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Měření krátkých vzdáleností tellurometrem a jejich praktické využití pro provozní práce. Způsob určení vlícovucích bodů
pro mapy ~ měřítku 1 : 10 000 a určení zhušťovacích bodů. Výsledky prací prováděných tellurometrem v roce 1960
a 1961 u Ustavu geodézie a kartografie pro kraj Středočeský a hl. m. Prahu ve spolupráci s Výzkumným
ústavem
geodetickým, topografickým a kartografickým v Praze.

f. Určování

potřebné topografické body a určí se též příslušný rajón.
Po této rekognoskaci určí se plán jízd protistanice a
pořadí zaměřování jednotlivých vlícovacích bodů. Při
vlastnim měření, podle smluveného pořadí, pozorovatel
u protistanice naváže nejdříve radiofonické spojení s řídicí stanicí a provádí identifikaci vlícovacího bodu.
V době, kdy se obě stanice temperují, technik u řídici
stanice změří potřebné úhly a prvky pro fyzikální redukci, zatímco technik u protistanice vyhotoví po identifikaci místopis a provede vpich do snímku. Tyto práce
trvají asi 5 minut. Potom následuje čtení tranzitního
času, které trvá 1 až 2 minuty. Na pokyn pozorovatele
u ř'ídicí stanice se protistanice pak přesune na další bod.
Nejvíce času spotřebuje při zaměřování vlícovacích bodů
přesun. Proto je ~utno ~olit vždy co nejvýhodněji trasu
přejíždění. Další časovou ztrátou je hledání vlícovacího
bodu v terénu a identifikace na snímku. Při takto
uspořádaném postupu měření byla celková doba potřebná k určení bodu asi 50 minut.
Mimo toto uspořádání, kdy bylo nutno při měření
provádět identifikaci vlícovacího bodu, bylo též vyzkoušeno zaměřování vlícovacích bodů, které již byly
předem v terénu vyznačeny kolíkem, zakresleny v místopise a proveden vpich. Tato detailní rekognoskace trvá
pro mapový list o 50 až 60 bodech 3 až 4 dny při použití
terénního vozidla nebo motorky. Vlastní zaměření tellurometrem probíhá potom daleko rychleji a pro obsluhu
protistanice již ne~í třeba v takto připraveném listě
kvalifikovaného pracovníka. Zaměření jednoho bodu
trvá celkově 20 až 30 minut. Nevýhodou zde je to, že na
každý bod se musí zajet nejméně dvakrát.
Z popsaných způsobů je patrno, že určování vlícovacích bodů tellurometrem je výhodné pro mapové listy
Obr. 1.
];lřehledné nebo s malým lesním porostem, kde geodeA .. stanovisko theodolitu
tické body jsou na dominantních místech. Nalézá-li se
B .. stanovisko řídicí stanice tellurometru
v' mapovém listě nějaký dominantní bod bez porostu
1, 2. . určované body
nebo nějaká vysoká stavba, pak s takového bodu je
možno určit až 75 % vlícovacích bodú. V přehledném
terénu se nevyskytne případ, že by některý bod nebylo
na geodetickém bodě a to tak, že theodolit stojí centricky
možno určit tellurometrem. Závěry o přesnosti určeni
na geodetickém bodě A a tel1urometr excentricky na
vlícovacích bodú jsou uvedeny ve stati [2; kap. 3.2].
bodě B ve vzdálenosti 1 až 2 m podle dostatku mista
Vraťme se ještě k vlastnímu měření a k problému koni výhledu. Čtení úhlů i tranzitního času, potřebného pró
trol a výpočtů.
výpočet vzdálenosti se provádí u řídicí stanice. Ostatní
Vodorovné úhly jsou měřeny vždy od orientačního
práce nutné pro určenívlícovacího bodu, tj. identifikace
směru na vlícovací bod v 1 skupině s uzávěrem. Pro
bodu, místopis a vpich do leteckého snímku provádí
kontrolu a pro zajištění základního orientačniho směru
u protistanice pozorovatel, který objíždí terénním vojakož i pro ověření stanoviska theodolitu, provede se na
7:emvlícovací body.
začátku zaměření osnovy směrníkú na ostatní okolní
Podle obrázku 1 velmi jednoduchým způsobem přegeodetické body. Výškový úhel se čte rovněž v jedné
vede se měřená vzdálenost B-I na správnou A-I: Od
skupině, pro kontrolu možno číst výškový úhel nebo zespojnice A-I v bodě A vytyčí se pravý úhel, kterým se
nitovou vzdálenost na dvě rúzné výšky cíle (střed a okraj
na spojnici B-l vytne excentricita c. Tuto odečteme na
přiložené laťce s centimetrovým
dělením, 7:ařa7.enou antény protistanice).
Pro měření úhlú je používán theodolit Theo 010.
do směru B-I s nulou v bodě B. Hodnotu B-B' odečteme
Za nepříznivého počasí nebo při delších záměrách a při
přímo hledáčkem theodolitu. O tuto hodnotu je nutno
překážkách, které brání optické záměře na anténu protivzdálenost D' 7:menšit nebo prodloužit. Možno pak psát
stanice je pro úhlové zaměření používán terč o rozměD = D' ± c, kde c = B-B'. Pokud nevadí porost či
rech asi 1 m x 1 m s vyznačeným středem. Terč je
jiné překážky, je takovéto postavení řídicí stanice stálé
možno umístit, až 5,5 m nad vlícovací bod pomocí tachypro všechny body, určované z geodetického bodu A.
metrické latě. Také anténa telliirometru je velmi dobZařazení laťky s centimetrovým dělením do spojnic B-l,
rým cílem. Viditelnost této antény je nyní zvětšena čerB-2, B-3, .. , B-n nemusí být přesné, rovněž vytyčení
venobílým nátěrem zrcadla. Púvodní zelená barva dostí
pravého úhlu postačí na desítky setinných minut, aniž
často zanikala v okolním terénu.
to ovlivní přesnost délky. Tím, že místo správné délky
Po úhlovém zaměření na anténu nebo cílovou značku
A-I, A-2, A-3 ... A-n zavádíme do výpočtu délky B'-l,
určí se tranzitní čas. Celkový čas určí se nezávisle dvaB'-2, B'-3 .. , B'-n, dopoušt,íme se určité chyby, jejíž
krát na rúzných nosných frekvencích, jemná čtení se
velikost je však zcela zanedbatelná. Např. pro AB' =
= 2 m a D = 1 000 m činí tato chyba necelé 2 mm, pro provedou nejméně na třech nosných frekvencích, které
jsou vhodně zvoleny z celého rozsahu stupnice. Určení
AB' ,= 2 m a D = 3 000 m pak jen 0,7 mm.
tranzitního času je možné, i když mezi oběma stanicemi
Postup práce v terénu: Před vlastním zaměřováním
provede se v jednom pracovním dnu rekognoskace geo- je nějaká terénní překážka, takže od jedné stanice není
vidět ke druhé. Toto je ovšem možné jen potud, pokud
detických bodů, při níž se určí, které vlícovací body
je ještě dostačný impuls, schopný vytvořit fázové
bude možno z jednotlivých geodetických stanovisek zasrovnání vyslané a přijaté vlny. Vliv na útlum mají
měřit pomocí rajónů. Současně se v terénu vyhledají
vIícovacích

bodů

Zaměřováni vlícovacích bodů tel1urometrem sestává
v podstatě ze dvou úkonů: zaměření vodorovných a
výškových úhlů a určení šikmé vzdálenosti. Souřadnice
vlícovacího bodu se vypočtou z polárních prvků po
redukci šikmé délky na vodorovnou. Z výškového úhlu
3. šikmé délky urči se též převýšení. Schematické znázornění zaměření vlícovacího bodu ukazuje obr. 1.
Řídící stanice tel1urometru a theodolit jsou umístěny
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i okolní vlastnosti terénu a nvzduší. Obyčejně pozvolná . Přesnost v poloze i ve výšce se pohybuje okolo 10 cm.
Ye srovnání s normálními geodetickými metodami
překážka, nepřevyšující přímou spojnici o 5 m asi do
určování vlícovacích bodů jeví se při tel1urometrickém za4 km délky,-neznemožní měření. Měření délek přes poměřování některé úspory: ušetří se 3 až 4 pomocní prarosty (křoví, koruny stromú atd.) je možné jestliže je
covníci a zaměření bodú je možné téměř bez jakékoliv
porost poměrně v klidu (bezvětří nebo slabý vánek) .
signalizace. Složení polní měřické skupiny tel1uro.V opačném případě je pohybující se překážkou porušen
metrické je 2 ITP + 2 PD + terénní vozidlo (GAZ) a
klidný obraz odečít~cí stopy u řídicí stanice, čímž se
řidič. Jestliže na průměrný mapový list pro klasické
doba měření prodlužuje a přesnost klesá. Za klidného
vlícování má technik přibližně kolem 180 NR, tj. téměř
počasí je možno měřit délky i v úzkých lesních prúsecích
měsíc, pak s tel1urometrem musí skupina zaměřit za
na kratší vzdálenosti (100 až 300 ml. Nenastává zde
kalendářní měsíc 3 mapové listy. Tyto poznatky byly
přesycení pHjmu, jako by toínu bylo v některých pří.
znovu potvrzeny
v roce 1961, kdy bylo tel1uropadech v holém terénu, protože okolní porost púsobí jako
'metrem zaměřeno 15 mapových listů.
tlumící prvek.
Výpočet vlícovacích bodů určených šikmou vzdáleností a úhlém od základního směru je velmi jednoduchý.
Je ovšem nutné, aby byl proveden nezávisle dvakrát.
Další možné provozní využití. tel1urometru v našich
Geodetickému výpočtu předchází samotný výpočet
podmínkách
skýtá zaměřování
zhušťovacích
bodů.
šikmé délky. Z tranzitního času se určí délka jeho vyK ověření možnosti zhl,lšťování pomocí tel1uromet.l
násobením poloviční konstantou šíření elektromagneticdošlo v prostoru Petrovice u Prahy kde během 5 pra.kého vlnění. Jelikož tato konstanta je stanovena pro
covních dnů bylo zaměřeno třicet délek v síti zhušť,ovavakuum, provede se redukce této dé.1ky na fyzikální
cích bodil. Tyto body byly určeny již dříve pro účely
prostředí, ve kterém bylo měřeno. Podkladem pro tuto
výzkumu použití fotogrammetrie pro TR mapu.' Poloredukci jsou měřené hodnoty teploty, tlaku a, vlhkosti
hová chyba těchto bodú byla ± 1 cm. 6 délek z třiceti
vzduchu v.době měření času. Tyto prvky nemusí být
zaměřených tel1urometrem bylo určeno dvakrát dvěma
určovány pro každou záměru, neboť jejich ·změna není
pozorovateli. U čtyř délek nebyla přímá viditelnost mezi
během dne, někdy i týdne, tak podstatná, aby ovlivnila
výsledek nad požadovanou mez přesnosti zaměření.
koncovými body pro terénní překážky. Rozbor těchto
měření ukazuje tabulka 1.
U krátkých vzdáleností je vliv nepřesnosti určení fyziJe třeba zdůraznit, že téměř všechny délky protínaly
kálních prvků daleko menší než u záměr geodetických.
vedení velmi vysokého nebo vysokého napětí a měření
Při ověřovacích zkouškách bylo dokázáno, že přesnost
bylo provedeno převážně za mlhy. Tyto podmínky neměření zcela postačuje geodetickému určení polohy a
jsou pro tel1urometr zvláště výhodné. Z tabulky I. v!díme,
výšky vlícovacích a topografických bodú r2; kap. 3].
Tabuika
I.:
Ověfovaci zaměfení
č. str.
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zhušťovacích bodu tellurornetrem v Petrovicích
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(3)' --('t;--I
1,000
175
3153
017
3126
293
3 131
205
3136
015
3179
028
3 185
028
3210
07
3178
06
3 169
027
3206
205
3 154
175
3160
025
3154
017
3161
016
3 161
06
3 194
293
3212
016
3207
015
3 163
028
3 169
025
3179
025
3189
024 / 3198
07
32U
06
3217
016
3197
016
3 171
06
3170
07
3153
154
3 176

IJ

(U)

1,88
989,62
3,38
945,37
4,50
1,288,73
2,75
1 ZÍ9,31
2,50
574,48
2,25
668,77
3,00
753,97
7,75
954,40
17,12
878,43
4,25 I
560,80
2,88 .! 1 681,52
4;62
2 217,91
2,62
1 639,14
1,12
- 459,51
6,38
638114
6,88
940,07
3,25
1 265,99
3,25
653,'23
5,88
1 401,39
1,12
872,48
2,88
838,51
1,88
902,97
4,38
1 169,12
2,38.
794,.59
1,62 :-1 403,03
1,38
885,60
4,25 I
659,899,88 I
904,01
4,00 i 1 41I,25
5,62 i
747,34
I,

989,659
945,456
1288,780
1 219,283
574,458
668..•858
754,024
954,694
878,688
561,001
1681,619
2277,982
1639,124
459,569
638,420
940,220
1265,939
653,209
1401,302
872,462
838,445
902,906

(cm)

L-::.~-.- --,(10)

3,9
8,6
5,0
8,8
5,4
29,4
25,8
20,1
9,9
7,2

Vy~větl(VKYk tabulce:
n je index lomu fy;\ikální redukce
Ř. S.
Stanovisko
DD je délka určená ze souřadnic
DT je délka zaměřená tel1urometrem a redukovaná na vodorovnou
Délka stran č. 1 až4
zaměřeny dnB 13. II. 1961.
Délky stran Č. 5 až 10 zaměřeny dne 14. II. 1961.
Délky stran Č. II až 18 zaměřeny dne 15. II. 1961.
Délky stran Č. 19 až 26 zaměřeny dne 16. II. 1961.
Délky stran č. 27 a7. 30 zaměřeny dne 17. II. 1961.
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1,9
19,6

4,0
19,.".

~
(11)

vzpěra, vítr
terén
strom
terén
terén
strom
mlha'

3m
3m
5m
v

5,9
28,0
14,9

drátěný plot
stromy

1,4
1I,5

5 m od VN
mlha
mlha
mlha

1 169,0S'1

794,604
1 404,145
885,581
659,946
903,814
1 41I,210
747,145

!překáž~YanepřiZnivé
pollmlllky záměry

terén 2,5
vzpěra
strom

řídicí stanice tel111rometru
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že z třiceti stran je dvacetdva určeno s přesností abso.
lutní chyby do ± 10 cm. Z nich jedenáct do ± 5 cm
a jedenáct od ± {)cm do ± 10 cm. U zbývajících osmi
délek je diference d mezi geodetickou a teHurometrickou
hodnotu větší než ± 10 cm. U tří z těchto délek vadily
terénní překážky, převyšující záměru až o 5 m. Těchto
délek nebylo by možno použit pro výpočet souřadnic
zhušťovacích bodů délkovým protínáním. U dalších
z těchto osmi délek vadily v záměře husté překážky.
Podle rozptylu tranzitního času, určeného ze čtení
stupnice osciloskopu, můžeme rovněž posuzovat jistotu
v určení délky. Toto nám pomůže při předběžném posouzení přesnosti měření. Z tabulky I. můžeme zjistit,
že znaménko diference d je v šestnácti případech záporné (délky určené tellurometrem jsou delšíJ a u čtrnácti délek je kladné. Plyne z toho, že zde není nějaká
systematická chyba. Jen v jednom případě, kdy rozptyl
byl malý, diference d byla -11,5 cm (záměra 25) a naopak u délky 19, kde rozptyl byl větší než 5 mfLs
(milimikrosekund = 10-9 sekund), byla diference menší
než 10 cm.
Záměra 10 byla určena nezávisle dvakrát a diference d
byla přibližně stejná. Rozptyl zde byl pro běžně používaných 12 frekvencí pod 5 mfLs.Při zavedení dalších
čtení na násleslujících čtyřech nosných frekvencích byl
rozptyl zvětšen přes 10 mfLs.
Uvažujeme-li všech třicet měřených délek, je průměrná odchylka délky geodetické od délky určené teHurometrem ± 9,2 cm. Vypustíme-li čtyři délky, u nichž
terén převyšoval záměru, pak odchylka klesne na
± 8,4 cm. U těchto délek je odchylka zpravidla větší
než 10 cm. Velký vliv na tuto odchylku má nejisté
určení tranzitního času vlivem neklidné a neostré odečítací stopy na osciloskopu.
Všimněme si ještě indexu lomu rádiových vln. Tímto
indexem lomu převádíme tranzitní čas, určený v přírodních podmínkách na čas ve vakuu. Rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší hodnotou indexu má hodnotu 9.10-6•
K této skutečnosti, velmi důležité, se vrátíme ještě V!;l
stati III.
Závěr: Asi 75 % určovaných délek má diferenci do
10 cm (z nich asi polovina do 5 cm). U těchto délek je
rozptyl tranzitního času téměř vždy menší než 5 mfLs.
Pokud tento rozptyl je větší než 5 mfLs, pak je pravděpodobné, že uvedené přesnosti nebude dosaženo. Pokud
v určované délce nejsou překážky a vnější rušivé vlivy,
pak jen výjimečně vzroste rozdíl d nad 10 cm. Tyto
závěry byly potvrzeny i dalším měřením mnoha délek
řádově stejně dlouhých, které do tohoto rozboru nebyly
zahrnuty. Vidíme tedy, že teHurometru je možno používat při zaměřování zhušťovacích bodů, pokud dovolená odchylka v poloze určovaného bodu je ± 6 cm
a větší. Pokud je rozptyl větší než 5 mfLs, ukazuje to na
rušivé vlivy. Tyto délky raději pak vyloučíme nebo
měření jiným způsobem ověříme.
Je třeba si všimnout několika způsobů, možných při
zhušťování. Jednak je možno měřit jen délky bez použití
theodolitu. Tento způsob je výhodný tam, kde se provádí zhušťování na velké souvislé plo,še. Výhodou tohoto způsobu je, že odpadá signalizace a že je možno
měřit téměř za každého počasí. Další způsoby jsou již
ve spojení s použitím theodolitu. Velký význam má
tellurometr v území, kde se provádí zhušťování v úzkém
pruhu, jako jsou údolí, kde vislitelnost na jiné geodetické body je omezena nebo vyloučena. Pak je nejvýhodnější vést polygonový pořad o dlouhých stranách,
v němž délky stran jsou určovány tellurometrem a úhly
měřeny theodolitem. Denně lze tímto způsobem zaměřit
asi 5 délek a úhlů. Další možnost skýtají rajóny, kdy
samozřejmě je každý zhušťovací bod určen z několika
stýkajících se rajónů. V tomto článku není uvažováno
o způsobu výpočtu a hlavně vyrovnání. V březnu t. r.
byl tellurometr použit pro zhušťování v kombinaCi
s úhlovým měřením v povodí řek Litavky a Berounky a
výsledky nejsou dosud zpracovány.

Požadujme na příklad při zhušťování, aby chyba
v určení indexu lomu n nezpůsobila chybu v délce větší
než 1 cm.
Vyjdeme ze vzta hu: Dv = D.

n'

kdě Dv je šikmá vzdálenost určena tellurometrem, odpovídající skutečnému prostředí,
D. je šikmá vzdálenost, odpovídající vakuu (neskutečná),
n je index lomu rádiových vln v daném prostředí.
Přejdeme-li k chybám, platí:
D.
LtDv = - - 2 . Ltn
n

a

Ltn

.

=

LtDv
-D-'

n

.

=

1.

•

Pro podmínku, aby LtDv = 0,01 m, je sestavena tabulka II, kde jsou uvedeny hodnoty Ltn, při D. ~ Dv
a n2 ~ 1.
Tabulk~ II:
Maximálni hodnoty .ln:

DV

I
1
2
3

I
I

do
1000 m
1000-2000
m
2000~3
000 m

II

I

Maxlmálni

hodnota

Lln

1,0.10-'
0,5 . 10-'
0,3 • 10-'

Vrátíme-li se k tabulce I., ke sloupci (4), vidíme, že
tam byl maximální rozdíl hodnot indexu lomu n
0,9.10-6, z čehož plyne, že atmosférické prvky nemusely
být měřeny pro všechny délky do 1 km. Vzorce pro výpočet indexu lomu nejsou uváděny (viz [1]). Posuďme
ještě další hodnoty, které byly určeny v rozmezí 14 dnů
(tabulka III). Vidíme, že rozdíl je již větší. Ze zkušenosti
víme, že index lomu pro časové období 14 dnů se mění
v rozmezí 1.10-6 až 2.10-6• Za celý rok nejvyšší rozdíl
činil 4.10-5•
Z toho plyne důležitý závěr: Při určování vlícovacích
bodů zcela postačí, jestliže index lomu určujem e asi
jednou za měsíc a to vždy nejlépe za zcela jiných povětrnostních podmínek, nežli předcházející měsíc. Do
výpočtů zavádíme pak průměrnou hodnotu indexu
lomu n. Chyba v délce, které se tím dopouštíme, je
Tabulka

III.:

Hodnoty indexu lomu z měfeni v obla.ti Litavka-Berounka:
Sikmá

III. Rozbory přesnosti při vlícování a zhušťování

teIIurometrem
V této kapitole bude probráno s jakou přesností musíme provádět měření určitých veličin, abychom měli
zaručenou požadovanou přesnost a abychom neměřili
tyto veličiny 1;1 větší přesností než je třeba., K tomu
louží tyto úvahy:
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délka

DV
vm

918,54
105,27
657,48
511,6iJ
474,56
553,25
2 141,25
1 389,19
757,46
1 407,27
1 158,61
1 427,15
1 355,15
1 470,34
1 111,21
1661,75
2581;82
437,37
1310,75
671,40
2107,80
1 063,37
1 022,69
1 900,71
1 823,88
500,2,4
78067
948,23
592,08
1 401,99
2016,66
575,95
841,15
1354,38
1 577,23
1 298,82
1
1
1
1

t-ť

'O

0,8
3,7
4,7
6,5
7,3
5,8
5,2
1,0
3,7
4,3
7,7
7,9
7,0
5,5
0,6
2,7
5,0
0,9
2,2
3,4
4,1
5,7
7,5
7,1
7,·3
5,5
0,9
1,5
1,5
2,5
2,5
1,7
1,7
1,2
2,1
1,7

N =

(n -

index

1) . 10-'
lomu

3163
3097
3057
3033
3002
3055
3036
3 172
3113
3 122
2980
2992
3055
3084
2985
3 127
3088
2869
3088
3082
3082
3063
2980
3006
2988
3088
2930
3163
3 156
3,100
3085
3132
3119
3117
3093
:I 155

Geodetický

sv. 7/49
velmi nepatrná a běžně nepřesahuje 5 cm. Tím odpadá
čtení atmosférických prvků při určování vHcovacich
bodů tellurometrem a s tím výpočet indexu lomu, což
činí dohromady pro každý bod asi 10 minut časové
úspory. Při zhušťování se doporučuje určovat pro každý
bod index lomu zvlášť, i když ve většině případů by
byla zaručena maximální nejistota v délce do 1 cm. •
Dále je třeba zjistit, s jakou přesností je třeba znát
nadmořskou výšku stanovisek tellurometru, aby byla
opět zajištěna přesnost v určované délce 1 cm. Vyjdeme
ze vztahu pro matematickou redukci, která se u délek
do 5 km projeví hodnotou M, danou vztahem [2; stať
1.2, 2. sl., 7. ř. sh.]

+

M =_ t [(HA-HB)2
Dv

(HA

+ HB).

Dv ].

R

'

Tento vztah pro matematickou redukci šikmé vzdálenosti na vodorovnou rozdělíme na dva samostatné
členy:
(HA-HB)2
HA + HB
I =- t .
Dv
a II = - t· -- R
. Dv,
u nichž budeme vyšetřovat vliv přesnosti určení výšky
koncových bodů HAaHB na přesnost délky Dv.~Poloměr
křivosti země je ve vzorcích označen R. U vztahu I
vyjadřuje HA-HB výškový rozdíl obou koncových
bodů, který označíme h.
'

fOU označíme H.
Zavedeme-li toto označení do vztahů I a II, dostaneme:

1
1=--.-

2

h2

Dv

a

_
II --

H. Dv

R

.

Diferencováním těchto vztahů' a přechodem k chybám
určíme:
A
LJI

=-

h
Dv

. Llh z toho Llh

Dv
= - -----,;LIL

Dv
Lln = - ~
.,LlH z toho LlH = -

R
Dv Lln

(1)
(2)

Dáme-li podmínku, aby LIL a Lln nebylo větší než 0,01 m,
múžeme ze vtahů (1) a (2) stanovit požadovanou přesnost pro určení Llh a LlH.
V tabulce IV a V jsou hodn0ty Llh a LlH sestaveny pro
délky od 1 000 m do 5 000 m
Tabulka lV.:
Hodnoty Ah v m:

-

-'~I

10

DVvm

I

I

100

I
0,20
0,40
0,60
0,80
1,0

1,00
2,00
3,00
4,00
5,0

1000
2000
3000
4000
5000

60

I
Ah

0,10
0,20
0,30
0,40
0,50

vm

Tabulka V.:
Hodnoty AH v m:

I
1
2
3
4
5

DVvm

1000
2000
3000
4000
5000

,

I

výškové úhly. Aby chyba z nesprávně určeného vodorovného směru nepřesahovala
polohovou odchylku
větší než 0,20 m, musí být pro délku 4 000 m určen
vodorovný úhel alespoň s přesností 30cc,čehož lze snadno
dosáhnout.
Abychom určili výšku vlícovacího bodu s přesností
do 10 cm, diferencujme základní vztah H = Dv. sin a
+ OE + h - v podle ot. Po přechodu na chyby odvodíme pak požadavek přesnosti zaměření výškového
úhlu.
LlH = Dv. cos a . LIa, když jsme nevzali v úvahu chybu,
zpúsobenou nesprávným koeficientem refrakce. Jestliže

+

e

LlH .;. Dv.

LlH

LI a, pak Llucc = Dv

.

(?cc.

Pro Dv = 4000 ma LlH = 0,10\ m je pak LlotCC = 15co.
Pro vzdálenosti u vlícovacích bodů, které se většinou
pohybují kolem 2 km se pak Lluco zvyšuje na 3000.
Vidíme, že žádaná přesnost v úhlech se snadno dosáhne. Měříme-li vlícovací body jen na třech nosných
frekvencích, a to u protistanice označených 6, 10, 14,
a porovnáme-li průměrnou hodnotu tranzitního času
získanou z dvanácti nosných frekvencí s průměrem ze
tří nosných frekvencí, liší se oba průměry jen asi
o 0,25 mILs, což převedeno na cm činí 3,8 cm v rozdílu
délek. Při zaměřování vlícovacích bodů stačí určovat ~
tranzitní čas jen ze čtení na 3 nosných frekvencích,
pokud není mezi jednotlivými čteními velký rozptyl.

IV. Praktické zkušenosti z měření tellnrometrem

HA ~ HB prúměrnouvýšku,kte-

UvztahuIIvyjadřuje

obzor

(1961) č.12

AHvm
64
32
24
16
12

Vidíme, že u kratších vzdáleností se uplatní člen
prvý. Platí zde: čím větší rozdíl výšek a menší vzdálenost koncových bodů, tím přesněji je třeba znát výškový
rozdíl pro výpočet délky. Tyto závěry mají rovněž význam i při vlícování: není U'eba zjišťovat výškový rozdíl
mezi theodolitem .Ij, řídicí stanicí, stačí zavádět výšku
theodolitu i pro matematickou redukci měřené vzdá~
lenosti.
Ještě je třeba při zaměřováni vHcovacích bodů posoudit, s jakou přesností je nutno určit vodorovné a

Velkou předností tellurometru je, že lze s ním měřit
prakticky za každého počasí, aniž je nějak ovlivněna
přesnost. Při měření za nizkých teplot temperace přístroje trvá samozřejmě déle, na příklad při teplotě
-15°C
asi 17 min. Při teplotách pod bodem mrazu
nelze určovat vlhkost vzduchu prakovým vlhkoměrem,
a proto v těchto případech byl používán k stanovení
relativní vlhkosti vlasový vlhkoměr. Nejpříhodnější
podmínky pro fyzikální redukci vytvoří počasí s malou
relativní vlhkostí ovzduší, bezvětří a zataženo. Index
lomu v takovémto počasí je téměř vždy reprezentativní a
stopa na obrazovce zpravidla velmi klidná.
Neklid stopy a tím i menší přesnost v odečítání přerušeni stopy může být způsoben různými vlivy, jako
např. pohybem korun stromů při větru nebo vodní
hladinou s prudším spádem, jak tomu bylo při zaměřování v povodí Berounky. Na stálost stopy mají též vliv
vysílače a radiolokační přístroje, pracující na stejné
nebo blízké frekvenci, jakou používáme u tellurometru.
Zde mqže být přesnost měření velmi silně narušena a
na někťerých nosný-ch frekvencích může být měření
zcela znemožněno. Spatná čitelnost nebo úplná nečitelnost stopy se v těchto případech projeví velkým kolísáním počátku přerušení stopy, zmenšováním průměru stopy, několikerým přerušením nebo úplným
únikem stopy. V tomto případě je lepší měření přeložit
na výhodnější dobu.
Měření tellurometrem za tmy nepůsobí žádné potíže,
zvláště když je možno velmi jednoduše z akumulátorů
získat pomocné osvětleni. Rovněž měření za silné mlhy
je zcela možné, i když je mlhou znemožněno vizuální
nasměrování obou stanic. Vzájemné nasměrování je zde
umožněno pomocí elektrických měřidel maximálního
příjmu. Toto směrování se provádí aproximativně, kdy
se střídavě po otáčí jedna a pak druhá stanice na maximální příjem. Radiofonické spojení lze získat i při velmi
hrubém nasměrování. Za mlhy se však musí zvětšit síla
impulsu zpracovávaného vlnění a to i do maximální
hodnoty. I přes to je rozpojení stopy mnohdy obtížné.
Měření za mlhy a deště zmenšuje dosah. Při prudkém
dešti nejsou však reprezentativní
hodnoty fyzikální
redukce.
Vraťme se však ještě k délkám, které byly měřeny, ač
přímá viditelnost byla znemožněna vlivem terénních
tvarů. Těmto délkám se při vlícování nevyhýbáme potud, pokud je možno nějakým způsobem zvýšit cíl pro
optické zaměření úhlů. Chyby v takto určených délkách
nepřesáhly hodnotu 20 cm.
. Nepříznivě působí na určení délky blízké a masivní
kovové předměty u stanic. Záleží zde pravděpodobně na
poloze takového kovového předmětu a na místě přerušení stopy, neboť stopa se v blízkosti těchto předmětů
deformuje.
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počátečním Jo koncovým bodem vzdálenosti. Případné
chybné sklonění některé ze stanic může způsobit chybu
v délce až do několika cm.
Jak je vidět z obrázku 2, výškový úhel a mezi stanioemi může způsobit chybu v délce, kterou lze vypočíst
ze vztahu x = a. sin a. Pro ťX == 7g je x = 3,5 cm, pro
ťX = lOg je x = 5,0 cm. Je proto nezbytné,
aby naklonění stanic u příkrých záměr bylo u obou stanic zcela
správné a tím bude vzdálenost zbavena této možné
chyby.
Tellurometrem byly měřeny polygonové strany, kde
délky se pohybovaly od 100 do 350 m. Přesnost v určení
je prakticky stejná jako u délek kolem 3 km. Průměrná
odohylka od délek geodetických činila ± 6 cm. Pro
provozní práce toto měření by však nebylo v mnohých
případech účelné.
ZÁV~R.
Použití tellurometru v našich podmínkách pro zaměřování vlfcovacích bodů při topografickém mapování
1 : 10 000 přináší především značné časové úspory a
rovněž i určité finanční úspory. Pokud jde o nasazení
tellurometru pro zfiušťování, je nutno předem uvážit
vhodnost tohoto použití zejména z hlediska přesnosti.
Závěrem je třeba zdůraznit, že uvedené úvahy a poznatky byly provedeny pro délky krátké, maximálně
do 5 km. Některé poznatky ovšem platí i pro délky
dlouhé.
Lektorova!;; a Se inž. Bofivoj Delong, VÚGTK,
Praha
I

Při zhušťování je velmi důležité, aby obě stanice byly
správně skloněny ve směru vertikálním podle záměry.
To platí především u délek, kde je velké převýšení mezi
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VIT. Odvozeni nepolárniho z- ělenu.
Pro porovnání našich výsledků převezměme z údajů
sdělovaných Bureau International de I'Heure o výsledcích Rychlé služby šířkové-SIR hodnoty jejich určení
dráhy pólu x, y a odvoďme vzorcem Kostinského průběh rp, LI rp i LI rpo za stejných předpokladů, jaké jsme
učinili s vlastním observačním materiálem. Hodnoty
SIR, které jsou odvozeny z rozsáhlého materiálu šířkových služeb Carloforte, Ottawa, Paříž, Poltava, Pulkovo,
Richmond, po případě i Mizusawa, Washington a Bělehrad mají značnou váhu. (Viz tab. 15 a 16.)
Rozdíly hodnot SIR minus Pecný naznačují existenci
ročního nepolárního z-členu. Jeho odvození, jakož

x

1968,70
75
80
85
90
95
1959,00
05
10
15'·
20
211
30
311
40
411
50
1111
60
611
70
711
80
85
00

xsm

Pecný I

.

+
+
+
+
+
+

0,326"
313"
2.77"
221'
148"
65"
23"
- 109'
- 185"
246"
- 288"
S08"
304'
278'
- 231'
168'
- 94"
14"
+ 65"
+ 137'
+ 198'
+ 243"
+ 267'
+ 273'
+ 2118'

---

+ 0.330"
+ 344"
+ 310"
+ 226"
+ 152"
56"
+
42"
-- 132"

-

-

-

+
+
+
+
+
+
+

188."
225"
242"
24l"
240"
212'
180"
144"
95"
30"
45"
145"
219"
250'
248'
232'
210"

observatoři

Pecný

1958,7-1959,9

v období

a

Literatura:
[1] Delong, B.: Tabulky pro fyzikální a matematickou
redukci. VÚGTK Praha 1960.
[2nD e Ion g, B. : Výsledky .ověřovacích zkoušek tellurometru MRA-lfCW. GaKO 1961, č. 5 a 6.

0,005"
3l"
33"
5"
4"
9"
19"
- 23"
3"
2l"
+
+ 46"
67"
+
64'
+
+ 66"
51'
+
+ 24"

-

+
+
+

-

-

526.61 (437)

v P.raze

+

+
+
+
+
+

-

ústav

tabulka

+

(Viz obr. 7). Při porovnání bodové řady a vyrovnané
křivky jsou patrny systematické rozdíly s půlroční
periodou. Patrně jsou alespoň částečně způsobeny rozdělením závěrové odchylky. Odchylka, byť malá, je
kladného znaménka, což je v rozporu s výsledky většiIiy
severních stanic. (Průběh opravených hodnot rp viz
obr. 8, x, y viz obr. 9.)
.
Pro srovnání jsou v tab. 18 uvedeny hodnoty ročního
nepolárního z-členu, vytvořené vzhledem k materiálu
z SIL (Mezinárodní šířkové službě) pro některé šířkové
stanice.

Rozdíl

-

a topogra!ick"ý

i 0Rravené hodnoty souřadnic pólu podává
17. Číselný výsledek z vyrovnání je
0,030' cos (18° t
208°)

l'

16"
20"
8"
2l"
7"
10"
4l"
48"
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Y

PecnÝ"t!

YSIR

+ 0,005"
- 80"
- 158"
-- 225"
273"
- SOl"
- 307"
- 288"
- 250"

+ 0,125"
+ 23"
- 68"

-

-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
-

192"
122"
43"
38"
116'
18S"
·236"
270"
283"
277
249'
205"
146"
79"
7'
63"

-

158"

-

25S"
238"
212"
166"
112"
48"
18"
84'
142'
185'
210'
208'
194'
145'
106'
64'
34'
2'
33'

-- I 226"
250"
-

--

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

--

Rozdil

I

+ 0,120"
+ 103"
+ 90"
67"
+
47"
+
5l"
+
54"
+
50"
+
+ 38"
+ 26"
10"
+
5"
-

-

-

--

-

+

20"
32"
41'
51'
60'
75'
83'
104'
90'
82'
45'
9'
30'

Rambousek

z·členemp.

a

1958,70
75
80
85
90
95
1959,00
05
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
"

I
-0,005"
21
- 21
41
50
54
- 35
4
18
+
42
+
51
+
48
+
41
+
15
+
6
- 24
14
10
+
39
+
10
+

-

Zm~ny

z,členyY!'.

I

I

- Rtlkl:

I

5)
((14)
-0,022"
- 27
30
- 30
27
21
13
4
5
+
14
+
22
+
27
+
30
+
30
+
27
+
21
+
13
+
4
+
5
14
(- 22) ;
(- 27) .
(- 30) !

I

-

-

-

-

85
90
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'PYY!'.II
56,556"
558
535
493
433
358
278
197
121
057
()07
55,976
968
978
56,008
056
116
184
254
3n
383
432
465
484
485

I 'Pvyr.Rozdil
II-'PSIR
!

-0,075"
- 33
10
21
18
38
50
60
'9
27
14
1
+
2
+
6
- 16
42
60
72
- 54
21
17
+
3
30
54
77

-

observatoři

II

-

I

I

Rozdi!
xS1R - XPecnýII ••
+0,018"
51
+
59
+
35
+
34
+
18
+
3
+
8
3
+
17
+
33
+
47
+
38
+
36
+
21
+
3
23
31
26
12
+
34
+
27
+
7
+
11
- 18

-

-

-

-

-

-

-

-
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x
P8cnÝ II
+0,312"
+ 293
+ 251
+ 191
118
+
38
+
45
- 124
- 191
- 242
275
- 288
- 278
248
- 201
- 141
72
1
+
71
+
+ 133
+ 185
+ 223
+ 241
+ 243
+ 228

Pecnf}

I

-

I

YpecnýII
-0,022"
- 102
- 173
231
- 269
- 288
- 287
- 262
- 220
162
95
21
53
+
+ 122
179
+
+ 223
+ 250
+ 257
+ 247
+ 219
178
+
+ 124
64
+
1
+
- 59

-
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I

Rozdi!
YS1R- YpecnýI

I

!

+0,147"
+ 125
+ 105
73
+
43
+
38
+
34
+
24
+
8
+
4
17
- 27
35
38
- 37
- 38
40
49
53
74
72
60
30
3
26
+

-
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Obr. 8.

Mistnl čas
slunečnl

Stanice
Pulkovo
Poltava
Kazan
Klte.b
Polte.ve.
Polte.va

z-člen
+
+
+
+
+

+

0,038"
0,054"
0.055"
0,052"
0,074"
0,026"

cos
cos
cos
cos

(18°
(18°
(18°
(18°
CůS (18°
cos (18°

I
t
t
t
t
t
t

+ 310°)
+ 295°)
+ 345°)
46°)
+ 328°)
23°)

+
+

pramen
[18]
[18]
[18]
[18]
[16]
[30]

epocha
1950,9-52,0
1950,9-52,0
1950,9-52,0
1950,9-52,0
1949,7-56,5
1944,6-47,6

12
14
16
18
20
22

24
2
4

6
8
10
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A 'Pemp.
( +0,012")

(- 18)
(- 26)
(- 24)

-

+

+
(+
(+

(+

16
24
12
18
26
24)
16)
24)

d
A 'Pvyr.
+0,004'
10
21
27
25
17
4
10
+
21
+
27
+
+ 25
+ 17

-

-

oprava
-0,008"
8
+
5
+
3

+
+

-

+
+

-

9
7
8
8
5
3
9
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- Rukl:

ZměTl!fl zeměpisné šířky na GeodetiCké
v období 1958,7 - 1959,9

VIII. Odvození denní vlny~
Vytvoříme-li
rozdíly denního průměru okamžité
šířky minus výsledky jednotlivých řad onoho dne a tyto
hodnoty sestavíme do skupin po dvou hodinách místního
času slunečního, získáme z průměrných hodnot řadu
bodovou. (Viz tab. 19.) Vyrovnání kosinusoidou o periodě jednoho dne slunečního poskytne vtsledek:
LI tpd = +0,027" cos (tO -j= 5,4h)
(Viz obr. 10.)
Pro srovnání jsou v tab. 20 uvedeny výsledky jiných
stanic.

Stanice

I

denni

vlna

I

+5,4h)

odvodil

pro epoohu

Poltava

+0,032"00S(10

Pulkovo

+O,041"ooS{IO + 8,8 )

Cimmermann,

Pulkovo

+O,037"00S(IO+7,2

Drozd,

.[13]

Pop ov, N.A.
1939-41

)

+O,036"00S{10+7,2

Pulkovo

+0,053 "ooS{IO + 8,7 )

Drozd,

li.:0ltava

+O,040"ooS{IO +4,4)

Lavrentjeva,

Poltava

+O,033"00S(IO+8

Popov,

)

[31]

N. V.
15-17

[31J

17-20

[31 ]

S. V.
20-25,5

[31J

04-17

[31]

A. V.

Pul·
kovo

)

I

[12]

pramen

Romanskaja,
A. D.

E. V.
1944,6-47,6

[30J

N, A.
47,6-49,3

[32]

IX. Závěr.
Měření zeměpisné šířky, analyzovaná v naší zprávě,
byla příspěvkem k Mezinárodnímu geofyzikálnímu roku
1957-58 a Mezinárodní geofyzikální spolupráci 1959.
Byla též obdobím shromažďování poznatků. Spojitost
měření, tak nutná hlavně pro alespoň částečné shlazení
chyb v deklinacích jakož i podrobnější zkoumání jevů
s naší úlohou spjatých, je zajišťována pro další léta.
Přístrojové vybavení bude obohaceno Zeissovým zenitteleskopem 135/1750 mm. Matematické stroje nám
urychlí zpracování observovaných hodnot.
Pro účinné sledování otázek, zajímajících nejen geodety, ale i geofyziky a astro metry bude třeba vytvořit
podmínky pro instalaci horizontálních kyvadel a pro
zlepšený program získat dobré deklinace z pozorování
meridiánovým nebo vertikálním kruhem. V současné
době zvláště Sovětský svaz a některé lidově demokratické státy zřizují nové Šířkové.stanice. Programy těchto
stanic, podobně jako náš program, jsou vytvořeny podle
vzoru centra těchto snah, Poltavské gravimetrické
observatoře. Pro dokonalejší využití těchto stanic byly
již některé spojeny současným přeměřením deklinací
jejich programů na meridiánovýc'h kruzích [33], [34].
Pro další zdokonalování našich prací bude zvláště dů'
ležité. navázat co nejužší styky zvláště se sovětskými
pracovníky vytvářejícími novou šířkovou službu.
Lektoroval: inž. dr. Bedřich Polák
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Mapové pod klady pro řešení územně plánovací problematiky
výstavby venkovského osídlení a rozvoje zemědělské výroby
vývoj

zemědělských

Naše třetí pětiletka předpokládá další podstatné zvýšení celkové životní úro"!lě našich pracuJících. Má se
dosáhnout podstatného zlepšení standartu ve spotřebě a
skladbě potravin. Velké úlohy očekávají. naši zemědělskou ve:kovýrobu, která se má ~výšit o 23 % ve srovnání
s rokem 1960.
V rámci tohoto úkolu naše zemědělská výroba zabezpeCí předpokádané
zvýšení spotřeby potravin (v prům,3r~ o 28 %), umožní tak snížit dovoz zemědělských
výrobku a zajistí potřebný vývoz tradiční zemědělské
produkce. Předpoklady
ke splnění těchto úkolu JSOU
v našem zemědělství vytvořeny celým dosavadním vývojem. Dosažení těchto cílu je zabezpečováno i nebývalým
objemem investic do zemědělství v rozsahu přes 40 mi'
liard Kčs pro roky třetí pětiletky.
Zemědělská zmechanizovaná
velkovýroba organizovaná v novějších formách skýtá další předpoklady pro dosahování ještě vyšších výsledku: Jedním z těchto předpokladu a zároveň cestou zvyšovánI intensifikace
zemědělské družstevní výroby se jeví vytváření nových územních celku JZD (slučování) - ve kterých se zvláště efektivně projeví dosah nové organizace výroby a v ní do·
sah nové techniky.
Ekonomickým obsahem procesu slučování je plánovité
uskutečňování centralizace výroby na základě rustu její
koncentrace.
Koncentrace a centralizace
výroby za socialismu je plánovitým procesem zespolečenštění
výrobního cyklu, využívajícím všech výhod dělby práce, specializace a technického rozvoje k zajištění maximálního
rustu produktivity a životní úrovně.
Vytváření
nových územních
celku (slučování)
JZD
dělo se v roce 1960 ve většině okresu ČSSR ještě vcelku
živelně bez řádně provedeného komplexního rozboru podmínek pro další rozvoj výroby a výstavby na vesnicích,
resp. na místech moderního venkovského OSídlení. Usne,
sení pléna ÚV KSČ z 13. 2. 1961 stanovilo v otázce dalšího rozvoje slučování JZD zásadu, aby se živelné slučování zatím zastavilo a aby se v orga,niz~čně přLpravném
slučování pokračovalo až ke konci roku 1961 a v dalších
letech.
Do té doby by se měly vyhotovit podle hospodářskopolitických směrnic úz,emní studie okresu, které zpracovává příslušný projektový ústav nebo specililní projekční skupina pro tento účel' zvlásť stanovená.
Tyto hospodářsko-politické
směrnice jsou výchozím a
souborným národohospodářským
podkladem, který obsahuje základní údaje' perspektivního
rozvoje okresu
jako celku, zejména pak údaje o plánovaném rozvoji zemědělské výroby v okrese.
Územní studie je pak základním dokumentem, který
je projekčním ústavem zpracován tak, aby-s přihlédnutím
na specifičnost místních podmínek obsahoval:
a) rozmístění a specializaci zemědělských závodu;
bl vymezení držby pudního fondu mezi sektory (IZD a
státní statky);
J
c) kategorizace
jednotlivých
obcí okresu podle funkčníIio významu (obec' středisková pro středisko, obec
hlavní pro nové územní celky (aglomerace)
a obce
přidružené] 1) ;
d) vymezení hospodářských
obvodů zemědělských
závodu na základě .optimálních ekonomických hledisek
o výměře daných býv. Výzkumným ústavemzemědělské ekonomiky 'ČSAZV a' s přihlédnutím ke specifičnosti terénu, přírodních podmínek, výrobních typu,
') Kategorisací
obcí v zásadě rozdělujeme
venkovská
sídliště po
dle významu na obce přidružené,
hlavní a střediskOvé.
Obce přidružené - nemají·li
význam speciální,
jsou takové, které nemají
předpoklady
pro další rozvoj, výstavba
v nich by .měla být omezována (v určitých případech
vyhlášena
stavebni uzávěra) a v dlouhodobé perspektivě
je možno pOČítat s jejich zánikem.
Obce hlavní - jsou navrhovány
jako sídla zemědělských
závodů
s trvalým sídiištnim
významem
a svou výhledovou
kapacitou
aby·
vatelstva
mají předpoklady
ekonomicky
vytížit alespoň
minimální
základni
technické,
společenské
a kulturni
vybaveni.
Obce střediskové
- jsou navrhovány
pro území několika
hlav·
ních obcí a mají vybavenost
nad místního
významu
společenskou
i kulturní.
Funkci střediskových
obci plní dnes jíž hístoricky
cenné
sídelní celky, které vznikly u důležitých
dopravních
a průmyslo·
vých úzlů.

a lesnických

staveb v Praze, atelier

územního plánu
526.89:/1

plánované kJmunikační a železniční výstavby, zemědělským investicím apod. ;
e) vyčislení a lokalizace opatřenl pro investični. úkoly
v oblasti vodního hospodářství a zúrodnění půdy (odvodnění' závlahy, rekonstrukce
a výstavba nových
rybniků, výstavba skupinových vodovodů, kanalizace,
čistírny vody apod.);
f) komplexní zpracováni všech ostatních opatření k rozvoji zemědělské výstavby a okresu jako celku;
g) zpracování dalších, pro rozvoj území důležitých faktorů (doprava, energetika atd.).
Zpracovaná uzemní studie okresu obsahuje část písemnou a grafickou. Je vypracována ve třech na sebe
navazujících etapách:
1. Přípravné práce a rozbor sPllčasného stavu (shromáždění mapových a číselných elaborátů);
2. koncepce návrhu řešení územní studie okresu;
3. výsledný návrh (písemný elaborát a mapy v měř.
1:50000).
Nyní rozeberme jednotlivé fáze především z hlediska
mapových podkladů:
ad 1. Pří P r a v n é p r á c e.
a) Příprava pracovních map (originálů)
Pro přehledné uspořádání elaborátu se používá
těchto podkladových map:
aa) Administrativní
mapy v měř. 1:200000 a
přehledné mapy správního rozdělení v měř.

Obr. 1: Současný

stav. organizace
Íi.zemi
mapa v měř. 1:100000

-

Obr. 2: Spó.dovost školních Obvodú (rozborovó.
v měř. 1:100000 J
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1:100000, které jsou používány v rozborové
zpracují reprodukční oddíly ÚGK. Tím se uchovají cenné
části studie (administrativní),
byly zpracosložky originální mapy a ušetří se vlastní náklady při
vypracování projektu (cca 70 %), Rozborové mapy v měř.
vány v Kartografickém
a 'reprodukčním
1:100000, které jsou součástí předběžného návrhu, obaústavu v Praze a v Modre-Harmónii a vydáhují složku polohopisnou, do níž jsou vytištěny výsledky
ny tiskem;
jednotlivých rozborů, a to
ab) mapa správního' rozdělení
ČSSR v měř.
údaje o zemědělství,
1:200000, administrativní
mapa (s komuni·
údaje o rozmístění průmyslu a pr'acovních sil,
kační a hydrografickou
složkou) v měř.
údaje o dopravě,
1:200000 ;
údaje o obyvatelstvu,
ac) topografické mapy v měř. 1:50000 sestroje·
údaje o bytové, občanské a technické vybavenosti.
né v příčném válcovém stejnoúhlém zobraElaborát předběžného návrhu je složetJ. z textové a grazení; klad listů a jejich označení vychází
fické části.
z mezinárodní mapy 1:1000000 a pro území
Písemná část sestává z technické zprávy, která souČSSR jsou to listy mezinárodní mapy M-33,
hrnně zdúvodiíuje veškeré návrhy zásahii do původní
M-34, L-33, L-34;
ad) topografické mapy v měř. 1:25000; u pod- . struktury okresu.
Grafická část pozůstává
z návrhové mapy v měř.
kladů, které se přebírají od expediční sku1:50000 s vyznačením řešení a dílčích variant.
piny ZLV - ČSAZV2), jsou části některých
ad 3 V Ý s led n Ý n á v I' h.
okresů ČSSR vypracovány ještě na původPo zpracování jednotlivých fází dochází k vypraconích rakouských
sekcích 1:25000, kde je
vání výsledného návrhu, který je zpracován v texznázorněn terén vrstevnicemi po 20 m a
tové a mapové dokumentaci.
šrafováním, význačné výškové body kótami.
Mapová část obsahuje čtyři výsledné mapy v měř.
Pro řešení územní studie je nejbohatším podkladem
1:50000. které zahrnují:
naše nová topografická mapa v měř. 1:25000, kde všea) návrh územní organizace a výstavby okresu chny složky - polohopis, výškopis i popis dávají dokovýsledná mapa, viz obr. 3,
nalý obraz krajiny a terénu pro projektanta.
Pochůzka
b l vodohospodářská opatření,
a zejména získání hospodářských podkladů doplní tento
c J složení a počty obyvatelstva,
obraz na úplné výchozí podklady.
d) vyšší zemědělské služby (výrobní obvody a zaPoužívání těchto map je základním podkladem při sta·
měření) .
novení úpravy hr~ic okresu, hospodářských obvodů jednotlivých
územních
celků, aglomerací.
Prostudování
všech složek podkladových map má projektantovi
objasmt:

1. polohu střediskové a hlavní obce vzhledem k rozlehlosti aglomerace a spádovosti obcí přidružených;
2. reliéf terénu, terénní předěly, komplexy lesů a vodních p'och, komunikací a železničních
těles, které
ovlivní utváření nových hospodářských
obvodů aglomerací, jež vzniknou spojením a případně dělením ně·
kolika (v průměru 3-6) katastrálních
území;
3. stanovení hrubé výměry s použitím čtvercové sítě pro
potřeby územního plánování za soucasného použití čí·
selného elaborátu z delimitace půdního fondu zpracované při návrhu ZLV - ČSAZV podle jednotlivých katastrálních
území; uzávěr celkové výměry i výměry
zemědělské půdy okresu se provede na sumu ve výka·
zu souhrnných hodnot okresu doplňovaných středisky
geodézie. Dodržuje se zásada, že veškeré údaje o výměrách půdních fondů musí vycházet a navazovat na
jednotnou evidenci plldy.
Dále se používají zpracované mapové a grafické pod·
klady, jako např.
- atlas rajónizace zem:Juělské výroby ČSAZV,
_. meliorační prúsvitky ZLV - ČSAZV v měř. 1:25000,
-- geologické mapy v měř. 1:1000000,
_. mapy půdních typú a druhů v měř. 1:25000,
- mapy vodohospodářských poměrů v měř. 1:75000 [podle Státního vodohospodál'ského
plánu - zpracované podle povodí),
výhledové plány zemědělských a lesnickotechnických
meliorací na léta 1961-1975,
doposud zpracované různé územní plány a studie.
ad 2. Pře d běž n Ý n á vrh
řeš e n í
a 1 Předběžný návrh vytvoření nových hospodářských celků, úprava hranic okresu a vyřešení
sektorové delimitace púdy.
b) Předběžný návrh kategorizace obcí. Zároveň se
řeší hlavní zásady společenského centra, obytné
plochy, výrobní plochy a dopravní sítě.
Grafickou část tvoří návrhová mapa v mět. 1:50000
doposud používaná
bez výškopisné složky. Dosavadní
zkušenosti projektových ústavú ukazují, že pracné vyhotovování matric ručním kopírováním map 1:50000 je práce zdlouhavá a nerentabilní.
Tato mapa, která má tři
matrice pro tisk [místopis, hydrografickou složku a lesy)
byla vyhotovena při plné kapacitě dvou kresliček za cca
300 hodin.
Po dohodě s příslušným ústavem geodézie a kartografie (ÚGK) se doporučuje pro vyhotovení grafické části
návrhu použít modrotisků mapy v měř. 1:50000, které
2) Skupiny,
které
beni zemědělského,
zpracovali
podklady

podle metodiky
ČSAZV resp. výboru pro zvelelesniho
a vodn,ho hospodářstvi
(ZLV) v terénu
generálního
plánu ZLV.

Obr. 3: Výsledná

mapa návrhu nová
zace /měř. 1:50000 I

územní

organi-

Dále mapová část obsahuje orientační mapu v měř.
1:200000, kde je vyznačen územní vztah k sousedním
okresům a funkce okresu z hlediska příslušného kraje,
resp. oblasti.
Technické provedení výsledných návrhů v mapách se
provádí zatím dvojím způsobem. První z nich je použití
modrotisku originální mapy v měř. 1:50000 s natištěním
jednotlivých návrhů, opatření a variant, druhá možnost
je zákres jednotlivých nij,vrhll na astra Ion, který je zvýrazněn podloženou
originální
mapou v měř. 1:50000.
První varianta je lacinější a technicky dokonalejší, druhá pak pracnější a dražší, poskytuje však větší grafický
efekt, větší názornost. Pro kterou alternativu zpracování se projekční ústav rozhodne, záleží na domluvě hlavního projektanta s inženýry geodety z ÚGK
Při konečném vypracování vzorové územní plánovacl
studie okresu Chrudim, které bylo provedeno Státním
ústavem pro typizaci a vývoj zemědělsl<ých staveb v Praze se provedlo rozmnožení výsledných map dvacetkrát,
většinou jako barevné čtyřtisky.
Po konsultaci s ÚGK v Českých BudějoviCích bylo dohodnuto, že za podklad k výslednému návrhu bude použit modrotisk mapy v měř. 1:50000 v takovém počtu
sekcí, aby obsáhl území okresu a cca 25 km mimo hranice, tj. území za hranicemi okresu, přicházející v úvahu
pro odpojení nebo připojení podle spádovosti obcí. Mapy
vytiskl velmi dobře reprodukční oddíl jmenovaného ústavu. Návrh se do těchto originálních map se zřetelem na

1961/229

Key:

Mapové

podklady
pro řešení územně plánovací problematiky
venkovského
osídlení a rozvoje zemědělské výroby

možnost nejlepšího reprodukčního
využití přímo rýsuje
svítícími barevnými
tušemi. Pro metodické
potřeby a
praktické použití mapových elaborátů
se programuje
ofotografování
výsledných map a jejich používání ve
formě barevného
positivu. Při celostátním
zpracování
územně plánovacích studií ve všech okresích ČSSR, které přichází v úvahu během roku 1962 bude nejlépe po'užívat modrotisků map V měř. 1:50000 smontovaných podle sekcí. Toto zpracování map reprodukčními odděleními příslušných ÚGK nutno včas uplatnit a dohodnout.
V současné době se na podkladě metodiky s c·elostátnI platností, vyprac.9vané ze zkušeností v Chrudimi, pracuje na územní studii okresu Strakonice, kté"rá má být
vzorovou prací pro tyto plány ostatních okresů v Jiho·
ceském kraji. '
Důležitou slo7kou při komplexním řešení všech problémů jsou podkladové, návrhové a výsledné mapy územní
studl? ~,a jeiich i"ádném využití a zpracování značně závisí dobré výsledky konečné práce projektantů a na nich

Maďarské geodetické
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je odvislé i využití elaborátu pro plánování zemědělské
výroby, nové územní organizace
okresu a investiční
výstavby.
Územně plánovací studie okresů jsou zásadním podklartem k Eskuteénf;ní programu, který odstraní rozdíl mezi
městem a \'eslllcí, který zajistí plánovitý rychlý rozvoJ
naší socialislické zemědělské velkovýroby.
Literatura:

[1] ŠKARDA,E.: Rozbor vývoje socialistické struktury osidleni
[Pracovní zpráva z řešení problematiky osídlení z porady pracovnlků

ČSAV ve Smoienicích].

[2] SVOBODA,
K.: Perspektivní formy zemědělské velkovýroby a
vilv na strukturu venkovskéhoosídlení [zpráva1'ro ČSAVdttoJ.
[3J SULOWSKI,
J.: Rola geodety v planowaniu przestrzennym (ča·
sopis Przeglad geodezyjny Nr. 1/1960,str. 14-21).
[41 KIBIC,K., SLEPiČKA,
A.: Některé zkušenosti z územně plánovací přípravy přestavby vesníc v NDR(Zemědělskéstavby číslo
9/1960)
.
[5] NĚMEC,
J. a kol.: Návrh metodiky územně plánovací přípravy
investiční"výstavby na vesnicích. (SÚTV- leden 1961).
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konstrukce

V článku se podává nejdříve slručný přehled o vývoji závodu MOM v Budapešti,
potom jsou popsány všechny
v současné době tímto závodem vyráběné theodolity
se skleněnými kruhy, auloredukční
tachymetr a některé nivelační přístroje.

Maďarská jémná mechanika a optika překvapila odbornou veřejnost pozoruhodnými
konstrukcemi
theodolitů se skleněnými kruhy, k nimž se v nejnovější době
řadí nivelační přístroj s automatickou horizontací. vývoj těchto geodetických přístrojů zejména v posledních
dVDu letech má neobyčejně vzestupnou tendenci. První
zmínka o nich [1] v naší odborné literatuře
přináší
povšechné informace O počáteční fázi vývoje prvních
typů theódolitů se skleněnými limby; -podrobnější zprávy se uvádějí v článku [2].
Maďarské optické závody v Budapešti (Magyar Optikai Mtivek, zkratka MaM) vystavovaly u nás některé
geodetické přístroje na II. mezinárodním veletrhu v· Brně
1960 a v dubnu 1961 v technickém museu v Košicích.Autorovi byla letos v červenci umožněna návštěva továrny
MaM. Přístroje MOM si pro své některé konstrukční
zvláštnosti zasluhují pozornosti a jelikož je možné, že
budou uV€ldeny i na náš trh, proto se o nich poněkud
šířeji zmíníme.
Předchůdcem dnešních závodu MaM je podnik, který
v roce 1876 založil mechanik Nándor Stiss v tehdejšímKolazváru (Kluž). Již v roce 1884 však Stiss přesídlil
do Budapešti a vybudoval tam "Státní mechanickou studijní dílnu", ve které v rOce 1890 byl vyroben první
exemplář známých Eotvosových torsních vah. Od roku
1922 'začal .tentozávod
vyrábět i optické prvky pro
přístroje a v roce 1938 přijal název "Maďarské optické
závody", který podržel i po rozsáhlých obnovovacích
pracích po II. světové válce.

dílků obou stupnic 133°25' + 2'36" =
na obr. 3b (setinné
dělení)
je zase:
385g80c + 9c26cc = 385g89c26cc.
Další maďarské theodolity se skleněnými kruhy JSDU
založeny na konstrukci
dokonalejší.
Jejich základním
označením je zkratka Te nivelační přístroje mají
zkratku Ni a tachymetry zkratku Ta- s dalším vyjádřením velikosti nejmenšího čtení na děleném kruhu podle
této zvolené symboliky:
A - označuje theodolity,
jejichž optické mikrometry
umožňují číst desetiny úhlové vteřiny; v této skupině zatím nebyl vyvinut žádný přístroj.
po

koincidenci

= 133°27'36";

1. Theodolity.

První pokus o využití předností
skleněných
kruhů
k jemnějšímu čtení nacházíme u t h e o d o I i t u 1 7 K - S
r konstrukce Szepessy J. jehož celkový vzhled (obr. 1) se
jinak neliší od běžných theodolitů s kovovými limby.
Paprsky, odražené na otočn~
zrcátku 1 (obr. 2 J,
prosvítí skleněný horizontální
kruh 2 nejdříve nalevo,
potom v diametrální poloze na pravé straně. Oba obrazy
jsou pak hranolkem
3 převedeny do dutiny pravéh()
alhidádového ramene a odtud do čtecího mikroskopu 4.
Do dráhy paprsků je vřazena dvojiCe klínů, z nichž
klín kl je posouvatelný
ve směru dráhy paprsků, zatímco druhý, k2, je pevný. Posuv klínu k1 je řízen zvenlCí
alhidády mikrometrickým
šroubem 5 s dělenou hlavicí.
, V zorném .poli čtecího mikroskopu
vidí pozorovatel
dvě stupnice se vzájemně převráceným číslováním- (obr.
3]; otáčením mikrometrického
šroubu nastává posuv
horní stupnice proti stupnici dolní, a to o polovinu
dílku kruhu, tj. !p-ři sexagesimálním dělení o 5', při centesimálním dělení o loc. Hlava bubínku, jehož jedna
otočka odpovídá uved~né hodnotě posuvu, je dělena
na 5 X 6 dílků (u setinného dělení 10 X5 dílků), takže
hodnota nejmenšího dílku na bubínku je 10" (20ce).
Na obr. 3a (šedesátinn\! dělení) je podle toho čtení
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zah,'nuje přístroje s optickým mikrometrem, který
umožňuje číst vteřiny.
C
jsou theodolity s přímým čtením 10" [IDee).
B
D
značí úhloměrné přístroje s přímým čtením 1', a
E
zahrnuje theodolity, jež mají přímé čtení 5'.
R
Toto maďarské f'Ozdělení úhloměrných přístrojů odpovídá našemu třídění tl1eodolitů se skleněnými limby do
tří základních skupin [3]:
a) theodolity s koincidenčním mikrometrem
[optický
mikrometr má dvě planparalelní
destičky nebo 2 klíny)
- u theodolitů MOM jsou to skupiny A a B,
b) theodolity s optickým mikr<Jmetrem, jen'l. má jednu
přesazovacím. Základem je duté limbové pouzdro P válplanparaleÍní
destičku - u přístrojů MOM skupiny C
cového tvaru, které je spojeno' s pevnou podstavnou
a D, K<Jnečně
částí theodolitu. Limoové pouzdroo je naspodu pi'stencově
c) theod<Jlity bez <Jptickéh<J mikr<Jmetru - u theodorozšířeno a horní část tohoto rozšíření má tvar části
litů MOM skupina E.
.
Nejjemnější čtení umožňuje zatím v t e ř i n o výt p. e <J- kulové vrstvy. Na této sférické ploše se nachází věnec
kuliček, opracovaných s přesnosti 0,2 mikronu, jež' před o I i t T e - B 1 [obr. 4). celk<Jvým vzhledem přip<Jmíná Wildův T 2, je však pr<Jti němu znatelně nižší; jeh<J nášejí váhu celé alhidády A, která na styku. s kuličkami
má tvar konkávní kulové vrstvy. V tom je odchylka
np.jdůležitější konstrukční znaky jsou:
od známé konstrukce Kernovy, která užila, jak Známo;
osový systém, řešený stykem otáčivé alhidády na
dvou ploch přesně rovinných.
pevné podstavné -části' prostřednictvím
sférických
V dutině limbového pouzdra se otáčí dutý limbový válec
ploch,
V, na jehož horním konci. je upevněn skleněný
kruh
<Jptická svislice, vestavěná d<J pláště alhidády,
L o průměru 93 mm. Dutinou tohoto válce procházejí
posuv horizontálního kruhu, řízený reiteračním prstenpaprsky optické svislice. Posun limbu je ovládán zvlášt·
cem zcela naspodu podstavné části přístroje,
ním točítkem zcela naspodu podstavné části přístr<Jje.
- souosé alhídádové ustan<Jvky a
Zcela novým, 1/'- konstrukci neobvyklým způsobem je
- zvláštní konstrukce stavěcích šroubů.
vyřešena konstrukce
stavě.cích šroubů. Základem kažNa obr. 5 je znázorněn řez dolní polovinou přístroje,
dého z nich je pevná část (v řezu na obr. 5 není vidět),
z něhož jsou dobře patrné konstruktivní
podrobnosti
jež tvoří jednotný celek s deskou podložky D, která se
osové části theodolitu. Přístr·oj je jednoosý, s kruhem
středním šroubem připevní k hlavě stativu. V závitech
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této pevné 'části se kolem svislé osy otáčí druhá část,
šroubu, která je nahoře, na styku s třínožkou T přístroje zakončena patkou F ve tvaru, charakteristickém pro patky stavěcích šroubů theodolitů, při"
pevňovaných
k hlavě stativu pomocí pérovací desky.
Je tedy stavtcí šroub vlastně v poloze převrácené než
bývá zvykem, neboť jeho patka, 'kte,á je nahoře, podpírá třínožku theodolitu. Otáčivým pohybem šroubu se
pak vyvozuje naklánění přístroje.
Na rozšířené části patky každého šroubu je navlečeno ocel,ové pružné pero R; všechna tři jsou pak
společně ovládána svěrným šroubem Š (na obr. 4 není
. vidět]. Jeho povolením se uvolní i tlak všech tří per na
šroubové patky, takže theodolit lze pohodlně ze stavěcích šrcubů vyjmout. Při měření úhlů pomocí trojpodstavcové soupravy je žádoucí, aby ve'rtikální osa alh'dády
theodolitu si při přesazování
vyměnila co nejpřesněji
místo se svislou osou záměrného terče. Uvádí se, že
popsaný způsob spojení theodolitu Te - B 1 se stavěcími
šrouby zajišťuje takovou centracÍ' lépe nežli všeobecně
rozšířené třínožky.
B, stavěcího

Na obr. 6a je tento převod znázorněn pro horizontální
kruh, na obr. 6b pro kruh svislý. Na obr. 6c je znázorněna optická svislice.
Zorné pole čtecího mikroskopu
(obr. 7] je podobné
jako u Wildových theodolitů T 2 a T 3; také způsob
čtení je zcela analogický a nepotřebuje proto bližšího
vysvětlení. Na obr. 7a je čt8'ní 245°26'22,6", na obr. 7b
pak je 125g72c25,2cc.
Optika dalekohledu, který má 30násobné zvětšení, je
opatřena antireflexními povlaky.
Vteřinový theodolit Te - B 1 je určen předeVším pro
triangulaci
III. řádu; při měření v obou polohách dalekohledu bylo dosaženo střední chyby - jak uvádí F.
Pusztai - menší než ± 1,2". Ve spojení s invarovou
základnovou latí délky 2 m se přístroj uplatňuje i jako

@)

b)

-

--

'

..

",-

b)

a)

Obr. 7.

Na obr. 6. je schematicky znázorněna dráha paprsků
theodolitem.
Světelné paprsky, odražené
na otočném
zrcátku, dopadají na dva svisle uložené rhombické hranoly, jež přivádějí část paprsků na horizontální
krul-J,
část na kruh svislý. Každý z nich je osvětlen na dvou
diametrálních místech; převod paprsků z jedné na druhou stranu kruhu je však veden mimo průměr užitím
dalších optických prvků, umístěných při okraji kruhu.

dálkoměr se střední chybou ± 1 cm/100 m. Protože má
i Horrebowu sázeci libelu, je vhodný rovněž pro astronomické práce.
U n i v e r s á I n í t h e o d o I i t T e - C 1 (obr. 8] je
přístroj, určený pro nejširší geodetickou praxi, zejména
pro místní triangulaci. hodí se k polygonizaci, pro vytyčování apod.
le to přístroj jednoosý s kruhem přesazovacím, po
stránce konstrukční je podobný typu T e - D 1, o němž je
dále řeč.
Na theodolitu jsou ustanovky horizontálního
a vertikálního kruhu koaxiální, hrubé ustanovky jsou nahrazeny páčkami. Vodorovný kruh o průměru 84 mm a
svislý, jenž má průměr 76 mm, jsou osvětleny na dvou
diametrálních
místech (obr. 9]. V zorném poli čtecího
mikroskopu vidí pozorovatel obrazy obou částí kruhů
současne (obr. 10] ; dvojité rysky jsou obrazy diametrálních míst kruhu, z nichž jedna je optickou cestou posunuta, takže se vytvoří dvojryska. Působením optického
mikrometru s jednou planparalelní
destičkou se přivede
vždy jeden dvojdílek kruhu do koincidence s indexovou
ryskou. O který kruh jde, zda· o vertikální nebo o horizontální, prozradí krátká značka I nebo Rl na pravé straně stupnic. Způsob čtení nevyžaduje jistě výkla-
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V dutině válce V se ot~čí Juty alhidádový čep C, který
nese alhidádu; její pohyb na podstavné části přístroje
je zprostředkován
kuličkami, které jsou rozloženy ve
věnci mezi pře'sně rovinnými
plochami
alhid<'ídy a
podstavné části. Po vnějším plášti alhidádového válce
du; domníváme se však, že úprava úzkého proužku
se otáčí válec limbový L se skleněným kruhem v horobrazu limbu, odděleného od proužku s číslováním, vyní ř:ásti. Na obr. 12 je rovněž velmi dohře patrný systém
žaduje při počítání dílkfl 20' [50C) zvýšené pozornosti.
optické svislice.
Analaktický dalekohled s 30násohným zvětSoním je opaSvětelné paprsky, odražené na otočném zrcátku (obr.
třen antireflexními povlaky; nejkratší délka ostření da13), osvětlují horizontální
skleněný kruh o průměru
lekohledu jsou 2 m. Theodolit je možno vyjmout z tří- . sl mm a potom i k'uh svislý o prúměru 76 mm, každý
nožky.
na jednom místě. V zorném poli čtecího mikroskopu
Minu'tový
theodolit
Te-01
[obr. 11] je rov(obr. 14] se vidí současně jednak obrazy částí obou
něž jednoosý přístroj s kruhem přesazovacím. Základem
kruhů, jednak i obraz mikrometrické stupnice. Obvyklá
je dutý alhidádový válec V [obr. 12), spojený s tříindexová ryska je zde nahrazena úzkou štěrbinou mezi
dvěma širšími proužky. Působením optického mikrometcu
nožkou prostřednictvím prstencového výstupku B alhidádového válce. Na vnější plášť výstup ku tlačí zařízení
s jednou planparalelní
destičkou se přivede vždy jen
k upevnění theodolitu k třínožce. Šroub j3 prolamovanou
j!eden dílek stupnice do koincidence se štěrbinou indehlavou na třínožce v obr. 11 [blíže k levému stavěcímu
xové značky. Čtení je patrné z obrázku.
šroubu] reguluje tlak na výstupe k B. Uvolněním tohoto
Lze se domnívat, že minutový theodolit Te - O 1 našroubu pomine tlak na výstupek a theodolit lze vyjmout
lp-zne velmi rozsáhlé uplatnění při všech běžných země·
měřických pracích.
z třínožky.
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Další maďarský
t h e o dol i t, typ
T e - E 4 (obr.
Ui) je nejmenším z řady úhlombrných přístrojů továrny
MDM, která jej· uvádí pod názvem "kis teodolit". Tento
přístroj je jednoosý, s kruhem přesazovacím
a nemá
optický mikrometr. Jeho ustanovky jsou souosé.

Obr. 1.6

Dráha světelných paprsků (obr. 16) vede přes oba
dělené kruhy· do zorného pole čtecího mikroskopu,
v němž se současně zobrazují obě stupnice (ob~. 171' a
pomocná stupnice délky, která odpovídá velikosti jed-
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Obr. 17.

noho dllku kruhu. Čtení na horizontálním
kruhu je
213013,5', a na svislém je 8°34,5'.
Rovněž i tento theodolit je určen pro nejširší měřickou potřebu.
2. Diagramový tachymetr.

Maďarská konstrukce se zaměřila i na v5'voj přístroje
pro tachymetrii a uvedla d i a g ra m o v 5' ta c h y m e t r
Ta-Dl
[obr. 18).
Jde o jednoos5' přístrnj s přesazovacím kruhem, jehož
reiterační prstenec je zcela naspodu snímatelné části
theodolitu
[na obr. 18 u pravého stavěcího šroubu).
Optická svislice je i zde vestavěna do krytu alhidády.
Ustanovky JSou souosé, hrubé jsou nahrazeny opět páčkami. Přístroj se vyjme z třínožky podobně jako theodolit Te - D l.
Dálkoměrné zařízení tvoří diagram podle konstrukce Bezzeghovy. Skleněn5' kruh s diagramy na horizontální točné ose dalekohiedu se otáčí současně s dalekohledem, ale v opačném směru.
V zorném poli dalekohledu S8' vidí tři části kruhu,
z nichž nejspodnější
je základní, kterou nastavujeme
na klínovou značku tachymetrické latě, horní křivka je
distanční s konstatou
kl = 100 a střední
je rovněž
distanční s konstantou k2 = 200. K určení výsky slouží
dvě čáry, jedna s násobnou konstantou k3 = 20 a druhá
s k4 = 50. Autoredukce působí i při druhé poloze dalekohledu. Tachymetrická lať k přístroji má zvláštní značku
k nastavení základní křivky diagramu ve v5'ši 1,40 m.
Osov5' systém je vyřešen stejně jako u typu Te - D 1.
Vodorovn5' kruh má průměr 77 mm, svisl5' pouze 68 mm.
Po stránce optické se přístroj řadí do skupiny theodolitů bez optického mikrometru, což pro tachymetrii
je zcela postačujícÍ. Oba kruhy jsou osvětleny vždy na
jednom místě. V zorném poli se vidí obrazy částí kruhf1
s pomocn5'mi stupnicemi; čtou se l' [2c).
3. Nivelační přístroje.
Do v5'robního programu továrny MaM náleží rovněž
produkce nivelačních přístrojů; z novodob5'ch uvedeme
pouze dva.
N i vel a ční pří str o j N i - B 1 [obr. 19) má 28krát
zvětšující analaktick5' dalekohled s vnitřním zaostřováním,
jehož optika má antireflexní
vrstvy. Skleněn5' horizontální
kruh má průměr 76 mm a jeho obraz je pozorován ve čtecím mikroskopu vedle okulárové
trubice. Do dráhy
světeln5'ch paprskf1 je vřazena pomocná stupnice s nejmenším dělením 10' [lOC), takže se odhadují ľ [lc).
Kruh může být posouván působením točítka naspodu
podstavné části přístroje.
•
KoinCidenční nivelační libela citlivosti 20"/2 mm je
zcela chráněna před slunečními paprsky a obraz jejích
konců je pozorován lupou vedle okulárové
trubice.
K hrubé horizontaci
přístroje slouží krabicová libela
citlivosti 6'/2 mm.

Obr. 19.

Přístroj nemá hrubou ustanovku alhidádovou;
míra
tření mezi otáčivou alhidádou a podstavllou částí, na
rrěmž je konstrukce přístrojů bez hrubé ustanovky založena, je upravována regulačním šroubkem pod objektivem.
Elevační šroub, jenž se otáčí kolem vodorovné osy,
se nachází pod okulárovou částí dalekohledu.
Nivelační přístroj Ni - B 1 je určen pro technickou
nivelaci; při dvakrát měřené trati byly zjištěny střední
kilometrové chyby: ± 1,96 mm při délce záměry 30 m
a ± 1,78 mm při délce záměr 50 m [4].
Zvláštní pozornosti si ovšem zaslouží n i vel a ČTIí
přístroj
Ni-B3
s automatickou
horizoTIta c 1 [obr. 20), kter5' byl konstruován v nejnovější době.
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centimetrovým dělenlm (obr. 22). Tvar záměrného křlže
však napovídá, že tyto latě budou nahrazeny
latěmi
s invarovou vložkou.
Uvádl se, že dosažená střednl kllometrová chyba je
většl než ± 2,5 mm.
V závěru nutno konstatovat,
že maďarská jemuá mechanika a optika, reprezentovaná
závodem MDM, připravila zeměměřickým
kruhům přlstroje,
jejichž konstrukční provedeni odpovídá požadavkům moderní měřické techniky. Zatím ovšem chybl vlce zkušeností s jejich používáním v praxi. Do jaké míry se osvědčí, ukáže
praxe. Tlm nejlépe bude zhodnocena usilovná konstrukčnl
práce, vedená snahou využívat co nejvlce zahraničních
již osvědčených
zkušenost! a přinést do konstrukce
vlastní nové myšlenky.
Závěrem mně budiž dovoleno poděkovat maďarské vývozní· společnosti Metrimpex 'Budapešt za velmi ochotné
poskyt~utí
některých
informací
a za obrázkový materiál.
Lit e r a u r a:

Svým vzhledem připomlná automatický nivelačnl přistroj Zeiss Ni 2,avšak konstrulctivnl provedeni kompensátoru, patent inž. T6tha, je origináln!.
Základem kompensátoru je kyvadélko (obr. 21), které
kývá kolem vodorovné osy FF'. K němu jsou pl'Ipe,vněny
dva pravoúhlé hranoly 1 a 2 s amalgamovanýml
přeponami. Pod nimi se nacházl dalš! pravoúhlý hranol
3 s postřlbřenými
odvěsnami, který je pevně spojen
s dalelwhledovou
trubic!.
Dráha paprsků od objektlvu přes zaostřovacl čočku
na prvnl kývavý hranol, odtud na hranol pevný, dále
na druhý kývavý hranol a přes destičku 4 se záměrným křlžkem do okuláru dalekohledu je patrna z obr. 2l.
Dalekohled s vnitřním zaostřováním má zvětšení 28krát
a 32krát a podává vzpřímený obraz; lze jej zaostřit
od vzdálenosti
3 m. Toto ostření je dvojí: nejdřlve
rychlé hrubé ostření a potom jemné, které se děje
zvolna.
Tento přístroj má rovněž horizontální kruh 'o průměru
82 mm, pozorovaný
stupnicovým
mikroskopem,
jenž
umožňuje čtení I' nebo 2e. Je to kruh přesazovacl, jehož
reiterační prstenec se nachází zcela naspodu alhidády,,na straně čtecího mikroskopu.
.
Podobně jako Ni - B 1 ani tento přístroj nemá hrubou
ustanovku. Aby hrubá horizontace přlstroje podle krabicové líbely citllv·osti 8'/2 mm byla rychlá, majl stavěcí šrouby dosti strmé závity.
, K přlstroji je používána dřevěná lat s šachovnicovým

Ií1ž. dr. M. Hauf: Nové maďarské geodetické stroje.
Geodetický a kartografický obzor 1958
Inž. Svatopluk Michalčák: Nové maďarské teodoJitya nivelačné prístroje. Rudy 1960
Inž. dr. Josef Zeman: Geodetické pomůcky a přístroje
ve stavební
praxi, část 1., SNTL 1961,
skriptJa
Alpár-Somogyi: A MDM Ni-B 1 szintezomuszer ...
Geodézia és kartográfia
1960
Poznámka
lektora:
Maďarská vývozní společnost
Metrimpexuspořádala
Ve dnech 5.-15. dubna 1961 v Košicích výstavu reprezentačních
měřicích přístrojů
maďarské výroby. Mezi
jiným byly zde také vystavovány přístroje geodetické,
firmy MDM, Budapest.
Mimo theodolíty Te-B1 a Te-C1 (obr. 4a obr. 8), byl
zde vystaven theodolít
Te-D1 (obr. 11) a další přístroje, jejichž technická data nebyla li nás dosud zveřejněna a která proto pro informaci čtenářů GaKD uvedeme.
Theodolit
Te-D1:
Dalekohled:
zvětšení
průměr objektivu
zorné pole . .
délka
.•..
násobná konstanta
součtová konstanta
minimální vzdálenost
maximální vzdálenosti
lat!:
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pro odhad milimetrů lať. dělení . . . . do 100 m
pro čtení centimetrů
. . ; . . ...
do 300 m
Dělené kruhy: skleněné, vodorovný kruh na postrk
.84 mm
průměr vodorovného
kruhu
.76 mm
průměr výškového kruhu
dělení kruhu . . .
. 1°
l'
dělení mikrometru
.
.18X
zvětšení mikroskopu
mikrometru
Libely:
alhidádová
· . . citlivosť 30"/2 mm
· . . citlivost
7"2 mm
krabicová
indexová
na stavení) .
· . . cUlivost 30"/2 mm
přesnost
koincidenčního
nasta.1"/2 mm
vení .
. 4,8 kg
Váha přístroje
.
Příslušenství:
cílové značky s osvětlovacím zařízením,
osvětlovací zařízení pro theodolit,
zalomené okuláry,
okulárové hranoly,
trubicový, busolní usměrňovač,
celokruhová busola.
M a 1 Ý t h e o dol i t T e-E 4. Předchůdce tohoto typu
je vyobrazen na obr. 4 v článku dr. Haufa v GaKO
č. 7, r. 1958. V nynější podobě jej ukazuje obr. 15.
Technická data:
Dalekohled:
zvětšení
16X
průměr objektivu
25 mm
120 mm
délka
2,33°
zorné pole
. 100
násobná
konstanta
O
součtová konstanta
1,5 m
minimální vzdálenost zaostření
Dělené kruhy: skleněné
74 mm
průměr vodorovného
kruhu .
70 mm
průměr výškového kruhu . .
dělení
'.....
1°
5'
dělení stupnicového
mikrosJs:0pu
Libely:
citlivosť 5' /2 mm
alhidádová krabicová libela
citlivost 30"/2 mm
indexová libela
3,4 kg
Váha přístroje
Příslušenství:
cílové terč08,
osvětlovací zařízení,
celokruhová busola,
busolní trubicový usměrňovač.
Nivelační
přístroj
Ni-B1
(obr. 19) ..
Technioké údaje:
Dalekohled:
zvětšení
28 X
průměr objektivu
40 mm
délka
....
160 mm
násobná konstanta
100
součtová konstanta
O
. minimální vzdálenost zaostření
1,3 m
maximální vzdálenost
pro lať s centimetrovým
dělením
do 120 m
pro odhad milimetrů .
do 330 m
pro čt,ení centimetrů
.
Vodorovný kruh: skleněný
průměr
76 mm
10 nebo 19
dělení
10' nebo 10e
dělení stupnicového
mikroskopu
zvětšení odečítacího mikroskopu .
15X
Libely:
nivelační
(koincidenční
nastavení)
. . . .
střední
chyba koincidenčního
nastavení .
± 0,4"
krabicová libela
....
citlivost
6'/2 mm
Váha přístroje
. . . . 2,2 kg
Nejzajímavějším
geodetickým přístrojem zmíněné výstavy byl nivelační
přístroj
Ni-B3 (obr. 20),
vybavený samočInným zařízením
pro horizontaci
záměrné přímky. Tímto přístrojem řadí se firma MOM, Budapest mezi přední výrobc.e geodetických přístrojů.

Technické údaje:
dalekohled, terestrický:
zvětšení.
. . . .
průměr objektivu .
násobná
konstanta
součtová konstanta
minimální vzdálenost zaostření
Vodorovný kruh:
p.růměr . . . . .
dělení
. . . . .
dělení stupnicového mikroskopu
Kompensátor: hranolový
dovolená nepřesnost
horizontace
přesnost
samočinné
horizontace
Libela: krabicová
..
. citlivost
Váha přístroje .
. . . .

28 a 32x
45 mm
100
O
3 m
32 mm

10 nebo Ig
10' nebo lOe

± 8'
± 0,4"
8'/2 mm
3,3 kg

Zdokonaleným typem z á m ě r n é h o a u to r ~ d u k čí h o p r a vít k a s dalekohledem
"MOM MF", který
byl popsán v GaKO č. 12., roč. 1958, je pravítko tYPJ
"M O M M A". Princip autoredukce,
s použitím tangentové stupnice, je u obou typů stejný a byl popsán ve
jmenovaném čísle GaKO v článku dr. Haufa, Zdokunalení se u typu "MOM MA" projevuje hlavně ve zlep·
šení optických vlastností dalekohledu a ve zvýšení po·
užitelných násobných konstant přístroje.
Technické údaje:
Dalekohled: terestrický
24 a 30X
zvětšení
48'mm
průměr objektivu .
LO-400
násobná konstanta podle potřeby
O
součtová
konstanta
. .
1,8 m
minimální vzdálenost zaostření .
Výškový kruh:
63 mm
průměr
.
1. ''/0
dělení tangentové. stupnice
10 nebo 19
dělení kruhu .
l' nebo 1c
odečtení odhad'em
Libely:
citlivost 30"/2 mm
reversní libela na dalekohledu
indexová
· citli vost 50"/2 mm
alhidádová
· Citlivost l' /2 mm
krabicová
· citlivost
6' /2 mm
il

Pravítko je vybaveno posunovacím měřítkem s vpichovacím hrotem. Měřítko lz,e posunovat jak ve směru
záměrné přímky, tak i ve směru na ni kolmém, pomocí
lamel.
.
Příslušenství:
měřický stůl 55 X 55 cm.
krabicová libela,
busolní usměrňovač,
centrační vidlice,
lupa.

ZK ROH Státního nakladatelství
H ZK ROH Fakulty
Vás srdečně
VII. REPREZENTAČNI

technické
stavební

literatury

zvou na
PLES TECHNIKO,

který se koná v sobotu 27. ledna 1962 ve 20,00 hod.,
v obou sálech Sjezdového paláce Parku kultury a oddechu Julia Fučíka v Praze.
K tanci hrají:
Karel Vlach - Y. Simonová, M. Chladil.
Gustav Brom - J. Veselá, Vokální kvintet.
Vlastimil Kloc - E. Vyhnanovská, J. Olša.
Kamil Lochman - J. Čeřovská, K. Staněk.
Zdeněk Barták -' M. Procházková, J. Štajnc.
Konferují Milena Vostřáková a Jarmila Šusterová.
Předtančení v pravém i levém sále nastudoval a řídí
taneční mistr Josef Trubač
Vstupenky k dostání ve všech obvyklých předprodejích, nebo u vrátného Státního nakladatelství
technické
literatury,
Praha 1, Spálená 51, nebo u vrátného Fakulty stavební, Praha 6 - Dejvice, Zikova 4 a Praha 2,
Trojanova 13.
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Geodetické stroje, přístroje
a pomucky
Výrobni program závodů VEB Carl Zeiss, fena
526.91(43J
V r. 1961 vydaly závody VEB Carl ZeisS - Jena d~lší
výpravný šestijazyčnýkatalog
přístrojů, kt,eré jsou 've
výrobním programu této firmy. Přes to, že čtenáři GaKO '
jsou pravidelně informováni o všech výrobních novinkách jednoho z největších výrobců geodetických
přístrojů v zemích socialistického tábora, nebude bez zajímavosti zmínit se v uceleném přehledu o všech geodetických přístrojích,
které jsou v těchto záNodech vyráběny. ,
Základní řady speciálně geodetických přístrojů tvoří
theodolity, nivelační přístroje a dálkoměry. Při tom jsou
vyráběny jen přístroje nejmodernější,
vybavené všemi
novými konstrukčními
prvky světové úrovně. V řádě
theodolitů to jsou: nový malý theodolit Theo 120, minutový theodolit 1heo 020, vybavený zařízením pro samo·
činné urovnání indexu výškového kruhu, který nahrazuje dnes již nevyráběný Theo 030, a vteřinový theodolit
Theo 010. Rada nivelačních přístrojů je tvořena těmito
typý: nivelační přístroj Ni 060 pro práce menší přesnosti
na stavbách, nivelační přístroj střední přesnosti Ni 030
(kilometrová střední chyba dvojité nivelace ± 2-3 mm],
který lze použít též s doplňkovým optickým mikrometrem s planparalelní deskou (kilometrová střední chybaJ
dvojité niv'elace ± 0,8 mmJ, moderní nivelační přístroj
se silmočinnóu horizontací záměry Koni 007 (kilometrová střední chyba dvojité nivelace: s mikrometrem ± 0,5
až 0,8 mm, bez mikrometru ± 2-3 mmJ a přesný nivelační přístroj Ni 004 (kilometrová střední chyba dvojité nivelace ± O,4mmJ. K nivelačním přístrojům, počínaje Ni 030, jsou vyráběny přesné invarové latě v délce
3 m a 1,75 m s půlcentimetrovým
jednoduchým
nebo
dvojitým kontrolním dělením. Do příslušenství theodolitů a nivelačních přístrojů patří: optický dostřeďovač,
trojnožka s optickým dostřeďovačem, barevné filtry, hranoly pro strmé záměry, plnokruhová busola, trubicový
busolní usměrňovač, souprava Záměrných terčů, osvětlovací zařízení a trojnožka pro postavení přístroje na
observační pilíř. V řadě dálkoměrů je to{ osvědčený přístroj Redta 002, násadné dálkoměrné kl ny LotaketI 004
a Dimellskall 002, z telemetrů pak dříve již známý Teletop a autoredukční BRT 006. Pro paralaktickou metodu
jsou i nadále vyráběny invarové lati Ba-Ia 2m. Z autoredukčních diagramových tachymetrů bude vyráběn známý přístroj Dahlta 020. Z ostatních geodetických přístrojů a pomůcek vyrábějí závody VEB Car! Zeiss v Jeně
kartirovací stolek Karti k poloautomatickému
vynášení
polárně zaměřených bodů s vynášecí přesností ± 0,1 mm,
který je vyráběn jako doplněk k autoredukčnímu dálkoměfu Dahlta 020, přesný koordinátogrl!-f, na kterém lze
vynášet pravoúhlé souřadnice s přlesností ±! 0,05 mm,
ft dvojitý pentagonální
hrano I k vytyčování pravých úhlů.
Ve výrobním programu závodů v Jeně jsou také bohatě
zastoupeny fotogrammetrické
přístroje. Rada fotogrammetrických
ko'mor je reprezentována
fototheodoIitem
Photheo 19/1318 pro pořiwvání
pozemních měřických
snímků s prakticky nezkreslujícím objektivem 25/190, posuvným ve svislém směru. K soupravě tohoto fototheodolitu patří theodolit 020 nebo tachymetr Dahlta 020,
/ základnové invarové latě a souprava záměrných terčů.
Z leteckých měřických komor je to komora MRB 21/1818,
plně automatizovaná,
vybavená nezkreslujícímobjektivem Plnatar 4/210. Z přístrojů sloužících zpracování měřicítých snímki'I je to obkreslovač leteckýchsnímkii,
jednoduchý zrcadlový stereoskop s kreslicím stereometrem,
lItereokomparátor
1818 pro přesná měření snímkových
souřadnic, pro určení prvků vnější orientace apod. Z dal·
ších přístrojíl je to stereoautograf, založený na ryze mechanické pi"ojekci, sloužící pro vyhodnocování pozemních měřických snímků, méně přesný stereopantometr
pro vyhodnocování
snímků rozměrů
až 30 X30 cm.
Z překreslovacích
přístrojů je to jednak malý překreslovač, který je možno připevnit k pracovnímu stolu, a
překreslovač
$EG 1 k sestavování rozsáhlejších
fotoplánů, s pěti stupni volnosti pro perspektivní překreslení
libovolnýchpřfpadů.
Z ostatních vyhodnocovacích
.přístrojů je vyráběn multiplex, univerzální vyhodnocovací
přístroj vysoké přesnosti - Itereoplanigraf,ill.
moderní

výkonný přístroj uzavřené konstrukce - stereometrograf. Z pomocných zařízení, která lze připojit k jednotlivým vyjmenovaným přístroji'Im, Je to přesný pantograf
příslušející k multiplexu, kreslicí stůl ke stereoskopickým vyhodnocovacím přístrojům pro automatické grafické zobrazování a automatické, elektrické registrační
počítací zařízení pro fotogrammetrické
práce na ster,eoplanigrafu a stereometrografu
-- koordimetr. Tento
př'ístroj registruje strojové souřadnice, provádí výpočty
oprav při relativní a :absolutní orientaci, provádí transformace strojových souřadnic do soustavy geodetických
souřadnic a provádí výpočetní práce při afinních transformacích. Podle potřeby je pro tento stroj možno vy·
pracovat i jiné speciální pos'tupy. Z nezávislých pomocných přístrojů je do výrobního programu zařazeno automatické vyvolávací zařízení pro zpracování pásů filmů
obvyklých šířek, délky až 120 m a zmenšovací přístroj
UG pro zmenšování' leteckých měřických
snímků pro
zpracování na multiplexu, vybavený vestavěnými elektrickými expozičními hodinami a výbojkovým osvětlením.
Jak je zřejmé z tohoto stručného výčtu přístrojů, je
výrobní program závodů VEB Car! Zeiss Jena velmi bohatý a' mnohostranný. jsou v něm zastoupeny všechny
požadované stupně př,esnosti j'ednotlivých přístrojů, nejmodernější konstrukce a vybave.ní. Můžeme říci, že jeho
všestrannost
charakterizuje
nezávislost i naší geodetické výroby na dovozu z kapitalistických
zemí.
lnž. VyskoíJil
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581.142-83
Kitov, A. L, Krinickij, N. A.
Elektronické počítače. Český překlad ruského origi c
nálu ElektronnYi'e vyčislitělnyje
mašiny, nakladatelství
Almdemie věd SSSR v Moskvě r. 1958, vydalo SNTL
v květnu 1961 v řadě elektronické
literatury
slaboproudé. Stran HO, obrázků 35, tabulek 5. Cena brožovaného výtisku 5,- Kčs.
Přes to, že se název publikaoe zdá být jednoznačný,
zabírá její obsah poněkud širší tématické pole. Úvpdem
jsou vysvětleny některé pojmy kybernetiky, naznačeny
cesty k teorii informace a její souvislost s elektronickými počítači. Další část knížky, věnovaná vlastním
elektronickým počítačům, vyžaduje již určitých znalostí
tohoto oboru, neboť se jenom zhruba věnuje' základním
částem samočinnýéh počítačů a obírá se spíše jejich
celkovou činností. Při tom jsou popsány některé typické
sovětské samočinné elektronické
počítače. Podrobněji
Je vysvětlena práce spojená s programováním. V rozsáhlém závěru je pojednáno o ri'Izných možnostech použití samočinných počítačů, od vlastního řešení matematických úloh až po některé úlohy logického charakteru a jejich využití k automatickému řízení. České vydání je doplněno ještě popisem čs. analogoiVých p.1čítačů MEDA, AP4 a AP3 a samočinných počítačů SAPO a
EPOS. VýkIad je dopLněn schématy a obrázky sovětských
a našich elektronických
počítačů.
, Hlavní klad příručky lze spatřovat v jejím ,uceleném
obsahu, ze kterého jasně vyplývá umístění elektronických počítačů v souboru kybernetických
strojů, které
už neřeší jenom matematické úlohy, ale logicky napodobují samoregulující nervový systém člověka. Kladem
je též dodatek knížky, informující čtenáře o základních
vlastnostech tuzemských elektronických
počítačů. Bylo
by vhodné, kdyby publikace byla ještě doplněna seznamem naší a cizí příbuzné literatury, Svým obsahem je
knížka určena všem zájemcům o problematiku elektronických počítačů, kteří mají střední technické vzdělání.
lnž. VyskoNl
681.142-83
Samek, M.
Samočinné počítače. Vydalo SNTL v červenci 1961
v řadě polytechnické literatury Čs. společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí. Stran 284, obr. 118,
tabulek 27. Cena brožovaného výtisku 9,20 Kčs.
Publikace přehlednou a populární formou seznamuje
črenáře s účelem a funkcí jednotlivých částí samočinných počítačů. Stručně podává dějiny samočinných počítačů a jejich současné rozdělení. V principu je vysvětlen systém dvojkové ·soustavy a její využití. Poněkud
podrobněji jsou rozebrány a popsány jednotlivé hlavní
části samočinného počítače. Zvláštní zřetel je věnován
paměťovým zaříZením, jejich jednotlivým druhům a zá-
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kladním charakteristickým
vlastnostem. Dále je vysvětlen význam operační jednotky, vztahy mezi jejími jednotlivými fyzikálními
prvky elektronických
obvodů a
činno,t operační jednotky při řešení některých aritmetických nebo nearitmetických
operací. Stejně tak je potom vysvětlena činnost řadiče, vstupní a výstupní jednotky při různých způsobech předávání vstupních informací [děrný štítek, páska, magnetofonová páska) a snímání výsledků [tiskárny nebo zařízlení pro nepřímý výstup, jakým je zařízení pro děrování štítků, číslicové
analogové převodníky 'apod.). Poněkud stručněji je pojednáno o samočinné kontrole a programování samočinných počítačů. V závěrečné kapitole je poukázáno na
jiné možnosti použití -samočinných počítačů.
Populární výklad, který nezaqíhá do technicky náročnějších podrobností, je doplněn velkým počtem obrázků
a schemat, která ještě více zpřístupňují probírané téma.
Kladem příručky je také doplňující seznam literatury,
který je vodítkem pro hlubší studium dané problematiky. V priJběhu výkladu by měla být více zdůrazněna
souvislost tEorie samočinných počítačú s teorií kybernetiky. Toto však není na závadu oelkovému významu
publikace, která jako populární příručka, určená všem
čtenářúm, kteří se zajímají o činnost samočinných počítaNI, splní jistě svůj účel.
lnž. Vyskočil

Rozmanitosti
K osmdesátinám zasloužilého pracovníka vědy
a techniky, profesora doktora technických věd
, Alaxandra Stěpanoviče Čebotarjova
92 Čebctarjov: 526
Dne 28. listopadu 1961 se dožívá osmdesáti let zasloužilý pracovník vědy a techniky prof. dr. Čebotarjov, vedoucí katedry geodézie Moskevského institutu inženýrú
geodézie, fotogrammetrie
a kartografie.

již obhájili kandidátskoudisertační
práci; konsultoval
dva doktoranty, kteří úspěšně obhájili práce doktorské.
Prof. Čebotarjov vtělil mnoho práce do tvorby vysokoškolských
učebnic geodézie a vyrovnávaCÍho počtu.
V r.. 1949 vyšla jeho dvoudílná
Geodézie, přeložená
později do čínského jazyka. V r. 1936 byla vydána učebnice vyrovnávacího počtu - v r. 1958 pak znovu vydaná po přepracování a s podstatnými doplněními.
Svou pedagogickou práci na vysokých školách prof.
Čebotarjov vždy spojoval s prací vědeckovýzkumnou.
V letech 1937-1941
byl konsultantem
a členem Vědecké rady ústředního
vědeckovýzkumného
institutu ge.odézie, fotogrammetrie
a kartografie,
od r. 1942 do
r. 1960 pak vědeckým vedoucím a členem Vědecké rady tohoto institutu. Od r. 1956 prof. Čebotarjov vede
vědecký seminář katedry geodézie Moskevského institutu inženýrú geodézie, fotogrammetrie
a kartografie.
Literární činnost prof. Čebotarjova je neobyčejně bohatá. Je autorem 30 knih a brožur, 75 článků; 46 knih
napsal jako spoluautor
anebo jím byly přepracovány
a redigovány. Néjvíce pozornosti prof. Čebotarjov věnovai otázkám přesné polygonometrie,
zvláště hodnocení
přesnosti, dále otázkám vyrovnání v geodézii vůbec a
ma tem atické statistiky.
Prof. Čebotarjov se vždy živě zajímal o geodetické
problémy, které s sebou postupně přinášela geodetická
výroba. Tak konsultoval pracovníky, provádějící geodetické práce při stavbě průplavu Volha-Don,
podzemních drah v Moskvě a Leningradě apod. Dále konsultoval při tvorbě projektů geodetické rekonstrukce
měst
Kijeva a Oděsy, zúčastnil se rozpracování tzv. Generálního plánu celostátního mapování SSSR, atd.
Vědecká a pedagogická činnost prof. Čebotarjova byla
vysoce ohodnocena sovětskou vládou tím, že v r. 1947
mu propůjčila čestný titul zasloužilého pracovníka vědy
a techniky RSFSR, v r. 1951 pak Leninův řád. Kromě
toho byl prof. Čebotarjov vyznamenán "Za skvělou práci
ve Velké vlastenecké válce" a u příležitosti ,,800. výročí
založení Moskvy".
Blahopřejeme prof. Alexandru Stěpanoviči Č,ebotarjovovi k jeho 80. narozeninám
a vyslovujeme obdiv a
uznání jím vykonané práce. Do dalších let pak přejeme pevné zdraví a mnoho úspěchů v práci i soukromém ~ivotě.
Redakce

Vyhodnocení nejlepších pracovníků ÚSGK
za rok 1961
526 :331.876 (437)

Prof. Čebotarjov je jedním ze zakladetelů
sovětské
geodézie, význačným pracovníkem v oblasti geodetické
vědy a t,echniky, budovatelem sovětské vysoké geodetické školy, který má značný podíl na výchově tisíce inženýrů, t,echniků i vědeckých pracovníků v oboru geodézie.
V roce 1903 absolvoval se zlatou medailí Zeměměřičský institut a nastoupil vědecko-pedagogickou
dráhu.
Pllsobil V z'8měměřických učilištích v Tiflisu a Krasnojarsku, r. 1921 byl jmenován profesorem' geodézie na
geodetické fakultě Zeměměřického
institutu v Moskvě.
Tento institut byl později pi\ebudován na nynější Moskevský institut inženýrů geodézi'e, fotogrammetrie
a kartografie a ·prof. Čebotarjov na něm stále přednáší geodézii a vyrovnávací počet a vede kat,edru geodézie. Kromě
toho prof. Čebotarjov působil iako profesor geodézie
i na jiných vysokých školách, např. na Moskevském
institutu 'inženýrů "zemleustr,ojstva".
V letech 1948-1957
prof. Čebotarjov zastával funkci
předsedy tzv. Kartograficko-geodetické
.expertní komise
při ministerstvu vysokých škol SSSR; v r. 1957 se stal
členem Vědecko-metodické
rady téhož ministerstva.
Prof. Čebotarjov dosud vedl 54 aspiranty, z nichž 32

U přUežitosti oslav 44. výročí Velké říjnové socialistické revoluce bylo' vyznamenáno rozhodnutím kolegia
předsedy úSGK a předsednictva úV OSMH čestným odznakem "Nejlepší pracovník"
41 pracovníkú
z ústavů
ústřední správy geodézie a kartografie.
Mezi vyznamenanými
jsou pracovníci, kteři mal! zásluhu o technický
rozvoj, rozšíření
vynálezeckého
a
zlepšovatelského
hnutí a propagátoři
nových pokrokových forem práce. Z počtu 41 vyznamenaných pracovníků je 32 zapojeno v hnutí BSP, z vyznamenaných jedenácti žen jsou členkami hnutí BSP všechny.
Vyznamenaní. nejlepší pracovníci jsou tito:
Anna Ko h o u t o v á, kreslička z GTú v Praze,
Marie R o z syp a lov á, technička z GTú v Praze,
Josef Jan á č, vedoucí mapovacího oddílu z Gú v Bratislavě,
inž. Ondrej S I a v k o v s k ý, vedoucí oddílu z Gú v Bratislavě,
Mária R i ,e Či a n s k á, vedoucí oety z Gú v Bratislavě,
František
S v o l:io d a, reprodukční
fotograf
z KRO
v Praze,
Kateřina
Je r á č k o v á, modelářka
plastických
map
z KRú v Praze,
Irena Č e r n á, retušérka služebních map z KRú v Praze,
Marta Haj Č í k o v á, redaktorka
z KRú v Modre-Harmónii,
Jozef Ma r i o t h, nástiskař
z KRú v Modre-Harmónii,
Helena H r i v ň á k o v á, nakládačka u ofsetového stroje
z KRú v Modre-Harmónii,
Jiří S k u P i e n, technik z úGK v Praze,
Jaroslav J a k u b e c, vedoucí oddílu ze SG Nymburk
z úGK v Praze,
Ínž. Vladimír B I á h a, vedoucí SG Písek z úGK v Českých'!3udějovicích,
inž. Bohuslav Š tě pán e k, technik z úGK v Českých
Budějovicích,
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lan Alb rec h t, člen závodní stráže z ÚGK v Českých
Budějovicích,
František
Š a šek,
technik z ÚGK v Českých Budějovicích,
Milada Š o 11 a r o v á, vedoucí měřické
čety zÚGK
v Českých Budějovicích,
Rudolf Pod 1 e n a, technik SG Plzeň-sever, pracoviště
Kralovice z ÚGK v Plzni,
Josef K a z d a, technik z ÚGK v Plzni,
Eduard K a dle c, vedoucí SG Domažl!ce z ÚGK v Plzni,
inž. Emanuel Vol f, vedoucí SG Cheb z ÚGK v Plzni,
Anna Jíl k o v á, technička z ÚGK v Plzni,
inž. Martin B a u ma n, vedoucí SG Jablonec nad Nisou
z ÚGK v Liberci,
Zdeněk Cer m a n, technik z ÚGK v· Liberci,
inž. Josef V I k, vedoucí oddílu z ÚGK v Liberci,
inž. Bohuslav M a n d y s, vedoucí fotogrammetrlckého
oddělení z ÚGK v Pardubicích,
JOSJef K ale n d a, vedoucí čety ze SG Hradec Králové
z ÚGK v Pardubicích,
inž. Karel Let o c h a, vedoucí SG Prostějov z ÚGK
v Brně,
Štěpán K r u pic a, technik SG Břeclav z ÚGK v Brně,
inž. Stanislav Jel í ne k, vedoucí SG Šumperk z ÚGK
v Opavě,
Antonin
Ma 1 e c, vedoucí
fotogrammetrické
směny
z ÚGK v Opavě,
Michal Bel k o, vedoucí oddílu z ÚGK v Bratislavě,
Jozef U I e hla, geodet SG Trnava, pracoviště Hlohovec
z ÚGK v Bratislavě,
Ján Mi š k o 1 c z y, vedoucí čety SG Topolčany z ÚKG
v Bratislavě,
Michal Mly n á r č í k, vedoucí mapovací čety z DGK
v Žilině,
Martin L a i to š, geodet z ÚGK v Ž:lině,
inž. Stanislav Č e r v i n k a, ved()ucí l)ddílu speciálních
prací z ÚGK v Žilině,
_
Štefan Mu ran s k ý, technik ze SG Levoča z UGK
v Prešově,
lán Fir i c, vedoucí čety speciálních prací z ÚGK v Prešově.
Předseda Ústřední správy geodézie a kartografie sou·
druh inž. Jaroslav Průša a předseda ústředního výboru
Odborového svazu místní1lo hospodářství soudruh Václav
Beran odevzdali vyznamenaným nejlepším pracovníkflm
čestné odznaky na slavnostní konferenci dne 9. listopadu 19~::'v hotelu Praha [Ambassador) v Praze.
Dr. Polákouá

Vyhodnocení socialistického soutěžení
za III. čtvrtletí 1961
526 :331.876
Na základě provedeného rozboru socialistického
soutěžení ústavů geodézie a kartografie
s přihlédnu tím
k plnění hlavních soutěžních
podmínek, rozvoji nové
techniky
a nových forem
socialistického
soutěžení
zvláště k rozvoji hnutí BSP vyhodnotilo kolegium předsedy ÚSGK a předsednictvo
ústředního výboru Odboru.vého svazu místního hospodářství
jako nejlepší Kartografický a reprodukční
ústav v Praze.
Vítěznému ústavu byJ předán putovní Rudý pril[JOr
Ústřední správy geodézie a kartografie a ústředního výboru Odborového svazu místního hospodářství
na slavnostních schůzí dne 21. listopadu 1961.
Dr. Polákouá

Ze semináře VŮGTKv Praze

526923

Po dvouměsíční přestávce konal se dne 15. září 1961
seminář VÚGTK, na kterém přednesl referát s. inž J.
Adámek na téma: "Paralaktické
měření délek vysoké
přesnosti".
Na semináři byli přítomni zástupci ČVUT,
SVŠT, ÚSGK a resortních ústaviL
V nové měřické metodě, vyvinuté autorem referátu, je
využito paralaktického
způsobu měření délek, kde zvyšování přesnosti lze dosáhnout zvyšóváním počtu pozorování, tj. měřených paralaktických
úhlů nebo zkracováním délek měřených úsekll lnž. Adámek volil druhou
cestu a pro změření určité délky užívá úseky velikosti
6, 12, 24 nebo 48 m. Všechny body těchto úseků leží
na spojnici počátečního a koncového bodu měřené přímky a jejich délka je určována paralaktickým
způso!Jsm.
Dva úseky, na jejichž kancových bodech je stanovisko
theodolitu a na středním, společném, stanovisko paralaktické latě, tvoří tzv. paralaktický
článek. Celou měřenou délku je tedy potom třeba rozdělit na sudý počet

úseků tak, aby na výchozím a koncovém bodě délky
bylo stanovisko theodolitu. Délky úseků je pak do určité
míry možno pnzpůsobovat
celkové měřené
délce tak,
aby byla tvořena oelistvým počtem přibližně stejně dlouhých úseků. Zatímco obě délky úseků, tvořících jeden
paralaktický článek, se nesmějí lišit více než o 0,5 m, mohou se délky jednotlivých
paralaktických
článků lišit
o hodnoty větší, tak aby bylo dosaženo předchozí podmínky o sudém počtu úseků. Tato metoda představuje
co do přesnosti spojovací článek mezi metodou měření
délek invarovými
dráty a metodami
ostatními,
jako
např. obvyklá paralaktická
metoda apod. Hlavní výhody
této metody spočívají v tom, že přesnost měřené délky
lze ovlivňovat volbou délky úseků, s použitím měřických pomůcek, které jsou na každém ústavu geodézie
a kartografie běžně k dispozici.
Referující rozebral po teoretické stránce přesnost navrhované metody a ukázal závislost středních chyb, charakterizujících
přesnost měřené délky, na délce úsek!"1
a na počtu laboratorních
jednotek, ve kterých jsou měřeny paralaktické
úhly. Zvláštní pozornost byla věnována kalibraci
latě, užité pro navrhovanou
metodu.
Vlastní kalibrace
při tom sestává z komparace,
provedené buď na přesné srovnávací základně
nebo na
vhodném komparátoru
a ze stanovení ostatních parametrů,jež
se uplatní v měřené délce. Tyto parametry
lze také stanovit z komparace,
provedené několikrát.
s riizně dlouhými úseky na srovnávací základně. Při
této příležitosti zmínil se přednášející o novém komparátoru, sestrojeném
podle jeho návrhu
v mechanické
dílně VÚGTK. Zvláštností tohoto komparátoru
je možnost současného pozorování rysek etalonu i srovnávané
latě pomocí speciálně uzpůsobeného mikroskopu. Komparátor je při tom vybaven pouze jedním mikroskopem,
kterým lze pojíždět nad srovnávacím a srovnávaným měřidlem.
Bylo ukázáno, že přesnost měřené délky závisí na délkách úseků, užitých při komparaci na srovnávací základně. Nejvhodnější je užít téže délky úseků jak při
komparaci
ta '( i při dalším měření.
V da'š< části referátu pak bylo pojednáno o použití
navrhov,clJé metody pro určení délky pomocné základny
v panJaktickém
článku délky několika set metrů. Dále
paA
rrr!:rány i jiné možnosti využití nové metody,
napť. pro zhušťování trigonometrické
sítě a pro polygonizaci vy,Oké přesnosti pro různé účely.
Závěrem bvl' přítomní seznámeni s konkrétními
výsledky, kteľ~'2~; bylo s touto metodou dosaženo ve
VÚGTK. KompaI"ice při tom byla prováděna na západní
polovině geodetické
srovnávací základny
ve Hvězdě,
po úserích 12 a 24 m. Při komparaci bylo dosaženo pro
délku 480 III vnitřní přesnosti ± 1,0 mm, vnější přesnost
se pak pohybovala v mezích ±: 1,3-;-2,3 mm. Metodou
byla proměřena srovnávací základna v Českých Budějovicír:h, délky asi 180 m a střední chyba rozdílu mezi
měřenim tam a zpět, kdy bylo v každém směr:u užito jiné,
předem ve Hvězdě zkomparované latě, činila ± 0,6 mm.
Měření bylo provedeno theodolitem Zeiss Theo 010 na
invarové látě Zeiss Ba-Ia 2 m. Měřická četa byla složena z inženýra, staršího technika (oba observátoři, střídající se při měření a centra ci stativů) a technika-zapisovatele.
Referující se pak ještě v krátkosti zmínil o katodioptrickém zpúsobu cílení, který zpřesní výkon cílení 2
až 3krát, talde je mCJžno použít základnové latě kratší
délky, např. 1 m, vyrobené z jednolité tyčinky taveného
křemene; který je odolnější k teplotním změnám. Taková Křemenná lať byla rovněž vyrobena v mechanické
dílně VÚGTK.
V diskusi byly vysloveny některé kritické připomínky
k předpokládané
přesnosti navrhované metody a k její
ekonomické stránce. Referující ve své odpovědi vysvětlil,
že z hlediska přesnosti je nejzávažnější centrace na koncových. bodech měřené délky, zatímco ostatní
chyby,
včetně chyb děleného kruhu, přejdou do konstant odvozených při komparaci a není třeba se jimi zabývat. Nestálost podélné excentricity latě vlivem nepřesnosti jejích čep!"l lze do jisté míry považovat za nahodilou.
Vzhledem k tomu, že jde o metodu pro přesná geodetická měření, je třeba uvažovat mírnější ekonomická !uité~ia. Byl vysloven závěr, že předneseným
referátem
byla uzavřena jedna část výzkumu, sestávající z teoretického
odvození
a praktického
prověření
metody.

",ly
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lnž. Vyskočil,
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Přírůstky mapové doknmentace VÚGTKv Praze
ČSSR:
Afrika -. l~ij1. Měřitko 1:25003000.
praha,
ÚSGK 1961. zpracoval
a vytiskl
KRU v Praze. 2. vydání.
Náklad
45380 (16381 - 6176{))
výtisků.
1 list vícebarev.
33X31 (slož. 18X11). Cena Kčs 2,-.
VÚGIK čís. příT. 188/61.
příruční
mapa
urcená
pro
ne]SHSl
veřejnost
k současnému
sledování
rozpadu
koloniálního
systému
v Africe
byla
vydána
v druhém
velkém
nákladu.
Hlavní mapa s polltlckým
rozdělením
má v podkladu
stínovaný
terén,
zakreslenou
hydr'ografickou
s.ť,
nejdůležitějši
železnice
a vyznačená
letiště.
Sídllšté
jsou
uvedena
v .péti velikostech
podle
počtu
obyvatel.
V dodatkových
mapkách
je uveden
stav
koloniálního
panstvi
na africkém
kontinentě
v letech
1914. 1945,
1953 a 1961. Na rubu mapy je text lk mapě
a tabelární
přehled
států a zemí.
Kongo.
Politická
mapa.
Měřítko
1:7500000.
Praha,
ÚSGK 1961.
Zpraco'val
a vytískl
KRU v praze,
1. vydání. Náklad 15 000 výtisků.
1 llst v,cebarev.
33X31 (slož. 18)(11). Cena Kčs 2,-.
VÚGTK čís. přír. 187/or.
příruční
mapa určená pro nejširši
okruh zájemců
vychází v době,
kdy k01nžský lid vede spravedllvý
bOj o politickou
i hospodářskou
nezávislost
svézemé.
Hlavni
mapa
v politickém
kolorítu
má v podkladu
st:novaný
terén,
zakreslenou
hydrografic~ou
a železniční
Slť,
vyznačena
letiště,
přístavy
a smluvenýmznakem
nerostné
zdroje.
Sldliště
jsou uvedena
ve čtyřech
velikostech
podle
počtu
obyvatel.
00datko'vé
mapky
v rozich
hlavní
mapy obsahuji:
Hospodářský
přehled
a obyvatelstvo
(kmen,
a nařeči).
Na rubu
mapy
je text
k mapě.
přehied
letecké
dopravy
Konga
mapka
po.Jitického
rozděleni Afriky a porovnání
těžby a zemědélské
produkce
v Kongu
za poslední
léta.
Krkonoše
(Plastická
mapa).
Měřítko
1:1000 000. Ptaha.
ÚSGK
1981. Zpracoval,
vytískl a vylisoval
KRÚ V praze. 1. vydání. Náklad
12650 výtisků.
provedení'
ofset na fatroídu.
1 mapa viceb,arev.
34X~3 (42X51). Cena Kčs 34,,-.
•
VÚGTK čís. příT. 211/61.
Plastícká
mapa schválená
ministerstvem
školství
a kultury
jako
učební zeměpísná
pomůcka
pro základní
devítileté
školy.
Krnovsko
a Osoblažsko
(Turistická
mapa).
Měřitko
1:100000.
Praha,
ÚSGK 1961. Zpracoval
KRÚ v praze.
1. vydání.
Náklad 6340
výtisků.
1 list vicebarev.
35X38 (40X43). Cena Kčs 3,50.
VÚGTK čís. příT. 212/61.
,
Turistická
mapa,
jejíž obsah
byl schválen
Ústředním
odborem
turistiky
ČSTV, má terén· zobrazen
vrstevnicemi
v barevném
odstupňování
výšek od 200 m až nad 1 200 m a stínovánim.
Zakreslena
je sÍl vodní,
železniční
a silníční.
Velikosti
písma
jsou
odlišen,
názvy měst,
obci, osad, části sídlišť
a samoty.
V mapě
jsou uvedeny
značkované
turistické
cesty a množstvi
smluvených
značek
důležitých
pro turísty.
Vodácká
a rybářská
mapa
Lužnice.
Měřítko
1 :30000.
praha,
ÚSGK 1961. Zpracoval
a vytiskl
KRÚ v Praze.
Turístícká
náplň
schválena
Ústředním
odborem
turístiky
ČSTV, 2. vydání.
Náklad
10 350 výtisků
(10 341 - 20690). 25 mapových
listů s4extem
knížní
vydáni
20X 13 cm. Cena Kčs 8,-.
'
VÚGTK čís. př.r.
220/61.
Druhé
vydání
této mapy jé rozšířené
a Ulprav8lllé v zobrazeni
j textu.
Mapa Lužníce zobrazuje
na listech
Č. 1 až 20 to'k Lužnice
od Suchdolu
n. LuŽ. až k úst; do Vltavy, na listech 21 až 2:5 do-iní
Nežárku
a Novou řeku.
Text začíná
předmluvou
a pokračuje
popisem
řeky Lužnice
souběžně
se zobraze-ními.
Znázorněn
je též
klad listů a závěrem
jsou vysvětlivky
značek.
Druhé knižní vydáni této mapy je v nově L:pravené o'bálce.
Československá
socialistická
republika
fyzická
mapa.
Mierka
1:1500000.
Rovnoplošné
kuželové
zo,brazenie.
Praha,
USGK 1961.
Spracoval
a vytlačil
KRÚ v Prahe.
2. vydanie.
Náklad
105000
(30001
135000)
výtlačkov.
1 list
více'barev.
29X53
(35X59).
Cena Kčs 0,60.
VÚGTK čís. přir. 189/61.
Příruční
mapa
(slovenské
znění)
schválená
ministerstvem
školství a kultury
jako učebni
pomůcka
pro školy
všeobecně
vzdělávací.
Mapa správního
rozdělení
ČSSR. Měřitko
1:750000. Praha,
ÚSGK
1961. Zpraccrval a vytískl
KRÚ v Praze. Upravéný
dotlsk 1. 'vydání.
1 list 54X106 (64X1l5).
cena Kčs 3,-.
VÚGTK čís. přir.
190/61.
Mapa ČSSR s hranicemí
krajů
a okresů.
Malij školnij
atlas
[Malý školní
atlas).
Praha,
ŮSGK 1961. Zpracoval KRÚ v praze, vytískl KRÚ v Modre-Harmóníí.
1. vydání. Náklad
7500 výtisků.
Formát 30X21, 20 stran map. Cena Kčs 5,-.
VÚGTK čis. přír.
200/61.
Atlas schválenI'
mi.nisterstvem
školství
a 'kultury
v prvním
vydání jako učební pomůcka
pro základní
devítíleté
školy s vyučovacím jazykem
ukrajinským.
Maly atlas
szkalny
(Malý
školní
atlas).
praha.
ÚSGK 1961.
Zpracoval
KRÚ v Praze. vytískl
KRÚ v Modre-Harmónií.
1. vydání
Náklad 4000 výtisků.
Formát
30X 21, 20 stran map. Cena Kčs 5,-.
VÚGTK čís. přir. 201/61.
Atlas schválenI'
mínisterstvem
školství
a kultury
'v prvním
vy·
dání j,ako učabní
pomůcka
pro základní
devítileté
školy
s vyučovacím
jazykem
polským.
Kís iskolaí
atlasz
(Málý školní
atlas).
Praha.
ÚSGK 1961. Zpracovaí
KRO v Prazp.
vytiskl
KRÚ v Modre-Harmóníí.
1. vydání.
Náklad 17000 výtisků.
Formát 3DX21, 20 stran map. Cena Kčs 5,-.
VÚGTK čis. přír. 202/61.
Atlas schválenI'
mínisterstvem
školství
a kultury v prvním vydání
jako učební
pomůcka
pro základní
devítileté
školy s vyučovacím
jazykem
maďarským.
Šlwlní
atlasy
v jednom
provedení
ob'dhují
obrázkový
výklad
znače,k, ukázky zobrazení
na mapách
různých
měřítek.
panorama-

tkkou
mapu
ČSSR, Krkonoš
a Tater,
fyzicko,u
mapu
Evropy,
plány
měst
globy fyzických
a po1ítických
poměrů
"Slune'ční soustavy6.
_

hospodářskou
mapu' ČSSR,
Prahy
a Bratislavy,
planísvěta a závěrem
zobrazení

Sojuz
Sovetskich
Socialistlčeskich
RI!Spublik
(SSSR).
Fyzická
mapa.
Měřítko
1:10 OJOODD. Moskva,
GUGK 1960. 1 list vícebarev.
52X84 (61X91). Cena 2 rub. 20 kop.
VÚGTK čis. přir. 173/61.
Rossijskaja
Sovetskaja
Federativnaja
socíalistíčeskaja
Respublika
(RSFSR). Polítická
mapa.
Měřítko
1:10000000.
Moskva,
GUGK 1960.
1 list vícebarev,
44X6lJ [61X91). Cena 90 kop.
VŮGTK čís. ptir.
177/61.
Geologičeskaja
karta
SSSR (Ge·ologícká
mapa
SSSR).
Měřítko
1:1000J uno. Mo'skva, GUGK 1960. 1 list vícebarev.
52X84 (64X91).
Cena 2 rub. 20 kop.
VUGTK čís. přir. 172/61,
Počvennaja
karta
SSSR (Půdní
mapa SSSR). Měřítko
1:10000 000.
Moskva, GUGK1960. 1 list vícebarev.
52X84 (64X92).
Cena 2 ruble
20 kopějek.
VÚGI'K čís. přír. 174/61.
Karta lesov SSSR (Mapa lesů SSSR). Měřítko 1:10000 000. Moskva.
GUGK 1960. 1 list vicebarev.
51X84 (62X92). CElna 2 rub. ZO kop.
VÚGTK čís .. přír.
171/61:
Karta
rastitelnosti
SSSR
(Mapa
rostlinstva
SSSR).
Měřítko
1:10 000 000. Moskva.
GUGK 1960. 1 'list
více barev.
51X84 (05X92).
Cena 2 rub. 20 kop.
VÚGTK čis. přír. 175/61.
zoogeografičeskaja
karta
SSSR (Mapa zvířectva
SSSR). Měřítko
1:10 000000. Moskva,
GUGK 1960. 1 list vícebarev.
'51X84 [66X95).
Cena 2 rub. 20 kop.
V.ÚGTK Čís.př,r.
176/61.
Série uvedených
map je jednotného
měřítka
1:10 000000 v prove·
dení Krasovskéhcr
aplikace
stejnodélného
kuželového
normálního
zobraze'ní.
Mapy mají jednotnou
grafickou
úpravu.
jsou příruiíné
a pozoruhodné ·obsahem i provedením.

Bulharsko:
Učeben
geograf sk i atlas
(Školni
zeměpísný
atlas].
Sofia.
UGK
1959. S€slavJi
a vyhotovJi
"Kartproekt"
při UGK. Formát
35X25,
map 95 str., kartometrické
tab. 96-100
str., rejstřík
101-114 stran.'
Cena 21,50 Iv.
VÚGTK
čís. přír. 90/61.
Školní
zeměpisný
atlas
obsahuje
úvodem
matematický
zeměpis, perspektívní
vyobrazení
základn'ch
zeměpisných
pojmů a jejich
kartograf1cké
wbrazení,
plamgloby
fyzických
poměrů svě,ta a mapy
mořských
proudů.
Mapy světa
a světadJiů
maji vždy varíanty:
fyzickou,
politickou
a hospodářskou,
dodatkové
mapy:
klimatíckou,
rostlinstva,
hustoty
o'byvatel
atd.
Mapy evropských
států
jsou fyzícko-politícké
a hospodářské.
závěrem
je obsáhlá
skupina
všech druhů
map Bulharska
a politícká
mapa
světa
s vlajkami
států
a zemí. Textová
část obsahuje
kartometrícké
a statistícké
údaje ze světa a geografický
índex.
Chidromeliorativno
stroítelstvo
v NR Biilgaria
(Výstavba
meliorací
v- Bulharské
lidové
republice).
Měřítko
1:~i}0 000. Gaussova
projekce. sofía, UGK 1960. sestavil
a vyhotovil
,.Kartproekt"
pří UGK.
4 listy ve spol. rámu, vicebarev.
60X91 (70X100).
VÚGTK čís. přír. 115/61.
Nástěnná
mapa Bulharské
lídové republiky
má v podkladu
plošně
vvbarvené
plochy orné půdy a pastvin.
plxhy
zavlažované
a odvod·
ňQvané,
plochy
určené
k zavlažováni
a lesy,
lesní
pastviny
a
ostatní
plochy.
Na podrobnou
hydrografíckou
síť navazuji
za·
vodňovací
a odvodňovací
kanály.
Plošně
vyznačeny
jsou též malé
a velké vodní nádrže
do stavěné,
ve stavbě
a projektované.
Smlu·
venýmí značkamí
jsou vyznačena
místa malých
a velkých
čerpa·
cích stanic
pro zavlažováni
a odvodňJvání
a vodojemy
buď dostavěné,
ve stavbě
a pTojektované.
K orientaci
v mapě je zakreslena síť železniční
a silniční.
Města jsou v šestí a ob"e ve čtyřech
velikostech
.podle počtu obyvatel.
.,'
Balkanskl
poluostrov
fizičeska
karta
(Balkánský
pbloostrov
fyzícká
mapa).
Měřitko
1:1000000.
Kuzelové
ekvldlstantní
zobrazení.
sofía,
UGK 19-60. 4 listy
ve spol.
rámu,
vícebarev.
75X68 (99X78).
VÚGTK čís. přír. 82/61.
Školni
nástěnná
mapa
fyzíckých
poměrů
má terén
zobrazen
vrstevnícemi
v barevném
odstupňováni
výšek až nad 2500 v osmí
barevných
odstínech
astvnováním.
hloubky
moře hloubnicemí
pod
4000 m v sedmí odstínech.
Zakreslena
je hydrografická.
železnični
a silniční
siť. Města jsou v šestí velikostech
podle počtu obyvatel.
V mapě jsou smluvenými
znaky
vyznačena
nálezíště
užitkových
nerostů.
Evropa.
Političeska
karta
(Evropa.
Politícká
mapa].
Měřítko
1:3 50!! 000. Konformní
kuželov~
zobrazení
-podle Kavrajského.
Scrfia. UGK 196r!. 4 listy ve spol. rámu. vicebarev.
69X84 (82X91).
VÚGTK čís. příT. 87/61.
Školní
nástěnná
mapa v politíckém
koloritu
s hydrografickou,
železniční
a silniční
sítí a s městy v pětí veliko'stech
podle počtu
obyvatel.
V mapě jsou též vyznačeny
splavné
toky. ,přístavy
a
hlavní námořni
spoje.
.
Avstralia
i Okeanija.
Fizíčeska
karta
(Austrálie
,a Oceánie.
Fyzická
mapa).
Měřítko
1:8000 000. Plochojevné
azimunální
zobrazení Lamber~ovo.
Sofia, UGK 1960. Zpracoval
a vyhotovil
"Kart·
p,:oekt"
při UGK. 2 listy ve spol, rámu, vícebarev.
86X66 (105X84).
VUGTK čís. přír. 84/61.
Školnl nástěnn~
mapa fyzických
poměrů
s hydrografickou
sítí
má vykreslené
a barevně
odstupňi)vaně
isohypsy
terénu
200, 500,
1 000, 2000. 3000 a nad 3 000 m a íso'bathy
mo,ře 200. 2000,
4000, 6 000 a pod 6000 m. Zakreslena
je neldůležitější
železníční
síť a sídliště
jsou v pětí velikostech
podle počtu obyvatel.

Vydává Ústřední
správa
geodézie
a kartograf,e
ve Státním
nakladatelství
techníckě
literatury,
n. p., Spálená
51, praha
1, tel. 23-44-41.
- Redakce:
Ostřední
správa
geodézie
a kartografíe,
Hybernská
2. praha
1. Vedoucl redakce
inž. Vladislav
Sacnunský.
Výkonný redaktor
lnž. František
Storkán,
VÚGTK v Praze. Politických
vězňů 12, Praha 1 - Nové Město, tel. 224775.
'- Inzertní
odděleni:
SNn" Spálená
51,
Praha
I, tel. 234441.
Tiskne
M1R, novinářst<é
závody.
n. p., závod 1, václavské
n6m. 15, Praha
1. - Vycházi 12krát ročně; toto číslo
vyšlo 18. 12. 1961. C€na jednotlivého
čísla 4.Kčs; celoroční
předplatné
48,Kčs. - Rozšil'uje
Pošto vn i novinová
sll\žba, objednávky
a předplatné
přijímá
Poštovní
lIovinový
úřad - ústřední
administra
ce PNS, jindříšskj
14, Praha 1. Lze také objednat
u každého
poštovního úřadu nebo doručovatele.
Objednávky
do zahraničí
vyřizuje
Poštovni
nov1ll0vý
úřad - vývoz tisku,
Jindřišská
14, Praha
1. - Do
sazby 7. 11. 1961, do tísku 9. 12. 1961; náklad
2400 výtisků.
papír:
Text a příloha
7208-11/70 g, obálka 7209-41/80 g. - Otísk dovolen jen
s udáním pramene
a se zachováním
autorských
práv.
>.
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·Z' produkce
STÁTNÍHO NAKLADATELSTVÍ TECHNICK:f: LITERATURY

,Vám doporučujeme:

628 stran, váz. 42,-

Kčs, 1958

Slovník obsahuje asi 40000 ruských výrazil s příslušnými českými ekvivalenty
z oblasti inženýrských staveb, vodního hospodářství, pozemního stavitelství a architektury s těmito obory: teorie konstrukcí, stavební hmoty, Inženýrská geologie, mechanika zemin, zakládání staveb, betonové konstrukce, ocelové konstrukce, dřevěné konstrukce,' mosty, dopravní inženýrství, tunely, vodní hospodářství,
hydraulika, hydrologie, hydrotechnika,
hydroenergetika,
plavba, pedologie, meliorace, zdravotní inženýrství, po~emní a prÍlmyslové stavby, mechanizace stavebních prací, ekonomika stavebnictví, architektura
a urbanismus.
Zahrnuje nejdiUežitější výrazy z příbuzných oborll, s kterými se nejčastěji setkáváme ve stavební literatuře, jako např. výrazy z matematiky, fyziky, chemie, geodézie, strojnictví, elektrotechniky
apod.
Určeno pracovníkům ve stavebnictví, vodohospodářským
pracovníkům,
tilm, překladatelllm
a vŠ€m, kdo se při studiu r~ské odborné literatury
s výrazy ze stavebního oboru.

architeksetkávají

200 stran, 167 obrázkil, 37 tabulek, váz. 17,60 Kčs, 1957
Popis dálkoměrných přístrojil a příslušných
uživaných při polygonových pracích.
Inženýrům

a technikÍlm,

zabývajícím

(Sestimístné tabulky přirozených
lení kruhu po 10ee)

měřicích

se geodetickými

hodnot

iii

výpočetních

pracemi

goniometrických

metod po-

v prax:!.

.funkcí v setinném

dě-

512 stran, váz. 65,50 Kčs, 1960
Šestimístné tabulky goniometrických
funkcí (sinus, kosinus, tang·eus, kotangens)
v setinném dělení kruhu. Tabulky mají velmi jemný krok po 10ee (tabelované hodnoty funkcí odpovídají změnám argumentu po 10 setinných vteřinách). Jsou proto velmi výhodné k výpočtu různých geodetických
a trigonometrických
úloh,
zejména 'při použití počítacího stroje.
Zeměměřickým Inženýrům pro geodetické
voebního a strojního oboru.

Uvedené

knihy

dostanete

výpočty, technickým

v prodejnách

pracovníkům

n. p. KNIHA nebo

ve STŘEDISKU TECHNICKÉ LITERATURY v Praze

sta-

prImo

1, Spálená

51

