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347.235.11 (437) .
Za aktivnějšf vyulfváni údajii evidence
potřeby. zemědělské výroby.,
Zhodnocení úkólli Ústřední správy geodéZie a\kartogra-
ne při Odhalování plidních rezerv. Opatření k plnému
a racionálnímu využití veškeré plidy pro zemědělskou
výl)obu na základě usnesení předsednictva ústředního
výboru Komunistické strany Československa ze' dne
10. září 1964. Prověrky využití plidního fondu v obcích.
Účast or~ánli geodézie; Uznání za vykonanou práci a
obětavost při pllI1ění závažného stranického úkolu.
1964, Geodetický a kartografický obzor, sv; 10, Č. 5,
str. 97-98

Sachunský, V.
nemovitostí pro

Automatický nivelačný prístroj Ni 2.
Zkušenosti z využit[ automatického nivelačního přístro-
je. Popis přístroje. Funkce kompenzátoru. Využiti pří·
stI'Joje při měření v roce 1959-1960. Dosažené Výsledky
z měření v roce 1962. Zrychlení postupu upravením čís-
lování nivelačních latí. Dosažené výsledky přL opakova-
ných niveladch dvěma observátory.
1964, Geodetický a kartografický' .obzor, sv. 10, Č. 5,
str. 101-105

528.489:625.1 Suchánek, M.
Mapové podklady pro projekt širokorozchodné trati.
Práce provedené pro projekt šlrokorozchodné trati na
východním SLovensku v úseku Trebišov-Kalša. Technic-
ké podmínky a kritéria přesnosti. Stabilizace vllcovacích
bodli. Přednáletová signalizace. Zaměření OSiovéhopolv-
gonu a podrobných 'bodli. ZaměřenI zhušťovacích bodů.
Určení nadmořských výšek stabilizovaných bodů. výpo-
četní práce. StředlI1í polohová chyba. Mal'imální střední
chyba. Fotogrammetrické vyhodnocení a kartografické
práce.
1964, Geodetický a kartografický obzor, sv. 10, Č. 5,!
str. 105-106

025.45:528 Karská, Z.; Tajšl, L.
Nové mezinárodni ctesetinné třiděni v oboru geodézle,
fotogrammetrie a kartografie.
Vznik MDT 528. Zásady mezinárodního desetinného tří-
dění. Poznámky a doplňky k MDT 528. Literatura. Ta-
bulky mezinárodního desetinného třídění.
1964, Geodetický a kartografický obzor, sv. 10, č. 5,
str. 107-118
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528.489:621.873 Janele, J.
Rektifi~ace j.eřábových. drah. Projekt a vytyčeni osy je-
řábové dráhy v priimyslové hale.
Deformace pole jeřábové drá1}y. Skládaný parametr ve
směr!.! rozpětí lodi. Tolerance' kotevních· otvorů a šrou-
bU. Statický moment konsoly. Projekt rektifikace. Opti-
mální směr osy jeřábové dráhy. Výsledky hodnoty pro-
jektu. Průkaz o kontrole parametrů jeřábové dráhy.
Sta,bilizace kontrolních značek. Měřeni kontrolní hodno-
ty. Prúkaz o etapové nebo periodické kontrole. Projekt
rektifikace. '

1964, Geodetický a kartografic'ký obzor, sv. 10, Č. 4,
str. 119-123.
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MApy~ ATLASY

'I
Mapová edice Qstředni správy geodézi8 a kartografie z druhé'

poloviny roku Yl63 a' zpočátku roku 1964.

S O u bor map "P oz n á vám e s v ě tU
Velká Británie,' Irsko a státy Beneluxu. Měřítko 1: 1 500000.

Vydala ŮSGK. zpracoval a vytiskl KRŮv Praze. . 1. vydáni ~
1963. Náklad 25340 výtisků. Mapa fyzickogeografická, vícebarevná,
rozměrkrésby 89X87 cm (96X92J, 61 stran textu s e>brazovoll
přílohou a rejstříkem. Formát publikace 27X 19 cm. Cena Kř.~
14,-.
GTŮ čís. přír. 137164:

Balkánské. státy. Měřítko 1: 1 5001)00. vydala ŮSGK. Zpracoval
a vytiskl KRU 'v Praze. 1. vydání ~ 1963. Náklad 25 340 \(ýtisků.
Mapa fyzickogeografitká, vícellarevná, r02;měr kresby 102,5X86,O·
cm ('110X92), 69 stran textu S obrazovou přllohou a rejstříkem,
Formijt publi)<ace 27X19 cm. Cena' KČS 15,-.
GTU čis.' přír. 134/04'. ...•

Austrálie a Nový Zéland. Měřítko 1: 6 OQO000. Vydala ŮSGK.
Zpracoval a vytiskl KRŮ v Praze. 1. vydání - 1963. Náklad 24340
výtisků. Mapa fyzickogeografická, vícebarevná, rozměr kresby
7.1,5X1'05,5 cm (79XIlO). -Tři listy tématických map v měřítku
1: 18 000 ODD, vícebarevná, rozměr kresby 22X34 cm [26X37), 48
stran textu s obrazovou přílohou a rejsi\íkem. Formát publikace
27X19 cm .. Cena' Kčs 15,-.
G-TŮčís. přír. 135/64. '

Španělsko a portugalsko. Měřltko 1: 1 500 000. Vydala ŮSGK.
Zpracoval 'a vytis'kl 'KRŮ v Praze. 1. vydání - 1969. Náklad
23 340 výtisků. Mapa fyzickogeografická, vícebarevná, rozměr kres-
by 7.1,5.X87,O cm [78,5X 92,0). 47 stran textu S obrazovou přílohou
a rejstříkem. Formát publikace 27X19 cm." cena Kčs 14,-.
GTU čís. přír. 136/64.

Mapová díla souboru "Poznáváme svět'" podávají podrobný
přehled o fyzickogeografických a politicko-administrativních po-
měrech jednůtlivých, států a zemí. Pro hlubší poznání jsou do-
provázena četný!,!i doplňkctvými mapkami, vysvětlujícím textem
s charakteristickými fotografiemi a rejstříkem názvů uvedených
v mapách.

Různé:
škol ni zeměpísl1Ý. atlas světa. Vydala OSGK. zpracoval a vy-

tiskl KRŮ v Praze. 5. vydání - 1963. Náklad 203 230 výtisků
[538651.,-17418801. Formát 30X21 cm. cena vázaného Výtisku včetně
squboru příručnícli hóspodářských map světadílQ.. a soyětského,
svazu Kčs 27,-. . '
GTŮ čís. přír.' 133/64

Školní zeměpisný atlas světa sc;hválený ministerstvem školství
a kultury 'jako uče.bní pOp1ůcka pro školy všeobecně vzdělávací.
Obsahem atlasu jsou mapy světa, Evropy, států socialistické sou-.
stavy, kapitalistické' soustavy a ostatních světadílů. Nově jll\
přidá"na mapa Indonésie v měřítku 1: 25 000 000. Závěrem jsou.
četné zeměpisné tabulky a abecední seznam zl!měpl~ných názvů.
K atlasu je v příloze přiPOjen soubor příručních hospodářskych
map světadílů a sovětského svazu. , , .

AutoatIas ČSS~. Měřítko 1 :.400 000. Vydala ŮSGK. zpracoval
a, vytiskl KRŮ v Praze. 1. vydání - 1963. Náklad 60350 výtisků.
F6rmát atlasu 24x 14 cm. Cena Kčs. 22,-.
GTŮ čís. přir. 167/611 '

Obsahem atlasu jsou nejdůležitější dopravní značky, klal,l'
listil hlavní mapYI silniční vzdálel;losti 1ielkých měst (V km!"
vysvětlivky 'k mapě též ve.-čtyřech světových jazycích [rusky,
anglicky, francouzsky a nělneckY). Následuje přehled mezi národ-
nfchpoznávacíéh značek mótorových. vozide1.

Mapová část atlasu' je. na.51, stranách; na ni navazují prů-
, jez dní plánky velkých měst CSSR

Závěrem je textov'á část obsahující duležité iilf9rmace prCF
motoristy,. ,které .. jsou řazeny pro každou stranu listU, mapy.
Seznam autocampingových táborů U, nás a rejstřík názvu, sídlišť
CSSR, vyskytujících" se na mapách. autoatlasu. uzavírají výčet·
náplně atlasu, který je v praktických deskách z pvc..'

Otáčivá mapa severní hvězdné. ,oblohy; Vy-da1a' ŮSGK. Zpra·
COVill a vytiskl. KRŮ v Praze. 2. vydání - 1963. Náklad 4300'
14 001,. - 8,~00) V~lisků. Rozměr 26X27 cm. Cena Kčs .9,50.,
GTŮ CIS. pnr. 138,04. ' " ,

. Mapa severnt hvězdné oblohy je upravena. tak, že je posu·
nem možno stanovit pro, zvolený' bkamžik polohu souhvězdí vi-
ditelných, nad obzorem v zeměpisnýcllšířkách .CSSR. Obsahuje
hvězdy do .páté hvězdné velikosti, .tj. takové, 'které vidíme dobře
prostým okljlII. • . '

Na druhé straně mapy je zmenšenina mapy Měsíce v měřítku
1 : 17 380 000. ,Mapa je reproQukována v poloze,' jak se Měsíc
teví V p~evracejícím hvězdářském dllleko.hledu. Sever je dole.
Na okraji mapy, jsou, někter/j údaje o Mě~íci a první snímek
odvrácené strany Měsíce. .

Mapa je' vlo2ena do obalu na kterém je návod k. pouUvánf
mapy a dále jsou uvedeny některé lfSttonomické údaje.

Beskydy. Plastická mapa. Měřítko. 1: 100 000. Vydala ŮSKG.
Zpracoval,. vytiskl a' vylisoval. KRU v._Praze. 1. vydání - 1983.
Náklad 10150 výtisků .• ,Rozměr kresby 39,5X50,0 cm, rámu;
48,OX55,S cm. Cena Kčs 3'8,";'.
GTŮ čís. 'přír. 141/64.

Plastická mapa s,chválená ministerstvem ,školství. a kultury
jako učební' pomůcka pro školy všeobecně vzdělávací poslouží;
i širokéniu zájpl.u naší veřejno~ti. ,

Prah •• orHmtačníplán:
i

Měřítko 1 : 15 ()()(};Vydala ŮSG'K. Zpra<
coval .a mapovou,část vytiskl KRU v Praze. 1. knižlU vydáni -
'1963. Náklad, 5~338 výtiSKů.' Formát '20Xll cm. Cena 'Kčs 10,-.
GTO čís. přír., 168/64. .., . , .

Orientační plál;l llzemí Velké Prah~ je rozdělen na 59 poli,
k nimž Je úvodem jejich klad iI vysvětlivky k obsahu v plánu.
Nlísledtije plánek :vnitřnlho města li na opačné straněpláne~
se Zákresjlm okružn\ Jízdy 'Prahou. Na. dalšímplánku je zákres
vnitřního a vnějšíllo dopravního ok,ruhu na území Velké Prahy
s výpadovými silnicemi a na druhé straně je 'síf elektrickýca
drah, trolejbusů a autobusů hlavnU;1O města PrahY., Textová část
obsahuje. úvodem hístorický .pOpis prahy a dále 'řadu důležitých>
infoi"Jttllc1. Závěrem je rejstřík ulic a náměstí.
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ZA AKTIVNĚJšf VYUŽfVÁNf
údajůevidence nemovitostí
pro potřeby zemědělské výroby
347.&35.11(437)

Ústřední výbor KomuIjistlické strany Československa
projednal v březnu opatření k rozvoji zemědělství a ke
splnění plánu zemědělské výrobY v roce 1964. Ústřední
výbor KSČ označil splnění . letošního plánu zemědělské
výroby za velmi náročný Úkol, který vyžaduje plné vy-
užití všech možností, rezerv a iniciativy pracujících a
obrací pozornost všech družstev a stá~ních statků, vý-
robních zemědělských správ, národních' výborů, organi-
zací, které zabezpečují potřeby v zemědělství, všech pra-
cujících a stranickÝGh orgánů li organizací na hlavní
úkoly. . .

Resort .ústřední .správy geodézie a kartografie se vý-
znamně Podílí především na plnění těchto úkolů:
"Pokračovat v odhalování dalších půdních rezerv a

dosáhnout, aby .v každém okrese byla splněna výměra
orné půdy plánovaná pro letošní rok. Zamezit neodpo-
vědnému zabírání zemědělské půdy pro stavební a jiné
účely. Přitom se stanpví zásada, že investoři budou pla-
tit za půdu podle její kvality mnohonásobek hodnoty
hrubé roční zemědělské produkce. Dočasní uživatelé za-
platlí' plnou náhradu ve výši hrubé rostlinné produkce
za ,dobu, po kterou půdu užívají. Vyřazení půdy ze ze-
mědělské výroby musí schválit do jednoho hektaru
okresní národní výbor, do pěti hektarů krajský národní
: výbor a nad pět hektarů ministerstvo země,dělství, les-
niho a vodního hospó.dářství. Každý požadavek musí být
doložen rozborem, který prokáže nezbytnost vyčlenění
plldy ; ze zemědělské výroby. Pro Z'llkládání ovocných
sadti využít především svažité a málo úrodné pozemky."

Ústřední výbor KSČ staví zabezpečení plánu zeměděl-
ské výroby, především výroby obilí, v letošním roce za
stranický úkol prvořadé závažnosti. Proto na podzim
r. 196'3 přijalo předsednictvo ústředního výboru Komu-
nistické strany Československa usnesením ze .dne
10."září 1963 opat1ření k plnému a racionálnímu využití
veškeré půdy pro zemědělskou výrobu. Na základě toho-
to úkolu došlo hlavně v září a v říjnu k rozsáhlým pro-
věrkám půdního fondu ve všech obcich státu, při kte-
rých bylo důkladně prověřeno jeho využití pro země-
dělskou výrobu. Ukázalo se, že máme 168455 ha pozem-
ků, které plně pro zemědělskou výrobu nevyužíváme,
nebo které leží ladem. Cesta k těmto rezervám však ne-
byla snadná. Bylp nutnO pod védením s~ranických orgá.
nů zaktivizovat pracovní komise Ve všech obcích, které
prověřovaly využití půdního fondu přímo v terénu. Jim
napomoc byli zaktivizováni hlavně funkcionáři JZD, stát-
ních statků a jinýCh zemědělských závodů, dále' pracov-
níCi výrobních zem~dě1s.kých správ, strojně traktorových
stanic, lidové kontroly, ROH, ČSM aj. Velkou pomoc těm-
to pracím pro,kázaly také orgány geodézie. Prověrek na
obcích se zúčastnilo přes 1100 pracovníku' středisek
geodézie. Prověrky v obcích byly zpravidla organizovány
podle harmonogramů, vypracovaných v dohodě s okres~
nimi pracovními komisemi. Pracovnici středIsek geodézie
se zúčastňovali pochůzek v terénu, identifikovali pozem-
ky plldních rezerv podle map jednotné evidimce půdy a
zodpovědně sestavovali výsledky prověrek do požado-
vaných ukazatelů, podle výměr a parcelních čísel po-
zemků. Veškeré zápisy a výsledky z prověrek v obcíCh
se shromažďovaly u středtsek geodézie, kde byly :movu
zkoumány a vyhodnocovány. Pro každou obec byl po
skončení pochůzky v terénu< vypracován podle. zápisu
z prověrky v· obcích "Přehled o pudních rezervách a je-
jich Využití v jednotlivých letech". Přehled byl běžně
předáván .okresní. pracovní komisi. Po skončení prově-
rek v obcich celého okresu vyhotovilo středisko geodé-
zie do 15.. prosince 1963 okresní přehled o půdních re-
zervách, který byi projeil.nán v okresní pracovní komisi
a doručen okresnímu stranic1l;ému orgánu. Opisy okres-
niho přéhledu byly zaslány též Ústavtimgeodézie a kal'-
togr~flev kra jich, které vyhotoVily na jejich podkladě

ln!. Vladislav Sachunský, Ústřední zpráva
geodézie a kartografie

krajské přehledy a doru~ily je do 31. prosince 1963 kraj·
skýfu orgánům strany,. krajské pracovní komisi a Ústřed·
ní' správě geodézie a kartografle. Podle krajských vý-
sledků, zpracovala Ústřední správa geodézie a karto-
grafie zprávu ústřednímu výboru KSČ a ministerstvu ze·
mědělstvi, lesního a vodního hospodářství.- ,
Pracovníci středisek geodézie přijali usnesení předsed-

llictva ÚV KSČ s velkým porozuměním a plně pocho-
pili jeho velký politický význij.m pro zemědělství, proto-
že pořádek ve využit[ zemědělského půdního fondu při-
spěje ke zvýšeni zemědělské výroby. Současně bude mít
též. vliv ,na otázky související s evidencí půdního fondu.
Provedeni tak rozsáhlého, úkolu mělo za následek zvý-
šený zájem o tyto otázky nejen u zemědělských závodů,
ale i u příslušných orgánů v okresech, které se tak
sezhámily s problematikou evidence I?ůdy a s obtížemi
při aejím udržování v souladu se skutečným stavem. Pro-
~ěrky půdniho fondu přispěly k prověření užívání půdy
zemědělských závodů, zej,ména JZD a státních st'atků a
tím ke 'zkvalitnění výkaznictVí o užívání I?ůdy těchto
socialisti<;kých zemědělských závodů. ,

Orgány. geodézie vyhodnocovaly zejména množství
půdních rezerv podle jednotlivých druhů, možnosti roz-
šiřování orné půdy a výsledky v umisťování pjidních re-
zerv u zemědělských závodů. Kromě těchto výsledků sle-
dovaly pracovní komise v obeich ještě další ÚKoly, např.
Úkoly k odvodňování a zavlažování pozemků, v ošet!řo-
vání a využívání chlévské mrvy, ve výrobě kompostů, ve
vápnění pozemkfi, v těžbě vápenných hmot, v podrývání
půdy, v povrchovém ošetřování luk a pastvin aj. Tyto
úkoly vyhddnocovaly hlavně okreSní pracovní komise.

.
Půdní rezervy byly rozčleněny do jednotlivých skupin,

ve kterých byly dosaženy tyto Výsledky:
.- ladem ležíci orná půda, schopná dalšího

obdělávání . . . . . . . . . . . . 27 246 ha
málo produktivní louky a pastviny,
schopné přeměny ha ornou půdu ,
zemědělská půda zalesněná přirozeným
náletem' semen lesních stromů (orná
půda, louky, pastviny aj.) : . .
ostatní málo výnosné pozemky .
nevyužitá půda u průmys:lových a ze-
mědělských závodů ....

7128 ha
18164 ha

Vyhledané pozemky byly· již z naprosto větší části evi-
dovány u některého zemědělského závodu jako, země-
dělská půda, protože v Jednotné evidenci půdy se ne-
může žádný pozemek ztratit z evidence. JSou to pozem-
ky, které nebyly dosucl plně využívány pro zemědělskou
výrobu a které' již byly z převážné části zahrnuty do
rozpisu zemědělské 'výroby, jako zemědělská nebo orná
půda. Hlavní efekt z prověrek půdního fondu spočivá
v tom, že byl ziskán přehled o využití pozemků pro ze~
mědělskou výrobu, přehled o' možnostech dalšího rozši-
řování vlměry orné půdy a zúrodňování půdy a že byla
přijata. příslušná opatření na postupnou likvidaci vy-
hledávaných rezerv V jednotlivých letech. K r,ealizaci
těchto opatření se smluvně zavazovaly příslušné země-
dělské závody.

Zajištění, zVýšených výnosů ze 168455 ha půdy bude
představovat podstatný přínos zemědělské výrobě. Podle
rozboru vypracovaného orgány geodězie k 1. lednu 1964,
. bylo v roce 1963 rozoráno v ČSSR celkem 32081 ha,
lijavně luk a pastvin a 10914 ha ladem ležicích pozemků.
Tyto výsledky byly dosaženy v důsledku prověrek půd·
ního fondu. .

1964/97



Geodetický .II kartografický obzor
98 roč. 10 (52) číslo S/1964-

Sachunský; V.: Za aktivnější využívání ií.dajilevidence
nemovitostí pro potřeby zemědělské výroby

Z vyhledartých rezerv bylo navrzeno k rozorání z luk'
a pastvin a z půdy ležící ladélm:

v roce 1964
v roce 1965
v roce 1966-1970

C-e I k e m

28938 ha
16945 ha
44174 ha

'90057 ha

Vyhledané pUdní rezervy měly již většinou svého hos-
podáře a jejich umístění u zemědělských závodů Sé, čle-
ní takto:

Bylo umístěno u:

JZD
státních statků
ostatních zem. závodů
Společenských organizací
dosud neumístěno

celkem

104619 ha
jl3639 ha
5184 ha
3355 ha
11658 ha

168455 ha

NeUJ)lístěny zůstaly půdní rezervy zejména na Slo-
vensku. Zatímco ve všech českých krajíCh zůstalo ne-
umístěno celkem 3275 ha (průměrně 468 ha ~a kraj).
nepylo umístěno v kraji:

Západoslovenském
. Stredoslovenském
Východoslovenském

celkem

1867.ha
4298 ha
2218 ha

Na Slovensku činí potíže zejména zabezpečení obhos-
podařování pozemků, které 'byly opuštěny jednotlivě
hospodařícími rolníky, odcházejícími do ptůmyslu. Tyto
pozemky jsou zpravidla roztroušeny po katastrech obcí
a nehodí se pro, zemědělskou velkovýrobu. JZD a státní

statky nemají z toho důvodu o ně zájem a zdráhají se
obhospodařování těchto pozemků smluvně zajistit.
Podle výs1l:ldné rekapitulace snížila se opět výměra

zemědělské půdy o 25,6 tisíc ha a z toho výměra orné
půdy o 2,6 tisíce ha. Tento stav vznikl tím, že úbytky
zemědělské a orné pUdy v r. 1963 byly větší než dosa-
žené přírůstky. Přesto v důsledku prověrek bylo dosa-
ženo nejnižšího úbytku zemědělské půdy za posle-dních
pět let (v roce 1962 ubylo celkem 58,5 tisíc ha, v roce
1961 30,9 tisíce ha) a stálý úbytek orné půdy, který
činil v minulých letech kolem 11 tisíc ha ročně, byl sni-
žeD na 2,6 tisíce ha v roce 1963_

To všechno je jen první krok k fepšímu hospodaření
s půdou. Vyhledané rezervy nejsou dosud plně využity.
protože rea1izaceněkterých opatření na zúrodnění po-
zemků je rozvržena do příštích let. Při celé věci si mu-
síme uvědomit, že nejde o samoúčelný soupis půdy, kte-
rá leží ladem, ale o její využillí pro zvýšení zemědělské
výroby. Okresní a místní komise zůstávají proto dále
v činnosti a tím i orgány geodézie se budou podílet na
dalším sledování realizace opatření vyplývající z vý-
sledků prověrek půdního fondu. Jejich dosavadní účast
na tomto závažném straniCkém úkolu byla spontánní
a podstatná. Jako obvykle i na ~omto úkolu nastoupili
pracovníci orgánů geodézie disciplínovaně k ,jeho plně-
ní, aby tak přinesli našemu zemědělství další význam-
nou pomoc. Patří proto všem náš dík a vysoké uznání za
Jejich vykonanou práci a obětavost, s jakou se plnění
svých povinností" zhostili. Ústřední správa geodézie a
kartognlfie pevně věří, že se stejnou energií budou pra-
covníciorgánů geodézie dále spolupracovat na tomto
úkOlu, jak to pomoc našemu zemědělství od nás vyža-
duje. Realizovat pohotově změny vyplývající z prověrek
půdního fondu v operátech evidence nemovitostí je o to
závažnějšl, že Údaje evidence nemovitostí jsou podle zá-
kona '0 evidenci nemovitostí č. 22/1964 Sb. závazné pro
plánování a řízení zemědělské výroby.

, . .
Logické vztahy v automatizaci Inz. dr.Oldl'ich Válka, Výzkumný ústav geodetický,

l topografický a kartografický
Praha

Dokončení
Schéma, vyjádřené logickými články podle rovnic

(17) až (20) a se spojovacím článkem (16) je' znázor-
něno na obr. 10. Čárkovaně jsou odděleny jednotlivé
polosčítačky a spojovací člen. '

Vidíní'e, že schéma na obr. ,10)e jednodušší než
schéma na obr. 9.

Toto schéma ~názorňuje jedno řádové místo-sčí-P "
tačky. U strojů, které pracují paralelně - toye na
jednotlivých,řádových místech vedle sebe - jsou pak
je8.notlívé sčítačky spojeny podle obr. - 11, v něÍnž
jsou/jen obecně vyznačené bloky. Takovéto sčítačky
tvoříJnejpodstatnějšf část důležité jednotky samočin-
ných počftačů, tzv :opei'ační nebo aritmetické jednotky._

-1,
I

I
I
I
I
I, Cr------

_J

I
I
I
1 -
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Mnohé stroje (elektronické) však používají sériového
pracovního postupu, místo paralelního. V nich pak
jediná sčítačka postupně zpracovává číslice jednotli-
vých řádových míst v přesných intervalech za sebou.
U těchto sčítaček přistupuje ještě další člen do
konstrukce, tzv. zpožďovač. Jeho úkolem je pozdržet
přenosovou číslici o jeden interval.

Schéma takové sériové sčítačky' se znázorněním
součtu čísel 11 + 6 = 17 je nakresleno na obr. 12.
[Podle [3].]

Toto schéma obsahuje 4 členy negační (NI až N4),

které negují jen I v O nikoli naopak, a to podmíněně
jenom tehdy, když po čárkované šipce přišel impuls,
2čleJ.?-ykonjunkční (il a i2) a zpožďovač (Z).

Číslíce vstupují do sčítačky v intervalech, určov3,-
ných generátorem impulsů, postupně' od Iiejnižšího
řádu.

Sledujme proces při součtu čísel 11 +Q na obrázku:
V prvém intervalu vchází do sčítačký číslice nulté-

ho řádu. Číslice ao = I projde blokem Nll protože
tento blok nedostává impuls z bo, a tedy propouští
do bloku Na a dále až do výstupu, protože ze zpožďo-
vačé nevychází impuls, který by průchod článkem Na
zablokoval. Číslice ao= I a bo = O vstupují v prvém
intervalu do bloku il. Na výstupu z bloku'il do zpožďo-
vače vyjde O (žádný impuls). .

V druhém intervalu vstupují hodnoty al = I
i bl ~ 1. Bloky NI ani N2 v důsledku toho nepropouš-
tějí (jsou zablokovány). Blokem il se vytvoří kon-
junkcí přenosová číslice Pl = I, která se zachytí ve
zpožďovači. Blokem Na ani N4 neprojde impuls a na
výstupu se tedy zaznamená 1.
V třetím intervalu projde b2 = I blokem N 2 a ze

zpožďo;vačevystoupí zadržená přenosová číslice Pl = I.
Bloky Na a N4 se zablokují, takže na výstupu nevyjde
impuls a zaznamená se tedy O. Oba impulsy b2a Pl
přes blok i2 dají konjunkcí do zpožďovače přenosovou
~~~=1. .
Ve čtvrtém intervalu vstupuje číslice áa = I přes

blok N1k Na. Současně ze zpožďovače vystoupí číslice
P2 = 1. Bloky Naa N4 tedy nepropouští a na výstupu
nevyjde opět žádný impuls, takže se zaznamená čísli-
ce O. Přes blok i2 vyjde na zpožl1ovač přenosová číslice
Pa=I.
V pátém intervalu vyjde již jenom číslice Pa = I ze

zpožťfovače (ostatní jsou nuly) a může projít do vý-
,stúpu jako číslice 1. Dále již budou vystupovat jenom
nuly.

Studium sčítaček~ jejich různých úprav i funkcí nebo
logické stavby, je velmi zajímavým a obsáhlým stu-
diem. Zde jsme jenom naznačili jejioh základ, abychom '
ukázali na význam a praktickou aplikaci výrokové
logiky.

Sčítačky nejsou však v saIp.očinnýchpočítačích je-
dinou kybernetickou soustavou. Jinou soustavou jsou
na příklad paměti. U nich jsou informace na výstupu'
shodné s informacemi na vstupech. Další kybernetic-
kou soustavou je řadič .. Tato ~soustava přijímá na
vstupu informaci o postupu práce stroje [tzv. instruk-
ce, vyjádřené rovněž v bitech] a na výstupu vydává
impulsy jako rozkazy jednotlivým částem stroje.
Kybernetické soustavy jsou vlas~ně dekodéry.
Kybernetickými soustavami, které zasahují dnes

již i do geodézie, nejsou ovšem jenom soustavy samo-
činných počítačů. Také u samočinných koordináto-
grafů jsou použity soustavy, k jejíchž konstrukcí je
třeba znát. výrokovou logiku.

Při návrhu samočinného koordinátografu ve VúGTK,
který byl konstruován v n. p. Aritma, jde na příklad
o problém redukce souřadnic (viz [7]). Řídicí jednotka
samočinného koordinátografu může porovnávat sou-
řadnice bodu, sejmuté z děrného štítku ve vstupní
jednotce, se souřadnicemi polohy pikýrky, které jsou
sejmuty pomocí tzv.analogočíslicovýcn snímačů, jen
do rozsahu 1 metr. Kdyby na příklad měl koordináto-
graf porovnávat souřadnice 657 835,3 mm a 658 137,5
mm, "považoval" by druhou souřadnici za menší, je-
likož porovnává jenom poslední 4 místa. Tím by po-
chopitelně docházelo k chybnému zobrazování bodů.
Bylo nutno proto řešit úkol redukce souřadnic tak,
aby souřadnice snímaná ze štítku byla do porovnávací
jednotky zavedena s urČitým posunem na řádu deci-
metrů. Na příklad v daném případě, je-li souřadnice
658 137,5 mm maximální souřadnice, která se na da-
ném listě bude vyskytovat, bude nutná redukce ales-
poň o 2 dm (tj. více než je dáno číslicí na řádu deci-
metrů).

V prototypu bylo použito jedno z možných řešení.
Kromě toho bylo však navrženo jiné řešení, které je
výhodnější a je uvažováno, pro použití při případné
další výrobě samo,činných koordinátografů tohoto
typu.

Protože toto řešení je pěknou a poměrně jednod:!1-
chou ukázkou kybernetické soustavy, řešené pomocí
formální logiky,uvedenié ho zde jako další příklad.

Pro řešení této úlohy si sestavíme nejdříve tabulku
všech možných informací vstupních (při jedllotlivých
redukcích o 0,1..9 dm) daných výroky 81, 8a, 85, 87, 89
a informací výstupních, daných výroky VI' Va,v5, v7' v9•

Indexy značí děrná místa štítku (8) v Powersově
kódu. Písmenem v jsou označeny redukované výstupy
ze soustavy do porovnávacího bloku koordinátografu.
Sestavení je provedeno na tab. 16a, b. Tam jsou za-
psány i Booleovy vzorce pro jednotlivé výstupní hod-
noty v každé redukci.

Na Booleových rovnicích vidíme, že při různých
redukcích obsahují některé shodné členy. Vytvoříme
si tedy kybernetickou soustavu takovou, která nám
na výstu:Qu dá tyto jednotlivé členy. Na obr. 13 je
zn~zorněno schéma (reléové), řešící takovou soustavu.
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( +8981838.87
9 ·I 1. · I 2

9. O / 1. 1 VI = 81838.8,8. + 818.· .
1 1. -1. .1 2
2 1. · .'1 . I.' .. 3 '!13= 8189 *" 8a8.a .1.,.. .L.I jl,

1
14 :1. . I .1. 5 ,'/76= 8.8. + 8.89
5 .I..' .1.1 6
6 .• 1. I .1. '7 '!1, ~ 868. + 8,89, ,
7 • .1. .. II 8
8' .II · I 9 '!19= 818. + 8aŠ. +

+ 8.S9 + 87
9 · I . O

VÝstupy ze soustavy obr. 13 dávají:

1 = Sl 7 = SlS9 12 = S,S.
2 = S. 8 = 8.S. 13 = S7S•
3 = S. 9 = S.S9 14 = S9S1S~6S,
4 = S7 10 = S.S9 15 = SlS•S.s7S,
5 ='8. 11 '= S.S. 16 == SlŠ•S.s,

6 = SlS9

Tabulka 16b)

••<)
8 V

~ " I~,S štítek Výstup Booleovy vztahy
" ~

13519 13579~ ;a

O O O VI = 81
1 I .... I .... 1
2 1. .. I 1. .. I 2 va = 8.
3 ·I ... · I ... 3

I4 .1. . I .1. . I 4 v. = 8.
5 · . I .. ..I .. 5
6 · .1.1 · .1.1 6 '117 = 87
7 · .. I. · .. I. 7
8 ...U ... II 8 '119 = 8.
9 .... I' ..•. I 9

2 O ... II 8 VI = 8a
1 I•... .•.. I 9
2 1. .. I O V. = 86
3 · I ... 1.... 1 .'116=,':'-
4 .1. . I 1. .. 1 2 v, = 8183868,
5 · . I .. · I .. ~ 3
6 · .1.1 .1. . I 4
7 · .. I. .. I .. ' 5
8 ... II' ',' LI 6 v. = 818.8.8,89 +

.+ 818. + 838. +
+ 868. + 8,8.

9 · .... I · .. I . 7

4 O · .1.1 6 VI = 8.
1 I .... .. . I. 7
2 1. .. 1. .•. II 8 tr. ;= 8,
'3 · I ... .. .. I 9
4 · I. . I O 176 '= 818.868,
5 .. I .. ,I ..... 1
6 · .1.1 ,I. .c.I 2 v, = 81
7 ._.. I. · I ... 3
8 ... II .1. . I 4 '119= 8183868,8, + 818. +I , + 838. + 8.8. + 8,8.
,9 .... I · .1 .. 5'

6 O · I. . I 4 '111 = 8,
1 I .... .. I .. 5
2 1. .. I · . I. I 6 v. == S18a868,
3 ·I ... · .. I. 7
4 · I. . I ...II 8 v. = 81
5 ..I .. .... 1 9
6 ·'.I. I O v, = 8a
7 · .. 'r . I .... 1 ,
8 ... II 1. .. I 2 v. = 8i8.81>878. + 8189 +

+ 8189+ 8.8. + 8789
9 · '... I · I ... 3

8' O 1. .. I 2 '111 = 8ii.8.87
1 I .... ·I... 3
2 I. .. 1 · I. . I 4 '!1. = 81
3 .1. .. · . I .. 5
4 .1. . I · . I. I 6 '!1.= 8.
5 ".. I .. · .. I. 7
6 · . 1. I ' ... II 8 '117 = ~.
7 ... í. ·... I 9
8 ... II O v. = 818•8•8,89 + 818. +

+,8.8.+ 8,8.+ 878.
9 · ... I I ..... 1
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Pfivedeme-li výstupy z této soustavy podle připsa.
ných čísel na pevné doteky přepojovacího knoflíku
(obr. 14), potom můžeme odvádět z paprskovitých
doteků VI až Ve 1?-aotočné části přepojovacího knoflíku
do porovnávacího bloku informace, dané Booleovými
vztahy v tab. 16 a, b.
Podle toho, o kolik decimetrů je třeba příslušnou

L[J

~

4
~

~ . r rH 1fc 1 f. f
12 3 4 5 6 r 8 9 O 111213 14 15 16

Na těchto několika stránkách jsme\se snažili podat
čtenářům pohled na nejzákladnější poznatky nových
vědnich disciplin, které v~dle dosavadní matematiky
a fyziky (nepostradatelných pró geodety) mohou do
geodézie přinést -tak říkajíe' - nový vítr . Geodet se
nemůže a nesmí spokojit jenom se znalostmi geodézie
a vyrovnávacího počtu a běžnými (možno ří~ klasic-
kými) znalostmi matematiky a fyziky. Je třeba sledo·
vat.i nové proudy. . .

souřadnici redukovat, natočíme otočný knoflík. (Šipka
ukazuje počet decimetrů redukce.)
Těmito příklady nejsou zdaleka vyčerpá.ny všechny I

možnosti, které dává poznání výrokové logiky, teorie
informace a kybernetiky pro geodety. V současné době
se zabýváme výzkumem registračního přístroje, kde
se znovu setkáváme s nutnosti- řešit logické vztahy.

doteky no
, , .",";} knoflíku
, I •

/,' .~~)"/ ...:':-?
v "se't....

l'P •••.

:I. :- doteky I"D

.: pevni! desce
'''''•• lN

C:.
if

c; ~ otočný knoflík
c--'__ . .L........ pevná deska

- I
}

[1] Weinberger, o: .Logika. Praha, st. pedagogické nak1: 1959
[2] Metelka, J.: Matematické stroje - Kybernetika. Praha, St.

pedagogické nak1. 1962
[3] Willers, F, A..: Mathematische Maschínen und Instrumente.

Berlín, A.kademie-Verlag 1951
(4) Gavrilov, M. A..: Theorierelé0vÝch kontaktovÝch schemat.

Praha) SNTLI953. !~

[5] Kammerer, W.: Zi:tl'ernrechenautomaten. Berlín, Akademie-
Verlag 1960.

[6] Poletaj ev,!. A..:Kybernetika, Pra1).a,SNTL 1961.
[7] Válka, O.: ,,"ýzkumná zpráva č. 125,·VÚGTK - 1962.

Automatický nivelačny prístroj
Ni 2

Ini. )ozef Hrb, Geodetický 'ústav
Bratislava

Geodetioký ústav v,Bratislave vlastní jeden z vý_·
konných automatickýchpresných nivelačných ptí-
stroj ov, a toprístroj Opton Ni 2 Č. 19978 a ni-
velačné latyč. 7496-7S82 s jedným delením.
Vzhfadom na doteraz doSiahnuté priaznivé výsled-
ky, získané 'praktickýmipoznatkami v priebehu
jeho vy:užítia, bez akýchkofvek teoretických vývo-
dov uvádzaných v bdbornej literatúre, chcel by som
poukázať na klady tohto typu automatického ni-
velačného .prístroja, ako i na nedostatky prislú-
chajúcich nivelacnýchi lát.

Popis pristroj~
Opton Ni .2 je nivelačný ,prístroj bez nivelačnej
HMly s automatickýlI! urovnávaním a optickým
milí:rometrem, ktorý vytába firma Opton Feintech-
nikGmbH Wien. Pretů nemá ani elevačnú skrutku,
.čo už' naznačuje, že sposob úrovnania prístroja
Ni 2 je rýchlejší, observácia pohodlnejšl.a, bez
namáhavého urovnávania a neusťálého sledovania
nlvelačnej Hbely elevačnou skrútkou (obr. 1).

PribUžné urovnanie sa vykonáva pomocou kra-
bico:yej Ubely. Presné vytýčenie zamernej priam-
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ky do vodorovnej polohy == horizontácia, sa vyko-
ná pomocou osobitných zariadení tzv. kompenzá-
torou, tj. mechanických fyzikálnych kývadiel. Tieto
sa samočinne umiestňujú do smeru zemskej prí-
tažlivosti a tým umožňujú dosiahnuť aj samočinnú
horizontáciu zámernej osi.

Kompenzátor je uložený v trubici ďalekohfa-
du medzi okulárom a objektívom ako optický čini-
tef. Pozostáva z troch zrkadlových hranolov, v kto-
rých sa svetelný lúč jednak lomí, jednak odráža,
a to vždy tak, aby predchádzal optickým stredom
objektívu a nitkovým 'krížom. Dva z týchto zrkad-
lových hrano lov sú postranné a sú upevnené
v kfboch na trubici ďalekohfadu. Na trubici ďale-
kohfadu je tiež pripevnený aj nosič tretieho zrkad-
lového hranola pomocou štyroch vefmi pevných
závesných vlákien z nehrdzavejúcich a antimag-
netických drotkov. Zrkadlový hranol je potrebný
k stabilite zrkadlovej roviny (obr. 2).

Kompenzátor

je teda nová opticko-mechanická pomoc~a, ktorej
funkcioH je urovnanie zámernej priamky bez zme-
nenia polohy nitkového kríža a objektívu. Pi;lsobí
až do sklonu ďalekohladu + 15'. Pri urovnaní
krabicovéj libely 'pomocou stavacích skrutiek na
± 0,5 mm uvedieme ďalekohfad do vodorovnej po-
lohy na ± 0,4'.

Nivelácia 'prístrojom s kompenzátorom vyža-
duje predovšetkým správne justovanú libelu. a po-

tom podfa nej dobrú horizontáciu prístroja. Takto
sa vyvarujeme chyby z urovnania zámery kompen-
zátora.
U prístroja Opton Ni 2 stredná chyba v kom-
penzácii je ±0,2"" !

Rektifikácia sa vykonáva ako u ostatných ni-
velačných prístrojov. Prípadný rozdiel sa opraví
na kompenzátore rektifikačnými skrutkami, a to
posup.om doštičky s ryskou. Pod fa doterajších skú-
seností prístroj je vefmi spofahlivý i pri preprave
bez zvláštnych opatrení a nevyžadoval si rektifi-
káciu.
V porovnaní s ostatnými nivelačnými prístrojmi

má až dvojnásobnú jasnosť obrazu. Toto výrobca
dosiahol tenkou an tireflexnou T-vrstvou z fluori-
du horečnatého, ktorou sú opatrené šošovky prí-
stroja. Neocenitefnou vlastnosťou prístroja je tiež
jemný pohyb v zaostrovacej skrutke. Pri zaostrení
z nekonečna na najkratšiu zámeru stačí pri hru-
bam pohybe jedna o~čka zaostrovacej skrutky a
k jemnému posunu asi jedna tretina otočky. Naj-
kratšiu zámeru 3,3 m pomocou nástavnej šošovky
možno ešte skrátiť na 1,8 m. Jednoduchý sposob
zacielenia a automatická horizontácia umožňujú
vefmi rýchle meranie, takže vplyv mnohých syste-
matických chýb sa dá značne obmedziť.

Geodetický ústav - Flivelačný oddiel, použil spo-
mínaný prístroj i originálnu súpravu lát s jedným
delením už r. 1959 a 1960 na zákazke Dunajská
nížina, kde pracovala čata s. Balogha.
Dosiahnuté výsledky boli vefmi priaznivé a uká-
zali, že prislúchajúce nivelačně laty s jedným de-
lením vyhovujú skol' technickej nivelácii, pretože
laty majú čítanie len na jednej strane (jedna
stupnica). Číslice pre každý decimeter s párnymi
dielkami sú na jednej a s nepárnymi dielkami na
druhej strane. Týmto sa čftanie spomafovalo na
každom stanovišti. Pričom nebolo žiadnej priamej
kontroly, prípadných hrubých chýb na overenie
správnosti čítania, pretože celkový čas merania
so strojom Opton Ni 2 s automatickou horizontá-
ciou sa len vefmi málo lIšil od času dosiahnutěho
pri používaní klasických nivelačných prístrojov.

V spolupráci s ČSAV - Ústavom teórie me-
rania SAV som v roku 1961 s inž. Marčákom
vykonal v rámci výskumnej úlohy: "Výskum me-
todiky merania. priestorovej polohy vefkých sta-
vebných objektov (priehrad, plynojemov atď.) na
nestabilných podložiach", spol očně meranie na vod-
nom diele Sučany v čase od 12.-21. VI. 1962,
za účelom porovnania dosiahnutých výsledkov po-
žadovanej presnosti prístroja Opton Ni 2 a klasic-
kého nivelačnéhoprístroja Zeiss A 59716. Meranie
sa vykonalo' súčasne obidvoma prístrojmi za tých
istých podmienok, stými istými nivelačnými la-
tami 5907 a 5908 s invarovým pásom a s dvomi
stupnicami, čo sa prejavilo priaznivo i na dosiah-
nutých výsled'koch.

Observátor s. inž. Marčák meral s prístrojom
Opton Ni 2 na nivelačně laty s číslovaním v obrá-
tenej poloh/e, čo spomafovalo postup observácie, ale
na dve stupnice, takže už bola zabezpečená i kontro-
la odčítaných hodnot z uvedených meraní.

Dosiahnuté kritéria pre VPN boli vefmi priaz-
nivé, ako ukuzujetabufka 1 = pre prístroj Opton
Ni 2.
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I I Pra vdepodobná km chybaMera! Prístroj Rvkm Stredná km chyba

Inž. Marčák Opton Ni 2 9,224 Mo = ±0,542 mm I ±0,328 mmr=
Mo = ±1,000 mm r = ±0,67 mm

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

Inž.l\lráz

I
Zeiss A 9,224 Mo = ±0,505 mm r =.±0,322 min
59716 Mo = ±1,000 mm I r = ±0,67 mm

Tieto dosiahnuté výsledky boli podnetom pre
ďalšie štúdium využitiaprístroja, tak výkonného
apresného ako je Opton NI 02. Preto v čase od,
18. IX.-'14. X. 1961 čata s. inž. Pintéra vykonala
zameranie ťahu III. rádu ČJNS SFa 3 Plavnica-
Torysa, o dÍžke R=19,384, spomínanou súpravou
za slnečného chladnejšieho priaznivého počasia a
slabého vetríka. Súčaspe sa vykonalo i normovanie.
Norma 1042 bola splnená na 120 % a dosiahla sa
úspora 16,67 % v porovnaní s výkonoIÚ iných kla-
sických nivelačných prístrojov.

Hlavným účelom boloSledovanie dosiahnutých
stredných km a pravdepodobných km chýb pre
určité intervaly podfa dÍžok vizúr, ktoré sa ukázali
ako hlavný činitef pre dosiahnutie kritérií pre PN,
resp. VPN. Rozbor dosiahnutých výsledkov bol roz-
delený podfa dížky vizúr (tab. 2).

Prekročenie kritérií pri vizúrach 15 == 30 m sa
dá vysvetliť ako nepriaznivý interval pre návyk
oka observátora, prípadne určitá systematika v na-
stavovánípri 'vačšom počte meraných prevýšení.

Dosiaf uvedepé dosiahnuté výsledky nás jasne
presvedčujú, že OptonNi 2 s automatickým urov-
naním sa vefmi dobre osvedčil. Hlavne za nepriaz-
nivých podmienok ako slnko, ba i vietor, ktoré
často spomafujú a ohrozujú presnosť merania pri
klasických a nivelačných prístrojoch. Tieto nepriaz-'
nivé podmienky neprekážajú .presnosti prístroja
Opton Ni 2, lebo pri vefmi dobrej optike pracuje
pohodlne, kvalitne, rýchle a spofahlivo, bez nama-
havého a zdfhavého urovnania nivelačnej libely.
Ukázalo sa, že poťlžitím nivelačných lát spolcen-
timetrovým delením a invarovým pásom sa značne
urýchli postup observácie pri dosahovaní prédpí-
sanej prestlOsti nielen pre PN, ale i často pre
VPN. Začiatkom roku 1962 po Získaných skúsenos-
tiach pri zameraní ťahu Plavnica-Torysa sa do-
spelo k poznatku, že k ďalšiemu zvýšeniu výkon-
nosti prístroja Opton Ni 2, i zrýchleniu postupu by
bolo potrebné ešte upraviť Gíslovanie niveL lát

s dvoma stupnicami tak, aby observátor bol zbave-
nÝ' námahy čítania čísiel v opačnej polohe. Do-
teraz pri ~v6jčíslach a trojčíslacb dochádzalo
k omylo'ffi vznikajúcich zámenou čísiel rýchlym
odčítaním. Preto som podal ZN, na prečíslovanie
nivel. lát. č. 5907-5908 (obr. 3, 4). S úspechom

.-
64'~~'5-.

99'~ ~'L
- - .

S9. ~~ ·9--.-
79'~ ~'S-.

sme tento zlepšovací návrh realizovali sami v BSP
v nivel. oddiele a vyskúšali na zákazke ČSD -
vykonaním PN čatou s. Toseckého, na ktorej sme
dosiahli plnenie výkonovej normy pr1 observácii-
č. 1042/I-II cca na 140-l42 % a úsporu na vlast-
ných nákladoch Kčs 25 590,:.....

Vizúry

1I I
Posúdenie podla

od 5 - 15 m od 15 - 30 m Od 30 - 35 m

±0,668 mm ±1,038 mm ±0,894 mm stredná km Mo dosiahnutá
1-- --- ------~--~~--"---

VPN ±1,000 mm ±1,000 mm ±1,000 mm dovolená Mo pre VPN,
PN ±2,500 mm ±2,500 mm ±2,500 mm

,
. pre PN

- ------,,-------

Meraných 10 prevýšení Meraných, 20 prevýš. Meraných 17·prevýš. Poznámka
, --.---- -

±0,4476 mm ±0,6955 mm ±O,5989 mm Pravdepodobná"( dosiahnutá
. ,

VPN ±0,67 mm ±0,67 mm ±0,67 mm Dovolená r pre VPN
PN ±1,7 mm ±1,7 mm ±1,7 mm pre PN I
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Rkm Ťah PQčasie Stredná km m. I Pre VPN .j Pravdepodobná r

I
±0,0949'mm,9,266 Tosecký I sluko ±O,1416mm

vetrik ±I,OOO Omm Dovolená ±0,67 mm

,6,638 inž. ).\Irálll slnečno ±O,1436 mm ±0,0962 mm
vetrík
dážď ±I,OOO'O mm Dovolená ±0,67 mm

Príloha Č. 1
SF a 3 PlCfvnica - Tarysa '

Meraná (! medzi tam
dÍžka' a spAt

od~elU +, I _
+ I -

SFZ19
-95

1
2
3
4 '
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
tlÍ)
2Ó
21
·22
23
24
25
26
27
28
29

, 30
31 I

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

SFad
73 0,350 0,076 2,914 0,006 0,017

" km ' , ,
~l.~.36l

0,060
0,660
0,430
0,780
0,'7>00
0,800
0,330
0,840
0,190
0,520
0,270
0,290
0,350
0,470
0,370
,0,250
,0,650
0,430
0,780
0,230
0,220
0,322
0,330
0,332
0,300
0,446
0,264
0,294
0,264
0,250
0,250
0,160
0,440
O,6~2
0,180
0,360
0,350
0,360
0,412
0,552
0,390 0,100
0,356 2~099
0,350 , 0,252
0,670
0,700
0,450

0,100
0,350
2,276
1,996

0,300
1,050
1,075
0,476
1,42~

0,476
0,724
0,926
0,200
0,126

0,176
Q,976

0,300
0,100
1,900

1,650
0,924

O,}74
1,'526

0,550
0,050

0,250
2;800
0,100

1,076
0,850
Ó,150

2,350
Q,250
0,676

2,226
4,222
3,746
3,022
2,096
1,896
1,770
2,070
3,120
4,195
4,671 .
6,099
5,323
4,3~9,
4,565
4,265
4,165
2,265
3,089
2,539
2,489
2,663
1,137
2,787
3,711
2,635
1,785
1,635
1,885
4,685
4,785
4,111
6,161
3,561
3,561

1
"

2,885
3,585
1,486
1,738

0,000
0,500
0,400
0,050

0,000 0,000
0,250 ' 0,379
0,010 0,023
0,122 0,156
5,180 7,400
3,984 4,980
0,227 0,688
0,524 0,624
0,857 I 4,511
0,040 0,077
0,016 0,059
0,090 0,310
1,102 3,149
1,156 2,460
0,227 0,607
2,039 8,091
0,602 0,926
0,9$6 2,216
0,047 0,060
0,Q,90 0,391
0,010 0,045
3,610 11,211
0,679 2,058
0,302 0,910
0,002 0,007
0,030 0,067
2,329 8,822
2,722 9,259
0,854' 3,235
1,158 4,632
0,7"22 2,888
0,022 0,138
0,062 0,14l
7,840 12,605
0,010 0,056
0,454 1,261
4,202 12,006
5,522 0,150
0,062 0,150
0,457 0,828
0,490 1,256
4,406 12,376'
0,064 0,183

0,662 5,760 8,590
0,412 0,062 0,089
2,838,5,885 13,078

\

V mesiaci auguste a začiatkom sept~mbra 1962
použili sme súpravu Optori Ni 2 pokusne na
ťahochopakovaných nivelácií, kde sa malo do-
kázať, aký vplyv majú nayrístroj mechanické a
tepelné ,-"plyvy. Preto sa za'meralí dva ťahy: tah
Gbelce-Kamenný most (stroj chránený s dáždni-
kom) za mierného veťra i slnka a ťah Mužla-
DiVá za: slnečného poč~sia, vetríka (stroj nechrá-
nený dáždníkomJ. Pri presnom dodržiavani tech-
nologického postupu VÚGTK Praha pre VPN -
opakovaných nivelácií, s maximálnou dIžkou vi-
zÚry 30 m, boli dosiahnuté tleto Výsledky (tab. 3).

Uvedené dosiahnuté velmi dobré výsledky
predpísaných kritérií pte opakované nivelácie dvo-
ma observátormi, na r6zných ťahoch, sú' dokazom
správnosti sÍCe zložitého technologického postupu
VÚGTK Praha, ale pre' Opton Ni 2 značne rých-
lejšie preveditelného oproti klasickým nivel. prí-
strojom. Týmto ako sa už, spomínalo, vo velkej
pliere sa vylučujú s'ystematické, chyby pri meraní,
ktorým sa u iných strojov, kde zameranie stano-
višťa trvá až dvojnásobný čas, nevyhneme. Dpton
Ni 2 je schopný podla doterajších výsledkov do-
sahovať pri dodržaní max. dlžky vizúry 30 m k~i-
térií i pre VPN. Preto by sapodla predbežný~'h vý-
sledkov odporúčalo tento prístroj využivať i pri prá-
cat:'h VPN, vzhladom na' možnost úspory z titulu
zrýchleného postupu; observácie, ďalej úspory 1 figu-
ranta. Preprípadné užívaoie dlhších vizúr ako
30 mpre ostatné práce ,by sa doporúčala úprava
vodorovnej nitky - nitkového kríža - jej pre-
rušením, alebo zvoliť nivelačné laty s vhodne vo-
lenou šírkou naneseného dielku - vačšou, ako je
u polcéntlmetrového delenia, nivel. lát. zn. Zeiss,
pravda s dvojitým delením. '

Vizúry lV-1 '
17,816,= ± 0,6685-15 m mo= ± 2 10=, mm

,

Vizúry lY-l ~,,~
15-30 m mo= ± 2" '20-: 86,058 = ± 1,038 mm

Vizúry 1y l'
54,427 = ± 0,89430-35 m mO==±217: mm

Pre celý I 1V 1·fah: mo~~± ,2 47: 158,361 = ± 0,9175 mm
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Meraná (! medzi tam
(! od počiatkuNlv. dlžka a spat (!'

bod oddlelu

1 I
(!' R

R + - + - /

S~~4'I
.1

I
I 0,580 0,12 0,12 0,014 0,024
2 0,450 0,27

0,85 [
0,15 0,073 0,162

3 0,650 0,70 0,722 1,111
4 0,420 0,18 I 0,52 0,032 0,076
5 1,000 0,70 I 1,22 0,590 0,490
6 0,220 0,05 1,17 0,002 0,009
7 0,720 0,07 1,24 0,005 0,007
8 7,530 0,00 1,24 0,0001 0,000
9 0,696 I 0,05 1,19 0,002 0,003,
10 0,550 0,60 0,59 0,360 0,655
11 0,930 0,23 0,82 0,053 0,057
12 0,430 0,62 1,44 0,384 0,893
13 1,160 0,55 0,89 0,302 0,260

Gbel.
ce 0,930 0,45 0,44 0,202 0,217

km I 9,266 I 2,15 i 2,59 0,15 I 0,4412,6411 3,964

Automatické nivelačné prístrQje tvoria novú re-
volučnú samostatnú skupinu geodetických prístrQ-
jav v nivelácii. Výsledky posledných skúšok vo
viacerých štátoch s automatickýmiprístrojmi jasne
naznačujú, že, už nejde iba o vačšiu rýchlosť, ale
aj o vysokú presnosť a širšie uplatnenie týchto
výkonných prístrojov v prax,!.

Lektorova,1: Inf. Bedi'lch Kruis, VÚGTK, Praha,

Mapové podklady pro projekt
iirokorozchodné trati I

528.4119 : 625.1

Inf: Mojmír Suchánek, Geodetický a topografický ústav
Praha

Čs. geodetické základy li mapová díla jsou plánovitě
budovány podle- předem stanovenýclh potřeb. Casto se
však vyskytnou i naléhavé požadavky, které je nutno
s .ohledem na jejich důležitost bez odkladu Splnit, a to
zpravidla ve velmi kratkých termínech. Jedním z těchto
požadavků v roc.e 1963 bylo urychlené vyhot'ovení ma,
pových podkladů pro projekt širokorozclhodné trati na
východním Slovensku. S projekčními pracemi na tomto
díle bylo započato v dr;uhé polovině roku 1963. Ústavy
/ Ústřední správy. geodézie a kartograf1e přE\vzaly' úkol
vyhotovit geodetické základy a mapové podklady ve
středním úseku tr;l.ti mezi Trebišovem a Kalšou. Zatímco
v ostatních úsecích se trať projektuje z větší části po
dosavadních železničníoh tratioh, bylo třeba v úseku
Trebišov-"-Kalša navvlmout zcela novou trasu v délce
asi 21 km. Požadavek projektanta byl 'dodat pro tento
úsek polohopisné a výškopisné podklady v měřítku
1:2000 nejpozději do konce února 1964. Jako součást
těchto prací bylo vytyčit a zastabilizovat 1lrojektovanou
trasu v terénu a Vybudovat bodové pole sloužící neien
potřebám mapování, ale i pro vlastní stavbu dráhy. /

Původní požadavek Státního ústavú dopravn1lho pro-
jektování v Prazé byl v .průběhu prací upřesňován. Prá-
ce probíihaly celkem ve čtyřech základnícih variantách.
Z nich první dvě byly provedeny fotogramm~tricloou
metodou a další dvě, které se vyskytly až v, prosinci
za nepříznivého počasí, byly zabezpečell1Y tacfJ.ymetric-
kým měřením. V článku jsou popsány práce provedené
při druhé altel'nativě.

Teclhnické podmínky! a kritéria přesnosti si ~,tanovil
Státní .úst·a'v dopravního projektováJni v Praze. jako inves-
tor .těclhto prací. Aby bodové pole mohló sloužit jako
podklad pro pozdější analytické výpočty muselo být
vybudováno: s přesností bodů Z1hušťovacích (podle In-
strukce THM).~ro fotogrammetrlcké vyhodnoc~ní bylo
nutno stabilizovat tři řady vlíoovacích bodů, z nIchž
střední řada tvořila osoyý polygon. PI'O nadmořské výš-
ky bodoyélb.o pole byla stanovena přesnost zaměřenI
!J.. = '" 15 Vi" (stabilizovaná tecpnická nivelace zvýšené
přesnosti). . .

Práce byly zahájeny 5. září 1963 a byly prováděny
v kooperaci s Geodetickým ústavem v Bratislavě, který
zastabilizoval asi čtvrtinu bodů a nivelačně za,měřil
všechny body v mapovaném prostoru. Podkladem pro
polohové zaměření bodů byla československá státní a,
podrobná trigonometrická síť a dané zihušťovací body.
Gelkembylo použito 29 trigonometrických a 7 zihušťova-
cícb bodil. Pro výškové zaměření byly použity body
č·eskoslovenské státní nivelace. Mapovaným územím pro-
cházely tři nivellační pořady přibližně ve směru sever-
jilh. '

Pro pokročilou roční dobu bylI? nutno urychleně
připravit vše pro letecké sním kování. Bylo provedeno:
zastabilizování vHcových bodů, které byly zakresleny
v topografické mapě v měřítku' :1::25000. Přesnost vyty-
čení a volba bodů podle uvedené mapy měla být při-
bližně '" 50 m. Vytyčení bylo velmi .obtížné ve velkých
rozoranýcb polícih a lánech vysoké kukuřice.

Pro přednáletovou signalizaci bylo použito bílých
lepenkový<;h terčů rozměrů 40 X 40"cm. Uprostřed terče
bylvyseknut kruhový otvor v průměru 5 cm, a středem
ve směru uhlopříčen byly vyrýsovány měkkou tužkou
.přímky. Terče byly natřeny na horní ploše bílou ferme-
žovou barvou, aby lépe vzdorovaly povětrnostním vli-
vfim. Byly položeny na stabilizační hranoly, centrovány
na střed křížku podle vyrýsovaných čar a v rozích upev-
něny Ihřebíky na 4 kol1ky. Pro úspěšné zajištění úkolu
byly všechny stabilizačllí branoiy natřeny bílou ferme-
žovou barvo~ na horní ploše, aby. i při odstranění lepen-
~ovél1Joterče mohl být bod na leteckém snímku identi"
fikov4n ,při fotogrammetrii:kém vyhodnocování, a to ale,-
spoň v místeclh, kde by byl kontrastní podklad. Trigono-
metrické a zhušovací body byly v mapovaném prostoru
sighali2XWány lepenkovými kříZt ,

Pro udržování pilednáletové stgnaUza<:,e bylo upo-
. zorněno obyvatelstvo prostřednictvím přtsl,ušnélb.Ookres-
ního národníiho výboru' a místnf~h národinÍCh výborů o
.provádění těchto ,prací.8 požádáno, aby pomohlo signa-
lizáci oclhraňovat. Propagace byla provedena místním
rozhlasem, 'vyhláškami a poučením žactva na školách.
Přes provedenou propagaci docházelo k poškózování a
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odstraňování tepenkových terčú /a bylo 'nutno signali-'
zaci .stále udr~ovata doplňovat. Terče poškozoval jed·
nak volně se pasouci dobytek (stáda krav a ovcí), dále,
ptaC'tvo (vrány a str,aky) a v prostoru Trebišova' i led~
notlivci z řad místnítIo obyvatalstva. f

Pro zaměření osového polygonu a podrobnýCh bodfi
bylo určeno 44 nových 2Jhušťovacích bodfi. Na' 8 trigo-
nometrických bodech byla' oprflvena daná signalizace
a na 19 trigonometrických bodech byly postave,ny troj-
-boké měřické pyramidy . .Dvěma trigonometrickými body
byly kostely. Z daných zhušťovaclch, bodfi byly použity
jenom kostely. Tyto _2;hušťovací body' byly při obServaci
z okolníclh ,trigonometrických bodů znovu z.aměřeny,
aby mohla být ověřena přesnOst jejich souřadnic a even-
tuálně, vypočteny souřadnice nové. Z nových zhušťova-.
cích bodů bylo 41 bbd.ů signalizováno trojbokýmipyra-
midami, dva body jednopatrovými měřickými věžemi a
jeden' zhušťovací bod byl Signalizovánhrbmosvodem na
výškové stavbě hospodářského -družstva v ,Trebišově.
Pololha tohoto cíle byla zajištěna dV.ěma zajišťovacími
body. Výška trojbokýchpyramid na trigonometrických
a 2Jhušťov,a.cíchbodecn byla asi 8 .m a pro signalizaci
bylo spotřebováno .ce,lkem 37 plm jehličnaté tyčoviny
a ,1 m; ileziva.1?~abílizace zhušťov,ací,ch bodů byla prove-
dena podle smiírnjc dvěma značkami. .

Pvo zajištění vysoké přesnos,ti nově určovqn'ých
bodů bylo provedeno zaměřrenízhušťovacích bodů theo-
dolity WUd T 3, a Wild T 2 ve. třech skupinách kombino-
vaným protíl1áním. Centrační prvky byly určeny s přes-
ností předepsanou pro měření v trigonometrické síti.
Zhušťovací body byly prozatímně očíslovány římskými
číslicemi prfiběžně v celém pracovním prostoru. Teprve
po výpočtu souř:adnic bylo provedeno jeji.ch definitivní
očíslování.

Body osového polygonu a body vlícovací byly stabi-
lizovány jednou stabilizační značkou, 11 to' kamennými
'hranoly st,ejných rozměrfi jako 2Jh,ušťovací body (16 X
X 16 X 70). Zaměření osověho, polygonubylo provedeno
a) samostatným zaměřením vodorovných úhlů theodoli-

tem Wild T 2 pomocí trojpodsmvcové soupravy ve
2 skupinách, ..

"b) zaměřením délek polygonových stra!.I. na konstantní
vordoro\"nou lať (BaBa). Paralakticlké úlhlyby~y mě-
řeny theodolitem -Wild T 3 V laboratorních jednot-
kác:h. Delší strany byly rozděleny na úseky do 100 m,
které byly měře,ny samostatně.
Osový polygon byl rozdělen na úseky maximálně

1 500 m dlouhé mězi trigonometrické niebO:i1hušťovací
body. Tam, kde to bylO mo:lí.1é,·kde vyhovovalo jejich
zaměření a kde byly umístěny na chráněném místě, byly
zhušťov.ací body. ztotožněny -s' body vlícovacími. Jinak
byly umístěny mezi viícovací bodY, a to tak, aby poměr
pelygonovýc'h strana stranové' vybočení vyhovovalo
předepsaným podmínkám.

Vlícovací body byly ,zameřenypřevážně protí1J.áním
vpřed z trigonometrických a. 2Jhuš~ovaCÍchbodfi tak, aby
výpočet souřadnic mohl být pro"eden al'espoň ze třech
trojÚhelI1'Íků. Na bodech, kde tato pod.mínka ,-nebyla
splněna, bylo provediCno zaměř.ení kombiIlovaným protí-
náním. Ve východní části úZiemí v prostoru Trebišova
byly body zaměřen~ převážně polygonovými pQřady.
Vlíc-ovací body byly Signalizován~ dvoumetl'ovými výtyč-
kami, upevněnými v žele~ných stojáncích. Na výtyčky
byly upevněny barevné pooporky. Všeclhny vlícovací
body a body osovébo polygo;{u byly očíslovány arabský-
mi číslicemi, počínaje l' průběžně tj celém pracovním
prostoru.Piíed 'ohservací byla próvedena rekognoskace
zaměiíell'lí vlícovacícn, ,bodů a současně provedeno pročiš-
tění yizur a. vyhotoven observační plán. Signalizace vlí-
cov.aéích -bodů výtyčkami byla provedena tentýž den
ráno předobservací, a to v úseku několik.a kilometr:fi.
Body, které nebylo možno zaměřit protínálním vpřed na
,výtyčku, byly šignalizovány tyčovými' přen<JSl1ými sig-
nály 4 m vysoli;ýml. Celkem bylo zhotoveno 8 tyčových
signálů, kterými. byly postupntj signalizovány předem'
určené vlícovacf body. Zal11ěření bodů prováděl sou-
časně většíP9Čet observačních skupin (5.é....6 ). Každý'
observá,tor obdržel seznaín bodů, }deré měly být na
daném stanovisku zaměř~y. Současně obdrž\ll popis čím

je- bod signalizován, zda výtyčkou nebo tyčovým signá-
lem. Dále byla uvedena barva praporku na příslušné
výtyčce signalizovaného bodu.

Doměřování potřebných směrů pro dostatečný počet
kombinací, nutných pro výpočet, bylo provedeno až pozdě-
ji, a to z jednotlivých vlícovacích bodů na okolní trigono·
metrilcké azhušťovad body. Centrování výtyček a tyčo-

_'vých signálfi na vlícovacíclh bodech by10 prováděno
olovnicí. U t:yčových signálů byly centrační prvky zjiš-
ťovány tlheodolitem. Při zaměřování vlícovacíc'h bodů
byly na trigonometrických a zhuš~ovacíc~ bodech znovu
určovány centr~ční prvky. . .

Nadmořské výšky v.§ech sbabi!izovaných bodů v ma-
povaném prostoru-'byly zaměřeny technickou 'l1ivelací
zvýšené přesnosti. Zaměřeaí bylo provedeno nivelačními
přístroji typu KONI 007 a soupra,vou nivelačních Ifttí
značky Zeis s ...půl cm invarovým pás;em. Měření bylo
,velmi obtížné, protože se provádělo př,es ornici a lou-
ky a ve velkých lánech kukuřice. Obtížné bvlo i' vyhle-
dávání s·tabilizovaných bodů, ke kterému slóužil zákres
bod·h v topografické mapě 1:25000.

Pro fotogrammetrické vyhodnooení bylo nutno za-
měřit ID náhradlI1ích" vHcovacich bodů protínáním zpět
v důsledku nepiíesnélho provedení leteckého snímkování.
Polohu těchto bodů si určil přímo ď pr,acovník fotogram-
metrického oddělení porovnáním I'eteckých snímků při
pochůzce v terénu. Tyto body byly stabilizovány jell1
dřev,ěným kollkem.

Terén v pracovním území je na východě rovinný, ve
stř,edhí části mírně zvlněný a v západní části kopcovitý.
Převýšení bodů psového polygonu mezi východní a zá·
padní částí je 100 m. Největší překážkou nové železnič-
ní trasy je táhlý hřbet, který vybíhá ze' SIánskýc1h vrchů
od seve,ru k jHm. Terén je- téměř bez lesního porostu.
Při re~ognoskaci a observaci bodů byly značnou pře-
kážkou souvislé aleje stromů nebo Ireřů podél komuni~
kací _a vodníCh toků a rozlehlé lány vysoké kukuřice
a, konopí. Po skl1zni těchto plodin a op,adáhí listí se
stromů byly pro observaci nejpříznivější podmínky z'ce-
lého roi5níhGlobdobí v7Jhledem k mimořádně teplému a
nepříliš vllhkému podzimnímup'očasí. ,

Osídlení území je. v,ětší p'Ouze, ve VýChodní části
(okresní město Trebi:šov), jinak trasartové trati vede

\ říde:e osídl,eným zemědělským krajem. Dopravr,rí podmín-
ky byly celkem příznivé. PracovnIci měli k dispozici
-jedno nákl,adní auto Tatra 805 a j,edno terénní pěti-
místné auto Gáz. Pro rozvoz, stabi!izačního a signalizač-
niho materiálu bylo možno používat i traktorů z míst-
ních JRD. ' . ..

Vzhletlem k tomu, že trasa probílhá ,z velké části
přes rozsáhlé lány orné pů:dy bylo nutno měřické body
zajistit před poškozením nebo Jejich zničením. Za Hm
účelem byly na ohrožených bodech z.řízeny ·ochranné
ohrádky, které tvořily tří' dřevěné kůly dlouhé 1,20 m
o průměru 5-7 cm, zatlučené do země a nahoře spojené
laťkami 1 m dlouhými. Laťky byly ll1atřmiy bílou barvou,
aby byly dobře viditelné i při noční orbě.

Po ukončení polníc'hpra.cí bylo provedeno protoko-
lární pi'edání měťických bodů v terénu 2;ástupci SUDOPU.

Výpočet souřadnic byl prováděn postupně po dodá-
vání pólních _záp'isníků, a to převážně na samočinném
počítači ZUSSE Z-I1. Zbývající výpočty byly. prováděny
na ručníchneoo elektrických počítacíclh strojích [Bruns-
wiga, Madas). Výpočet souřadnic zhušťovacIch bodfi byl
provedenprotínáním vpřed z ú1hlůnebo pr.o-tínáním vpřed
z oriientov.aných směrů. Souřadnice byly vypočteny" arit~ \
metickým průměrem výsIedků minllnálně ze tří troj-
'·úhelníků. Průměrná střední chyba' aritmetického prů-
měru středních polohových chyb všech Zhušťovacích
bodi'! je. ± 0,011 m. Maximální střední chyba v určení po-
lohy u jednoho zhušťovacího 'bodu je ±()i,0i451 m. U osové-
,lio polygonu nepřestoupila úhlová. ani délková odchlyka
stanovenou mez. V průměru činí úhlpvá odclhylka 36%
a délková odchylka 39 % stanov·ené přesnosti.
, Všechny podrobné body, pokud 'nebyly zaměřeny
polygoll1ovými pořady, byly určeny nejméně ze dvou troj-
úhelníkfi protínáním vpřed z úlhlů nebo pro'tíná-
ním V1před z orientovaných ~měrů.

Pokračování na str. ll{.
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Nové mezinárodní' desetinné třídění
v oboru geodézie,fotogrammetrie
a kartografie
025.45:528

Zora Karská a Ladislav Taišl - oborové středisko vě-
deckých, technických a ekonomických informací a pro-
pagace, VÚGTK, Praha .

1. Vznik MDT 528

Od počátku roku 1964 se zatřiďují příspěvky uveřejňo-
vané časopisem: Geodetický a kartografický obzor podle
nové úpravy mezinárodního desetinného třídění. Puvodri.í
systém mezinárodního desetinného třídění (dále MDT)
oboru geodézie. fotogrammetrie a k;artografie v třídě 526
neodpovídal již delší. dobu požadavkum moderní vědy a
techniky. a musel být proto nahrazen ť{říděním novým.
Pro nové MDT' oboru geodézie, fotogrammetrie a karto-
grafie byla vyhrazena třída 528, doposud používaná pro
plavební almanachy. Tím je vyloučeno nedorozumění
v případě náhodného seskupení, dokumentu· označených'
podle starého a nového třídění. Nové MDT 528 je výsled-
kem spolupráce Ústavu užité geodézie ve Frankfurtě n.
M., GeodetickéhO dokumentačního střediska v Drážďa-
nech, Mezinárodního fotogrammetrického výcvikového
střediska v Delftu a· Něm,ecké kartografické společnosti.
Tabl,llky nového MDT 528 byly vydány v doplňcích k me-
zinárodnímu de~etinnému Jříd!Jní - v publikaci: "Cor-
rections and Extensions to the UDC", Series 4, No 6,
vyd. FW 1962 v němčině ťl angličtině. Překlad těchto ta-
bul'ek má sloužit jako stálá pomucka našim čtenářum a
pracovníkum vědeckych, technických a ekonomických
informací (VTEl) při systematickém třídění literatury.

Zakladatelem desetinného třídění je am"erický
knihovník Melvil Dewey, jehož návrh uveřejněný kon-
cem minulého století sloužil puvodněpro uspořádání
publikací v knihovně. Později Mezinárodní bibliografic-
ký ústav, dnešní Mezinárodní dokumentační federace
(Fédération International de Documentation - FW)
přijal Deweyuv systém třídění za podklad pro bibliogra-
fiCké práce. Teprve dalším zdokonalováním tohoto systé-
mu bylo vytvořeno dnešní MOT, které plní funkCi mezi-
národního I jazyka především v práci V,TE!. Podkladem
pro využití MDT 526 v čs. geodézii a kartografii byl pří-'
spěvek iÍ1ž. dr. V. Elznfce - "Geodesie v desetinnem
třldění" vč. 10/1943 tohoto časopisu s překladem třídy ,
MDT 526 z německé publikace "Dezimal-Klassifikation"
z r. 1937 do češtiny. Od té doby byly články uveřejňo-
vané v .časopise označovány znaky MDT 526 a rovněž se
začalo systému MDT. používat i v naší bibliografické
službě. Četné kritické připomínky a návrhy na změny,
týkající se neutěšeného stavu bývalého MDT 526, vedly
nakonec k myšlence úplného přepracování této třídy.
Nedostatkem MDT 526 nebyla pouze jeho neaktuálnost,
nýbrž zásadní chybá vzniklá již při jeho sestavení a spo-
čívající v tom, že struktura této třídy nebyla 'vubec pro-
porcionální. Zatímco pro vyšší' geodézii bylo věnováno
70 % této t~ídy, pro další odvětví zustalo' sotva místo
a muselo se proto používat víceciferných desetinných
znaku, což vedlo k značné nepřehlednosH. Některé hlav-
nI skupiny MDT '926 vyjadřovaly podružnější pojmy a na-
opak mnoho základních pojmu v MDT 526 vubec chy-
bělo. Proto' 'I z tohoto hlediska nebylo možné další lo-
gické rozšířenI MOT 526 pří současném zachování správ-
né souřadnosti pojmu. Nap'roti tomu výhodou nového
MOT 528 je, že jeho celková struktura a četné volné
třídy jsou předpokladem k jeho neustálémU případnému
doplňování, a tím je lépe zaručena jeho aktuálnost:. Ne-

I do~tatky M.OT 526 byly též pociťo'lány zejména v OS
VTEIPVOGTK, kde bylo zapotřepí zatřídit co nejpodrob-
něji množství informací v rešeršním katalQgu bibliogra-
fické služby a v systematickém katalogu k;nihovny. Pro-
ttl v r. 1959 sestavili autoři. té~o stati ~ pracovníci
OS VTEIP - ve spolupráci .s výzkumnými pracovníky
ústavu a dalšlmi odborníky resortu interní desetinné tří-
dění geodézie a kartografie, které z mezinarodního
označenI ponechávalo pouze znak 526, další třídění obo-
ru bylo odlišné a daleko podrobnější. Podle interního
DT_526 byla literatura OS VTEIP logicky a ,dosti po,- .
drobně zatříděna, takže nyní bude přechod na nové
MOT 528 daleko snadnější, než by byl z puvodního MDT
526. Od l'. 19614se informační materiály v OS VfEIP za~

třiďují jen podle MDT 528 především proto, aby bylo vy-
užito výhod jednotného mezinárodního třídění a mohly
být přejím,.ány ,bez přetřiďování zahraniční lístkové
bibliografie a desetinné znaky na zahraničních publika-
cích z geodézie a kartografie a naopak v zahraničí ob-
dobně využívány záznamy z "Přehledu zeměměřické lite-
ratury" li "Literární hlídky VOGTK". Též v SSSR se po-
užívá, již v širším. měřítku MDl. Např. v známém sovět",
'ském referátovém časopise "Referativnyj žurnal", kde
jsou jednotlivé referáty zatřiďovány podle MDT, používá
se v oddílu "Geodézie" již nového MOT 528.•.
2. Zásady mezinárodního desetinného třídění
Podstata MDT spočívá v tom, že se veškeré lidské vě-
dění rozděluje do 10 tříd, z nichž-,každá se dělí na 10
řad, každá řada na Wpodřadí, která se, stejným zpu-
sobem dělí na skupiny, podskupiny, oddělení a pododdě-
lení. V praxi se však i pro ozngčování těchto dílčích
pojmu (jako např. řada, podskupina atd.) převážně po-
užívá označení třída. Číselné vyjádření pojmu se v MDr
nazývá desetinným znakem. Platí zde zásada, že čím
užší je pojem, tím delší bývá desetinný znak. Pro lepší
přehlednost se každé trojčíslí znaku MDT odděluje od
sebe tečkou. .

Přehled základních tříd MDT:
O Všeobecnosti
1 Filosofie
2 Náboženství. Teologie
3 Společenské vědy
,4 Jazykověda
5 ~atematika .. Přírodní vědy
6 Užité vědy (Lékařství. Technika)
7 Umění
8 Krásná literatura
9 Zeměpis. Dějepis

Příklad hierarchického třídění od nejširších k nejuŽším
pojmum:

Matematika. Přírodní
vědy
Astronomie. Geodézie
Geodézie. ZeměměřictvL
Fotogramtnetrie. Karto-
grafie
Fotogrammetrie
Fotogrammetrické vy-
hodnocovánI
Orientace a vyhodno-
cení měřických snímku
pořízených ve fotogra-
fické centrální projekci
Orientace a vyhodno-
cení jednotlivých mě-
řických snímku
OrÍentace jednotlivých
měřických snímku
Vnitřní orientace

Řada
Podřadí

Skupina
Podskupina

528.7
528.72

528.721.11

528.721.111

Kromě těchto hlavních desetinných znaktl. používá
se v MOT ještě soustavy pomocných znaku. Složené zna-
ky vznikají kombinací ..dvou ..nebo více hlavních znaku
anelio kombinací. hlavních a pomocných znaku.

Pomocné znaky blíže Ioznačují obsah informačního ma-
teriálu z hlediSka času, prostoru, formy, účelu nebo ze
Sp~ciá!ních hledisek organizačních, konstrukčních apod.,
coz vse nemohou zachytit tabulky hlavních znaku. Po-
niocné znaky jsou dvojí: všeobecné a zvláštní neboli pří-
znaky. Všeobecné pomocné znaky jsou symboly, které
mužeme připojit ke všem desetinným znakfim. Vyjadřu-
jí blíže místo, čas, formu, řeč a ruzná hlediskazatřido-
vaně informáce.
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Karská, Z., Taišl, L.: 'Nové mezinárodní desetinné třídění
v oboru geodézie, jotogrammetrie a kartografie

Přehled použití všeobecných
Pomocný Značka
znak
místa

pomocných znakfi:

Příklad

528.7 (437) Fotogrammetrie
v ČSSR'

528.7 "1945/1955" Fotogra.mmetrie
v období 1945/19p5

528.7 (083.138) Fotogrammetrickli
instrvkce

528.7 = 3 Německé pojednání
" o fotogl1ammetrii
528.7 (= 85) Česká fotogram-

metrie
.528.7.001 Teorie fotogrammetrie

času

formy (O •. )

řeči

národfi [,=1/9)

hlediska .00

Přehledy všeobecných pomocných znakfi bývají při-
pojeny k tabulkám hlavních desetinných znakfi:

Zvláštní pomocné znak!l čili příznaky vyjadřují cha-
rakteristické vlastnosti pouze určité pojmové skupiny,
vyjádřené hlavním znakem a mohou mít proto rfizný vý-
znam na několika místech soustavy MDT. Znázorňují se
bud symbolem .0 ,nebo pomlčkou s číselným znakem.
Příznak vyjádřený symbolem .0 (tečka, nula) se připo-
juje bezprost'ředně za hlavní znak. Tečku před nulu pí-
šeme bez ohledu na to, zda je poslední ~rojčís1í hlavní-
ho třídní ku úplné či nikoliv, např.: 528.72.087.4 Foto-,
grammetrické vyhodnocení s automatickou registrací.
Na začátku MDT528 je přehled zvláštních pomocných

znakfi, které .semohou použít v celém rozsahu třídy 528.
Příznaky vyjádř,ené. pomlčkou s ,číselným znakem se

připojují za znak hlavní. Vyjadřují speciální charakte-
ristiky určitých oborfi (např. části a druhy strojfi, ma-
teriály. apod.). a jsou již uvedeny v tabulkách MDT.
V MDT 528 připojují se příznaky pouze k MDT 512'8.5;.
Např.: S28''s>-7·- Obsluha la údržba geodetických pří-
strojfi. Příznaky ,se moh.ou připojit i k pomocnému zna-
ku .. Používá se jich k vyznačení velik.osti měřítka mapy,
např.: . .
(084.3) - pomocný znakforíny, vyjadřující mapu
(084.3 - 12) - měřítko mapy 1:5 000 až 1:20000

Složené desetinné znaky. Spojením hlavního a po-
mocného desetinného znaku vzniká složený znak, např.:
528.7 (47) Fotogram:metrie v SSSR.
Jiný typ složeného znaku vzniká např. spojením dvou
hlavních znakfi z~aménkem + (čti a) nebo: (čti ku).
Pojmy, které nemají k sobě žádný vztah spojujeme zna-
ménkem +. V, praxi se tohoto zpusobu Qznačenívětši-
nou nepoužívá, stačí jen volně vedle sebe nebo nad se-
bou uvést hlavní znaky. Pojem, obsažený v několika
desetinných znacích na témže stupni podřazenosti, kte-
ré jsou za sebou v jedné řadě, vyjádříme prvním dese-
tinným znakem z této řady, ke kterému pomOCí šikmé
zlomkové čáry připojíme konec posledního desetinného
znaku z této řady. Přitom se uVícemístných znaku MDT
řídíme pravidlem, že v případě identity prvního, anebo
dvou prvních troji!íslí, tato již za zlomkovou čarou ne-
uvádíme, např.: 528.561/.565 - Kyvadla, gravimetry,
torzní váhy. K vyjádření vztahu mezi hlavními desetin-
nými znaky používáme symbolu: (dvojtečky). Tím vzni-
ká nový pojem, např.: 528.77:355 Interpretace leteckých
snímku pro vojenské účely. • ,
Další typ složených desetinných znaku vzniká kombi-
nací hlavnlho znaku s ,jinými symboly [slova, písmena,
rfizné značky), je-li třeba vyjádřit typ přístroje, název
podniku, příjmení apod., např.:

ď 528.521 Zeiss Theo 030 ....• theodolit typu Zeiss Theo 030
,92 Gauss - Gaussuv životopis

3. Poznámky ~ doplňky k MDT 528
Poněvadž se v čs. geodézif a kar,tografii použlvá též ně-
kterých spec1áln[ch pojmu, byly názvy u několika de-
setinných znaku doplněny [v textu tabulek vytištěno
kursivou). Např. k' názvu MDT '528..41byl připojen pojem
technickohospodář$ké ma,pování. U odkazu na MDT
347.235;11 - Pozemková. evidence. Pozemkové knihy.Ka-
ta str všeobecně. Rejstříky parcel - byl vytvořen nový
složený znak' kOmbinací hltlvního znaku s pomocnými
znaky místa a času:
347.235.11 (437) "1994/-" ,který vyjadřuje pojem - evi-

dence nemovitostí.

Kombinací hlavních desetinných znaku oboru v MDT
528 s jiným hlavním znakem [mimo. obor geodézie) vzni-
kají další nové pojmy dUležité pro obor geodézie, foto-
grammeťrie a kartografie [neuvedeno v hlavních tabul-
kácli MDT 528), např.:

528:06 Geodetické, fotogrammetrické a kartografické
korporace, ústavy a společnosti

Jedná-li se jen o fotogrammetrický sjezd, výjádří se:
tento pojem znakem 528.7:016.3.

Obecné matematické tabulky patří do MDT 51
~atematika a Označují se d,esetinným znakem 518.2. Po-
mocí vztahu k ruzným pojmum v MDT 528 vzniknou slo
,žené znaky vyjadřujíc[ různé druhy geodetických a ka~
tografických tabulek, např.:

OdkaZy v MDT 528.9 - Kartografie byly rozš[řl'lny
o další desetinné znaky z MDT 912'.4 vyjadřující rfizná
mapová netextová díla a dále byl připojen přehled po-
mocných znaků, znázorňujících měřítka map.

K ,odkazům na desetinné znaky jin9ch oborů pozna-
menáváme, že výrazy v závorkách vyjadřují názvy nad-
řazených hlavních pojmových skupin, do kterých spadá
dílčí pojem, např.:
531.74 Měření úhlu [Obecná mechanika)
tzn., že MDT 431.74 je v systému, tříděn[ podřa;1:ený
pojmu MDT,531 - Obecná mechanika.

Některé kritické poznámky k MDT ~~8

znak MDT 52'8.42 - Inženýrs'ká geodézie je duplicitní se sou-
řadným desetinným znakem 528.48 vyjaařující tentýž ,pojem. Cel-
kově jsou jednotlivé pojmy v inženýrské geodé:i:ii nesystematiclky
roztříděny, například: ;.Geodézie v dopravní1ll stavitelství" se vy-
jadřuje vztahem hlavních 'znaků 528.42 :625; naproti tomu "Geo-
dézíe v urbll/llismu" má samostatný znak 5211-45, ačkoliv by se
mohla vyjádřit rovněž vztahem .dvou hlavních znaků anebo opač-
ně. Obor •.Důlní měříctví" [všeobecně) je ponecháván v hornic-
tví a má se vyjadřovat desetinným znakem' 6'22.1. Naproti tomu
dílčí pojmy z důlního měříctví jsou roztříděny ve skupíně MDT
528.484 - přípojení podzemníc'h měření.

Poněvadž doposud neexístuje .kompletníno~malizované náz,vo-
slaví v oboru geodézíe, .fotogrammetrie a kartografíe, mohli jsme
přihlédnout při ,překladu MDT 528 v české termínologii len k exis-
tujícím čs. státním normám. Příp'adné připomínky k zlepšení a ro·z-
šíření MDT 528, kte~éby sí vyžádaly ",měny ve stru'ktuře nového
systému třídění, nemůže řešit ani OS VTEIP VÚGTK aní Ústav pro
technícké a ekonomické informace, ale jeho prostřednictvím mu-
sely by být předloženy k projeQnání přímo Mezinárodní dokumen-
tační' federací v Haagu. Veškeré doplňky a změny k MDT nabývají
mezinárodpí platností teprve po jejich publfkování zmíněnou insti-
tucí.

Před vlastním překladem oboru MDT 528 je uveden
graficky upravený překlad převodních tabulek ze staré-
ho' MDT 526 do nového MDT 528, aby byly usnadněny
'práce při přlpadném přetřiďování informačních mate-
riálfi. Poznamenáváme však, že při přetřiďování v praxi
nen[ možné spoléhat jen na tyto převodn[ tabulky.

. I

V závěru děkujeme výzkumným pracovníkfim vý-
zkumného ústavu geodetického, topografického a karto-
grafického v Praze, pracovníkům Ústřední správy geodé-'
zie a kartogrB:fie a stavební fakulty ČVUT, kteří se
zúčastnili přehlédnutí překladu, za připomínky k odbor-
né terminologii a některé doplňky k MDT 528.
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Geodézie. Země.měřittvr. Fotogrammetrie. Kartografie

528.1/.5
528.1

528.2

528.3

528.4

528.5
528.7

Přehled hlavních desetinných znaků
MDT 528

Geodézie. Zeměměřictví
Teorie chyb' a vyrovnávací počet v geo-

dézii a fotogrammetrii
Tvar Země. Měření Země. Matematická

geodézie. Fyzikální geodézie. Astrono-
mická geodézie '

Vyměřování velkých částí zemského po-
, vrchu. [Geodetické základy]
Vyměřování malých částí zemského po-

vrchu (Nižší geodézie]. Mapování.
Katastrální, vyměřování a mapování.
Topografické, mapování. Topografie.
Technickohospodářskémapování. In-
ženýrskágeodézie. Speciální země-
měřické práce.

Geodetické přístroje ,a pomůcky
Fotogrammetrie. Letecká fotogrammetrie.

Pozemní fotogrammetrie. [Metody a
přístroje) .

Kartografie. [Pojednání ~okartografi~)
Poznámka.
Do třídy MDT 528 patří veškerágeodézie,

, fotogrammetrie a publikace o 'karto-
grafii. Všeobecné otázky z matemati-
ky a fyziky patří do podtříd třídy 51
~ Matematika a 53 - FY2íika

Některé důležitější desetinné znaky pro
příbuzné obory !

Pozemky a půda
Právo. Zákonodárství
Veřejná správa
MatemE\tika
Astronomie ,
Nautická a aeronautická astronomie.

Navigace
ChronologIe. Určování času
Fyzika
Geofyzika
Užitá nebo praktická geologie. Geolo-

gická prospekce. Využití výsledků
Glaciologie
Praktická meteorologie
Radiotechn~ka. Vysokofrekvenční tech-

nika \ .
Důlní měřictví, Prospekce a kutání.

Všeobecné hornické práce
Důlní měřictví
Vojenská, topografie a kartografi!,!. Vy-

měřování pro. vojenské účely
Zemní stavby. Zemní práce
Zeleznice. Stavební projekt
Projektování a trasování silnic. (Pláno-

vání, vedení trasy)
Tiskařství
Počítací stroje
Všeobecná nauka o měřicíéh přístrojích.
, Měřicí přístroje. Výrobaměřicíéh

př.ístrojů '
Územní plánování. Krajinné plánování.

Stavba měst. Zahradní architektura.
Tvorba krajiny. Uspořádání území
Rýsování. Technické kreslení

Fotografie
Zeměpis. Geogra~ie

Vlieobecné pomocné znaky
Předpisy. SrÚěr~iice. Instrukce
Formuláře. Sbírky formulářů ,
'Tabulky. Synoptické, a.statistické tabulky
Císelné tabulky. Převodní tabulky
Nomogramy
T(lbulky ?' nečíselnými údaji
Normy

[084)
[084.21) •
[084.3)
(084.4)
[084.43]
(203]
[26.02]
[260)

(24)

528-18/-79

528-187.2

528-187.3

528-187.4

528.01
528.011

(

528.013
528.015
528.016
528.016.1
528.016.4

528.021

528.021.1

528.021.1-187,3
528,0<21.1-187.4.
528.021.6/.7

528.021.6

528.022

528.022.1
528.022.11
528.022.12
528.022.13
528.022:2
528Al22.3/

528.022;~

528.022.6
528.022.61
528.022.62

Grafické znázorňOVání a vyobrazení
Diagramy, grafy
Mapy. Plány~ Zeměpisné mapy a plány
Atlasy ,
Globy
ve vzduchu
v moři, P9dmořský
na moři - např. 528.022.4 (260) Měřenl

polohy na moři
pod pevným povrchem Zep1ě - např.

528.022.1 (24] Měření polohy v pod-
'zemí

Zvláštní pomocné znaky
Zvláštní pomocné znaky neboli příznaky

můžeme používat v celém rozsahu
třídy 528. Příznaky se používají jen
tehdy, nestačí-li k označení předmětu
hlavní desetinný znak.

Součástky přístrojtí a pomůcek viz
. 528.5-18/-79

Menší přesnost, např. pro ,hrubé li před-
běžné práce

Střední přesnost, např. u geodetických
měřických nebo vytyčovacích prací

Nejvyšší přesnost

Přípravné práce
Kancelářská příprava. Plánování. Teore-

tická příprava
'Rekognoskace v terénu
Stab!lizace
Stavba. sign~lů a signalizace
Stavba signálů
Sig'nalizace

Geodetické měřické metody
\ • Viz též 528.083 všeobecné měřlcké

metody

Metody měřeni vzdálenosti

Mechanické metody (s latěmi, pásmy,
dráty]

Měření délek, pásmem, latěmi atd.
Pře;né měření délek (např. invarovým

pásmem nebo drátem]
Optické a trigonometrické metody

Elektronické metody

Radiové metody (např. měření telluro-
, metrem]
• Viz' též 621.396.96 Metody měření po-

mocí radiových vln. (Vysokofrekven-
ční technika]

J;:lektrooptické [světelné] metody (např.
, měření geodlmetrem)

\

Metody měl'eníúhlů a směrů

Měření vodorovných úhlů
ve skupinách
násobením [repeticí]
:'lektoroVou metodou (s post rkem kruhu]
Měření svislých úhlů
Metody současného měření úhlů a dé-
, lek. Tachymetrlckémet{)dy
Měření pozičních úhlll (měření úhlů

v libovolné rovině prostoru)
Měření orientovaných směrů
Mllgnetlcké měření. Magrtetická orientace
Orientace pomocí gyrokompasu, gyro-

skopu
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528.024
528.024.1

528.024.1-187.3
528.025.1-187.4
'528.024.4

528.024.5

528.024.6
528.024.8

528.026
528.026.1
528.026.3
528.026.5

528.029.4/.6

528.83
528.03;1
528.033

528.034
528.037
528.06
528.061

528.061.1
528.061.2
528.061.3
528.061.4
528.061.5
528.061.6
528.061.9

528.063.1

528.063.3
528.063.4
528.063.9

528.067
528.067.2
528.067.4

Metody měření výšek
Geometr'ické měření výšek. Geometrická

nivelace.
Technická nivelace
Přesná nivelace. Velmi přesná nivelace
Trigonometri,cké měření výšek. [Trigono-

metrickánivelace]
Barometrické měření výšek. [Barometric-

ká nivelace]. Viz též 531.787.2 Baro-
metry. [Obecná mechanika]

Hydrostatická nivelace
Přímé výškové a hloubkové měření.

Měření schlidkovánlm, svahoměrnbu
soupravou. Měření sklonu. Akustické
měření hloubek. Ozvěnové hloubko-
měry. [Echoloty]

• Viz též 531.719.35 echolot [Obecná' 528.084
mechanika]

Metody měření tíže
Měření kyvadly
Měření gravimetry
Měření tQrzními vahami. Měření hori-

zontálními kyvadly
Frekvenční pásma a vlnové délky !,!lek-

tromagnetických kmitli. Podrobnější
rozdělení jako u S28.7.029.4/.6

Pomocná měření
Určení bodli
Jednoduché pomocné útvary [např .. lome-

ná přímka]. Rozvinování základno-
vých, sítí zařazujeme pod 528.323

Provažování
Měření centračních prvků
Zpraoování výsledků měi'ení
Opravy (korekce) a redukce výsledků

měi'ení
ze známých vlivů měřických přístroju
z refrakce
z tvaru fyzického povrchu Země
z rozložení hmot v Zemi
z elektrických nebo magnetických vlivli
z vlivu teploty
závislých na osobním vlivu pozorovate-

le. Osobní rovnice. Desetinná .rovnice
• Viz též 159.938.309.02 Osobní rovnice

[Psychometrie. Psychochronometrie)
522.981 Osobní rovnice [Praktická
astronomie]

Geodetické výpočty
• Viz. též 518 Grafické a numerickéme-.
, tody [Matematika)

625.726 Výpočet kubatur zemních
hmot

výpočty souřadnic. Transformace sou-
řadnic

výpočty ploch
výpočty kubatur hmot
Rozsáhlé výpočty pomocí složitého vý-

početního zařízení
• Viz též 518.5 Mechanizované výpočty

[Numerické metody]
681:142.8-523.8 Elektronické počítače

Textová dokumentace výsledků měření.
Místopisy bodu zařazujeme pod třídní k

528.067.6 .

Výsledky měření sestavené v číselných
tabulkách. Seznamy souřadnic. vý-
sledky měření na stanici.

Grafické znázornění výsledků měření
Polní náčrty
Zoorazování [grafické .vynášení výsledkli

měření]
Náčrt pevných bodu se zatřídi pod

528.067.6
• Viz též 912 Mapy. Atlasy. Globy
Náčrty pevných bodů. Místopisy boiilů

528.081
528.082
528.083

528.085
528.085.2
528.085.3
528.085.31
528.085.32

528.085.33
528.085.34
528.085.35

528.085.4
528:085.41
528.085.42

528.085.421
528.085.421.1
528.085.4121.1
528.085.421.3
528.085.421.4
528.085.422

528.085.49
528.085.491
528.085.492
528.085.493
528.1187
528.087.2
52&.087.21
528.087.22
528.087.24
528.087.4

528.087.44

528.087.45

528.087.47
528.087.5
528.087.6
528.087.9
528.088
528.088.2
528.088.21
528.088.22
528.088.23
528.088.24
528.088.3

528.088.4
528.088.6
528.088.7

528.089
528.089.2

528.089.5
528.089.6

Všeobecné základy a teorie měření a
konstrukce přístrojů

Podrobnější rozdělení jako u 53.08
• Viz též 528.5 Geodetické přístroje a

pomlicky
528.722 Fotogrammetrické vyhodnoco-
vací přístroje
681.2 Konstrukce měřicích přístrojů

Jednotky. Konstanty. Údaje o materiálech
Základy měření a konstrukce přístrojů
Negeodetické měřické postupy a po-

můcky
• Viz též '528.02 Geodetické měřické

metody
Konstrukce měříckých přístrojů. Základ-

ní součásti.

Čtecí pomůcky. Stupnice
Počátek stupnice. Nastavovact zařízení
Čtecí pomůcky
Mechanické čtecí pomůcky
Stupnice. Vlákna. Nitkové kříže. Vernié:

ry. Mřížky
Optické části
se světelným ukazatelem
Optické pomůcky pro stanlllvení výšky

hladiny kapaliny. [Elevace, deprese
hladiny]

Příslušenství. Čočky. Hranolové a zrcát-
kové soustavy.

Stupnice
Přímé stupnice
Kruhové stupnice. Obloukové stupnice.

Bubínkové stupnice. Prstencové stup
nice atd.

o Kruhové stupnice. Obloukové stupnice
s dělením na 3600. Stupňové dělení
s dělením na 400g. Setinné dělení
s jiným rovnoměrným dělením
s nerovnoměrným dělením
Bubínkové stupnice
Podrobnější rozdělení jako u 528.0'85.421
Osvětlení stupnic,
Průhledné stupnice
Průsvitné stupnice
Neprůhledné stupnice
Pozorování. Záznam výsledků
Subjektivní pozorování
z normální vzdálenosti
Pozorování mikroskoperh
Stereoskopické pozorování
Objektivní pozorování. Automatický zá-

znam
Nepřetržitý záznam jedné proměnné ve-

ličiny
Nepřetržitý záznam více proměnných ve-

ličin
Přerušovaný záznam
Fotografický záznam
Grafický záznam. Zapisovač souřadnic
Vypočet a tisk měřených výsledků
Chyby. Oprava chyb. Přesnost měření
Chyby
způsobené pozorovatelem
způsobené přístrojem
zplisobené předmětem měření
způsobené prostředím pozorování
Přesnost měření. Citlivost
Podrobnější rozdělení jako u 528.088.2
Meze použitelnosti měřických přístrojů
dpravy chyb měřických přístrojů
Automatické vyrovnání vlivli způsobují-

cích chyby'
Různé otázky
Kombinace stejných nebo různých pří-

strojů "
Charakteristiky měřických přístrojů
Kalibrace a zkoušky měřických přístrojii
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528.11
528.111
528.112

528.113

528.115
528.117

528.118

528.119

528.13

528.141
528.142
528.143
528.145

528.16
528.162
528.165
528.181

Teorie chyb li vyrovnávací počet 528.23
~V ge~ilézii a fotogrammetrii

.- Viz též 519.281 Vše,obecně, o para-
metrech matematické-statistiky. Vy-
rovnávací počet. Teorie chyb, (Počet
'pravděpodobnosti. Matematická sta·
tistika)

Teorie pozorovacích chyb
Zákon chyb. Pravd,ěpodobnosti chyb.
Druhy a vlastnosti chyb., Systematické'

chyby. Nahodilé chyby 'atd. . 528.232.2
Míry chyb. Střední chyba, pravděpodobná '528.232.21

chyba. Elipsac;hyb atd. .
• Viz též 311.15 Rozptyl. Střední kva~

dratická odchylka (Statistika)
Šíření chyb
Výpočet chyb z pozorov.áj:lí stejné přes-
nosti
Výpočet chyb z pozorování různé přes-

nosťi. VáhY pozorování
Výpočet chyb z dvojího měření

Příprava pozorovaó1'ch programú na ~á'
, kladě teorie chyb

Vyrovnání podle metody nejmenších
čtvercú

Viz též 519.281.2 Metoda nejmenších
čtverců. (Počet pravděpod,obnosti. Mate-

matická statistika) .
VÝrovnání. pozorování přímý(:h
Vyrovnání pozorování zprostředkujícich
Vyrovnání pozorování závislýCh
Vyrovnání pozorování zproředkujících

s rovhicemi závislosti a pozorováni
závislýcb s neznámými -

Jiné.met()dy vyrovnání
Vyrovnáni pom()cl postupné aproximac!=l
Grafické vyrovnání
Vyjádření VYrovnávacích problémů po-

mocí maticového a ,tensorového počtu
~ Viz též512.8~1Matice. (Algebra)

TVAR ZEMĚ. MĚŘENI ZEM~. MATEMA-
TICKÁ GEODI!:ZIE.FYZIKÁLNI GEO-
DI!:ZIE. ASTRONOMICKA GEODÉZIE

• Viz též 525 Země'. (Astronomie)
Základy teorie potenciálu. HladinoYé

plochy. Geoidy
• Viz též 525.14 ',l'var,Země.' Zploštěni.

Geoid. (Astronomie)
531.26 Zákon a. použiti potenciálu.
Speciální řešení integračních ,problé-
mů. Přitažlovost. (Mechanika)·

Metody určení t,varu Zll.mě
• Viz též 525.1 Konstanty Země. (Astro-

nomie)
Geometrické (statické) metody. Metoda

délkového' a Šíř].{Qvého stupňového
měřeI1í '

•• Vizt~ž 528.28 Astronomícko-geodetic-
kéurčení polohy. Zeměpisné souřad·
nice

'Fyzikální (dynamické) metody. Využití
tihových měření

• Viz též q21.12 Všéobecná gravitace
(Teoretická' astronomie)
525.11 Síia tíže (Astronomie)
~25.14 Zploštěni. (Astronomie),
528.27 Měření tíže

Astronomické metody. Využití precesé,
, nutace, nepravidelnosti pohybu Měsíce

• Viz též 521.6 Dráhový pohyb satelitů
(',l'eoretická .astronoínie)
521.92 Precese. Nutace. (Teoretická
aStronomie) . . ,
,523.33 Llbrace. Zrychlení. Sekulární
zrychlení Měsíce. (Popisná astru-
namie).

528.231
528.232
528.232.1

528.234
528.235

528.235.1
528.235.2

528.235.2

528.236 .

528.236.1
528.236.2
~528.236.S
528.236.5

Matematické plochy blízké tvaru Země.
Zobrazení. Systémy souřadnic

Koule
Rotační elipsoidy
Referenčn1 . elipsoidy .a jejich základní

hodnoty, i

• Viz též 525.13 Rozměry Země. Pri't-
měry. (Astro110mie)
525.14 Zploštění. Elipsoid. [Astro-
nomie)

výpočty na elipsoidu
Matemóltické základy k výpočtu polomě-

rů, křivost(poledníkových a rov-
noběžkových oblouků

• Viz' téŽ 513.516 Křivost kuželoseček
(Geometrie)
q13,572 Křivost a čáry křivosti kva-
dratických ploch (Geometrie)
513.735 Plochy všeobecně a čáry I1a
ploše (GÉmmetrie) ,

Normální řezy. Geodetické čáry. (Dife-
renciální rovnice. Rozvoje v řady.)
Vytyčovací křivka. Loxodroma

• Viz též 513.573 Geodetické čáry kva-
dratických ploch. (Geometrie)

Geodetický trojúhelník. Exces. Obsah.
Transformace, do roviny.

• Viz též 513.45 Sférické trojúhelníky a
polygony

Hlavní, geoqBtická úloha. (Výpočet ze·
měpisnýťh souřadnic z azimutu a
strany) a inversní úloha
Trojosé elipsoidy
Podrobnější dělení jakou 528.232

Hladinový .sféroid
ZobrazerÚ přibližných ploch. Géodetická

zobrazení: Kartografická zobrazení.
Návrhy zeměpisných stupňových síti.
Sítě

• Viz též 513.735.93 Sférická zobrazení
(Géometriě) ,
513.736.53 Geografické zobrazení jed-
né plochy na druhou (Geometrle) .
513;765 Projekce jedné plochy na
druhou (Geometrie)
515'9 Cyklografie' (Des~riptivhí geo-
metrie)
5>17.54Konformní zobrazení (Analýza)

Stejnoúhléneboli konformní zobrazení
Stejnopťoché neboli-ekvivalentní zobra~

zení
Vyrovnávací (ko]ilpenzační) zobrazení'

Systémy souřadnic a jejich transformac~
• ViZ ťéž 513.17Projektivní tra,nsfortna-

ce (Geometrie)
513.736.7 Křlvočaré souřadnice v pro-
storu (Geometrie)
5J3.7~ Geómetrická transformace
[Geometrie)
513.76 Transformace v rovině a v troj-

,.rozměrném prostoru (,Geometrie) ,
5161.6 Různé souřadnicové systémy
, v rovině, na kouli,' na libovolné plo-
še a v prostoru (Analytická geo-
metrie] .
521.25/.26 Ekliptikální souř!ldnice
(Teoretická astronomie)

Elipsoidické systémy souřadnic
SfériCké systémy souřadnic
RoviI1né systémy souřadnic
. Vztahy, mezi systémy souřadnic, Meri-

diánová konvěrgence. Magnetická de-
klinace. Magnetická odchylka (ano'
málie)

• Viz též 538.7 Zemský' magnetismus
[Fyzika)
550.3.8 " ZemSký magnetH;mus. Ge-9~
magnetismus (Geofyzika)
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528.242

528.26
528.27

528.271

528.275
528.28

. 528.28 (260)

528.281

528.282

528.283
528.284
528.2&6

528.288

/

528.3

~28.31/.35
528.31

528.33
. 528.331

528,.331.1
528.331.2

528.331.5

528.335

528.33'5.1

'Vztahy mezi tvarem Země a plochami
blízkými tvaru Země

,Tížnicové odchylky
• Viz též 528.286 Určení stanic tížnico·

vých odchylek
Zvlnění geoidu. Astronomická nivelace

Stupňová měření
Tíhllvá měření . 9ravimetrie
• Viz též' 531.5 Tíže. Gravitace' [Me-

chanika)
550.312 Tíže a isostazle. Rozložení
síly tíže
550.831 Určení tíže. Měření variO-
m~trem ' [Geofyzika) "

Zaklápání a členění, gr,avimetťických.
sítI 1. řádu

Zhuštění gravimetrických sítí 1. řádu
Astronomiéko-geodetické určení polohy.

Zeměpisné souřadnice
Určení ]:lolohy na moři
Viz též 527.62 Určení polohy v letadlech
Určení zeměpisné šířky. Nlěřenlvýšky

pólu
Určení zel1lěpisné délky
• Viz též 529.7 Měření času (Chrono-

logie)
Určení azimutu
Současné určení dvou' nebo více prvků
Určení bodů tížnicové odchylky a Lapla-

ceovýchbodů
• Viz též 528.241 Tlžnicové odchylky
'Astronomická' orientace. Astronomické

připojeni

VYMtlovANI VELKtCH OASTI,ZEMSKf:-
HO POVRCHU (Geodetické základy)

• Viz též 351.821:5'28'Zeměměřictví [Ve-
řejná správa) .
Polohopisné určení pevných bodů
Zakládá~i a členěni vyměřování velkých

části' zemského J,lovrchu. Orientace.
Výchozi (Referenční) bod. Laplaceovy
body. Volba referenční plochy •

• ' Viz též 52'8,23 Matematické plochy
bHzké tvaru Země.

Určení , Laplaceovýcn I bodů se' \Zatřídí
pod 528.28'6

Měřeni základen
Jiná měření vzdáleností ve vyměřování

ve.lkých částí zemského povrchu se
vyjadřují příznakem .021 a jeho po-
drobnějším dělením, např.

528.3.021.7 Elektrooptické měření vzdá-
leností ve vyměřování' velkých částí
zemského povrchil

• Viz též OO1.712.Měření základen [Me-
chanika) ,

Základnové sítě. Základnové rozvinovací
sítě

Trigonometrické siti
Základní triangulace. Triangulace 1. řádu
• Viz též 528.286 Určení Laplaceových

bodů ! • ,

Konfigurace sítí
Spojení základních triangulací. Připojo-

vání sítí
Odvození sítě 1. řádu skládající se z roz-

sáhlých obrazců, ze sítí tvořených ma-
lými 'obrazci

Zhušťování sítě. Triangulace 2. a nižších
řádů

Trigonometrické zhušťování sítí
Místní triangulace se, zatřiduje poď
. ~28.41

Polygonometrické zhušťování síti. Zá-
kladní kostra polygonových pořadů.
Pi'ésná polygononietrie

528.341

52,8.342

528.35
52'8.3'7/.308

528.38
528.381

528.385

528.388
528.389

528.41
528.411
528.412~

528.42
528.42:6215

528.421

• Viz též 528.414 Polygonometrie [VY'
měi'ování malých částí zemského po-
vrchu)

Polohopisné (situační) p-evné body. Tri-
gonometrické body. Polygonové body.

Speciálni metody' určení trigonometric-
kýchbodů

VysokQcílová triangulace [Raketová
triangulace)

Metody využívající slunečního zatmění
• Viz též 5121.82Sluneční zatmění [Teo-

retická astronomie)
1523.78 Sluneční zatmění (Popisná
astronomie)

Metody využívající zákrytů hvězd
• Viz též '521.8 Zatmění. Přechody a zá-

kryty. výpočty. Předpovědi atd. [Teo-
retická astronomie)

Trilaterace
Výškové určení bodů .. Nivelace
• Viz též 528.422, Výškové měření [Vy'

měřování malých částí zemského po-
vrchu. Inženýrská geodézie)

'Druhy výšek a základy výškového mě-
ření

Vztažné plochy. Nu'lové výškové body.
Vodočet

• Viz též 551.48.018.1 Přístroje k měře-
ní hloubky vody. Vodočet [Geologie)

Druhy výšek. Nivelační výšky. Normální
výšky. Ortometrické výšky. Užitné
výšky. Dy.namické výšky. Geopoten-
ciální kóty. Výškové opravy

zakládání a měření nivelačních sití
Základní nivelad.í síť. Nivelační síť

1. řádu
Zhuštění nivelačních sítí. Nivelační sítě

2. aj nižších řádů.
Výškové pevné body. Nivelační body
Speciální aplikace výškového a hloubko-

véh9 měř,ení •
VYM~IOVANI MALtCH ČASTÍ ZEMSKF:-

HO POVRCHU, [Nižší geodézie). Ma-
pováni. Katastrální vyměřování a ma-
pování. Topografické mapováni. TOPII-
grafie. TechnickohospodářSké mapo-
vání. In!enýrská geodézie. Speciální
zeměměi'ičské práce

Podrobná triangulace
Místní sítě
Vkládání jednotlivých bodů do sítě.

Určení bodll protínáním.
Zhušťování trigonometrické sítě při vy-

měřování velkých částí zemského po-
vrchu se zatřídí pod 528.335.1

• Polygonometrie. Podrobné body
Zhušťování polygonové sítě při vyměřo-

vání velkých částí zemského povrchu
se zatřídí pod 528.335.2

Astronomické p~ipojení polygonových
pořadů

In!enýrská geodézie
Geodézie v' dopravním stavitelství

Situačni měřeni
• Viz též '528.31/.35 Polohopisné určení

pevných bodů [Vyměřování velkýcll
částí zemského, povrchu)

Nivelace
Viz též 528.37./38 Výšk()vé určení bodů.
Nivelace [Vyměrování velkých částí zem~
ského povrchu) . ,

Nivelace 'podzemních prostor
528.482 Pozorování staveb. Měření se-

dání půdy
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528.425.1
528.425'.2
528.425.4
528.44

528.441
528.441 (083.133)
528.441.1

528.441.1 :528.414
528.44f.2
528.H1.21

528.441.212
528.442

528.443

528.45
528.48

528.46:631.47
528.46:666:7'11.7

528.475
528.48

528.481:622.1
528.48'2

Tachymetrie. Topogl,'afie
• Viz též 5'51.4 Povrch Země. Zeměpis.

Fyzikální zeměpis. Geomorfologie
(Všeobecná geologie)

Nauka O terénu. Orientace v terénu
Tachymetrie
Topografie
Katastrální vyměřování'
• Viz též

336.2.027 ..12 Daňový systém. Katastrál·
ní systém (Veřejné finance)

347.235.11 Pozemková evidence. Po-
zemkové knihy .. Katastr všeobecně.
Rejstříky parcel. (Občanské prá-
vo).

347.235.11 (437) Katastr v Českoslo-
vensku '

347.235.11 (437) "1956/_" Tednotná evi-
dence půdy (TEP) v ČSSR

347.235.11 (437 r "1964/_" Evidence ne-
movitosti v ČSSR

351.821:528 Zeměměřictví (Veřejná
správa)

Nové katastrální měření
Návody pro nové katastrální měření
Vyměřování v sekčních listech
Podrobnější dělení pomocí dvojtečky.

např.
Polygonisace pro katastrální měření
Vyměřování pozemků
Stanovení a označení pozemkových
hranic I

Vyměřování pozemkových .hranic
Katastrální revizní měření
Podrobnější dělení jako u 5,28.441
Post1.lpné obnovování katastrálních mě-

řických podkladů
Podrobnější dělení jako u 5;28.441

Geodézie v urbanismu
Vyměřování pro zemědělství
Podrobnější dělení pomocí dvojtečky
• Viz též 71'1' Územní plánování. Kra-

jinné plánování. Stavba měst. Tvorba
krajiny

Zeměměřické práce pro zemědělské sta-
vitelstVí, kulturní techniku, zeměděl-
ské vodní stavHelství

Oceňování, ohodnocování, taxace po-
zemků

Půdoznalecký průzkum. Profil půdy
Zeměměřické práce pro dopravní plá-

nování
Zeměměřické práce pro pozemkové úpra-

vy, pro hospodářskotechnické úpravy
pozemků (HrÚP)

Hydrografické a pobřelní měřické
práce

Vyměřování blízkých pobřežních oblasti
Pobřežní měřické práce
Hydrografické měřické práce
Inlenýrská geodezie. Speciální zeměme-

řické práce
Pozorování pohybů země
• Viz též 551.24 Tektonika. Sedání. Zdvi-

hy. Vrásnění. Smršťování (Geologie)
624.13'1 Mechanika zemin. Stavební
půdoznalství (Zemní stavby) .

Nivelace důlních poklesů
Pozorování staveb. Měření sedání
• Viz též 622.83 Pohyby horstev. Tlak

horstev. Škody způsobené poddolová-
ním. Geostatické a geodynamické
jevy (Důlní technika)

624.058.3 Měření pohybů celých staveb
(Zkoušky na staveništi) •

6214.05'8.4Měřertí sedání (Zkoušky na sta-
veništi)

624.131.5 'Statika a dynamika zemin
(Zemní stavby. Zemní práce)

528.482:627.8
528.484
528.484.1
528.484.2

528.484.3
528,.484.31
528.484.32
528.484.321

528.484.322
528.484.3231

528.486
528A!89

528.5-181
,528.5-181.2
528.5-181.4

528.5-182
528.5-182.2
528.5-182.3
528.5-182.4
528.5-182'.6
528.5-183
528.5-183.2
528.5-183.4
52,8.5....,187
528.5-187.2

5285-18'7.4
528.5-2

528.5-21
528.5-217
528.5-2J.8
528.5-218.2

Měření deformací údolních přehrad
Připojení podzemních měření
Připojení štolami
Připojeni úpadní šachtou. Měření strmé
šachty
Připojení jednou svislou šachtou
Provažování bodů. Měření hloubky
Přenášení směrů
Přenášení směrů pomocí dvou nebo více

olovnic
Optické přenášení směrů
Určení směrů v podzemí připojením na

jednu olovnlci
Připojení několika šachtami. Spojovací

pořady
Vytyčování. Trasování
Speciální zeměměřické práce
Podrobnější rozdělení pomocí dvojtečky
Např.: Proměřování feřábových drah
• Viz též 623.71 Vojenská topografie a

kal1tografie. Vyměřování pro vojenské
účely (Válečná technika)

624.191.1 Geologické a geodetické pří-
pravné pr~ce (Stavba tunelů)

Vyměřování letišť

GEODETICKt:pR.ISTROJEA POMtlCKY
• Viz též '918.5 Počítání pomocí mecha-

nických pomůcek (Matematika)
522.2/.6 Dalekohledy. Meridiánové pří-

stroje. Pomocná aparatura. (Praktic-
ká astronomie)

528.722 Fotogrammetrické vyhodnocovací
přístroje (Fotogrammetrie)

528.9:P Kartografické ·kreslicí pomůcky.
(Kartografie)

52'8.924 Kartografické rycí přístroje
(Kartografie)

531.7 Měření geometrických a mechanic-
kých veličin (Obecná mechanika)

532.291 Libely. Vodováhy
5351.8 Optické přístroje (Optika)
681.14 Počítací stroje (Jemná mecha-

nika)
681.2 Obecná nauka o přístrojích. Kon-

strukceměřicích přístrojů (Jemná
mechanika)

Zvláštní pomocné znaky (příznaky)
Analogicky jako u třídy 621 používají se

příznaky u třídy 528'.5, [ještě kromě
příznaků použitých u třídy 928)

Charakteristika přístrojů a pomůcek po- .
dle rozměrů a jiných hledisek

podle velikosti
Velké přístroje
Malé přístroje. Přístroje kapesního for-

mátu
podle poliyblivosti
pevné (staniční)
pohyblivé, na kolech, schopné převozu
přenosné
skládací
podle váhy
těžké
lehké
podle přesnosti
hrubé pomůcky, např. pro hrubé a pří-

pravné práce
přístroje střední přesnosti, např. pro ma-

pování a vytyčovac1 práce'
velmi přesné přístroje
Pevné a pohyblivé části přístrojů a po-

můcek
Pevné části všeobecně
Podložky
Postavení. Zavěšení
Zděné, betonové aj. základy
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528.5-,-219

528.s~ 219.34'
528.5-219.51
5285-219:521

528.5-23
528.5-2313
528.5-233.1
528.5,-233;2

528.5-5
528.5-c:50

528.5-503.55
528.9-15'19

528:5-52
5285-521
.528.5-523
528.5-523.2
528.5-523.6
528.5'-'-53
528.5-531
528.5T531.4

528.5-531.6
528.5-531.7
528.5-'533
528.5-533.5
52-8.5:-533.52
528.5-533.56
528.5-533.6
:i28.5-5'33.B5
5285-533.6'6
528.5-533.7
528.5_533.8
528.5-539
528.5-539.1
52EL5-'539.J:1
528.5-539.12
528.5-56
5285.:-e553
528.5-5'53.12
528.5-553.13

,. 528.5'-555
5285:-'555.4
528.5-555.5
528.5-555.6
5285~5515.62
528.5-55'5.621
528.5-7

528:5-7'4

528.5-75
528.5-752

-528.5-752.3
. 528.5-752.4
528.5-758

528.5-79
528.51

Stavitelná nebo pohyblivá podpěrilá za-
řízení a uložení stavitelných součástí

Trojnožky
Tuhé zavěšení
Pohyblivé zavěšení na vláknech, drá·

tech, lankách
Uložení
Letmá uložení
Osy. Hřídele. Čepy. Břity
Ložiska
Provoz přístrojů. Řízeni
Teorie a metodika regulační a řídící

teť:hniky
Programové řízení
Řízení na dálku

_ Zařízení pro automatickou kontrolu
mechani~ká
. elektrická
elektromagnetická, elektrodynamická
elektrotermická
Obecně o řízení
Řízení rmlchanických veličin
Nastavení úhlu. Řízení polohy. Gentrač·

ní zařízení
ŘíZE!nÍrychlosti a zrychlení
Řízení kmitu
Řízerií fyzikálních veličin
Řízeni optických veličin
Řízení světelné intensity
Řízení zbarvení
.Řízení tepeiných veličin
Řízení teploty
Řízení tepla
Řízení elektrickýcl;l vellčin
Řízení magnetiCkých veličin
Jemné řízení .
pomocí šroubu
pro nastavení ve. sv\.sl~m smi!ru
pro nastavení v'e vodorovném směru
Regulátory
Regulátory pusobící mechanicky
pomocí pružinoyého zařízení
pomocí kyvadlovéhó zařízení
Regulátory pusobící fyzikálně
prostřednictvím mechanických kmitů
pomocí papr\lku
pomocí tepelných účinků
závislé na teplotě
Vyrovnání teplotních účln!su
Obsluha, ošetřování a údd,ba přístrojů

a pomůcek
Ochra'~ná opatření při instalaci přístroj u

a pomůcek ,
Ochranná zařízení přístrojů a pomůcek
Vlivy chvění. 'Prostředky útlumu chvění

a otřesů
Stabilisační zařízení
Gyrokompasy. Gyroskopy
Bedny. Skřínky. Sluníky a podobná

'\ ochranná zařftení
Měřicí a počítací zařízení
Přístroje a pomůcky k měření vzdá-
, lenosti

• Viz též 531.71 Měření délek (Obecná
mechanika] ,

Základnové přístroje. Inv,arové dráty a
pásma
• Viz též 531.712 Měření zá~laden

(Obecná mechanika]
Geodetické pomůcky k měřen! délek,

příčných vzdálenost, rovnoběžných
posunů, profilů (např. měřická lať,
měřická pásma atd.]

• Viz též 531.716 \ Délkové etalony pro
běžnou potřebu (Obecná mechanika],
531.719 Zvláštni zařízení pro měření
délky (Obecná mechanika]

528.519

528.52

528.521:622:1
528.521:p78.5
528,521.085.421.2
528.521.1
528.521.2

528.521.8
528.521.81
528.521.83
528.521.84

528.521.89
528.526 '

528.526.1
528.526.6

52R:528
528.528.1
528..528.4

528.53

528.531
528.533
528.534
528.535

528.54

Optické přístroje k '.měření vzdáleností
s vestavěnou základhou

• Viz též 528.53 Přístroje a pomůcky
k' současnému měření' úhlu a vzdá:
lenosti
531.719.24 Optické dálkoměry [Obec-
ná mechanika)
535.8 Optické přístroje (Optika]

Radiové dálkoměry (např. tellurometr
atd.] .

• Viz též· 531.28 Elektronické dálko,
měry {Obecná mechanika]
621.396.969 Použití radiových metod-
(Radiotechnika) ,

Elektrooptické světelné
(např. geodimetr atd.]

Pomocné přístroje k měření vzdáleností
Přístroje a pomiicky k měřeni a vyty-'1

čování úhlů a směrů ,~
• Viz též 513.101.5 Měření úhlů., 'Zpu- '~

soby dělení kruhu [Geometrie]j
522.4 Pozorovací přístroje [Praktická ;.
astronomie]- \ .']
531.74 Měření úhlů (Obecná me- 1
chanika] :

Theodolity a příslušenstvi 5~

Speciální theodol1ty se vyjadřuji slože, ~:
ným desetinným znakem (zatřiďuje :~
se pomocí dvůjtečky označující vztah ~
k jiným oborům] -. pokud se vysky· 'I
tUjí, pod příslušnými desetinnými zna· ~
ky bez dalšího dělení. Způsob dělení
kruhu může být' zatř}děn příznaky
.085.421 u třídy 528

Fotogoniométry se zatřiďují
528.722.83, fototheodol1ty pod
.528.711.114 , .

• Viz též 528.531 Tachymetry
551.508.56 Pllotovací theodolit

Důlní theodolity
Klnotheodolit
Theodolity se setinným dělehím
Theodolity bez svislého kruhu
Theodolity se svislým kruhem: Univer·

zální přístroje
Busolní theodolity
• Viz též 528.526 Přístroje k měření

orientovanýclJ, směru
538.74 Kompasy. Busoly

Příslušenstw k theodolitu
Stativy. Konzoly. Podtožky
Centraňní zařízení. Optické dostřed'ovače
Doplňkové zařízení. Násadce theodolitu.
'Polygonová výstroj [souprava]. Mapo·
\vací stoly

Jiné příslušenství
. Přístroje k měřeni orientovaných smeru
Busolní theodol1ty se zatřld'ují pod
· 528.521.6 ,
• Viz též 538.74 Kompasy. Busoly
Magnetické přístroje
Gyroskopické přístroje: Měřické gyro-

skopy. 'Gyrokompasy

Pomiicky k vytyčováni úhlů a směrů
Dioptry, zrcátka, ,hranoly
Úhloměry. Transportéry

Přistroje .apomucky k současnému mě-
řeni úhlů a vzdálenosti

Tachymetry' a příslušenství
Měřické stoly
Záměrná pravítka. Stolové tachYT[1etry-
Tůpometry

Přístroje a' pomdcky, k . výškovému,
hloubkovému měřeni. 'Sklonoměry

• Viz též 531.787'.2 Hypsometry. Baro-
metry pro výšková měření (Obecná
mechanika)
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528.541.1
528.541.2

528.541.4

528.541.8
528.541.81
528.541.82
528.541.85

528.543
528.546

528.56
528.561
528.563
528.565
528.568

528.7
528.7 (203)
528.7 (21]

528.711
528.711.1

Přístroje a pomůcky ke geometrickému
měření výšek (hlou\Jek) nebo sklonů.
Niveleční přístroje. Nivelační latě

Nivelační přístroje s libelami
Nivelační přístroje s automatickou ho-

rizontacízáměrné
Jednoduché sklonoměry, sp~doměry, sva-

homěry
Příslušenstvi
Stativy
Nivelační latě
Násadce a pomocné'·přístroje. Planpara-

lélní desky. Nivelační podložky
Plnoautomatické výškoměry
Přístroje a pomůcky ,k hydrostatické ni-

velaci
Směrovací aprovažovací přístróje
• Viz též 531.719.3 Měřeni hloubek

(Obecná mechanika]
Přístroje a pomůcky k měřel\í tíže
Kyvadlové přístroje
Gravimetry
Torzní váhy. Horizontální kyvadlo
Ostatní přístroje a pomůcky k měření

tiže
Prostředky k stabilizaci. Pomůcky
k signalizaci. pomůcky k vyhledávání
stabilizacf

Kartografické přístroje a pomůcky
• -Viz též 528.923 Kartografické kreslicí.

přístroje (Kartografíe]
74,4.3 ,Kreslicí stoly. Kreslicí pomůc-
ky.Materiál ke kreslení (Kreslení)

FOTOGRAMMETRIE
Letecká fotogrammetrie
Pozemní fotogrammetrie
• Viz též 355..404.4 Letecké mapování

(Vojenství]
550.814 Interpretace leteckých sním-
ků (Geologie]
778.35 Letecké snímky (fotografie]

Přehled hlavních třídníků MDT 528.7
528,.71 Fotogrammetrické snímkování
528.72 Vyhodnocení fotogramJlletrických
. I'nímků
528.73 Snímková triangulace. Určení

vlícovacích bodů
528.74 Použiti fotogrammetrie
528.77 Interpretace leteckých snímků
Poznámka:
Do třídy 528.7 patří všeobecná fotogram-

metrle bez ohledu na způsob promí.
tání paprsků a metody' vyhodnocení

K vyjádření směru snímků se může po-
užit těchto pomocných znaků:
(122] svislý ,
(124] šikmý, skloněný
(126] vodorovný

Souborně vyjádření díl čich oborů se
může zatřidovat:

528:7 (203] Letecká fotogFammetrie
.528.7( 21] Pozemrií fotogrammetrie
Kmitočtové rozsahy a vlnové délky elek-

tromagnetických oscilací
Podrobnější rozdělení jako u

621.3.029.4/.66
Sv~telné paprsky. Gamma ·paprsky. Ko):-

puskulární ,paprsky .
,F,otogrammetrické sním kování
• Viz též 355.404.4 Letecké snímky (Vo-

jenství]
77.02 Všeobecná fotografická techni·
ka (Fotografie]

Metody vyhotovování snímků
Fotografické zhotovování měřických

snímků pořizených v centrální pro-
jekci

• Viz též 77.02: Všeobecná fotografická
technika

528.711.1:771.4
528.711.1:771.5

528.711.11

528.711.11.089.6

528.711.112
528.711.114

528.711.1"8

528.714 '
528.714.1
528.714.2

528.715
528.715:527.6

528.715:629.13
52,8.715.1

528.716.1
528.716.1:021.6 :
:621.396.969
528.716.2
528.716.1.0'21.6:
:621.396.969
528.716.3

Fotogrammetrickélaboratorní zařízení
~otogrammetrický snímkový materiál.

Negativní a pozitivní materiál
Fotogrammetrické komory. Měřické ko-

mory
Zkoušky a justáž, kalibrace měřických

komor. Určení prvkl\. vnitřní orientace
Letecké fotogrammetrické komory
Pozemní fotogrammetrické komory. Fo-

o totheodolity
Fotogrammetrický snímek (měřický sní-

mek]
• Viz též 355.404.4 Letecké snímky (Vo-

jenství]
778.35 Letecké snímky

Sním kování formou fotografické regis-
trace rozkladu pásů (profilů]. Štěrbi-
nové sním kování. Metody a speciální
přístroje

Snímkování pomocí elektronických zá-
znamů. Metody q. speciáln,í přístroje

• Viz též 621.396.969 Použití radiových
metod (Radiotechnika] _

Vnější vlivy na vznik snímku
Osvětlení. Jas terénu
Pohyby fotografických přlstrojů. Pohyb

obrazu., Chvění přístrojů. Neostrost
vzniklá pohybem obrazu

Fotogrammetrický let
Navigace fotogrammetrického letu
• Viz též 531.787 Měření tlaku. Baro-

metr (Obecná mechanika]
621.396.969 Použiti radiových metod
(Radiotechnika]
629:13.05 Měřicí přístroje v letadle
(Letecká technika]

Fotogrammetrické letadlo
Nálétový plán. Vztahy mezi výškou letu,

konstantou ko,rnory a fotogrammetric-
kou základnou. Měř!tko snímku. Pře-
kryt. Základnový poměr

Určení orientačních prvků při leteckém
mapování (Měřické metody a pří-
stroje, .záznam a řízení]

Poloha a její určování
Určení polohy radiotechnickými meto-

dami (Radar. Decca, Raydist)
Výška letu a změny ve výšce. Sta toskop
Určení polohy radiotechnickými meto-

dami
Odchylka osy záběru od svislice. Hori-

zontační komora. Sluneční periskop.
Řízený závěs komory

• Viz též 53.082.16 Gyroskopické pří-
strgje: ,Měřické pomůcky (Fyzika)

Úhel pootočení. Azimutální zakřivení le-
tového. pásu

Prakticky póstup zhotov~ní pozemníbo
fotogrammetrického snímku. Vztahy
mezi předmětll'vou vzdáleností, kon.
stan tou komory a fotogrammetri,ckou·
základnou .. Měřítko snímku. Překryt.

Základnový poměr

FotOgrammetrickr vyhodnocování
• Viz, též 513.17 Projektivní transfor-

mace (Geometrie]
Systém fotogrammetrických souřadnic
• viz též Systémy souřadnic a transfor-

mace 528.236

Orientace a vyhodnocení měřickýClh
snímků pořízených ve fotografické
centr,ální projekci

Orientace a vyhodnocení jednotlivých
měřických snímků

~Orientace jednotlivých měřických snímků

1964/115



Geodetický a kartografickt obzor
116,' roi!. 10 (52) l!íslo 5/1964

'Vnitřní orientace
• Viz též 528.711.11.089.6 Určení prvků.

vnitřní orientace
528.721.113 Vnější orientace
528.721.113:528.716 Vnější orientace pomocí orientačních

údajů.
Vyhodnocení jednotlivých snímků.
• Viz též 778.151 Změna obrazu ryze

Optickým způ.sobem. Překreslování a
zkreslení (Fotografie)

Analytické metody
Grafické metody
Opticko-mechanické metody
Zhotovování fotoPláriů.

, '

Zhotovováni map překreslováním měřic-
kých snímků.

Orientace a vyhodnoceni snímkových
dvojic

• Viz též 612.843.7 Vizuální vjem. Pro-
storové vidění [Fyziologická optika)
778.4 Stereoskopie. i Prostorové zná-
zornění [Fotografie)

528.721.21 Orientace snímkových dvojic
528.721.212 Relativní orientace. Paralaxa
528.721.212.2 Analytické metody
528.721.212.3 Grafické metody
528.721-.212.4 Opticko-mechanické [empirické,. metody)
528.721.213 . Absolutní orientace
528.721.213:528.716 Absolutní orientace podle orientačních

, údaJí1
Vyhodnocování snimkových dvojic
leteckých snimků.
pozemnich snímků.
Stereoskopické obrazy a prostorovll mo-

dely [např. anaglyfy)
Podrobnější dělení jako u 612.843.723
• Viz též (084.112) Anaglyfy

[084.115) Kresby s prostorovým účIn-
kem
[084.15J Stereoskopické obrazy. Ste-
reogramy
[084.25) Třírozměrné stereogramy
513.87 Matematické prostorové obrazy
[Geometrie) .
52,8.932.7 Anaglyfické mapy [Karto-
'grafie)
535.624 Subtraktivní míchání barev
(OptlkaJ

528.721.122
528.721.123
528.721.124
528.721.15

528.721.16

528.721.22
528.721.221
528.721.222
528.721.28

5í!8.722.3

528.722.31
528.722.32
528.722.35

528.722.61
528.722.62

528.722.63
528.722.65
528.722.65:778.44
528.722.8

528.722.81
528.722.82 '

528.722.83

Vyhodnocovací přístroje mliřických
snímkli pořízených ve fotografické
centrální projekci

Redukčni kopírky (Fotoreduktory. Pře-
váděče)

Vyhodnocovací přístroje jednotlivých
měřických snímků.

Překreslovače
Obkreslovače
Mechanické pomů.cky k vyhodnoceni

jednotlivých snimků.
i Stereoskopické vyhodnocovaci přistroje
• Viz též 778~44 Stereoskopy [Foto-

grafie) ,
s, optickou rekonstrukcí trsu paprsků.
s částečnou optickou rekonstrukc1 trsu

paprsků.. Přístroje ,typU snímkového
theodolitu s optickou projekcí v pro-
storu snímek-objektiv

s mechanickou rekonstrukcí trsu paprsků
. bez rekonstrukce trsu paprsků

Fotogrammetr~cké stereoskopy
Přístroje k měření snímkových souřad-

nic a -směrů
pro pravoúhlé souřadnice. Komparátory
pro polárné souřadniO'iJ. Radiální trian-

gulátory
pro směry ze středu promitán1. Fotoga-

niometry

528.724

528.725

528.727

528.728

528.731
528.731.2
528.731.3
528.731.4

Vyhodnocování výsledků snimkováni
v řadách.

Speciální přístroje k
sním kování v řadách
které? nemohou být
528.722J

Vyhodnocení výsledků ,elektronických
záznamů.

Přístrojek vyhodnocování elektronic-
kýchzáznamů

Pozn.: Bližší podrobnosti se vyjadřuji
podle příslušného způ.sobu uloženi in-
formací

vyhodnocování
[jen přístroje,
zatříděny pod

Snímková triangulace. Aerotriangulac9.
Určení vUcovacích bodli

Přistroje pro aerotriangulaci se tři dí pod
528.722

Radiální trian,gulaoe
Analytické metody
Grafické metody
Mechanické metody a jejich pomficky

(např. Štěrblnová radiální triangula-
ce J. Radžálnf sekátory

Jiné metody určení polohy ze snímkl1
[kromě radiální triangulace J

Prostorová aerotriangulace
Analytické metody
• Viz též 528.716 Určení orientačních

prvků při leteckém mapování
Aerotriangulace mi. stereoskopických vy-

lIodnocovacích přístrojlch
• Viz též 528.716 Určení orientačních

prvků pili leteckém mapováni
528.722.6 Stereoskopické vyhodnocova-
cI přístroje

528.738 Métody pozemního určení vlícovacích
, bodli

Podrobnější rozdělení se vyjadřuje vzta-
hem k jiným oborům [pomocí dvoj-
tečky):

528.738:528.28 Astronomické určování vlfcovacIch bodů
\ 528.738:528.335.3 pomocí sítě polygonových bodů
528.738:52'8.35.021.6 pomocí elektronických trilateračních

metod [Tellurometr, radar /ltd.)
528.738:528.41 pomocí podrobné triahgulace

528.135
528.735.2

,528.74:523
528.74:528.93
528.74:59
528.74:620.179:6

528.74:623.54
528.74:72
528.74.029.676:61

528.77:355
528.77:63
528.77:6'31.44

528.77:634.0
528.77:711

528.77:930.26

Použiti fdtogrammetrie
Podrobnější rozděleni se vyjadřuje vzta-

hem k jiným oborům (pomocí dvoj-
tečky) a příznaky .029.4/.6 z třidy
528.7 např.

v popisné astronomii
l,{zhotovováni topografických map
v zoologii '
ke zkoumání povrchovýclt vlastností

zkoušeného materiálu
v 'Qalastice -
v architektuře
v lékařství využit1m roentgenových pa-

prskil

Interpretace leteckých snímkli
Podrobn~jší rozděleI1ť se vyjadřuje vzta-

hem k jiným oborům (pomocí dvoj-
tečky) např.: '

pro vojenské 1í.čely
pro zemědělské účely
pro účely piidoznalství a klasifikace
piid

pro lesniclté účely
pro účely krajinného plánování a osidlo-

vání '
pro arc~eologické 1í.čely
• Viz též 550.814 Ctení leteckých snfm-

ků (Geologie) i
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KARTpGRAFIE (pojednáni o kartogl'afiiJ
Netextová dila (plány, mapy, kartogra-

my, atlasy, gl6by, reliéfYJ předst~vu-
jici vyjádřeni geografických pojmu, se
zařazuji do třidy 912. Z této třzdY
byly vybrány některé hlavní desetin-
né znaky uveřejněné. v publikaciCor-
rections and extensions to tlie UDC,
Series 4, No 6, str. 137-138. Z téže
publikace {str. 7} byly převzaty po-
mqcné znaky vyjadřující měřítka map.

.' Viz 912.4 Kartografická díla
912.43 Mapy. Kartogramy

Pozn.: Měřítko map se vyjadřuje pomoc-
nOm z;nakem formy {084.3} s, připo-.
jením příznaků.

Např.:
912.43 (084.3..:....11)Mapy měřítka 1;5000
a většího měřítka

Přehled pomocných znakiÍ vyjadřujících
miiřitka map:

(084.3-11) Mapy měř. 1:5000 a většiho
měřítka (Mapy velkých měřltekJ

(084,3-12) Mapy měř. 1:5 OOOaž1:20 000.
(Topografické mapy střednlch mě-
řítekJ '

[084.3~13) Mapy měř. 1:20000 až
1:75000. (Topografické mapy střed-
nich měř1tek)

(084.3-14 Přehledné mapy měř. 1:75000
až 1:2~0000

(084.3-15) Zeměpisné mapy :měřltka
1:250000 až 1:1 000 000
(01l4.3-16 Zeměpisné mapy (mapy zemi
a kontinentů) měř. 1:1000000 až
1:20000000

(084.3-17) Mapy .kontinentů a světa
. měř. 1:20000000 až 1:100000000
(0841.3-18) Mapy světa měř. 1:1Q01000000
a 'menšího měřltka

Pozn.: Systém MDT rovněž připouští vy-
jádření měřítka map pomocným zna-
kem formy (084.3) s připojením pís-
mena M a čísla, vyjadřujícího tisíci-
nu měřítka, např.:

9~2.43 (084.3 M 25) Tópografická mapa
měř. 1:25000

Pi'ehled tematických map:
Pozn.: Tvorba tematických map se' zařa-

zuje .do třídy 528.94 Tematická kar-
tografie

, 912.43:312
912.43:323.1 .
912.43:33 '

I '

912.43:338.45
912.43:341.2

Mapy lidnatosti
Národnostní mapy
Hospodářské mapy [kom-
,pléxní]

Mapy průmyslu
Politické mapy. Mapy stát-

nich hranic
Admin~strativně správni

mapy
912:43:521/525 Astronomické mapy
912.43:528.27 Gravimétrické mapy
912.43:55 . Geologické mapy
912.43:550.3 Geofyzikálni mapy
912.43:551.4 Fyzicko-země'pisné mapy
912.43:551.48 Hydrografické mapý
912.43:551.5 Meteorologické mapy
912.43:551.58 Kl1matologické mapy'
912.43:58 Mapy rostlinstva
912.43:59 Mapy zvlřeny
912.43:622 Důlni mapy ,
912.43:623 Mapy vojenských zařizení
912.43:63 Mapy zemědělstvi

'912.43:631 Pedologické (půdniJ mapy
912.43:634.0 Lesnické mapy
912.43:656 Dopravni mapy
912.43(091J Historické mapy

5Z8.91

528.912
528.913

528.914
528.915

528.918

5Z8.9Z
528.921

912.44 Atlasy
Pozn.: Desetinné znaky tematických atla-

sů se· vytváří obdobně jako u tema-
tických map.

Např.:

912.44(091) Historický atlas

912.643 Gl6by
912.644 Plastické mapy

• Viz též 371.673 Kartografické učebni
pomůcky (Výchova. VyučovánI)
528.74 Použití fotogrammetrie
655.11.3 Tiskařstvl (Polygrafický prů-
mysl)
681.6 Rozmnožovaci stroje (Jemná me-
chanikaJ
681.9 Stroje a nářadí pro sochaře,
rytecké a reprodukčnl práce (Jemná
mechanika)
76 Grafická umění Grafika . ,
771.317 Reprodukční komory' [Foto-
grafieJ
771.318 Kopirovací přistroje. Zvětšo-
vaci přístroje (FotografieJ
774/777 Reprodukční fotomechanické
postupy (Fotografie J
. 778.1 Reprodukčnl fotografie. Fotb-
kopírování (Fotografie J

Popis mapových děl. (Technické a vyda-
vatelské údaje o mapových dílech)
Dalši rozdělení podle druhů map se
vyjadřuje vztahem k jiným oborům
(pomocí dvojtečky J

Teo,retická kartografie. Metodika

Nauka o mapách v~epbecně
Základy sestavování map. Kartografická
- redakce
Autorský origináL Sestavttels'ký originál
Kartografická zobrazení. Návrhy zobra-

zení zeměpisné sítě .
Souřadnicové sítě se třídi pod 528.235
Generalizace \
Měřltko. Posloupnost měi'ltek (Měř1tko-

vá řada). Volba měřltka
Podrobnějši rozděleni podle měřítek se

vyjadřuje ponloci všeobecných po-
mocných znaků (084.3:.....1J

Mapový list. Sekční' list. 0z:ní\Čení listu.
Formát! Ustu.

Úprava okraje map. Vysvětlivky značek'

Praktická kartografie. Pracovní postupy
. Vyhotoveni kártografického (vydavatel-

ského J originálu
• Viz též, 528.913 Základy sestavováni

map
'Kartografické. kreslicí techniky. Nosiče

kresby. Kartografické kreslici po-
můcky

• Viz též 528.59 -Kartografické přístroje
a pomůcky
744.43 Vyhotovení výkresů. Tloušťky
čar. Druhy barev. Barvy atd.

, (KresleniJ
Rytí map. Rytí map do vrsty. Vrstva a

nosič vrstvy. Pomůcky pro ryt[ map
do vrstvy

•. Viz též 681.94 Pomůcky a přístroje'
k ryti (Jemná mechanika)'

Mechanické pomůcky k zhotovování map
např.: sloupávací postup, plošné mas-
ky atd.

KartograHcké metody rozčleňováni barev
Podrobnější rozdělení se vyjadřuje vzta-

hem k jiným oborům (pomoci dvoj-
tečkYJ např.:

Fotol\lechanické metody barevných vý-
tažk~ '(rozčleňováni barev)
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528.931 i

528.931.1
, 528.931.2
528.931.3

528.932

5~8.932.1
528.932.2

528.932.3
528.932.4

• 528.932.5

528.9<42
, 528.944
528.946

528.951

528.952

528.96

528.97

Kartografická reprodukce

Podro.bnější rozdělení se vyjadřuje vzta-
hem k jiným oborům [pomocí dvoj-
tečky) např.:

Techniky tisku ,map

• Viz též 681.62 Tiskové stroje [Jemná
méchM.ikaj

I ,
Kartografie topl,lgrafických a '-zeměpis-

ných ,(éhorografických) map

• Viz též 003.62 Symboly. Značky
[Nauka o, píSmU)

Zobrazení polohopisu
Osídlení. Dopra.vní síť
Vodstvo
Rostlinný a půdní kryt

Zemský reliéf [Terén)
i

Dřívější druhy znázorněni
Sp/l.dllice.' Spádovky. Šrafy. Znázornění
, skal

Vr,stevnicé.',Obrysové čáry
Stínování,
Výškové vrstVY, Barevné odstupňování

výšek,
Metody pro plastické vyjádření terénu
, . [zobrazení třetího rozměru v mapě)
Smíšené techniky.

Znázornění výškových lloměrů anaglyfy
• Viz též 528.721.28 Stereoskopické
, obrazy a stereoskopické plány
Barevné provedení map
Znázorněn! terénu vybarvením se tříd!

pod 528.932.5
• Viz též 159.937.51 Vnímání barev.

Vizuální vnímání' barev. Psycholo-
gické teorie barev [Psychologie)

PopiS map
• Viz též 003 Nauka o písmu. Druhy

písma. ,Psae! materiály'
003.035 Transkripce (Nauka o
písmli)
413.11 Míitn! názvy. Názvy, ulic. Ná-
zvy zem! [Jazykověda)
6.55.287 Fotosazba [Tisk)
744.43 Vyhotovení výkresů. Popis atd.
[Kreslení)

Tematická kar'tografie
Po<:n.: Podrobnější klasifikace tematické

kartografie podle druhU tematických
map se.. vyjadřuje, vztahem k jiným
oborům (pomocí dvojtečky), např.:

528.94:33 ~artografie hospodářských map
528.94:55 Kartografie geologických map

, Metodika
Mapové podklady pro tematický obsah

I Tematický obsah. Tematická problema'
tika. Zpracování témat

Blokdiagrapy. Profily

, , Zhotovováni globů '

Zhotovování plastických map

Revize a tidriba map
i

Vzorové listy. l'ředpisy ,pro kresbu map

• Viz též 744.4 Vyhotovován! kreseb.
Pravidla kresbY. Předpisy pro kresbU.
[Kreslení)

Tabulky pro převod

MDT 526 I M:DT 52&

526.1
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

526.2

.21

;22
.23
.24
.25 '
.26/.27

5M.3
.31
.32

.33

528.34/.35
.36
.37
.38

526.4
.41/.45
.46/.48
.49

526.5
.51
.52/.53
.54
.55
.56
,57
.58
.59

,526.6
.60
.61
.62
.63'
.64
.65

526.7
.71
.72
.73
.74

,.75
.76
.77
.774/.774.5
.775

.776
526.8

.81/.869

.87
526.875

.875.1

.875.2

.$75.25

.875.3

.88

.882

.884

.89
526.9
526.91 '

526.911
.1
.2

.3

.32

.33

.35
, .5

.6
526.913

528.2
528.21
528.232:521.11
528.22:521.143.3
550.312
528.22:525.14
528.232
528.21/.22
528.32
528.511
531.711
536.5
528.511
528.511.089.6
528.32.013
528.32
528.32.06
528.3
528.3.013
528.338
528.oí6
528.338-75
528.3.087
528.3:528.5
528.338.037
528:38.024.1
528.3Él.024.5
528.38.024.4
528-.23.063
528.232.23
528.232.24
518.2:528.232.2
528.1
528.1:528.338
528.1:528.33/.35
528.1
528.1:528.33
528.1:528.')22.12
528.1:52&.32"
528.1:528.38
528.1:528.331.2
528.28
528.288
528.281
528.282
528.283
528.28:551.4
528.232.2~:551.4
528.27
531.51
528.561
528.27.026.1
528.27.061.4
528.27.065/.067
528.56
52&.565
528.27.061.3/.4
528.27.067

.1

.12

.13

.14

.141.

.145

.15

.19

.2

.25

.3
:,5

.6

Vypuštěno z MDT
528.9 '
528.235
528.932
528.932
528.932.2
528.932.3
52$.932.5
528.932.4
528.952
622.28/086.5/ i
528.932.6
528.94
528.4
528.5
528.4.02
518.4:528.4
528.41 ,
528.41.013/.016
528.32.013:528.41
528.32:528.41
528.41.022.1
528.41.022.11
528.41.022.12
528.41.037
Vypuštěno z MDT
528.411.063
528.521.02
528.521
528.414.02
528.414
528.414.015
528.58
528.4.021
528.4.021.1 ,
528.4.021.4/.7
528.4.022
528.4.02
528.521.1/.2
528.528.4
528.521:622.1
528.521,
528.521.84

I 528.521.6
I

MDT 526 do MDT 528

I :MDT 526 I MD'r 528

526.913.7
.72
.73
.79
.8

526.914
.1
.2
.7
.8

526.915
.1/.16
.2,
.5
.7
.8

.9
526.916

.1/.5

.51

.52_ .53
526.918
526.918.1

526.918.5
.51
.513
.52
.523

526.918.7
.71
.72

.73
".74
.741
.742

' .. 742.1
.742.2

526.91~.9
526.92 '

.921

.923

526.93
.932
.934/.935

526.94
.941
.943

526.95 I

526.951
.1/.2
.3

.4

.5/.6

.8
526.952
526.954

.1

526.954.3

.7

.9
526.956

'.2
.5

526.96
526.961

526.962
52&.966

.1

.2

.3

.31

.33

.35

.4

.8

.9
526.967 ,

.1

.2
526.968
526.97
526.971
526.98
526.99

528.521.8
528.521.83
528.521.81
528.521.89
528.521: ...
528.42:528.521.6
528.521.6.02
528.521.6
528.521.8
528.521.6: ..•
528.42:528.526.1
528.414.022.61
528.526
528.526.1.061.5
528.526
528.541.4
528.541.8
528.59

, 528,425
528.425
528.533
528.53
528.534
528.7
528.7.003.1
528.7.088.3
''528.721.15/.16
528.74:528.9
528.711.1
528.7/21/
528.711.114
528.7/203/
528.711.112
528.72
528.74:528.96
528.721.1
528.722.3
528.722.81
528.73
528.721.2
528.721.222
528.721.2
528.722.81
528.722.6
528.74
528.021
528.425
528.531
528.021
528.51
531.719.2
528;022
522'.31
528.412
528.024
528.024
528.024.5
528.024.1
528.37/.38
&28.422- '
528.54
528.541.4
528.546
532.291
528.541.1
528,.541.4
52&.541.82
528.024.1
528.024.1/24/:622.1
, 528.54/24/
528.024/24/
528.388/24/
528.388.015/24/
528.422/24/
528.484
Vypuštěno z M:DT
528.47
528.47:522.41
528.47.02"4.8
528.425
528.42.064
528.59
528.425:528.335
528.484
528.484.1
528.484.2
528.484.3
528.484.31
528.484.31:522.44
&28.484.31
52&.548
528.484.4
528.484.022.61
Vypuštěno z MDT
528.486:622.1
528.486:622.1
528.486:622.1
528.4.088.7
528.421
528.486
528.425.067.4
528.489
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Rektifikace jeřábovychdrah
Projekt a vytyčení "osy jeřábové dráhy
v průmyslové hale
528.489 : 621.873

Inf.Jaroslav Janele, Průmstav
Hradec Králové

Zaměření jeřábove' dráhy uvnitř nově budovaných prů-
myslových hal má, mimo požadavky 'na přesnost z hle-
diska geodetického, ještě další zvláštní formy upřes'
nění. .
,
Harmonogram výstavby průmyslových objektů určuje

návaznost jednotlivých stavebních, montážních a spe-
ciáJních prací různých dodavatelů a subdodavatelů. Pro
jednotlivé fáze prací jsou státní normou předepsány
rfizné tolerance. Jiná tolerance je předepsána pro zemní
práce, jiná pro výstavbu 9bjektů nebo montáž jeřábo-
vých drah. [1], [2], [3].

Při výstijVbě montovaných hal dochází, po upřes-
,nění a kontrole os patek n.osných sloupů a zajištění
vertikálního směru, mnohdy iknežádoucím, nepředví-
daným diferencím os- a rovin jak ve' směru horizontál-
ním, tak i vertikálním. Výškové a směrově crdchylky
od kót daných projektem mají svůj původ v nepravi-
delném sedání základů, patek sloupů nebo, jejich verti-
kální .. deformaci při osazování střešních konstrukcí.
Z obou odchylek jsou závažnější odchylky os sloupů
vybočením ze směrU svislého. Při montáži prefabriko-
vaných průmyslových hal provádí se téměř sOllčasně
jak' osazování prefabrikovaných dílců střešní konstruk-
ce,tak i ukládání nosníků jei'ábových drah' na konsoly
nosných sloupů. 'Stavební tolerance rozpetí střešní kon'·
strukce je 'větší než dovolená tol(lrance osazení kon-
strukce jeřábové dráhy. Nosné ocelové překlady (nos-
níky) jeřábovédráhy jsou volně pokládány na konzoly
sloupů a zajišťovány v přibližném směru. Jsou dlouhé
12-18 m a mají přivařenou nebo namontovalnou kolej-'
nici. Bočně ..je přivařenážebrovaná konstrukce na. up'ev·
něníprfichozí lávky (obr. 1). Na kolejnice se připev-
ňují provizorně nárazníky. ' -

V této fázi. montážních prací má zajišt~ní směro-
vých a Výškových poměrů jeřábové dráhy a zpracování
v grafech podle směrnic vydaných Ústřední správou
geodézie a: kartografie na zaměření jeřábových drah
informativní charakter: Výškov.éa směrové odchYlky
pravé a levé kolejnice (podle směrnic) ke, směru osy
určené dvěma koncovými body zvolehé kolejnice. Ovšem
takto vytyčená "osa" jeřábové dráhy, určená spojnicí
středů počátku a. :konce kolejnice, neurčuje v žádném
vztahu směc k ideální projektované ose.

Je nutno připomenout, že používané geodetické me-
tody zaměřování a kontroly instalovaných jeřábových
drah určují

aj vzájemný výškový a směrový po\něr jeřábových ko-
lejnic, '

b) směry zaměřených' os kolejnic (pomocné' osy),
směrově přibližně rovnoběžných s osou jeřábOvé
dráhy,

cJ rozchody' jeřábové dráhy v místech styků kolejnic,
zpravidla u konzol nosných sloupů.

Tento běžný způsob zaměřl;lníinstalované jeřábové
dráhy je pro určení směrových ff výškových rektifikač-
ních hodnot a' práci montážní čety velmi nevhodný. Vy-
hotovený graf o první. kontrole instalované jeřábové
drlthy. nemůže být 'podkladem pro předání zařízení in-
vestorovi. Jeřábovou dráhu nutno v celém rozsahu zno-
vu zaměřením kontrolovat a Znovu vyhotovit patřičný
kontr,olní 'elaborát. Někdy je Itřeba tyto práce provést
potřetí a počtvrté. Je třeba zvláště připomenout, že
jak práce s definitivní rektifikad ve směru horizon-
tálním a vertik,álnlm, tak i geodetické zaměření JEJ prá-
ce velice namáhav.á a z důvodu bezpečnosti i velmi
riziková.

Po technologickém rozboru s pracovníky montáž-
ních čet byl volen· nový způsob provádění - rektifikace
instalovaných jeřábových drah.

Byly voleny takové parametry pro rektiťikaci j~-
řábových drah, aby pracovníci montážních čet

a) s použitím omezených pomůcek jednoduchými kó"
tamisplniIi požadavel{ přesnosti,

b j .nebylo třeba novým úplným kontrolním měřením
zjišťovat odchylky,

c J 'nebylo třeba součtovými koJ1trolami podle měřic-
. kého grafu zjišťovat správnou a vzájemnotl hod-
notu posunů, tj. relativní rektifikaci každé kolej'
l1ice vzhledem k zaměřovací ose.
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Obr. 1: Náčrt nosného sloupu a uložení nosníku jeřá-
bové dráhy s uvedením tolerancí.

Navrhovaný postup Zjišťování určujících směrových a
výškových rektifikačních hodnot předpokládá zamě-
ření jedné další hodnoty, která je~změřena při tomtéž
položení měřidla. K vypracování projlektu rektifikace
jeřáhové dráhy je třeba zjistit a vyznačit všechny para-
metry vymeZUjící maximum odchylek směru osy. Pro
zaměření volíme zpravidla spojnici středů koncových
bodů jedné kolejnice jako směr po moc n é o s Y z á -
k I a dní, a1a obr. 2, Pl až P8.

Pro navI1hova.ný posť)lp vyhodnocení rektifikačních
'prvků se určuje:

·1. šířka hlavy kole,jnice 8' přesností ± 0,5 mm, jejíž
tol,erance je dána státní normou,
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2. vzdálenost vnitřní hrany/ kole'jniCe od vytyčeného
směru· pomocné osy se stejnou přesnostL Pro urče-
ní Itěchto malroh hodnot. s požadovanou přesností
lze použít několika zpusobů. Jsou to vzdáleností
Pt-Hl, P2-H2 ·až Pa-Ha a na druhé pomocné ose
P't-H't až P'a-H'a;

3. vzdálenost. vnítřní hrany kollJjniCeod líce (čela)
nosného sloupu, tj. Ht-A,. H2~B, H3-C il.ž H7-G,
Ha-H a na druhé ose H't-A', H'2-B' až H'a-H'.
Lze použít jakékohokoliv dqrazného měřidla' (pev-
ného) S nonickým odečítáním. Body na· nosných slou-
pech jeřábové dráhy nutno předem či přitom trvale
vYZlnaqit buď barvou, nebo malrm hřebem ve výšce
hlavy kolejnioe;

I

IV. 'I'. II.
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Obr. 2: Grafické znázwnění rekttftkace instalované i€'-

řábové drtlhy montoi>ané haly a rOzbor funkce
/ednotltvých hodnot u nosného sloupu č. III le-
vé kolejntce: I

1. K6ta 31 mm [měřenliJ :... vzdlilenost vnitřního okraje kolejnice
od 'pomocně osy, vynesenli vose nosného sloupu,
2. K6ta 459 mm (měřenli) - vzdálenost čela sloupu od osy ko·

lejnice redukovaná o 400 mm. Od bodu zlskaného vynesenim kóty
31 I,IlIn ",yneseme k6tu 459mm (po redukci o 400mm) délku
59 mm a získáme polohu čela,·sloupu Č. III.
3. K6ta 450,3 mm - projektem vyrovnaný směr osy .kolejniee

jeřábové dráhy. .
4. K6ta 478,1 mm - určuje vnitřní okraj kolejnice 450,3 + 27,8 == 478,1. K6ta 27,8 IlIm je polovinou proměřené šlřky kolejnice.
5. K6ta t2,2 mm je hodnota odečtená z grafického plánu, o kte-

rou nutno posunout! kolejnici směrem k nosnému sloupu.' ,
součtová kontrola 478;1 + 12,2 = 459 -I' 31.
6. pro kontrf)lu byla z~ěřena vzdlilenost protilehlých čel nos-

ných sloupil. jeřlibově drlihy, která mli hodnotu 17399,8 mm, čili je
o 40,2 mm. menšl n~ pódorysný skladebný parametr ve směru
rozpětí lodi, zmenšený o vzdálenost vnitřní hrany sloupu od přlm-
ky osnovy objektu.
Montližnl četě sé předávajl pro směrovou rektifikaci jen Výsled-

né ,'hodnoty, tj. k6ty 477mm, a - 12' mm.etasbrdetaosihrdletilDin
jeřábové drlihy má znaménko +, směr k ose znaménko -. Rekti-
fikati kolejnice provedou naměřenlm délky od označeného bodu
na nosném sloupu k vni·třll1mu·okrflji kolejnice podle udané hod:
noty. V našem přlkladě posunutlm kolejnice zpět o 12,2 mm na
vzdálenost 478,1 mm. .

4. rozchod!), tj. vzdálenosti mezi koncovými body os
kolejnic (vzdálenosti mezi pomocnou osou základní
a pomocnou osou vedlejší) kontrolujp. se změřením
rozchodu!) uprostřed jeřábové dráhy.

K určeni: těchto vzdáleností .lze vrhod'ně použít

měření se základ1J="u latí, střední chyba m.= ~2 ~ó [4]
kde, pro 'v7!dálenost (rozchod) 1 = 16500 je ms = ± 0,7
milimetru a pro 1 = 22 500 je ms = oe 1,0 mm.
A. přesnÉ\ vzdálenost koncovýclh bodu na základní ose';
7. vzdálenost os sloupu; vzdálenost os krajních sloupů
od stanoviska přístrojfJ [theodolitu); ,

8. navazuje-li další souběžná jeřábová dráha, určují se
rektifikační prvky ze tří dalších pomocných os, je-
jichž Vzájemná odlehlos,t v obou prodlouzenýclh kol-
micích se přesně změřL Nezáleží proto v novém způ-
'>obu urČ€lllí rektifikačnich prvku na ,souběžnosti
zaměřovaných pomocnrch os;

9, v7idálenosti stanovisek tlheodolitu od konce kolejnic,
od čela náraznlkil a\ od zaČátků nájezdovrch klínů.

Projekt směrové rektifikaoe jeřábové drlíhy
Pr.o projekt rektifikace jeřábové dráhy se voIí spojnice
středů koncovrch b0dů jedné kolejnice jako pomocná
základní OSIlI., 'tj. osa zobrazovací. Na n! vyznaČíme vzdá-
le:nosti sloupů a vzdálenost obou stanovise'k theodolitu
v měřítku 1: 200. Zakreslíme konec kolejnice i čela
nárazníku, 'V kolmicích na zobrazovací osu v obou sta-
noviskách theodolitu .naneseme měřené rozchody tak, že
(redukujeme vzdále!nost rozchodu v možnostech zobra-
zení na 10 až 15 cm) od rovnoběžky v projektované
hodnotě rozchodu vyneseme odchylky '" od této hod-
nóty v měřít:ku 1: 1. Spojnice obou bodu kolmic určuje
nám směr druhé pomocné osy. S'měry pomocnrch os
budou zpravidla ruznoběžné [6].

Na obou p,omocnrch osách vyneseme naměřené hod-
noty s tiln, že, vzdálenosti čel sloupů od pomoonrch os
redukujeme o stejné zobrazovacI hodnoty. Od jedlnoU!-
vých čel sJoup·u ve vzdálenosteC'h redukovaných o tutéž
hodnotu vyneseme projektovanou vzdálenost osy kolej-
nice od čela sloupu (podle obr. 1 vzdálenost 450 mm),
Spojnice koncovrch 'bodli 'projektovaných vzdáIeností
měla by určovat přímku a brt totožná s osou kolejnice.
Ve skutečlllosti je to lomová čára.

Před konstrukcí průběhu os kolejnic rektifikované
jeřábové dráhy je nutno z montážních projektů 'zjistit
tolerance montážních a stavebních konstrukčních prvku.

Tyto tolerance určují :nám dovolené posuny instalo-
vaných/ nosniku kolejnic pro definitivn! stabilisaci osy
jeřábové dráhy, a to z, dovolené tolerance horizontálního
posunu nosníku na konsole sl'oupu, která je dána

. aj statickrm momentem konsoly nebo sloupu 2) [7],
b J velikosti pruměru kotevních otyorů,
é) v,elikostí prqměru' kotevních šroubů,
d) 'konstrukcí a pr,acovním prostorem jeřábového mos,tu.

. Proto od projektovaných vZlCláleností os 01 až 07, 0'1
až 0'7 (obr. 3) vynesEJme dovnitř směrem k ose menší
'hodnotu (bývá to zpravidla hodnota' statického momen-
tUJ2) do budu Sl až S7, S'l až S'7, a na vnější stranu
(směrem k čelum nosných sloupů) mezní hodnotu tole-
rance kotevních otvorů do bodů Kl až K7, K'l až K'7.
Takto vzniknou tři lomené čáry.

Je ti'eba ·nyní určit .optimální polohy (směry) obou
CA,) kote,jnlc jeřábové drá,hy. Dva a dva sous~dícI body

1JR o z c hod j e ř á b o vé d r á h l{ je vodorovnli o s ()v li
vzdálenost dvou k sobě přlslušných nosnlkil. jeřáboVé dráhy nebo
l«;lpjnic jcl'ábové drlih}ll. U mostových, portálových a poloportá-
lovl;ch jeřábíl se rozchod jeřábové dráhy rovnli rozpětí jeřábu.
Pojlždl>jl-1i portálové nebo poloportlilové jeřáby po železničních
kolpi!ch, vzWhuje se rozchod jeřábově drlihy na osy koleji.
(OSN 27 2430).
'J, Statický moment konsoly je vyznačen v pro-

jektunosného sloupu a uveden v jeho ·statickém' výpočtu.
Statický IrtOment sily k bodu (momentového středu) je defino-

v~n jako vEiktorový součin M = P • r. Statický moment sily k ose
je d"n pn1mctelll vektoru sily k libovolnému bodu osy do směru
této osy. .
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I

meznýqh hodnot (statického momentu a toleralI1ce ko-
tevních otvorťi)~voří plochu. Optimální směr osy musí
procházet tě ž i š těm p 10 c h Y 3) body 2Tl až 7To, 2T;1
až 7T6'. Spojnice všech těžišť jednotlivých ploch vyme-
zuje nám přibližný prflběh směru re'ktifikované osy jed-
né kolejnice. Totéž vyhodnocení provedeme i na druhé
koIéjnici. Lze ovšem předpokládat, že i ~bapřibližné
směry os bUdou rťiznoběžné. Přesné ·určení prdběhu
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Obr. 3.1 ProJekt rektiftk:ace jeMbově dráhy s vyznače-,
ním postupu vyhodnocení optimálního srizi!ru. .
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•• ;1./ n; okraj k·Gltjnic. 'y".naný,

rektifikóVa,né osy bylo bymóžno urči't metodou nejmen-
ších .čtverců. ,Řešení. matematicky správného směru je
dosti pracné. Pro řešení projektu postačí, aby směr
rektifilwvané osy
1. procházel v mezích jednotlivých těžišť ploch,
2. obě osy byly souběžné,
3. neproc:há2l81 mimo omezen~ h~noty tolerance a

statického mom'8ntu.
Souběžně s rektlfikOvanými osami k,olejniC zakreslí-

me vnitřní hranu kolejnic podle projektovaných hodnO!t
v měřítku 1: 1 do bodťi Yl až Ya, Y) až Y'a. Od vykon-
struovanýc~ rektifikovaných os odečteme z projektu
všechny určující prvkyA-Yl B-Y.2, C-Y3 atd. aA'''''<';Y'l;
B'-?'2, C'-Y'3 atd.

Při zakreslení směru prpjektované osy jeřálxwé
dráhy do grafu objeví ,se, že tolerance V' někte,rých bo-
dech molhou být překročeny. Po prověření diferencÍ,
které pře~račují dovolenou toleranci, projektant a zá-
vod pověřený montáží posoudí a projedná řešenI. Aby
byly splněny základní podmínky a nebylo, třeba provést
nákladné opravy, nelze postupovat jinak, než stanovit
osu jeřá:b(>védráhy natočením; po:případě i rozlomením
nebo obloukem osy. Úpravu v Imezích úchylek lze vyře-
šit V projektu i s určením výsledných rektifikačních
Ihodnot. Tato detormace rn:Usí být ovšem taková, aby
neolhrozila be:q>ečno.s\ provozu jeřábové dráhy, tj. jen
'. , 1 \
do max. odchylky 4' %. její délky [1], bod 15, odst. b.

I VýSledné' gralfické hodnoty se vypíší pro monltážní
.čety do seznamu oprav, určujícího o kolik, ,ka.m a do
které vzdálenosti třeba kolejnice posunout. Veškeré do-
datečné změny ve směru osy' není vťibec potřeba 'prová-
dětnovým směrovým proměřo-váním' prťiběhu os kolej-
nic, neboť grafickéhodJwty odečítané v měřítku 1: 1
určují nám ,s dostatečnou přesností veškeré rektiflkační
hodnoty zm~něné trasy kolejnic.

" I_ktKTUlllHf sunou
UHU: IIL

Ht.ÚOVÁ DlÁlí. : .,1 _ .

K8l UU It[ : ú.R..vl , _ ,

wlitllt IUI)\,1.0TY HKTlfIK.it (o "OV A)

~\.IUP VniÚEWOlT KlmnOlQ . uiiUl OHl\VIl UUJUllE VnHlu.UH r.uUTlOlA
číSLO .ll~," uíiElHl' lDl(HD-1 HE IIn"UTV vuniw(uo to ltll UU tDIUI'UU

'aÁlHlos K-OlEJí z '·ll1HkTU IH'H KUUJí n
I 'HUTí. U.UJt IOLEHlHl DIlDYE

,mlUE DmJE !l.DLEHlItt Dl DIY K DlE DI z~.lK~
'.DIY KOLEJ' DHIUO" + - UD \lDUI[

!lIt[ DIY IUII. 3'7"11'''.1'-, lnt.. ~+&, t , • 5 , 7 8, ,
I O 1" 18' li 4IS ... -10 8' 16 ~08 3111 ••
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II 45' 489 li ·\1 477

IV 464 "975- 11' 1& 1,87 ·7 4905 I, 501

Obr. 4: Vzor zďpisníku měřených a rektCfikačních hod-
not pro opravu směru a výšky kole;nige;

Nové výsledné rektifikační hodnoty osy kolejnic
)sou ,součtem nebo rozdílem naměřených a grafidkých
hodnot. Proto byla zaměřena vzdálenost čela sloupu od
vnitřního okraj-e kolejnice, -nebůť zajIštěná výsledná
vzdálenost je jednoznačná.

, Problémrek'tifikace jeřábových drah, kde kolejnice
jsou přímo navařel~y na 6ceJových p,řekladech, je nutno
řešit podle danÝch možností,- podle projektu rektifikač-
ního plánu.
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Výšková rektifikape kolejnic

Výšková rektifIkace kolejni:;; jeřábové dráhy nEiní zá-
vislá na konstrukčních hodnotách. R,ozsah vertikální
reldtifiklélo\l je vázán it!oušfk9u podkladních ocelovýph
desek uložených na konso~e nosného sloupu. Výsledné
rekmilkační hodnoty určují se od těchto konsol. Podle
velikosti odchylek určují montážní čety z'působ rektifk
ktace podkládáním 'nosníku jeřábové dráhy ocelO\tými
pláty růzmých tlouštěk. Tylto opravy se určují měřením
ad základní desky konsoly' nosného sloupu, jejíž výšku
nutno současně výšlllOvě zaměřit, ve stejném příčném
profilu i s výškou hlavy kolejnice:

Výšková rektifikace jeřábóvé dráhy

Pro výškovou rektifikaci vypočítají se podle přílohy
(kladné hodnoty k 'nejvyššímu zaměř'enému bodu ob o u
kolejnic a podle výŠky tohoto. bodu' rektifikují se ostat-
ní body v rozsahu tolerance státní normy. Z rozdílů
relativních Výšek deskových podkladů konsoly a Výšek
kolejnic se urč~je, součtem opravy a rozdílu relativních
bodů konsoly t8. kolejnice, hoqaota výš~oVé rektifikace
(obr. 5).

, l[lTlflUct
nHU ': Hl.• -, -_.j •......... j , •••••....•••.••••• .,_.

Hl UlOVA UA llA : ....:1......_
kOl[JIlItE .. par.,'

, , I

VYSHU

,ÝŠkl,l r. UIUHl "IIIUmlulÍ .'IIIIi. HI~n. vlÍšu
llDUJÁf{I(l: urru[ \IlU{J-G1Hí vÝšu .'Hro nsu ''IUVAílll

HOU" ••• srunil" nuu:yt· U~EHI1U. II "zuáuu
tíHO Olutllu UtUtlAl KnLtJUI(~ VoUI' v •• ~IUlUUI

UUHllrr HHlJ LEY[ I[JťV
ICDIHOLY ~ll.IIyi mzíJlJIl K10IlLV

Uuatl( I
Ulili 01 U
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I 1850 + 10 +8/ 160,171 1\~,1i5 + '0 IO~I' 260,181
ft O8~7 1'181' +'13 +'5 160,168 ..• +1) '< .. 1094' ".~~';~ř-
ln 085~ 1087' + , + 11 161,115 .6 ,.93' v~IKt

••••
IV 08&3 ,1&& ·3 + 11 li~ Ja~ -3 1083 V1lEJUI(

VRI 81.2 1089. -18 ± ',0 160,161 +tOS 1117

IX 0862 1169', ' - 2 + 10 260.183 -2 1081'

Rektifikac;e . instalovaných jeMbo,vých drah provedená
I)0vou metodou ,podle projektu je s~atioky o<ptimálni.
'Pro-jekt řeší směr osy jeřábové dráhy ekonomicky se
vztah~m k danému skutečnému stavu bodů osnovy .ob-
jektu a se. vztahem k pla t~é československé státní nm-
mě, Projekt rektifikace slouži spolu s ,kontrolnímí sché-
maty výškových a směrových poměrů jako podklad pro
další ~tapCJIVánebo 'periodic~á lmntrolní měření. jde
především o kontrolní ,měření s't.1VUje,řábO'vé qráhy'po
montáži· jeřábovéhomostu a v druhé etapě o kontrolní
měření pó' zahájení provozu. Zvláště u montovaných ha'!
je ti\eba dostaitečně zdůraznit, že prl;ljekt rektifijooce sni·
žuje a urychlí nákladlná kontrolní měření stavu osy jeřá~
bové dráhy.

Stabilizace a rektilikace os .-jařábových drah mimo za-
střešuné oltjékty

U nosných sloupů jeřábové dráhy mimo výrobní zastťe-
,šené objekty působením Í'ůznýah vektorových složek sil
(sedání Základů,. meteorologické vlivy) a zejména půso-
bením prlOvoou dochází někdy i k závažným změ,nám
OS kolejnic ve směru horizontálním !li vertIkálním, a
tím ik ohrožení provozu a bezpečnosti. U zastřešenýcH

hal ai provozoven, zvláště monto,vaných, větší část de-
formace osy kolejnic ve směru horizontálním snižuje
zavěšená nebo podepřená s'třešní konstrukce. U těchto
nezastřešených jeřábových drah je třeba sledovat vzá-
jemně délkové a vÝškOVévztahy obou O'SIroleínic. Pro-
měřením rozchodů jeřá])ové dráhy nemusí nám vždy
Zajišťovat správnost parametrů a bezpečnost provozu.

StabiIizace směrů os kolejnic jeřábové dráhy se do-
sud neprováděla. jednak to byly obtíže· technického
rázu, jednak nákladnost za~ízení. Stabilizace směrů os
prodloužením :na' sousedící objekty, nebo značením vy-
budovanými signály není někdy---možné a. také ,jedno·
značné. Požadav'ek stabiliz,1ce d rektifikaCe směrů os
kolejnic jeřábových drah předpokládá jednoduchlo'St sy-
stému kontroly, malý pořizovací náklad, přesnost v me·
zích tolerance statní normy pro jeřábově dráhy [1] a
možnost stálé, etapové nebo periodické kontroly.

Dále uvedený návrh stanoví 'přesnou kontrolu vzá-
jemných vztahů a parametrů u jeřáboiVých drah mimo
zastřešené objekty. Systémem a základem kontroly je
stabilizace značek v profilech kolmých k lOse v proti-
lehlých polohách, kde 'přímým měření,m a výpočtem se
zajišťují základní lJodnoty potřebné k rektifikaci jeřá-
bovi? dráhy, Podle stabilizačníh,o náčrtu na obr. 6 jsou
horní \.mitřní hrany železobetonových nosníků opatřeny
na začátku a na konci ,jeřábové dráhy [podle jeji délky
i uprostřed) železnými břity, které JSOU zapuštěny
v příčných profilech k ose Jeřábové dráhy a směr je
vyznačen vyseknutou ryskou (obr. 7). Osazení značky
tímto zpi\.sobem se provede podle potřeby u každého
nosného sloupu. jde-li o jeřábovou dráhu uloženou lI1a
ocelových nosnících, vytvoří se i potře'bný ostrý okraj
(břit) ve směru profilu. I

V profilu osadí se u paty sloupů kontrolni značky
s břity (obr, 8). Železná kontrolní značka, zasazená do
podlahove 'plochy, sestává z břitu s chlránícím poklepem
a z trubkylna koncích rozříznuté pro zpevně'ni. Na
zpevněné podlahové ploše se kontrolní značky mbeto-
nují. Kde, n~ní zpevněné plochy; provede se stabilizaoe
značky zabetonováním do betonové třubky v 9-> asi 20
a:ž 25 cm a zpevní se třme:nem, zachyceným za zářez
v návařené ocelové 'truboe. Otevírání chránícího poklopu
upraví se do 'směru ~o!mého břitu, který je rovnoběžný
s osou jeřábové dráhY.t
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Od stabilizace kontrolní značky na protilehlé čelné
ploše Inosnébo sloupu bylo upuštěno proto, že

1. odéčHáJ:lína břitll by bylo ztížené a proto nepřésné,

2. eventuální sedání nasného sloupu by znehodnotilo
kontrolní měření, . '

3. dO'cházelo by Čiasto k havárii zmačkY" /
4. osazení značky [i jiného druhu) v železobetonO'vém

~loupu je obtížné. Ovšem nutno připustit, že způsob
stabilizace v zemi .nezaručuje značce úplnou bezpeč~
nost pmti porušení.

Kontrolní značky jsou osazeny ve vzdálenosti 100
až 150 cm od hranice základů pate'k rosných sloupů
[v místech minimálního provozu). Měřická kontrola spo-
čívá v přesnosti změřené délky l, p, m, ml, mp na" 1,5-
ilž 2 mm. Okrajové i zajišťOvací bfity zaměři se výškově.
Délky se kontmlují výpočtem v trojúhelníku. Odchylka
v kontrolníc'h měřeních délky l, p, se projeví jako kosi-
.nus rozdílu hodnot.

.Výsledne hodnoty se zapíší do "Kontrolního-prů-
kazu jeřábové dráhy". V tomto průk,azu byl by .dále
uveden 'topografický popis jeřábové dráhy s určením
pravé kolejnic61 (pro vyloučení možnosti záměny s dru-
hou kolejnicí, například severní, vnější), jméno geodeta
provádějícího kontrolu, stav značek, 'den provedení po-
ZOrování a další technické údaje. Při překročení základ-
ních kontrolních hodnot nad toleranci stanovenou stát-
ní normou bylo by nutno jeřábovou dráhu zaměřit celou
včetně j,llřábového mostu.

Lektorova': prof. inž. dr. VáClav Krull1phanzl, FS ČVUT,
Praha

[JI ČSN 272-130 Jeřábově dráhy.

[2J CSN 730005 Modulová koordinac.e ve výsiavbě.

\31 ČSN 73 00 10 ÚchYlky a tolerance ve výstavbě,

[4] Herda M.-Staněk V. B.-Herda J.: polygonisace
s op;;ckým měřením délek. SNTL, 19~7, Praha.

[5] K r li ml' han z I v.: Inžen9rská geodesie. SNTL, 1959, Praha.

16.1. Turpataky Gyorgy ésTóth Imre:' Darupályák Kígy6zásának
·měrěse.

[71- Rc m~a F. - K u P k 11 L.: Jeřáby. SNTL', Praha, ,1958.

Medzinárodné fotogrammetrické kolokviu m
V Drážd'anQch
374'.5: 528.7(48)

Fotogrammetrická spoločnosť NDR a Katedra fotogram-
metrie drážďanskej Technickej univerzity usporiadala

iV dňoch 16.-21. 9. 1963 v Drážďanoch· Medzinárodné .
fdtogrammetrické kolokvium. Na priprave kolokvia spo-
lupracovali Polská fotogrammetl:'iCká spoločnosL a Ma-
ďarská ~geodetická a kartografická spoldčnosť. Okrem
účastníkov z uspOriadajúcej zeme (vyše 100) sa kolokvia
zú1lastnílo 76 zahraníčných hostí z 12 štátov. Najpočet-
rieJbie bola .zastúpená Maďarská Iudová republika (32]
a. Polská ludová republika (14): Z dalších krajín socia-
listického tábOra boli jednotlivé štáty zastúpené takto:
RtR - 8, ČSSR _. 7, (oficlálne vyslaní 4), BtR - 4,
SSSR - 3 ČtR --3, FSR} .- 1. Z ost~tných krajín bolo
relatívne malé zastúpÉmie: NSR ~ 2, Rakúsko - 1,
Portugalsko -' 1, USA ;- 1. Portugalsko zastupoval dr.
A. Paes Clemente, t. č. prezident Medzinárodnej foto-
grammetrickej spoločnosti. Ako·viedieť z prehladuúčastní-
kov, bolokolokvium predovšetkým stretnutím fotogram-
metro v z ludovodemókratických štátov.' Padla vyjadre-
nia Prof. Dr. Ing. Jochmánna, predsedu FotogrammetriCkej
spoločnostl NDR, majú sapodobné podujatiakonať
každé 4 roky v období .medzi fotogrammetrickými kongres-
mí. . Zatial však. nie je dohodnuté, którý štát bude nej-

, bližším hostitelom.
Pracovná časf kolokvia trvala31f2 dňa, z čoho prvé

dva dni boli venované otázkam konštrukcie fotogram-
metrických prístrojov a problematike fotogrammetrického
mapovania, najmii vo velkých mierkach. V zbývajúcej
častí jednania bolo zasadaiiie v 4 sekci..ách, v ktorých
boli prednesené referáty zaoberajúce sa otázkami metód
fotogrammetrického zhustovania bodového pola, pozemnej
fotogrilmmetríe, s aplikáciami fotogrammetrie va výskume,
v geológii, glaciológii, lesníctve a banskOm meračstve.
CelkOvebolo prednesených 34 referátov. Vličšina z nich
mala velmi vysokú odbornú úroveň a-priniesla nové
teoretické a praktické poznatky. '
Vysoko trebá oceniť orgaríizáciu kolokvia, tiež v'tom

zmysle, že počas jeho trvania napriék vysokému počtu
referátov bol vymedzený čas pre osobnú výmtmu ná-
zorav a skúsenóstí, ako aj pre prehlbenie, resp. nadvia-
zanie nóvých známostí a priateIských vzťahov medzi
.účastníkmi kolokvia. Toto je pri podobných podujatiach
velmi d6ležitá odborná a spoločenská stránka.
Vzhladom na širokú problematiku, s ktorou sa za-

oberali jednotlivé referáty,- níe je možné v zpráve podať
rozbor v celej šírke. Obmedzímsa len na tie poznatky,
ktoré -padla mojej mienky mažu za,ujímať čitatelov
GaKQ.

K prpl:ilematike fotogrammetrických prístrojov o. i. l~alvy-
znamnejšie referát\' predniesli vedeckí pracovníci firmy
VES Carl 'Zeiss, a', to Dr. Ing. O. Weibrecht, Dipl. Ing.
H. Schoeler a Dr. Ing. K. SzangoUes;

Dr. Ing. Weibrecht va svojom referáte uvieqoJ popis
konštrukciea funkcie vývojového typu presného stereo-
komparátora pre vymeriavanie leteckých snímok a ff-
temným označením "stecometer". prístroJ umožňuje vy-
meranie snímok až po formát 23X23 cm s presnosťbu
± 2p.)11.Prístroj pozostáva t 3 častí: za samotného pres-
ného' stereoKomparátora akomeračskej jednotky, riadia-
cej časti [podobná riadiacej časti u kaordímetra) a re-
gistračnej časti [výstupné zariá,deníe)s možnosťou za-
znamenania vymeraný:ch hodnot strojopisom alebo na
dierovaéiu pásku v medíznárodnom ďalekopisl1om kóde.
Meracia značka prístroja je svetelná s možnosťóu vý-
meny jej velkosti a farby.' Zviičšeniepozorovacieho
systému je variabilné: 6X, 12K a 18X. Pozorovací
systém umožňuje pootočiť snímky až o 100g, čo je vý-
hodné pri vymeriavaní vertikáln~ch paraláx. Nastavenie
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meracej značky na vymeriavaný bod možno fotograficky
registrovat 'na kinofilm. Prevod pohybu funkčných častí
stereOkomparátora 'do riádiacej a registračnej jednotky
obstarávajú selz'íny. Aka vidno, I prístroj bude dobre
slúžiť požiadavkám súčasnej analytickej fotogrametril?
a je na úrovni modernej jemnej mechaniky.

DipZ. Ing. SchoeZer vo svojej prednáške okrem pre-
hladu vývoja konštrukcie univerzálnych vyhodnocovacích
prístrojov najmli prístrojov, s mechap.i<;kouprbjekciou
a ich hodriotenia, oboznámi! úča,stníkov kolokvia s no-
vým typom prístroja mechanickej' prójekcie, ktorého je
autorom. Ide o prístroj 1. rádu firemného označenia
"trigomat".Vzhladom na to, že ideo prístroj VD vývoji
a zatial neodovzdaný, do výroby, podrobnbsti neuvádial.
Ako vidíme, firma VEB C. Zeiss upúšta', zdá sa, že defi-
nitIvne od prístrojov tradičnej optickej projekcie. Po
stereometrografe bude trigomat druhým priéstorovým
vyhodnocovacím prístrojom mechaniCkej projekcie,
ktorýuvedená firma vyrába. I

Dr. Ing. SzangoZies oboznámil plértum o noJých
možnost1ach využiti a koordimétra Zeiss najmli v relácii
zvýšenia automa.tizácie vzájomnej orientácie. POukázal
,tiež na možnosť bodového vymerania modelu a jeho
automatickej registrácie v spojení koordimeter plus
prevodník z pásky na štitok systému Aritma.· ,
, Z prvej sk~piny prednášok treba ,ešte ,spomenúť
prednášku Prof .. Dr. Ing; Schwidefského z NSR: "Clovek
a autom~t vo fotpgrametrii". V prehlade uviedol snahy
a pokusy s automatizáciou vyhodnocovacích prác
počnúc ste~oautOgrafom až po súčasné analytické vy-
hodnotenie Snímok s využitIm najmodernejšej' mecha-
niky a elektroniky. V záyere prednáškynačrtol hypo-
tézu úplne automatizovaného elektronického snímania
obrazu zemského povrchu a vyhotovenia, máp.

Fotogrametrické mapovanie

V I rámci tejto problematiky boli' prednésené namjli
referáty o;fotogrametrickom mapovaní vo velkých mier-
,kach, čo je najaktuálnejš,ia otázka geodetickej služby
'( mnohých štátoch. S pozornosťou bol preto medzi
inými referátmi (inž. Kovtícs á inž. Szab6 z MI:R) v;y-
počutýrel'erát prof.inž. dr. P. GáZa z SVŠT Bratislava,
v ktorom zhrnul doterajšie poznatky výskumu najm1i
vo VÚGTK a praxe pri vyhotovovaní technickohospodár-
ských máp vCSSR. Z dalších refel:ái:ov a z diskuzle
možno usúdit, že, CSSR je vo fotogrametrickom velko-
mierkovom 'mapovaní na poprednom mieste, i keď \lieme,
že je ešte hodne' otázok redoriešených.

DipZ. Ing. T. Pietschner, (NDR) savo svojej pred-
náške zaoberal teóriou chýbfototransformácie sníinok.
Analyzoval presnosť. met6dy fototransformácie snímok
mi vlícovacie bocj.ya metódy s využitím nastav'ovacích
prvkov. ' \

Fotogrametrické ;zhusťovanie bodovéhopola

Prof. Dr., Ing. Tochmann z TecqniCkej, univerzity
v Drážďanoch predniesol referát b možnbstiach zvýše-
nia presnosti pri pripojovaní snímok v aerotriahgttlácii
metó.dou vymerania siete pravldelne rozložených bodov
na optickotn modeli. Podla autora optimálny počet bo-
'dov je 20-}0 .. Riešenfm . systémunOJ;málných rovnfc
mOžno potom vyp«;>čítať'neznáme hodnoty drientačných
prvko,v. Presnost navrhovanej metódy,' ale najma jej
hospodárnosť bude však ešte.' potrebné overit.

Zaujímavú' pred~ášJ<U o využití samočinného počí"
tacieho stroJa Minsk 1. pre analytickú aerŮ'trianguláciu
v bloku so zretelotn na mapovacie práce v CSSR' pred-
lliesol inž. CSc. Vl.' Krátký, z· VAAZ Brno. Autor vy-
pracoval' teoriu met6dy na ideálnům modeli a konfron-
toval ju s praktickým riešením. Prednáška dokumen-
tovala vys'ok11 úroveň pripr,avenosti čs. fotogramétrie
pre využitie počítacích automatov.

I

Ing. V. GregoT" z SVŠT Bratislava vo svojej pred-
náške .u'(iedol výsled,ky porovnania presnosti a, hospo-
c:l.árnosti zjednodušených met6d·pre zhustenie PQlohó-
pisného bodového 'pola:. POrovnával metódy: T~triangu-
I~Cia, aeropolygonizácij a radiálna triangulácia.

o met6de grafického vyrovnania snímkových trian-
gulačných pásóv v' bloku hovorU inž. Rymarowicz z PI:R.
Uvádzaná metóda vychádza zo Zarzyckého metódy gra-
fického 'vyrovnania jednotlivých pásov. Nová met6da
znamená úsporu pri zameriavanf vHcovacích bodov
v strede jednotlivých pásov.

Do osobitnej skupiny prednášok možno, zaradiť
prednášky Dr. Kruga (NDR), Ing. llnsenbartha a, Ing.
Rymarowicza (PI:R), a Prof. Dr. Ackerla (Rakúsko).
i keď neboli zaradené osobitne. Dr. Krug hovoril o no-
vom sposobe vyrovnania kontrastu snímok, založenom
na foto~hemiCkol)1 princípe. Dosiahnuté výsledky sú po-
dabné akopri elektronickom vyrovnaní kontrastu. Nový
sposob systému Krug - Hess má význam predovšetkým
ekonomický. V prednáške dvojice polských kolegov bol
rozobraný vplyv zrážky roznych druha v filmu na výš-
kovl1 a polohollú presflOsť vyhodnotenia, V závere uviedli
vzťahy 'definujúce očákávanú presnosť pri rozdielnej
zrážke filmu. Prof. Dr. AckerZ uviedol predbežné 'vý-
sledky viacesých rakúských inštitúcií zaoberajúcich sa
otázkami tvaru a farby s.ignálov pre leteckú fotogra-
metriu (pre čiernobiely aj farebný film). Možno pove-
dať, že napriek širokorozvinutému výskumu, uvádzané
výsledky prinášajú málo nového oproti známej práci
Ing. Kamenika.

"ozemná fotogrametria
, ,I

Z jednaní sekcií' uvediem len poznatky sekcie pozemná
fotogrametria. Jednanie s,ekcie geol6gie a glaciol6gie,
resp. lesníckej mala náplň viac- menej úzko zameranú
na svoj obor.

Do sekcie pozemnej fotograIhetrie bola zahrnutá
prednáška inž. CSc. E. Adlera z SVŠT Bratislava o ap li-
kácii fotogrametrie v techniekom pokusníctve a vo vÝ:
skUme. Zhrnulpoznatky Vedeckého laborat6ria foto-
grametrieSVŠTi v oblpsti blízkej fotogrametrie pri me-
raní deformácii stavebných' 'prvkov a' konštrukcií a
paznatky z merania zmien korýt na hydrotechnických
modeloch ako ajzameriavania prúdnic vodných tokov

i v, prírode. '

;0 vplyvechýborientačných prvkov a deformácie
fotografických dosák na pres~osť vyhodnotenia pozem-
nej fotogrametrie hovorU 'inz. CSc. T.Petráš, taktiež
z SVŠT Bratislava." Poznatky z fotogrametrického sle-
dovania zosunl;! pOcty uviedol Mgr. Ostafžczuk z PI:R.

Všetky prednášky a časť diskusie odznelej na
Medzinárodnom fotogrametrickom' kolokviu v Drážďa-
noch majú podla príslubu prof. Jochmal'lna výjsť v prie-
behu tohto roku ako samostatná publikácia Technickej
univerzity v Drážďanoch. Výsledky prác ústavov li. inšti-
túcH v NDR zaoberajúcich sa fotogrametriou boli
vhodne ,dokumentované na výstave inštalovanej v oso_o
bitnej miestnosti. Vystavené exponáty jednak doplňali
niektoré prednesené referáty, jeqnak dávali prehlad

/ oširoJ,<ej .palete fotogrametrických prác v NDR.

Záverom treba spomenúť, že účastníci kolokvia mali
možnosť 'po jeho skončení zúčastniť sa dvoch exkurzií.
Okrem· lesníckej exkurzie bola exkuq;ia do podniku
Zeiss Jena, v rámci ktorej bolo umožnené prezrieť si
oddelenie montá'te fotogrametrických a astronomických
prístrojOv. Usp0riadanie a priebeh medzinárodného fo-
togrametrického kolokvia treba vysoko hodpotiť po
každej stránke. Dáva dobrý prehlad o súčastných
aktuálných problémoch fotogrametrie ako, aj o jej úrov-
ni najmll. v zemiach socialistického tábora. Nemenej vý-
znamná, okrem odbornej je aj spoločenská stránka, ako
už bolo v predu uvedené. Mo~no si preto len priať, aby
úmysel usporiadať takéto podujatia každé štyrl roky
sa aj 'uskutočnil.
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528.'114/.715 + 528.74: 528.45 (80)
Pořizování leteckých snímků pro vyhotovování map
a plánů ve velkých měřítkách

Československé pracovníky z oborfi geodézie, foto-
grammetrie a kartografie, kteří jsou postaveni před
úkol rychle, levně a co nejkvalitněji vybudovat na území
ČSSR technickohospodářskou filiPu vé velkém měřítku
jako jednotné celostátní mapové dílo, budou zaji?té za-
jímat zkušenosti, které získali finští odborníci při po-
ři,zování mapových podkladů ve velkých měřítkách.
Zkušenosti, které získala inženýrská společnost FINN-

MAP, byly uveřejněny v "Zeitschrift fiir Vermessungs-
wesen, Č. 2/1963, v článku "Uber Luftaufnahme von
150-450 m Hohe" autora Kaveli E ran t i, HelsiI).ki. Od-
tud se dovídáme technickoekonomické informace, které
tímto předáváme naší širší odborné veřejnosti.
Inženýrská společnost FINNMAP, Helsinki, pořizuje

již delší dobu 's dobrými výsledky ve Finsku letecké
snímky z výšky 450 m kOIflorou Wild RC 8 15/23 a
z těcht(J snímků (v měřítku 1: 3000) vyhotovuje na
autografech zejména pro finská města mapy v měřítku
1 : 500. V těchto mapách jsou zobrazeny předem signa-
lizované hranioe pozemků, budovy, vrstevnice (1 m) a
všechny ostatní obvyklé podrobnosti.
Ještě před několika le,ty pořizovali letecké snímky pro

mapy v měřítku 1: 500 obvyklými metodami jen," při
zcela slunečném počasí během poledne, kdy jsoU stípy
nejkratšr. Protože ve Finsku je jaro před plným olistě-
ním stromů a keřů velmi krátké a během té do'by i je
jen zřídkakdy dobré počasí pro letecké fotografování,.
zahájili pokusy se sní;mkováním při zatažené (podmra-
čené) obloZe. Na snímcí<;:h nebyly žádné stíny budov,
stromů apod. a obráZkY vypadaly zcela jako mrtvé (ne-
výrazné, mdlé). Při pracích na autografech Všilk zjistili,
že z těchto snímků se velmi H~hce vyhodno'CUjí signa-
lizované předměty měření do mapy. Jediný rozdíl ve
srovnání se snímky pořízenými za slunečného počasí je '
v, tom, že rozpoznávání druhů .pozemků v' autografu je
těžší a snad o něco méně přesné. Toto zjištění vyplývá
z toho, že pozemky s nízkým půdním porostem (role,
louky; lesy s půdní květenou)' vypadají ve stereoapa-
rátu v důsledku nedostatečného slunečního osvitu tro-
chu nepřesně. Znamená to jakousi nejistotu při stereo-
grafických pracích, protože není vidět přesně povrch
zemský, avšak 1 m a 0,5 m vrstevnice lze dobře vy-
kreslit ze snímkfi, které byly pořízeny' z výšky 450 m
v měřítku 1: 3 000. Tyto zkušenosti bylo by třeba ově-
řit průzkumnou prací, aby mohly; být srovnány výsledky
prací ze snímků pořízených za slunečné a zatažlmé
oblohy, zejména z hlediska výškových měření. 'Ktako-
vému průzkumu by mohlo ve Finsku dojít, aby bylo
vidět, který druh leteckého fotografování dává 'lepší
výsledky, protože, jak je ze sdělení patrno, budují tam
pro tyto účely fotogrammetrické výzkumné pole.
Další zkušeností sdělenou' autorem článku je poři-

zování leteckých snímků z výšký 150 m pro vyhotovení
mapových podkladů, pro inženýrské účely.
Město Helsinki plánovalo podzemní ďráhli a potřebo-

valo k tomu mapu s vy;z;načením všech podzemních ve-
dení. Práce spojené s pořízením leteckých snímků byly
zadány inženýrské společnosti FINNMAP. Šlo o tyto
dílčí prá~e:'
1. Na hlavní třídě města Helsinki natřít světle zelenou

barvou viditelné znaky podzemních vedení a vlícovací
body na úseku dlOUhém 700,m. (Bílá barva byla zamít-
nuta z obavy, aby to nemátlo řidiče motorových vozi-
del.) "
2. Letecké snímky pořídit při zatažené (podmráčené)

obloze, aby byly eliminovány stíny domů, a lety usku~
tečnit na podzim, kdy je listí ze stromů již opadárlo.
3: Pro fotografov~ní volit neděli, a' to ranní hodiny,

kdy je také podle statistických zjištění nelme;nší provoz.
Městská správa provedla' signalizač,ní práce a FINN-

MAP provedli nálet. Dne 15. října 1961 mezi 9.26 a 9.36
hod. byl proveden let ve výšce 150 m a 300 m (měřítka
snímků 1: 1000 a 1: 2000). Byla deštiVá neděle, Déšť
podstatně omezil provoz na hlavní třídě města a lety
byly provedeny v krátké přestávce mezi dvěma pře~'
háňkaml. Let byl proveden nad středem (vose) hlav-

ní třídy tak, aby celá ploc!J,a třídy (v celé šíři) byla
zachycena na snímcích. Poněvadž byl podzim a obloha
značně zatažená, použili film 28/10 DlN a velmi malou
rychlost letu (80 km/hod.). Proto také byla volena po-
měrně delší doba osvitu (exposice], a to 11200 vt. Rych-
lost le,tu nezpůsobila na snímcích žádné neostrosti,
Městští měřičtí úředníci vyhotovili pak pomocí zvět-

šenin leteckých snímů mapy v měřítku 1 : 200 a 1: 500.
Všechna signalizovaná zařízení (bylo jich na 400)

byla bez obtíží zobrazena na mapě.
Polygonové body a vodovodní a plynovodní uzávěry

byly označeny křížem, poklopy hydrantů byly natřeny
zcela (na !jnímku se objevily jako světelné čtverce), Ob-
rubníky okolo hydrantů a odpadních kanálů byly tak
natřeny, aby na snímku se objevil čtvercový prstenec.
Signály byly rozeznatelné na snímcích i bez použití lupy.
Při !signalizaci se vystačilo s, rozměrem signálu
10 X lb cm. Vyzkoušeli přitom i signály větších rozmě-
rů, avšak po prvních zkušenostech při dalších pracích
byly dělány jen signály menší.
'K leteckému fotografování za časného rána bylo sdě-
leno, že první zdařilé snímky' pořízené při zatažené
obloze povzbudily pracovníky FINNMAP k dalšímQo-
kusům. Předtím totiž seyšeobecně ve Finsku fotogra-
fovalo při slunečném počasí se silně kontrastním (tvr-
dým) filmem, přičemž se však stíny jevily ~elmi tem-
ně a zvláště v zalesněných územích byl zemský povrch
s četnými stíny stromů při stereoskopických pozorOVá-
ních neviditelný nebo byla viditelná jen osluněná místa.
Ze zkušeností 'při pořizování snímků pro měřické úče-

ly je v článku sděleno, ~e časně ráno, kdy slunce stojí
jeŠtě nízko nad obzorem, je rozptýlené světlo obl<;>hy
silnější než v póledne, a proto nejsou stíny brzy ráno
tak temné jako v poledná. Zk~šební snímky byly po-
řízeny na slabě kontrastním filmu 23/1ODlN; začalo se
při východu slunce (ve 4.30 hod.) a pak se pořizovaly
snímky po půl hodině. První snímky byly zcela pod-
exponovány. Po půl hodině uka<>:oval exposimetr, že
světlo ještě není dost silné. Po vyvolání snímků bylo
zjištěno, že snímky jsou silně podexponovány, avšak upo-
třebitelné. Stíny na snímcích byly velmi dlouhé, ale jak
se očekávalo, velmi světlé,' takže bylo možno bez ná-
mahyvyhodnocovat podrobnosti i ze zastíněných míst.
V později pořízených snímcích jsou stíny kratší a ve
snímcích, ,které byly pořízeny po 6.50 hod., jsou již
stíny podstatD.ě temnější. '
Podle' posudku zkušených vyhodnocovatelů FINNMAP

byly snímky pořízené brzy ráno velmi dobré. Zvláště
~resba vrstevnic v zalesněJ;lých partiích se zdála lehčí
než při použití snímků jiného druhu. Při stereoskopic-
kých pracích je důležité, a]>y bylo možno ze snímků vy-
hodnotit co 'nejvíc podrobností a aby vrstevnice bylo lze
vyhodnotit i ze zastíněných míst. Proto bylo použito
podle 'zkušeností pracovníků FINNMAP pro snímky
k měřrckýmúčelům měkkých filmů při slunečném po-
časí.

Když naproti tomu pořizují letecké' snímky jen pro
vizuální pozorování popřípadě reprezentativní a výtvarné
fotoplány nebo zvětšeniny, užívají pro takové snímky
tvrdého, filmu. Pořídili několik takových snímků také
brzy zrána (mezi, 6.30 a 7.00 hod.) s tvrdým filmem
28/10 DlN á výsledky byly podle jejich mínění uspoko-
jiVé. Při těchto náletech bylo slunce velmi nízko nad
obzorem, a proto st(ny byly dlouhé. Protože ve 'Finsku .
jsoU malé výškové rpzdíly, pomáhají tyto dlouhé stíny
k představě o plastice terénu a snímky toho druhu dá- i

val! vyhodnocovateli bezpečný trojrozměrný vjem. Po-
dle zkušeností pracovníků FINNMAP dávají snímky po-
řízené záhy zrána nebo pozdě večer živější obraz te-
rénu,.. než snímky téhož prostoru pořízené v poledne,
kdy JSou stíny krátké a terén je jeví ploše a jedno-
tvárně.

I Závěrem z těéhtopokusů dovozuje autor, že p~o mapy
velkých měřítek má rozhodující význam, aby letecké
snímky byly pořízeny v pravý čas. Zvláště' je důležité,
aby letecké fotografování bylo provedeno ihned po pro-
vedení signalizace, nebot pak procento ztracených sig-
nálů zůstává Velmi malé. Na stromech a keřích nesmí
být 'listí, chceme-U plně využít snímkll.. Počasí je faktor,
který přináší mnoho těžkostí. Na dobré počasí k foto-
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grafování se musí často velmi dlouho čekat. Aby bylo
m{)žno se tomuto drahému a celou kartografickou práci-
ztěžujícímu čekání vyhnout, musí se pořizovat snímky
i za podmračeného počasí. Potom jsou uvšem světelné
poměry neuspokojivé a musí se jim čelit tak, že se foto-
grafuje z letadla, které může letět, pomalu, aby ne-
vznikaly neostrosti v obraze i přes malou výšku .jetu
a dlouhou expoziční dobu (dobu osvitu]. S dostatečně
citlivými (rychlými] filmy a při použití tvrdého filmo-
'vého materiálu pod zataženou oblohou a měkk.ých filmů
pro snímky při slunečném počasí lze pořizovat letecké
snímky pro stE1reoskopické práce s dobrým výsledkem
téměř nezávisle na jakémkoli počasí. To v hojné míře
prokázaly práce FINNMAP v praxi. Št.

E ran t i, K.: Uber Luftaulnahme von 150-450 m HBhe, Zit f.
Verm, sv,. 88 (19B~l, sešit 2, str.' 86-89.

SOCIALlSTICK~ SOUTĚŽENi '"

ŮGK ~ Ceských Budějovicích správně vykročil do~~ok~
1964

Pracující úGK v Českých Budějovicích po úspěšném
splnění úkolů roku 1963 dobře' vykročili do roku 1964
ft 'pro splnění ťikolů tohoto roku si v celoústavním zá-
vazku vytkli směry, o, nichž se jen ve stručnosti zmíní-
me. Řízení a dobrá organizace socialistického soutěžení
má v ústavu dlouholetou tradici a ústav také získal
řadu zkušeností. V ÚGK v čéských Budějovicích soutěží
94,8 %stáWch pracovníků' a z toho 52,6 Wo soútěží v ko-
lektivech, ,které již získaly titul. BSP. 'Ústav 'má dobře,
rozvinuté hnutí za zvyšování kvality prací, v němž již
106 pracovníků, tj. 36,6 % získalo -oprávnění označovat
své práce razítkem "Vzorná kvalita". Takto rozvinutá
iniciativa, konkrétizovaná v dílčích závazcích jednotli-
vý!:h pracovišt, stala se základem k tomu, že pracující
ústavu přijal! na rok, 1964 velmi progresívní, plán' s ná-
růstem produktiv}ty práce, proti dosažené --skute,čnosti
v roce 1963, o' 5,6 %, což představuje zvýšení o 1632 Kčs
na jednoho pracovníka ročně a činí absolutní částku
940 tisíc Kčs při současném snížení vlastních l).ákladů
o 2,54%, tj. 2,1 haléře na,! Kčs výroby. což předsta-
vuje snížení nákladů celkerp. o 369700 Kčs.

Splnění vytčených úkolů chce ústav, zabezpeč1it pi'le-
devším ,vyšší racionalizací výrobních postupfi, zlepšením
organizace práce, uplatňováním, nové techniky a tech-
nologie i prohloubením socialistického vztahu' k práci.
Hlavní úkol - splnit tak velký plánovaný růst produk-
tivity práce -- zab'ezpečí ÚSDaVpřevážně zvýšenou me-
chanizací prac!.1 Tak např. geodetické výpočty lasi 200
tisíc podrobných měřických, bodů budou provedeny po-
četní stanicí a, výpočty podrobného bodového ,polfl na
!iamoc;lnném počítači EIliot. (1stav se zúčastní přípravy
"programu 'pro výpočty na samočinném počítači Syrius
aj. ,Uplatněním této nové tech~iky získá ústav přJ pra-
cích konstrukčních úsporu pět ti~íc hodin JTP a tato
kapacita bude převedena na produktivnější polní mě-
řické práce.

Při konstrukčním zpracování THM využije ústav
al\tomatického koordinátografu pro přípravu lG- mapo-
vých listů, tj. pro zákres 35 tisíc podrobnýCh měřických
bo\lů. Tím se uspoří asi 500 hodin ITP, jichž bude móž-
no využít na vlastní sestavuelské práce. Dále při za-
měřování, mfstních tratí bude využito částifotogram-
metrické slgnalizac;:e pro určení měřické sítě a pro za-
měření detailu bude 'použito' konstrukčně nových re-
,dukčních základnových tachymetr'ů. Uplatněním této me-
tody zvýší se produktivita práce na ploše asi 500 ha
cca o 10 %. Tím se uspoří 600 hodin ITP ft 2100 hUdin
pomocnýchdělníkú pro jiné měřické práce.

Při údržbě jednotné evidence pfidy yYužívají pra-
covníci J1stairu pozna~kfi získanýoh 'Z ,prověrky pddních

fondů na celé rozloze prováděné údržby a na 85000 ha
uplatní métodu jednos.nímkové fotogr:ammetrie. Tím se
zvýší produktivita práce při údržbě JEP o 12 % a do
konce měsíce března t. r. bude provedena ná 4/5 územ'!
kraje úplná přehlídka JEP. Vyhotovení souvislého zobra-
zení soustředí 'ústav do tří kartografických útvarů ft

uplatní v plném rozsahu metodu rytí. Na základě toho
zpeyní normy _pro tyto práce o 15 %. Těmito opatřeními
dosáhne Ústav úspory na vlastních nákladech ve výši
156000 Kčs. Ústav též provádí prověrku využívání zlep-
šovacích návrhfi a zavedl soutěž,ení o nejlepšího zlep-
šovatele. '

Velkou pozornost soustředí ústav na soustavné sni-
žování vlastních nákladů na výrobu. Např. pracovníci
reprodukčního oddílu se zavázali ke snížení vlastních
nákladfi na 1 Kčs výroby o 10 haléřů, a zavádí důsledné
sledování spotřeby materiálu v jednotlivých dílnách.
Také kolektiv řidičfi přispěje ke 'snížení nákladfi část-
kou cca 11 000 Kčs. Účelnějším rozmístěním motorových
vozidel na polnJ pracoviště dosáhne ústá'" úspory na
autoprovozu asi 33 000 Kčs. Pracovníci, fotogrammetric-
kého oddílu využijí po celý rok fotogrammetrické vyhod-
hocov,ání stroje a pfekreslovač' ve dvousměnném pro-
vozu. Včasným zajišťováním pomocných dělníků z obcí
přímo na lokalitách sníží se nákltady na cestovné proti
roku 1963 o 7,5 % na pracovníka, což přinese úsporu
ve ,výši cca 67000 Kčs. V sQustavném úsilí o snižování
výrobních nákladů přispějí i vytvořené hlídky hospo-
dárnostiz vad ČSM a socialistická péče pracovníků vý-
robních i nevýrobních útvarl! o měřické stroje, přístroje
a pomůcky. '

. Pracující ústavu se také zavazují prohloubit soutěž
"Za vzornou kvalitu" a kvalitu prací zajišťovat I zvý-
šením úrovně kontroly Ha všech stupních řízení, zejmé-
na zvýšením podílu preventivní kontrolY, uplatněním
nutných mezioperačních kontrol a dfisledným odstraně-
ním anonymity pracÍ. V reprodukčním oddílu budou dfi-

. sl'edně kontrolovat tiskové ft reprodukční podklady a
vy-stupní kontrolu polygrafických a reprodukčních prací
zabezpečovat korektorem.

Neoddělitelnou součást zvyšování kva.lity prací vidí
I1stav v odbomé :a politické připravenosti pracov,níku,
a to zvláště nyní, kdy ústav přechází na nové druhy
prací, k uplatňování progrésívnějši techniky a mechani-
zaci prací. Proto ústav mimo pracovní dobu, k čemuž
se pracující zavazují, proškolí prostřednictvím závodní
školy práce všechny výrobní techmiky, zejména pro dis-
ciplíny THM s účelnou výhledovou specializací těchto
prac.ovníků. Vedení ústavu spolu se ZV ROH se bude
pravidelně a podm!;Jně zajímat o soustavné zvyšováni
kvalifikace pracovníkfi. V současné době má ústav 93
dá1kově studujícíCh. Na podporu zvyšování kvality praCí
a růstu kvalifikace pracovníkfi vypracuj! všechna pra-
covíště konkrétní plány.

ŮGK v Českých Budějovicích je si plně vědom vý-
z'namu socialist\ckého soutěžení pro plnění náročných
a společensky důležitých úkolu ústavu. Protó ve vnitro-
ústavní soutěži má důležité mis to soutěžení tO Rudou
standartu ředitele ústavu ,a krajského výboru Odboro-
vého svazu zaměstnanců státních orgá,nů a mistního
hlospodái'stVí :zJaměřené ,na, komple;.,:ní' rozvíjení závazků
ke splnění nejdůležitějších úkolů ú'stavu.

/, V soutěži pro rok 1964 byla vytyčena tato základní
kritéria: progresivita plnění rozepsaných plánovaných
úkolfi, kvalita práce, hospodárnost výroby, plnění zá-
vazků z kolektivních smluv a další. V ústavu se rozvíjí
soutěžení i v fídícím a správním aparátu. Dva kolektivy
zís1rnly jiŽ tituL "k;)lektivsocialistické práce" a o jeho
získání, soutěží kol'ektivy plánovacího oddělení ,a oddě-
lení zásobování a odbytu. Také pracov:níci technicko-
e.konomické 'přípravy výroby nezůstávají pozadu. V ter-
mínech splní úkoly plánu vědeckotechnického rozvoje
v roce 1964 a soustředí veškernu iniciativu hlavně na
pra'ktickou realizaci výsledkfi výzkumu a vynáÍezeckého
a zlepšovatelského rAnutí. Dále vydají "Vzory měřických
praCí", zabezpečí pohotovější Informace (VTEI) pro vý·
zhlmné a služební účely,' hospodárné I,lplatňování nej.
produktivnější techniky, tvorbu výkonovýClh norem v ná-
vaznosti na novou technologU výroby a organizaci práce.
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v soutěŽi "Za vzornou kvalitu" přesunuje ústav těC

'žiště soutěženi z j,ednotlivců na ce{é kolektivy. Tak např.
čety (oddíly) SlOutěží.v pracích na údržbě JEP, v kva-
litě zpracování prostorůpodrobnéh'o bodového pole,
o 00 nejlépe vypracovaný I{artografický mapový list,
o Illejlepší vyhodnocovací četu apod. Na pomoc soutě-
ženi v kvalitě praci vytvořil ús'tav i hmotný podklad
v prémiovém řádu. Pracovníci ústavu se zavazují propa-
govat odbor'né i odborářské zkušenosti . ústaVu zveřej-
ňováním v t~sku, v Jíhočeské pravdě, Službě lidu,
'v Technickém rozvoji a zle'pšovatelském hnutí i v jiných
odborných časopisech.

Při plánování Výchovy odIborných zeměměřických ,kádrů
se vycházi na jadné' straně 'ze. současného počstniho
stavu odbo:rníků, na druhé straně' z pe,rspektivnich úkolů
odvětvi, ve 'kterých 'P'ůso'bí zeměměřiči. Do řady činí-
telů,kte,ři ovlfvňuji růst a proporcionll:lně správný vývoj
těch'to pracovi'šť, je třeba zahrnout, vedle výchovy no-
. vých mladých Odborných pracovníků, 'také trvalé zvy-
šováni ekonomické a te,chnické úrovně kádrů již za-
lněstnaných v daném ,dboru. .

Plnění druhého 'Úkolu umožňují vše,chny formy stu-
clia 'pracujicích, 'k'te,ré pro svfrj značný společe,nský a
hárodohospodářs'ký vý'znam se~ychle stalo za'řízením
trvalým. Vyžadu'je :pro'to, aby 'bylo na všech 'P,racovištích
soustavně sledováno,~by 'mu byla ve všech směre'ch
věnována patřičná pozornost a náležitá 'péče. V této
souvislosti 'ie účelná opravit mylný 'ná'z'or, jako by stu-
cliumpraCujících ibylo jen 'zá'le~mostí ryze' pedagogic-
'kou, azdůra'znlt, 'že .je naopa~k složitým soU'bo·rem rů'z-
ných dalšich. velmi závažných problémů. Otázky peda-
gogické a metodické v němsíce 'tvoři vlastni jádro
komplexu, k něimuž se os'ta'tní přidružu'jí, vzájemně na
sebe nava:zuji nebo se různým způsobem ovlivňuji a pro-
stupuji. Tak např. není mo'žné ,přeb,Hžet ne,bo dokonce
zanedbávat četné vztahy s'ociologicKé, sociálně-'psycho-
logické, e,konomické, pracovIií, o:rganizačni, 'p'rávní, zdra-
votní a'pod., které vytvářejí celé složité 'prostředí, jež
ol1klopujepr,acu'jící studenty. iKvalitá a míra prosazování
uvedených vlivů jsouurč'ovány působením 'š:ko'ly i 'po-
\řebElminárodního hospodářství, tj. poža'daV'kyzávoďu
apracoviš'tě, 'kteté zaměs'tnance Ike studiu vy'bírají a
vysíla'ji. Rovn~ž poměr-rodiny a správný názor celé
socialistické spole1čnos'ti má důl!J~itou, roli ve, výchovném
procesu 'studujících při zaměstnáni. .

Je logické, že ne'jsilněj'ší nápor na pracujíciho stu-
denta však ,vychází vevě'tšině ipří'padů ze dvou, ohnisek,
a to '7.e :š'koly a 'z pracoviště. Zkušenosti, i výzkum po-
tvrzuji, 'že donedávna téměř celá ,váha o'd:povědnosti za
zdárnýprůbeh vyučovacího procesu spočívala na vy-
sokých školách,p'řípa'dně fakultách a na stúdujících.
Další, velmi důležitý čInite'! v tomto výchovném "pro-
ce'su, matellské závody a ,pracoviště, až na malé v:ý-
jimky, mnoho odpovědnosti na sebe nebraly. Bylo by
vša'k zjednodušování problému, 'Vysvětlovat vždy tu'to
ne'pří'znivou s'kutečnostvědomou nebo snad záměrnou
negací zaměstnavatelů a pracovních kolekti.vů. Správ-
nějš! bude názor,žé Ik nežádoucí situaci se dospělo pře-
deV'š~m ne,inalos'tí vlastních 'problémů s'tu'dia pra:cu'jících,
dále nesprávným odhadem je,jich rozsahu' a hloubky.

Má-li však být splněn alespoň 'jeden z hlavních úko-
lůp'ři zkvalitňování stu'diapři zaměstnání, tj. úsporné
hospddaření s časem, . energií a trvalou práce,schopnosti
stuclujících, musí být s prnblémy sazriámeni přede;vším
ti, kterých se to 'bezprostředně týká, a to jsou pracov-
níci odpovědní 'za výchovu a další vzděláv.ání pracu'jí-
cíell a přímí spolupracovníci .studujících !při zaměstnání.

'Předkládané v.ýsleldky j's,ou .,čás'tipoznatků, ,ke, k'te-
r,ým :auťor ,'dospěl na, základě statisticko·anketárního vý-
~kumu stu'dia pracujícich na vysokých ~kolách technic-

kých v ČSSR. Jeho cílem bylo zlskato'd velkéhO počtu
účastníků dostatečně re,prooentativní soulbor průkazných
údajů, které se týka'jl studijnlch po'dmíne,k (v rodině,
1T zaměstnání a ve veřejném 'životě) a vlas'tní studijní
práce. Z materiálů vyplývá a čtenáře 'pravděpodobně
bndezajímat 'ná:sladující:

1. Průběh studia pravidelně sleduje! vedení praco_·
viště u 41 % zaměstnanců, ROH jen u 20 % členů a KSič
u ).7% soudruhů. 'Poněvadž ročníkové kolektivy v po-
sledních le'tech 'pddstatně "ormlá'dly", měly by se např.
také organizace' ČSM více za'jrmat o své 'členy, 'ktefíse
dále vzdělávají. Přest'o 'je skutečnost 'taková, žena vy-
sokých školách 'technických je 52,49 % Idá'lkově neb\> ve-
(jerně studujících ve věku 19 ,až 28 roků, alEl mládež-
nické organizace jejich. 'práci na fa'kurtách a, na praco-
vištích sledují jen v 17 % 'případů.

Zdá se, 'že větší pochopení pro dotí'žnost a nároč-
noststudia mají v závode,chpracovní kolektivy .. Vyplý-
vá to z násle,ďující ta'buI'ky:

poměr ke stu-[ kladn~

I
záporn~ I bez

I
neuvedli

diu je v % v % I zájmu v %
I v %

I

u nadřizen~ch 42,61 10,31 37,66 9,42
,

u ~polupra.cov-
,

niků 48,89 5,00 23,12 22,99

V přímé souVislo;ti s touto otázkou je perspek'tivní
výhled :'pracu,jicich stu'derrtůpo ukončení stu'dia. Jen
40 % uvádí, že vedení 'plánuje využi'tí 'jeijichzvýšené
kvalifikace,23,4 % se vy'jádři'!o 'záporně a 36,6 % o·svých
dalších osude,ch v 'tomto směru nic, neví. Podstatně pří-
znivější"je skutelčnost, 'že 'jen 15 % studuje 'abor, ve kte-
rém nepracuje.

2. Všimnerme-li si pracovního zatížení v zaměstnání,
zjistíme,ž-e '53% do'tázaných 'pracuje přes 'čas, z toho
33,9 % pět i více hodin týdně. Ale,spoň jednou měsíčně
jerzdí na služební cestu 50 % stu1dujících zaměstnancJ1,
z nichž pětkrát ivícekrát dokonce 14,43 %1 Pocho-
pitelně, 'že následkem toho si 29,45 % nemůže vybrai
plně zákonité studijní volno a 60,<2% se 'při jeho náro-
kování 'se,ťkl:ívá na pracovišti s potížermi. Vedle toho
54,13% 'taik'to zanepráidněných studentů má 'ještě funkce
v masových organizacíc'll a 21,28 % do'konce zastávli
funkce ve ve,ře1jných o-rgáne,ch.

3. Naproti tomu má 'jen 42,09 % dotázaných možnost
na .prac{)vištikonzultovat své s'tu'dijní nesnáze se star-
šími az'kušenými soudruhy; mi'zivá menši'na - 3,18%
c- má tzv. studi'jníhopatrona, s kterým se radí, a 'který
ho 'Obětavě vede během přípr'avy ke konzultacím.

4. 'Není proto 'divné, 'že p'řiChází, podle vlaStního při- .
znání, na konzultace 95,57 % pracujících studentů ne-
nedostatečně připraveno. Jako hlavní důvod uvádě'ji. za 1.
nedostateik času,' za 2. únavu, a te'prve za 3. nedosta-
te1k vhodné studijní Hte,ratury. Nedostatek času je rov-
něž uváděn na, 'prvém místě jako vážná příGina zane-
chání studia" a ne,jvětší -o'btíž, kterou 'je ;během yysoko-
školskéhO studia jen velmi těžké př'ekonat, neboť je
chronická.

Považovali .Ibychomza věc velmi ú'čelnou a 'prospěš-
nou, zabýv,at se č'astěf1 pro'blemafíkou studia rz:eměmě-
řictví při 'zaměstnání i na ,stránkách našeho 'časopisu.
Je třeba uvážit, že 'po-čet studUjících i absolventů no-
vých forem studia se neustále 'V našich řadách zvyšuje.
Narůstají tudiž 'ja'kproblérmy, tak i 'zkuMnostipraco- ,
višť 'a 'jednotlivců. 'D/)bré <zkušenosti 'je nutné nejen
rychle předávat, ale vytvářet 'z nich současně sol1dní
zá'kla'd, z něho'ž 'by se vyšlo při <Ql'gani!zovánípravidel-
ného ,postgraduálního doškolováníieměměřický.ch 'kádrů.

lnž .. dr. Rudolf Petl'áš,
Ostav pro studium pl'acu;ícfc'h

na vysokých školách technických při ČVUT
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Komise pro geodézii a kartografii při. ústřední rad~
ČSVTS upozorňuje všechny mladé pracoVníky v OdvětVl
geodézie a kartografie, že Mezinárod~í ~~derace země-
měřičfi (FW] vypisuje kongresovou premll pro rok 1965
ve výši 25 Úber šterliI\gfiza nejlepší odborné pojednání.
Autorem pojednání musí být mladý' pracov~ík, k~erý s~
narodil dne nebo po dni 1. ledna 1930. POjednám mUSl
mít rozsah od 3000 do 5000 slov, musí být pfivodní a
nesmí být předem uveřejněno. T(!matem pojednání mo-
hou být nejen technické problémy z oboru geodézi!l, fo-
togrammetrie a kartografie, ale i otázky v.~eobecneho _a
společenského charakteru, jako např. děJmy zeměme-
řictví v jepnotlivých zemích, historický vývoj měřických
rv.etod vývoj katastru a pozemkového vlastnictví, výmě- ,
na odborných zkušeností mezi zeměměřiči rfizných zemí,
studie o ekonomickém efektu nových měřických metod
a pří!!trojfi apod.

Zájemci o účast v uvedené soutěži jsou. poviIini, vy-
pracovat svá pojednání' stylisticky a gramaticky spravně
a předložit je ve třech exemplářích do 31. prosince 1964
své národní členské organizl!Ci Mezinárodní federace
zeměměřičťi (FW)., kterou je Zl! ČSSR ústřední rada
ČSVTS (Komise pro geodézii a kartografii],Praha 1, Ši-
rOká 5., Pojednání je možno vypracovat v mateřštině
nebo v některé ze světových řečí a musí být psáno stro-
jem. Úkolem Komise pro geodézii a kartografii při
ÚR ČSVTS bude vybrat z přihlášených prací, tu nejlepší
a postoupit ji nejpozději do 1. března 1965 ústředí ~W
v Římě. Tam budou došlá pojednání posouzena zvlástní
komisí, složenou ze členfi ústředí a předsedy té komise
FW, do níž pojednání svou tématlkou spadá. Vítězná
práce bude slavnostně vyhlášena ha zasedání XI. kon-
gresu FW v Římě v roce 1965, kde bude rovněž jejímu
autorovi předána prémie.

Komise .pro .géodézii a kartografii doporučuje všem·
mladým pracoVníkfim v odvětví geodézíe a kartografie
účast v soutěži o kongresovou prémii FW prorok 1965
a upozorňuje, že bližší informace o soutěži je možno
získat u krajských komisí ČSVTS nebo přímo na ústřední
radě ČSVTS (Komise pro geodézii a ,kartografii].

Delong

Činnost Komise pro geodézii a kartografU v kraji
Východočeském

Komise geodézie a kartografie při krajské radě ČSVTS
v Hradci Králové byla ustavena v prosinci 1963 a schvá-
lena v le.dnu 1964. Komise má 11 členfi, 5 členfi jest
z řad pracovníků Ústavu geodézle a kartografie v Pardu-
bicích, 2 členové z řad pracovníkfi VTOPÚ, 1 pracovník
z Průmstavu, 1 ze SÚDOPu, 1 z Krajského projektového
ústavu a' 1 z Obchodního projektu. Komise geodézie a
kartografie,má dvě závodní pobočky ČSVTS.

: V roce 1963 uspořádala na přání sekce stavebnictví
aktiv pro stavbyvedoucí a mistry ve vytyčování a. ~eode,
tické přípravě. Aktiv byl uspořádán v Pardublcl<:h, a
Hradci Králové. Zúčastnilo Se ho 55 osob. V letosmm
roce bude pořádáno praktiCké školení za součinnosti se
ZP ČSVTS při ÚGK v Pardubicích. ZP ČSVTS při ÚGK
V Pardubicích se zabývala 'v 1. pololetí předevsím pod-
porou ve zvyšování kvalif~kac_e a odbor~ého rfis!u pra-
cbvníkfi ústavu. Členové pobocky se aktivně podllel1 na
organizaci a výuce při účelových ško!éníCh v rámc! ZŠP.
Probíhala tu školení: kurs mapovám THM, vedem JEP,.
ekonomické školení vedoucích pracovníkfi ústavu, ško-
lení pomocných dělníkfi a technické miIiimum pro admi-
nistrativní pracovníky. 27.6.1963 uspOřádala ZP. semi-
nář o nových metodách při THM, za účasti 39 poslucha:
čti. Ve druh~m pololetí proběhl ku):'s kartograf ti, ktery

uspořádala odborná skupina kartografie př~ ZP. Odborná
skupina fotogrammetrie při ZP uspořádala školení v po-
užívání výpočetního zařízení koordimetru. Na úseku roz-
voje výrobně technické propagace provedl výb~r ZP ve
spolupráci. s vedoucími detašovaných pracovisť vý~ě~
informátorů TEL, kteří již zahájili činnost ve spolupracl
s OTR, odkud dostávají články a časopisy z jejich zájmo-
vého oboru. Ve spolupráci s komisí VZN ROH byly pro-
jednány a prováděny opatření pr,o zlepšení zlepšovatel-
ského hnutí, především pak při řešení tématických úko-
lfi. V září 1963 byl uskutečněn tematický zájezd do
do Brna, v době veletrhu, který byl spojen s návštěvou'
burzy nové techniky z oboru geodézie a kartografie. vý-
roční členská schfize v prosinci 1963 byla zakončena
přednáškou s. doc. Haufa "O dojmech ze studijního po-
bytu ve Francii". Na úseku technického rozvoje se roz-
víjela činnost členfi ZP úspěšně, a to na poli řešení a
sestavování nových produktivních technologií. Dalším
přínosem je příprava a zavádění komplexní mechaniza-
ce výpočtfi.

ZP při VTOPÚ se zabývala přípravou pro celostátní
aktiv o mechl\nizaci a automatizaci v geodézii ft karto- .
grafii .v Praze. V letošním roce mimo jiných úkolfi se
bude aktivně podílet na IV. celostátní geodetické kon-
ferenci v Praze. .
ZP při ÚGK v Pardubicích umožní pracovníkům jiných

podniků získat informace z oboru geodézie. V rámci této
poradenské ~užby bude zpřístupněna 1 odborná země-
měřická literatura. Členové ZP vypracují přehled pra-
covních metod používaných při vytyčovacích pracích na
'stavbách a budou se podílet na jejich zhodnocení ve
spolupráci s komisí geodézie a kartografie při KR
ČSVTS. Ak:tivně se zúčastní IV. celostátní· geodetické
konference, prověrek kvality prací, na některých deta-
šovaných pracovištích zřídí odborné skupiny, utvoří bd-
bornou skupinu pro THM, rozšíří a zaktivizuje ZP o další
členy. Bude )1zce spolupracovat s komisí geodézie a kar-
tografie při 'KR a ÚR ČSVTS. Členové ZP budou spolu-
pracovat při vydávání Zpravodaje technického rozvoje.
Vhodné články budou zveřejňovány v časopis'ech sekce
stavební při KR ČSVTS. Ve spolupráci s Komisí geodézie
a kar1lografie při KR a ÚR uspořádá přednášku nebo be-
sedu s odbornou naplní.

[nž. dl'. Miroslav Ba/taZon,
předseda Komise pro geoďézii a kartografU,

Hradec Králové

Z činnosti Kl)mise pro geodézii a kartografU pro
Sfředočeský kraj

Rada ČSVl'Spro Středočesky kraj Schválila dne
31. ledna t. r. návrh na zřízení Komise pro geo-
dézii a kartografi1 při krajské radě. Krajská rada
ustavila Komisi v tomto složení:
předseda inž. Ellner, jednatel inž. Hrubec, hospo-
dář inž. Turza, vědecký tajemník inž. Kudera, čle-
nové komise inž. Galař, inž. Lipnicky, inž. Řihá-
ček.
Nově zřízená komise si. vytkla v letošním roce tyto
úkoly:
1. Rozšířit čl~nskoť1 základnu a navázat styk se
všemi geodětickými a kartograficktmi pracovišti

, v rámci pusobnosti krajské rady CSVTS.
2. Uspořádat seminář v II. čtvrtletí: "Další zku-
šenosti o technickohospodářském mapování."

3. Pořádat přednášky a jiné akce.
4. Vytvořit odborné skupiny v rámci kraje pro:
a) technickohospodářské mapování
b) fotograrnmetrii
c) geodézii v investiční výstavbě
d) kartografi1.

Další skupiny budou vytvořeny podle odborných
zájmu.
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Pokračováni článku ze str. 106.

Pruměr střednlch polohových chyb všech podrobných bo-
dů činí ± 0,01 m v obou S0uřadnicích. Maximální střední
chyba v určení polohy jednoho podrobného bodu je
± 0,07 m. U vedlejších polygonových pořadů nepřestou-
pila úhlová aríi délková odchylka r,ovněž stanovená kri-
téria. V průměru činí úhlová odchylka 28 % a délková
odchylka 70 % dopustné'ho krítéria přesnosti.
Z uvedených závěrů je zřejmé, že při dodržovámí

správných technologických postt\>ů a pečlivého prove-
deni 'všech pracl lze dosálhnout výsledků, které mohou
sloužit jaká podklad pro neil?řesnější technické projek-
ty. Tyto výsledky také potvriují, že vybudování geode-
tických základů jak polohopisných, tak i výškopisnýclb
na celém území CSSR je' provedeno velmi přesně.
Fotogrammetrické vyhodnocení bylo prov,edeno přímo

na rycí vrstvu na průsvítných fóliích. Další kartografic-
ké li reprodukční práce zajistil Kartografický a repro-
dukčrli ústav v Praze v požadovaném termínu do konce
února 1964. Pro předběžné projekční práce byly dodány
již v prosinci rokw 1963 kopie vyhodnoceného poloho-
pisu i výškopisu.
. V průběhu' projekČ'I1ích prací bylo nutno zvážit i jiné
alternativy řešení navržené trasy a porovnávat jejich
technické a ekonomické podmínky. Z uvedeného dÍlvodu
vyskytl se na konci minulélho roku další naléhavý poža-
davek vylhotovítmapové podklady pro trasu né\vrženou
pon~kud jižněji od dosavadnl trasy,' v déloe asi 18 k.m.
Povětrnostní podmlinky v té době naprosto vyloučily
možnost užití jiných metod než geodetických, a proto
bylo nutno provést zaměření tachymetricky. Osový po-
lygon nové trasy byl vy,tyč~ a .zaměřen obdobně jako
na dřívější trase. '
Snlh a silné mrazy kladly značné nároky na úspěšné

zdolání tohoto úkolu. Přes to byl velkou obětavosti pra-
covníků Geodetického a topografického ústavu v Praze,
Geodetické'ho ústavu v Bratislavě a Ústavu geodézie a
kartografie v Prešově splněn 'v požadovaném termínu.
Polní práce~yly skončeny 15. ledna 1964 a dále se
urychleně prováděly výpočetní a konstrukční práce;
takže koncem února byly Stá,tnímu ústavu ,dopravního
projektovánl v Praze předány všechny výsledky mapo-
,vánL Splněnlm to'hoto úkolu přispěly ústavy Ústřední
správy geodézie a kartografie k zabezpečení stavby
šlrokorozchodné trati.

. Ceská po!ldanská nemovitost v pozemkových knihách
16. a 17, století.

Nakladatelství Ceskoslovenské akademie Věd, Praha
1963. Stran 588 - 6 příloh (21 obr:). Formát A5. Cena
váz. Kčs 47,50.

ObsáhJá monografie JUDr. Vladimira~Procházky CSc.,
přináší rozbor českých .vesnických pozemkových knih
16. a 17. století, které v tehdejší době byly unikátní
česk6u právní institucí.
Autor zpracovával dilo do šesti částí, z nichž v první

úvodem podává rozbor pozemkových knih, hodnotí je-
jich význam, vysvětluje vznik a vedeni pozemkových
knih, rozebírá jejicJ1 právni posláni, pojednává o jejich
uspořádání ~ sleduje vývoj, obsah' a úpravu zápisu.
V druhé části dila JSOu objasněny jednotlivé typy pod-
danských /nemovitostí, zvláště rozdil·· nemovitostí za-
koupených a nezakóupených, dále pacht a poměr nemo-
vitostí v rámCi půdy dominikálni, farské a obecní, pod-
Ininky na usedlóstech se zvláštní funkcí a povahou
jako byla rychta, mlýn, krčma aj. a vliv nepoddanských
subjektů /na poddanských neIjlovitostech (šlechtice, měš-
ťana, faráře atd.) Z obecných omezeni práv poddaného

k nemovitostem jsou v třetí části probírány zásady od-
úmrtnthOc~práva.•. odnětí nemovitosti [pro špatné hospo-
daření, opuštěni· panství, trestný čin apod.), zákaz a
svoboda zcizení nemovitosti, vrchnostenská výhradní
a zapovidací práva (výrobní, prodejní) a,!>oddaného pla-
tební a pracovní povinnosti vrchnosti a vůči jiným sub-
jektům (státu, církvi, obci). V dalším, čtvrté části jsou
vytčeny jednotlivé rysy smluvních postupů při dispo-
nování poddanskou nemovitostí, jejich formálni před-
poklady a způsoby, jako je trhová smlouva, půjčka a
zadlužení, zástavní právo, ostatní obl1gační smlouvy
a věcná břemena. V části páté je probíráno rodinné
majetkové právo na .poddanské nemovitosti, manželů,
děti, sirotků a zabezpečení přestárlých příslušníků ro-
diny. Poslední část (šestá) pojednává o dlfdickém právu
k poddanské nemovitosti, osvětluje zásady dědické po-
sloupnosti, vybyti, zřekmiti, vydědění apod. a vysvětluje
různé soustavy dědění podle obyčeje, a formy dědění ze
závětI. Závěrem jsou ukázky nejdllležitějších typů
knihovních zápisů, seznam instrukcí a návodů, citovaná
literatura a. německé resumé. Vlóženy jsou též fotOe
reprodukce knihovních zápisů.
Uvedený stručný výčet témat, které autor z docho-

vaných archivních materiálů podrobně zpracoval, podává
'jen přehled o rozsahu práce a teprve studium díla
umožni historikovi, badateli i odborným zájemcům
hlouběji nahlédnout do právních složek života na 'české
vsi v 16. a 17. století. Zeměměřiče zaujme zvláště prvni
část díla pojednávající o pozemkových knihách. Hor.

Geodetický a kartografický obzor otiskuje původní člán-
ky, překlady, recenze a příspěvky ke konkrétním otáz-
kám a potřebám odvětví geodézie a kartografie, které
propagují výsledky domácí i zahraničnl vědy a techniky,
technický pokrok v geodetické a kartografické výrobě,
využívání nové techniky, nových technologických postu-

, pů. a metod práce.

Redakce se nemůže obejit bez spolupráce širokého
i okruhu aktivnich čtenářů, autorů a dopisovatelů. Někte-
ří čtenáři často hovoří o malém počtu článků s výrobní
problematikou, o pracovních zkušenostech kolektivů bri-
gád socialistické práce, nejlepšich pracovníků, novátorů
a zlepšovatelů. Tyto připomínky jsou správné; je však
třeba, aby se čtenáři a výkonní pracovnici v ústavech
Ústfedni správy geodézie a kartografie, na střediscích
geodé'Zie, v měřických čet{ich a oddílech zamyslili nad
sVou prací a zaslali redakci krátké zprávy o dosažených
výsledcích, dobrých či špatných zkušenostech, kritizovali
a psali o nedostatcích v organizaci, řízení nebo techno-
logii.

Redakce Geodetického a kartografického obzoru se
staví za program Československé vědeckotechnické spo-
lečnosti a navázala úzkou spolupráci s Komisí pro geo-
dézii a kartografii při ústřední radě ČSVTS. Máme za
to, že zprávy o činnosti a jednotlivých akcích krajských
komisí a závodních poboček ČSVTS pomohou při rozvoji
tvůrčí aktivity pracujících a přispějí k větší vzájemné
informovanosti. V minulém roce byla příznivě přijata
akce časopisu Geodetický a kartogi'afický obzor k se-
mInáři o mechanizaci 'a automatizaci. J letos budou za-
měřenlÍ některá čísla' časopisu k úkolům IV. geodetické
konference o mechanizaci a automatizací geodetických
a kartografických prah. VYUŽiit~ této příležitosti a za-
silejte nám své náměty, připomínky a zkušenosti při za-
vádění mechanizace geodetických, fotogrammetrických
a kartografických prací, ekonomických výpočtů apod.



Někteří čtenáři hovoří, o tom, že-na sl;ránkách časo--
pisuby mělo být více diskutováno o problémech racio-
nalizace řízení a správy, o otázkách ekonomiky geode-
tických a kartografických prací, o otázkách hmotné za-
interesovanosti pracovníků, cenové tvorby, produktivitý
pJ:áce, metodiky plánování apod. Na to bychom chtěli
připomenout, že nejcennější jsou zkušenosti z pracovišť,
z ústavů, články, které píší autoři z vnitřní potřeby a po
zhodnocení praktických zkušeností a všech důsledků.
Výměna názorů a takovýchto zkušeností může pak při-
nést účinné závěry a podněty prq další zlepšení i na
tomto úseku.

Při redigování časopisu Geodetický a kartografický
obzor se vyskytly otázky o.hlavních úkolech časopisu
a okruhu čtenářů. Při řešení těchto problémů bylo třeba
přihlédnout i k předchozím dvaapadesátiletým zkuše-
nostem odborného zeměměřickélw časopisu. 1 kpy~ je
jasné, že není možné mechanicky přenášet tyto zkuše-
nosti do doby, kdy došlo k hluboké změně třídního
obsahu .práce geodetů a kartografů, přece bylo třeba ře-
.šit otázky. správných. proporcí a náplně časopisu. Red~k-
ce vychází z toho, že Geodetický a kartografický obzor
je vědeckotechnický a vÝrobní' časopis, to je časopis,
který slouží potřebám odvětví geodézie a kartografie
a jeho čtenáři jsou vědeč!í pracovníci, inženýři a tech-
nici pracující v ústavech USGK, studenti vysokých a od-
borných zeměměřických škol a všichni ti, kteří vykoná-
Vají geodetické neb,a kartografické práce v ČSSR. Rám-
cový tematický plán na rok 1964 kromě článků vědecko-
výzkumné pováhy a článků řešících zásadní otázky tech-
niky, ekonomiky, a organizace geodézie a kartógrafie,
obsahuje další rubriky (hlídky) se zaměřením na

novou techniku' (Nová technika, Zlepšovac{ návrhy,
Geodetické stroje],
geodetickou a kartografickou 'praxi,

" -- činnost CSVTS, socialistické soutěžení apod.,
techniCkoekonomické informace a dokumentaci,

- ruzné zprávy, informace, rozmanitosti aj.

Red.akce uvítá •zejména kratší sdělení, zprávy a dis-
kusní příspěvky z praxe a o činosti v krajích nElbookre-
sech, které by oživily: stránky časopisu a ukazovaly na
problémy denní praxe a konkrétní řešení .při zavádění
vědy a nové techniky při geodetických pracích, topogra-
fickém mapování, technickohospodářském mapování, ve
'Iotogrammetrii, kartografii, 'inženýrské geodézii, při evi-
denci nemovitosti, při plnění úkolů na střediscích geo-
dézie apod.

Pro ty'autory, kteří nemají dostatek zkušeností, při-
pojujeme několik praktických pokynů a rad ,o tom, jak
mají zpracovávat rukopisy. Při tvorbě rukopisu článku,
zprávy, recenze, nebo příspěvku je třeba zachovávat tyto
zásady:

Když něoo napíšete, položte si jako první tyto otázky:
je .logické .a systematické tQ, 'co jsem napsal? Jsou
myšlenky uspořádálly, je problém' logicky vysvětlen,
neopakuji se, vyjadřuji jasně' své 'stanovisko? Logičnost
dodržujte i v nejnižších ,uzavřených, myšlenkových cel-
cích, ve větá~h a v odstavcích.

2. zásadu srozumitelnosti

Ptejte se sami sebe: napsal jsem to stručně, výstižně
t&k, aby mi porozuměli druzí, kterým je práce určena?
Nepíši příliš dlouhé věty, v nichž zanikne jádro myšlen·
ky? Navazují myšlenky jedna na d~uhou 'a nejsou zby-
tečně rozvláčné?

3. zásadu zajímavosti a poutavosti

Jako třetí si položte otázky: snažím se látku podat za-
jímavě? Není to jen slovní "jízdní řád"? Uvědomte si,
že pro tento úkol nestačí ,pouhá logičnost a jasně řaze-
né. myšlenky, ale na' čtenáře je třeba. účinně a .poutavě
ZB);lllsobitformou nebo výrazem. Nezapomeňte si své ru"
kopisy přečíst nahlas, ucho vás často spraví!

Rukopis pište strojem, černou páskou na papíru nor-
malizovaného formátu A 4 (210 X 297 mm] tak, aby na
jedné stránce bylo nejvýše 30 řádek se 60 až 70 úhozy
včetně mezer. První řádku na. stránce pište asi 3 cm
od horního kraje. listu. /

Odstavce musí být výrazně odlišeny oďiážkou
5 prázdných úhozů od levého okraje řádku a vynechá-
ním řádku. Číslují-li se odstavce, použije se k jejich
Číslov.ání ,arabských číslic bez závorek. Při oZQačování
odstavců písmeny .latinky nebo řecké abecedy' .se píší
tato písmena se zál/orkou, ale bez tečky. Odstavce ne-
maJí být při!iš dlouhé, poněvadž se tím snižuje celková
čtelnost a přehlednost textu, ani příliš krátké, neboť
pak nepříjemně ruší souvislost textu. Odstavec má ob·
sahovat vždy určitou ucelenou myšlenku.

Tabulky pište na samostatné listy papíru, které se
vloží za poslední stranu rukopisu. Na tabulkách vy~
značte, na kterou stranu rukopisu patří, popříp. ještě
podrobnější určení o jejich zařazení. V rukopisu na pří-
slušném místě textu upozorněte na' umístění tabulky, nej-
lépe při levé straně textu.

.Obrázky musí být pořadově očíslovány a po levé
straně rukopisu označeno místo, kam má být obrázek
zařazen.' Na zadní straně každého obrázku uveďté autora
a název článku, pří'p. pokyny pro způsob reprodukce,
(zmenšení, zvětšení). Originály pro zhotovení pérovek
kreslete sytou četnou tuší na pauzovacím ~nebo kladívko-
vém papíře, zpravidla ve větším měřítku. Popisy v obráz-
cích pište šablonou nebo vylepte z typografické sazby,
a to Jak, aby po zmenšení byly 2 mm vysoké. Fotografie
určené k reprodukci musí být kontrastní na lesklém
papíře. '.Příslušné texty nebo vysvětlivky k obrázkům se
opatří stejným číslováním a napíší se na zvláštní 'pří-
lohu;v rukopise se ;=;tránkuje jakO pokračování textu.

Matematické a fyzikální 'Vzorce nebo rovnice se čís-
lují pořadovými arabskými čísly v kulatých závorkách,
pokud se na ně y textu odkazuje. Indexy a exponenty
pište zřetelně perem, stejně velké a se správným stup-
něm snížení nebo zvýšení k základní úrovni řádků.

Seznam literatury pište na zvláštní papír, a to jen
literaturu citovanou v textu, popř. základní literaturu.
Je třeba uvádět příjmení autora, iniciálu křestního jmé-
na, název časopisu, ročník, číslo sešitu, stránky a rok
vydání. U knižních publikací příjmení autora, iniciálu'
křestního jména, název ,publikace, nakladatelství, místo
a ~~ vyjití. Citovanou literaturu zásadně neuvádějte
v textu, ale buď pod čarou, nebo na konci textu.

Uspořádání jednotlivých částí rukopisu musí být lo-
gické ft !přehledné, název článku a jednotlivých kapitol
má vyjapřovat jejich obsah a má být krátký. Pod ná-
zvem článku uveďte v jednom řádku (v závorkách] počet
obrázků \( textu a počet tabulek. Na. dalším řádku, vy-
pište jméno a příjmení autora a jeho pracoviště (ne-
zkráceně).

la.zllkovou úpravu řiďte novými pravidly českého
nebo ,slovenského pravopisu.' U zdomácněných, obecně
rozšířených slov, kde je zatím povólen dvojí způsob
psaní (např. mechanisace - mechanizace], doporuču-
jéme .v zájmu zajištění jednotného rázu časopisu nověj,ší
fonetIckou formu (mechanizace).

Redakce si vyhrazuje právo navrhnout autorovi
zkrácení rukopisu, provedení úprav a doplňků podle ná-
vrhů lektorů,. Redakce si vyhrazuje též' právo rukopis
poněkud zkrátit a provádět v něm menší úpravy. Změny
navržené lektorem budou vždy projednány s autorem.

Srážková měřítka·

Oborové vývojové středisko Výzkumného ústavu geocie
tického, topografického a kartografického vyhotovilo
400 kusů měřítka k určování srážky mapy podie ZN
s. inž. Bartíka. Pomůcka. určená všem ústavům geodézie
a kartografie a jejich střediskům geodézie umožňuje
odečítání srážky přímo v procentech.
Srážková měřítka jsou nakopírovaná na astralonu

o tloušťce 3 mm a lze jich použít pro všechna užívaná
měřítka, tj. 1: 2 880, 1: 2 500 a 1: 2 ODD,,případně pro
jejich násobky. Cena jednoho měřítka je 49,32 Kčs.



KARTOGRAFIE

zde I"ozebirají obsah map a jejich vyjadřovacích prostředků, pojednávají o způsobech převo-
du zemského elipsoidu na rovinu mapy, popisují tvorbu originálů odvozených map (mapy pro
veřejnost, atlasy atd.).a probíraJi reprodukci v:šech původních i odvozených map a plánťl včet-
ně rozměřováni v malé počtu exemplářů. Vysvětluji měření na mapách, vyšetřování základ-

-- ních morfologických údajťl o zemském povrch u a zabývají se hodnocením přesnosti výsledků
získaných měřením na mapách.

• Významkartografie pro hospodářskou výstavbu a zvyšování
kulturní úrovně

• Nauka o mapách
• Matematická kartografie

i

• Sestavování a redakce map
• Reprodukční a tiskové techniky, používané při vydávání map
• Kartometrie (měření na mapách)
• Kartometrické vlastnosti map'
• Řešení elementárních kartometrických úkolů
• Stručný popis způsobů vyšetřování základních morfologic-

kých c):1arakteristik

Tato. novinka je pro vás připravena v prodejnách n. p. KNIHA
nebo přímo ve Středisku technické literatury v Praze 1,

Spálená 51

Určeno kartografům, pracujícím na originálech odvozených map, reprodukčnim technikům

v oboru kartografie a studentům vysokých i středních' odborných škol, v jejichž učebn;ch

osnovách je obsažena kartografie. Bude dobrou pOmťlckou též všem dalším zájemciim o zna·

lost kartografie, jako technikům pracujícfm s mapami, učitelům, turistiim a všem těm, kdož

chtějí dobře porozumět mapám, co nejvíce z nich vycist a případně mapy sami nakreslit.

392 stran, vázaná .asi 25,50 Kčs


