.,.1'
do 10 km j;)ro celé území ČSSR považovat výraz <:6R' za

..i

I

~

1!4k-c~_ -i---

m

____ [fJJ/~l~~/IJ./~';/f!i.f!.?~

konstantu

a vzorec upravit( na tvar
d ~ 8 =1,093, (y'i +y\y'.+ Y'i) . 8' ,~
kde plati .
'

I

y'=[Y-K).10-5"
a s'=s ,lO~5
při' čemž
Y y-ová souřadnice v systému 1952';
'K konstanta příslúšného pású ,GaUssova zobrazení~
Ze vzor~e je zřejmé, že, velikost délkov'l! opr,!-vy závisí
na' vzdálenosti od záklaďního poledníku. Na základním
P9Jedníku jenulcvá,
se stoupající vzdálenosti roste, kva,
'C!raticky.
.
Velikost délkových oprav z Gaussova zohrazení pro
délku 1 km je možno znázcknit' graficky jednoduchýn~
diagramem,
jehotf konstrukce je zřejmá z uvedeného
zkrpceného vzorce [obt. 3). Z diagramu 'je patmo, že, až
do vzdálenosti 90 km od základního poledníku je délkoDélky l);'l!něřeri~ v. terénu {musíme o tuto redukci zkrátit,
vá oprava. ze zobrazení menšíqež 10 cm [pro délku 1 km]
abYChom dostal! délky na hladině moře. Tato redukce
Průměrná šířka ~ří:>tupňového .zobrazovacího pásu v ze;
číní li pri'lměrné nadmořsM vÝšceČSSť- - 460 m ~ asi
měpisné šířcf\l pro CSSR je asi 108 .km na obě straný Z?7mm na .10tl,:m délky. Délková opraváz
Křovákova ZO"
lkladníhp
pol\ld~íku. Jsou te'C!y v, každémzobrazovaC!m
brarenl je na většíně .území Č$SR rovněž ,záporná a do.pái;iU~,pruhy dzemí, široké necelých 20 km, v nichž je dél- lahuje .prťtměrné hodnoty ;aSi 8 m)1l na JDO, m'délk):. Se,.ková 'oprava ze zobrazeni, větší; než 10 cm, a to' ma,ximálně
čtením. obou redukcí dostaneme hodnotu 15 mm, o kťedo velikosti 15 cm pro delku 1 km.'
,
,r'Duje
nutno ZkrátitlOOmetrovoU délku )1lěřenou v 'teréHodnoty, kterých dosíÍhujia.éJKové opravy z Gaus'sovfl
lili 'při jejím převodu do zo.):Jri:iZjOvací
roviny [v prfullěru zobrazení na území ČSSR, jsou patrny. z obr, 4. Jeho
naúz.emí CS-S!t). Naproti tomu v Gaussově. zobrazeni je
sr6vnáním s obr. 5, kde, je,st~jI1ým způsobem vY~načell
délkbvá 6prava ze zobrazení kladná a 'dosahuje průměr- ,
pl.'ťtběh. d~lkového zkreslen.! pto Křovákovo' zobrazllnl;
'né h,odi;Jóty !Il?i 6 mm mi 100 tt1, . takže ,se ';z velké části
vidíme, že Gaussovo zobrazení je výhodnější než zbbra ruší
reduká nt! hladinu moře. Ve větších nadmořských
~níKřov.ákOVO .. V G~u.ssově' z.obrazení dosahují sice .. d.él- " výškách a v místech, kct.e délkové zkreslení d'osahuje
kové opravy ze zobrazení hodnot větších než 10 mm na
většíchhodnbt,
je vša<k nutno. obě, redukce uvažovat, ze- ~
, délku 100·m na větším území než v Křovákově zobrazení,
. jP1éna při lll'aCíCh vyžadujítích věťší přesnosti.
naproti tontu však je, tento poměr mnohem př-íznivější;
pro Gaus'sovo, zobrazení pJ'i velikosti oprav od O do 5 mm 'l
"
Zijvěr,·
':
'
úa délku 100 m.
,
' I
"',
V'běžné geodeťické praxi je'možnó;hodnqty
směro,vých
. Přihlédneme-li ještě 'k redukci
měřených'
délek na
a. ,délkových 'o.J?rav z Gaussova zobr~zení stanovit. grahladinu moř'e, kterou je nutno při vzájen:mých vZtazích
fickY, zejrnéha 'v územích podél základních poledníkit
déiek k terénu a v ZObrazovac( rovině též uvažovat, pro
I při většícn'pGžad!lvcích
na "přesnost však diagramy
jeví se Gou:ssovo ZObrazení opět příznivěji než Křovávf1lmi pos,\oužt jak~ nezávislá ,kontrola vYpočtený'c? hodk;ovo. Redukce. délek na hladinu moře je vždy záporná
..nqt a leJIGh ,znam~nek.
.
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Obr. 5.
Literatl\ra:
(lLB ij h m, J.: Matematická/kartografie
II. díl, Brn" 1951.
[21 Š t o r k á ri, F.: Kártografické
tabulky
pro nové mapy,
1956.

LektorotJal:CSc

inž Miloš

cimiólník,~ÚGTK,

Praha.

Praha

Zlepšovací návřhy
TRIGONOGRAF
lnž. Martin

Baumann,

(JGK Ubere}!
J

Bod P byl zaměřen ze základny AB tak, že na A
byl nulový směr volen na B a na B nulový '"směr na A
(obr. 1). Vedeme-li bodem A rovnoběžku s BE dostaneme paprsek aJ který svírá se směrem AP úhel,

;
526.91
Nový název má jedním slovem definovat nově
.
a-~.
vznikUi' zařízení, které je nutno jinak vyjádřit celpu
Chceme-li vynést bod P ze stanoviska Apomocí povětou.
lárného
koordinátografu, oentruj'eme přístroj rta AJ
V tomto příp~dě se jedná o přístroj, který graficky
nastavíme,
úhel a ~ vozík se bUd.e_po~~bovat směrem
řéší základní úlohy .o .obecném trojúhelníku. Pů,
AP, Vyznačíme.-li paprsek q. napr. pnmkou vyrytou
vodně byl tento přístroj :;;estrojen za účelem graficna pravítku z průsvitné hmoty (plexiskla) (obr. 3)
~'kéhozobrázení bodů určených proHnáním vpřed bez
a zajistíme-li polohu pravítka na vozíku polárného
rýsování směrů i bez ;předchozích vÝ1.Jočtů,při čemž
koórdinátografu
pomocí hrubé 'a jemné ustaIl;ovky
obaurčující úhly se nastavují najřdiné úhlové st~p(obr. 2] tak, aby (svíralo ~e směrem AP úhel a-{3,
nici a přístroj se centruje na jediném stanovisku. Cs.
potom "vezeme" paprsek a takdalekCl,
až se bude
. p,é!tent Č. 98441 umožňuje nejen vynesení bodů ur. krýt se stanoviskem B. V tomto okamžiku je možno
čených, protínáním vpřed, ale i bodů urč~ných provypíchnout q.od P., Nastaveníúhl~
provede~~na
Hnáním ze strany i zpět, a tq z jediného stanoviska,
normální úhlové stuplJ-ici 'pqlarneho
koordmatozvoleného z danýcb bodů. Bylo dále zjištěno,·žepomocí přístroje.lže graficky řešit i další úlohy o obecném trojúhelníka, pokud SEljedná o vztah mezi stranami a Úhly. Přístroje lze též použít jako přesného
planinietru.
J

a-:~

Obr. 3 ..' 1 - vpichovací zařt~ní,
.5 - pravítko z průsvitnéhmoty,
6 - lA,'j{ytá příTlfka, 7 - kloubové upeB~
ňovací zařízení.
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grafu tak;' že nastavíme. úhel a-§ při polnze vozíku
nad bodem A a pravítko pomocí hrubé a jemné ustanovky zacílíme na B.
f! Potom nastavíme úhelix a vozíkEm~jedeme tak da~
leko, až se pravítko kryje s bodem B. Přesné polohy
docílíme pomocí hrubé a jemné ustanovky vozíku.
Místo .mechanic~ého .vyznačení paprsku a pravítkem mfižeme použIt světelného paprsku (obr. 2),

I

.:,
,
,

·2

<I>
,
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vzhledem ke směru pohybu vozíku o úhel llJl. Nyní
uvolníme hrubou ustanovkou úhlové stupnice a hrubou ustanovkou vozíku a snažíme se um1štit rysku
pravítka tak, aby procházela bodem B i Collinsovým
bodem. To se nám systematickou souhrou jemných
ustanovek zcela přesně podaří tak, že nejprve úhlovou ustanovkou zajiStíme, 'aby bod B i Collinsfiv bod
ležely na téže strane rysky pravítka, ve stejné vzdálenosti od' rysky a ztotožnění ukončíme jemnou
ustanovkou vozíku.
Jestliže chceme z téhož stanoviska A vynést bod P
na kontrolu po druhé ,zvolíme místo bodu C bod B
tím, že označení přehodíme. Potom dostaneme ovšem
jiné úhlYllJl, llJ2a jiný Colinsův bod. Celkem existují 3 různé Collinsovy body, z n~c9ž pro vynášení
bodu P ze stanoviska A můžeme pou~ít jen dva.
Dodržíme-li označení, že llJlje úhel daný rozdílem
směru PB - PA a llJ2rozdílem směrů PC:- PB (obr .
5), nemusíme se zdržovat řešením situace podle
obrázku.

,

zalomeného pomocí/zrcátka (4) neb hranolu do svislé Osy pikýrovacího mlkroskopu (I) opatřeného nitkovým křížem. Zajištění směru paprsku vzhledem
k vozíku -provedeme opět hrubou (2) a jemnou (3)
ustanovkou.l
.
Pravítko, mfižame dále opatřit
dá změřit vidáhmost PB.

měřítkem,

takže se

Postačí dodržet 'tento postup:
a) dané body označit A, B, C a určit llJl, llJ2
b) centrovat přístroj na A, vzít nulový ~měr na C
c) nastavit a-{1=4DOg--(llJj +llJ2), pravítko zacílit

na

\

Právě popsaným
zpfisobelJ!l pomocí protínání
vpřed vypíchneme Collinstiv bod ze zvolené základ. ny AC (obr'. 4). Dále ~vtuŽijeme vztahu, že hledaný
bod 'leží na .přímce určené Collinsovým. bodem a bo-.
dem B, a že tato přímka svírá se spojnicí PA měřený-.
úhel. llJl. Nastavím~ tedy na úhlové stupnici úhel
20'0g-llJl' při poloze vozíku nad bodem A a zacílíme
pravHko. na: bo.d
., C. Tím 'zajistíme natočení pravítka

C

d) nastavit úhel a= 400g-'llJ2, povolH ustanovku vo\ zíku a sjet vozíkem tak daleko, až se ryska pravítka umístí přesně na C
\
,
e) vypíchnout Collinsův bod
f) nastavit úhel 200g-úJl a zacílit pravítkem
na
bod C
g) povolit úhlovou i vozíkovou ustanovku a umístit
rysku pravítka na bod B i CollinsÍ1v.bod, nejdřív
hrubě, a potpm pomocí jemné ustanovky úhlové
a vozíkové, zcela přesně
h) vypíchnout bod P.
'v případě nepříznivé polohy Collinsova bodu,
který může zmizet v krajním případě do nekonečna,
muŽeme použít drul,J.y Collinsfiv bod.
Ostatní přípaďy 'řešení matematických
vztahů,
z 'nichž mohou míti význam postupné řešení sinové
věty, kontrola
souÚdnicových
rozdílu, kontrola
Pythagorovou větou i výpočet pravoúhlébo trojúhel,
níka, \vyplývají z obecného řešení sinové věty do,!mzením speciálních hodnot.
Prototyp přístroje (obr. '6) je opatřen zařízením,
-které umožňuje čtení nadmořských výšek bodů, na
něž byla zaměřena zenitová vzdálenost ze stanoviska A. Je-li vozík právě nad bodem P, je vzdálelenost r=AP právě nastavena a je možno ji přečíst
na' stupnici vozíku. Není to však nutné, protože na
připojeném n.omogramu se této automaticky nastavené vzdálenosti r využije Iv řešení vzt~hu
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H=

HA

+

1+

Vs ~

T .

cotg z

sin fi
(
fi
sm a- )
Hodnota H + vs--l=H' jest pr:b většinu vynášených
bodfi :zjednoho stanoviska konstantní éť mfiže se nastavit pomocí pohyblivé nekonečné pásky: stovky
i desítky metrů se pamatují a ce'lé metry, decimetry
i centimetry se pohodlně přečtou na stupnici \pásky.
Pro zenitové vzdálenosti větší než 10015 čte se nadmořská výška stejně, jenom se ..páska přepne do druhé polohy, označené červenými údaji.
Přístroj tedy řeší vztah mezi šesti proměnnými
veličinami
kde r =

H --' H'

S AB

-.

sin fi
+ 8AB'--~--sin (a -- fi)

no sčítat jen výšky {x J. Přeměnu uskutečníme bez
jakéhoko)i rýsování.
,
Přístroj centrujeme v pólu 1. Vozík koordinátografu je v počátku, pravítko Ip} nastavíme pomocí
ustanovek kolmo na směr vozíku tím, že zacílíme na
značku Z umístěnou ve vzdálenosti k. To se může

cotg ,z.

stát pomocí pikýrovacíhO' mikroskopu, který se přemístí do objímky, umístěné pevně na rámu nesoucím vozík ve vzilálenostik.
Zajištěný směr pomocí
ustanovek převezeme do bodu 3. Vozík je nyní ve
vzdálenosti v. V této poloze zaCílíme pravítko opět na
značku Z a směr převezeme do bodu 2. Tím se dostal
VQzík do vzdálenosti x od počátku, kterou můžeme
buď přímo přečíst na stupnici vozíku, nebo zařídíme
sčítání těchto x pomocI dV0uelektromagnetických
'
svěrek, z nichž jedna utahuje a současně druhá uvolňuje pomocné měřítko, kotované přímo :V-plošných
jednotkách.
" '

Planimetrování
Možnosti rovnoběžného přenášení směru pomocí
dříve popsaného zařízení využijeme pro přesné planlmetrování obrazců, omezených lomenými čarami
[obecných n-úhelníkůj. Obrazce si myslíme rozděleny na trojí1helníky se společným vrcholem ~ pólem. Pól může ležet i mimo obvod obrazce, vně
i uvnitř; výhodné však je zvolit jej v jednom
z vrcholfI.

Kdnstanty k je možno volit dvě i více. Podle velikosti obrazce se pak použije taková, která zaručí
vyšší pfesnost. Ještě jednodušeji lze využít popsaného zařízení pro planimetrování
podle zlepšovacího návrhu inž. Hlaváče. ZPil-sob spočívá v přeměně
n-úhelníka na trojúhelník se zvole'nou konstantní
výškou. Základna tohoto trojúhelníka je pak úměrná ploše n-úhelníka a pro odečtení -plochy slouží
stupnice na vozíku koordinátografu.
bez dalších
úprav.
Lektoroval:
Poznámka

inž.

Václav

Morch,

ÚSGK.

redakce.

Pf;psané
zařízení
je dílčím
výsledkemřešenL.
úkolu provozního
výzkumu
ÚGK v Liberci.
Bude-li
po ověření
právě vyrobeného
prótotypu
docíle}JO
předpokládané
přesnosti,
bude možno přístrojem
Mstečně mechanizovat
vyhodnocovací
práce při mapování
hromadným
prottnáním
vpřed
a výml!ry
p}och určovat jednoduchým
způsobem.

Konkurs
Velitel Vojenské
akademie
Antonína
v Brně vypisuje konkur,s na místo

Zápotockého

profesora v oboru geodézie

,Základ planimetrovápí
spočívá ve sčítání ploch
trojúhelnIkfi, které napřed přeměníme tak, aby měly
všechny stejně dlouhou základnu {k} . Potom jemož-

Obecné podmínky a požadovaná kvalifikace jsou uveřejněny ve Yěstníku MŠK 1958, str. 246-247.
Žádosti
doložené
životopisem.
(dvojmo),
doklady
o ukončeq.ém vysokoškolském vzděliiní, vědecké, pedago"
gické a publiKační činnosti a praxi zasílejte do 31. 5.
1962 na dresu Vojenská akademie Antonina Zápotockěho,
složka ŠO, Brno.
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Zdóvodnenie: dX "" s .cos Ci;
s = dX/COSa = IJcos a . dX = dX . sec Ci.
Nakorko:
sinus ex. cosec 'ex = secanS'l:'<. cosinus ex=

Zjednildu!lený
výpočet vzdiahín05ti
-s- pl,'e tdgonomeuickývýpoče1J
výšok pl,'i výpočté pl,'avouhlých súmdníc, pretínanfm napl,'ed alebo nazad, na dvojitých rátacích
strojOch!, "
lnž.

Mikuláš

Lisický,

=1.

B. P r e' t í n a n i e n a z a d s d voj i tý m I,' á ta c i m
s t I,' j o m. Tlačivo: Geodézia Č. 185. \Obr. 2.

o

\
GU, Brarislava

Pr1 doterajších výpočtoch pravouhlých súraďníc a výšok
pl,'eUDé!hímsa vzdlalenosti -s- pre trigonometrický výpočet
výšok rátali Pythagorovou vetou takto:
Do stroj a sa nastavila sÚl'adnica vačšia, od nej sa odpočítala súradnica menšia, pre jeden sůradnicový roz/dif,il, ktorý s-e zapísal do tlačiva.
2. To samé pro druhý súradnicový rozdiel.
3. Súradnicové l'Ozdiely sa umocnili a spočítali.
4. Vzniklý súčet sa odmocnil nejakou známou met6dou:
T5ppler; Puner, Jordan. WojUin a iní, alebo sa odmocnina získala z nomogramov a,lebo číselných tabuliek,
op.mocnín: Kučera. Cimbálník a iní.
"
Z praxe- vieme všetci,že
takýto pr~cný výpočet dl~ky
-s-, podla druhu použitého počítacieho stroj a (ručný
alebo elektrický) a podla použitých pom6ciek a ta:buliek
šikovnému počtárovi trvá tri až pilť minút. Pre jednu vyrovnanú výšku potrebujeme tri prevýšenia, tj. tri držky,
čo pri priemere 30 vlícovacíchbodov
na jednom liste mapy 1: 10000 v priečnom válcovom konformnomwbrazehí
Gaussovomčiní
90 dlžok, tj. 360 minC:t alebo 6 hodín vý_·
počtov.
.
Pretq som vyskúšal a po·vyskúšaní
navrhujem tento
zjednodušený výpočet s následujúCim postupom:
A. P I,' e t í na n i e n II p I,' e d"z
o r i e nt o v,a n Ý c P
s mel,' Ov. Dvojitý rátac.i stroj. Tlačivo Geodézia Č. 184.

1:

Obr. 1.

p.astav

I

secal

'

l

t

I

Xo

sec

p

1 seca

XA

81

I

i

1. --Ked hladáme v tabulkách hodnoty: tg ,ex tg .{J nájdeme
si súčasne k týmto hodnotám aj im zodpovedajúce.hodnoty secans d a secans {J. Tleto zapíšeme do tlačlva
nad alEibo pod hodnoty tg v l'ámiku.
2. Ak nemáme po ruke tabulky s hodnotami se'cans - cocesans, nájdeme si v taburkách k hodnotám tg zodpovedajúce
hodnoty cosinus a Ueio prevedieme
na
secans 'a = l/cosinus a.
'
Pfíklad:
Vyhladať k hodnote tg Cf = 0.466308 hodnotu secanS ex.
Riešeniel
z tabuIiek:
\'
K hodnote tg a si V tom istom riadku tabuliek
zapíšeme hodnotu cosinus ex = 0,906308, s touto
pl,'ejdeme do tange-ntového
strpca,
kde- pre
0,906303 je, recipročná
hodnota
cotangens
a ='1.1V3384, ktorá je súčasl1e hladanou hodnotou secans a. (Stačfna 6 desatinných miest.)
Riešenie ,2: Hodnotu lJcosinus Ci si vypočítame
.
v stroji ,delením.
3. Po vypočítaní pra'vouhlých súradnic hradaného bodu
Po~
a) Vymažeme oba výsledníky a oba číselníky, len hodnotu X~ ponecháme v počitadle obráfok. \
bJ Do ravého číselníku ~astavíme se'cans ex, do ',pravého
číselníku nastavíme
secans 8, obe hodnoty na
6desatinných
miest..
'.
c) Pák ex podla taburky na formulári.
'
d) Xo v počítadle obrátbk pretočíme na Xll a v pr~vom
'; výsledníku dostanEmle s. = Pq B na 8 des. miest.
e) XB pretáčamE;ďalej
na XA
v .Iavom výslednfku
dostaneme Sl = PoA.
ff) Hodnoty S 1 a s. zapíšeme
do príslušných
rubrík
tlačiva.

a

"

nastav

--I

I

I

\ secaool

X.

seca.o \ saca.o
SIO

800

t
ost~tné vymaž

-1*-

1 * vo výslednikoc~ dostaneš v jednomskútočnú
v <iruhom dekadic\rý doplňok ako kontrolu ..

t

hodnotu,

Obr 2.
1. Postup je ten istý ako z,a A.: Xo pretočín18 na ?:2.
2. Dostávame Hm jedn'udIž,ku -s- v pravom výsledníku

aW~h

\

.

.

3. Preto si známým póstupom (viď A L)prevedieme
na
secans lerl hodnotu tg (120 V pravom číselníku.
4. Každú kombinácil,J predpíšeme s iným bodom P2 aby
sme dostali tri róznedI~ky -s- pre trigonometrický vý, počet výšok.
.
5.. Ú,kon 2 za e- tu odpadá:
C. P I,' e-t í n ap i e na p r e d a I e bon
a z a dle
dno·
duchým
alebo
elektrickým
rátac1m
s t I,' !tj 9 m.
1. Výpočet dx a dx . secans a prevedteme zvlášť.
Záver

sec a Isec~

I

v stroji
nechaj

\

Mnou navrhnutý
a popísaný
zjednodušený
výpočet
dIžok -s- sníži počtársku dobu o tri minúW pri jednej
dIžke čo činí na jednom liste mapy 1 : 10 000 s 30 vlicovacími bodmi 4 hodiny čistého času.
.
Vyčíslením dostáváme 8,34:% časovej úspory a 9,10%
zVý~enia výkonovej normy IV-16L
Lektoroval:

inž. Václav

Morch,

USGK.

Výzkumný ústav geodetický, topogl,'afický a kartogra
fický- v Pra?e uspořádal seminář
Orientace leteckých snímků na univerzálních fotogrammetrických strojích.
O semináři budeme informovat čtenáře v příštím, čísle
časopisu.
Od letošního

róku vychází

Československý terminologický časopis,
který je orgáne!'l1 Čs. ústřední
termil}Dlogickě"komise
při presidiu ČSAV. Je určen autorům
odborných
děl,
normalizačním
pracovníkům,
redaktorům
odborných
textů a všem zájemcům o-kulturu českého a slovenského
odborného vyjadřováni.
Časopis uveřejňuje
teoretické příspěVky o otázkách terminologie,
komentáře k české a slovenské terminologii jednotlivých vědních, technických a výrobních oborů.
komentáře knázvoslovným
normám ČSN,
- diskusní poznámky o spomých odborných názvech,
-,-- recenze
odborné
literatury
z hledIska
názvoslovného aj.
Čs. terminologický
časopis, jehož hlavním redaktorem
je J. Horecký, vychází šestkrát ročně, číslo má 64"stran,
roční. předplatné je Kčs 24,-. Vydává hd Vydavatelství
Slovenské akademie věd, redakce je v Bratislavě, Klemensova 27. Časopis je možno objednat buď přímo ve.
vydavatelství,
nebo u poštovního
novinového
úřadu
v B'ratislavě.
.

1962/94

h~odétiCký ob~or
sv. 8/50 (1962.) .č.5.

Líterárrd
_

hlídka

_.
I

Literární

hlídka

Předpisy pro topografické mapování

V

NDR

metrickou nivelací, výškovým pořadem, výškovým polygonem nebo trigonometricky
(nejméně dvě určení). Pořad se liší od polygonujen'
měřením délek stran;
v prvním případě se měří opticky, zpravidla tachymetricky theodolitem nebo stolovou soupravou (maximální délka strany 300 m), v polygonu se délky odsunUjí z daného polohopisného podkladu (maximum 1000 m
v měřítku 1: 10 000 a 600 m v měřítku 1 : 5000). Trigo-'
nometrické záměry JSOUomezeny do 3 km, délka výškových pořadÍ! a polygonfI do 7 km.
,

Normativní řlzení geodetických a topografických l't'líCí
v NDR vychází z podmínek velmi podobných našim po·
rněrllm, a, proto jeho vývoj sledujeme se zvláštní pQzorností. Naše literarní hUdka referovala v r. 1957 na str.
119 o značkách topografických map '1:10000 z r. 1955
li 1:5000 z r. 1956, -na str. 220 O,prozatímní topografické
instrukci pro zmíněná měřítka z r.)956 a.loni'na str. 195
V podrobném měření se '~zřejmě dává přednost tzv.
značkách topografických.
map '\1:25000, 1:50000 a
dělené nebo lépe řečeno s tří d a v é měřické metodě.
1:100000 z r. 1959. Nyní si povšimneme posledních vyMapovací práce v této metodě sestávají ze dvou stále
dání předpisů\ pro topografIcké mapbvání v měřítkách
se střídajících fází;' měření a konstrukce, s kresbou. Mě1:5 000 a 1:10 000. Spoléhajíce na tel, že čtenáře budou
řehí provádí pomocný topograf s jedním ,pomocníkem
zajímat hlavně rozdíly mezi zmíně~ými německými a
a výsledký ~obrazuje na průsvitku
podloženou
kopií
obdobnými našimi hormami a že aspoň z citovaných rekonstrukčního listu. Vedoucí topograf je přenáší z, prů:enzí je zhruba obeznámen
s dříVějším( stadU něsvítky do topografického, originálu, sestrojí vrstevnice,
meckých př~dpisfI, můžeme .být velmi. struční. Pouze
vykreslí polopisný obsah a potom na místě samém kreso fotogrammetrických
instrukcích pojednáme podrobněji,
bu porovná se skutečn.ostí a doplní ji, popř. upraví. Oba
protože v poslední době ,fotogrammetrie, z~jména v komúkony následují vždy v několikadenním Intervalu za sebinované meto«jlě, zaujímá stále vjHší -část roční mapobou, roz pěti však nemá překročit šest dní. Tak může měvací úlohy NDR a v souladu s tím roste tvorba norem toření pokračovat nezávisle na kresbě a c,elá četa využívá
hoto oboru. Všechny měřicképředpisy
vydává v NDR
dokonale .pJ;'acovní dobu, aniž by topbgraf byl zatěžován
ministerstvo vnitra správa vyměřování a mapování.
přesčasovou prací. Vedoucí je ovšem povinen dávat poInstrnktion fiir dia tdpographische Anfnahme in den
mocnému topografovi periodicky na. místě metodické
MaBstiiben 1: 5 000 nud 1,: 10000, vydaná v r. 1961, obpokyny pro měřický postup, aby síť stanovisek měla hosahuje v úhledně vypravené knížce formátu A5 70 strá~ek
mogenní stavbu a nevznikaly zbytečné doměrky. Stanotextu a '18\ příloh, z nichž 3 majI rozměry mapoveho
viska se určují buď protínáním, nebo v pořadech, jejichž
listu. Je označena jako druhé vydání, avšak počítáme-li
délka nemá překročit 1 km. Měří se buď stoIovým tase shora uvedenou prozatímní instrukcí z r. 1956, tlak již
chymetrem, nebo přístrojem KART! 250 s autoredukčním
, jde o třetí pozměněné vydání téže' normy. V r. 1958 totiž
tachymetrem DAHLTA 020. U nás byla také zavedena
vyšlo první d e f i nit i v n í vydání.. VšechllY tři exemstřidavá metoda se stolovou soupravou, avšak zatím nepláře se navzájem podstatně liší jak u'spořádáním, ta,k
došla velkého rozšH'ení. Klasická· stolová tachymetrie je
i náplní a rozsahem: prozatimní text .měl 88 stran a zmlpodle německé instrukce vyhrazena jen pro topograficněné prvnI vydání 208 stran, Nápadný objem. prvního
kou revizi univerzálního fotogrammetrickéh()
vyhodnovydání je dtlsledkem podrobnějšího rozvedení některých
cení, které se ovšem provádí vždy bez klasifikovaných
statí, např. o určování vlícovacích \bodfI a o názvosloví,
snlmkll.
Pro výškopisné měření je stanovel{a směrná
a zařazení velmi obsáhlé kapitoly o přístrojích
a I1ředhustota podrobných bodů na 1 km2: v měřítku 1: 10 000
. pisfI o topografickém
popisu mapovaného území; tyto
80' v terenu s velkými tvary, 350 v ,pahorka,tin'ě či, 700
oddíly byly v posledním vydání vynechány nebo zkráve velmi členitém území. Topografický originál se vyceny a celková koncét5""ceje -vfIbec úspornější. Autoři
hotovuje buď na neprůhledném
materiálu
(zpravidla.
v úvodu připOlnínají, že instrukce néní učebnicI, nýbrž
papíru napjatém na kovové desce), nebo na transpapředpokládá u uživatele určitou úroveň odborných znarentní fólii s konstrukčníip. podkladem~ při druhém způloStí načerpahých
z rfIzných pomůcek jiného druhu.
sobu se kresba polohopisu [černě), výskopisu (ěerveně)
Z pdrovnánI všech tří vývojových, tak rozdílných ~~riant
a břehových linií (žlutozeleně] vyrýsuje na ,zmíněné fóinstrukce, především vysvítá,
že normotvorná cI~~nost lii, která je podkladem dalších dvou fólií, z nichž na
jmenované správy je velmi pružná, prostá sebemensl stojedné se v y ryj e polohopis s vodstvema
na. druhé
py byrokratismu. Reaguje p'ohotově na nabyté zkušenosti
výškopis. Zápisník a průsvítka bodÍ! nejsou' pro poi na vývoj v zahraničí.
i'
.'
l \
drobné měření předepsány, výsledky jsou zaznamenávány
Zobrazovací soustllva a klad mapových ,listů jsou stejjen v mapě.
né jako u našich topografi,ckých map; k označení listů
Pro nás je zvlášť zajímavá stat o kritériích přesnostL
mapy 1: 5000 se však používá jednoduše nomenklatury
U porrlOcných bodů určenýcl') trlgonometricky
nesmí pomapy 1: 10000 s doplňkem řImskoučísliCI I-IV, podle
lohová odchylka od aritmetického
průměru přesáhnout
příslušné čtvrtky. Základní intervaly vrstevnic jsou vo1 m (mapa 1: 10000), resp. 0,5 m (1: 5000) a obdobná
leny bez ohledu na měřítko, podle povahy terénu: 1 m
o.dchylka ve výšce je omezena výrazem
, v tOViÍiě, 2,5 m v pahorkatině a5 m v hornapně. Grafickým podkla.dem mapového listu mfIže být buďto materiál
±oj06' Si
-získaný z leteckých snímkfI, tedy fotoplán, fotogramkde S jsou délky určovacích záměr v km; tedy čím více
metricky vyhodnocený polohopis, univerzální vyhodnocení i samotný snímek, anebo montáž filmových diapourčovacích směrú;tím
větší tolerance. Přesnost polygo·
Zitivů z map a plánů většíhb nebo stejného měřítka (kanového pořadu je ch"rakterizována
dopustným rozpětastrální mapy, lesní .mapy,zastavovací
pl~ny, základní
. tíilI mezi dvojím m&řením délek 0,004
0,00038
mapa 1 : 5 000 apod.). K přípravě
konstrukčního
listu
+ 0,02, kde s je délka strany v metrech, maximem úhlopro polní prác,e patří z.aložení těchto průvodních dokuvého závěru 2 cVn
2c nebo l' Vn + l' a odchylkami
mentů: číselného základu (Kartenblattakte),
výrobního
koncového bodu, v poloze do 0,001 délky pořadu a ve
výkazu a. měřické'ho deníku. Jde v podstatě o obdobu našichvýpisů a seznam bodů, průvodního záznamu a "pravýšce ± Vm2
!ti + !t~,kde ~ = ± 0,2
1
a ~
covních výkazů. Obsah těchto příloh je jen poněkud jinak uspořádán a zčásti se prolíná a opakuje; např. údavyjadřují
nejistotu
výšek počátečního
a· kon~ového ,~
je o 'geodetických ,základech jsou uvedeny jak v číselbadu; jde-li o, nivelačně',určený
bod, je ~= O, u 'trlgoT
ném zákla~u, ta,k ve vÝt.0bním výkazll. Tůpograf .n~ zanornetrické výšky je ~. = '"" 0,2. U výškového pořadu je
čátku polních pracípQ,rekognoskaci
daných bodu vypřípustná diference me,zi dv,oj~m měřením délek 1 m
pracujeroivrh
zhuštěni..geodetickýc~ zákl~dů, které mají,
(1: 10000) a 0,5 m (1: 5 000) a lineární odchylka konco2
vždy obsahovat aspoň jeden polohove dany bod na 5 km
vého boda může .být až 10 m (1: 10 000), popř. 5 m
& aspoň jeden výškoNÝ bod na 6,? km:. Jsou-li dány po(1: 5000). Nivelační pořad se musí uzavírat v mezích
lóhopisné grafické pOdkladY, např.' fotogrammetrické
m = ± 0,05 fR, Wlo-lf použito nivelačního přístroje,
nebo katastrální,
zhustí se. pouze výšl):ové bodové pole
nebo m = ± 0,1
VB bylo-li nivelováno theodolitem
až do průměrné hustoty čtyř bodů na 1 km2 v přehlednebo nivelační soupravou (R = délka 'pořadu v km);
ném terénu a šesti bodů. v .lesních plochách. Kde ~rabyl-li nivelační pořad připojen na trigonometricky určefických podkladů nen~, je stejná hustota požadována
né výšky, platí pro dopustnou mez obdobně formule
'i ,pro polohové, číselně určené body; 1íIodle naší termi:l::
!ti
!t~, kde za m jsou dosazeny právě uvenólogie jde o pomocné body. 'zhuštění se provedegeo-
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---~----~-------------------------------------dené nižší hodnoty. Pro stolový pořad podrobného měření je stanovena stejná dopustná mez výškového závěru j(lkopro pořad číselný. Polohová tolerance stolového pořadu je stanovena hodnotou 1 mm (na mapě]
v přehledném 'a 1,5 mm v zalesněném terénu.
Stejné
mezní, veličiny platí pro přesnost zobrazení polohopisného obsaI:;m, avšak u čar neurčitě ztotožnitelných jsou
přípustné odchylky 1,5 a 2,0 lllill. Relativní přesnost polohy je kromě toho .definována maximálními odchylkami
ve .vzdáleJ;l0stech mezi jednotlivými objekty: do- 25 m
0,3 mm na mapě, od 25.do 50 m
0,4 mm, od 50 do
75 m
0,5 mm a od 75 do 100,m '" 0,6 mm. Tato kritéria jsou pro rychlou kontrolu přesnosti velmi praktická. Přesnost vrstevnic je stanovena těmito st ř e d,
n.,í m i chybami:
do

do

do

I
přehledný
les

1: 10000

± V6~f(r+-25tg~I ± VO;f6 +10]) tir
1+
-, VO-25
, + i5'6-tgi-~ I ± V6,2&+-2-25-tg~
.

Nejvyšši přípustné meze jsou přibližně dvaapůlkrát.
větší. Ve srovnání s našimi předpisy jSOŮněmecké tolerance v měř1tku 1: 10000 přísnější v rovinatém úz'emí,
al.e již ve sklonu 40 se jim vyrovnají a pak stoupaji ,mnohem ptudčeji; např. při 220 jsou zhruba dvojnásobné.
V měř.Hku 1 : 5 000 jsou německé meze volnější v celém
rozsahu. Konstanfy uvedených vzorců středních chyb vyhovují lépe růstu chyb v klasických měřických metodáchnež
ve fotogrammetrickém
vyhodnocení.
PřiJohy instrukce obsahují ukázky zápisníků, výpočtů,
pozorovacích
a výpočetních plánů s výkladem jejich
značek a také 1.3 blok(J'i,agramů ..základních
terénních
tvarů. V' tom instrukce poněkUd ustupuje záoodě vyřčené
v úvodu, žE!nemá nahrazovat učebnici.
I když tech1lOlogiéké předpisy podléhaji poměrně častým změnám, jak tomu také nasvědčuji tři vydání instrukce v pěti letech, můžeme u nynějšího znění očekávat delší platnost, neboť nezabíhá do zbytečných podrobnosU a ponechává topografovi dostatek 'volnosti v uplatňování výhodnějilich postupů. i Lze tedy očekávat, že
instrukc.e budepobře
plnit svůj účeL

I

, Zeichenvorschrift', .fiir die Bearbeitung der Topographischen Karteu 1: 10000, 1: 5 ODD,
z r. 1960 (formát A5,
poloplátěná vazba, 90 stránek a, 2 přílohy) nahrazuje
dřívější oddělená vydání smluvených značek z r. 1955 a
1956 a radikálně sjedno~uje kfesbu v obou měřítkách.
Dřívějši; takřka katastrální
koncepce mapy 1: 5000 je
nyní opuštěna a mapa/nabývá
výrazně topografického
charakteru. Většina značek je v obou měřítkách shodná
a jen některé zachovávají odlišnost, odůvodněnou zpravidla zobrazením podle skutečných rozměr!'! ve většírp
měřítku. Kromě toho zůstávají rozdíly v zobrazování bJdov a ve svahovém šrafování; v měřítku 1 : 10000 je dána
přednost klínovým (zoubkovýmJ šrafáIIl, kdežto v měřítku 1 : 5000 je užito výlučně tzv. technických šraf. (střídavěkrátká
- dlouhá]. V měřítku 1: 10000 malí zděné
budovy bez ohledu na účel černou výplň, která .:>.icezvyšuje čitelnost mapy, ale ztěžuje další adjustaci, např,
v projektu, a také údržbu; ,spalné budovy jsoU rozlišeny
na obytné a neobytné a v topografickém
oríginálu se
pokládají průzračnýmL,oorvami
(modrou a karmínem],
kdežto ve výtisku jsoU obytné budovy diagonálně (vzhle~
dem lí rámu) šrafovány a ještě kryty hněgí a neobytné
JSOU zobrazeny prázdným stínovaným obrysem. V měfítku<!l1: 5000 je na topografickém originálu pro spalné
budovy stanoveno stejné plošné vybarvení jako 1 : 10000
a zq,ěnj§'"budovy jsou šrafovány, a to obytné diagonálně
(k půdorysu) a neobytné rovnóběžně s kratší stranou
půdorysu; ve výtisku jsou obytné budovy pokryty černým bo~ovýin rastrem, a to zděné tmavším a spalné
světlejším;
u neobytných budov zděných se půdorys
svisle vyšrafuje a U spalných zůstává - stejně jako v měř1tku 1: 10 000 - stínovaný obrys bez Výplně. Vyznačování budov je tedy proti našim značkám
poněkud
komplikovanější;
tečkaoznačuj1cí
obytnost je jistě výhodnějším, rozlišovacím znakem. V dalším si všimneme
ostatních zn!!-ček, které se podstatně liší od našich ny-

nějších i dřívějš!ch a z kterých lze nejlépe posoudit·
zvláštnosti němepkého pojetí.
Trigonometricklf
body na budovách se
zakresluji
kroužkem (1 mm). Poddolovaná území jsou pokryta svislou řídkou šrafurou. Do značky silnice se stoupáním
přes 12 % se vkresluje vlnovka a připisuje se procento
stoupáni. Lineament vodstva se na neprůhledném topografickém originálu kreslí červendu rumělkou a hladiny
se toutéž barvou šikmo šrafuji. Jsou stanoveny značky
pro přístavní jeřáby a suché doky. Zděný a dřevěný most
se kresbou neliší a s.tavební hmota se vyjádří zkratkou.
Plocha ovocných sadů se v topografickém originálu označuje zelenými kroužky.
2;načka zelinářské zahrady je
podobná naší signatuře,. avš'ak její křidélka·. nejsou zaoblena dočtvrtkroužků,
takže se téměř shoduje se úiirčkou lada, Kromě tpho - zřejmě nedopatřením
- má
značka zanrady v měřítku 1: 5 000 menší rozměry než
pro 1:10000. Pastvina není ve značkách zařazena, zato .pro
duny je stanovena hnědě kreslená značka volných tvarů 1 rozměrů. Náčrtky na východn!m okraji listů našich
topbgrafických ..ma p 1: 10 000 a 1: 5 000 (l\ranice, rozměry, nivelačni siť, podklady, metody) nemají na německé mapě obdoby. Jen správni rozdělen! je pod jihozápadním rohem načrtnuto.
Novými značkami se německé Jopografické
mapy
značně přiblížily našemu klíči, takže k úplnému sjednocení již není dlouhá cesta. Nemůžeme si však odpustit
připomínku, že pro nově zaváděnou kresbu rytím (na
skle nebo na plastické hmotě), v čemž je NDR mezi so-cialistickými státy průkopníkem, by bylo vítané. vyhnout
se značkám stínovaným,
tj. se zesilovanými čarami
(v posuzované publikaci např. spalné budovy,stromy,
pomníky a hlavně klínové šrafy). StejnQměrně silný lineament nikterak čitelnost nepoškozuje
a usmadňuje
práci rytce.
O německých fotogrammetrickýa1l předpi~ech se zmíníme v některém z příŠt!chčíse!.
Šl.
333.384,
Rybárský, I.
Pozemkavé úpravy, Slovenské vydavaterstvo technickej
literatúry, n. p., Bratislava 1962.,1. vydání, 279 ~tr.. tab ..
obr.,pří!.
.
,
Slovenská vysoká škola technická v BMtislavě vydala
ve Slovenském vydavatefstvu technickej literatúry dočasnou vysokoškolskou učebnici autora inž. Ivana R y. bál' S k e h o, odborného asistenta katedry mapování a
pozemkových úprav Stavební fakultySOŠT 'v Bratislavě.
Vzhledem k tomu, že to je v současné době jediná, t~
přehledně zpracovaná práce, je potřebné na ni upozor-'
nit, neboť bude velmi platnou pomůckou nejen studentům, ate j\stěvelmi
vVanou i odborníkům z praxe. Je
Škoda, že vyšla v tak malém počtu výtisků (300 kusů).
Obsahově je práce rozděle!1a do 6 kapitol
(včetně
úvodní části).
I. kapitola - obecný úvod - hovoří o významu pozem:
kových úprav z hlediska
politického
a hospodář
ského; vysvětluje nedostatky a příčiny obtiží starého zemědělSKého systému a uzavírá zjištěním, že '
jedině v socialistické formě zemědělski organizace
lze odstranit různé nedostatky.
\
II. kapitola - pojednává stručně, ale přehledně o druzích pozemkových úprav starší doby na Slovensku
i v českých zem!ch; pokračuje v přehledu pozemkových úprav' po roce 1948; v další části vysvětluje
problémy pozemkóvých reforem po 1. světJvě válce
i po roce '1945 a dává tak ucelellý přehled o těchto
akcich.
III. kapitola - je již věnována otázkám socialistických
'
j'J'ozemkov}'ch úprav, jejich zdůvodnění v porovnání
se starými formami; pojednává o uplatnění věůy a
o významu mechap.izace v zemEWělství. S ohledem
na současný'. stav a další vývoj zemědělské vě..ly
(v, oboru rostlinářském)
opravíme si část'o travúpoln! ,soustavě (str. 38, 39 a další), jejíž vývoj autor
již nelnohl ve své práci zachytit. Kapitola pojednává
dále o probléme04. zemědělské výroby, o rajonizaci
plodin, rozmístěni 'výroby, specializaci,
delimitaci
půdního fondu, mechanizaci a· o významu pozemko,
vých úprav pro plánování v zemědělských družstvech
a státních statcích (celoročn! výrobní plány). Důležitou částí kapitoly je vztah, pozem'kových úprav
k územnímu plánování a melioracím. Ukončeni je
zajímavou částí Q pozemkových úpI1avách v SSSR.
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Důležité je konstatování, že pozemkové úPravy jako
poučení pro další prohlribov?ní n~í výuky. Účast bulvědní oMr' se 40letou' tradicí požívalí v SSSR' velké
harsk)řch geodetů, na přestavbě 'vesnice, na úplné sociaautority,. vyžadují studium mnoha vědních disciplin,
lizaci výroby a života je značná. Tam není rozporů
. v správnosti této cesty a lejich hospodářSl{~ výsledky.
a toto je organizováno na samostatných vysokých
opírající se () ;;třízliVé 'koncepce, jsou možná úspěšnějšl
škó,lách a fakultách
Woskva, Charkov, Voroněž)
než naše.
' .
.
i, 40 středních školách.
.
IV. kapitola - se zabývá předpisy o pozemko.vých ,úppaDruhá část. (270 str.) se zabývá konkrétními technickými 'otázkami projektu obytné i výrobní části bulharské
vách; vysvětluje pojmy důležité v praxi, působnost
vesnice" v socialistickém
pojetí. Při srovnání s našimi
veřéjných orgánil-, dokumentaci proj!!ktofou.
P9měry možno říci, že první díl je V'ěno-ván základním
V. kapitola, - pojednává o J8dnoduchémpr6jektu
HTÚP
rozborům a druhý technickým otázkám pro vyhoťovení
období do rok.u 19!58{probírá jeho dílčí částtod příupravovacích a zast1avovacích plánfi. Nejvíce pozornbsti
pravných prací, přes průzkum, vyšetřování změn;
je věnovánu výškovým úpravám, které hrají z hlediska
dále práce Projekční - hospodářský' obvod, organinákladnosti budoucf.výstavby
rozhOdující úlohu. Nedozéici půdniho fondu 'a další. Končí obvyklými pramyšlenost výškového řešení měla i u nás v mnoha přícemi závěrečnými.
.
.
.
VI. kapitola _ má 'pro současnou praxi největši význam.
padech za následek nedodržení původního upravovacího
plánu, přepracovávání plánu, / nedodrženI původního záPpjednává o formě :>Quhrnných' ptojektů HTÚP, Začímž dochází k plýtvání investičními probývá se otázkou. mezipodnikových úprav, mezisek- _ měruúpravy,
středky ~apod. V tom směru dosáhli naši b:ulharštf přátelé
torové delimitace pi'1dního 'fondu; úpravou hospopěkných úspěchů. Celá sídliště zásadně řeší výškovými'
dářského obvodu. Zvláštní pozornost· věnúje autor
správně otázkámvodohospodářským,
koIIÍÚJ:)ikačním. úpravami.. 'Autor učebnice proslovil také 'li nás velmi
hodnotnou. přednášku,1 jejíž .výtah byl zde uveřejněn
Stejně důležitými jsou i další stati -:-wz!místění
JGaKO .196l/8}.
.'
..'
\
a specializace zemědělské výroby. Dálé se zde autor
Jelikož búlharské zemědělství má mnoho 'společných
zabývá problémy. vnitropodnikových
pozemkových
úprav. Hovoří o technických a agronomických ..pod- . rysů s naši;m, pokládám při této příležitoSti za vhodné
doporučit, že bychom měli vyslat několik našich stukladech, o pracích přípravných, průzkumných. a po:
dentů specializace pozemkových úpr(iv na studium do
kračuje
rozQorem výrobních podmínek, rostlinné
Sofie. Z této, spolupráce by nám vzéšlařada
nových
výroby, otázkami vodohospodářskými
a komunikačpodnětů pro další rozvoj disciplíny ti nás. Našim stuními. Dále následují' pr4ce·projekčni.
Zvláštní podentům i· pracovníkům
v praxi doporj.lčUji zmjněnou
zornost se tu věnuje rozmístění výrobních jednotek
učebnici Vřele k bedlivému pJ:osttidování; najdou v ní
a stř.edisek, otázkám. půdoochrannýillj a dalším pronejen mnoho poučení, ale rOzšíří si i svůj obzor v otázce
blémům, jež mají vliv nI;!.nové uspbřádání. hospokomplexního pojetí pozemkových !Íprav, U nás se často
dářského . obvodu. V poslední části' jSoU pojednány
zanédbáváskutečilOst;
že výrobní a sídelní oblast vesqice
ot&zky zemědělstyí,' rozmístění kultUr, osévníponelze oddělOvat !tni mechanicky
slučovat,,, neboť jde
stupy, uspořádání
výrobních ploch' ji. jejich Ulllísorganický celek, jehOž vztahy musí být' správné vystitěrií. . Kapitola kOnčí otázkamI. ekonomickými, které
ženy. V tom. směru je Jončevova učebnice na výš!.
doprovází názornými taJ:lulkami;idále pracemi závěrečh~mi zemní #pl:.áce, ozeleněni., bilancflvAní
. Krumphanzl
půdního fondu, e~omické.
vyhodnocení proj-ektu,'
331.876.6
Bimeš, J.
které by však žápáleširšího
pojednání.
'
..
Organizace zlepšovatelství. Státní nakladatelství techČetné obrazy, zvláště .na konci publikac;e, velmi př,e·
nické literatury,. Praha 1962. Edice Kurs technických
hledně 'doplňují to, co nebylo možno. v slovním podání
znalostí,sv. 32. Stran 80,•.3 obr., 2 tab. Cena Kčs 2,65.
vysvětlit názorněji. Publikace svědčí o velik~ péči autoroV'~.po uspořádání, o poc.tlvé snaze zpracovat text přePublikace přehlednou a přístupnou formo \i seznamuje
hledně a srozumitelně.' Proti předchozím. dílům tohoto
s. významem, právními podklady i praktickým organizodruhu má nesporné ťednosti.
Je to velký úspěcb,vý.'vá'llíni zlepšovatelského
hnutí.
. ,
sledek poctivé .práce autora, Je p~vděpodobné, že v tuto
V sedmi kapitolách rozebírá autor velmi podrobně
dobu již bude publikace zcela rozebrána.
všechny problémy, které mohoU' zajímat jak zlepšovatele,.
(
lnž. Vladimír
Svoboda.
tak i všechny organiZátory a pracovníky ve zlepšovatelstvÍ.
•
~
Obsah jedriotlivýcQ. kapitol:
526.99:711.4
.
.'
Joneev, V.
1. Zlepšoyat.elskě
hnutí
-uja?úuje,'základní
Planjra~e ,j b~agoustroj~vo na selata (PrOJektování a
~mysl, ekonoJll.ickY a politický vyznam zlepšovatelského
úprava / sícllišťJ,Qržavno
izdatelstvo "Nauka i iskustvo",
hnutL Které právní ;normy upravují zlepšovatelství,které
Sofia 19~7. Náklad 540 ..výt., str. 520, obr, 228, tab. 44,
jsoU nejdůležitější předpoklady pro správný rozvoj zlepformát B5, váz., cena 15,05 leya.
šovatelství afak mají vypadat podnikové směrnice pro
Autor, docent na zeměměřickém směru Vysol'é školy
f1riíCi s vynákizy a zlepšovacín\i návrhy.
v som,' zpracoval tuto učebnici pro studenty zeměměřic2.Z lep š o "v. á n í v praxi
-'- jednotlivá ustanovení
kého inženýrství -""- specializaci
pozemkových \.úprav.
o zlepšovacích návrzích, jejich výklad v praxí aaplikacé.
Kniha má dvě části. prvá •.část(240
str.Jmá
6 kapitol
Co je a co,není zlepšovací návrh, podmínky přijetí nebo
a le" věnována všeobecným otá'zkáma
základním proZamítnutí zlepšovacího návrhu. Va druhéCásti
pokouší
blémům socialistické výstavby 'a přestav.bY vesnice. Je
.se autor 'odpovědět na otázku', "Co lze zlepšovat?" nAzde vysvětlen stavební vývoj ve, vztahu k -hospodářským
'vrhem, aby si jednotlivé, podniky zavedly třídntky pro
a výrobním poměrům na vesnici v době před. osvobozezlepšDvatele. Jako příklad uvádí třídnlk pro strojírenský
ním, tj, před 9. 9. 1944, a dále základní problémY, které
\,
vyvěrají ze socialistické přestavby vesnice v. současnE:í závod.
3. Při hl a šo v á n í a' v y ř i z o v á n í z I ep.š o v adobě a z toho vyplýv~jíCí další otázky. Jde zejména
'C íc h n á vrh ů ~ postup zlepšovacího návrhu oď jeho
o změněné ekonomické poměry a z nich zákonité změny
vzniku až 40 přijetí: obsah a stylizacé přihlášky,: kde.
ukazatelů a norew- l'ak pro oblast výrobní, tak i obytnou.
jsou zde probíránypodrobílé
rozbory výrobIilch poměrU-- přihlášku podávat, způsob regiptrace ZN; zkoumání jejich prospěšnosti" praktické zkoušky,,' zpúsob přijímáni
na vesnici, výpóčty ukazatelů pro stanovení počtl1 pranebo zamítání. Jakou móžnost cidvplání má zlepšovatel
. covníků/pro-zemědělskou
výrobu, vše zpracováno pro
, proti zamHavému rozhodnutí komise.
sj'le'cifické bulhprsl<é poměry a podmínky., při náležité
, ,4. ·Za vád ěn í a ro z,ši ř civ'á n í 1 Z I e'll š o v a c í C'h
konfrontaci se' zkušenostmi z jiných .lidově demokraticrr.á vr h ů ekonomiCká účimwst zlepšovatelského
kých států. Přitom' se bere 'náležitý zřetel na postupné
hnutí Závt.sí ;na rychlém závádění zlepšovacích návrhů. Jak
změny, které vyplynouz. postupUjíCíS~c~alizaceceléhd
má' vypadát dohoda o využití a 'zavedení zlepšovacího
, života, nejen výrobních .poměru.
návrhu''(operativní
·rozšíření - příka~ ke změně - rozPři srovnávání s našimi a sovětskými poměry možno
pis úkolů. z TOO).
.
\
říci, že hulharskávysoká
škola vychovává' va specia5. H o ci noc e ní zle p š o V.a c fc h nliy r h ů - jak
lizacrpozemkových.
Úprav podobné
odborníky,. které
hodnotit p~edběžnou ekonomi,ckou účinnost i Účinnost
známe z SSSR. Bulharštlabs01venti
vycházejí jako samozavedeného ZN po roce; Jak provádětvýpocet
úspor,jak
statn) projektanti př~stavby ,vesnice, s potřebnými' ~omhodnotit hospodářské i společenské účinky zlepšovacího
plexními znalOstmi; Učebnice doc. Jončeva je v tom. směnávrhu ..
ruvelmi 'poučnou pro nás a ,možno z ní čerpat značné
I
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\6. Odměny
za zlépJšovElcínávrhy
~ odnfěna
zlepš. návrh je jednou z 'nejúčinnějších .pobídek k'rozvoji zlepšovatelského hnuti. ,Autor probírá tuto duležitoú
otázku ve .třech částech:
'
'
,
a} odměna za poda~ý ZN - ,stanovenr odm:1!nyza úspory
nákladu, .za zavédení nových výrobku, za zlepšení
pracovních
podmfneka
jíné_ekonqmické
účinky,
zválštní odměny za řešení tématických úkolů, náhrady za částky vynaložené na vyzkoušení ZN, d CJIlI ate~ do puvodní výkonové normy, daňové zvýhodněni,
spfatnost odměny;
,
h) Sdměna za pomoc při zavádění ZN - přímá účast při
vypracování, vyzkoušení a zavedení, přímá podpora
hospodářských pracoVníku, upozorněPlí na využití ZN;
c) řešení neshod při odměnách':
7. F e r s p e k t,i v y r o z voj e . z lep š o vat e I s kého hnu t i. Dosavadní stav: tématické úkoly zaujímají
jen pul procenta z celkového počtu godaných ZN,v některých odv#tvíchprůmyslu
se ZN jen hrnou; v jiných
odvětvích nejsou podávány žádné, malé využití ZN z jiný,ch podniku. Nutnost plánovitéllO rozvoje zlepšovatelského hnuyív příšt~ch letech.

Na počest XII. sjezdu KSČ

ZIj,
I

/

Na úsekl,l administrativy a organizačlií'ch qtázek okolo
zlepšovatelského hnuti je třeba prohloubit informovanost
/ nejen pracujících, nýbrž i samotných praoovníkil ve Zlepšovatelském hnqtL Tqto příručka z velké čá~ti napomáhá
ke zlepšení tohoto stavu a zaplňuje velmi' dobře mezeru,
která zde dosud existovala.
Kašpar, ,M.
Štěrba, L.
Nábrady cestovlJlch, stěhovacích a jÚlých výdajů v tuzemsku. OřbiS, Praha ;1961. .Třetí pi'epracované vydáni.Stran, ;227: Cena váz.. vý'tisku Kčs 11,30.
Tato knížka, která je velmi potřebným souborem předpisů o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů, určenÝllf zejména účetním/a mZdovým pracovníkum
( a odborářským funkctonářum, je vítanou pomuckou všem
zaměstnancům,
kteří vůči svým podnikum uplatňují ná·
roky na uvedené náhrady. Autoři publikace, kteří se řadu
let zabývají na ministerstvu financí prolJll(matikou náhrad cestovních, stě!:lOvacích .a jiných výdaju a kteří od
'počátku pracují na koncepci všech předpisu této problel1).atíky se týkající, jsou zajisté nejpovolanějšími, aby ko:
mentovali zákonná opatření, v nichž jsou uvedeny hlavní
zásady úprav uvedených náhrad a podávali k nim potřebné vysvětli'l1ky.
'
Autoři v' tomto třetím přepracovaném
vydání, které
vyšlo v nákladu' 25 000 výtisku, uvádějí:
Přehled předpisu o náhradách cestovních, stělÍ~vacíclÍ
a jiných:. výdajů v tuzemsku, po němž násléduji citace
ivšech
platných
zákonných
opatřeni,
prokládaných
-vysvětlivkami ke každému paragrafu zvlášť.,
Publikace bude. zajisté zajimati
pracovníky V oboru
geodézie, a kartografie
jednak pokud jde o všeobecně
platné předpisy při běžných slu~bních
cestách,' stěhoVání, přechodném přidělení apod., jednak př.izeměměřic·
kých pracích, pro které! plati vyhláška Statní mzdové komise ze dne 7. srpnaIJ.954 č. 173, o náhradách cestovních
ft jiných
výdajů zal1lčstnancun~, vysílaným v tuzemsku
na" montážní, instalační, opravné, udržovací a některé
jiné práce [ve znění vyhlášky Státní mzdové komise ze
dne 30. ří1na 1957 ·č. 214).
úPozprňujeme na uvede'nou publikaci/kterou
by měli,
dokónílle znát všichní pracovníci, kteří jsou odpovědni
za dodržování hospodářské
kázně v ústavech resortu
Ústřední správy geodézie a kartografie a v orgánech po
v~řených prováděním zeměměřickýcp úkonů i. mimo resort' uplatňování a vyplácení nedovolených diet je Í1 rozporu s ochranou socialistické ekonomie a je trestné. Dodržováním soctalistickézákonitosti
i na úseku geodézie a
kartografie při uplatňování náhrad pestovních, stěb.ovací,ch a jiných výt1ajů, kt~ré mají převážpě neprodti1i:tivní
charakter
a predstavují značnou polozku v nákladech
ústavu geQdézié a kartogrl!fie, přispějeme i my k ,tomu,
aby zájmy íednotlivců pyly .účelně sladěny se_záj~y celé
společnosti
a bylo dosaž13no hospodárného
využívání
prostředkU, přidělených Ina tyto v~dílje kp'lněnl úkolil
resortu ÚSGK.
Štorkán
I

K úspěšnému vytvoření podmínek pro splnění plánovaných úkolu v roce 1962 pNspívá v ústavech geodézie
a kartografie široká kampaň závazkového hnutí na počest
XII. sjezdu KSČ. Pomoc ústavum při organizování socialistického
soutěženi k XIt sjezdu KSČ organizovala
Ústřední správa geodézie a kartografie v dohodě a za pomoci ústředního výboru Odborového svazu zaměstnancu
místního hospodářství sborem aktivistu, kteří ve dvojicích
(složených z technika. a ekonoma) projednali v ústavech
postup při zajišťování rozvoje socialistického
soutěženi
na počest XlI. sjezdu KSČ s vedením ústavu a společenskými organizacemi.
Aktivisté pomohli v ústavech při vypracování plánu
politickoorganizačních
opatření, ve kterém se zaměřili
zejména na:
a) provedení rozboru ukazatelu plánu za účelem zjištění
rezerv, úzkých profilu, možnosti provedení technickoorganizačnjch
opatření a uzavírání konkrétních
závazku na pracovištích;
b) provedení rozboru· již uzavřených socialistických závazku', jejich plněrií a, zjištění možnosti rozšíření
a prohloubení konkrétních závazků;
c) ustanovení sboru aktivistu z vedoucích hospodářských
pracovníku, funkcionářu ZO KSČ a společenských organizací"nejlepších
pracovníki\ a zlepšovatelu, kteří
projednají na všach pracovištích
konkrétní náměty
k dalšímu rozvoji 'záv,azkového hnutí;
d) stanovení
termínu prove(lení prověrky zlepšovatelského hnutí;
e) provedeni agitační práce (osobní, názorné);
f) stanovení termínu vypracování
celopoďnikového závazku, metod sledování prupěhu socialistického souťěžení a kontrol ni termíny vyhodnocováni.
Aktivisté ÚSGK navštívili všech 14 ústavů resortu a pomohli soudruhum při organizování socialistického soutěžení, a při sestavování celopodnikových
socialistických
závazku. Nedostatkem bylo, že některé ústavy, jako např.
GTÚ Praha, "KRÚ Modra ''iélÚGK Liberec přikročily pozdě
k organizování socialistického soutěžení ('až k 15. březnu)
a v dusledku toho i sestavování celopodnikových
soCialistických závazků se opozdilo. Pomoc aktivistu se projevila kladně. Ve všech ústavech Ústřednfwrávygeodézie
akartografie
bylo závazkové hnu(í prOjednáno jak po
linii vedení ústavu, tak i společenských
organizací, na
všech pracovištích a na všech ústavech byly vyhlášeny
celopodnikové socialistické závazky.
•
Jádrem socialistického soutěžení na počest XII. sjezdu
KSČ jsou brigády socialist\cké práce a kolektivy soutěžících o tento titul, z nichž n'ěkteré soutěží o získání názvu
"brigáda XII. sjezdu KSČ". Celkem v ústavech geodézie
a kartografie soutěží o název "brigáda XII. sjezdu KSČ"
23 kolektivů, z toho v KRÚ Praha 6 kolektivů, v ÚGK Opava 5 a v ÚGK Plzeň 4 kolektivy.
Celopodnikové závazky ústavu ÚSGK jsou" podepřeny
závazky 493 kolektivů a 3076 závazky jednotlivcu. !Hodnota závazku na zvýšení objemu prací činí přes 23,40000
Kčs; na snížení vlastních nákladů 1830000 Kčs. Vyčrslení
závazku technického
rozvoje [bude ještě doplňovánoJ
představuje zatím hodnotu cca 1,43mil. Kčs, z toho asi
140 tisíc Kčs připadá na zlepšovací návrhy.
Ve většině. ústavů byla dobře. provedena politická příprava závazkového hnuti. Opoždění vzniklo pouze v GTÚ
Praha a ÚGK Liberec, kde vlivem nedostatečné
politické práce bylo organizování závazkového hnutí provedeno až ke' konci prvního čtvrtletí. Pomoc aktivistu ÚSGK
přispěla ke zlepšení aktivity t na těchto pracovištích a nyní již oba ústavy maji uzavřeny celopodrrikové závazky ..
Dobrým
příkladem
správného
politického
přístupu
v rozvíjení socialistického soutěžení na počest XII. sjezdu
KS!'::je KRO v,Prize. Soudruzi v tomtoústavl,l
provedli
podrobný rozbor pl.ánovaných ukazatelu, prověřili rezervy ft úzké profily a připravili si náměty k rozvoji závazkového hnuti. Dále, kromě projednání na pracovištích po
linii vedení a společenských organizacI, vybrali z řad komunistu stranické agitátory pro každé pracoviště, kteří
konkrétně projednali závazkové hnuU s každým pracovníkem. Na základě kolektivních a IndividuálnIch závezkO
z pracovišť vypracovali celopodnikový závazek. který byl
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nÉniídostatečně
vyhodnocován ekonomiCký přínos notrě
na celozávodní schůzi vyhlášen. Závazky v tomto. ústavu
techniky a není vytvářen zlepšovatelský' fond třeU pětijsoU zaměřeny především na zkrácení termínů, na zavlÍletky; proto\pří' kontrole socialistického soutěžení á zlepdění nové rechniky ~, pokrokových technologU, zvyšování
šovatelského .hnutí, která byla provedena v první polovikvality vÝ'roby a snižování vlastních nákladů. Na praconě dubna; zaměří se aktivisté ÚSGKna zlepšení i v tomto
vištích je zabezpečena pravtde~ná kontrola a mesíčlÚ vy:
směru.
'
hodnocování plněnl závazků i' jejich ekonomického přínosu jak dllenskÝ'mivÝ'bory, tak i zodpovědnÝ'mi hospoPrověrka ukázala, Že dobře, si pocínali např. soudruzi
dářskÝ'mi pracovníky, Vyhodnocováni se provádí každÝ'
v ŮGK Praha. Závazkové hnutí bylo projednáno na všech
měsíc na úsekQvých schůzích a na členských schůzích
členskÝ'ch/schfn;t't:h' dílensk9ch vÝ'borů a na všech pradIlenských vÝ'borů, kde zqroveň vyhodnocují nejlepší
oovištích. Ústav si wytvořP sbor 24 aktivistů, který je slopracovpíky a nejlepšl OddIlY. Ceio~odnikové vyhodnocožen z vedoucích
pracovníků ústavu, ZV ROH a ČSM:
yán,í se provádí čtYlr1etně na členských schůzích ZV ROH
Ag!tátořipodle
harmonogramu budou navštěvovat praCO"
EvIdence ekonomického přínosu socialistického soutěže·
viště a poskytovat pomoc .soudruhům při prohlubováni
,ní je zajišťována v plánovacích útvarech proyozůa ústa- , a' vyhodnocováni socialistttkého
soutěženI. CelopOdnil,OO'
vu. Ústav provedl za leden a únor 1962 vyhodnocení vÝ'- \ vý závazek byl uzavřen,' kQJ1cem Úhor!i. Po ucelení plánu
sledků' zá,vazkovélJohnutí,
jehož přínos za uvegené 2 mě·
ústavu na ,}:,1962 budou 'závazky projednány na vÝ'robních
síce,činí '40200 Kčs v plnění objemu prací a). 950 Kčs na
p<mrdách, JMe budOU také 'prohlubovány a upřesňovány. \
snížení vlastnlch nákladů.
.
Soudruzt již splnili některé dfIčl závazky, jako soustředě~ ,
V druhé polovině března prov:~dli aktivisté ÚSGK pro-,
ní motOrových voz~del na jedno pracoviště, vytyčení ~s
věrky teloústavních
závazků a VYhodnocování vÝ'sledků
pro kompresovnu CKD Sokolovo ve zkráceném termlnll.
socialistického soutěžení na pracovištíCh některÝ'ch ústaa vyhotov~li instruktážní
film "Vyhledávání li zaměřeni
vů, v p'rvni POlovině dubna byla provedena prověrka plněpodzemn~ch inžénÝ'rskÝ'ch sítí". Pracovníci ůGK v Urnil
ní a vyhodnocování socialistických závazků ~ XII. sjezdu
si vytvořili sbor agitátorů, kterÝ' znovu projednal závazKSČ ve všech ústavech geodézie a kartografie. Tato prokové hnutí na pracovištích. VÝ'sledkem bylo, že hodnota
věrka byla spojena s prověrkou?lepšovatelského
a vynacelopodnikového závazku se zVÝ'šila o dalších 80 000 Kčs.
, lezcovského, hnutí. Při prověrceb~o
zjištěno, že v někteDosavadní rozvoj social!stického
SOutěžení na počest
rÝ'ch ústavech, a to zvláště v těch, které uzavřely celoXII. sjezdu KSČ.vytvořil Uiústavů geodézie a kartogoofle'
podnikovÝ' závazek pozdějí, nebylo provedeno vyhodnodobrý základ k dalšímu prohlubování aktivity praCujlclch'
cení za leden a únor, ačkoliv závazkové hnutí probíhalo
v ústavech geádézie' a kartografie
za úspěšné a hospoi v těchto měsících. Tento nedostatek se projevilnaJ}ř.
dárné splněni všech plánovlimÝ'ch úkolů na r· 1962.,
v GTÚ Praha, ÚGK liberec, ÚGl( Brno. Jiným nedostatkem
. Reda~ce
v ůěkterých ústavech geodézie ft kartografi~e je to, že"

"Rozmanitosti
Thty nové techniky mládeže ÚGK v Praze

získané při techničkohospodářském
mapování. Inž. Jaroslav Kínínek navázal v druhém referátu na předchozí
a hovořil o, technologickém
pos;tupu vybodnocovacfch
prací fotogrammetric~Ý'ch
a jejich' vztahu k polním
pracím. Po diskusním příSP~vku o posuzování dopust-,
nÝ'ch oc1chylek dle Instrukce pl'O techn\ckohospodářské
'
mapování bykproinítnut film ÚGK "·Brněo technickohospodářském map<wání. V 'závěru byli účastníci seznámeni
s prací oddílu, technického rQzv,oje. Výstavka na panelech
umožnila účas'tníkům zhlédndut' ně,které ukázky prací
úkolů provozního vÝ'zkumu.
Dny nové techniky mladÝ'chpracovniků pražského ústavu geodézie, aka,rtografie
umožnily, ahy se zásadní otázky ft vÝ'robní problémy staly i pro nejmladší zaměstnance
předmětem zájmu a myšlerlí. Referáty byly předneseny,
tak, že rozhodně podnítí další snahu, po zVÝ'šeníkvalifika,ce u většiny posluchaM;Sami
tičastníci DNTM si také
v závěru hlasQvacími Jístk}! určili pořadí! publikování jednotlivých referáti',l 'V závodním časopise ppboČkY č'sVTS.
,
PD

'Již podruhé, 26. a 27. března 1962, pořádal ÚGKv Praze
drw nové techniky, určené předevšlm mladÝ'm pracovníkl1'm ústavu., N!i 150 účastnlků této akce vyslechlo řadu
referátů, zhlédlo .některé ukázky nové techniky 'él účastni~
10 se diskuse o nejrozmanitějších
problémech YÝ'roby.
Náplň letošních DNTM' v Praze byla zaměřena na ty výtobní obory a směry rozvoje techniky, které budou mlt
v rámci ÚGKv'Praze
uplatnění při tec~mickohóspodářském mapování. Proto se hovořilo především o mechanizaci a automatizaci
výpočetnícq prací a jejich dalším
,vÝ'troji, o zdokonalenÝ'chgeodetiGkých
přístrojích a o využití fotogrammetrie
při mapování ve velkÝ'ch mě~tkách.
K ,prvé části náplt1ě DNTM přednesly referáty inž.Hedvika Hamerskáa
inž. Hana Pospíšilová. Nastínily mítlUIÝ'
vývojvÝ'počtové tecl1niky, vysvětlily řadu základníchpoj~
mů nejnovějších zpl1sobůvÝPočttl. a seznámily účastníky
se základními př~po~lady,
které jsou podmínkou pro
automatizad, geódetiCkÝ'ch vÝ'počtii. :poté byl podán přehled dOSUd provedenÝ'chvÝ'počtůna
děrnoštítkovÝ'ch strojích a samočinnÝ'chpočítačích
u ústavu v r. 1961. Q autůmatizaci prací sp'ojených s fotograIIj.metrií hovořil v referátu ínž. František Pata. Informoval účastníky o postupu
automatizace
prací ve fotogrammetrii "a o možnostech
. mOderní fotograI:1unetrie vůbec. Přednáška dr. tnž. Miro'slava Ha.ufa z ČVUT.Praha upozornila (\častníky na nejnovější 'směry ryvoje a konstrukce
geodetickÝ'ch strojů.
VhodnÝ'm doplňkem této přednášky" byla malá výstav~a
geodetlckÝ'ch strojů, především nivelačních: Meopta MN
20, b.4eopta MNI0, SSSR NL 3, Zéiss Koni 007, MOM Ni B 3,
Obe~ochim Ní 2 a theodolit Zeiss Theo 020.
.
Po referátech prvého dnerlásledovala
diskuse, ve které
se hovořiio o určování vlícovacích bodů tellurometrem
á o účelovém,měření v oboru speciálních prací.
ZdařllÝ'lÍl závěrem prvého dne bylopromItnutí
bar~vněho filmu o vyhledávání a zaměřování 'P0dzemníChinženÝ'rských jsltí. Film natočili členové závodní PObočky
CSVTS při ÚGK v,Praze C SC' inž· M. Herda a s. M.'Andrle
ve spolupráCli s kolektIvem pracovníků ÚGK v:P1lBze.
Pořad druhého dne byl určen dvěma základními referáty. prvý,' přednesl;1ný tnž. ~udoneIt1 Kuderou, objasnil
podstatu technickohospodářského
mapováni a nasUnU
technologickÝ' postup polních prací. V referátu byly .též
shrnuty dose.ytldOí zkušenosti ně~terých jinýchrústav(i'
\

Ve dnech' 7,' a 8. dubI).a 1962 iIspořádal Ka.rtografiC,kÝ'
a reprodukční jÍstav II lIiJodre-Harm6niidny nové techniky
pod (,středhltn ibeslem Mel:hani$acl ke komunismu. Na téma p 1a s t U: ké' ma p ýbyly projednány některé otázky,
související sVÝ'robou plastickÝ'ch: ,inap, bylo pojédnáno
o plastickÝ'ch hmotách ,vhodnÝ'ch pro.,zhotovování
f6lU
k trÝ'robě plastickÝ'ch map a' o charakteristiCkÝ'cb' vlast·
hostech těchto hmot, ,'O svAření plastických ,f6lil a byla
popsána ,činnost
některÝ'ch; pro tehto účel vbodnÝ'ch,
elektrickÝ'ch přístrojů. Rovněž bylQ jednáno o odborné
terminologii, použlt~lné při v.ýrobě p1astickÝ'ch map.
Podle programu byly' první den' jednáni na pořadu odborné referáty, druhÝ' den bylvěríotrán
návštěvě kartografického ústavu. Při ní seučastníciDNT
prakticky seznám!liS vÝ'ro,bou_Qlast,ickÝ'ch map, a ,dOPlnili Si,ta,k teoreticke poznatky zlsf«l.né. běbem prvého dne zasedání.
,Pfednesenybylytyto
referáty: "
inž. -Bačfk (KRÚ,ď,MOd"G"J:N o v é m o m e n typ ř ľ S 8•..••
s t a v o v ~n í o b s ahu
s é r i o v~' v srr á b ě n Ý'c h
P Ia st i c'k ýc hm ap.
V refe,rátě byla proj!!dnána/otázka
dopJ,nění podkladd
<

ď

t
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použitých pro sestavení plastické mapy dalšími matel'iály
(fotografickými sníI)lky a geografickou literaturou), kte·
ré séstaviteli umožní upřesnit si představu o morfologii
zobrazovaného terénu, otázka volby vhodného názvosloví
pro plasticJ.{ou mapu a íeho nejúčelnějšího. umístění. Zajímavý byl pokus sjednotit odborné názvosloví, užívané při
jednotlivých fazích výroby plastické mapy, počínaje sestavitelskými pracemi až po hotovou mapu.
i~Ž. !<ubeček (VKÚI: Plasiic~é
,hmoty
a jejich
pouŽIti
pro'
zhotovová'hí
plastických
ma~
,
Ve stručném přehledu pojep.ll/,ll autor réferátu o základních c.harakteristikAch plastických hmot a o ~e-jich rozdělení podle názvi). a ,skupin a stručně se zmínil o vývoji
technologie výroby plastických map. Hlavní náplní jeho
referátu byla zpráva o ukončení vývoje plastické folie čs.
výroby,vyhovujícI
po~davků1)1 kllj.denýmIla barvu, sílu
a povrch folie, odolné i ve ztíženýi;:li atmosférických ;podmInkách (teplota, vlhkost vzduchu I a vhodné- pro výrObu
plastických map a zpráva o současné sit\iaci v zajištěhí
její výroby ..

používaných
při tlačném svářeni folil z plastických
hmot.
-'
Průběh jednání obohatila diskuse zaměřená. zejména
k referátu pojednávajícímu o fólii čs. výroby, vhodné pro
lisováni plastických map a k otázkám souvisejicím se
zajištěním materiálové základny pro její výrobu.
Pracovníci
pověření organizací a řízením dnů nové
techniky se svého úkolu zhostili Ó.spěšně. Zajistili účast
zástupců všech orgánů, které se v ČSSR zabývají tvorbou
plastickýchínap
nebo se na ní nejrůznějším způsobem podílejí. ještě před zahájením zasedání obdrželi účastníci
DNT rozrnnožené reteráty, připravené k předneseIlí. K všeobecné orientaci o vývoji technologie zhotovování plastických map v KRÚ' Moll-ra urrtožnila přehledná výstavka
plastických map a kartografických
materiálů, uspořáda, ná přímo v zasedacím sále.
.
.

Pokud'~lo o informováni účastníků zasedání ů současném .stavu technologie výroby' plastických map a jejIho
· nlateriálového zajištění,' splnily dny nové techniky poMdan~ Kartografickým a reprodukčním ústavem v Modre .
Harm6niiplněsvoje
poslání. Litujeme však, že diskuse
kpředtleseným
referátům byla pOměrně slabá a že tak
inž. Pro!ceš (KRÚ Modral: Mephanizace
pracI
při
široký 'Imlektiv pracovníků - specialistů v oboru zpracovýr Obě P 1 a s t i c k Ý c h ma p.
vání plastických map, který se na dnech nové techniky
Referát
obsahoval
přehled
techník, použitých .KRÚ
shroj1láždil. se v ní ani n~dotkl některých jiných, ne zcela
Mo.dra - Harm6nia při tVrarování plastických map. porovvyjasněných problémů, souvisejících s výrobou plasticnai je mezi sebou a uvedl, některé, z hlediska ekonomie
kých map, např. otázky p6jedn'ávajíCí o vnitřnI přesnosti
zajímavé- udaje, vypÍývajIcí z t'ohoto srovnání. Zabýval se -plr8.stické mapy, o defor'maci kresby tvarováním: o volbě
též mechanizací prací při zhotovení plastického modelu
nejvhodnějšího
převýšení, o využití modelu terénu ke
terénu.
zhotoveni stírrovaného terénu 'apod. Takovouto bezprostřední spolupráci účrastn-íků dnů nové techniky by nepoinž. Brousil i(KRÚ
Modral: ·Svp.řoyání
plasticchybně uvítali jejich pořadatelé a byla by prospěšná i z,
kých
f61ií.
hlediska da.lš!ho vývoje tohoto nejmladšího odvětví čs .
. V referátě byly porovnány dva způsoby spojení fÓlií
kartografie.
'\
z plastické hmoty: lepenIm a elektrickým svářením a uvedeny technické/o detaily vysokofrekvenčních
agregátů,

Jak vám p0l1"!áhá Geodetický a kartogr,afický obzor
ve, vaší / práci?
.
praxe, mapování, pozemk'ové
praktické
glťometrie apod.;

pOlitiky,

problémů

3. články o pracovní
ekonomii,
organizaci,
řízení',
pliinování, materiálně technickém ,zQsobování,in- '
vesticích,
bezpečnosti
a hygiel1ě geodetických
lX, kartografic.kých
prací aj.;
"
4. hlídky:
Zlepšovací návrhy, problémy a stanoviska
Geodetické a kartoqrafickéstroje,
přístroje. a po- ._
můcky
Geodézie v praxi
Kartografie
v praxi
Problematika
pozemkových
úprav při slui5ování'

'ZD
Diskuse, kritika,
dopisy čtenářů
Literární
hlídka
'
Rozmanitosti
Přehled zeměměřické
literatury
Seznam přírůstků
kni'fl.Ovny VUGTK
Přírůstky mapové dokumentaceVÚGTK
f

v Praze
v Praze.

'Tyto části by~y a budou zakladem pro další náplň
časopisu. Úkoly geodézie a kartogtafze
se však neustále zvětšují, a proto je třeba podle nových aktuálních otázek,. souvisejících
se . Zlepšením další čin·nosťi, usilovat o zlepšení obsahu a náplně odborné· ho zeměměřického
časopisu.
Obracíme
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se

na čtenáře

Geodetického

a kartogra-

tlCkéňo obzoru a byli byclzom rádi, kdybyste nám
napsalisvuj úsudek, do jaké mí.ry jste byli spokojeni
. $ obsahem časopisu. RedakCe se ne muže obejít bez
spolupráce širokého okruhu čtenářU a uvítá připomínky s konkrétními
náměty, které ~'Jplývají. z potFeb jednotlivých
pracovišf.
Uvítáme,' budete-li hovořit o Geodetickém a kartografickém
obzoru na besedách, v širším kqlektlvu pracovní.ku apod. k těmto otázkám:
1. Co vás zají.má v časop{se Geodetický
ficky obzor?
2. Co není z vašeho hledtska

néudělit
první ceny a částky,
určené na cellY, rozdělit, tak, aby
bylp uděléno po 2 druhých cenách, 2 třetich cenách a ceny čtvrté.
Potile návrhu soutěžní,ch porot Státní nakladatelství
udělilo v úseku
aj str
o j i r' e n s tv í, e I e
hornict'fí
a hutnictvi
dvě druhé

dvě třetí

a kartogra.

devět

k uveřejnění. (uveďte ná.

a

Hybernská

a kartografického

2, Praha

obzoru;

1

do 1. září 1962.
Všechny dopisy willqdnotíiTle;nejlep~í
příspěvky
odmění.me _peněžitými a věcnými cenami a uveřejníme je v časopise. O výsledku ankety budeme čtenářeinformovat
v 10. čísle ročníku 1962 Geodetického, a kartografického
obzoru:
Těšíme se na vaši spolupráci.

vycházeje' z usnesení
celostátní
konferenceKSC
k rozVojí národního hospodáfství
Ceskoslovenska,
které uložilo v edíční čínnosti
cílevědomě
a plánovitě .rozvíjet potřeby naší společnosti
a zejména
podřídíť vydavatelskou
činnost, rozšířování
a propagaCí kriíh důsledně základním
úkolům dovršení
socíalístické
výstavby
a kulturrlí
revoluce, 'vypsalo Státní nakladatelství
technícké
literatury,
n. p.
" Praze f, Spálená 51, v r. 1960 literární
soutěž na původní a dosud
';'euveřejněná

rukopísná

díla

aktuálních

námětů

techriíckého

roz·

voje. v úseku:
.aj strojírenství,
elektrotechnika,
b I chemIe, stavebnictví,
spotřební
Podle
soutěže.

scutěžnich

podmínek

energetika,
hornictvi
a hutnictvi,
a potravinářský.
prúlIjYsl.

oznamuje

n i k a,

e n e r g e t i k

SNTL k 9. 5. 1962 výsledky

Soutěžni
poroty,
složené
ze zástupcú
Státního
nakladatelství
tecl1tnické literatury,
jeho příslušných
e.l!ičních kOlUis! a ze zástupci) Ceskoslovenské
v~deckotechnické
společnosti,
posoudily
podle
'5outěžní~h, podmíl1ek všechna
do soutěže
zaslaná
díla a navrhly

II,

ceny po Kčs 5080 za díla:
Automatizace

parních

elek-

montáže;

Ct\ny po Kčs 3800 za díla:

~tvrtých,

cen po Kčs IlJOU

stroj i-

za dila.

Inž. Jaroslav
Budínský:
:technika
tranzistorových
spíůacích
obvodů
Václav Cerný - inž. Oldřich HovOI'ka - inž. František
Vinter: sliQutý korund v technice, jeho výroba, vlastnosti
a použití
Inž. Richard Gert, C. Se.: Provozní přepětí v elektrizačních
sou~
stavách
lnž. Rostislav Hromek:
Velké teplárny
v průmyslu
Inž. Jiří Ksandr' Inž. Vladimír
Mach: Mechanizace
sléváren
Inž. Oldřich Novotný:
Montáž a mechanizace
spojování
hlini·
kových vodičů
'
Inž. Ladislav Pliva: Projektováni
svařovacích
linek
Inž. Antonín .Řezáč: zákonitost·
dělby břitů řezných nástrojů
Bedřich
spurný - Miloslav
Skamene - Frantíšek
Viťha: organizační příprava
pro nástup samočinných
počítačů.

účelné?

Napište-nám, co se vám na,Geodetickém a kartografickém
obzoru Ubilo, nebo co by potřebovalo
zjednat nápravu, čí.m by se měl obohatit obsah apod.
Vaše pFipomlnky pomohou naší. prácŽ.vpříští.m roce
přispějí. Úm také k vaší spokojenosti. Dopisyzasí.lejte na adresu
Geodetického

ech

Inž. Zdeněk Ministr:
výr;'bky
práškové
metalurgie
pro
renství,
konstrukce
a uplatňování
Inž. Karel Říha: Mechanizace
oprav martinských
peci;

5. Také máte připomínky
k distribuci, celkové
grafické úpravě apod.;' co dopOručujete pro zvýšení
počtu odběratell1?
.

redakce

t rot

Inž. Zbyněk Ibler-Inž .. Dušan Timko:
tráren
•
Inž. VlaStimil Křenek: Automatizace

3. Tak pomáhá časopis "brigádám socialistické
práce" a socialistickému soutěžení? Tak vám muže pon:t0ci [redak'ce, ÚSGK, VÚGTK, knihovna apod.}?
4. Které články navrhujete
zeva případně autora)?

\<

SoutlÚní

porota

dále

doporučila

a SNTL schválilo,

aby

autorům

5 dalších

děl bylo uděleno
čp.stné uznání soutěžní poroty
za vypracování
rukopisů pro soutěž.
Toto čestné uznání poroty bylo uděleno za díla:
Květoslav Brandýs:
Programové
řízení slévárenských
stroj ů
doc. RNDr Jindřich
Forejť: Kapacitní
měřiče neelektrických
veličin
dr. ínt'. František
Otásek - doc. dr. Miroslav
Bajer: Inertizace
ovzduší v uhelIiých dolech
Theofil Reichel - inž. Miroslav Jedlička:
Fotokatody
Inž. Vladimír Věk:. Vysokotlaká
čerpadla
pro chemický průmysl;
·b)

chemie,

/ ná

stavebnictví,

ř s k Ý P r ů mys

spotřební

a

potravi·

I

dvě'druh"
ceny po Kčs 5000 za díla:
Josef Matyáš, prom. matematik:
Vyšetřování
fyzikálních
soustav a syntéza optimálních
regulátorů
RNDr. Milan Smíšek - Slavoj Černý, prom. chemik a koL: Aktivní uhli;
dvě třetí ceny po Kčs 3UOO za díla:
Inž. Jiří Marcín: Nové směry ve výrobě pneumatik
RNDr Josef Buríánek:,
Teorie
optimělního
schématu
cukru;

rafínace

osm étvrtých cen po Kčs .100Uza díla:
Inž. Jaroslav Chyský: Vlhký vzduch
Inž. Alexej Dragomirecký - inž. Vilém Mayer - Jan MichUI, C. Sc:,
prom. chem-· inž. Kaťel Řeřicha:
Kolorimetrické
metody v anorganické
analýze. Příručka
kolorímetrické
analýzy.
rnž. Pavel Lang' Vnitrozávodni
doprava
a manipulace
s materiálem a 've stavebním
řešení prúmyslových
závodů
doc. in!. Štěpán Haas: Zhospodárnění
dopravy
a skladování
sta ve hních hmot
Inž. Vladimír Fiřt: Stabilita montbvaných
konstrukci
Antonín
Souchá - Jiří Prorok ~ Automatizace
výroby
pálených
tvárnic a krytíny
doc. inž. Oldřich Strádal.: Métody 'hodnocení
technického
rozvoje stavebnictví
Jnž. Josef H{]rák: Obalové sklo.
Soutěžní porota ,dale doporučila
2 dalších děl bylo uděleno

a SNTL schválilo,

ahy

autorům

čestné l1znání soutěžní poroty
za vypracování
rukopisů
pro soutěž.
Toto čestné uznání poroty bylo uděleno za dila:
Jnž. Milan Paleček: Moderní metody sklářských
rozborů
In:ž. arch. Miroslav Gilwann: Průmyslový
ínteriér.
státní
nakladatelství
technické
literatury
i členové
soutěžních
porot .považují
při této příležitostí
za svoji povinnost
poděkovat
všem autorům,
kteří pro tuto soutěž vypracovali
v poměrně krátké
lhíltě nová, pi)vodní rukopísná
díla aktuálních
náměti) technického rozvoje, a to i těm, jejichž dila v soutěži odměněna
nebyla.
Stáml nakladatelství technické
Spdlend 51
Praha 1

/ltera.tury

Vydlivá Ostfednl
správa
geodéz\e
a kartografle
ve Státním nakladatelství
technícké
literatury,
n. p., spálená
51, Praha 1, tel. 23-44-41.
- Redakce; Ostl'ední sprllva geodézie a kartografie,
Hybernská
2, f .aha 1. Vedoucí redakce in!. Vladíslav sachunský.
výltonný redaktor
lnt. Jaroslav
Jlnnus. OSGK, Hy.berns"
2, Praha 1, tel. 2221 f5 a! 7, 234668
až 9. -' Inzertní
oddělení:
SNTL, spáleně
51, Praha li
tel. 23 44 41. Tiskne MIR, lloVmlltské závody, n.
zii1!od I, Václavské nám. 15, Praha 1. - Vychází dvanáctkrát
ročllě; toto číslo vyšlo
18. 5. 1962. Cena jednotlivého
čísla 4.- KčS;; eeloroč!)í předplatné
46.- Kčs. - ROZŠIřuje Poštovní novinové služba, objednávky
a přl!dplatné. přijímá
Poštovnl
novinový úřad
• ústřední
administrace
PNS, Jíndřišská
14, Praha 1. Lze také objednat
u každého poštovního
tlřadu nebo .doručovatele.
Objednávky
do zahraničí
vyřizuje
Poštovní novinový úřad·
v9voz tisku, jindřišské
14, fraha
1. - Do sazby
7. 4. 1962, do tisku 11. 5. 1962; náklad 2500 výtlski1. Papír: Text a pří-loha 7208-11/70 g,obálka
7209-41/80 g. - Otisk dovolen jen s uděním
prl!mene a se zachováním
autorských
práv.
A-I 102 .336

p.,

