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Drobyševův .topografický stereometr STD-2
fotogrammetricky vyhodnocenéh,o výškopisu

v měřítku 1: 10000

a revize
na mapě

lnž. Václav Pichlík, VOGTK, Praha

Návrh nahrazení polní revize topografických map v měřítku 1:10000, vyhotovených fotogrammetrickou metodou,
fotogrammetrickým způsobem při použití Drobyševova topografického stereometru STD-2.

I. Současný způsob revize topografických map
vyhotovených fotogrammetrickou metodou

Topografické mapy v měřítku 1 : 10000 a 1 : 5000
vyhotovené fotogrammetrickou metodou jsdu v sou-
časné době v CSSR kontrolovány při polní topografické
revizi. Přesnost. fótogrammetricky vyhodnoceného polo-
hopisu v převážné míře vyhovuje předepsaným krité-
riím a tak předmětem topografické revize je především
vyhodnocený výškopis. .
Výhledově se předpokládá, že se při dobré jakosti

všech prací předcházejících fotogrammetrickému vyhod-
noceni a s růstem zkušeností vyhodnocovatelů bude pro-
vádět revize fotogrammetrického vyhodnocení spíše jen
namátkově,'než dosavadním způsobem a v dosavadním
rozsahu.
Současně užívaný způsob polní topografické revize

značně prodlužuje výrobní cyklus mapy a podstatně
snižuje hospodárnost fotográmmetrické metody. Proto
Ústřední správageodézie a kartografie vyhlásila problém
revize topografické mapy vyhotovené fotogrammetric- .
kou metodou tematickým úkolem č. 1 pro zlepšovatele
a vynálezce v oboru geodézie a kartografie na r. 1957-58.

II. Návrh nového způsobu revize fotogrammetrického
výškového vyhodnocení

Autorem článku byl předložen návrh řešení založený
na výsledcích porovnání výšek většího počtu bodů,
určených jak geodeticky, takfotogrammetricky na
univerzálních strojích.
Druhé nezávislé fotogrammetrické výškové vyhodno-

cení mapových listů, nebo .nezávislé fotogrammetrické
určení výšek většího počtu vhodně rozložených bodů na
snímkových dvojicích, by mohlo být dostatečnou kon-
trolou fotogrammetrického vyhodnocení. Fotogram-
metrický způsob revize by byl rychlejší a hospodárnější

_ než dosud užívaný způsob polní topografické revize,
rozsah plánovaných úkolů pro univerzální stroje však
nedovoluje jejich použití pro systematické revizní práce.
Domnívám se, že pro tyto práce by mohly být použity

topografické stereómetry, které, pokud jsou ve foto-
grammetrických provozech, nejsou plně využity. Topo-
grafické stereometry slouží při diferencované metodě
k výškovému vyhodnocení snímkových dvojic, tedy
k vyhotovení té části'náplně topografické mapy, jež je
především předmětem revize po fotogrammetrickém
vyhodnocení topografických map. .
Návrh použití topografických stereometrů pro revizi

fotogrammetricky vyhodnoceného výškopisu je založen
na těchto skutečnostech nebo předpokladech:
1.V Sovětském svazu, kde kritéria pro přesnost zná-

zornění výškopisu na topografických mapách v měřítku
I : 10000 jsou v zásadě stejná jako v CSSR, je pro pře-
vážný objem mapovacích prací užívána diferencovaná
metoda; při níž se vyhodnocení výškopisu provádí na
topografických stereometrech.
2. N. A. Sokolova -,- viz [1] str. 12 -uvádí, že střední

ohyba výškového vyhodnocení na topográfickém stereo-
metru ze snímkových dvojic pořízených fotokomorou
s konstantou !k ~ 210 mm je ± 0,030 mm horizontální
paralaxy a s konstantou fk = 100 mm. je ± 0,040 mm.
.Autorka dále na str. 34 téhož pojednání při rozboru
,.přesnosti bodového výškového určení na stereometru a
stereopl~nigrafu uvádí, žepři použití snímků v měřítku
1 : 7500 pořízených fotokomorou s konstantou fk =

= 210 mm, byly na topografickém stereometru výšk"y
jednotlivých bodů určeny se střední chybou mLlp =
= ± 0,017 mm. .
3. I když přesnost vyhodnocení na univerzálních stro-

jích je větší než na topografických stereometrech, je
možné, za reálného předpokladu určení výšek jednotli-
vých bodů na stereometru se střední chybou mLlp =
= ± 0,025 mm, ověřit na topografickém stereometru
s vyhovující přesností, zda vyhodnocený výškopis na
univerzálních strojích je v souladu s kritériem přesnosti
výškového zobrazení.
Střední chybě v horizontální paralaxe mLlp = ±0,025

mm při použití snímků v měřítku 1 : 14 000 poHzených
fotokomorou s konstantou fk = 210 mm odpovídá
střední výšková chyba mh = ± 0,95 m. Tato hodnota
je menší než polovina dopustné odchylky L1 = ± 2,0 m
pro sklon území od 5%.
Při. snímcích v měřítku 1 : 18000 ppřízených foto-

komorou s konstantou fk = 1I5 mm odpovídá střední
výškové chybě v horizontální paralaxe mLlp = ± 0,025
mm střední výšková chyba mh = ± 0,72 m. Tato hod-
nota je menší než polovina dopustné odchylky L1 =
== ± 1,5 m pro sklon území již od Odo 5%. .
4. Po vyhodnocení na univerzálním str6ji je poměrně

snadné určit ze záznamu o vyhodnocení snírnkových
dvojic potřebné prvky pro vyhodnocení na stereo-
metru, jejichž určení známým způsobem z diferencované
metody je časově dosti nákladné.
Pro vyhodnocení na stereometru je nutné znát po-

délné úhly sklonů tpL a tpp, rozdíl příčných úhlů sklonů
snímků L1w, výšku letu nad základním bodem výškového
vyhodnocení Hv a..základnu fotografování bv v měřítku
odpovídajícímu výšce letu Hv•

a) Podélné sklony tp a rozdíly příčných sklonů L1w je
nutné znát podle [2] str. 155 s přesností uVe'denou
v tab. 1. Vzájemné, úhly sklonů Lltp a L1w po orientaci

I Dopustné odchylky v minutách
fk v mm I I Llwtp

100

I
5

r

7
200 7 II

snímkových dvojic na univerzálních strojích 1. řádu
jsou určeny se střední chybou asi ± 2'.
Při výpočtu prvků {l a (10 pro vyhodnocení na stereo-

metru je nutné brát v úvahu nestejný smysl číslování
stupnic podélného a příčného sklonu na stereoplanigrafu
Zeiss a autografu Wild.
Jestliže byl k vyhodnocení použit stereoplanigraf

Zeiss, pak
d.3438

{l' == fk' 6366 (tpp - tpL)
r.3438

a (ló = fk' 6366 (wp - wd

Po vyhodnocení na autografu Wild
d . 3438 r . 3438

{l'= - fk' 6366 (tpp - tpL) a (ló = !k. 6366 (wp - WL).

kde d = 100 mm a r = 86 mm.
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Hodnoty {J a eo jsou počítány z relativních podélných
a příčných sklonů snímků. Je proto nutné věnovat zá-
znamu o provedení relativní a absolutní orientace ta-
kovou pozornost, aby zvláště po vyhodnocení na stereo-
planigrafu Zeiss byl do výpočtu hodnoty tJ vzat sku-
tečně podélný relativní sklon snímků.
Kontrolu nastavení úhlu (J na topografickém stereo-

metru lze provést jen tehdy, je-li v snímkové dvojici
určen výškově střední vlícovací bod.
b) Dopustná odchylka v určení výšky fotografování

dH pro vyhodnocování na topografickém stereomet;ru
nemá podle [2] 'str. 182 překročit hodnotu danou vzor-
cem

H
dH=h:dh

kde dh značí dopustp.ou odchylku výškového vyhod-
nocení.
Pro uvaŽovaná měřítka snímků a za předpokladu, že

dh má být určeno se střední chybou ± 0,5 m, je nutné
znát Výšky letu s přesností uvedenou v tab. 2.

I I ___ ~ro převýšení h v m
Konstanta I Měřítko i_~~l_~O~_fotokomory snímku

fkvmm 1 :m. I

nutná přesnost výšky
i I

, letudHv m

210

I
1 : 13000

I
27

I l~115 1 : 18000 20

Po )1lrovedenfa,bsohitní orientace na univerzálním
stroji 1. řádu je výška letu určena s přesností asi 0,3%

0

H. Nadmořská výška letu pro levý snímek HOL a nad-
mořská výška letu pro pravý snímek Hop se určí z hod-
not na Z.ovém sloupu, pro Ievý hlavní bod ZHL" pro
pravý hlavní bod ZHP a k nim příslušných nadmořských
výšek hHL a hHP podle .vzorců

HOL = hHL + m' (ZHL + b.L) a
Hop = hHP + m' (ZHP + b.p)
kde m' značí měřítkové číslo modelu. ,

Výška letu nad výchozím bodem vyhodnocení pro levý
snímek 'Se určí podle

RVL = HOL - h. a obdpbně pro pravý snímek Hvp '=
= Hop-h.

c) Dopustná odchylka v určení základny fotografování
v měřítku snímku výchozího bodu b. nemá opět podle
[2] str. 194 překročit hodnotu danou vzorcem

b.
db. = h:dh,

tj. při b. = 72 mm a dh = ±0,5 m pro h 50 m hod-
notu ± 0,70 mm
pro h = 100 m hodnotu ± 0,35 mm
Po provedení absolutní orientace na univerzálním

stroji 1. řádu lze určit vzdálenost hlavních bodů v mě-
řítku vyhodnocení b' s přesností asi ± 0,2 mm. Ze změ-
řené vzdálenosti hlavních bodů b' na průsvitce výško-
vých bodů v měřítku mapy I: :ř..f se určí základna foto-
grafování b po vyhodnocení na stereoplanigrafu Zeiss
podle vzorce

HOL + Hop
b = b' +2~63-66 . M ('PL -'Pp)

'.a po vyhodnocení na autografu Wild podle vzorce
Hd-+ Hop

b == b' --~636~:I\r ('PL - 'Pp)

Pro vyhodnocení na stereometru je však nutné znát
základnu fotografování v měřítku odpovídajícímu výšce
letu nad výchozím bodem, která při vyhodnocení na
pravém snímku je dána vzorcem

bv,= b . f'HV~ a při vyhodnocení na levém snímku

- b. = b fk M:
HVL

Předpokladem správného určení potřebných prvků
pro vyhodnocení na stereometru ze záznamu o provedení
relativní e. absolutní orientace na univerzálních strojích
je znalost nulových hodnot jednotlivých stupnic jak na
univerzálních strojích, tak na stereometrech.

III. Návrh pracovního postupu při užiti topografického
stereometru pro revizi fotogrammetricky vyhodnoceného

výškopisu . ,
Při použití topografického stereometru pro revizi

výškového vyhodnocení je třeba postu'povat takto:
1. Překontrolovat údaje nulových hodnot všech stupnic
užitých univerzálních strojů 8í stereometrů.

2. Před vyhod:ó.ocenfm na univerzálních strojích na
každé snímkové dvojici pozitivních kopií na zjištěném
papíru při stereoskopickém pozorování vyznačit ta-
kový počet bodů, který by v podstatě určoval terénní
kostru. P?dle možnosti volit za body terénní kostry

. takové body, které jsou předmětem polohového vy-
hodnocení na univerzálním stroji.

3. Zapisovat po provedení relativní a,absolutní orientace
do záznamu o vyhodnocení hodnoty všech stupnic.
Z těchto hodnot a hodnot po vyhodnocení na univer·
zálním stroji vypočítat potřebné prvky pro vyhodno-
cení na stereometru.

4. Po vyhodnocení vrstevnié na univerzálním stroji
určit výšky vyznačených bodů terenní kostry a pokud
nejsou předmětem polohového vyhodnocení, vyznačit
i jejich polohu na průsvitce výškových bodů.

5. Na topografickém stereometru z daných vlí.covaeich
bodů a potřebných prvků určených z převzatých hod-
not vyhodnocení na univerzálním stroji určit výškové
k6ty bodů terénní kostry vyznačených na snímcích
podle bodu 2.

B. Porovnat; výškov~ k6ty určené z měření jednotlivých
bodů na stereometru s k6tami určenými na univer-
zálním stroji nebo s hodnotami určenými interpolací
vrstevnic. ,.

7. Jestliže výsledky porovnání nepřekročí dovolené od-
chylky výškového znázornění na topografické mapě
1 : 10000, pokládat výškové vyhodnocení za vyho-
vující. Při větších rozdílech po záměně snímků v nosi-
čích stereometru a použití jiného vlícovacího bodu za
výchozí bod vyhodnocení opakovat vyhodnocení na
stereqmetru a podlevýsled.ku rozhodnout, zda je
nutné překontrolovat vyhodnocení snímkové dvojice
na univerzálním stroji.

8. Po případném opětném vyhodnocení na univerzálním
stroji a porovnání jak s výsledky prvého vyhodnocení
na univerzálním stroji, tak i s výsledky vyhodnocení
na topografickém stereometru, bude možné rozhod-
nout, které vyhodnocení je správné. J epravděpodobné,
že se nevyskytnou nebo jen v malém rozsahu takové
sporné pfipady, které by bylo nutné vyřešit polní
topografickou revizí.

IV. Předpokládané výhody použiti topografického
I stereometru pro revizi

1. Navrhovaný způsob fotogrammetrické' revize počítá
s využitím strojového vybavení, které je k dispozici
a které není začleněno do procesu plnění plánovaných
úkolů.

2. Pro provedení fotogrammetrické revize mapového
listu nezalesněného území podle návrhu by bylo třeba
jen asi Y2 až Y4 potřebných normohodin pro fotogram-
metrické vyhodnocení. Vznikla bytím podstatná
časová ÚBpora oproti časovým nákladům, které vy-
žaduje v současné době užívaný způsob revize.

3. Na základě statistických dat o kvalitě vyhoi>dnocení
velkého počtu snímkových dvojic bylo by možné zvá-
žit nutnost a rozsal). revize fotogrammetrického vy-
hodnocení, objektivně určit kvalitativní \pořadí jed-
notlivých vyhodnocovatblů, které by zvýšilo jejich
snahu docílit nejjakostnější vyhodnocení každé sním-
kové dvojice.

.4. Pro uréování výšek jednotlivých bodů na topogra-
fických stereo metrech lze během 1až 2 měsíců vycvi-
čit nové pracovníky, kteří by měli lepší předpoklad
pro práci na. univerzálních strojích..
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V. Výsledky pra~tického ověření navrhovaného způsobu
Návrh použití DrobyšeVova. topografického stereo-

metru STD·2 pro revizi fotogramriJ.(~tricky vyhodnoce.
ného výškopisuna.mapě v měřítku 1 : 10 000 byl přijat
soutěžní porotou USGK jako řešení tematického úkolu
Č. 1 vyhlášeného v soutěži zlepšovatelů a vynálezcú na
období 1957/195& a byl předán Geodetickému a topo-
grafickému ústavu v Praze k ověření.

Provedením zkušebních prací byl pověřen s. inž. J
~líma, který použil navrhovaného způsobu v prostoru
dvou mapových listů v měřítku 1 : 10 000, vyhodnoce.
ných na univerzálních strojích ze snímků přibližně v mě-
řítku 1 :14000. Snímky pro jeden z mapových listů'
byly pořízeny fotokomorou o konstantě fk = 210 mm
il> pro druhý mapový list fotokomorou o konstantě
fk = U5 mm.
Pro vyhodnocení byly použity kopie leteckých snímků

na zajištěném fotografickém p&píru. V prostoru mapové-
ho listu, pro nějž byly pořízeny snímky fotokomorou
o konstantě fk = 210 mm, bylo kontrolováno 7 snímko-
vých dvojic, na mapovém listu vYhodnoceném na auto-
grafu Wild A5 ze snímků pořízených fotokomorou
o konstantě fk = U5 mm, bylo kontrolováno U snímko·
vých dvojic, při čemž na ploše každé snímkové dvojice
bylo určeno 30-40 kontrolních bodů.' Ve zIJrávě, která
byla předložena technologickému oddělení ÚSGK a od-
dělení technické inspekc.e ÚSGK k posouzení, byly
výšky určené na topografickém stereometru porovná.
vány s výškami určenými na stereoplanigrafu Zeiss a na
autografu Wild A5, které byly pokládány za správné.

Technol.ogické oddělení ÚSGK, oddělení technické
inspekceUSGK a oddělení technické kontroly GTÚpro.

vedly kontrolní měření výšek 93 bodů v prostoru
5 snímkových dvojic mapového listu vyhodnoceného ze
snímků pořízených fotokomorou o konstantě !k = 210
mm, a kontrolní měření výšek 171 bodů v prostoru 7
snímkových dvojic mapového listu vyhodnoceného ze
snímků pořízených fotokomorou o konstantě fk = U5
mm. Pro 5 z kontrolovaných 12 snímkových dvojic byl
zaměřen střední vlícovací bod, 7 snímkových dvojic bylo
vyhodnoceno jen ze 4 vlícovacích bodů. Tacheometricky
zaměřené výšky 9yly porovnány s hodnotami určenými
jak na univerzálních strojích, tak i na topografickém
stereometru a tím mohla být lépe a spolehlivěji posou-
zena účinnost kontroly stereometrem. .
Výsledky revize technické inspekce ÚSGKnepotvrdily

v plném rozsahu předpokládanou přesnost určení výšek
topografickým stereometrem, která 'podle názoru tech·
nické inspekce mohla mít též příČlnU v menších zkuše·
nostech vyhodnocování na topografickém stereometru.
U snímků pořízených íotokomorou o konstantě

fk = 210 mm bylo usuzováno na možnost použití stereo-
metru jen k zjištění případných hrubých chyh ve vyhod.
nocení a doporučeno pro ověření účelnosti navrhovaného
řešení provést při nových zkouškách porovnání výšek
bodů interpolovaných z reliefu vyhodnoceného univer·
zální metodou, s výškami určenými' na stereometru
a určenými tacheometricky.
U snímků pořízených fotokomorou o konstantě

!k = 115 mm se připouští možnost užití topografického
stereometru pro výškopisnou kontrolu fotogrammetric·
kého vyhodnocení za předpokladu, že bude zjištěna
příčina chybně vyhodnocené jedné snímkovédvojice.
Aby byly zjištěny příčiny některých nepředpokládaně

velkých odchylek vyhodnocení na topografickém stereo-

Střední chyba v m Velikostní seskupení odchylek
při vyhodnocení do 1 m I 1--'-1,5m I 1,5-2 m I 2-3m I přes 3m

Sklon Přípustná !
území výšková na stereoplanigr.

,
při vyhodnocení na stereoplanigr.

v% odchylb
vm na stereometru

na stereometru
n I

0,( i n I % ! n I % I I % I
I %,o , n n I

~~~_~~~__I~ ~~I~:--23 ' 4 I 8 1 2
5-10 ±2,0 ---------- --~ ---

±0,9±O,l 39 21 5 9 2 3
,- .. -_...._---

'" ~--~-- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
±l,O±O,1 21 67 6 20 4 13

10-20 ±2,5 '"-------, ... _._-_ .._- -,._-- --- --- --- --- ------- -- --- --- ---
, ±1,1 ±O,l 17 57 8 27 3 10 2 6 "

.. _'.-. -'------ _._- -- -_._-~----- - - --_._--_ ..._ .._-~._-- .. --------- -------_. ------,--- --- --
± 1,0 ±0,1 56 67 I 18 22 8 10 . I . 1 ' 1

5-20 -_. __ • __ ._~~---~- ___ o , _____

~11l4-20- 23'1-8- -9-1--4"-4- ---
, ±l,O±O,l

Střední chyba v m Velikostní seskupení odchylek ,

Přípustná
při vyhodnocení <Jolm I 1--=-1,5m I 1,5-2 m I 2-3 m

I
přes 3 m

Sklon
území výšková na' autografu při vyhodnoceni na autografuodchylkav% vm \

na stereometru
na stereometru

I % I i o'
I

o;
!

0/
I %n n 10 n n i I

n !i 10 /0

±0,5 ±O,O 1041 95 ' 3 3 2 2 I . . 'I .0-5 ±1,5 ' . . ------

~ I ~

--- ------
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metru, opakoval s. inž. J. Šíma vyhodriocení některých
snímkových dvojic, při čemž byl volen takový postup,
který prověřil i některé hodnoty převzaté ,zezáznamu
o provedeni relativní a absolutní orientace na univer-
zálním stroji.

1. Prvky vzájemné orientace byly určeny početně na
základě změřených vertikálních paralax na stereo-
komparátoru. Ukázalo se, že některé hodnoty stupnic
po orientaci na univerzálních strojích byly chybně
zapsány.

2. Délky základen fotografování bylyzměřel1y na stereo-
komparátoru, opraveny o vliv podélného uhlu sklonu
a redukovány podle výšky letu nad výchozím bodem
vyhodnocení. Chybný výpočet základen fotografování
z hodnot určených při univerzální metodě nejvíce
ovlivnil výsledky prvého vyhodnocení na stereometru,
a to zejména u snímkových dvojic s velkýmpřevý-
šen,ím.

3. Určované výšky byly kontrolovány dvojím vyhodno-
cením na stereometru; v druhém případě po záměně
snímků na nosičích stereometru a po použití jiného vlí-
covacího bodu za výchozí bod vyhodnocení. Základna
fotografování a ostatní prvky vyhodnocení byly pře-
popteny vzhledem k novému výchozímu bodu.
Po dokončení výpočetních prací, byly výšky určené

pomocí stereometru porovnány S výškami určenými na
univerzálních strojích a s výškami zjištěnýmitacheo-
metricky. , '

Považujeme-li přímo měřené výšky za správné, pak
přeElnost fotogrammetrického určení výšek na univer-
zálním stroji 1. řádu a na stereometru ze snímků v mě-
řítku 1 : 14 000 pořízených fotokomorou o konstantě

'/k = 210 je vyjádřena tab. 3, a ze snímků v témže mě-
řítku, pořízených fotokomorou o konstantě 17, = 114
mm, tab. 4. '

V závěru zprávy o zkušebních pracích s použitím to-
pografického stereometrupr6 revizi výškopisu fotogram-
metricky vyhotovené mapy v měřítku 1 : 10000 je s.
inž. J. Sfma toho názoru, že předpoklad určení výšek
dobře identifikovatelných bodů v nezalesněném území
se střední chybou ± 0,025 mmv horizontální paralaxe
navrhovaným způsobem je reálný. '

Tento názor je potvrzen i'zkušenostmi Geodetického
ústavu v Bratislavě, kde z iniciativy s. inž. J. Hagary
ještě před dokončením zkušebních prací v Geodetickém
a topografickém ustavu v Praze je navrhovaný způsob
užíván v praxi.

(1) Sokolova, N. A.: "l\Iěkotoryje voprosy aerotopografi1:eskoj
sjOmki V srednich i kruprtych masštabach."
Trudy CNlIGAiK - vypusk 89.

I

[2] Gercenova, K. N., nčereťko, A. K.: "Posobie po fotogram-
rnetričeskim rabotam."
Geodezizdat, Moskva 1956

Vyj ádření lektora:

Polní revize topografických map vyhotovených foto-
grammetrickými metodami, tak jako se u nás dosud
provádí, je nákladná, podobně jako všechny polní mě·
řické práce. Je známo, že zaměření vlfcovacích bodů '
a polní tópografická revize představují největší procenta'
nákladů při mapování, kdežto samotné fotogrammetric-
ké vyhodnoceni na univerzálním stroji je poměrně levné.
Je proto třeba stále hledat vhodné způsoby a cesty ve-
doucíke zrychlení a dalšímu zhospodárnění leteckého
topografického mapování. Pro určení ,vlfcovacích bodů
se u nás s uspěchem zkoušf.metody aerotriangulační,
analytická aerotriangulace a v poslední době i měření
tellurometrem. Polní topografická revize bývá však do-
sud nákladná. l?rotože je často velmi obsáhlá. V cizině
se něk{iy věnUJe samotnému vyhodnocení na, v.niver·

zálním stroji větší péče a polní topografická revize se
potom omezuje na nejmenší míru, případně odpadá.
Tímto způsobem bude treba n/lopříštěpostupovat i u nás.
Je k tomu zapotřebí 1>:valitních leteckých měřických
snímků, pořízených na dobrém leteckém filmu a také
spolehlivých a; dobře vyškolených vyhodriocovatelů na
'univerzálních strojích. Letecké měřické filmy jsou už
dnes mnohem lepší než bývaly v dřívějších letech, a bude
proto třeba věnova~ nyní zvýšenou péči výběru a výcviku
vyhodnocovatelů, kteří by pracovali na univerzálních
strojích velmi spolehlivě. Za to bude třeba jejich ne-
obyčejně náročnou speciální práci správně oc{mit.

Ve svém článku inž, Pichlfk navrhuje, aby polní revize
topografických map vyhotovených fotogrammetrickou
metodou byla nahrazena laboratorní revizí prováděnou
s použitím topografického stereometru. V podstatě se tu
jedná o druhé fotogrammetrické vyhodnocení výšek
určitého počtubodů, a to s použitím fotogrammetrického
přistrojeIII. řádu. Navrhovaný způsob má určité výho-
dy, ale také nevýhody. K přezkoušení používá téhož
fotogrammetrického pOdkladu, kterého bylo použito pro
vyhodnocení a přitom podkladů spíše horších, neboť na
univerzálních strojích se zpravidla proměřl,ljí původní
negativy, ale na stereometru se proměřují papírovéfoto-
grafické kopie buď nalepené na skle, anebo pořízené na
fotografickém papíru s kovovou vložkou. Měření má
"šechny nevýhody známé u diferencov(J,né metody.
Orientaci snímků na stereometru nélze zcela jednoduš,e
provést podle údajů získaných při měření na stereopla-
nigrafu. Polohopisnou složku mapy nelze tímto způso-
bem 1>:ontrolovat a pokud se výškové kontroly týče,
1nůže se převážně omezit jen na méně přesné druhé
fotpgrammetrické určení výšek jednotlivých poloho-
pisnýcll dobře identifikovatelných bodů na, mapě i na

. stereometru. Překontrolovat tímto způsobem souvislost
terénních tvar-ů a zjistit nesprávné vyjádření terénu
, vrstevnicemi v údolních a vrcholových tvarech, což je
vždy určitou slabinou při fotogrammetrickém vyhodno.
cování, není také dost dobře možné. V těch částech
mapy, kde rlení dobře identifikovatelný polohopis, je
porovnání výšek bodů určených stereometrem s výškljomi
bodů určených interpolací vrstevnic dost nespolehlivé,
poněvadž není dobře zajištěna identifikace bodů. Příliš
rozsáhlou revizi nelze stereometrem provádět; tímto
způsobem lze objevit jen některé hrubé chyby, které by
se ale při pečlivém vyhodnocení na univerzálním stroji
ani neměly objevovat. Poněvadž původní vyhodnocení
bylo provedeno na stroji I. řádu a stereometr je přístro-
jem III. řádu, vcelku méně přesným, může se stát, že
při kontrole výšek stereometrem se objeví větší odchylky
a potom je třeba na stereometru provést ještě jedno vy-
hodnocení,po záměně snímků v nosičích, a nakonec
popřípadě provést nové vyhodnocení na stereoplani-
grafu. Poněvadž ale ve všech případech bylo použito
stejných fotogrammetrických podkladů, nemusí být
takto provedená kontrola. ještě spolehlivá. Výsledky
revize technické inspekce USGK zpočátku nepotvrdily
v plném rozsahu původně předpokládanou přesnost
určení výšek topografickým stereometrem. Vcelku lze
však souhlasit s názorem, že určení výšek 'dobře identi-
fikovatelných bodů v nezalesněném uzemí lze provést se
střední chybou ± 0,025 mm v horizontální paralaxe.
V daném případě je to přesnost v určení výšek dobře
identifikovatelných bodů asi ± 1 m. Práce na stereo-
metru. však vyž,aduje velmi dobrého a zapracovaného
pracovníka. Lépe než stereometr se pro podobný účel
v Bratislavě osvědčil jiný fotogrammetrický přístroj
(stereotop). Některé ústavy používaly stereometr v ?me-
zené míře, jiné ústavy nebo fotogrammeťrické složky
stereometr k těmto účelům nepoužívají a ani nemíní
zavádět. Omezení rozsáhlé a nákladné polní topografické
revize je však nutné a nejlepší cestou k tomu bude zlep-
šené vyhodnocování na univerzálních strojích, dobrý
výběr a výcvik vyhodnocovatelů dříve než samostatně
začnou vyhodnocovat. Bude třeba vypracovat vhodné
a přitom jednoduché kontroly vyhodnocení každé sním-
kové dvojice na univerzálních strojích, aby někdy ještě
nezbytná polní topografická revize se mohla omezit na
nejmenší míru. Dosavadní zkušenosti však ukazují, že
bez přiměřené polní topografické revize se někdy obejit
nelze.
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Převod průsečnicového pravoúhléh,o nomogramu na kruhový
lnž. Pavel Vyskočil, VÚGTK, Praha'

V zeměměřické praxi se setkáváme s nomogramem neboť z obr. 1vyplývá
jako výpočetní pomůckou dosti často. Je užíván proto, 'fJN m•. b . c __ m•. b .
ž~je to pomůcka jfldnoducháa tedy levná, která graficky tg OI.N = -- = ,
vyčísluje určitou rovnici a zbavuje počtáře optížnějších . ~N ml . c ml
výpočetních úkonů. Zvláštnosti zeměměřické práce, Rovnice (3) je rovni~í přímky, procházející počátkem,
jejíž část provádíme v terénu, kladou. své požadavky nepoť pro každé b = konst. je i tg IX = k = konst.
i na nomogramy. Od nomogramu, který užíváme přímo a tedy
v poli vyžadujeme, aby byl skladný a snadno ovladatel-
ný, aby ho mohllUžívat i pracovník méně kvalifl.kovaný.
Při tom sanlOzřejmě požadujeme, aby byl dostatečně
přesný. Proto se pro takovou práci nehodí nomogramy,
větších rozměrů, nebo nomogramy, kde odečítání vý-
sledných hodnot provádíme podle rastru naneseného
na průsviltce podléhající vlivu teploty a vlhkosti vzdu-
chu. '
Z těchto důvodů se pro polní práce hodí lépe nomo-

gramy s jednou nositelkou kruhovou, která při poměrně
malém poloměru křivosti dává k disposici velký obvod,
umožňující zobrazit danou i;itupnici ve velkéD;lrozsahu
a s dostatečnou přesností. Dokladem toho jsou s oblibou
užívané nomogramy "Cirta" a "Cirpol", které jsou oba
kruhového typu. Vypočítání hledaných hodnot prová-
díme podle indexu pevně centricky spojeného s celým
nomogramem. Je to nejvýhodnější forma vyčítání, neboť
index, který nelií s nomogramem pevně spojen, ztěžuje
poněkud výpočet. Takový "volný" index užíváme např.
unomogramů spojnicových, a je representován nití nebo
libovolným pravítkem. '
Základní všeobecně známé tvary nomogramů (tři

přímky, nebo přímka a kuželosečka u spojnicových,
pravoúhlá soustava il3oplet, proťatá 'svazkem přímek,
např. obr. 1u průsečnicových) nesplňují v,ytyčené pod-
mÚlky; nemají totiž kruhové positelkystupnice, nebo
vyžadují volného indexu nebo průsvitky. Přetvořením
(anamorfosou) nomogramu lze dané požadavky splnit.
V následujících odstavcích uvedeme jednoduchý a ná-
zorný příklad anamorfosy pravoúhlého průsečnicového
nomogramu se třemi soustavami přímých isoplét na
nomogram se soustavou přímých, obecně křivých a kru-
hových isoplét. Dále popsaný pOi;ituPřeší danou úlohu
bez použití determinantů, tedy poněkud odlišnou cestou,
než jak je naznačeno v [1].
Mějme proto rovnici

a = b . c , (1)
kterou chceme zobrazit nomogramem. Pro obvyklý typ
průsečnicového nomogramu bychom získali rovnice

,~ 'fJ
c='-; a=--'ml m2

Dosazením vztahů (2~do' rovÍlice (1) dostaneme

--~=b._L,'
m2 ml

m2.b
'fJ= -,;;y;-~,

, • I
kde můžeme položit

'fJ = k. ~.
Nomogram, vyjádřený rovnicemi (2) a (3) a zobrazený

na obr. 1je výchozím tvarem pro dále pops!1nou anamor-
fosu. Jako výsledek získáme nomogram I;le soustavou
přímých isoplét proměnné a, vycházejících paprskovitě
z počátku, soustředných kruhových isoplét proměnné
c a isoplét tvaru obecných křivek proměnné b, vyooáze-
jících z počátku soustavy isoplét proměnné a.
Stupnici proměnné c,která' je nanesena na ose ~

a představuje průsečníky jejích isoplét s touto' osou,
převedene na soustavu soustfedných kružnic, se stře-
dem v počátku. původní soustavy O. Kružnice budou
dány vztahem (obr. 2).

'fJM2 + ~M2 = r2•
Uvážíme-li rovnice (2), bude

(ml' C)2 + (m2 • a)2 = r2 ,
(ml' c)'+ (m2 .• b . C)2 = r' ,
c' (ml' + m,' . b'J = r' .

Ml' = (ml' + m.' . b') (4)
Budou pak poloměry kruhových isoplét proměnné c
dány vztahem

r = M2• c (5)'
Proměnná b, vystupující v rovniei (4), určující velikost
konstantního modulu Ml v tomto případě představuje
násobný člen, který lze volit zcela libovolně. Zvolme
tedy b = 1a potom

Ml' = ml' + m.' ='" rť ,
k<:ieri je poloměr jeqnotkové kružnÍce, závislé pouze na
.modulech výchozího nomogramu. Potom tedy

r = '!'i • c (5a)
Jestliže v nomogramu o rovnicich(2) by pro c = Cmax

platilo
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v celém jejím průběhu. Jednotlivé isopléty proměnné a
jsou dány vztahem '

• 1)
SInqJ=r"

Uvážíme-li rovnici (2) je
. . m2
SIn qJ = ? .a. (6)

Tato rovnice určuje rozestupy jednotlivých ,paflrsků
m

a tím i interval stupnice proměnné a. Zlomek7zastává
v tomto případě funkci modulu M2• Stupnice vyťatá
paprsky rovnice (6) je však nerovnoměrná, neboť závisí
na sinu úhlu udávajícího, rozestupy mezi jednotlivými
hodnotami proměnné a zobrazované ve stupnici.

Chceme-li z jakéhokoli důvodu, aby stupnice proměn-
né a byla pravidelná, p.ahradíme v rovnici (6) funkci
sin qJ.prostou hodnotou qJ. P~k bude

m2
qJ = pO •. r' . a

qJ = M2' • pO • a (7)

Tato úprava není nikterak na závadu konstrukci celého
nomogramu, naopak umožňuje sestrojit stupnici pro-
měnné a s pravidelnými rozestupy. Vliv tohoto zásahu
se projeví v jiném tvaru křivky proměnné b, který, jak
ukážeme dále, bude nad to příznivější, než v případě,
kdy vycházíme z rovnice (6).
Soustavu křivýcl} isoplét proměnné b získáme dosa-

zením vztahů (5a) a (6) resp. (7) do rovnice (1). Bude
pak pro rovnice (5a) a (6) (obr. 3).

sin qJ r
-M =b.-,

2 rj

sin qJ
r= rj. M2.' b'

Pro rovnice (5a) a (7) platí
qJ

pO. M2(
b . ...!:-,

rj

qJ
r = rj . M

2
' • b . pO' (8a)..•.

O vlastnosti křivek, daných poloměrem r, resp. r
ar směrem cP (tedy polárnými, souřadnicemi) nám poví
rovnice získané zpětným dosazením za sin qJ, resp. qJ
z rovnic (6) resp. (7). Pak je .

M2·a
r = rj' M

2
• [);

a
r = rj' T'

Ma'.a. pO
r = rj M,f . b . pO

a
r = rj.b'·

Vzhledem k rovnioi (1) jes1
r =:rj . c, r = rj . C,

kde určité Ci vyhovuje rovnici
ai=bi·ci

a isopléty dané vztahy (5a), (6) resp. (7) a (S) resp. (Sa)
se protínají v jednom bodě. ,
O pruběhu křivých isoplét proměnné b se přesvědčíme

z tvaru přírůstku dr, v závislosti na přírůstku směru
OqJ. Diferencováním 'základních rovnic (S) resp. (Sa)
dostaneme

r·
d r = b . M

2
cos qJ o qJ,

- , rj'o r = b M ° o qJ. (9a)
• 2' P

Uvážíme·li, že pro určité b = konst., je celý zlomek
v rovnicích (9) (9a) konstantní, působí na změnu polo-
měrupouze funkce směru qJ a jeho přírůstek o qJ.
Rozbbrem roVnice (9) zjišťujeme, že pro qJ = 90° je

dr = Q, Pro qJ v intervalu 90°< qJŠ ISO: pak dr nabývá
, záporné hodnoty a křivk!j. tedy klesásymetrickyvzhle-
dem k svému průběhu v I. kvadrantu zpět do počátku
(obr. 4). Z rovnic (8) a (Sb) vyplývá, že se ldiv~~ určitého.,

bi přimykápro qJ = 90° (ai = konst.) k isoplétě určité
Ci (kružnice se stává její tečnou) a nalezení průsečíku je
prakticky nemožné.
V druhém případě dochází k narůstání or plynule, bez

ohledu na kvadrant a křivka pro určité bN (obr. 3) má
průběh strmě stoupající.
,Limituje-li ve zlomcích rovnic (9) a (9a) proměnná b

k nekonečnu, konverguje celý zlomek k nule a or = O
resp. o r= O. Křivky v obou případech, při vzrůstají-
cím b se tedy svým tvarem přibližují kružnici. Přibližo-
vání můžeme za.bránit vhodnou volbou modulů tak,
aby pro rozsah daného nomogramu bylo

or =l= O, or =l= O.
Tato poznámka se týká spíše případu druhého, neboť
zmíněnou volbou modulů nelze zlepšit nepříznivý tvar
křivek daných rovnicí (8).
Rovnice (S) resp. (Sa) nám určuje poloměr rN pro

určité qJN a umožňuje sestrDjitsoustavuisoplétproměnné
b. Každou isoplétu sestrojujeme pro určité b = konst.,
bod po bodu. Pro qJ = Oje i r = Oa křivka proměnné b
přechází v radiální paprsek, protínající obvodovou kruž-
nioi v bodě nula.
Odečítání výsledných hodnot provádíme podle radiál-

ního paprsku, naneseného na centricky upevněném
běžci z průhledné hmoty, vyznačujícího v každém svém
pootočení přímé isopléty proměnné a. Výslednou hodno-
tu, která je dána spojnicí středu soustavy kruhových
isoplét s průsečíkem isopléty proměnné C (kružnice)
'a křivkou pro dané b, nalezneme na obvodové kružnici.
Aby soustava isoplét proměnné C nezaplnila příliš pro-
stor křivek proměnné b, naneseme její kružnice v podobě
krátkýoh úseků na centrálně upevněný běžec, podél

1961/26



Geodetlck9 obzor
sv. 7/49 (1961) č. 2

radiálniho paprsku. Tyto úseky nám pak při kruhovém
pohybu bMce vytvářejí původní soustavu kružnic. Pak
při určitém daném c protneme křivku dané b radiálním
paprskem v místě c dané.
Nomogram je nejvhodnější provést ve formě pUlkru-

hové, tedy v I. a II. kvadrantu, neboť křivky, podle
rovnice (880),zvláště pro malé b,dosti brzo opouštějí
obvod nomClgramu (r> r'). .
Nastane-li případ, kdy rovnice (1) je jen součástí dal·

šího početního výkonu podle rovnice
A = a ± B ± C ±. . . . . (10)

kde B, C,.... jsou pro daný početní úkon konstantní,
IZE;l uspořádat celý nomogram tak, abychom na obvodové
stupnici proměnné a odečítali přímo hodnotu A. Pro
'sestrojeni takového nomogramu pak užijeme zásadně
rovnic (580),(7) a (880)a sestroHme tedy nomogram s li-
neární stupnicí proměnné a.Tuto stupnici pak vyznačí-
me v celém obvodu kruhové nositelky dané rovnicí (5b).
Soustavu křivek proměnné b zobrazíme pak na zvláštní
půlkruh, centricky spojený se základní kružnicí proměn-
né a tak, aby byl kolem tohoto společného středu otočný.
Nulovou křivku soustavy proměnné b, tedy 'přímku,
nastavujeme pak proti hodnotě K = ± B ± C ± .... ,
nalezené na obvodové stupnici. Při dalším výpočtu
nacházíme tak na stupnici proměnné a přímo hodnotu
A. . '.
Obdobný případ nastává, chceme-li na nomogramu

přímo řešit rovnici
A = ±a±B±C± ...

Uspořádání nomogramu bude v tomto případě obdobné,
s tím rozdílem, že křivky proměnné b .sestrojíme na
celý kotouč, do obou jeho polovin, a to tak, aby tvořily
dvě soustavy souměrné podle nulové křivky (přímky)
a podle jejího prodloužení do polohy diametrální. Chce-
me-li hodnotu a přičíst ke konstantě K praoujeme v hor-
ní polovině kotouče (ve směru přibý-vání obvodové
stupnice), chceme-li odečítat, pracujeme vpolovin~
dolní (ve směru ubývání obvodové stupnice).
O proveditelnosti právě popsaného způsobu převodu

svědči nomogram pro přímý výpoqet nadmořských'
výšek podrobných bodů, popsaný na straně 107 roč.
1958 tohoto časopisu. Tento nomogram je proveden
v posledně uvedené úpravě a vyčísluje rovnici

VB = Vs +v - h ± (D. Y2 sin 2 = H)
K zobrazovacím rovnicím v daném případě dospějeme
stejně jako při obecném řešeni, přičemž vycházíme ze
základních -vztahů platících pro průsečnicový nomogram
pravoúhlý

~ = ml • sin 2 s , 1) = m2 • H
Pro určení poloměru r sousta-vy soustředných kružnic
vyjdeme opět z rovnice

. r2 == 1)2 +~2 ,

a dále pak bude
r2 = (ml sin 2S)2 + (m2.Dj2 sin 2 S)2,

r2 = sin2 2 s (mI' + m22 D2j4),

'Mľ= ml2 + m2
2 D2/4,

čímž dospíváme ke tvaru (5) obecného řešení
r = Ml.' sin 2 s

Z uvedeného vyplývá, že polom~ry kr)lžnic jsou závislá'
na sinu proměnné s. Oproti obecně odvozenému vztahu
je to uspořádání poněkud nevhodné. PJ.:oto byla při
konstrukci,popisovaného nomogramu nahrazena funkce
sinus proměnné' s její prostou hodnotou. Je to zásah,
který se projeví v deformaci křivky proměnné D a umož-
ní konstrukci lineární stupnice proměnné s podél radiál-
niho paprsku naodečítacím indexu. Lze proto psát .

r = Ml' S •

Rovnice obvodové nositelky stupnice proměnné H
pak bude mít tvar .

r' >= Ml . Bmax •

Pro svazek paprsků vytmajícíchstupnici proměnné H
na nositelce její stupnice platianalogicky

• 'TJ
srn qJ- T'

. m2·H
srn Ip= --'r-'

Protože- potřebujeme, aby stupnice byla pravidelná,
bude

m2·p"
fP=--r--'H,

fP =M2·H
-Dosazením těchto vztahů do základní rovnice po-

stupně dostaneme
fP D . r

M
2
= -2~' sm2M~'

2 fP \rliT = D . sin 2 -M--'
2 I

2 r . 2:fP
.,- = arc SIn -'--,Ml M2.D
.MI . 2 fP

r=.2 arc srn M--;.D . (11)

Vš~chny tři poslední výsledné rovnice jsou bez odvo-
zení uvedeny v článku [2], kde jsou také podrobně
popsány jednotlivé součásti nomogramu. K tomu je
ještě nutno poznamenat, že rovnice označená ve zmíně-
ném popise číslem (3) je pro jednoduchost odvozena.
s jinou vzdáleností D, než jaké odpovídá úhel (s + y).
Při větších úhlech sklonu a větších vzdálenostech

způsobuje tato dispr()porce značné nepřesnosti. Pro
přesnost a rozsah, který sestrojený nomogram poskytu.
je, postačí plně rovnice v provedeném odvození. .Tato
poznámka se však netýká konstrukce samotného nomo-
gramu a nevztahuje se tedy na rovnice vyvozené v tomto
článku.
Právě uvedená anamorfosa pr?-voúhlého průsečnico-.

vého nomogramu daného rovnicemi (2) a (3) na tvar
kruhový rozšiřuje poněkud pole uplatnění tohoto typu.
Přitom jsou odstraněny nepříznivé rozměry a tvar
původní formy a celý nomogram tvoří spolu s centrálně
otočným indexem nedílný celek. Větším rozevřením
křivek proměnné b je poněkud odstraněna nepříznivá
hůstota svazku paprsků původního typu. V případě,
že by i tato hustota byla příliš značná, je možno zvět~e-
ním modulů MI,M2 sestrojit na druhou stranu vzniklého
nomogramu riomogram stejný, pro menší rozsah pro-
měnné c. .
Tento převod sám o sobě vyvolává myšlenku, zda by

nebylo možno sestrojit. takový nomogram· kruhového
typu, kde by namísto křivek proměnné b byla soustava
přímých isoplét. V takovém případě by však nastalo
zborcení svazku isoplét proměnné a a odečítací index by
pak nebylo možno jednoduše realisovat na otočném
běžci. Tím však není řečeno, že uvedená anamorfosa
je jediná, nebo poslední.
. Závěrem lze říci, že aplikace tohoto převodu je prak-
tIcky neomezená a že jí lze použít i při konstrukci nomo-
gramů určených pro ryze kancelářské práce.

i:. i t e r a t u r a~
(1) Hruška, V.: Počet grafický a graficko·mechanický. Praha

1953.
(2) Vyskočil, P.: Nomogram pro přímý výpočet nadmořskýt:h

výšek podrobných' bodů. GaKO, roč. 1958, str. 107.

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartogra-
fický v Praze, Kostelní 42, Praha 7, přijme
1 vedoucího studijního útvaru (oborového střédiska
technických a ,ekonomických informací); předpo-
klady: vysokoškolské vzdělánízeměměřického směru,
znalost angličtiny a ruštiny;

1 geografa pro výzkum v kartografii; požaduje se vy-
sokoškolské vzdělání v oboru fyzické nebo hospo-
dářské geografie nebo kartografie;

1 ekonoma pro řešení výzkumných úkolů na úseku
užití ekonomiky na obor geodézie a kartografie;
pře~poklady: vysokoškolské vzdělání (ekonom. inž.
s praxí v oboru geodézie a kartografie nebo země-
měř. inž. s ekonom. zájmy).

Nabídky na osobní útvar' VOGTK v Praze, Kostelní 42,
Praha 7;
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Zjišťování
zpřesněnou

směrových oprav železničnfho oblouku
metodou jednotlivých příčných posunů

Úvod
Metodů j!'ldnotlivých příčných posunů a její význam

vzhledem k ostatním metodám na směrovou opravu že-
lezničního oblouku lze stručně charakterisovat tak, že
tato metoda je jednoduchá, lze jí 'vypočítat posuny rych-
le, a co je hlavní, touto metodou se dospěje k mini-
málním posunům, tj. posuny vypočtené jinou metodou
bývají' větší. Předpokladem všech \ těchto výhod však
je, že cílem směrové opravy metodou jednotlivých příč-
nýéh posunů nesmí být přesný kruh nebo parabola,
nýbrž křivka s plynulými změnami křivosti, málo 'se
lišící od přesného kruhu nebo paraboly. Aby pro tuto
nevýhodu nebyla metoda podceňována, je dobře si na
příkladě ujasnit o jaké odchylky od přesného kruhu
nebo paraboly se jedná:
Rozdíly sousedních vzepětí změřených v pt'echodnici

a v kruhové části oblouku jsou např. (v mm):
O, +8, +12, O, +30, +4, -';1, +12, +7, -18, +13.
Měly by být přesně: I

O, +6, +12, +12, +12, +12, '+6, 0,0, 0, O.
Výpočtem oprav metodou jednotlivých příčných po·

sunů se dospěje k těmto rozdílům sousedních vzepětí:
O, +6, +12, +12, +12, +11, +5, +2, O,.0, O.
K takovému výsledku, který jIstě vystihuje dobrý

směr oblouku, lze metodou jednotlivých příčných po-
sunů. dospět snadno, ale další. snaha. o výsledek ještě
přesnější by byla velmi pracná. Má-li být dosaženo ta-
kového naprosto přesného výsledku, pak je výhodnější
použít jiné metody.
Jednoduchost pravidel metody jednotlivých pi'lčných

posunů vyplývá jednak z jednoduchých teqretických
základů metody, ale také ze zanedbávání složitých vzta-
hů mezi rozdUy sousedních vzepětí na přechodu z přímé
do přechodnice a z přechodnice do kruhové části oblou-
ku. Spoléhá se bud na úsudek technika, že v těchto
případech odhadne "podle citu" správná vzepětí nebo se
spoléhá, že 1 při zanedbání složitých vztahů se dosáhne
řešení vyhovující požadavku plynulé křivosti. Jak od-
stranit přílišnou volnost z usuzování technika, jak do-
sáhnout řešení vyhavující poža:dav.ku plynulékřivasti
při respektování určité, stanovené meze přibližnosti a
jaká pravidla stan9vit pro řešení přechodu z přímé do
přechodnice a z přechoďnice do kruhové části oblouku,
aby metoda zůstala jednoduchá? V dalším se ukáže, že
lze správná vzepětí na přechodu z přímé 'do přechodnic'e
a z přechodnice do klJuhové části oblouku· stanovit po-
mocí pravidel, která nejsou složitější než ostatní pra-
vidla metody a odstraňují nepřesnosti příliš volného ře-
~ení "podle citu". Taková pravidla lze sice stanovit jen
za cenu určité přibližnosti, ale nejvyšší mez této při-
bližnosti je známá, předem stanovena.

I. Teoretická i!ást
a) Přechod z přímé do přechodni'ce
Vzepětí na přechodu z přímé do přec'ho1dnice jsou vze-

p~tí nad tětivami, které na jedné .straně protínají přímou,
na druhé stra.ně přechodnici. JSou to vzepětí na bodech
2, 3, (obr. 1).

Na rozdíl Od I. vzepětí v přechodnici, neplatio yzepě-
tích na přechodu z přímé do přechodnice:

vn = l1n-1 + P = Vn+l -V,'
(p = pravidelný přechodnicový přírůstek)

o přechodnicovém přírůstku na přechodu z přímé do
přechodnice platí mnohem složitější vztahy. Vmetodě jed-
notlivých příčných posunů lze se výpočtům těchto složi-
tých vztahů vyhnout tím, že '8e nahradí vztahy přibliž-
nými. Tato přibližnost nesmí způsobit ve výpočtu smě-
rových oprav oblouku nepřesnost přesahující určitou
mez.

PraVidelná vzdálenost mezi body přechodnice, na kte-
rých bylo změřeno vzepětí . . . . . . . . . a

Pravidelný přechodnicový přírůstek vzepětí, tj. rozdíl
me~i, vzepětími y přechodnici . . . . . . . . p
O vzepětích na přechodu z přímé t10 přechodnice platí

tyto známé vztahy:

'(zepětí na bodech
před ZP-a (bod 1,0).. . . " VO ';' O;

Vzepětí na bodech

\ od ZP-a do ZP (bod 2) . . .. .

Vzepětí na bodech

od ZP do ZP+a (bod 3)

. '

Vl<E..··
= 6 '

Vzepětí na bodech
od ZP+a do ZP+2a (bod 4)

O rozdUech mezi vzepětími
přechodnice plat!:

P
Vl- vo;::; -6 "

viii; p,;::; Zp;

na přechodu z přímé do

P
V2 - Vl;::; P - 6'''

P
V3-li2ii;P....,-6',·

V3-V2;::;P;

V4-: V3= p;
V5 - V4 = p;

Tyto vztahy jsou- pro stanovení správných vzepětí me-
todou jednotlivých příčných posunů příHš složité. Pod-
statně se však zjednoduší, použije-li se ta<k krátkých
tetiv, aby. p/6bylo pro maIou'hodnotu zanedbatelné.

P , .
Pla'1í-'li 6' = 0, pak stačí pro stanovení správných vze-

pětí na přechodu z přímé do přechodnice tyto 'vztahy:
Vl = O;
V2 ;::; p;
V3-V2=P;

Na rozsahu hodnot rozdílů vzepětí Vl-VO; V2-Vl je

patrno, že zanedbáním 'Vzepětí menšídh než ~ nevznikne
v rozdílech vzepětí, tj. v plynulosti oblouku větší ne-

přesnost než' .~. Tél'ké přibližný rOZdíl vzepětí se liš!

od přesného rozdílu nej-výše o ~ •

Správné vzepětí na začátku I?řechodnice opravované
metodou jednotlivých příčných posunů musí být menší
nebo rovno pravidelnémupřechodnicovému přírůstku. Ve
výpočtu směrovýchopra'V oblouku je to první a poslední
výsledné vzepětí oblouku. Do'kazuje se tím, že jen při
dostatečně Rrá'tké tětivě 'Sta~[ pro stanovení správných
vzepětí na přechodu z přímé do. přechodnice podmínky
vyhovující svou jednoducností metodě jednotlivých příč-
ných posunů. Nepoužije-li se tětiv dostatečně krátkých,
pak nelze stanovit správná vzepětí"poďle vztahů zjedno-
dušených dosazením p/6 = O.
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Někteří technici při výpočtu oprav metodou jednotli-
vých příčných posunfise zbytečně snaží, ..aby se první
vzepětí rovnalo pravidelnému přeChodnicovému přírfistku.
Vede je k tomu to, že v návodech na směrovou opravu
přechodnice metodou' jednotlivých příčných posunfi se

, uvádělo jen pravidlo o přírllstku vzepětí v přechodnici.
Snaha o dodržení tohoto pravidla také u prvního vzepětí
vede ke zbytečným pracným výpočtfim.

bl' Přechod z pře'cnodnice do kruhové
části o'b'lou'ku.

Vzepětí na přechodu z přechodnice do krUhové části ob-
louku jsou vzepětí n9'd tětívami,které na jedné straně pro-
tínají přechodnici, na druhé straně kruhovou čá~t oblou-
ku. Na obr. 1 JSou to vzepětí na bodech 6,7. . .

Vzepětí v kruhové části oblouku . . VJt
P. vzo=vk-T
P

• vl ~ VJt-T

PVzepětí na bodech od za do za +a . V2;;o;; VJt - T

Vzepětí na bodecp od za +a do za +2a Vs = VJt

o rozdUech mezi vzepětími na přechodu z přechodnice
do kruhové částiob'louku platí:

P' •
V2-Vl;1ip'- T'

P .
V3-.V2 ~ T'
Tyto vztahy se zjednoduší, použije~li se tak krátkých

Ptětiv, aby T .bylo pro malou nodnotu z9.nedbatelné.

Platí-li ~ = a, pak stačí pro stanovení 'spr~vných, vze-
pětí na přechodu z přechodnice do kruhové části oblouku
tyt6 vztahy:
V2-Vl~P;

V3-'V2=0;

Podle toho platí' o správném vzepětí na pře'chodu z pře-
chodnice do kruhové části oblouku opravené,m meto-
dou jednotlivých příčných posunfi, že rozdíl mezi posled-
ním vzepětím v přechodnici a prvním vz.epětím v 'krUhové
části oblouku musí být menší nebo roven pravidelnému
přechodnicovému přírfistku.
Dokazuje se tím, že jen pili dostatečně krátké tětivě,

stačí pro stanovení správných vzepětí n9. přechodu z pře-
chodnice do 'kruhové části bblouk:u jednoducné podmínky,
vyhovující SVOll jednoduchostí metodě jednotli:vých příč-
ných posunfi.

c} Délka tětivy'a po'loměr o'blouku
Z uvedeného vyplývá, že přibližnost, které se dopouš-

tíme při stanovení vzepětí na přechodu z přímé do přě-
chodnice a z přechodnice do kruhOVé Msti oblouku, je

tím menší, čí:in menší je ~ , tj. čím kratší je tětiva, nad
níž se vzepětí měří, čím větší je. poloměr oblouku a čím
delší je přechodn~ce. "

Čím kratší je tětiva, nad níž se měří vzepětí, tím je ,
men~lí .~ a tím je i přesnost výpočtu větší; a'le měření

.n:tdkrá.tkou tětivou je zdloUhavé. V tabul'kách. pravi-
delných přechodnicových přírfistkfi lze vyhledat, pro
které poloměry (r} a délky přechOdnic (I} je p < 12, tj.

P
T<2'

Např. tětlva=10m, p < 12 pro r ~ 250, 1 ~ 25
r:s; 160, 1 ~ 35
I

tlltiva=20 m, p < 12 pro r < 1500, 1 ~ 40
r < 900, 1 ~ 50.

Pravidelné přechodnioové přirůstky.
(Rozdily sousednioh vzepětl v přeohodnioi nad tětivoou 10 In dl.)

~ vze~etl
Délka pi'eohodnioe "Z" v m

Poloměr
v kruhové
částir oblouku 25 I 30 I 35 I 40 I 50 I 60 I 70 I 80 I

'"
90

m mm Pravidelné přeohodnioové přlrůstky
v mm (rozdHy sousednloh vzepět1)

140 89 18 15 13 11 _91_7 6 6 5
-----

160 78 16 13 11 10 8 7 6 5 4
--- -- -- -- -- -- -- ~ -

180 69 14 12 10 9 7 6 5 4 4
- -- -- -- ,- -- -- --

200 62 12 10 9 8 6 5 4 4 3
- -- - -- -- -- - --

250 50 10 8 7 6 5 4 4 3 3
-- - -- -- -- -- -- --

300 42 8 7 6 5 4 3 3 3 2
- - -- -- - -- - --

400 31 6 5 4 4 3 3 2 2 2
~- -- -- -- -- -- - --

I 500 25 5 4 4 3 2 2 2 2 1
--- -- -- - -, - -11-11000 12 3 2 2 2' 1 1 1

Pravidelné přeohodnioové přirůst-ky.
(Rozdíly sousedních vzepětí v přeohodnioi nad tětivou 20 m dL)

Vzepětí
Délka přeohodnZoe "Z" v ID

,Poloměr
v kruhové
části

r oblouku I 50 I 60 I 70 I 80 i 90 [10011201150
'"

40
I

m mm Pravidelné přeohodnioové přirůstky
(rozdll sousednloh vzepětl v mm)

300 167 ~2 I~::28 '24 21 19 17~I-320 156 39 26 22 20 17 16 13
--"-_.- --

340 147 37 29 23 21 18 16 15 12 10
-- -- -- -- -- -- ---~

360 139 35· 28 23 20 17 15 14 12 9
-- -- - -- - - - -

380 132 33 26 22 ~9~I~'I~11 9

400 125 31 25 21 18 16 14 12 10 8
-----

450 111 28 22 19 16 14 12 11 9 7
--- -- -- - -- -- - -- -

500 100 25 20 17 14 12 11 10 8 7
-- -~ -- -- -- - - --

550 91 23 18 15 13 11 10 9 8 6
-- ,- - - -- -- - -

600 83 21 17 14 12 10 9 8 7 6
-- --- - - - -- -- -

700 7l 18 14 12 10 9 8 7 6 5
-- - -- -- - -- -- --

800 63 16 12 10 9 8 7 6 5 4
---- - -- -- - - --

900 '. 56 14 11 9 8 7 6 6 5 4-- - -- - -- ~_.- -- -
1000 50 12 10 8 7 6 6 5 4 3

-- -- - -- ---- -- ~-
,1500 33 8 7 6 5 4 4 3 3 2

-- -- -- -- -- - - -
2000 25 6 5 4 4 3 3 2 2 2

['4' -- - -- -- -- -- ----
3000 17 3 3 2 2 2 2 . 1 I 1

d} Správná vzepětí
O správných vzepětích, tj. o vzepětích, jakých má být

dosaženo metodou jednotlivých příčnýCh posunfi na pře-'
chodu z přímé do přechodnice a z přechodnice do kru-
hové části oblouku, jsou v předchozích ;kapttolách zdfi-
vodněnapravidla, která jsou tak jednoduchá jako pra-
vidla základní. V dalším 'jsou uvedena 'spolu se základ-
ními prav~dly.. .
1. Rozdíl mezi sousedními vzepětími téže přechodnice má

být· stejný (tzv. pravidelný přechodnicový přírfistek p}.

2. Rozdíl mezi sousednimi vzepětími '11 'krúnové části
oblouku se má rovnat O.
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3.; Jestliže rozdíly výsledných vzepětí nevyhovují pravidlu
1 a 2 02 mm nebo méně, je třeba pokládat výpočet
za vyhovující. Pro dosažení přesnějšího výsledku není
metoda jednotlivých příčných posunl1 vhodná.

4. Vzepětí na začátku přechodnice, tj. první a poslední
výsledné \nzepětí o'blouku, musí být menší neborovno
pravidelnému přechodnicovému přírl1stku' (p).

5. Rozdfl mezi vzepětími na prvním bodě v kruhové
části oblouku 9.na posledním bodě vpřechodnici musí
být menší nebo roven pravidelnému přechodnicovému
přírůstku (p).'

6. Tětivy, nad nimiž jsou měřena vzepětí, musí být. tak

krátké, aby ~ by'lo zanedbatelné .. Pravidla 3 a 4 vy-
stihují prl1běh vzepětí n,a přechodu z přímé do pře-
chodnice a z přechodnice do. kruhové, části oblouku
_jen přibližně a přibližná vzepětí nebo rozdíly vzepětí

t~kto stanovené se liší od přesnýcíl nejvýše o :.

II. Pxaktická část
Tato část obsahuje opravu železničního oblouku,uka-

zujepraktic'ky nejen použití právidel o opravě oblouku
na přechodu z přímé do přechodnice a z pl'echodnice do
kruhové části oblouku, ale i praktické použití základních
pravidel. Obsahuje také pokyny pro měření vzepětí 9. od-
stavec o v'livu posunu· na vzepětí, ta'kže ml1že spo'lu s ·ka-
-pitolou "Správná vzěpětí" sloužit jako uce:lený návod
na opravu Železničního oblouku metodou jednotlivých
příčných posunl1. .

a) Měř e n í
Vzepětí se měří nad tětiv(ju dlouhou 10 m, jedná-li se

o oblouk o poloměru menším 800 m. U obloukl1 o polo-
měru větším 800 m se měří 'vzepětí nad tětivou dlouhou
20 m. Viz obr.1.Má-li se měřit vzepětí nad tětivou 10 m,
naměří se na vni:1jší -kolejnici. :délky po 5 m 9. každý bod
se pznačí na .stojině na ,vnitřní straně ygastnou křídou.
Vedle si'lnéčáry se napíše číslo bodu. Císluje se od {}
postupně. Aspoň 3 body mají být v pl'ímé před i za oblou-
kem. Napne se šňl1ra: [drát) tak, že jeden konec je na
bodě označeném O při tlačen kpojí7Jdné hnně a druhý
konec na bodě 2. Vzepětí se změří na bodě 1. ·Pak se
napne šňl1ra z bodu 1 na bo'd 3 a ·vzepětí. se změří na
bodě 2 atd. Naměřené hodnoty vzepětí se zapisují na
čtverečokovaný papír, n9. němž se vyznačí svislými ča-
fami sloupce podle příkladu v tab. 3.

b) Vliv posunu na vzepětí
V obr. 2 je naznačell posun bodu 7 do polohy (7J.. Vze-

pětí změřené na bodě 7 se zvětší o tento posun. Vzepětí"
změřené na sousedním bodě 6 se posunem na bodě 7-
zmenší o hodnotu 6' - 6", jež se rovná polovině posunu.
7 - (7). Stejně se zmenší vz~Pětí na bodě 8.rovněž s91,18e-
dícím s bodem 7. Jak jez lobr. 2 pa'tmo, je posun 7 - (7)

posun vně. Posun dovnitř na bodě 7 zmenší vzepětí na
bodě '7 9. zvětší vzepětí na sousedních bodech 6, 8, tj.'
opačně než posun vně.
1. Posun na některém bodě zpl1sobí:

a) na tomto bodě zm-ěnu vzĚ!pětí téže velikosti a téhož
znaménka jako je posun,

b) na obou sousedních. bodech zpl1sobí změnu vzepětí,
jež se rovná p01avině posunu a má opačné znaménko.
2. Posun stejné velikosti a znaménka na ř9.děbodil,

tj. na několika. bodech za sebou následujícíChzpl1sobí
(viz ,příklad m, n, o, p, s v tab 3) :

a) na prvním a posledním bodě řady změnu vzepětí, jež
se rovná polovIně posunu a má stejné znaménko jako
posun,

b) n9. obou bodech bezprostředně sousedících s řadou
změnu vzepětí,. jež se" rovná po'lovině posunu a má
Opačné znaménko.

c) Příklad (viz tab. 3)
Nejdříve je třeba 'vypočítat opravu vzepětí tam, kde

změřená vzepětí nápadně odporujípodmín'kám uvedeným
v kapitole o správných vzepětích.
a) První nápadnou nesprávností je, že na bodě 5, \(terý

j.e·zřejmě v přechodnici, není vzepětí větší než na bodě 4.
Podle odhadu posun +10n9. 'bodě 5 odstraní tuto ne-
správnost. Poznamená se tedy do sloupce "odhadnuté
posuny" + 10 a do sloupce "vypočtená vzepětí" nové
hodnoty vzepětí, vypočtené podle pravidel 1 ii- 2 uvede-
nýchv 'kapitole "Vliv posunu na vzepětí". Vnasem pří-
padě nové vzepětí na bodě 4 je 15, na bodě 5 je 30, na
bodě 6 je 45. .
b) Na 'bodě 10 je nápadně velké ·vzepětí. Pod1e odh9.du

posun -4' odstraní tuto nesprávnost. Poznamená se tedy
- jáko "oďhaidnutý pOlsun" ,4 a jak·o "vypočtená vzepětí"
na bodech 9, 10, 11 se zapíše 64, 65, 53.
c) Postupuje se stejně jako v případě "a" i "b".
d)Postup je zase stejný, ale "odh9.dnutý posun" i ,;vy~

počtená' vzepětí" se zapíší více vpravo, aby "vypočtená
vzepětí" nezasahovala do případu "c".
e], f) odstraňují Zlbývající nápadné nesprávnosti.
Opra-vami ,,9." až "f" byly odstraněny nápadné nespráv-

nosti a přistoupí se k podr-obným opravám.
g) Podle podmínky 4 v kapito:le "Správná vzepětí" má

být na začá'tku přechodnice V'Zepětímenší než pravidelný
přechodnicový přírl1stek. V našem případě má první vze-
pětí hodnotu 8 (na bodě 3) a přechodnicdvé přírl1stky
JSOU7, tj. 15-8, pak 15, tj. 30-15. Je proto třeba pře-
chodnicový přírfistek mezi bodem 3 a 4 zvětšit. Odhadne
se proto posun +4 na bodě 4.
h) Posunem. +4 na >bodě4zménšHo se vzepětí na za-

čátku přechodnice na 6 a vzni'kly ty;'topřírůstky přechódc
nicové: 13, 9, 17. Podle podmínky 1. v'kapit01e "Správná
vzepětí" m9.ji být přechodnicové přírl1stky stejné. Pod-
mínce 1 vyhovíme, když se zvětší přechodnicov'ý pří-
rl1stek mezi bodem 4 a 5. Odhadne se proto posun + 2 na
bodě 5.
i) Vzepě,tí na začátku přechodnice je 6 a přeChoclnlcové

přírůstky jsou: 12, 12, 14, 10, -4, 14, 2. V této řadě je
svou zápornou hodnotou nápadný rozdíl mezi vzepětím
na bodě 7 a 8. Odhadne se proto posun +8 na bodě 8.
j) Vzepětí na začátku přecnodnice je 6, přechodnicové

přírl1stky jsou 12, 12; 14, 6, 8, O, 8. První tři přechod:
nlcové přírl1stky (12, 12, 14) jsoU .již dost pravidelné,
další přírl1stky (6, 8, O, 8) naznačují svou malou hodno-
tou přechod z přechodnice do kruho·vé části oblouku.
Proto se musí volit takový posun, a'by byl9. splněna pod-
mínka 4 v kapitole "Správná vzePětí' . Odhadne se proto
posun +4 na bodě 7.
k) Vzepětí na začátku přechodnice je 6, přechodnlcové

přírl1stky jsou 12, 12, 12, 12,. rozdíl .mezi vzepětími na
bodě 7 a 8 je menší než pravidelný přechodnicový pří-
růste'k, ale vzepětí na bodě 8 nedosahuje hodnoty, vz-epětí
v kruhové části oblouku. Odhadnutý posun +2 na bodě 8
odstraní tento nedostatek.
1) Nepotřebuje b:1Ížšívysvětlení.
m) Y tomto příp9.dě je použito poučky 2 o stejných

posunech stejného zna1ménka na :několika bódech násle-
dujícíc~ za sebou. Na bodech 12":"'15 jsou 2 malá vzepětl
(55, 55.1 mezi velkými vzepětími (60,59). Proto je na
místěpoužití'zmíněné poučky;
připady n-t jsou obdobou případu a-m.

Do sloupce ,;výsledná vzepětí" se opíší ze sloupce "vy-
počtená vzepětí" ty hodnoty, ke kterým se, dospělo na-
konec. Provede se kontrola výpočtu tím, že se sečtou
jednak změřená .vzepětí, jednak výsledná vzepětí. Součty
niusíbýt stejné. Do sloupce "Výsledné posuny" se zapíší
součty odhadnutých posunl1. JSou to míry, o 'které je třeba
kolej n3-jednotlivých bodech posunout.

LektorovaI: C Se inž. František Hromádka, VUT v Brně.
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~rojekt základ dokonalého plánování

Bylo to v polovině ~. 1955, kdy Ústřední správa geodé-
zie a kartografie dala příkaz ,ke zřízení projekčních od-
dělení u ústavů geodézie a kartografie. Jako každá nová
věc, i' zřízení projekčních oddělení bylo přijímáno s ne-
důvěrou a někde i s obavou, jako další neužitečný pří-
rŮstek rozšiřování organizačního aparátu na úkor vlast-
ní výroby. Těchto skoro pět let bylo přísnou zatěžká-
vací zkouškou, vzpomeneme-li, že nebylo zacvičených
kádrů, nebylo zkušeností v technickém plánování, v eko-
nomice, ani v dokonalém využívání platných norem a
ceníků. Byla zde však pevná snaha všech projekčních
oddělení stát se pohotovým a platným aparátem kolek-
tivů technického a ekonomického náměstka; dát všechny
své znalosti a, zkušenosti k dispozici pro spravedlivé,
t,echnicky a ekonomicky ,zdůvodněné plánování. ,
Technici ve výrobě neviděli v projektu a někde ještě

ani dnes nevidí všechny ty klady, které jim dokonale
vypracovaný projekt dává, jako:
a) Písemná korespondence investora s ústavem geo-

dézie a kartografie.
b) Zápis, sjednaný mezi investorem a ústavem geodé·

zie a kartografie, který zpřesňuje původní objednávku,
určuje rozsah, měřítko, zobraZOvací soustavu, výškový
systém, interval vrstevnIc, způsob provedení, způsob re-
produkce, počet tisků a jejich adjustaci, jmenný seznam
požadovaného operátu a celou řadu dalších dojednání,
- a -odvolání na platné směrnice, návody, normy a ceníky.

c) Přehledný mapi:!vý zákres obvodu měřického úkolu,
'spolu se zákresem. dřívěJších mapovacích prací na tom·
to území již prováděných, s možností jejich plného vy·
užití. '
d) Mapový zákres geodetického základu spolu s pří-

slušnýmI výpisy dodanými technickou dokumentací pří-
slušného ústavu geodézie a kartografie. Přesné vyzna-
čení jeho stavu získaného venku podrobnou rekognos-
McL.
e) Stanovení a zdůvodnění nejlepšího technologIcké-

ho postupu prací s přihlédnu'tím k využití nové techniky
a ekonomiky yůbec.
f) Zařazení celé zaměřované oblasti a té které druho-

vosti pr,áce do' stupňt'i obtížnosti, podle popisů naříze-
ných; ukazatelů a s. přihlédnutím ke zkušenostem pro-
jektanta, nebo celé komise provádějící otypování. Zařa-
zení musí být provedenó v dokonalé shodě s platnými
předpisy o plánov~ní a plné odpovědnosti za tento úkon.
g) Výpočet časů jak v normách plánových, tak i vý-

konových a zdůvodnění případného rozporu mezi nimi.
h) Výpočet nákladů na jednotlivé pracovní výkony

i na celou zakázku, pod~e platných ceníků.
Je ještě celá řada dalších poznatků, které provádějí-

címu teéhniku usnadní věnovat se vlastní výrobě, zvýší
produktillitu a tím. uspíší dokončení svěřeného mu úko-
lu. V dobrém projektu je např. celá řada organizačních
opatření týkajících se výzbroje měřičské čety, ubytová-
ní, možnosti nákupu dříví na stavby triangulačních sig-
nám, upozornění na vojenské prostory, adresy úřadů
a podniků, a spolupráce s nimi, zajištění pracovních sil
na •místě, využívání dřívějších měřičských prací ,a pros~ě
VŠe to, co zkušený projektant považuje za nutné a roz-
hodující pro usnadnění práce provádějícího oddílu a tím
dosažení nejvyšší ekonomiky práce vůbec.
Tento povšechný, stručný popis již sám říká, že

dobře technicky i ekonomicky propracovaný projekt je
základním pilířem nejen pro práce technika v poli, ale
veškerého plánování vůbec. Projekt má a musí pomáhat,
má a' musí dávat o celé požadované práci přesný obraz,
'a to od účelu práce, mapových přehledu, přes geodetic-
ký základ - obraz terénu - spolupráci s nárddními
výbory, až po obraz výrobníc~ časů a nákladů nutných
. pro celýměřický cyklus a tím umožnit provádějícímu'
techniku, plánovačům ústavu a provozů řádné hospoda-
ření. Projekt není však doktrinoU,jak se mylně řada
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techniků.,. domnívá. Byl vypracován jedním, nebo více
pracovníky projekčního oddělení, kteří musí problema-
tiku celé práce perfektně ovládat, v čemž je záruka je-
ho kvality. Přesto, a snad právě proto, dává každému
provádějícímu techniku možnost, aby předčil autora
projektu, aby hledal a vytvářel další a dokonalejší. tech-
nická a organizační opatření. Jejich realizace bude po- '
naučením nám projektantům i soudruhům na ostatních
pracovištích. Všechna nová opatření přinesou už'Ítek je-
mu, jeho spolupracovníkům - celému našemu národní-
mu hospodářství.
Rekl jsem v úvodu, že dobrý projekt je základem dob-

rého plánování. Plány ústavu, vypracované na základě
dobrých projektů plně zaručují plynulé plnění všech uka-
zatelů, socialistické soutěžení a tím i stále stoupající
produktivitu a kvalitu provlíděné práce.
Jsme si vědomi toho, že je ještě celá ř.ada nedostatků,

s kterými bude nutné v zájmu jednq.značného výkladu
a operativní pohotovosti se vyrovnat. JSou to především:
a) Typovací komise, jejichž určení a svolání naráží,

na celou řadu technických a časových překážek, takže
hlavní váha a tím i odpovědnost zůstává na projekčních
odděleních.
b) Problematika dvojích norem, jejich. ne'jednotnost

v popisu práce; stupních obtížnosti a jejich vzájemné
sladění, prověřené časovými snímky.
c) Dvojí ceník, z nichž ani jeden neobsahuje všechny

druhy dnes prováděných prací a jejichž skladba je ne·
jednotná a poskytující možnost různých výkladů, hlavně
u některých druhů speciálních měřických prací.
d) Popularizace projektu.
e) Hlášení realizace proti projektu a zkušeností z to-

ho vzniklých.
f) Zjednodušení a tím i ;z:hospodárnění projekčních:

prací.
Proto věnujme svým projekčním oddělením tu. největší

pozornost, spOlupracujme všichni a. všemi možnými způ-
soby s, jeho pracovní~y .a pomá):ieJme jim v jejich, ne
vždy vděčném díle. JSou to především vedoucí čet,ve-
doucí oddílů, provozní inženýři, vedoucí provozu, pra-
covníci oddělení OTK a v neposlední řadě i pracovníci
podnikových kontrol, kteří mohou práci v projekčním
oddělení stále zlepšovat.
Vše, co se děje venku na pracovištích, dobré i špatné,

mělo by se zvážit a usměrňovat ihned v prvopočátku
práce, tj. v projekčním Oddělení, protože, odtržení mas
od plánu je nezdravé a neslučitelné se socialistickou
výrobou. '
Na závěr této všeobecné části bych chtěl uvést ještě

několik poznámek k počtu a složení kádrů v projekčním
oddělení. .
P,očet pracovníků je dán nejen rozsahem úkolů, ale

i kvalitou a obsahem požadovaných projektů, odbornou
kvalifikací zaměstnancl1 projekčních oddělení. Do pro-
jekčních oddělení nepatří mladý, nezkušený iI1ženýr,
který teprve venk~ v poli si prověřuje své technické,
ekonomické a organizační kvality.
Do projekčních oddělení patří starší, duševně i fyzic-

ky zdravý technik, nejlepšíCh kvalit, který po patřičném
zácviku v plánovací technice uplatní všechny své bo-
haté zkušenosti mnohaleté praxe. Do projekčních oddě-
lení patří také rychlý, zkušený teehnik - kreslič, poč-
tář. Patří tam i zručná písařka, obstarávající mimo hlav·
ní svou' p~sařskou činnost evidenci map, tak rozsáhlou
v. projekčních odděleních. '
Význam projekčních oddělení je plně zdůrazněn

v pracovní náplni. nové platové úpravy. Práce tato vy-
žaduje značné fyzické a duševní vypětí, a výběrem kád-
rů těchto oddělení, jakož i Jeho ohodnocením, vytvářejí
si ústavy již předem záruku kvality a růstu produktivity
svých prací.

Lektoroval: inž. 'Bohumil Volftk, I'ed. OGK v Praze

1961/32



Geodetický obzor
sv. 7/49 (19Bl) č. 2

posuvu

Duležitost porovnávání vertikálních posuvu stavebních
konstrukcí z výpočtu podle teoretických vzorců se sku-
tečnými,' geodeticky vyšetřovanýml pohyby je všeobecně
známa a uznávána. Jestliže u nás odborníci v oboru
zakládání již dlouhou dobu zdurazňují nutnost obou-
stranné konfrontace posuvu staveb [1], lze konstatovat,
že v cizině se soustavná pozorování staveb již konají.
Tak např. V SSSR byla konána první systematická mě-
ření posuvu staveb institucí rHC {Gosudarstvennyj Insti-
tut sooružen!j J již od roku 1928, nejdříve technickou nt-
velací. V současné době se těmito otázkami zabývá řada
ústavu, z nichž nejvýznamnější 'je Vědecko-výzkumný
ústav zakládání a podzemních staveb v Moskvě, který
asi od roku 1943 shromáždil bohaté měřické výsledky
o vertikálních posuvech více. než 90 llelkých, zejména
výškóvých budov [2].
Jsou ovšem známa další dlouhodobá pozorování po-

suvu. i jinde; namátkou uvedeme např. soustavnou kon-
trolu vertikálních pohybu asi 69 nivelačních značek
v Kostnici na Bodamském jezeře již od roku 1930 [3],
periodická pozorování téměř jednoho sta kontrolních
značek na katedrále v Ulmu [4] od roku 1920 a četná
jiná další měření. Nutno konstatovat, že geodetická mě-
ření posuvu inženýrských staveb ve srovnání s kontro-
lami vodních staveb se konají ve znatelně menší míře.
Přehrady jsou kontrolovány ve všech státech a v posled-
ní době se začíná se zkouškami vhodnosti i pozemní
fotogrammetrie [5].
Pokud jde o tato ,specializovan~ měření u nás, možno

říci, že. kromě pravidelného pozorování deformací na-
šich přehrad se geodetická měření inženýrských staveb
provádějí víceméně jen případ od případu. První měření
deformací přehrady u nás konal v roce 1935 na pře-
hradě vf! Vranově nad Dyií ústav geodézie na býv. tech-
nice v Brně [6]. Z nečetných případu kontroly inženýr-
ských staveb zaslouzí pozornosti systematická pozoro-
vání svislých pohybů objektú brněnské teplárny v létech
1930-1938 inž. Jančem a podobná měření v elektrárně
v Oslavane,ch u Brna v létech 1924-1943 rovněž lnž.
Jančem [7]. Na tyto práce navázal ústav geodézie na
býv. vysoké škole stavitelství v Brně li nyní v nich po-
kračuje OÚGK v Brně. Podobně jsou kontrolovány posu-
vy mnohých velkýc}l elektráren v ČSSR, např. v Hodo-
níně, v Tisové u Sokolova aj.
Lze říci, že právě v poslední době se dUležHost zna-

losti skutečných vertikálních posuvu dostává do popředí
zájmu projektantu, investoru i provádějícíCh závodu. Je
to nejčastěji tehdy, když projektant nebo investor má
určité pochybnosti o dostačující únosnosti základové
pUdy, když na pruběhu posuvu během výstavby závisí
další opatření při provádění horní části stavby, nebo
když podle pruběhu sedání má být rozhodováno o zpu-
sobu zakládání dalších etap výstavby apod. Jak .patrno,
má tedy geodetické měření posuvu stavebních konstruk-
cí j~dnEjk llelký význam národohospodářský, jednak
i význam vědecký pro obor mechaniky zemin a za-
kládání. •

Za této situace v tOmto speciálním oboru geodézie
vydal Úřad pro normalizaci v Praze novou normU ČSN
731805 "Měření posuvu staveb", která nahrazuje starou
českomoravskou nOrmu CSN 1329-1944 "Měření posuvu
staveb" z r. 1944. Naléhavost novelizace normy byla po-
ciťována již delšI dobu a byla konstatována např: na
konferenci CSAV v Liblicích v, listopadu 1956, kde po-
žadavek novelizace byl včleněn přímo do závěrečné re-
zoluce. .

I když při zpracování návrhu normy bylo přihlíženo
k sovětské směrnici "Ukazanija po nabludeniju za osad-
kami fundamentov promyšlennych i graždanskich zdanij
i sooruŽenij" (U - 127 - 55), je při srovnání nové
normy s normou dřívější patrné, že navrhovatel se
držel z valné části nOl;my staré. Obsah připravované
normy byl projednáván za účasti ruzných odborných in-

stitucí a do konečného znění se několikráte změnil. * J
Vcelku lze' říci, že norma, rozdělená do. čtyř částí se

36 články, je zaměřena na měření vertikálních posuvu,
zatímco měření vodorovných. posuv]) je projednáno ve
značně menší míře. Domníváme se, že bude velmi pro-
spěšné všimnout si některých závažných ustanovení
v' nové normě.
Článek 1 rozlišuje dva základní posuvy ve smyslu

vertikálním: sedání - při pohybu bodu či stavby shora
dolu, a zvednání - jež vyjadřuje pohyb opačný- zdola
nahoru. I když by se zdálo, ž,e snad podstatná jména
slovesná nejsou nejvhodnější, po stránce jazykové vy-
hovují, neboť naznačují pomalý, neukončený jev, zatím-
co podstatné jméno dějové, např. zdvih, by vyjadřovalo
děj ukončený. DUležité je rovněž, že rozlišení obou zá-
kladních prostorových posuvu bylo do normy pojato;
původní návrh normy uvažoval totiž pro oba 'pohyby,
nahoru i doLů, pouze výraz jediný: sedání.
Novinkou normy je ustanovení v čI. 14, že návrh na

měření posuvu tvoří nedílnou část projektu. Projektant
ve spolupráci s měřickým orgánem přímo v plánu vy-
značí místa pro pozorované značky na objektech. Toto
ustanovení nutno vítat. Ze zkušenosti přece vín\.e, že
situování pozorovaných značek v prumyslových závo-
dech, zejména v elektrárnách, jsou dosud nevyřešeným
problémem. Jak známo, začínají se objekty geodeticky
sledovat hned v prvních fázích výstavby, tj. tehdy, jak-
mile je možné do skeletu přízemí po odstranění bednění
osadit pozorované značky. V 'té době stavba poskytuje
možnost umístit značky, aby nad nimi byl volný prostor
3,20I1l, nutný pro postaveni nivelační latě. Později však,
po instalacích různÝ.ch provozních zařízení (zejména pa-
rovody, elektrická osvětlení, ruzná vedení apod.), se
mnohé značky stanou nepoužitelnými, protože .uvedený
prostor nad nimi je právě těmito za,řízeními proťat, tak-
že na ně nelze postavit do svislé polohy"nivelační lať.
Stává se někdy, že celé, okolí značky je volné, ale prá-
vě nad značkou, v prostoru volném pro lať, je instalo-
váno různé provozní zařízení. Soudíme proto, že vy-
hrazení místa pro značku přímo ve stavebním plánu, jež
bude závazné pro projektanta provozních a jiných za-
řízení, je velmi &právné a naléhavé. Rovněž i konzultaci
projektanta s odborníkem v oboru měření v průmyslo-
vých objektech při řešení této otázky shledáváme ne-
~~w~ .
Nová norma rozděluje v čI. 17 pevné body na výcho-

diskové, zajišťovací a orientační. Body východiskové
mají být. umístěny v dostačující vzdálenosti mimo tla-
kovou oblast a jejich polohu nutno kontrolovat před
každým měřením pozorovaných bodů i po něm, zejména
trvá-li měření delší dobu, od bodů zajištovacích. Na
značky východiskové je vázána síť značek pozorovaných,
od nichž se odvozuje velikost posuvů.
Pokud jde o body orientační, ty dojdou uplatnění to-

liko při trigonometrickém měření vodorovných posuvů.
V čI. 18 Sil stanoví, aby posuvy každých samostatných

částí stavby byly sledovány pomocí nejméně tří poza-
rovaných bOdů. Domníváme se, že tento požadavek by
měl být opravdu minimem; máme zku~enost, že právě
na' staveništi je existence značek, zejména v období
stavebních a instalačních prací velmi ohrožena, takže
při zničení některé ze tři značek se pozbývá možnost
dalšího souvislého sledování prostorových pohybů sta-
vebního celku.
Za yelmi správný možno označit požadavek normy,

aby pozorované body byly vhodně označovány. Při vel-
kém množství značek - v energetickém závodě např.
může být až 200 pozorovaIiých. bodů - je označení jed-
'notllvých značek nezbytné. Stane se 'tak např. vhod-
nou plechovou tabulkou rozměrů. asi (10X10) cm s čís-
lem značky. Toto opatření uvítá po 1etech pokračovatel
v měření. '

• J Autor měl možnost lÍ.častnlt se prací na přípravě normy te·
prve v poslední fézi lÍpravy jako člen užší odborné komise.
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V čI. 19 normy se uvádí, že " svislé posuvy staveb
se určují zpravidlanivelováním ". Je třeba litovat, že
přI jednáních se nepodařilo prosadIt, aby pro zjišťo-
vání posuvu byla přesná nivelace předepsána, neboť
odborníci z oboru inženýrského stavitelství zastávali sta-
noVIsko, že ne ve všech případech měření posuvll je
přesná' nlvelace potřebnou. Kompromisém z diskuse o té-
to otázce je dodatek v čI. 19, podle něhož druh nlvelace
určí projektant po projednání s odbornými složkami..
Jsme názoru, že přIpuštění i technické nlvelace pro

měření často velmI nepatrných hodnot posuvu je určl-
tým nedOstatkem normy, I když s námI' stavební Inže-
nýři snad nebudou souhlasIt. Je známo, že technIcká
nlvelacepřipoutští střední chybu.± 7,5 mm/km, což je
hodnota častokráte převyšující' veHkostI posuvu staveb
v závěrečných fázích procesu sedání. Uvážíme-li, že
u nás se měří pouze stavby velmi dllležité a že v mno-
hém případě je užito výsledkll i k účelum vědecko-
vfzkumnfm, pak přesná nlvelace měla být normQU pře-,
depsána a pouze vfjimečně mohla 'bft připuštěna ni-
velaGe technIcká.
TechnIcká nlvelace mllže bft oprávněna v případech,

kde jde pouze o InformatIvní zjIštění pohybU; Metro-
stroj v Moskvě sleduje sedání podzemních staveb a je-
likož má zájem pouze o vertikální. posuvy řádu 3:"-5 cm
I více, používá k měření technIcké nlvelace [8].
Další článek normy, Č, 19, se zabfvá tvarem značek. \

Předepisuje používat značky naší státní měřické služ-
by.' Jsou tím míněny značky z šedé litIny typu III., IV.
a V. Vhodnostčepové značky typu V. není podle našeho
názoru· pro použití zejména v prllmyslovfch závodech
zcela jasná. Nepochybujeme o tOm, že pro jednotnou
nivelační síť je tato značka vyhOVUjící: zakládá se .do
objektfi hotovfch, osazuje se do zdiva celým dříkem'
až po hlavu a její poškození nebo dokonce zničení je
proto výjimečným zjevem.
Pro osazení do objektfi ve vf stavbě však jsou čeppvé

mačky typu V. - podle našich zkušeností - méně
vhodné; prótože jsou' příliš krátké. Uvažujme, že první
(iákladn1) zaměření značek se. zpravidla koná tak, aby
se pokud možno. zaznamenála prvotní fáze výstavby,
kdy na 1 cm2 přIpadá velmI malé zatížení. Bfvá to po
odstranění bedněrH na pilíříCh,. kdy také na hrubém
zdlvu nebyla ještě provedena povrchová úprava.
Jestliže se značka osadí do zdiva celfm dříkem, tj.

do hloubky ,120 mm, pak po konečilé povrchové I1pravě
zdiva vrstvou omítky .mocnostI nejméně 40 mm se vrchol
sférIcké plochy na hlavě značky dostane do těsné blíz-
kostI k defInitIvnímu povrchu zdiva. Jestliže zdlvo navíc
není svislé'), pak postavení nIvelační latě je znemožně·
no. Stává se rovněž,' že vrstva omítky bfvá I mocnější,
takže vrchol značky se dostane dovnItř omítky. K podob-
né sItuaci dochází rovněž .u značek do zdlva, které
se dodatečně obkládá kachličkamL
Avšak i opačné opatření, tj. mělké osazení značky

do zdlva s .ohledem na budoucí vrstvu omítky, mívá
někdy nepříznivé následky. Osadíme-li značku dohloub-
ky pouze asI 100 mm, je její exIstence ohrožena zejména
v prostorově omezenfch místech. Značka se uvolní nebo
zcela vyvrátí pod nárazy skládaných stavebních dílcll,
přIvleku ruzných konstrukčních dílcllap'od. Za nIve-
lační značku bývají s oblibou uvazována kotevní lana
jeřábů.
Podle našeho mínění tedy čepová značka pr~ ener-

getické závody by měla sIce podržet tvar typu V., měla
by však být asi o 100 mm delší a s poněkud silnějším
krčkem mezI hlavou a dříkem. .
Otázka tvaru pozorovaných značek je opravdu velmI

závažná. JakkoH se zdá neuvěřItelné, je skutečností,
že· do objektll jIsté naší velké elektrárny bylo jako po-
zorovaných značek použito čepll s válcovýmI hlavamI,
kde tedy, nadmořská Výška se vztahovala k povrchové
přímce válcové plochy; Lze jistě pochybovat, že po osa-
zení značky je tato povrchová přímka horIzontální. V té-

I že elektrárně a k témuž účelu byly použity dokonce

') Podle ČSN 73 2002 Doplněk má být maximální odchylka ll.h
sloupť\, zdí a jiných stavebních prvku od svislice
pří .jejích výšce;;;; 5 m ± 1 cm,
př.i výšce > 5 m ±. 0,2 cm na 1 m' výŠky,

nejvýše však ± 2 cm.

šrouby s šestIhrannou hlavou, takže zde se výška vzta-
hovala dokonce k ploše. V jiném prumyslovém závodu
plnily funkci pozorované značky pouze nýty délky asi
10 cm s vrchlíkovou hlavou, osazené způsobem obvyklým
u značek čepových. Nadmořská výška se zde vztahovala
k vrcholu hrany.'
Nutno rovněž UVítat, že do nové normy nebyla již po-

jata našroubovatelná značka podle návrhu Terzaghi-ho,
sestávající z válcové hlavy na dříku se závIty k za-
šroubování do zazděné kovové dutiny. Po zaměření se
hlava značky zase vyšroubuje, aby byla užita na dalším
místě. Značka, u níž se výška vztahuje k přímce, je
u přesné nivelace zcela nepřIjatelná [9]; mohla by být
s výhodou používána, kdyby její válcová hlava byla na-
hrazena hlavou kulovou ilO]. Značka takového druhu
byla jIž zkoušena v SSSR.
Nová norma připouští v závažných případech použít

I značek jiného vhodného tvaru; přimlouvali bychom
se; aby nýtů, šroubů apod. se užilo opravdu jen v ne-
zbytných případech.
ČI. 22 předepisuje, aby před osazením pozorovaných

značek byla provedena rekognoskace objektů, které se
účastní i zástupce projekční složky. I když místo pro
značku bude podle čI. 14 normy vyznačeno pi'ímo v plá-
nu, je možno na místě samém je upřesnIt.
Pokud jde o základní měření ještě před zahájením

stavby, musely by k tomu účelu být předem založeny
hloubkové značky; u nás s nimI nemáme zkušenostI,
nitím' jsoU studovány zkušenostI sovětské.
V čI. 26 hovoří norma o minImálních časových Inter-

valech měření, a to přI O% konečného zatížení, potom
při 25 %, 50 %, 75 % a při plném, konečném zatížení
zakladové pudy. Stanovené lhůty jsou mInImální a bu-
dou přizpllsobovány poměrům a potřebám na staveništi..
Posuvy bude nutno sledovat I po úplném dokončení'
stavby, .po zahájení provozu, a to až do úplného .do-
končení procesu sedání (čI. 24. a 31).
Formulace druhé věty v čI. 27 je poněkud nejasná

a měla by znít asI tak;to: "Absolutní orientace a Výšky
pevných I pozorpvaných bodl1 se získávají přIpojením
pevných bodů na body československých jednotných
sítí." PřIměření vodorovných posuvll se míní čs. jednot-
ná trIgonometrIcká síť a přI m'ěření posuvll svIslých
zase čs. jednotná síť. nivelační.
V závěrel1iné části (čI. 33 a 34.) se norma zabývá zpra-

cováním hodnot z měření a stanovením závěrll. Lze
souhlasit s tím, že norma nepožaduje tolIko prosté nu-
merIcké vfsledky - hodnoty posuvu jednotHvých zna-
ček .-.:: ale i další údaje, které dokreslují celou sItuaci
na stavenIšti v době měření: sltuace značek, záznamy
o postupném zatěžování základové spáry, zápIsy o po-
ruchách ní! _stavbě apod. Jsme názoru, že zpráva by
měla obsahovat i výpočetní část, aby pokračovatel v pra-
cích měl možnost učinit sl obraz o volených metodách
počtářského zpracování a o vnltřní kvali.tě početního
zpracování.
Závěrem lze říci, že nová norma bude dobrou po-

muckou našIm zeměměřIčům, kteří se zabývají speciální
geodézií v prllmyslových závodech.

Lektoroval: doc. inž. dr. Václav Krumphanzl, PS ČVUT
v Praze.
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[2] Z á r u b a, Q.: "Některé poznatky o zakládání vy-
sokých staveb v MOSk~ě". Inženýrské stavby 1955.

[3] E I ch o r n, G.: "Untersuchungen von Bodensen-
kungen in KonstanZ. , ." Zeitschrift f. Vermessungs-
wesen 1954.

[4] Kopie podrobné zprávy o měření, poslané měst·
ským měřickým úřadem v Ulmu autorovi..

[5] Nevlěre - Wilm-Perreau-Saussine:
"Auscultation topographique des barrages en euro-
chements par photogrammétrie terrestre". Révue
des géomětres franl;ais 1959.
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Geodetické stroje, přístroje
a pomůcky

Nový"theodolit Zeiss 'Theo 120

lnž. Pavel Vyskočil, VÚGTK, Praha

Firma VEB Carl Zeiss lena vyrobii'a v roce 1960 další
geodetický přístroj; malý theodolit Theo 120. Po Theo
010 a po zlepšení Theo 030 na' Theo 020 se samočinným
urovnáním indexu výš.kového kruhu, je jím doplněna
řada theodolitů o typ dosud postrádaný - lehký a snad-
no přenosný theodolit, který pro příznivé konstrukční
vlastnosti může být použit při vytyčovacích a mapova-
cích pracích, pro lesnické a důlní vyměřování a jiné
geodetické práce menší přesnosti.
Theo 12p je repetiční theodolit, vybavený stejnou zá-

padkou pro spojení' nebo rozpojení kruhu při reiteraci
jako Theo 020. Rovněž ustanovky pro hrubý a jemný
pohyb vodorovného kruhu JSOU uspořádány stejně jako
u Theo 020 [( 1J [2 J obr.]. Odlišně jsou vyřešeny usta-

. nov.ky hrubá [3J a jemná [4J verpkáLní. Prokladný da-
lekohl'ed je v obou polohách vybaven záměrnými po-
můckami [5], obdobně jako u Theo 010 nebo Theo 020
a má šestnáctinásobné zvětšení [Theo 030 nebo 020 zvět-
šení 25X J. Vodorovný a výškový kruh' je možno odečí-
tat s přesností na lc [l'J. Ve firemní literatuře je mimo
to uvedena přesnost smě;ru měřeného v obou polohách
dalekohledu, kterou charakterisuje střední chyba ± 60cc
[± 20"J [Theo 020 ± lOccJ. Váha přístroje 2,8 kg [Theo
020 nebo Theo 030 4,0 kgJ.
Z příslušenství, mimo běžné pomůcky, jako sluneční

clona, re.ktifikační trny apod. lze jmenovat centrační

Sem e rá d, A.: "Měření deformací údolní pře-
hrad.y ve Vranově nad Óyjí". Zprávy veřejné slUž-
by technické 1936.
Jan č R.: "Pozorování výškových změn poddolo-
vaného území ... " Zprávy veřejné služby technické
1936.

[8] B r a j t - Med v e c k i j: "Izměrenie osadok i de-
formacij sooruženij geodezičeskimi metodami".
Moskva 1959.

[9] Zem a n, J.: "Několik poznámek k pozorování se-
dáni základové půdy při průmyslových stavbá'ch".
Inženýrské stavby 1957.

[10] 'Z e m a n, J.: "Geodetické sledování deformací mon-
. tovaných staveb." Sborník VUT ,1958.

tyč, trubicový busolní usměrňovač, celokruhovou sázecí
busolu, nivelační sázecí libelu, barevné filtry, okulárOvé
hranoly pro strmé záměry a cílové terče. Průměr objek-
Uvu dalekohledu je p.řizpůsoben svými rozměry pro na-
sazení dvojobrazového dálkoměrného klínu Dimess 002.
Továrna VEB Oarl Zeiss Jena vyplnila theodolitem

Theo 120 mezeru v řadě svých geodetických přístrojů
a lze se proto domnívat, že i naše zeměměřická veřej-
nostpřijme toto obohacení výběru přístrojů, nesoucích
značku "Zeiss'-' s povděkem. Tímto theodolitem je také
téměř dovršena nezávislost zemí socialistického tábora
v .dodávkách málých a středních theodolitů na soukro-
mých západoevropských firmách.

Literatura: VEB Carl Zeiss Jena Druckschriften Nr. W
10-151~1.

Zlepšovací návrhy, problémy,
a stanoviska

Inž. Martin Baumann, (jaK v Liberci

Dosavadní tabulky otverců čísel tvoři celou knihu,
má·li být dosaženo dostatečné přesnosti za předpokladu
pohodlné interpolace.
Krátká tabulka zde popisovaná má za účel omezit roz-

pětí tabulky na 1 formát A4. Při tom je vyřešen požada-
vek pohodlné interpolace, která nevyžaduje ani násobení
ani děleni. Výsledná hodnota se získá sčítáriím údajů
přímo čtených v tabúlce. (Jedná se tedy osnížení stupně
početního úkonu podobně, jak to umožňují logaritmy.)'
Použiti tabulky dovolí vyhledat čtv:erec čísla s libovolnou-
přesností, což .není možné při použití dosavadních
tabulek.
Tabulka byla kónstruována pro argumenty ~0-99,

Desetinná čárka argumentu je uvažována za prvním dvoj-
číslím. Opravy pro první desetinné místo· argumentu
jsou obsaženy v prťLBečíkuvodorovného řádku se sloup"'
cem nadepsaným příslušnou číslici.
0pravy pro druhé a další desetinné místo se najdou

stejným způsobem', jenom se posune desetinná čárka
podle řádu číslice v argumentu.
Kromě toho je třeba přičíst opravy podle tabulky

v dolním pravém rohu .
Čísla obsažená v této dolní tabulce jsou v;ypočítána

pro první dvě desetinná místa argumentu a jsou udána
v jednotkách 10-4•
Opravy z dalších desetinných míst se provedou tak, že

z tabulky se vyhledají opravy pro všechny kombinace
číslic na desetinných místech argumentu s číslicemi ná·
sledujícími podle tohoto sehématu:

73, 6932 ~ 6 - 9, 6 3, 6 2
~ 9 - 3, 9 ---'- 2
~ 3- 2

Řád oprav z hlavní tabulky je zřejmý; klesá totiž
úměrně podle řádu číslice argumentu.
Řád poslední číslice opravy z dolní tabulky se zjistí

sečtením řádů číslic, pro něž je hledána oprava, a sníže-
ním tohoto součtu o 1.

Řá~ 10 -1-2-3-4
73 , 6932 Poslední číslice opravy pro

6-9 je řádu 10-4 = 10-1-(-2)-1,

6-3 je řádu 10-5 = 10-1+(-8)-1
6-2 je řádu 10-6 = 10-1+(-4)-1
9-3 je řádu 10-6 = 10-2+(-8)-1
9-2 je řádu 10-7 = 10-1+(-4)-1
3-2 je řádu 10-' = 10-8+(-4)-1
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o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 O 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 100 2.01 4,04 6,09 8,16 10,25 12,36 4,49 16,64 18,81 60 3600 12,01 24,04 36,09 48,16 60,25 72;36 84,49 96,64 108,81

1 121 2,21 4,44 6,69 '8,96 11,25 13,56, 15,89 18,24 20,61 1 3721 12,21 24,44 36,69 48,96 61,25 73,56 85,89 98,24 110,61

2 144 2,41 4,84 7,29 9,76 12,25 14,76 17,29 19,84 22,H 2 3844 12,41 24,84 37,29 49,76 62,25 74,76 87,29 99,84 112,41

3 169 2;61 5,24 7,89 10,56 13,25 15,96 18,69 21,44 24,21 3 3969 12,61 25,24 37,89 50,56 63,25 75,95 88,69 101,44 114.21

- 4 196 2,81 5,64 8,49 11,36 14,25 17,16 20,09 23,04 26,01 4 4096 12,81 25,64 38,49 51,36 64,25 77,16- 9O,()C)103,04 116,01

5 225 3,01 6,04 9,09 12,16 15,25 18,36 21,49 24,64 27,81 5 4225 13,01 26,04 39,09 52,16 65,25 78 ••36 91,49 104,64 117,81

.·6 256 . 3,21 6,44 9,69 12.96 16,25 19,36 22,89 26,24 29,61 6 4356 13,21 26,44 39,69 52,96 66,25 79,56 92,81) 106,24 119,61

'7 289 3,41, 6,84' 10,29 13,76 17,25 20,76 24,29 27,84 31,41 7 4489 13,41 26,84 40,29 53,76 67,25 80,76 94,29 107,84 121,41

8 324 3,61 7,24 1~,89 ~4,S6 18,25 21,96 25,69 29,44 33,21 8 4624 13,61 27,24 -40,89 54,56 68,25 81.,96 95,69 109,44 123,21

9 361 3,81 7,64 U,49 15,36 19.25 23,16 27,09 31,04 35,01 9 4761 13,81 27,64 -41,-4955,36 69,25 83,16 97,09 11-1,04 05,01

20 ··400 ·4,01 8.04 12,09 16,16 20,25 24,36 28,49 32,64 36,81 70 4900 14,01 28.04 -42;09 56,16 70,25 84,36 9l1.49 112,64 126,81

1 441 4,21 8,44 12.69 16,96 21,25 25,56 29,89 34;24 38,61 1 5041 14,21 28,44 42,69 56,96 71,25 85,56 1)9,89 H4,24 128,61

2 484 4,41 8,84 13,29 17,76 22,25 26,76 31,29 35,84 40,41. 2 5184 14,41 28,84" 43,ZCJ57,76 72,25 86,76 101,29 lt5,84 130,-41

3 529 4,61 9,24 13,89 18,56 23,25 27,96 32,69 37,44 42,21 3 5329 14,61 29,24 43,89 58,56 73,2~ 87,96 102;69 117,44 132~1 .

•• 576 '4,81' ,~,64 14,49 19,36 24,25 29,16 34,09 39,04 44,01 4 5476 14,81 29,64 44,49 59,36 74,25 89,16 104,09 U9,IM 134;(U

5 62~ "5,01 10,04 15,09 20,16 25,25 30,36 35,49 40,64 45,81 5 5625 15,01 30,04 45,09 60,16 75,25 90,36 105,49 120.64 135,81

6 676 5,21 10,44 15,6'9 20,96 26,25 31,56 36,89 42,24 47,61 6 5776 15,21 30,44 45,69 60,96 76,25 91,56 106,89 122,24 137,61

.7 ·729 5,41 10,84 16,29 21,76 27,25 32,76 38,29 43,84 49,41 7 5929 15,41 30,84 46,29 61,16 77,25 92,76 08,29 123,84 139,41

8 784 5,6l lt,24 16,89 22,56 28,25 ~3,96 39,69 45,44 51,21 8 6084 15,61 31,24 46,89 62,56 78,25 93,96 109,69 125,44 141,21

9 841 5,81 11,64 17,49 23,36 29,25 35,16 41,09 47,04 53,01 9 6241 15,81 31,64 47,49 63,36 79,2~ 95,16 111,~ 127,04 143,01

·30 900 6,01 12,04 18,09 24,16 30,25 36,,36 42,49 48,64 54,81 80 6400 16,01 32,04 48,09 64,16 80,'5 96.36 112,49 128,64 144,81

t 961 6,21 12,44 18,69 24,96 31,25 37,56 43,89 SO,24 56,61 1 6561 16,21 32,44 48,69 64,96 81,25 97,56 113,89 130,24 !46,61

2 1024 6,41 12,84 19,29 25,76 32,15 38,76 45,29 51,84 58,41 Z 6724 16,41 32,84 49,29 65,76 82,25 98;76 115,29 131,84 148,4!

3 1089 6,61 13,íi1419,89 íiI6,56 33,25 139,96 46,69 53,44 60,21 3 6889 !6,61 33,24 49,89 66,56 83,25 99,96 116,69 133,44 15Q,21

4 1156 6,81 13,64 20,49 27,36 34,25 41,16 48,09 55,04 62,01 4 7056 16,81 33,64 50,49 67,36 84,25 101,16 U8,09 135,04 152,01

5 1225 7,01 14,04 21,09 28,16 35,25 4íiI,36 49,49 56,64 63,81 5 7225 17,01 34,04 51,09 68,16 85,2~ 102,36 119,49 136,64 153,81

6 !-296 7,21 4,44 21,69 28;96 36,25 43,56 SO,89 58,24 65,61 6 7396 17,21 34,44 51,69 68,96 86,21; 103,56 120,89 138,24 155,61

7 1369 7,41 14,84 22,29 29,76 37,25 44.76 52,29 59,84 '67,41 7 7569 17,41 34,84 52,29 69,76 87,25 104.76 122,29 139,84 157,41

8 1444 7,61 15,24 22,SCi 30,56 38,25 45,96 53,69 61,44 69,21 8 7744 Í7,61 35,24 52,89 70,56 88,25 105.96 123,69 141,44 159,21

9 1521 7,81 !5,64 23,49 31,36 39,25 47,16 55,09 63,04 71.01 ·9 7921 17,81 35,64 53,49 71,36 89,25 107,!6 125,09 143,04 161.01

40 !60(, 8,01 .16,04 24,09 32,16 40,25 48,36 56,49 fj4,64 72,81 90 8100 18,01 36,04 54,09 72,16 9O,2~ 108,36 126,49 144,64 162,81

1 1681 8,21 16,44 24,69 32,96 41,25 49,56 57,89 !66,24 74,61 1 8281 18,21 36,44 54,69 72,96 91,25 109,56 127,89 146,24 164,61

2 1764 8,41 16,84 25,29 33,76 42,25 50,76 59,29 67,84 76,41 2 8464 18,41 36,84 55,89 73,76 92,25 110,76 129,29 147,84 166,41

3 !849 8,61 17,24 25,89 34,56 43,25 51,96 60,69 69,44 78,21 3 8649 18,61 37,24 56,49 74,56 93,25 111,96 130,69 149,44 168,21

" 1936 8,81 17,64 26,49 35,36 44,25 53,16 62,09 71,04 ,8().01 4 8836 18,81 37,64 57,09 75,36 94,25 113,16 132,09 151,04 170,01

5 2025 9,01 16,04 27,09 36,16 45,25 54,36 63,49 72,64 81,81 5 1)025 !9,OI 38,04 57,09 76,H 95,25 114,36 133,49 152,64 171,&1

6 2U6 9,2! 1.8,44 27,69 36,96 46,25 55,56 64,89 74,24 83,61 6 9216 19,21 38,44 57,69 76,96 96,25 115,56 134,89 154,24 173,61

7 2209 9,41 18,84 28,29 37.76 47,25 56,76 66,29 ~5,84 85,41 7 9409 19,41 38,84 58,29 77,76 97,20; 116,76 136,29 155,84 175,41

8 2304 9,61 19,24 28,89 38,56 48,25 57,96 67,69 77,44 87,21 8 9604 19,61 39,24 58,89 78,56 98,25 117,96 137,6~ 157,44 177,21

9 2401 9,81 19,64 29,49 39,36 49,25 59,16 69,09 79,04 89,01 9 9801 19,81 39,64 59,49 79,36 99,25 119,16 139,09 159,04 179,01

'50 2500 10,01 20,04 30,09 40,16 50,25 60,36 70,49 80,64 90,81 1 2 3 4 S 6 7 8 9
1 íiI601 10,21 20,44 30,69 40,96 51;25 61,56 71,89 82,24 92,61 O -9 -36 -81 -144 -225 .324 -441 ·576 .729

2 2704 10,41 20,84 31,29 41,76 52,25 62,76 73,29 83,84 94,41 1 "u 4 .21 -64 ·125 -204 -301 ·416 .549
32809 ,10,61 21,24 31,89 42,56 53,25 63,96 74,69 85,44 96,21 2 31 44 39 16 .25 -84 !61 .256 .369

" 2916 10,81 21,64 32,49 43,36 54,25 65,16 76,09 87,04 98,61 3 51 84 1)9 96 '. 75 36 .21 -96 ·189

5 302$ 11,0! 22,04 33,09 44,!6 55,25 66,36 77,49 88,64 99,81 4 71 124 159 176 !75 .156 119 64 .9

6 31~ 11,21 22,44 33,69 44,96 56,25 67,56 78,89 19O,íi14101,61 5 9! 164 219 256 275 276 259 224 171

·7 3249 U,41 22,84 34,29 45,76 57,25 68,76 80,29 91,84 103,41 6 111 204 279 336 375 396 31)9 384 351

8 3364 11,61 23,24 34,89 46,56 58,25 69,96 81,69 193,44 105,21 7 131 244 339 416 475 516 539 544 531

9 3481 11,81 23,64 35,49 47,36 59,25 71,16 83,09 9$,04 107,01 8 151 284 31)9 496 575 636 679 704 171

160 3600 12,0 24,04 36,69 148,16 60,25 72,36 84,49 ,96,64 108,81 9 171 324 459 576 675 756 819 864 891
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73 693,22 = 73,69322 • 10&

73,69322 = 5329 řádek 73, sloupec O

I87,96 sloupec 6 z,
hlavní13,221 9 tabul-4389 3

2924 2 ky
351 řádek 6 sloupec

n279 6 z
204 6 dolní
459 9 tabul-
324 9 ky
84 3

543(l,68772624

Při odmocňování postupujeme obráceným postupem.
Odečítáme od dané hodnoty nejbližší čísla z tabulky a
pro získaná desetinná, místa zároveň vyhledáme v dolní
tabulce opravy, které od zbytku rovněž odečítáme.

Příklad:

V5430,68772624
5329 73,
~1O~-68772624
87,96 0,6
13,72772624

~13,221 ......•. 0,09
0,50672624

__ ~3_5_1_._ - oprava z dolní tabulky pro 6-9
0,47162624
4389. . . . . .. 0,003

0,03272624
279
459,

0,02947724
2924 ..... , 0,0002

0,00023724
204
324

84
--, '0-:00000000

- oprava pro
- oprava pro

6-3
9-3

- oprava pro
-opravapro
- oprava pro
73,6932

6-2
9-2
3-2

Příklad volen na více desetinných míst. Spokojíme-li
se s menší přesností, vyjde celá početní operace mnohem
jednodušeji, neboť opravy malého řádu lze zanedbat.

Lektorovala: Irena Pako8tová, prom. mat., VÚGTK, Praha

Kartografie na. XIX. kongresu Mezinárodní
, geografické unie

Ve dnech 6.-13. srpna 1980 se konal ve Stockholmu
XIX. kongres Mezinárodní geografické unie, jehož se
zúčastni'lo celkem 1300 zástupců 61 zemí. O jeho rozsahu
svědčí rovněž 650, zpráV s bohatou geografickou a karto-
grafi'ckou problematikou, předložených k posouzení a
5 výstav (národních atla/,u, tematických map, populačních
map,švédských' katastrálních map a současných švéd-
ských map) uspořádaných u přfležitostr kongresu. Jed-
nání se též zúčastnHa ,čs. delegace, jíž ;tvořili zástupci .
qs.akademie věd, ministerstva -školství a kultury a
Ustřední správy geodézie a kartograf1e. ,
NejdiHežitěJšírriiorgány Mezinárodní ~ografické unie

jsou vědecké komise, neboť sdružují odborníky všech
členských států v mezinárodní spolupráci, podle jejíž
výsledků je posuzována č'innost celé unLe.

Z komisí s kartogMfickým :i'Jaměřeníin nutno velmi
Vysoko hodnotit především aktivitu komise národních
atlasů, vytvořené v r.' 1956 díky zájmu řady států o tvor·
bu národních atlasů. Z iniciativy předsedy komise pro-
fesora Sališčeva (SSSR) se kona,lo v srpnu r. 1958

v Moskvě plenární zasedání komise, 'k 'němuž byli po-
zváni též zástupci všech států sQcialistického tábora.')
Závěry i moskevského plenárního :i'Jasedání usměrnily

program jednání komise národních atlasů v rámci
XIX. kongresu. Podlé předchozího příslibu sovětská de-
legace předložila monografii "Národní atlasy, jejich
historie, rozbor a cesty dalšího zdokonalení a sjedno-
cení", zpracovanou kolektivy vědeckých pracovníků
MoskeVské' university, MIIGAiK a CNIIGAiK, dílo vysoké
vědecké hodnoty, jež bude neocenitelnou zásadní směr-
nicí pro kartografické organizace ve všech, státech pra-
cujícina národním atlasu. Polští zástupci připravili
přehlednOU informativní dvoudílnou publikaci o biblio-
grafii komplexních, národních a regionálních zeměpis-
ných atlasů a bibliografii publikací týkajících se ná-
rodních atlasů. Pracovníci koncernu Esselte (Švédsko)
přednesli zprávu o metodách zpracování národního
atlasu Švédska, jehož kartografická i reprodukční úro-
veň byla příznivě hodnocena. O tvorbě národních' atlasů
informovali v průběhu 'jednání komise' zástupci někte-
rých dalších států; Doc. Dr. Blažek (ČSSR) přednesl
např. rozbor problematiky hospodářských map. Výsledky
jednání prokázaly, že stánovenéhlavní úkoly komise
byly úspěšně splriěny. Zároveň však vyvstaly nové prob-
lémy, jež budou tvořit pracovní náplň komise v dalším
období. Je to především:

- rozšíření mezinárodní činnosti koinise, navázání
užší spolupráce s jednotliVými státy a vyšší využiváni
'mapové i ostatní, písemné dokumentace,

- sjednocení 'obsahu a legendy hlavních atlasových
map,
- rozbor regionálních atlasů a jejich využití pro ná·

rodní atlasy,
- studie využití obsahu národních atlasů v jednotli·

vých státech,
- studie údržby a -aktual1s~De národních atlasů.
Komise pro geografickoukartografii ft fotogeografii

za předsednictví prof. Imhofa (Švýcarsko I věnovala ve
svých zasedáních pozornost nejrůznějším kartografickým
problémům. Z řady dokumentů předložených kongresu
vyvolaly největší zájem tyto předneseně zprávy:
- Zaruckaja (SSSR): Tendence vývoje sovětských

hypsometri'ckých a geomorfologických map.
S odvoláním na svou významnou práci o sovětských

hypsometrických mapách aut{)r~a zhodnotila dosavadní
způsoby znázorňování terénu na mapách a uvedla ,zá-
sady sovětské metody, jejíž předností je správné zobra-
zení terénu ve všech částech, především v horách, bez
použití metody stínovaného terénu a s vhodným využi·
tím bohaté stupnice vrstevnic. Tentozpúsob však před-
pokládá dostatek potřebných kartografických materiálů
Pro geomorfologické mapy různých měřítek je řeŠJ8n
jednotný soubor smluvených značek. Hypwmetrická
mapa SSSR 1:2,5 mil. a nová geomorfologická mapa
SSSR ,1 :4 mil., obě vystavené v expozici tema'tických
map, byly zpracovány podle nových sovětských zásad.
Obsah obou těchto map se vzájemně vhodně doplňuje.
- Keates (Švédsko): Znázorňování zemského povrchu

v barvách na mapách malého měřítka.
Jde o nový pokus o znázorňování zemského povrchu

zptJ.sobem odpovídajícím skutečnosti na mapách maléM
měřítka. Na rozdíl od dosavadního (klasic],{ého I způ-
sobu, při němž barva znázorňuj-e výšky a výškové roz,
díly, je užíváno barvy k vyjádi'-ení obrazu existující kra-
jiny. Metody bylo použito pro lejjecké mapy SAS.
Negativní stránkou způsobu však je, lže každá barevná
mozai'ka rozrušuje výraz formy, což působí potíže, chce·
mecH vyjádřit terén. Problém je o to obtížnější, čím je
mapa podrObnější, čím j,e měřítko. rrl'enší. Tento způsob,
jenž vyžaduje nejv'yšší úrove-ň kresby a reprodukce, ne-
n<ihMzuj-e dOsavadní metody, ukazuje však nový směr,
rejména s ohl1edem na možnost využití leteGkých snímků.
-Komkov (SSSR): Vědecké zpracování problémů

kartografické generalizace a vývoj sovětské kartografie.

') V důsledku neúčasti zástupců z CSSR na tomto závažném jed-
nání jsme u nás postrádali potřebné informace o leho průběhu
a výsledcích a o pracích spojených s tvorbou národních atlasů
v ..jednotlivých státech.

1961/37



Sovětská kartografická škola věnuje velkou pozornost
genemlizaci, 'jež tvoří stěžejní a stále živý problém při
zpracování obsahu map. KřeŠ€ní těchto otázek se stále
více využívá statistických metod. Za uplynulých 15 až
20 let bylo v SSSR vydáno cca 100 děl o kartogmfické
generalizaci. Nové zásady jsou zahrnuty jak, v učebnl-
cícp, tak i v příručkách I,l. směrnicích pro kartografické
práce. To přispělo k dalšlmu systematickému zdokona
lení a zkvalitnění sově'tské' kartografické produkce. .
~ Shermani (USA): Nové horizonty v kartografU --

funkoe; :automatizaoo a znázorňování.
Rychlý rozvoj vědy ovlivňuje i ~rtografické práce,

jejich hospodárnost a výrazové prostředky. Doporučuje.
se výzkum ve třech směrech:
~ ,je nutno především určit hI<ivní účel mapy, její

pusobení na. uživatele s ohledem na jeho schopnosti
vnímat ,výrazové formy mapy;
- převod údaju v mapách na děrné pásky umožňuje

přesná kartometrická měřeni, usnadňuje zpracování
údajů nejrůznějším zpusobem, rychlostí i přesností. Me-
chanická zařízení otvírají nové horlzontý pro kartogra-
fickou práci, jež byly dosud uzavřeny s ohledem na
značnou potřebu pracovních sil a času;
-, převod údajů a myšlenek do. kartografického zná-

zornění je nutno uskutečnit vhodným výběrem I aplikací
zásad kresby. v' tomto směru je poti\ebný pruzkumná-
zoru uživatelů map, průzkum čitelnosti, barevného vy-
jádření a symboliky, vizuálního dojmu mapy apod. Vel-
'kým 'přínOse[I1 jsou komplexní nové metody užité karto·
grafie (rytí, metoda sloupávání, kopírování atd,). Další
, vývdjpř,edpokládá spolupráci s jinými příbuznými o!,Jory.

- Gardlner(Velká Británie)': ,Nové zhodnoooní mezi-
národní mapy s~ěta v měřítku 1 : 1 mil. '
Zásady prozpmcování mezinárodní mapy světa (IMW J

1 : 1 mil. stanovené v r. 1913 značně zastaraly. Proto se
navrhují změny IMW;,jež by odpovídaly novým poža.
davkům. Projevuje se snaha zlepšit dosud velmi nedo-
konalou organizaci prací na IMW; je~ v posledních 1!8-
tech je značně' ovlivněna západními vojenskými kar-
tografickými s!užbanii a sladit tyto' práoo s' tvorbou
mezinárodních map ICAO. . ,
Hlavním posláním komise pro vyučování zeměpisu ve

školách je zpracovat program základních zeměpisných
znalostí, jež. by měli ,mít žáci po absolvování škply I. <li
II. stupně s ohledem na svuj duševní vývbj. Výzkum
v tomto směru byl organizován v různých státech a
získal podporu i se 'strany UNESCO. V řadě předlože-
ných zpráv byl zdůrazňován princip vyučování regionál-
nlmu zeměpisu na úkor všeobechýchzhalostí o ze~ěpisu
'věta, nutnost zVýšení. názornosti při vYllčování země·
pisu a potřeba podrobnějšího zpracování koncepce vý-
uk,>' ,pro každou školu podle vyspělosti žáka.
Značná pozornost je věnována výzkumu kartografic-

kých učebních pomů'cek. Bude účelné. zhodnotit a vzá-
jemně porovnat obdobné práce prováděné u nás s, pra-
cemi, o nichž bylo referováno.
Pro dalšíobdobílíyly stanoveny následující hlavn~

úkoly komise
k '~"';rgaříizov~d~išt~'ý'~killU"'v- iiiětiňá'i-0dii1;;'" měřítku,
., pokračovat ve spolupráci s UNESC,Opři vytváření

učebních programů pro vyučování zeměpisu,
- podněcovat rozvoj a zkvalitnění vyučování země-

pisu v jednotlivých státech.
Z kartografického hlediska byla významná též jednání

dalších komisí, př-edevším komise pro využití půdy (land
use], pro populační mapu světa, pro klasifikaci knih a'
map v knihovnách, pro bibliografii starých map aj.
Velmi názorný přehled o pracích ,na národních i re-

gionáJních 'atlasech poskytla výstava národnlch atlasů,
jíž S1ezúčastnilo oolkem25 států. Zaslouž,enou pozornost
vzbudila zejména' rozsáhlá atiasová díla SSSR [Mol'skoj
atlas I. II. III., Zeměděl,ský atlas - v přípravě, Atlas
istorii geografičeskij otkrytij aj.)', dále nové národní
atlasy: Atlas .de Belgique, Atlas of' Australian .R,esources,
Atlas du Canada, Atlas of India, Atlas of Sweden, atd.
Výsta~ě tematických' map, jíŽ se zúčastnilo celkem

20 států dominoval vhodný výběr map zpracovaný
v SSSR. Z nich je nutno především uvést 'Hypsometric-
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kou mapu SSSR 1: 2,5 mii., Geomorfologickou mapu
SSSR 1: 4 mil., Mapu rostlinstva SSSR 1":4 mil. a dále
Mapu národu světa 1 : 15 mil. Z dalších exponátů zaujal
soubor tematických map oblasti Drenthe (Holandsko),
fvancouzské a italské plastické mapy a přehled techno-
logie positivního rytí (Norsko). Výstava map a geogra-
fických publikací USA byla tematicky zaměřena na Salt
La<ke Area. Rovněž ,eXipozice ČSSR obsahufící soubory
nejdůležitějších .kartografických děl vydaných v posled-
ní době ÚSGK se těšila velkému zájmu účastníku.
Na výstavě švédských map zaujala ekonomická mapa

Švédska v měř. 1:10000 (fotomapa), ukázka leteckých
map SAS se znázorněním terénu "odpovídajícím skuteč-
nosti", přímé zvětšeniny topografické mapy v měřítku
1:50000 dá měřítka 1:5000 pro školní účely, ukázka pří-
mé mechanické zvětšeniny školní atlasové mapy 1:1 mil. .
na nástěnnou mapu v měř. 1:100000, dále populační a
zemědělské mapy zhotovené s využitím děrrtoštítkových
počítacích strojů.
,Výstava katastrálních map ukázala výVOjšvédské kra-

jiny i map velkého měřítka v období 1630-1960. Obsah
i zpusob zpracování současných švédských katastrálnfch
map však nedosahuje úrovně obdobných našich map ve
velkém měřítku.
Výstava populačních map navazovala tematicky na jed-

- nání komise pro světovou populační mapu a shrnovala
výsledky prací z tohoto úseku ve vŠ€ch zúčastněných
státech.
Koncern Esselt'l!. Akciová společnost Sveriges Litogra-

fiska Tryckerier [Esselte), kam se v prů'běhu jednání kon-
gr,esu uskutečnila exkurse, vznikla v r. 1913 sloučením 13
polygrafických závodů. Dnes ESSleltespojuje asi 80 zá-
vodu a se svými 7500 zaměsthanci patří k největším
podnikům tohoto druhu v západní Evropě. Zabývá se růz-
nými úseky polygrafického prumyslu. Má své lesní zá-
vody, pily, papírny, kartografické podniky a reprodukci,
knihařské závody, podniky pro výrobu u'čebních pomů-
cek, propagační podnik a zajišťuje distribuci. O rozsahu
strojového parku svědčí asi 100 ofSletových strojů a de-
sítky dalších papír,enských, tiskařských, sázecích a kni-
hařských strojů a zařízení. Monopolní postavení umož-
ňuje koncernu Esselte ovlivnit ceny polygrafických vý-
robků. Proto také JSou ceny mapových a atlásových děl
i ostatních geograHckých pll.blikací ve Švédsku znač-
ně vysoké.
Na i1seku kartograHe jsou v ESSlelte 3 podniky:
Generalstab€ns Litografiska Anstalt,. který zpracovává
úřední mapy,
Kartografiska InStitutet, jenž pracuje na tematických
mapách a atlasech a
Esselte Map Servioe, j<ežvydává mapy pro zahraniční
objednatele.
Hlavními úkoly na úseku kartografil8 jsou:
zpracování ekonomické mapy Švédska v měř. 1:10000
(fotomapy),
vydání nové řady topografický-ch map 1:50000 s pěti-
metrovými vrstevnicovými intervaly,

-- národní atlas Švédska,
školní mapy s atlasy,
turistické mapy, automapy, plány měst apod.
Projevuje s'e snaha po standardisaci kartografických

prací a po odstraňování manuální práce. Přitom se :vy-
chází z rozboru nových metod užité kartografie v zahra-
,ničí (především v USA a ve Velké 'Eritánii). Využívá se
souboru plastických l;lmot, většinou amerického puvodu.
U děl, u nichž se nepředpokládá mnoho oprav, je zave-
dena technika positivního .rytí všech čarových prvků
i značek. Používá se též kontaktních rastru, nových kopí-
rovacích způsobů, vícebarevných 'ofs,e,tových (strojů
(až čtyřbarevných) apod. Pro rytí jsou k disposici tři
vrstvy:americká (StabilinL anglická (Astrafoil) a švéd-
ská. Používané safírové jehly umožňují rytí až 500 000
značek bez broušení. V plném rozsahu S<8 využívá rovněž
sloupávání vrstev. ,
Základním ryselfl jednání XIX. kongresu byla bohatost

pmgramu, 'jenž vcelku poskytl spol~hlivý přehled o sou-
časném stavu jednotlivých vědních disCiplín a přitom pro
každý úsek přinesl nové podněty a poznatky.
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Průběh jednání valného sp.romáždění i prací odborných
komisí svědčily o stále rostoucím vlivu socialistických
států na usměrňování další činnosti Mezinárodní geogra-
fické u.nie. Důsledkem toho téŽ bylo, Žtevedoucí národní
delegace SSSR akademik Gerasimov byl -jmenován místo-
předsedou Unie a zástupci SSSR i ostatních socialistických
států byli zvoleni předsedy nebo členy odborných komisí.
V průběhu kongresu došlo též k vytvorení tzv. kartogra-
fické komise, jejímž hlavním úkolem bude zptostředkovat
styk s nedávno založenou Mezinárodní kartografickou
asociací, ovlivňovanou soukromými, státními i vojenský-
mi kartografickými organizacemi západních států. Pro
nevyjilsněnost programu kartografické komise se ne-
zúčastní čs. zástupci zatím aktivn9 práce v této komisi.
Ke zlepšení činnosti unie přispěla především aktivita

sovětských zástupců, jak v 'období uplynulých čtyř let,
tak i v průběhu kongresu. Stěžejní problémy, jimiž se,
zabývá sovětská geografie a kartografie, jako např. tep
lotní a vodní rovnováha zemského povrchu, teoril8 zona-
lity pevnín a oceánů, krajinné studie, tvorba komplexních
map. rozvoj produktivních sil v ekonomických oblastech,
rozbor úkolů spojených s pretvářením přírody apod. tvoř
základ současné světové problematiky v těchto- obor1ech.
V ostatních zúčastněných státech socialistického tábora
je patrný především velký rozvoj hospodářské geografie,
jež je velmi úzce spjata s řešením ekonomických problémll
socialistické výstavby. Pozornost většiny členských států
unie je zaměřena na problémy využití půdy, poznatky
získané v Antarktidě, krasové jevy, populační a jiné te-
matické mapy, tvorbu komplexních atlasových děl, pro-
blém vyučování zeměpisu, geomorfologické otázky, eko-
nomické raj6nování apod. Hostitelské sev,erské stát v
v přípravě na kongres ,vykonaly mnohé závažné vědecké
'práce. Proto' také publikace "Norden", poskytnutá účast-
níkům kongresu, podobně jakO někter,á další díla připra-
vená pro kongpes, dobře reprez,entuje severské státy.
Na kongr~su bylo možno informovat o kartograf1cké

činnosti v ČSSR, získat nejnovější poznatky o z'ahraniční
kartogpafii a r'ozšířit spolupráci se zahraničními karto-
grafickými organizacemi. Tím byl vytvořen základ pro
další 'intenzivnější sledování mezinárodní problematiky
a rozvíjení spolupráce v oboru kartografie.
Zkušenosti z úseku užité kartografie znovu potvrzují

i správnost Mstoupených směrů nové techniky [ryrtí, nové
způsoby kopírování, užívání sloupávací vrstvy apod.) a
poskytují obraz o současném stavu technického rozvoje
na tomto úseku ve světě. Ve srovnání s tím dosahuje
současný rozvoj Výzkumu a vývoje u (nás dobré l1rovně.
Rozhodněji je však nutno převést dosažený pokrok ve
vývoji přímo do výrobníhO procesu a ,ještě intenzivněji
se zabývat především další mechanizací práce, využívá-
ním chemických procesů a 'plastických hmot.
Na, úseku mapové tvorby je třeba plně podporo\'at roz-

voj výzkumných prací a intenzivněji sledovat pokrok, je-
hož bylo dosaženo v zahraničí. Zejména je nutno věnovat
zvýšenou pozornost ,vytváření objektivních zásad tvorby
pro· příští náročně práce, jež naŠi kJartografickou službu
čekají. Žádoucí je podstatně větší přínos geografických
věd, jejichž vliv na mapovpu tvorbu v zahraničí se
')řlznivě odráží v úrovni kartografické produkce.

[nž. Kouba, OSGK

Ze seminář~ VÚGTK '11 Praze
526.918.9 : 624/628 : 374.5 (437)

Dne 11. listopadu 1960 se konal seminář VÚGTK, na
kterémpředllesl referát soudruh inž Karel Tomsa na
téma: _"Někt~ré problémy aplikace fotogrammetrie. pro
projektováni stavebnich zařizeni". Semináře se zúčast-
nili zástupci ČVUT, ÚSGKa pracovníci fotogrammetric-
ké a stavební praxe.
Úvodem soudruh ~nž. Tomsa nastínÚ historický vývoj

užití fotogrammetrických metod při projektováhí staveb-
nÍCh úprav, V další části, na srovnání tří projektů: sil-

I nice ~e Zvolenu v roce 1925, dá'lnice ve Fr!inkfurtu nad
Moll.. v r.oce 1956, a dálnice v USA' v roce 1960, ukázal

,výVoJové etapy a možnosti využití fotogrammetrie, při
projektovální komunIkacI: Zatímco v. prvních dvou přípa-
dech 'bylo provedeno pouze jediné fotografování dříve

na mapě navrženéhoprůběhu komunikace, za účelem
zlsKánlpouKlauu pm pourobné plánování a vy[ycenl-
trasy,by~o by v přlpade posledním použito celkem ctyu-
Krát opaKovaného snímkováni. Přitom z prvního smm-
Kování byly pořizenyfotoplány v měřítKU 1: 12 000-
1 : 24000, sloužící k předběžnemu vytyčení trasy. Pro
upřesnění trasy bylo provedeno druhé snímkování 2 j{m
šIroké-ho pruhu v mětítku 1 : 12 000 pro plány v měřítKU
1:~~00. Po zvoíení nejvhodnějšlho ďeúnmvnihd průběhu
trasy, její stabHizaci a sig1nalizaci bylo provedeno třetl
fotografování v měřítku 1 : 3000 pro pořízení vrstevnic'o-
vých plánu v měří'tku 1 : 500. Na snímcích tře'tího foto-
grafování byly 10togrammetricky na autogram vytyčeny
a z,aměřeny podélné a příčné profily a připraveny pod-
kllady pro jejich vytyčení. Čtvrté snímkování, proveuené
po dokončení stavpy, slouží k propočtu vykonaných zem-
ních prací. Uvedený projoe'kt je zajímavý také proto, že
po všéch čtyřeoh snímkováních bylo maximálně využito
samočinných počítačů, a to: po prvlllím snímKování po-
kusně k určení nejVhodnějšího přibližného průběhu tra-
sy, ,po druhém snímlroválllí k upřesnění a volbě nejvhod-
nější trasy v predem nayrženém 2- km širokém pruhu
[podle póžadavku, aby objem vý1kopů byl zhruba roven
objemu násYPůJ po třetím snímKování pak k podrobné-
mu výpočtu plánovaných zemních prací [podle příčných
pr?filůJ, apo čtvrtém S~ímkování k celkové kalkulaci.
Referující pak dále pojednal o možnostech využití

[otogrammetrie pro projektování v, naší republice a
uveul někoUk pří,kladů ze své vlastní praxe~ Při té příle-
žitosti byl popsán způsob vyhledávání trasy budoucí sil~
nice, daného' spádu, na leteckém snímku. Vytyčování
stejného da;ného spádu je umožněno značkami v podobě
kružnic, jejichž obvod je vyznačen jednotlivými body,
nanesenými na sklíčkách vsunutých do každého z obou
okulárů stereoskopu. Poloměr kruŽll1ice je volen ta'k, aby
odpovídal určité délce v měřítku snímku. Středy obou
krožnic jsou I\Yznačeny bodovými značkami, vzájemně
posunutými o rozdílparalax odpovídající danému spádu.
Při práci s touto pomůckou potom nasadíme střed kruž-
nic-e na výc-hozí bod trasy na stereoskopickém modelu
terénu a vyhledáme průsečík bodové kružnice s teré-
nem, vyznačující konec prvního úseku trasy zvoleného
spádu. Pos'tupným přesazováním středu kružnice na tak-
to určené kooéové body jedno~livých úseků vytyčujeme
postupně hledanou trasu. Při té příležitosti bylo též uká-
záno početní řešení změny snímkového qtěřítka se změ-
nou relativní výšky na stereoskopickém modelu terénu,
integrací diferenciálních rozdílů paralax z jednotlivých
převýšení, podle rovnice

n

LI M;' = S M
m

V diskusi byl krHi:llOván způSQb čtyřnásobného letec-
kého snímkování, užitý 'v USA. Bylo konstatov!'ino. že po-
dobného způsobu je I1lIOžnovyužít, pouze ve státec;h, kde
,není pořízen souvislý podJrobný mapový podklad. Kladně
, bylo hodnoceno využití samočinných počítačů při volbě
nejekonomičtějšího průběhu trasy výpočtem přesunů zemi-
ny na různých alternativách trasy. Intenzivní využití foto-
grammetrických metod v, nejvyspělejším kapitalistiokém
státě, kde volba měřické metody je diktována konku-
renčním zápasem jednotlivých firem, svědčí o přednos-
tech fotogrammetrie při proje,ktování stavebních zařízení.

[nž. Vyskočil

Dny novétechn'iky v Českých Budějovicích
526:331.875( 437)

Ústav geodézie a kartografie v Českých Budějovicích
Uspořádal, spolu se závodní pobočkou vědecko-technické
společnosti, ve dnech 12. a 13. prosince 1960 Dny nové
techniky. Účastníky, byli povětšině vedoucí pracovníci
ústavu, všiehni vedoucí' středisek geodézie, vedoucí
měřických oddílů a pracovníci, kteří se přímo na za-
vádění nové techniky podíleli - celkem 88 poslu-
chačů.
Po zahájení .ředitele ústavu zdůvodnil technický ná-

městek inž. Novotný ve svém referátu význam technic-
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kého rozvoje pro čiimost ústavu a význam nové tech-
niky pro geodézii a kartografii v ČSSR.
Hlavní referát:"Použití jednosnímkové fotogrammetrie

pro mapování ve velkych měřitkách a zktlšenosti s vy-
hotovování mapových Podkladu v měřítku 1 :2000 i s po-
jekty" přednésl s. iuž. Prokeš. Bylo to velmi· zajímavé
seznámení posluchaču se zaváděním fotoplánu při vy-
hotovení mapových podkladů v měřítku 1: 2000 i s po-
užíváním trojúhelníkových sítí ke zhuštění bodového
pole při. mapování pro meliorace. Na ploše 107 km2

byly prakticky a úspěšně ověřeny výsledky provozního
výzkumu ústavu i několika zlepšovacích návrhu vlast-
ních pracovníků tZN s. Mandelíka na leteckou signa-
lizaci umakartovýmodpadem, ZN inž. Sýkory na po-
zemní signalizaci, ZN inž. Kříže na. masku pro pře-
kreslování ve vrstvách, ZN inž. Štěpánka pro reprodukci
fotoplánů). Výsledky, které s. inž. Prokeš uvedl jsou
úspěšné z hlediska kvality a zejména z hlediska dosa-
~eného ekonomického efektu. U mapování prováděného
tacheometricky na podkladě trojúhelníkové sítě bylo
docíleno zvýšení produktivity a snížení ceny jednoho

, mapového listu o 17 % proti běžně používaným
metodám. U mapování prováděného číselnou metodou
na podkladě fotoplánú dosáhla tato úspora plných
43 %. Přitom výsledné tisky map mají zachovaný foto-
grafický .obraz, což investor velmi ocenil.
V rozsáhlé. diskusi promluvilo několik pracovníku

ústavu podrobně o svých zkušenostech. při provádění
'mapovacích prací pro meliorace (iri.ž, Doležal o orga-
nizaci náletu a b přednáletové signalizaci, inž. Boud,a
o zaměření vlícovacích bodů, iUž. Štěpánek o montáži
fotoplánu a Jeho 'reprodukci, inž. Havlíček o organizaci
mapovacích prací). S. inž. Čáp přednesl několik kritic-

, kých připomínek k výpočtu produktivity práce geode-
tických a kartografických prací, k tvorbě cen, plánování
a vykazování prací. Zkušeností GTO v Praze s vyhoto-
vováním fotopliínu sdělil s. inž. Maršík. Inž. Skládal
z OSGK kladně zhodnotil dosažené výsledky a upozornil
na některé zahraniční zkušenosti.
Další referát: "Nové metody karto~raftckého a repro-

dukčního zpracování map" přednesl s. inž. J, Neumann
z KRO v Praze. Poukázal na zavádění nové techniky
vkartógrafii: soubor přístrojů a vrstvy pro kartogra-
fickou rytinu, polyvinylalkoholovou vrstvu pro přímé
pořízení pozitivní kopie z negativu a na nový postup
kartografického a reprodukčního zpracování topogra-
fických map 1: 10 000 'a uvedl i jeho ekonomické zhod-
nocení. '
Druhý den byl zahájen promítnutím několika filmu

(Zavolejte je' včas. Mapy v našem životě. Měření geodi-
metrem). V přednášce "Nové geodetické stroje a pří-
stroje" seznámil přltomné s.inž. Syrovátka s novými
stroji ve fotogrammetrii i v geodézii (stereometrograf,
elektrooptické a radiové dálkoměry, nivelační stroj
Kotli 007 a jiné). Druhá část přednášky byla věnována
počítacím strojům, strojům děrnoštítkovým a samočin7
ným počí,tačům. Přednáška dala ucelený' přehled o sou-
časném stavu přístrojů v geodézii.
Poslední přednášku: "Zlepšovatelské hnutí a další

směry jeho rozvoje" přednesl inž. K. Sýkora. - Zaměřil
se zejména na pííčiny, proč přespočetní růst zlepšova-
cích návrhů neroste výraz~ě efektivnost hnutí. Hlavní
důvody spatřuje ve velké druhovosti. zeměměřických
prací, při čemž většinou nejde o zpracovávání materiálů
a užívané měřické a počítací stroje lze bez továrního
vybavení zlepšovat velmi nesnadně.
Malá výstavka v Městském domu osV'ětÝ, která měla

, dobrý ohlas již v Písku a stane se putovní propagační
výstavkou po všech okresech, dobře doplnila poslední,
v pořad,í osmé Dny nové techniky v r. 1960.

lnž. František Cálek, OSGK, Praha

Geodetický ,obzor
sv. 7/49 (1961) č. 2

a z nichž osm byli diplomanti dálkového studia. Byli to
prvníprllcující, kteří bez přerušení zaměstnání získali
formou dálkového studia kvalifikaci zeměměřického
inženýra.
Diplomanti prokázali svými znalostmi, že jsou na

stejné úrovni, která se předpokládá u diplomantu den-
ního studia. Zkušební předpisy nerozlišují formy studií
a kladou stejně náročné požadavky na vědomosti jak
u studentů denního, tak dálkového, studia.
Výsledek zkoušek byl tento: 3 vyhověli výborně,

3 velmi dobře a 2 dobře. .Nikdo z nich nemohl být
s vyznamenáním proto, že během studií obdrželi u se-
mestrálních zkoušek několik známek dobrých a tak
i když diplomant. u státní závěrečné zkoušky vyhoví
výborně, nemůže být s vyznamenáním byť jen kvuli
jediné ,dobré. Diplomantům je site dána možnost opravit
si známky dobré na lepší v celkovém počtu tří. Má-li
jich více nebo' si je do počtu tří nezlepší, nemuže být
s vyznamenáním.
Diplomanti DS prokázali, že dálkové studium .je též

vhodnou formou k '. získání vysokoškolského vzdělání
a k' získání diplomu s kvalifikací zeměměřického' inže-
nýra. Tohoto způsobu studia by mělo být napříště t~ž
více používáno.
Studium pracujících (SP) - dálkové, večerní

vyžaduje při zaměstnání pevnou vůli a chuť do studia.
Možno říci,' že velkou úlohu tu hraje otázka volného
času ke studiu. I když se pro DS hlásí zpravidla vy-
spělejší uchazeči, kteří mají určité zkušenosti ze stu"
dovanéhoobóru, naráží zpravidla v prvých ročnících
na překážky, jak se vypořádat s teoretickými předměty.
Stává se, že mnozí se raději vzdají a studium opustí.
Ti však, kdož překonají prvé dva ročníky, seznamují se
pak již s látkou více praktickou nebo s aplikacemi
teoretickými a zde lze říci, že úbytek studentů je již
malý nebo žádný.
Dnes připravujeme na školách zlepšení studia pracují-

cích, hledáme nové další formy a snažíme se zjišťovat
nedostatky, jež chceme, odstranit, aby pracujícím bylo
studium ulehčeno aniž' by se slevilo na požadovaných
znalostech. Tak připravujeme již nyní skripta ze všech
předmětů, případně učebnice nebo učební texty, aby
pracující mohli podle volnosti studovat doma. Současně
připravujeme nové učební plány tak, aby některé těžší
předměty byly přednášeny buď úplně nebo z části, jiné
budou jen konsultovány. Současně se pomýšlí na zvý-
šení počtu konsultačních hodin v prvých třech letech
DS. Dosavadní studium trvalo 13 semestru a bude zkrá-
ceno na 12 semestru~
Avšak i se strany zeměměřických závodu bude nutno

podat ve větší míře pracujícím pomocnou ruku. Některé
závody již nynLprojevují zájem o své zaměstnané stu-
denty a podporují je. Bylo. by záhodno, aby každý
'závod, který doporučuje své zaměstnancel\e studiu na
vysoké škole, se také zavázal, že po dobu jejich studia
bude sledovat rust svých studentu a umožňovat jim studium
nejen poskytováním' potřebného volného času, ale též
jim na dobu studií přidělí odborníka, který na praco-
višti bude studujícím pomáhat a je kontrolovat. Tak
bude mít každý závod přehled o činnosti svých studu"
jících, který po (joplnění zprávou ze školy bude ukaza-
telem dobrého nebo nedobrého školení zaměstnance.
Taková spolupráce prospěje nejen škole a závodu, ale
i zaměstnanci a předejde se tomu, aby úbytek studují-
cích zaměstnanců byl co nejmenší, zvláště v nižších
ročnících.
Do budoucna počítáme s tím, že se zavedou ještě

další formy studia pracUjícíCh a proto je třeba, abychom
jíž od nynějška vytvářeli lepší podmínky studíjní jak
na škole, tak na závodech.
Závěrem blahopřejeme prvním absolventům DS na

zeměměřickém směru FS a současně se obracíme k nim
se žádostí, aby své zkušenosti ze studií a své názory
jak studium zlepšit sdělili Katedře mapování a karto"
grafie v Praze 1, Husova tř., 5.
Po projednání nových učebních plánu a forem studií

podáme novou zprávu.
Prof. dr. Pavel Potužák

vedoucí seskupení VIII FS
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'Přírůstky mapnvé dokumentace V"OGTKv Praze
CSSR
Plány mě'st:
Bratislava, hl'!vné mesto Slovenska, o'rientačný plán. Mierka

1:10 000. Vydala USGK. Spracoval a vytlačil KRÚ v Modre-Harmónii
3. vydanie - 1960. Náklad 32400 výt1ačkov 147001-79 4OOJ. Tlač;
ofset.
Rozměr kresby 81,3 X52 cm, složený do formátlÍ. 13X21,5 cm.

Cena 2.50.
VÚGTK čis. přír 407/60. ,
Plán Bratislavy v třetím vyi1ání má navíc výrazně vyznačený

okruh sběrné dálkové dopravy. Na druhé straně plánu jsou nově
upraveny a rozšířeny informace pro turisty.
~ubačovice. orientační plán. Měřítko 1:10 OQO. vydála ÚSKG.

Zpracoval a. vytiskl KRÚ v Praze ve spolupráci s ÚGK v Brně.
1. vydání - 1960. Náklad, 5000 výtisků. 'Provedení: ofset. Rozměr
kresby 36,5X 39 cm, složený do formátu 13X21 5 cm. Cena Kčs 3 -.
VÚGTK čís přír. 416/60. ' ,
Goltwaldov. Orientační plán. Měřitko 1:10000. Vydala ÚSGK.

Zpracoval a vytiskl KRÚ v Praze ve spolupráci s ÚGK v Brně.
1. vydání - 1960. Náklad 10 000 výtisků. Provedení : ofset. Rozměr
,kresby 63X32, Clil, složený do formátu 13,5X21 cm. Cena Kčs 3-.
VÚGTK čís. přír. 295/60. '
orientační plán Opavy. Měřítko 1:10 000. Vydala ÚSGIK. zpracoval

a vytiskl KRÚ 'V Praze. 1. vydání - 1960. Náklad 600 výtisků.
Provedení: ofset. Rozměr kresby 30X21 cm složený do formátu
13.5X22,5 cm. Cena Kčs 1,50. '
VÚGTK čís. přír. 294/60.

. Mariánské Lázně. Orientační plán. Měřítko 1:10 0001 Vydala
USGK. z'pracoval a mapovou část vytiskl KRÚ V Praze ve spolu-
práci s UGK v PlznJ. 1. vydání - 1960. Náklad 25 DDD výtisků. Pro-
vedení: ofset. Ro,změr kresby 57,5X67 cm, složený do formátu
13,5X21 c~. cena Kčs 4,-.
VÚGTK čís. přír. 296/60.
Orientační plány měst a lázeňských míst s topografickou situací

a s názvy ulic, mají vody modře a lesy zeleně vybarveny. Za·
kreslené jsou sítě městských hromadných dopravních prostředků.
Plány doprovázejí četné mformace důležité pro návštěvníky.

Soubor turistických map:-
liráskův kraj. Měřítko 1:100 ODD. Vydala ÚSGK. Zpracoval a vytiskl

KRU v Praze. Turistický obsah schválen Ústředním odborem turisti-
ky ČSTV, 1. vydání - 1960, Náklad 30000 výtisků. Provedení: ofset.
Rozměr kresby 36X4<l cm, složená do formátu 13X22 cm. Cena
Kčs 4,-. ,
VÚGTK čis. přír. 414/60.
'Turistická mapa broumovského výběžku a části Orlických hor
obsahuje řadu smluvených značek důležitých pro luristiku.
Gelnlca a okolie. Mierka 1:75 ODD. Vydala, SGK na Slovensku v spo-

lupráci so Slovenským ústredným výborom ČSTV. spolupracoval
a vytlačil KRÚ v Modre-HarmMiJ. Turistickú jláplň sch,válil SÚV
CSTV. 1. vydanie - 19'60. Náklad 6400 výtlačkov. Tlač: ofset.
Rozměr kresby 75,5 X69 cm, složená do formátu 13X22 cm. Cena

Kčs 5,-. I

VÚGTK čis. přír. 406/60.
Turistická mapa okolí Gelnice zaujímá území na sever po státní

silnici ze Spišského Podhradí do prešova a na jih "PO státní' silnici
z Rožňavy do Košic. Mapa je v provedení dříve již vydaných map
tohoto měřitka, toliko při pravém okraji jsou navíc kresby zříce-
niny Spíšského hradu a sedmi horských chat s odkazem na místo
v plánu, s výškami nad mořem a s udáním místa, odkud jsou pří-
stupné. Na zadní straně mapy je "stručný turístic"ký a kultúrno-
vlastívedný obsah";

Různé:
Slovenské národné povstanie - mapa pam:itných, míest a bojov.

Mierka 1:500 000. Kuželové vyrovnávacie zobrazenie. Vydala SGK na
Slovensku. Spolupracoval Sv1iz protifašistickýtjI bojovníkov v Bra-
tislave. Spracoval a vytlačil KRÚ v Modre-Harm6niJ. 2. prepraco-
vané vydanie - 1960. Náklad 8400 výtlačko-v. Tlač: ofset.
Rozměr kresby 87,5X56 cm, složená do formátu 13X21 cm. Cena

Kčs 5,-.
VÚKTK čís. přir. 405/60.
Druhé vydání této mapy je zcela přepracované ve vyznačení

sledu historických událostí. Hranice ?ýv.aléhosloyenskéhq št~tu
jsou méně, výrazně zakres,leny, navíc le cervenou carou vyznacen
průběh fronty ke dni 25. XI. 1944 východně od Humenného a· ke
dni 25. I. 1945 směřující·z jihu od Štúro'va, na Levici, TisJvec,
SpiŠ. Podhradie a Kežmarok. No'vě upravenými směrovkami je vy-
značen postup německých' jednotek proti povstalcům a novými
smluvenými značkami děje vztahující se k místům povstácní,
Po pravé straně mapy je obsáhlý popis "Priebeh a historícký

význam Slovenského národnéhu povstania". Na rubu mapy jsou
fotografické reprodukce šestnácti památníků (s popisem a odkazem
na místo v mapě] postavenÝch v místech největších bojů k uctěni
padlých za povstání. •
Vodácká a rybářská mapa Vltavy. Měřítko 1:30000, Vydala ÚSQK,

Zpracoval a vytiskl KRÚ v praze. Turistická náplň schválena Ústřed-
ním l;;dborem turistiky CSTV. 2. knižní vydání -! 1960. Náklad 8350
výtísků (10 001~18 350J. Provedení: o'fset. Formát '13X19,5 cm.
Cena Kčs 15,-.
VÚGTK čís. přír. 415/60.
V současné době' jsme svědky, jak prcudicí voda Vltavy se mění

v řadu stojatých nádrží. vytvářejí se nové podmínky pro vodáky
i rybáře.
Druhé vydání mapy, doprovázené opět obsáhlým doprovpdným

textem bylo doplněno tak, aby mapa posloužila, i po dokončení
staveb, které mění tok Vltavy.
Poněvadž nebylo možno rozšířit mapovou část proti prvnímu

vydání, jsou poMo1:měji popsány alespoň nedotčené úseky řeky

Vltavy nad Ceským Krumlovem a pod Prahou. V úseku od budované
orlické přehrady proti proudu byly v mapě ponechány ještě
všechny s\ávajíCí podrobnosti,_ ale zároveň je zakreslena čára
vzdutí vody po dostavění přehrady v roce 1962. I
Postupně prováděná nová kilometráž s nulovým bodem pří sou-

~~ku vltavy s Labem u Mělníka je jíž v mapě vyznačena červenými
clsJy.
Mapa obsahuje množství smluvených zmaček rozdělených ve

vysvětliv~~ch. na vo~ácké, rybářské -a turistickíL Závěrem je pře-
hled rybarskych revm) na horní a střednl Vltavě.
Druhé knižní vydání této mapy je, v nové vkusné obálce.
Mapa Měsíce. Měřítko 1:5 000 000. Vydala ÚSGK. Zpracoval a ma-

povou část vytlsll;l KRÚ v Praze. 3. vydání - 1960. Náklad 5350
výtisků (8001-13 3:lO). Dvě mapy o rozměru obrazu 50X72 cm texto-
vá část 34 stran a 1 příloha - vše vloženo do obalu formÍítu A3.
provede.ní: mapová část a obálka ofset, textová část knihtísk.
cena Kcs 12,-.

VÚGTK čís. přír. 413/60.
Povrch Měsice je uveden na dvou mapách v první a posJední

čtvrti tak, ja'k se jeví oku při pozorováni dalekohledem. Rep,ro>-
dukce map byly provedeny hluboofsetem a podobají se do jisté
míry fotografiím. Na vnítřní straně obalu jsou k mapám vytíštěny
skeletové mapky obou čtvrtí s názvoslovím přijatým Mezinárodní
astronomickou unií a sloužícím k orientaci po nejvýznačnějších
p~vrc?ových útvarech Měsíce, V př)loze. ,je obsáhlý text. Nově je
pnlozen lIst s fotografIemI odvracene str?ny Měsíce získané
7. 10. 1959 z paluby sovětské automatické meziplanetární stanice.

Příruční mapy:
Afrika .. Měřítko !:45 ODa ,000. Lamb5lrtovo plochojevné azimutální

zobrazem. Vydala USGK. Vytiskl KRU v Modre-Harm6nií. 1. vydání
- 19'60. Náklad 9.0000 výtisků. Provedení: ofset. Rozměr kresby
17X25 cm. Cena Kčs 0,20.

VÚGTK čís .. přír. 408/60. .
Asie. Měřitko 1:45 000000. Lambertovo plochojemné azimutální

zobr;!zení. Vydala ÚSGK. Vytiskl KRÚ v Modre-HarmóniJ. 1. vydání
1960. Náklad 90000 výtísků. Provedení: ofset. Rozměr ;<resby

38X25 cm. Cena Kčs 0.40.
VÚGTK čís. příp. 409/60.
Příruční mapy obecně zeměpisné jsou schválené ministerstvem

školství a kultury jako učební pomůcky pro základní devítiletou
školu. Mapy mají výškopis v osmi a hloubky moří v šesti barev·
ných odstínech. Zakreslená je hydrografická a hlavní železniční
síť. Města jsou uvedena v pěti velikostech podle počtu obyvatel.

Polsko
Wlelka Brytaui;! Irlandia. (Velká Británie a IrskoJ. Měřítko

1:1500000. PPWK - Warszawa 1959. Ruzměr kresby 64,5X75 cm.
cena Zl 12,-.
VÚGTK čís. přír. 353/60.
H1szpania Portngalla. (Španělsko a Portugalsko]. Měřítko 1:1500 000

PPWK - Warszawa 1959. Rozměr kresby 80X64 cm. Cena zl 12,-.
VÚGTK čís. přír. 351/[10.
W~gry (Maďarsko]. Měřítko 1:1000000. PPWK - Warszawa 1959.

Rozměr kresby 52X41 cm. Cena zl 12,-.
VÚGTK čís,. přír. 354/60.
Bulgaria (Bulharsko). Měřítko 1:1000 OGů. PPWK - Warszawa 1959.

Rozměr kresby 63,5 X41 cm. Cena zl 12,-.
VÚGTK čís. přír. 352/60.
Uvedené mapy států ze série "Mapa przegl'ldowa Europy" [Pře-

hledná mapa Evropy) jsou obecně zeměpisné a mají plochy mezi
vrstevnicemi vybarvené podle stanovených stupníc. Zakreslená je
vodní, železniční a sílníční síť. Sídliště jsou vyznačena signaturami
podle počtu obyvatel; šrafovaným schematickým půdorysem jsou
označena města nad 250 000 obyvatel.
Gorce. Mapa turystyczna. Měřítko 1:75 000. PPWK - Wars.awa. Vy-
dání - 1959. Rozměr' kresby 50X31 cm, složená do formátu 12X2D,5'
centimetru. Cena zl 10,-.
VÚGTK čís, přír. 350/60.
Beskid Sl,!skl I Zywleckl. Mapa turystyczna. (Beskydy slezské

a ;;ywieckéJ. Měřítko 1:125 000. PPWK - Warszawa. Vydání - 1959.
Rozměr kresby 47X39,5 cm, složená do formátu ll,5X16,5 cm" Cena
zl 10,-.
VÚGTK čís. přír. 349/60.
Turistícké mapy se stínovaným terénem v barvě šedofialové,

s bledě zeleným tečkovaným pokrytem lesů a vrstevnicemí v hnědé
barvě po 100 metrech mají zakreslenou vodní, železniční a silnič-
ní síť a sídIiště s.chematickými půdorysy. Mapy obsahují množství
smluvených značek důležitých pro ,turisty.
Plan mla sta Krakowa. rgnacego Enderle z lat 1802-1808 tak

zwany senackí wraz z wykazem realnosci miasta z pocz'ltku XIX
wieku. Vydal Henry k Mtinch (Muzeum historyczne miasta KrakowaJ
Krak6w 1959. ,
Knižrtí formát 34,5X24,5 cm. cena zl 60,-.
VÚGTK čís. pří. 137/60.
rádrem publikace jsou fotografické reprodukce sedmdesáti sekcí

plánu města Krakova od českého inženýra Ignáce Enderle z let
1802-1808. Reprodukce jsou yeliko'Sti obrazu 293X200 mm.
K plánu je úvodem pojednání O' historických plánech Krakova-l

Následuje seznam domů a pozemků Krakova a jeho předměstí
vztahujících se k plánu. Navazuje podrobný jmenný a místní index.
Připojena je dále reprodukce překreslení původního plánu do sítě
dnes užívané, kde jsou v sekcích doplněna parcelní čísla ne-
znatelná na plánu a popis ulic a čtvrtí.
Nástěnné mapy:
Polska. Mapa geologiczna bez osadów czwartorzedowych. (Polsko.

M<lpa geologická bez čtvrtohorních usazenínJ. Měřítko 1:700 000.
Zo"brazení kuželové plocho'jevné, normální (H. C. Alberse]. PPWK-
warszawa 1959. Rožměr kresby 105X103 cm.
VÚGTK čís, přír. 154/60.

Vydává Ústřední správa geodézie a ~artografie ve Státním nakladatelství technické literatury, n. p., Spálená 51, Praha 1, tel. 23·44·41.
- Redakce: Ús~ředni správa geodézie a kartografíe,' Kostelní 42, Praha 7, Vedoucí redakce inž. Vladislav sachuriský. Výkonný redaktor
inž. František Storkán, tel. 774-41. -;- Inzertní odděiení: SNTL, spá l,ená 51, Praha 1, tel. 23·44·41. Tiskne Mír, novinářské závody, n. p.,
závod 1, Václavské nám 15, Praha 1. - Vycbázi 12krát ročně; toto číslo vyšlo 16. 2. 1961. Cena jednotlivého čísla 4,- KČs: celoroční
předplatné 48,- Kčs. - Rozšířuje Poštovní novinová služba, objed návky a předplatné přijímá Poštovní novinový úřad - ústřední ad-
ministrace PNS, lindřišská 14, p~aha 1. Lze také objednat u každého poštovního úřadu nebo doručovatele. Objednávky do zahraničí vy-
řízuje Poštovní _,:ovinový úřad - vývoz tisku, Štěpánská 27, Praha 1. - Do sazby 7. 1. 1961, do tisku 9. 2. 1961; náklad 2400 výtisků.
Paplr: Text a pnl<Jha 7208-11/70 g, obálka 7209-41/80 g. - otisk dovo len jen s udáním pramene a se zachováním autorských práv.
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Vlte již o tom?

VE STÁTNiM NAKLADATELSTVi
TECHNICKé LITERATURY
bude vych;izet každé dva měsíce nová řada
hospodářských aktualit

MY A SVĚT

• Informuje populární formou o současném
světovém hospodářském vývoji

• Srovnává výsledky dosažené u nás a v ostatnich
socialistických zemích s hospodářským vývo-
jem v kapitalistickém zahraničí

• Přináší reportáže o životě v zahraničí, zprávy
o zajímavostech ;z oblasti spotřeby a výroby,
dotazy a odpovědi k hospodářským problémům

• Je určen nejširší veřejnosti, mající zájem o hos·
podářské otázky a o otázky týkající se život·
ní úrovně u nás a v cizíně

První svazek vyjde koncem února, cena Kčs 5,-
Zajistěte si odběr celé řady prostřednictvím Poitovní
novinové slutby

Přesné Informace o rozvoji na!eho socialistického státu vám
poskytne

STATISTICKÁ ROČ ENKA
Československé socialistické republiky 1960

570 stran, vázaná 40.- Kčs

Obsahuje s o u bor n Ý statistický přet-ded ze všech oborů
~eskoslovenského hospodářství. správy a ku Itu ry. Podává
pe~livě zpracované informace formou číselných tabulek.
přehledů a srovnání.
je určena všem politickým, hospodářským a kulturním pra-
covníkům, pro osvětovou činnost a pro všechny odborné,
lidové a lkolní knihovny.

Vydává Státní úřad statistický ve
STÁTNf M NAK LADATE LSTVI TEC H N IC K É

LITERATURY

Každý fecl1Hik uvífá

který obsahuje na 74000 termínů a spojení ze všech technických flborů. Slovník je

kolektivním dílem velkého po&tu autorů, z nIchž každý dodal termíny za určitý

technléký obor.

Jsou zde zastoupeny jak tradiční technické obory, Mk i dílčí obory novější, které se

v poslední době velmi rychle rozvíjejí, například elektronika, jaderná fyzika, raketová

technika. a i hesla ze spotřebního li potravinářského průmyslu.

URČENO překladatelům, studujícím. dokumentaristům a ostatním pracovníkům, kteří studují

německou technickou literaturu nebo se zabývají převody německých textů do češtiny.

Slovník obdržíte ve všech prodejnách technické literatury n. p. KNIHA nebo přímo ve STŘEDISKUTECH-

NICKf: LITERATURY v Praze, I, Spálená 51


