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Patnáct let úspěšného boje zeměměřičů

Obl'astního ústavu_

v

geodézie akartografie

v Ceských Budějovicích

f~ výstavbu

naší vlasti

lnž. František Koubek,
ředitel Oblastního ústavu geod~zie a kartografie
v Ceských Budějovtcích
Československý lid prožívá významné období, ve
kterém oslavuje 15. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou. Ve všech oblastech naš~ho života
se rozvíjí vše lidová iniciativa, abychom toto slavné
výročí přivítali novými úspěchy v budovatelské
práci.
Patnáct let exiiterice lidové moci v Československu je bilancí velkých vítězství, kterých jsme dosáhli při výstavbě socialistické společnosti. Pod
moudrým vedením Komunistické stranyČeskoslovenska uskutečniL náš lid převratné změny ve všech
oblastech společenské činnosti. Bylo odstraněno vykořisťování člověka člověkem, výrobní prostředky
se staly majetkem lidu, «ilefinitivně zvítězily socialistické výrobní vztahy.
Úspěchy a dosažené výsledky na poli hospodář~
ském vytvářely příznivé podmínky pro široký rozvoj
techniky, Vědy a umění, pro neustálý rust životní
(írovně lidu. Bohatý a plodný život se stává radostí
a štěstím lidu, je zdrojem jeho pracovní aktivity a
pevné vule vítězně dovršit dílo sO,cialistické výstavby. Dnes již není daleko okamžik, kdy s oprávněnou hrdostí a radostí oznámíme celému světu existenci socialistické -Československé republiky.
Proto letošní oslavy' 15. výročí osvobození naší
vlasti Sovětskou armádou se nesporně stanou mohutnou manifestací velké lásky lidu Československa
k hrdinnému lidu Sovětského svazu. Budou jistě
projevem našeho upřímného díku za bratrskou pomoc, kterou nám Sovětský sVaz vždy poskytoval.
Současně to bude náš příspěvek k mírovému ekono~ickému soutěžení mezi socialismem a kapitalismem, bude to dukaz správného uplatňování vítězných idejí marxismu-leninismu
v podmínkách vy/ spělé prumyslové země.
Rychlý a úspěšný rozvoj národního hospodářství
československého státu byl podmíněn velmi úspěšným rozvojem naší průmyslové výroby. Vždyť dnes
již skoro plné dvě třetiny obyvatelstva státu jsou
příslušníky dělnické třídy. Rozsáhlý rozvoj prumyslové výroby vytvořil tak pevnou páteř pro rozvoj
všech ostatních výrobních odvětví, především našeho socialistického zemědělství.
Tak ruku v ruce s rozvojem prumyslu a zemědělství mužeme sledovat rovněž velmi úspěšný rozvoj
resortu geodézie ,a kartografie. Je to pochopitelné.
Jedině socialistický stát dovede ocenit a současně
využít veškerých služeb, které resort geodézie a
kartografie muže poskytovat při plánování a zajišťování jwmplexního rozvoje ekonomiky státu.
Na celkových úspěších resortu se velmi aktivně
podílejí i zeměměřici, pracující v oblasti jižních
Čech. Naprostá a rozhodující jejich většina je dnes
soustředěna
v kolektivu pracovníku
OblastníQo

ústavu geodéziea kartografie v Českých Budějovicích. Území, které po stránce zeměměřické služby
tento ústav obhospodařuje, představuje skoro jednu
osminu plochy českých kraju. Na tomto území má
převládající úlohu zemědělská výroba. Jihočeská
oblast patřila mezi nejchudší v našem státu, byla
kapitalistickým režimem po dlouhá léta zanedbAvána, rozhodující většina výnosných zemědělských
pud a kvalitních lesních porostu patřila dřívějším feudáI11m, především Schwarzenbergovi a vel·
kostatkářum, při čemž drobnému pracujícímu lidu
zbývaly jen malé hospodářské usedlosti. Třídní křivda starého kapitalistického vládnoucího režimu byla
právě v této jihočeské oblasti 'Celmi tvrdá.
Černé období nacistické okupace rozhodně ke
zlepšení situace nepřispělo. Proto zéměměřiči V' jižních Čechách byli v roce osvobození, v roce 1945,
postaveni před velmi obtížné, náročné, avšak radostné úkoly. Lze říci, že do jejich řešení se pustilis velkým elánem, radostně, a že čestně obstáli.
Co bylo třeba především zabezpečovat? Úkolu
bylo najednou mnoho. Na prvém místě bylo třeba
dát dohromady velmi rozsáhlý a cenný mapový ma·
teriál. V době okupace byly četné katastrální mapy
odvezeny na státní území dnešního Rakouska anebo
dnešní Německé spolkové republiky. Mnohé z map
zašantročili nacisté i na území našeho státu. Naši zeměměřiči neznali únavy a s včelí pílí se snaž1l1 veškeré mapy dosáhnout, zajistit je a odevzdat je pro
potřebu zabezpečování nových úkoliL
Bylo dále třeba zavolat na pomoc zeměměřiče
z vnitrozemí, aby svými silami pomohli zajistit úkoly především v plošně rozsáhlém jihočeském pohraničí. Vždyť již tady byly první dekrety nové československé vlády, tj. dekret č.12/45 a dekret č.
108/45, které konfiskovaly pfidu a nemovitý majetek
odvěkých nepřátel českého, lidu, nepřátel dělnické
třídy a pracujícího rolnictva. Zeměměřická služba
musila proto i velkou pohotovostí připravit soupisy a popisy všeho tohoto nemovitého majetku a dát
je k dispozici novým lidovým orgánum; aby konfiskace mohla být bez prutahu provedena a zvláště
pak proto, aby na základě konfiskace mohly být novým osídlencum našeho pohraničí přidělovány jak
pudní fond, tak budovy pro zajištění nepřetržité ze-'
mědělské výroby a k tomu, aby život v našem po- I
hraničí se mohl v nových podmínkách svobodného
státu úspěšně rozvíjet.
Byli to právě zeměměřičtí inženýři a zeměměřičtl
technici, kteří v nově zřízených osidlovacich komisích ministerstva zemědělství, v .úřadovnách fondU'
národní obnovy a samozřejmě tv tehdejších katastrálních
měřických úřadech zajišťovali hlavní
současné úkoly osídlení. Dnes je možno s velkým
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uspokojením konstatovat, že, naši jihočeští zeměměřiči tehdy pracovali s velkou obětavostí, že neznali
volného času a že řešili nové úkoly nejen od slunka do slunka, ale že jfm i na spánek zbývalo jen
velmi málo časU.
Když byl podchycen první nápor těchto úkolů,
když se zemědělská výroba v pohraničí v hrubých
rysech stabilizovala, přichází v roce 1947 další úkol
pro zeměměřiče, tj. zabezpečovat revizi první pozemkové reformy.
'
Je možno opět s velkým uspokojením konstatovat,
že i tento úkol v úzké spolupráci s volenými orgány, tj. s rolnickými komisemi, byl zeměměřickou
službou velmi odpovědně a revolučně plněn. Bylo
tomu tak především jistě proto, že naprosto rozhodujlcí většina našich zeměměřičů z drobného prjlcujícího lidu vycházela, tomuto lidu zůstala věrna
a v práci pro lid neznala překážky a nelitovala žádných obětí.
Historicky významný rok 1948, rok ve kterém definitivně přebírá vládu a rozhodování do svých ru·
kou lÍd, přináší i zeměměřické službě v jižních Čechách nové, náročné úkoly. Tyto úkoly vyplývaly
především z uvedení zákona o nové pozemkové reformě do života. Naši obětaví lidé museli zpracovávat statisíce nejrůznějších čísel a ú,dajů o roztříštěné pozemkové dr2bě, vytycovat nové držebnostní
hranice a často nevěděli, zda mají být dříve v poli
a nebo zda mají provádět konstrukční a vyhodnocovací ,Práce.
.
Pod vedením naši revoluční Komunistické strany
Československa šly však věci rychle dopředu. Tak
již v př1štím roce, v roce 1949 jsoll zakládána v našem státě prvá jednotná zemědělská družstva. Rovněž 'Ir jižních Čechách, a to na Vodňansku, v obcích
Malovicích, Záblatíčku, Číčenicích a mnohých dalších se naši rolnlci rozhodli jít novou cestou v zemědělské výrobě. .
Je zcela samozřejmé, že u kolébky nového druž,stevního hnutí stáli opět naši zeměměřiči. Ruku
v ruce s volenými okresními funkcioháři strany, národních výborů, s agronomy, přicházeli do vesnic
a pomáhali obětavě novou myšlenku družstevní zemědělské velkovýroby uvádět v život.
Víme všichni velmi dobře, že to nebyl úkol lehký.
Při jeho řešení se osvědčila nejenom odborná zdatnost širokého kolektivu našich zeměměřičů, kteří
byli schopni prakticky ve velmi krátkých termínech
navrhovat,
vytyčovat a spočítat výměry nových
družstevních
lánů, ale kteří svojí politickou vyspělostí a svým jednoznačně
kladným poměrem
k pracujlcímu rolnictvu si plně získávali důvěru
nových družstevníků. Tak se mohl s jejich pomocí
počet nových JZD soustavně rozšiřovat a na naší vesnici se vytvářely nové, již socialistické
výrobní
vztahy mezi družstevníky.
SOCialistický sektor na vesnici se nepřetržitě
rozšiřoval, a zejména v roce 1953 v jižních Čechách
počet nových družstevníků nabyl převahy nad soukromým sektorem. Můžeme tedy říci, že .v roce
1953 v jihočeské oblasti družstevní myšlenka defi·
nit1vně zvítězila. :práce zeměměřičů byla po zásluze
oceňována a jejl společenský význam podstatně
stoupl. Byla radost i z toho, že celkový objem tržního zboží, které naše zemědělství dávalo městu, rovněž stoupl.

Se soustavně narůstajíCÚni nároky na zeměměřickou službu se však začaly objevovat na druhé
straně některé záporné jevy v její organizaci, které byly důsledkem dřívějšího kapitalistického
hospodaření. Výstavba našeho průmyslu a našeho zemědělství vyžadovala totiž v nových ekonomických
podmínkách sjednocení celé zeměměřické služby a
její podřízení hlavním celostátní.m zájmům. Nová
Ústřední správa geodézie a kartografie vytvořila
proto na tehdejší dobu velmi pokrokovou organizaci měřické služby a zřídila své oblastní ústavy
tak, aby obhospodařovaly
vždy určitou ekonomickou oblast. V jižních Čechách vznikl ústav geodézie
a kartografie v Českých Budějovicích, který současně zajišťoval i úkoly kraje Jihlavského.
Nová organizační základna umožnila dalšl a rychlý rozvoj celé zeměměřické služby. Pro potřebu
našeho rychle se rozvíjejícího
státu bylo třeba
především vyhotovit novou topografickou mapu pro
celé jeho území. To jistě nebyl malý úkol. V prvých
letech mohl být tento úkol naším ústavem plněn
jen na několika desítkách čtverečních kilometrů.
Bylo třeba nové ústavy nejenom technicky vybavit, ale zabezpečit jejich řádný chod novými kádry,
neboť byla pociťována vážná mezera, která vznikla
v řadách našich zeměměřičů neblahou nacistickou
okupací, kdy vysoM školy byly zavřeny. Nezbylo
tedy nic jiného, než přijmout do zeměměřické
služby řadu nových mladých pracovníků, kteří však
neměli ani odbornou kvalifikaci, ani jiných zkušeností ze zeměměřické činnosti.
V tomto období po prvé v dějinách československé geodézie nastoupily ve větším měřítku do měřické služby i ženy. Ukončuje se nesprávná tradice,
že geodézie je úsekem činnosti, který je vyhražen
pouze mužům. Není třeba připomínat, že zpočátku
vznikaly potíže, že bylo třeba vyvinout mnoho úsilí
k tomu, aby noví pracovníci a pracovnice se dobře
zacvičili, aby získali potřebné vědomosti a aby
mohli být zařazováni ina velmi odpovědná místa
zeměměřické organizace práce. Jedině tak se podařilo úkoly tehdejší doby beze zbytku splnit.
Rozsah topografického
mapování rok od roku
vzrůstal a jeho objem se běherp čtyř let zvětšil desetl~rát. Vedle topografického mapování bylo rovněž
třeba obnovit novým měřením 'mapy některých ďůležitých území, jejichž předchozí zobrazení již nevyhovovalo současným potřebám. Tak b,ylo nové
měření prováděno v Soběslavi, Sezimově Ústí, Protivíně, Bechyni a mnohých dalších místech. Nově
zaměřené území představuje
rozlohu větší než
10 000 ha. To dokumentuje starostlivost a péči lidově demokratického státu o získání přesných mapových podkladů. Vždyť do roku 1945 za plných 50 let
bylo nově zaměřeno jen 6000 ha. To znamená, že
v jižních Čechách v podmínkách lidově demokratického zřízení byl rozsah nově zaměřeného území
v každém roce osmkrát větší než za kapitalistické
republiky.
Lidově demokratický
stát věnoval velkou péči
hlavnímu výrobnímu prostředku
našeho zemědělství, tj. zabezpečení plneho využití půdního fondu
a jeho cílevědomé evidenci. Proto byl resort geodézie a kartografie vládou pověřen, aby ve třech letech založil jednotnou evidenci půdy na území célého státu. Resort tento úkol do konce roku 1958
\
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velmi úspěšně splnil. Hlavní tíhu tohoto úkolu neslt,
naše okresní měřická stř.ediska. V úzké spolupráci
s orgány národních výborů se podařilo adresně
umístit veškeré pozemky podle užívacího práva a
zajistit tak navrácení řady ploch zemědělskérp.u vy-'
užití, zejména pak se podařilo odhalit nové zdroje
pro rozšíření fondu orné půdy.
Při řešení těchto pracných a namáhavých (lkolú
byli v českobudějovickém
ústavu vychováni další
kvalifikovaní technici pro zajišťování dalších složitých úkolů, které jsou před československou geo·
dézii fr kartografii postaveny. Zaměřili desítky základních. plánů závodů, v každém roce stáli u kolébky všech velkých investičních stavebních celků,
pro potřebu veřejnosti zaměřili deseti tisíce ,notářsko-technických případů a zvláště se ctí obstáli při
rozsáhlém měření pro stavbu vodních děl Lipno a
Orlík. Jistě není třeba vypočítat, kolik námahy musilo být vynaloženq. aby v zalesněném a velmi členitém terénu mohly být získány všechny podklady
pro úspěšné řešení největších vodních přehrad našeho státu.
Dnes při příležitosti slavného 15. výročí našeho
osvobození možno s. hrdQstí prohlásit, že zásluhou
jihočeských zeměměřičů byly ,vždy všecqny úkoly
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strany a vlády v naší oblasti beze zbytku plněny a,
tak mohl být Oblastní ústav geodézie a kartografie
v Českých Budějovicích celostátně vyhodnocován
mezi nejlepšími. Bylo tomu 'tak zejména proto, že
pracovníci ústavu spojovali své úsilí se zájmy naší
společnosti,
těmto zájmům svoji celou činnost
vždycky podřizovali a byli si plně věetomi toho, že
svou dobrqu 'prací pomáhají zabezpečovat
trvalý
mír.
Ve své činnosti soudružsky soutěžili oto, aby
získali plnou důvěru dělnické třídy, strany a celé
veřejnosti. Vynaložené úsilí se stupňovalo s tempem' dokončování nové provozní budovy v Českých
Budějovicích. Při převzetí nové budovy jsme slíbili,
že své úkoly pro republiku budeme plnit ještě usilovněji a obětavěji. Svému slovu jsme také dostáli
a získali jsme první Rudý prapor, který v našem resortu byl za práci posledního 'čtvrtletí roku 1959
udělen.
Jihočeští zeměměřiči nastoupili tedy do jubilejního rOkU 1960 s pocitem dobře a odpovědně vykonané práce. To je však na druhé straně' velmi závazné a odpovědné. Ve slavném jubilejním roce
1960 učiníme všechno pro to, abychom co nejčestněji obstáli.

dálkoměr VÚGTK

Kand. techn. vMinž.
BořiVof Delong, VOGTK, Praha
Bohuslav Sokoltk, inž. Přemek Neuman, Ostav radiotechniky,

Informativní
článek (; konstrukci
elektrooptického
radiotechniky.
Prtncip činnosti přístrofe. folartsace
optický systém. Technické vlastnosti
přístrofe.

Praha,

dálkoměru,
vytvořeného
ve spolupráci
VOGTK s Ostavem
světla. Křemenný
modulátor.
Fázový detektor.
Elektronický
a

V roce 1959 byl vytvořen ve spolupráci výzkumného ústavu geodetického, topografického
a
kartografického
v Praze s Ústavem' radiotechniky elektrotechl),ické
fakulty ČVUT v Praze nový
eleiktrooptický dálkoměr pro měření geodetických
vzdálenosti, ktérý je prvním přístrojem toho druhu
v ČSR. Dálkoměr pracuje s ~řemenným modulátorem světla, jehož teorii rozpracoval VÚGTK, výro'lmí podklady připravil Ústav radiotechniky
a
který zhotovil, Výzkumný ústav elektrotechnické
keramiky v Hradci Králové. Přístroj je určen pro
měření krátkých geodetických vzdáleností do 3 km
s přesností' několika centimetrů a staví se na obyčejný stativ, KonstrUlkční re~lizace přístr0je má
stadium funkčního prototypu. Podrobné teoretic~é
rozpracování celé konstrukce je obsaženo v 2. souborněm svazku Edice VÚGTK pod názvem ,;Výzkum
elektrooptického
dálkoměru VÚGTK".

lou stabilisační funkci, ale navíc vy&,tupuje v roli
modulátoru světla. Výsledkem je, že křemenný modulátor Kr spolu s dvěma po.larisačními fóliemi P
a A, z nichž první plní funkci polarisátoru a druhá funkci analysátotll, způsobuje amplitudovou modulaCi světelných vln. Modulované světlo je zachyceno vysílacím objektivem' Oi a vysláno ke kon-

1. Princip činnosti dálkoměru
Princip
činnosti
elektrooptického
dálkorněru
VÚGTK je patrný z blokového schématu na obr. 1.
V jeho horní části je vysílací systém, v dolní 'části
přijímací syst,ém přístroje. Zdroj světla L vysílá
isotropní
světelné
vlnění, které kondensor
K
usměrňuje do středu mezikruží, tvořeného elelktrodami ~řemenného krystalu Kr. V.naznačenéin
zapojení křemenný krystal plní nejen svou obvykc

covému bodu měřené vzdálenosti. Tam se světlo
odráží od odrazového zrcadla R a vrací se zpátky
k počátečnímu bodu měřené délky. Při správném
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nasměrování
přístroje i zrcadla odražené světlo
Polarisační fólie československé výroby vyhovudopadá l}a přijímací obje1ktiv 02, ktérým je usměrjí požadavkům, které na ně- klade křemenný modulátor, ale Jen pro monochromatiClkésvět1o,
leňováno na katodu fotonásobiče F.
žící v poměrně úzkém oboru viditelného spektra
V přijímacím systému se určúje fázový rozdíl
,500 až 5~0 mfl. Vlnové délky z okrajových oblastí
vysIlaných a odražených modulovaných světelných
spektra se ve spojení s našimi polarisačními fóvln na 11Izké frekvenci fotoelektrickým
způsobem.
liemi nehodí k měření vzdáleností, protože pokud
Proto je dálkoměr vybaven dvěma oscilátory: hlavjde o modrou barvu, zkřížené fólie jí propouštějí
ním oscilátorem O o frekvenci 5 Mc/s a pomocným
Více, hež připouští
deformace
světelného
tokuoscilátorem Poq frekvenci odlišné od této hodnokřemenným modulátorem, a pokud jde o červenou
ty asi o 10 kc/s. Signál z pomocného oscilátoru
barvu, ta se našimi polarisačními
fóliemi vůbec
se směšuje jednak se signálem z hlavního oscilánepolarizuje. Tento závěr je velice nevýhodný zetoru ve směšovači Srn, jednak se signálem z fotonásobiče na jeho posledníemisní
elektrodě. Tak ,jména z hlediska té okolnosti, že spektrálnI charakteristika
citlivosti celé řady fotonásobičů navznikají dva nízkofrekvenční
signály o stejném
bývá maximálních
hodnot právě pro okrajová
kmitočtu s nezměněnými fázovými poměry, které
spektra.
se přivádějí do synchronního detektoru Sd. K synV přijímacím systému dálkoměru VÚGTK je pochronnímu detektoru je připOjen galvanometr
G,
užito výkonného fotonásobiče čes1koslovenské' výjehož ručička ukazuje velikost fázového rozdílu.
roby (Výzkumný ústav vakuové techniky], jehož
Při nastavení rUČičky galvanometru na nulu plamaXimální spektrální citlivost leží při dolním okra. tf pro měřenou vzdálenost D vztah
ji viditelného spektra (modrá barva]. Proto bylo
2D=N.
L+Z,
(1]
nutno vyloučit z naší konstrukce polarisační fólie
kde N je celistvý počet vlnových délek modulace,
československé výroby a nahradit je fÓliemi s uniL je vlnová délka modulace a Z je doměrek, který
versálnějšími vlastnostmi, dovezenými ze zahraničí.
. je funKcI fázového rozdílu 'P
Polarisační fólie jsou jedinou zahraniční součástkou ele1ktrooptického dálkoměru VÚGTK.
3. Ki'emenný modulátor
NastavenI ručičky galvanometru na nulu se provádí fázovým posuvem sigÍIálu z hlavního oscilátoru a ze, směšovače vzhledem k signálu z fotonásobiče. Ten.to fázový posuv umožňuje fázovací článek, který má dva členy: člen pro hrubé fázování
Fh, :kterým se mění fázová poloha po skocích, a
člen pro jemné fázování Fj, kterým se mění fáze
signálu mezi jednotlivými hrubými fázovými polohami plynule. Stupnice hrubéhO a jemného fázovacího členu poskytují při nulové indikaci galvanometru údaj ,'P z rovnice (2]. Výraz N z rovnice
(1] se určí z výsledků měření délky na dvou různých modulačníéh frekvencích podle vztahu

N= 12-1}
L1- L2'
kde LI, L2 jsou vlnové délky modlllace, příslušející
užitým modulačním frekvencím Ft, F2, a Zt, Z2 jsou
příslušné doměrky. Vlnová délka modulace L se vypočte z modulační -frekvence oscilátoru F užitím
vztahu
;L==~
kde v je rychlost

F'

šíření světla v atmosféře.

Konstrukční realisace· přístroje začala výzkumem
vhodnosti polarisačních fólií československé výroby (Meopta Bratislava, n. p.] pro křemenný modulátor, použitý v konstrukci elektrooptického
dálkoměru VÚGTK. Tento výzkum byl proveden pro
polarisační fólie .v metakrylátové
úpravě užitím
Pulfricllova foťometru ve spolupr~ci s optickou laboratoří národního podniku Meopta Praha. Dospěli
Jsme k tomuto závěru:

První variantu křemenného 'modulátoru vyrobil
podle nášich požadaV1ků Výzkumný ústav elektroteclÍnické keramiky v Hradc'i Králové. Tento modulátor se vyznačoval tím, že na plochu leštěné
křemenné destičky řezu BT byly vakuově napařeny stří/}rné elektrody ve tvaru mezikruží vhod'ných rozměrů a že celý krystal byl vmontován do
mosazného kroužku z inlkurantního držáku "Telefunken". První /zkušenosti s tímto modulátorem
byly úspěšné. Asi po půl roce jsme však zjistili,
že adhf;se stříbrných napařených elektrod k leštěnému povrchu křemenné deštičky časem silně klesá hlavně vlivem chemických procesů ve stříbře,
především jeho slučováním na sírník stříbrný AgS.
To se projevovalo tím, že u krystalů v takovém
stavu se již při malém napěťovém přetížení elektrody začaly odlupovat a výraznost modulačního
efektu se prudce- zmenšila.
Od tohoto stadia prošel náš Ikřemenný modulátor
dalším vývojem, při čemž jsme postupně nahradili
stříbrné elektrody zlatými, hliníkovými i kombinací hliníku a stříbra a použili nového technologického postupu napařování
elektrod ve spolupráci
s Výzkumným ústavem pro elektrotechnickou
fysiku v Praze. Ani' tato ,úprava nevedla k lepším
výsledkil.m a neprodloužila
životnost našeho křemenného modulátoru. Poslední a podle našeho názoru definitivní řešení modulátoru
se přibližuje
svou koncepcí klasické úpravě stabilisačních krystalů a je z vyzkoušených variant nejjednodušší.
Křemenný modulátor, použitý ve funkčním prototypu elektrooptického
dálkoměru VÚGTJ(, představuje leštěnou křemennou destičku krystalového řezu BT vhodných I10změrů s kontaktními mosaznými elektrodami ve tvaru mezi1~ruží, uloženou
i s elelktrodami ve zvláštnIm držáku. Základ nového držáku tvoří zmíněný inkurantnI držák "Te-
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lefunken", do 1}terého byla křemenná deStička pevně uchycena. Obě elektrody jsou na krystal lehce
př1tlačovány
dvěma ocelovými pružinkami.
Tento
držák má podstatně
lepší· vlastnosti než předešlé
typy a jeho stabilitu bude možno ještě dále zvýšit.
Optimální modulační
efekt nastává v blízkosti
paralelní
resonance
krystalu
a vyžaduje
velmi
přesné nastavení
kolmosti
optické osy krystalu
vzhledem k procházejícímu
světlu i velmi přesné
natočení kmitosměru
řádného' a mimořádného
paprsku krystalu
do úhlu 450 vzhledem ke kmitosměrdm obou polarisačních
fÓUí. Při modulačním
napě[í kolem 70 voltů jsme dosáhli hloúbky modulace asi 0,4, což pro měření 'krátkých geodetických vzdáleností už stačí.

4. Fázovt detektor
Ke konstrukční
realisaci
přijímacího
systému
dálkoměru
bylo možno přistoupit' až po vyřešení
jeho vysílacího systému. Přijímací systém dállkoměru je konstruován
tak, aby v něm bylo možno
provést srovnání
fáze vysílaných
a odražených
modulovaných
světelných
vln' fotoelektricky
na
nízké frekvenci. Kdybychom totiž použili pro srovnání fáze pdvodního
vysokofrekvenčního
signálu
oscilátoru, který má kmitočet 5 Me/s, nemohli bychom zaručit za všech o~olnostj konstantní
fázový posuv ve všech zesilovačích.
Tím by podstatně
klesla přesnost dállkoměru.
Srovnáni fáze na nízké frekvenci umožňuje okolnost, že dálkoměr
je vybaven dvěma osčilátory,
hlavním' oscilátorem
O a pomocným
oscilátorem
Po (obr. 1). Oba oscilátory
pracují na vysokých
frekvencích,
ale rozdíl jejich kmitočtů je poměrně
nízký a obnáší řádově 10 ke/s. Signál z pomocného oscilátoru
se směšuje jednak se sigMlem
z .hlavního oscilátoru ve směšovači Srn, jednak se
signálem z fotonásobiče F, 've který se změnilo modulované světlo, dopadající na. jeho katodu. Směšováním obou vysokofrekyenčních
signálfi vzniká
nízkofrekvenční
signál Q rozdílovém kmitočtll, který je v našem případě řádově 10 ke/s. Fázové poměry při směšování zfistávají zachovány i u kmitočtfi vzniklých
smísením.
Výsledkem
směšování
jsou tedy v našem případě dva, signály o nízkém
kmitočtu s nezměněnými
fázovými poměry, které
jsou vedeny do synchronního
dete<ktoru Sd.
Fázovací článek pro posuv fáze jednoho signálu
vzhledem k druhému je možno zařadit do rfizných
míst fázového detektoru.
Obvykle se dává do místa, kde je pfivodní signál dostatečně
silný a kde
jeho zpracovávání
nepfisobí potíže. V našem případě, znázorněném
v blokovém' schématu na obr.
1,'1e možno zapojit fázovací článek mez'i hlavní
oscilátor
a směšovač
a mezi směšovač a synchronní
detektor.
Jak ,ukazuje obr. 1, byly použity obě možnosti.
Mezi hlavní oscilátor
O a
směšovač Srn byl zařazen hrubý fázovací člen Fh a
me2;i směšovač Srn a synchronní detektor Sd byl za·
řazen jemný fázovací člen FI. Hrubým fázovacím
členem se mění fázový rpzdíl v rozsahu od 0° do
1800 v deseti skocích, takže jedno přepnutí představuje změnu fáze o 180 a změnu vzdálenosti asi
o 1,5 m. Jeniným fázovacím členem se mění fáze
plynule v rozsahu 200.
I

Z blokového schématu
je také zřejmé, že pro
směšování signálu, vzniklého
ve fotonásobiči,
se
využívá přímo násobícího
systému. Signál z pomocného
oscilátoru
Po se přivádí
na poslední
emisní elektrodu (dynodu) fotonásobiče
F, tam se
směšuje se signálem z fotokatody
a na výstupu
dostáváme
nízký rozdílový kmitočet.

5. Elektronickt a optickt systém
Zálkladní součástkou
elektronického
systému je
oscilátor,
který
rozkmitává
modulující
krystal
Byl6 zvohmo zapojení, při kterém modulující krY3tal je prvkem, který určuje frekvenci
oscilátoru.
Toto zapojení má tu výhodu, že je-U krystal správně upnut v držáku, ~mitá vždy na své resonanční
frekvenci a nemusí být dolaďován. Nevýhodou je
poněkud
menší stabilita
frekvence
ve srovnání
s případem, kdy oscilátor je řízen krystalem s vakuově napařenými
elektrodami,
umístěným v prostředí, kde není tepelně namáhán. Uvedené řešení
zaručuje
stabilitu
kmitočtu
řádu 5.1005, což pro
zkušební provoz dálkoměru
a pro krátké geodetické vzdálenosti
postačuje..
Ve funkci pomocného oscilátoru ,bylo použito zapojení s krystalovým
řízením, protože na stabilitě
pomocného
oscilátoru
závisí stálost
rozdílového
kmitočtu.
Další podstatnou
součástí
přijímacího
systému
je fázovací člen pro hrubé fázování. K tomuto účelu bylo použito zpožďovací linky, za1f:ončené jejím charakteristickým
odporem (obr. 2). Toto zaI

2)JJi

.501'

2}JH

83__
].
2002

Obr. 2.

řízení umožňuje změnit fázi při daném kmitočtu
v rozsahu od 00 do 1800 v deseti skocích, talkfe
jedno
přepnutí
fázovaCího
přepínače
odpovídá
změně vzdálenosti
o 1,5 m.

Jemné fázování se provádí na -nízkém kmitočtu
pomocí fázovacího členu, jehož schéma je znázorněno nli obr. 3. Plynulou~ změnou kterékoliv
veU-
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činy v obvodu je možnd pfi konstatním kmitočtu
plynule měnh fázový rozdíl mezi napětími E1 a
E2. V našem případě byl zvolen způsob současné'
změny odporil. R1 a R2. Při tomto zapojení je změna fázového rozdílu prakticky lineárně závislá na
změně odporil. v rozsahu asi + 150. Celkový rozsah
fázovacího členu pro jemné fázování 200 je volen
tak, aby se jím překlenul fázový_ rozdíl mezi dvěma sousedními polohami hrubého fázovacího přepínače i s nezbytným překrytem. Stodílková stupnice jemného fázovacího kotouče dovoluje čtení
měřené vzdálenosti s přesností 1,5 cm.
Synchronní detektor tvoří dvě elektroniky 6H31
v můstkovém zapojení. Mezi jejich anody je. připojen měřicí přístroj, tj. galvanometr, jímž se posnzuje a J<ontroluje správné nastavení žádaného fázového rozdílu. Signál z fotonásobiče se přivádí na
obě první mřížky ve fázi, signál z hlavního oscilátoru po smísení se přivádí na třetí mřížky v pro.tífázi.
Použitá optika vysílacího a přijímacího systému
dálkoměru plní funkci kondensoru a vysílacího a
přijímacího objektivu. Při jejím sestavování bylo
použito součástí, které byly právě k dispozici. Na
místě vysílacího a přijímacího objektivu jsou normální fotografické
objektivy s ohniskovou vzdáleností 100 mm a s největší světelností 1:2,8. Ve
funkci světelného zdroje bylo použito bodové wolframové žárovky o výkonu 30 wattů (6 V, 5 AJ.
Při zkouškáéh dálkoměru se ukázalo, že tento
optický systém má poměrně malý dosah a plně
nevyhovuje. Při hledání 'vhodnějšího a výkonnějšího systému byl prakticky
ověřen závěr, že
u elektrooptických
dál1koměril. citlivost optického
systému závisí pouze na průměru vysílacího a přijímacího objektivu a na svítivQsti vlákna žároviky.
Nároky na optický systém elektrooptických
dálkoměrů rostou s maximální dosahovou vzdáleností,
pro jakou je přístroj kpnstruován. Proto u dálkoměril. s největším dosahem již n.estačí přesná dalekohledová optika, ale je zapotřebí složitého čočkozrcadlového
systému, ja1kého je použito např.
u geodimetru NASM-2A.
Dosah funkčního p1rototypu elektrooptiClkého dálkoměru VÚGTK je omezen poúžitým optickým systémem na vzdálenost asi 250 m. Požadovaná maximální dosahová vzdálenost 2 až 3 km bude bez
obtíží dosažitelná, nahradí-li se dosavadní provísotní optický systém systémem speciálně vyvinutým pro daný účel. Ověřovací zkoušky přístroje
byly zatím konány v laboratorních podmínkách.
6. Technické vlastnqsti přístroje
Je-li odražený světelný signá) dostatečně veliký,
což nastáVá při měření za šera ·nebo v noci, je
možno . spolehlivě indikovat
změnu vzdálenosti
o 5 cm. Tato hodnota představuje konstantní chybu fázovacího zařízení, nezávislou na velikosti
měřené délky, kterou je každé měření zatíženo.
Kromě toho působí ještě při měření 'chyba proměnlivá s délkou, pramenící
ze ~tabi1ity kmitočtu,
která je v našem případě asi 5.10-5• Střední chybu
jednoho měření délky můžeme vyjádř~t vztahem
m = +(5.10-5• D + 5 cm),
v ·.němž D značí

měřenou

vzdálenost.

Uvedenou

přesnost bude možno zvýšit zlepšením stability
frekvence obou oscilátorů a precisnějším provedením některých elektronických zařízení.
Elektrooptický
dálkoměr se staví na obyčejný
stativ a váží přes 5 Ikg. Napájecí blok, příslušející
k dálkoměru, má přibliŽně stejnou váhu a o něco
menší rozměry. Prozatímní dosah. přístroje je 250
m, avšak po zdokonalení optického systému bude
dálkoměr pracovat v rozsahu krátkých geodetických vzdáleností do 2 až 3 km. Celkový vzhled
přístroje je znázorněn na obr. 4. Na obr. 5 je vidět
vnitřní uspořádání vysílacího systému,

7. Závěr.
Laboratorní ověřovací zkoušky funkčního prototypu elektrooptického
dálkoměru
VÚGTK, !konstruovaného ve spolupráci s Ústavem radiotechniky elektrotechnické
fa1kulty ČVUT, prokázaly
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Nová technika v redakčně sestavitelském a vydavatelském
procesu kartografické výroby
Potřeba širšího využívání
nové techniky
v sestavžtelském
a vydavatelském
procesu kartografické
vý.roby. Rytina do vrstvy při zpracování
sestavžtelských
a vydavatelských
originálů
map. Rycí přístroje
a vrstva v naší výrobě. Využžtl fotosazby
pro kartografické
účely. liné
novější
způsoby, jež zrychlují
a zlepšují
sestavování
a kresbu map.' Perspektivy
uplatnění
nové techniky
v ob(Jru kartografie
v budoucností.

V současné době se dostává v kartografii stejně
jako v jiných výrobních odvětvích našeho národního liospodářství do popředí otázka zavádění nové
techniky a její maximální využití. V souvislosti s tím
je třeba si povšimnout uplatnění techniky v prvé
polovině procesu výroby map, jež zahrnuje sestavování map a vyhotovování jejich vydavatel'Ských originálů. V porovnání s druhou - polygrafickou -;částí jeví se tato fáze výrobnímo procesu jako dosti
zaostalá. Nemalý podíl na tomto pro kartografickou část nepříznivém stavu má bezpochyby samotný charakter jednotlivých částí naší výróby. Zatím
co polygrafie má ryze technický charakter s celkem ustálenými výrobními postupy a nabízí se tedy
sama k maximálnímu využití techniky, je již vyhotovování vydavatelských
originálů v tomto směru
poněkud méně příhodné a konečně sestavování map
se svým tvůr'čím vědeckotechnickým
charakterem
již zdánlivě vt'tbec nevhodné pro zavádění techniky.
Projevem tohoto stavu jsou především vysoké pracovní časy, strávené na vypracování sestavitelských
a vydavatelských originálů: např. skutečnost, že se
sestavování některé mapy provádí pracným síťová·
nim. značně zvětšuje Časový objem prací, věnovaných na vypracování sestavitelského originálu. Dalším dokladem zastaralosti
pracovních postupů je
stav, v jakém jsou předávány elabpráty k dalšímu
zpracování. Vychází-li např. dnes
kresby vydavatelský originál několikq. barev na jedné zajištěné
desce a ve zvětšeném měřítku, pak to zajisté není
vhodné pro další zpracování: vyžaduje to náročné
fotografování, pracný rozklad barev atd.
A přece existují cesty, jak zmíněné negativní
stránky tohoto úseku naší práce buď odstranit ne':Jo
alespoň podstatně zmírnit jejich účinky. A tyto cesty existují i v sestavitelské části naší výroby, i když
se mnozfdOmnívají, že tomu tak pro její tvůrčí vě·
deckotechnický
charakter není. Avšak právě zmí·

z

správnost původních předpokladů a navrŽenB koncepce ,a schopnost použitého principu pro měření
geodetických
vzdáleností.
D~lší vývOj přístroje
předpokládá zdokonalení optického systému a zvýšení stability frekvence krystalu. Tato opatřenI pove4ol;! ke zvětšení dosahu i přesnosti přístroje.
Lit e r a t u r a:
[1] Delong, 1'1.: Zdroj světla u elektrooptických dálkoměrfi s visuálnfm srovnáváním fáze; Jemna mechanika
a optika, 4 (1959), Č. 9, str. 314-320.
[2] Delong, B.: Výzkum elektrooptického
dálkoměru
VÚGTK. Edice VÚGTK, 2. souborný svazek, SNTL
Praha 1960.
[3] SokoHk, B.: Elektroo,pUcké měření dálky. Slaboproudý obzor, 19 [1958), Č',10, str. 678-681.

něná charakteristika
postihuje J skutečnost, že do
náplně této práce patří i její technická složka. A její
prováděcí způsoby je možno novými opatřeními technického rázu zlepšovat. Uvědomíme·lI si, že i;istě
technická práce vyplňuje někdy až polovinu objemu sestavitelských prací, pak vidíme, že i zde existují rezervy, jejichž odhalením a využitím možno
podstatně přispět ke zrychlení a zjednodušení naší
výroby. A nejinak je tomu i při vyhotovovéíní vydavatelských originálů. Vcelku tkví řesoní celého problému v zavádění nových matertáhl a mechanizaci,
později pak i automatizaci jednotlivých úkonú technického rázu v kartografické výrobě.
Všimněme si některých uplatnění nové techniky
a důsledků 'jejího využívání v kartografické výrobě.
Velmi aktuální je v tomto· směru v našem ústavu
právě zaváděná rytina a fotosazba.
Rytina -

výhodnf

prvek souěasnti kartografické
technologie

Rytina do vrstev nanesených na sklo nebo fólie
z plastických hmot není technika nová, přesto však
širšího využití doznává až v poslední době. Současný její stav je charakterizován
dokonalými ryciml
vrstvami a používánlm výkonných mechanizačních
pomůcek; obou druhů prostředků se v praxi vyskytuje a pou~ívá již velké množství a nebylo by účelné je tu jednotlivě probírat. Povíme si proto jen
stručně o naší rycí vrstvě a o některých pomůckách
u nás používaných.
\
.
Rycí vrstva vyvinutá v KRÚ Praha je neprůsvitná,
žlutá a může se nanášet na sklo i na fólie z plastických hmot. Využití skla jako podložky má sice jisté
nevýhody, k nimž patří především velká váha a
snadná rozbitelnost; na druhé straně však má sklo
pro kartografické
účely nedocenitelnou
vlastnost,
která záleží v jeho naprosté rozměrové stálosti.
Tuto vlastnost fólie z plastických hmot postrádají, a
proto' se pro zmíněné účely používají skleněné desky v mnoha zemích, z nichž možno jmenovat Švýcarsko, Spojené státy americké (např. Geodetic Survey má v současné době v archivu 75 000 originálů
vyrytých do vrstvy nanesené na skle), Švédsko a
jiné. Také naše rycí vrstva je nanášena na sklo. Tato
vrstva se skládá l?:etří vrstev dílčích, jmenovitě ze
dvou bílých základních vrstev a jedné vlastní rycí
vrstvy, uložené mezi těmito dvěma. Základní vrstvy
jsou složeny z titanové běloby, arabské klovatiny,
bílkové emulze a vody, vlastní rycí vrstva pak z kolodia, sudanové hnědi a etylalkoholu. Na vrstvu je
možno nakopírovat
pomocí běžného roztoku pro
kyanotypickou kopii, obohaceného želatinou, modrý
obraz mapového podkladu. Zkoušky této vrstvy, vyrobené při zachování všech předepsaných techno-
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sv.
logick9ch zásad, dokázaly její kvalitu. Možno na ni
rýt bez prosvětlování a nedochází tu tedy k větší
únavě zraku než při kresbě na papír. Vrstva je dostatečně tenká, takže umqžňuje snadné rytí a na
povrchu jemnozrnná, télkže dovoluje tužkovou předkresbu. Umožňuje čistý vryp, čáry jsou plynulé.
Vrstva ddbře drží na podložce a· v normálních tepelných, světelných a vlhkostních poměrech nevykazuje žádné změny. Ukázalo se také, že během
zkoušek neprojevila podstatnou změnu vlivem stárnutí. Vrstva, na níž. byl vyryt negativní mapový
obraz, zachycuje v plochách při kopírování dokonale světelné paprsky aje. netečná vůči vlivům,
jímž je při kopírování vystavena.
Z jednoduchých rycích pomůcek, které jsou v naší
praxi k dispozici,' je třeba uvést iů,zné druhy ryteckých držátek a krejónů a dále pak trojnožky,li rycí
prstence, vesměs cizího původu. Tyto pomůcky byly
v zahraniční i naší literatuře již nesčíslněkrát popisov,ány a nebylo by účelné zde tyto informace' znovu opakovat. Všechny tyto pomůcky projevily při
zkouškách v našem ústavu některé nedostatky. Jednoduché pomůcky typu rycího držátka umožňují
sice snadné pracovní pohyby, nemají však zajištěnu kolmost rycí Jehly, nutnou pro vytvoření ostré
a plynulé čáry, která by neměnila svou sílu. Naopak pomůcky typu běžné trojnQžky mají zajištěnu
kolmost jehly, avšak pro svou velikost jsou poměr~
ně nepohyblivé. V našem ústavu byla vyvinuta leh-

ká.minia.turní rycí trojnožka (obr. 1), jež odstranila
některé zásadní nedostatky zmíněných pomůcek
stejného zaměření při zachování jejich dobrých
vlastností. Má opět dvě opěrné nožky (ovšem s menším rozpětím než. u. běžných trojnožek), jež vybíhají
z miniaturníllo těla, nesoucíhq zařízení pro upnutí
kolmé nebo šikmé pevné jehly, případně ložiskové
uložení pro osu kolmé volnoosé excentrické jehly.
Z těla .trojnožky vybíhá šikmé držátko, které ji
umožňuje držet podobně jako běžné kresličské pomCtcky.
.
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Pro rytí smluvených značek, čísel apod. je určen
rytecký pantograf. Také od tohoto přístroje, který
muže být buď horizontální nebo vertikální, existuje
dnes ve světové kartografické praxi velké množství
konstrukčních variant. Pro nás je zatím nejslibnějším prototyp horizontálního pantografu ( obr. 2),

vyrobený dílnou VÚGTK Praha; je vlastně miniaturou běžného horizontálního pantografu, kde vodící
jehlou je podle šablony prostřednictvím
paralelogramu vedena rycí jehla, jež opisuje v jistém poměru zmenšený obrazec šablonové předlohy. Tento
vzor má vyhovující vlastnosti a může být po některých konstrukčních
zlepšeních používán v naší
praxi.
Kromě těchto hlavních rycích pomucek existuje
množství dalších druhu př~strojů, jako jsou kroužkovače, šrafovačky atp., které dovolují zcela mechanizovat rytinu celého mapového obrazu. Pro splnění tohoto úkolu i v naší praxi připraví útvar technického rozvoje KRÚ v nejbližší době kompletní
rycí soupravu, splňující vysoké ipožadavky na zrychlení a ulehčení zmíněné části naší práce.
Výhody použití negativní rytiny při vyhotovování
vydavatelských originálu jsou všestranné a velmi
význačné:spočívaji
především v ekonomii pracovního času, kde podle druhu prováděné rytiny dochází
k 10 až 40 % časových úspor; dále ve zlepšení grafickéúro\rně .elaborátů projevující se ostrými čaraIl\i a dodržováním jejich síly; v jednodušším a kratším zácviku, potřebném k ovládnutí tohoto způsobu; ve zkrácení počtu technologických
stupň'Ů a
zmenšení množství upotřebených materiálů. Z nevýhod tohoto způsobu je podstatnější jen nutnost nanášení rycí vrstvy, které je dosti zdlouhavé a' složité.
Fotosazba -' aktuální směr v našich výrobních \
'procesech

I

Velmi výhodným prvkem nové techniky v kartografii, a to zvláště vkombinaéi
s rytinou, je fotosazba. Fotosazba stejně jako rytina není novinkou.
Myšlenka i první její zkoušky jsou starší víc než
půl století; většího rozšíření však došla teprve v posledních letech. Tento způsob sazby je založen převážně na promítání negativního obrazu písma vytvo.řeného na pruhledné podložce. a jeho zobrazování prostřednictvímopUcké
soustavy na citlivý ma-
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teriál v různém poměru zvětšení. V menší míře se
používá fotografování
negativního obrazu písma
na neprůhledné podložce.
V praxi dnes existují výkonné fotosázecl stroje,
které vysadí až 30 000 písmen hladké sazby za hodinu. Jsou založeny na elektromechanickém
nebo
elektronickém principu. Činnost celého stroje se
ovládá prostým vyťukáváním písmen na klávesnici, jež zprostředkuje děrování perforovanéhl? záznamu, který pak automaticky řídí sazbu jednotlivými funkčními prvky stroje. Úprava velikosti
písma a jiné pomocné ú'koriy se provádějí poloautomaticky pomocí stykačů.
Podle ipráv z 'odborného tisku se jeden z této
skupiny strojů - Fotosetter Intertype - používá
ve Spojených státech amerických i ke kartografickým účelům. Takové využití fotosazby se však'
nezdá být při vysokých pořizovacích nákladech na
tyto stroje rentabilním, jelikož tento způsob sazby
ve zmíněné podobě netěží z výhod fotosazby a
jejich možnostI v kartografU maximum a zůsUívá
v jejich podchycení stát na poloviční cestě. Proti
takovým strojům jsou námi' pqužívané fotosázecí
stroje "Typophot" a sovětský "FN-2" jen jednoduchými zařízeními s pochopitelně menším výkonem. Pro naši potřebu však stejně i tyto přístroje,
z nichž Ikaždý Je založen na jednom z dříve uvedených dvou principů, mohou pro delší přechodné
vývojové období vyhovět a podstatně přispět ke
zproduktivnění naší výroby. Mají - podobně jako
výkonnější stroje tohoto druhu - některé pro nás
velmi cenné vlastnosti, z nichž je třeba jmenovat hlavně možnost přímého a snadného získání
sazby na průhledném podkladu, dále pak možnost
prakticky libovolné úpravy veliko~ti písma z jednoho originálu a konečně možnost rozšiřovat poměrně snadno zásobu potřebných typů písma.
Využití rytiny a fotosazby při vyhotovování
sestavitelských a vydavatelských originálů

,

Názornou ukázkou prospěšnosti právě uvedených
dvo~ technik - rytiny a fotosazby ~ bude nově
připravov,aná technologie pro výrobu topografických map v měř. 1:5000 a 1:10000. Tento výrobní
postup, který bude po nutných ověřovacích zkouškách . uveoen do praxe, vykazuje díky použiH nejnovější techniky vysoké úspory v porovnání se
současnou technologií výroby těchto map: mnohé z jejích sledů jsou tu zcela vyloučeny nebo
značně ~redu!k;ovány co do obtížnosti, i času.

materiál kreslí originál mapy v poli a také při
vyhodnocování leteokých snímků, při němž se pisátko vyhodnocUjícího stereoplanigrafu
nechá! místo na papír psát na rycí vrstvu. Vedle těchto přechodných et-ap vývoje pomýšlejí v, Sovětském svazu na přímé vyhotovování graficky dokonalých sestavitelských
originálů nejprve' tužkou na rycí
vrstvě vykre~lených a pak i vyrytých přímo sestavitelem, jež budou schopné polygrafického rozmnožení a vydání. Zmíněnou kvalitu dokážísestavitelé dodat élaborátům díky snadiJ.é ovladatelnosti
mechanizačních
rycích pomůcek, _která dovoluje
dosáhnout dobré jakosti čáry při poměrně malých nárocích! na grafic!,{é schopnosti
pracovníka. Zmíněná skutečnost by vedla zprvu hlavně u -map velkých měřítek a map. s jednodušším
obsahem k odstranění výroby vydavatelských originálů, jež jsou produktem současného s.tavu malých· grafických schopností sestavitelských
kádrů.
Tak by' došlo i při jistém prodloužení výroby sestavftelských originálů' k celkově značným časovým úsporám. Dalším podstatným kladem tohoto
postupu by bylo zVýšení ideové kvality obrazu mapového obsahu, neboť by nedocházelo k deformování jednou vytvořeného a řádně geograficlky zdůvodněného mapového obrazu jeho opracováním
dalšími pracovníky.' Jinou významnou stránkou,
která mluví pro rytinu při sestavitelských pracech, ,
je možnost sestavovat. v měřítku vydání, což je
ópět dovolená dílky vysoké kvalitě ryté čáry. To
pak podstatně přispívá sestaviteli k lepší představě
o konečném výsledku jeho práce a o- výsledném
plošném zatížení mapy. Kvalita rytého obrazu do
vrstvy je skutečně vynikající. Někteří odborníci,
mezi nimi např. W. Engelbert; tvrdí, Ž€1co do kvality výsledků předčí rytinu do mědi. To umožňuje
uskutečňovat dokonce postupy v naší praxi zatím
naprosto ,nezvyklé: sestavování a vyhotovování vydavatelských originálů nástěnných map v pracovním měřítku menším, než je jejich měřítko vydavatelské. To dává možnost odstranit z kartografické činnosti namáhavou práci při zpracování map
tohoto druhu.
.

Rovněž fotosazba mfiže přispět a v· řadě zemí
. také už přispívá ke zjednodušení a zrychlení sestavitelských prací. Místo pracného ručního Vypisování názvů a: vykreslování značek používá se papírových nebo filmových nálepek, nesoucích příslušný fotografický obraz, které se vylepují buď
'na kreslené sestavitelské originály nebo na kopie
získané z rytých originálů. Nálepky jsou opatřeny
suchým lepidlem, takže se jen sejmou ze své podložky a b€1znanášení lepidla nebo jakékoliv jiné úpraZmíněný příklad využívá nových techn,ik až od
vy se pouze pod tlakem přilepí na žádaně místo.
druhého sledu výrobpího po~tupu, tj. od vyhotoVeškeré opatření v organizaci práce při využití tovování vydavatelského originálu. V současné době
hoto způsObu,záleží pouze v tom, že se rozpis sazby
se však. již ve světě podnikají vážné pokusy o vyprovádí již před vyhotovením konceptu názvosl.oví
užití rytiny' a fotosazby i v sestávitelských
proa nechá se vyhotovit navíc jedno paré. sazby. Vedle
cesech.
zrychlení práce přináší tento způsob sestaviteli taJistým přechodem .a přizpůsobením technologické možnost představy o konečném zatížení mapy
kých postupů v jejich sestavitelském sledu k vyzvoleným písmem. Suché lepidlo se. zmíněnými
užití rytiny při vyhotovování vydavatelských
orivlastnostmi bylo pro fotosazbu na štípaném fotoginálů je zpiisob, při němž sesestavitelský
origrafickém papíru nebo na filmu vyrobeno také
ginál vypracov4vá barevnými tužkami na bílé rycí
v našem ústavu a zmíněný postup tu bude brzy
vrstvě, Tohoto 'způsobu se již používá v zahraničí
při topografických měřeních, kde se .na tadl:ovýto prakticky vyzkoušen.
J

'

'.

'
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rozdělí, tak, aby byly na přístroji nastavitelné a
obraz se postupně na dvakrát překreslí do konečného tvaru. Mnohdy se stane, že není celé geograVedle právě uvedených dvou hlavních směrů
fioké pole s dostatečnou
grafickou
přesností
současného ,užití techniky'v
kartografii uplatňuje
v příslušném vztahu s odpovídajícím polem podse v ci;?;ípraxi mnoho dalších výhodných postupů,
kladu. Tohoto vztahu se však mnohdy podaří dojež se dosud v našem ústavu neužívají. Z jejich velsáhnout pro úseky menší než je celé geografické
kého počtu je třeba si všimnout alespoň těch, jež
pole. Možné rozšíření pole působnosti tohoto příjsou pro nás nejaktuálnější.
stroje pro jeho, využití na další typ případů transformací skýtá pak prohýbání podkladu v nosiči
V sestavitelském
provozu bývá často řešeným
originálu pomocí různých jednoduchých pomůcek,
úkolelIl přenesení mapového podkladu na sestavičímž se v jistém rozsahu dosahuje požadovaného
telský originál a případně i transformace
tohoto
stupně zakřivení čar. Jen' tyto letmo naznačené
obrazu z jednoho kartografického
zobrazení do
možnosti
ukazují, že je možno překreslovač při
druhého. Přenesení mapového podkladu na originál '
zpracování sestavitels'kých originálů využít v mnose u nás převážně děje procesem přes kyanotypicha případech, kdy se nám na první pohled <ldá, že
kou Ikopii, na kterbu se vykresluje nový mapový
to není možné.
obraz. Mnozí se domnívají, že tento způsob je doPro mnoho dru.hil. map nebude v dohledné době
cela vyhovující a levný. Zkušenosti však ukázaly,
technicky možné použít rytinu při vypracování vyže v mnoha případech je značně hospodárnější
davatelských origináhl. Proto tu bude i nadále popoužít místo modrokopie podkladu jeho promítnuužíváno kresby, ovšem v kvalitativně vyšší podotého obrazu na sestavitelSiký orIginál přímo z tisku
bě. Tou je např. Ikresba mapového obrazu speciálně
pomocí episkopu. Speciální episkopické přístroje
upraveným,i barevnými tušemi, jež dovolují zhotopn} kartografickou
výrobu se již v zahraničí konvení barevných výtažků pérových originálil. pomostruují a mají pro nás vyhovující technické ukazatele. Tak např. jeden z nich dovoluje měnit ve- . cí filtril. na sensibilisované fotografické mateÍ'iály.
Tak i zde způsob provedení kresby přispívá k vylikost zvětšení od 0,33 do 3,50 při velikosti plochy
loučení pracného rozkladu barev retuší z technomapového obrazu až 23X23 cm. Jeho použití přilogického postupu a tedy k celkovému zkrácení výnáší dvě hlavní výhody: za prvé není zapotřebí
roby.
Tento problém je v současné době předměpodklad fotografovat a potom vyhotovovat modrotem' výzkumu našeho ústavu.
'
kopii a za druhé je promítnutý obraz tisku vždy
Méně produktivní a také méně technicky nádokonalý, což se u jeho fotografie často nepodaří
ročný je zpil.sob kresby vydavatelských
originálů,
dokázat. Efektivnost využití takového přístroje je
při němž se na korektostatové
černé kopie sestaznačná: pro mapy o malých plochách
(olkolo
vitelských originálů vykreslí tuší nejdříve obsah
60 cm2) a při jednodušším obsahu se dosahUje výprvní barvy; potom se na Ikopii nechá působit zerobních úspor ve výši až 75 % nákladů, které by
bylo nutno vynaložit na práci stejného rozsahu a
slabovač, který vybělí fotografický obraz sestavikvality při použití kyanotypické kopie. Pro mapy
telsk.ého originálu a ponechá na korektostatu p,ouo větších plochách (okolo 300 cm2) a složitějším
ze tušovou kresbu první barvy. Tato kresba se pak
obsahu činí úspory okolo 15 % zmíněných náprocesem přes negativ vkopíruje do další korektokladil..
statové kopie se stavitelského originálu, na níž se
pqtom tuší vykreslí mapový' obsah druhé barvy.
V př~padech, kdy převedení mapového podkladu
Na této kopii se opět zeslabí tuší nezakrytý obraz
vyžaduje jeho transformaci do zobrazení sestavitela zůstane tu pouze kresba druhé barvy. Talk poského originálu, uchylujeme se často k montáži
stupně možno získat barevně rozložené vydavatelnebo přenesení mapového podkladu podle síťky.
skéoriginály
několikabarevného
mapového obraPřekreslovač leteckých snímků, Ikterým by se dalo
"zu,
které
díky
použitému
postupu
mají bezvadně
mnoho takových případů vyřešit rychleji nebo
zkoordinován vzájemný vztah jednotlivých barev.
kvalitněji, zůstává nevyužit, a to hlavně proto,že
pracovníci nedoyedou z jeho schopností vytěžit
Perspektivy technického rozvoje kartografické
maximum. Je sice pravda, že kartografické
transformace se nedají co do složitosti srovnávat s jedvýroby 8 podmínky pro jeho plynulý priiběh
noduchými projektivními transformacemi leteckých
"
Technický polkrok, jehož některé projevy jsme
snímkil., pro něž byl uvedený přístroj konstruován.
nyní probrali, může tedy zasáhnout i do našeho
Přesto však je to prozatím náš nejdo1konalejší pooboru a podstatně tu zlepšit práci. Kdy k tomu
mocník ,v tomto oboru kartografickéčihnosti,
a
dojde, to záleží jen na nás. Chceme-li však udržet
proto je třeba ho využívat. Na překreslovači
lze
krok s nejvyspělejšími státy, musíme zavádět tuto
obecně transformovat mezi sebou [{artografická zonovou techniku a nové postupy co nejdříve. Vždyť
brazení, "jejichž příslušná geografická pole jsou
v současné době se již před námi rýsUjí další ,ikonvzájemn~ vázána projektivním vztahem. Někdy je,
krétní perspektivy
budoucí kartografické
praxe,
zapotřebí k tomu, aby se vyhovělo zmíněnému
které dosud nepoznaným tempem zvýší produktivivztahu mezi sítí sestavitelského
originálu, po lože tu i kvalitu technické stránky naší práce: '
n~ho na projekční desce přístroje a sítí podkladU,
založeného v nosiči originálil. přístroje, nastavit
- elektron1kové matematické stroje odstraní souvětší hodnotý na jednotlivých řídících ptvcích příčasné nerentabilní
výpočetní zpil.soby v matestroje než to jeho technické a konstrukční možmatické kartografii;
nosti dovolují; tehdy nastupuje možnost dvojitého
koordinátografy
opatřené ovládacími elektronpře'kreslení, kdy se hodnoty nastav ovacích prvl{ll
Některé dallí mo~nosti využiti nových technik
a postupů v kartografii
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kovými zařízeními a případně spojené s výpočetními stroji nahradí ryze ,technickou lidskou práci při vynášení bodů na originály;
elektronkové kartografické transformátory založené na televizním principu přenosu opět ve
spojení s výpočetními stroji převedou libovolný
podklad do žádaného zobrazení a takřka bez
zásahu lidské ruky odevzdají v požadovaném
zlkreslení vyhotovený m,odrák mapového obra-

zu;
podle vypracovaného
se stavitelského driginálu
bude možno automaticky vyrýt, vykreslit pohybem světelného bodu nad citlivou vrstvou nebo
jinou kvalitní .technikou. pomocí' elektrooptických nebo elektromagnetických
sledovačů čar
provést reprodukce séhopný á graficky hodnotný mapový obraz v žádaných rozměrech jednotlivých čar;
pomocí fotosazby bude možno vysadit přímo na
určené místo mapového obrazu žádané názvosloví bez da~ších vedlejších úkom1.
Dnes technologický postup s využitím takovéto'
nové techniky pokládá třeba někdo za utopii. A přece všechny zmíněné přístroje jsou již dnes při nejmenším v principu vyřešeny a v nějaké, i když třeba
ne ještě zcela vytříbené podobě, používány.
Je' povinností

každého

Nivelační

z nás přispívat

přístroje

svým dí-

lem k technickému rOZVOji, který bude,i v naSl
práci plnit požadavky všeobecně na něho Ikladené:
šetřit lidskou práci, odstraňovat
její méně příjemné stránky a zvyšovat její produktivitu. Tyto
jeho projevy jsou v naprostém souladu se zásadami
budování socialismu, neboť přispívají k růstu naší
životní úrovně. Rychlý technický rozvoj naší výroby je přímo závislý na rozvoji kartografické vědy. Všechny její praktic1ky využitelné výsledky dojdou dnes nejen širokého uplatnění, ale i náležitého rozšíření díky iniciativě pracujících, projevující se zlepšovatelským hnutím a novými formami
socialistického
soutěžení. V souvislosti s tím je
velmi důležitá i nutnost růstu kulturně technické
úrovně pracujících, na níž je bezprostředně závislé
plné využití nové techniky.
Osvobození člově1ka od mechanické práce dá mu
možnost přejít na práci tvořivou, která mu bude
přinášet stále více radosti a uspokojení. V naší
výrobě pak jen jedna její část bude vždy plně vyžadovat bezprostředně tvůrčí lidskou práci a to je
onen díl sestavitelské
činnosti, k\erý je spojen
s výběrem podkladového materiálu a generalizací
mapového obrazu. Potom tato nejužší náplň kartografie, oproštěná od vedlejších technických úkonů, bude mít všechny předpoklady stanout na vysoké, opravdu vědecké úrovni.
Foto:

B. PatočÍta

Lektoroval:

In~. Miroslav

Mlk~ovský,

OSGK, Praha

v.

se s,amoclnnou

Dor;ud užívané přístroje pro technickou, nebo velmi
přesnou nivelaci jsou v dnešní době "postupně nahrazovány modernějšími konstrukcemi přístrojů se samočinnou horizontací záměrné přímky. Problémem vyřazení procesu urovnávání citlivé nivelační libely při
každé zániěře a nahrazení jeho funkce systémem samočinným, zabývají se dnes konstruktéři všech technicky vyspělých zemí.

skloněna pod stejným úhlem. Samočinné horizontační
zařízení převede (ať už skutečně, nebo zdánlivě) střed
nitkového kříže z bodu 01 do bodu Co, ležícího ve vodo-

Jedná se v podstatě o zařízení, které při hrubém
urovnání krabicové líbely uvede záměrnou přímku,
svírající s vodorovn(;m rovinou malý svislý úhel, samočinně do vodorovné polohy. Svislý úhel, představující nepřesnost, s jakou urovnáme přístroj do vodorovné polohy podle krabicové líbely, je dán úhlovou
hodnotou této libely a nesmí přesáhnout určitou mezní ' rovné rovině proložené středem objektivu, takže i záhodnotuJ'. Tato mezní hodnota je dána konstrukcí
měrná přímka bude vorodovnou. Pro vzdálenost O/J~,
samočinného zařízení a udává míru nepřesnosti, s japlatí vztah
kou- je v krajním případě přípustno urovnat přístroj.
0po = l·tgB.
Je-li tato mezní hodnota p.í'ekročena, samočinné horizontační zařízení selhává.
Protože je úhel B velmi malý, daný rozmezím
-I' -< B -<
1',lze psát
V našich úvahách je třeba oddělit pojmy záměrné
..přímky a optické osy dalekohledu, které při použití
'OPo = I·B.
(1)
samočinného - horizontačního zařízení nejsou totožné;
Samočinnou horizontaci nivelačmch přístrojů lze
ani rovnoběžné. Na obr. 1 je optická osa dlj.lekohledu
odkloněna od vodorovné roviny o úhel B. Nitkový kříž 'řešit na-pf, uvedením záměry skloněné v rozmezí
nachází se v poloze 01 a je tedy i záměrná přímka.
- I' ~ B -<
I' do vodorovné roviny optickým zaří.

+

+
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zenim, které nejen oitlivě reaguje na změnu směru
vektoru tíže vzhledem k optioké ose dalekohledu,
ale je též sohopno změnit sklon záměrné přímky o úhel
s, který by splňoval dále uvedenou podmínku. Samo·
. činné zařízení je v tomto případě tvořeno zroadly
nebo hranoly, nakláněnými vhodným typem kyvadla,
které záměrnou přímku zdánlivě převádějí do vodorovné roviny. Toto převedeni se projeví zdánlivým
posunutím latě v její svislé rovině.
Druhý způsob řešeni vyplývá ~ definioe záměrné
přímky, jakožto spojnioestředu
nltkového k~íže se
středem objektivu. Lze tedy samočinnou horizontaoi
řešit také posunem jednoho z prvků určujíoíoh záměrnou přímku. (objektivu, nebo nitkového kříže),
,úměrně s jejím sklonem tak, aby v mezíoh - 'fr <: s <:
<:
I' byla samočinně ztotožňována s vodorovnou
rovinou. V tomto případě lze samočim}.ouhorizontaoi
definovat jako skutečnou změnu směru záměrné
přímky ..

+

Podle těohto dvou způsobů řešeni, vedouCÍoh k samočinné horizontaoi, lze rozdělit jednotlivé konstrukoe na.:
1. samočinné zařízeni se skutečnou horizontací záměrné přímky,
2. samočinné zařízeni se zdánlivou horizontací záměrné přímky.
Uvedené konstrukčni děleni 'zdá se výhodnější, než
rozděleni užité v knize [2], kde autor rozlišuje samočinné zařízeni s pohyblivým nitkovým křížem a samočinné zaříZení' měnioí směr záměrné přímky. Tyto
znaky nemohou být dělícími prvky, neboť ke změně
směru záměrné přímky doohází v obou případech.
Uvažujeme.li však za záměrnou přímku, spojnioi
středu nitkového kříže se středemobjektivu,
doohází
v prvém případě k jejímu urovnáni do vodorovné
roviny posunem jednoho z jejíoh určujícíoh prvků
(objektiv, nebo nitkový kříž), tedy skutečně, v druhém
'případě, při nezměněné poloze objektivu nebo nitkového kříže, doohází k jejímu zdánlivému posunu do
vodorovné roviny. Můžeme tedy skutečný nebo zdánlivý posun záměrné přímky považovat za rozhodujíQí
dělíoí znak pro různé konstrukce samočinnýoh horizo~tačnioh zařízenf.Právě zdůvodněné rozdělení platí
i pro dalekohledy S vnittpim zaostřenim, kde záměrná
přímka je definována jako geometrioké místo bodů
ležíoíoh vně dalekohledu, v niohž se zobrazí stře<l
nitkového .kříže čočkami, ležíoími v dalekohledu před
nim (objektiv, .zaostřovací Oočka) [3].
Na obr. 2. jé sohematioky znázorněna funkce samo·
činného zařízeni převádějícího skutečně záměrnou
přímku do vodorovné roviny. Aby se tak stalo, je
v bodě A zavěšeno samočinné zařízení (kompensátor),
které převede střednitkového kříže z bodu 01 do bodu
00' takže se při odklonu optioké osy o úhel s odkloní
rameno A01 o úhele'. Aby pak bod 00 byl ve vodorovné
r?vině musí platit vztah

f. e = 8. s' .

(2)

Tento vztah platí i pro případ vyznačený na obr. 2b,
kdy je kompensátorem v bodě A zalomen zámerný
paprsek, daný nitkovým křížem skloněným do bodu
01' tak aby zaujal vodorovnou polohu. Proto, aby bod
01byl zdánlivě převeden do bodu 00' musí být splněna
podmínka (2). Pro vzdálenost 000~ platí vztah (1).
Z rovnice (2) lze určit poměr

f

,8'

-=-=q,
S
e
kde q je koeficient kompensaoe, nebo též úhlové zvětšení. Ůíslo q udává poměr· mezi úhlem odklonu s
optioké osy dalekohledu od vodorovné a úhlem 8',
o který se nakloní samočinné zařízení. Z jeho velikosti
vyplývá také, v jakém vzájemném poměru jsou konstanty samočinného zařízení f a s. Význam koefioientu
kompensaoe vyplyne z dalšího výkladu.

1. Samočinné' zařízení se skutečnou horizontací záměrné
pNmky.
\
V řešení samočinné horizontaoe tímto způsobem lze
sledovat v zásadě dvě oesty:
a) posun objektivu, nebo nitkového kříže obvyklého
typu,
.
b) nahra~ení nitkového kříže bublinou libely.
První oestu sledovaly firmy Fennel a Fi1oteonioa
Salmoiraghi. Tyto přístroje jsou podrobně popsány
např. v GaKO č. II. r.1959, a nebudeme se proto jimi
zevrubněji zabývat. Firma, Fi1oteonioa užívá obou
způsobů uvedenýoh v .případě a). U přesnějšího pří.
stroje je kývavě zavěšen nitkový kříž, u přístroje
méně přesného je kývavě upevněn objektiv. V obou
případe oh je koefioient kompensaoe q = 1, a kývavé
zařízení s objektivem nebo nitkov:ÝID křížem se při
vyohýlení optioké osy dalekohledu od vodorovné
o úhel s vyohýlí o stejný úhel a převede záměrnou
přímkou do žádané polohy. U přístroje firmy Fennel
je nitkovýkříž
upevněn na závěsu tvaru zvrhlého
čtyřúhelnfka, který při sklonu optické osy dalekohledu
od vodorovné roviny o úhel s, v intervalu - I' :::::;s :::::;
<: +1" odklo:iú kompensátor o úhel e'. Koeficient
kompensaoe je v tomto případě q. Mezní hodnota zaří.
zení u' právě jmenovanýoh přístrojů jel' = ± 10'.
Přístroj firmy Fennel není dosud vyráběn.
Druha možnosti při konstrukci samočinného hori·
zontačního zařízení se skutečným posunem záměrné
přímky do vodorovné roviny použili nezávisle Stodolkevič a Heckmann. Je to způsob nahrazení nitkového
kříže bublinou libely. Princip ,tohoto. zařízení je sohematicky v~načen na obr. 3ab. Obr. 380ukazuje zaří·
zení při. ideálně vodorovné poloze záměrné přímky
0/0°0' Střed bublinylibely je v tomto případě totožný
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s nulovou značkou Lo libelového dělení a paprsek
vycházející ze středu poloměru křivosti trubice libely
promítá jeho opraz přes zrcadlo Z a čočku Č do jedné
poloviny zorného pole. Záměrný paprsek je v tomto
případě rovnob"ěžný, resp. totožný s optickoU! osou
dalekohledu. V případě .vyznačeném na obr. 3b došlo \

ké osy dalekohledu')' = ± 1,5'. Přístroj sl?uží k nive.
laci v síti IV. řádu a k technickým nivelacím všeho
druhu. Podobný přístroj, navrŽený tímtéž autorem je
podrobně popsán v pubI. [4].
2. Samočinné zařízení se zdánlivou horizontací záměrné
přímky.
V tomto případě je možno daný úkol řešit vložením
určitého optického systému do chodu paprsků, který
při nezměněné poloze určujícího prvku by uvedl zá.
měrnou přímku do vodorovné polohy. Může se tak
stát např. zrcadlem, které by rea,govalo na odklon
optické osy dalekohledu vychýlením o tentýž úhel
a které by tímto odklonem uvedlo současně záměrnou
přímku do vodorovné polohy. U rovinných zrcadel
pla~í: odkloní-li se rovinné zrcadlo vzhledem ~ své
původní poloze ó úhel e, je úhel sevřený odraženými
paprsky v obou polohách zrcadla roven 2 e. Aby tedy
byl splněn požadavek vodorovnosti záměrné přímky,
musí platit

I.e ~ 2.s.e,
kde s je dráha zrcadlem odraženého
odrazu ke středu nitkového kříže.
A' tedy platí

paprsku

od bodu

q=2.
Tato hodnota koeficientu kompensace platí pro :všechna
: samočinná zařízení se zrcadly, Vhodnými rozměry závěsu a jeho tvarem lze koeficient kompensace zvětšit
p-krát. Potom .

q=2p.
U těchto typů samočinného horizontačního
zařízení
projeví se přechod z obecně skloněné záměrné přímky
do vodorovné roviny (v intervalu -')' <:: e <::+ y)
zdánlivým posunem latě v její svislé rovině.
f' Pravoúhlého
odrazného hranolu se stejnými vlastnostmi jako zrcadlo, využívá západoněmecká
kon·
strukce nivelačního přístroje se samočinnnou horizontací Ni-2 Zeiss-Opton, Oberkochen. Jeho zaří:z;ením se
nebudeme podrobněji zabývat, neboť již bylo popsáno
a znázorněno na stránkách tohoto časopisu [8]. U toho.to přístroje je koeficient kompensace závěsem tvaru
lichoběžníka zvětšen 3krát. ,Pak plátí vztah
.

e'= q'.e,

q= L=
s

6.

Dalším typem konstrukce samočinného zařízení; založeného na principu zrcadla je konstrukoe firmy Erte1.
Základem jsou dva pravoúhlé odrazné hranoly, z nichž
jeden je pohyblivý, druhý pevný: Pohyblivý hranol je
připevněn na pružném pásku. Vlivem tíže se odchýlí
hranQI na pásku od původní polohy o úhel e', když optická osa dalekohledu změní polohu o úhel eod vodorovné roviny. Pak v mezích - ')' <:: e <::
y platí

+

s' = q. e.

(6)
/

Z obr. 4 vyplývá: na prvním hranolu odrazí se vodorovný paprsek pod úhlem 45°:+- e, pod kterým vchází
do ~anolu odkloněného o úhel e'. Paprsek, který by do
tohoto hranolupřicházel
pod úhlem '45°, by se odrazil
pod úhlem 45°
2 e'. Celkový účinek druhého hranolu
tedy bude

+
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Pro účely zdánlivého přivedení záměrné přímky do
vodorovné polohy můžeme užít rovněž klínu. Pro prů.
ohod paprsku klínem platí vztah
w -, ~ (n -1)

,

(8)

udá vající poměr mezi úhlem odklonu paprsku klínem
způsobeného w, lámavým úhlem klínu x a indexem
lomu n skla, ze kterého je klín vyroben. V našem pří.
padě Je
13' = W = x (n -1) ,
z čehož, uvážíme-li rovnioi (2), bude
1.13=

4:5°

+2

13' -

45° -

13

Z toho pak vyplývá, Že úhel sevřený v bodě Co (střed
nitkovéhokříže) skloněnou záměrnou přímkou a vodorovnou rovinou bude

2e'-e.

8.13'

= 8.

X

(n -1)

.

(9)

Aby klín praooval skutečně jako samočinné horizon.
tační zařízení je třeba, aby jedna z proměnnýoh (8 nebo
x) na pravé straně rovnioe (9) se plynule měnila se
změnou úhlu e. N. A. Gusev, na základě svého patentu
[5], sestrojil nivelační přístroj se samočinnou horizontací, vycházeje zprávě popsaného principu, kdy 8 =
= konst. a Jámavý úhel klínu x se plynule mění se
změnou úhlu e. Účelu bylo dosaženo tzv. kapalinovým
kO)llpensátorem. V podstatě se skládá z jedné, nebo
víoe nádobek z průhledného materiálu, naplněných
kapalinou, která v daném případě působí jako klín
(obr. 5). Nakloní·li se nádobka o úhel 13, svírá její dno
s hladinou kapaliny lámavý úhel rovný náklonu ná·
dobky. Hladina kapaliny a dno nádobky tvoří dvě
ploohy klínu. Pak v prvé řadě platí
a ~ toho vyplývá
z rovnice (2)

Dosadíme-li z rovnice (6), bude

2q.e-e=e(2q-l).

f = 8.

Uvážíme-li vztah (2), je

1. e =
z toho pak

8 .

e'

1=

=
8.

8 . 13 •

(2 q -

1);

Umístíme-li kapalinový
budEl f = 8 a tedy
1

(2 q-l)

V publikaci [2] je odvozen vztah mezi tíží působící na
hranol, délkou pásku a jeho odchylkou vzhledem k od·
klonu optické osy dalekohledu od vodorovné roviny.

e'~

[~O,lr~.-d~ffinlV;:.;-l]'

=

(n -1) .

kompensátor

před objektiv,
\

(n -

1) .

(10)

Jak vyplývá z rovnice.(lO), je třeba volit index lomu
kapaliny tak, aby byla splněna podmínka jí daná. Při
jednočlenném kapalinovém kompensátoru by bylo
třeba, aby index lomu kapaliny byl roven, dvěma.
U přístroje konstrukce N. A. Guseva jsou do kompensátoru zařazeny dvě nádobky (dva členy), naplněné
dibutylftalátem chemické značky

Uvážíme-li před~šlou rovnici spolu s rovnicí (6), dostá·
váme podmínku, které musí vyhovovat kOlúpensátor

q+ 1- -----------cosI
kde 1 -

V

P -

EJ

1

áV~ IV-~-'
EJ

.

sin

EJ

(7)1)

délka pásku,

P - velikost tíže působící v těžištl hmoty kom·
EJ -

á,

pensátoru,
modul pružnosti materiálu, ze kterého je zho·
toven pásek;
moment setrvačnosti příčného řezu pásku,
vzdálenost těžiště od bodu, kde je nosná des·
tička hranolu připevněna k tyčince.

1) V knize [2] je v rovnici (7) užito namísto označení q,
symbolu n pro koeficient kqmpensace. Zavedením znaku
q jsme se vyhnuli záměně, která by mohla nastat v ná·
slédujících odstavcích, kdy označení n užijeme pro index
lomu klínů a čoček.

+

jehož index lomu při
20° O je n = 1,4960, tedy při.
bližně 1,5. Potom tedy obecně, zařadíme·li p členů,
f=p·8.(n-l),

nebo u přístroje Gusevov~
1 = 2 . (1,5 -

1) .

Potom je koeficient kompensace q = 1. Mezní hodnota
přístroje je y = ± 10' -:-:15'. Funkce nivelačního pří.
stroje vyplývá z popisu a z obr. 5. Přístroje, se zvět.
šením dalekohledu 30X, lze užít pro nivelaci IV. a nI.
řádu.
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-I-±f-Lf,A

I

Kombinaci hranolu a libely užil N. A. Gusev ke
konstrukci dalšího přístroje se samočinnou horizontací
záměrné přímky. Zmíněná kombinace umožnila konstruktérovi vestavět do přístroje mikrometr pro jemné
čtení laťového dělení. U tohoto přístroje je obraz bubliny libely převeden optickým systémem do jedné po·
loviny zorného pole okuláru dalekohledu (obr. 6). Op.
tickou soustavu tvoří pevné zrcadlo Z a hranol H,
otočný kolem osy AA, který působí jako mikrometr.
Obr; 680, ukazuje průchod paprsků určujících záměrnou
přímku při vodorovné poloze optické osy dalekohledu.
V tomto případě hlayní poloměr výbrusné kružnice
libely je dán spojnicí středu křivosti a nulovou značkou
stupnice libely Lo a je kolmý k záměrné přímce. Oto.
číme-li, při. nezměněné poloze záměrné přímky, hra·
nolem H kolem osy AA o úhel a, je posun paprsku,
procházejícího z objektivu hrano lem -působícím
jako
planparalelní destička - dán vztahem:
n-l
Pí=hl---·tga.
n
Posun paprsku, přicházejícího z bodu Lo libely přes
zrcadlo Z a hranol, je dán vztahem
P2

=

n-l
h2---·
n

tg a,

tloušťka planparalelní destičky,
tloušťka planparalelní destičky pro paprsek
přicházející od libelJ' (délka jeho cesty hra.
nolem),
'li, - index lomu hranolu,
a - úhel odklonu hranolu.

+

Nakloníme-li dalekohled o úhel e (-:'- y <::: e <:::
y),
přejde v prvé řadě střed bubliny z bodu Lo do LI'
Platí pak
.Z •

R .z .e

n-l
hl ---

n

=

e.

Střed nitkového kříže se posune o hodnotu f . e .
Pootočíme·li hranolem U o úhel a, když bude platit

tg a

n-l
n

h2

tg a,

ztotožníme střed nitkového kříže se středem bubliny
a záměrná přímka bude ležet v rovině vodorovné.
Z předešlých rovnic vyplývá

f : (R

. z)

=

hl': h2

,

f·h2=R.z.hl•
K ztotožnění bubliny s vodorovným ramenem nitkového kříže neužívlime jejího středu, ale jejích okrajů,
opticky převedených do okuláru dalekohledu. Přístroj
je sestrojen tak, aby bylo možno užít laťového dělení
k určení zlomku čtení;laťová stupnice působí jako stup·
nice mikrometru. Tato podmínka bude splněna, bude-li
hl

kde hl h2 -

LoLl = B

f .e =

h+ h
1

=0,1.

2

Z obr. 7 vyplývá
Hl : H2

=

hl : (hl

+h

2)

= 0,1

Hl= 0,1.H1•
Postup při měření je znázorněn na obr. 8. V první
etapě (obr. 880)je nitkový kříž i konec bubliny libely
v obecné poloze. Pootočením hranolu H, ztotožníme
okraj bubliny s vodorovným vláknem nitkového kříže
(obr. 8b). Dalším pootočéním hranoluH
přivedeme
.vodorovnou nit na nejbližší dílek stupnice latě (obr. 8c)
a úsek vyťatý okrajem bubliny libely a vodorovným
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vláknem nitkového kříže udává desetinásobek úseku L1
polohy vyznačené na obr. 8b.

b)

Přístroj
je příkladem
vtipného a účelného -spojeni samočinného horiZob.·
~ tačniho zařízeIÚ s mikrometrem.Je určen k nivelaci
III. a IV. řádu a k veš~eré
technické nivelaci.
Další možnost, která se
c)n:askýtá při řešeni samočinné, hor~ontace, je použiti
čočky ve funkci kompensátoru, právě tak, jako je,to.
mu u, Bělicynova dálko mě·
ru. Na obr. 9 je naznačena
funkce tohoto
zařízeIÚ,
jehož hlavňím [členem je
spojná čočka Č, jejíŽ optická osa je pohyblivá
kolmo k optické ose dalekohlegu. Posuneme-li tedy
optickou osu této čočky o hodnotu L1, od optické
osy da.lekohledu, vychýlí se záměrná přímka, která
. byla dosud s optickou osou dalekohledu totožná,
o úhel 8'. Pak platí

L1

8'=7°

Tohoto principu je použito
u sovětského nivelačního pří.
stroje NSM.I [6].' Přístroj
pracuje při mezIÚ hodnotě
r = ± 2'. Užívá se při tech.
nické nivelaci a při zaměřo.
váIÚ pořadů III. a IV. řádu.
Popsané zařizeIÚ je u tohoto přístroje umístěno před objektivem, při čemž
q = 1 a tedy f = 8 (3). Potom je

L

1=]f'

Veličinu posunu L1 a koeficient kompensace q ~ůžeme
měnit změnou rozměrů závěsu. Tato· skutečnost platí
rovněž u samočinných' zařizeIÚ, kde ke změně směru
záměrné přímky užíváme zrcadeL
S rostoucím počtem přístrojů se samočinnou horizontací záměrné přímky přibývá různých obměn právě
uvedených principů. Lze se o nich blíže dočíst vefiremIÚ literatuře, nebo \odborných zahraničIÚch článcích. Nejznámější byly jmenovány V našem článku.
Pro přehled je možno jwenovat ještě přístroje firmy
Hilger & Watts a Cook, Troughton & Simms [7], jejichž
nivelačIÚ přístroje jsou založeny na principu zrcadel.
Zaváděni přístrojů s částečně, nebo úplně automatjso.
vanými úkony do geocletické praxe, je zcela zákonité,
neboť maximállli přesnosti stávajících běžných typů
bylo již dosaženo. Je to tedy jedna z možných cest
zdokonaleIÚ klasických typů geodetických přístrojů.
Lze proto v budoucnu očekávat další zdokonalováni
a stupňováIÚ přesnosti samočinných horizontačIÚch zařízeIÚ nivelačIÚch přístrojů.

R
n-l.'
kde R .

n -

(n-l).

poloměr křivosti čočky,
index lomu skla čočky,
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Zkušenosti
republiky,

ze studijní cesty do Německé demokratické
prvního německého státu dělníků a rolníků
Plachý,

1. Úvod
Dne 8. listopadu 1959 se vrátila ze své čtrnáctidenní
studijní cesty do NDR delegace pracovníků
resortu
ÚSGK. Zkušenosti, přátelství a dojmy, které jsou výsledkem této cesty, se v této i,aformaci pokusím stručně
popsat.
'
Doba našeho pobytu v NDR zahrnovala také 7. listo·
pad, 42. výročí vítězství Velké říjnové socialistické revoluce a den našeho příjezdu dělilo jen málo dní od
desátého výročí vzniku NDR. Radost z těchto významných dnů našla své vyjádření na ulicích demokratického
sektoru Berlína a Postupimi ve výzdobě a trail1sparentech,
které ohlašovaly pracovní úspěchy lidu NDR a odhodlání
vybudovat socialismus. Od okamžiku, kdy jsme vystoupili na -aádraží Ostbahnhof v Berlíně, setkali jsme se
jen s projevy pi'átelství jak při styku s pracovníky Kartog'rafického ústavu v Postupimi, tak i při všech ostatních
příležitostech. Všechny tyto projevy jasně ukazovaly, že
jsme v novém Německu, zemi socialistického tábora, ve
které je výchova socialistického člověka důležitým úko·
lem. Všechno toto úsilí zasluhuje ocenění, protože se
uskutečňuje za neustálých pokusů o jeho narušování ze
západního Německa a ze západního Berlína.
Než přejdu k popisu našeho pracovního programu zmí·
ním se krátce o -návštěvě některých míst, které na nás
zapůsobily hlubokým dojmem. Mezi tato místa patří pře·
devším památnlk sovětské armády, postavený na paměť
hrdinstvl 5000 so'(ětských vojáků, kteřl padli v bitv!!
o Berlln . Veliká pieta a monumentalita, se kterou je pa·
mátník řešen, připomlná nesmírné oběti a' hrdinství sovětského lidu proti nejstrašnějšlmu
nepříteli lidstva, fašismu. S pocity hlubokého dojet! jsme procházeli okolo
šestnácti kvádrů, symbolisujlcích svazové republiky, na
kterých je zachyceao pracovnl a bojové hrdinství sovětského lidu v jednotlivých fázích vlastenecké
války a
k llim se vztahujícl text Stalinových projevů. Památník
je obklopen urostlými stromy, které jsou ozdobou tohoto
nezapomenutelného
památníku, ale také celé té části
roviny, která se prosUrá tnezi Berllnem a PostupimI
(obr.1J.
'
Nedaleko od, Berlína-Treptova,
kde je památník sovětské armády, je Friedrichsfelde,
část Berlína, ve které
je hřbitov socialistů s hroby K. Liebknec,hta a, R. Luxemburgové. Mimo známých historických
mlst z doby
Friedricha Velikého, zámku Sans-souci, jsme navštívili
zámek Cecilienhof. [Obr. 2.)
Prostory tohoto zámku jsou uchovány tak, jak byly
zařízeny a přiděleny představitelfim velmocí při podpisu
Postupimské dohody. Je charakteristické,
že mezi americkými návrhy na uspořádání
Německa byl zařazen
také návrh úplného rozdělení Německa mezi západní
mocnosti li fyzické vyhlazení ně'meckého národa. Americká místa o tomto návrhu později prohlašovala, že to
byl návrh sovětský.
Berlln i Postupim nesou ještě stopy druhé světové války, avšak již také rostou nové bloky a sídliš,tě, která
dávají nový architektonický vzhled těmto městům. Berlín,
kterému byl dán v minulosti přlvlastek šedivý, dostal
Li1;eratura:
[1] Hajda: Technická optika, SNTL, Praha 195L
[2] Gusev, N. A.: M-arkšejděrsko.geodezičeskije
pribory
i instrl1mentovedenie.
M-oskva, Ugletechizdat
1958.
[3] Ryšavý, J.: Nižší geodesie. SNTL, Praha 1955.
[4] M-ichalčák, S.: Nivelační přístroj NTS-46. GaKO
ě. 12/1955.
[5] Gusev, N. A.: Židkostnyj kompensator dlja optičeskych, naprimer geodezičeských
priborov. Pat. tř.
č. 42c. M-oskva 31. 1. 1958.
[6] M-ěščerjakov: Nivelir NSM--1. Geodezija i kartogra.
fija č.6/1958.
[7] Hogg, F. C.: Two new British self.aligning levels.
The Australian
Surv;eyor. ě. 5/1959.
[8] Geodetický a kartografický obzor. č. 11/1959.
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novou třldu, Stalinalle (abr. 3J, která svou architektoni·
kou patří již novému Německu. Parky a květiny, které
často nacházlme uprostřed těchto měst, působí příjem,
ným dojmem a ukazují na lásku obyvatel této části NDR
,k přírodě.

2. Poznatky z pracovní cesty
Účelem cesty bylo seznámení se s výsledky vývoje a
výzkumu metody rytí, s přístroji mechaaizujícími rytinu,
vývojem rycí vrstvy, s hmotami' vhodnými pro nositele
vrstvy. s technologií užívanou při metodě rytí, údržbou
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mapy, vyhotovenou metodou rytí do vrstvy, a studiem
fotosázecich stroj u a fotosazby. Spoluprll.ce, které bylo
dosaženo na této služebni cestě, bude stále rozvijena
a ziskané zkušenosti
vyměJ).ovány s cilem dosáhnout
maximálnIho pokroku na poli kartografie.
21. Z á k 1 a dnI
i n f o I' m a c e o o I' g a n i s a c i
geodézie
a kartografie
v NDR
Správa geodézie a kartografie
v BerHně řidI Geodetický ústav, topografické ústavy a Kartografický
ústav.
Od 1. -1. 1960 podléhá Správě geodézie a kartografie také
. Geograficko-kartografický
ústav v Gótě H. Haack. Protože ,;].aše úkoly se týkaly jen oboru kartografie,
popíši
podrobněji jen organisaci a úkoly Kartografického
ústa·
vu v Postupimi, který má toto členěnI):
1. Oddělení provoznlho výzkumu.
2. Kartografické
oqdělenf.
3. Reprodukčnl oddělenf.
4. Redakční oddělenI.
5. Referát správní a materiálový.
6. Referát finanční.
7. Kádrový referát.
8. Plánovacl referát.
9. Referát pro normovánI.
.
10. Referát pro výchovu kartografických
kresličů.
Odděle;].í provozního výzkumu, které provádí výzkum
a vývoj na poli kartografie
a reprodukce pro všechny
ústavy podřízené Správě geodézie a kartografie v Berlíně, má tuto organisaci:
1. Árchiv a dokumentaci.
2. Reprodukční laboratoře a dUny.
3. Kartografii.
Skupina archiv a dokumentace dělá překlady, vydáva
tiskem dokumentační
záznamy z oboru reprodukce
a
kartografie
a registruje a půjčuje odbornou literaturu.
Reprodukční skupina pracuje na vývoji rycIch přIstrojů
a má k. disposici chemickou laboratoř a dílny, kde se
zhotovuji přístroje pro všechny ústavy Správy geodézla
a kartografie a realisuji zlepšovaci ·;].ávrhy.
V kartografické
skupině pracujI diplomovanl inženýři
geodeti, promovaný geograf, inženýr topograf, inženýři
kartografové, kartograf a kartografičtí
kreslič!.
V současné době řešíprovozni
výzkum zejména úkoly
generaUsace, pracuje na volbě zobrazovaclch prostředků
pro mapu nového typu, která využívá fotoplán, na tvorbě
nových kartografíckých
písem. (Terito úkol řeší ve spolupráci s Ústavem pro úpravu knihy v Lipsku.], na rycI
vrstvě pro· negativní a positivní rytí(ve spolupráci s Ústavem pro grafickou techniku v Lipsku) a provádl zkoušky rycIch přístrojů a úpravu ~ycich hrotů.
22. Met o d a I' y t í d o v I' S t v Y
V NDR se pracuje na oranžové ryci vrstvě, která musi
být při rytí prosvětlena ze spodu. Tvrdost této ·vrstvy je
větši než československé žluté· ryci vrstvy. Protože práce
při červenavém taoarveni rycí vrstvy není tak přijemná
jako při zelenavém zabarveni vrstvy anebo při odraženém světle, zbarvili si pracovnici světelný zdroj zeleně.
Ústav pracuje společně s Ústavem pro grafickou techniku v Lipsku na receptu negativní a positivní rycí
vrstvy.
KartografiCký ústav v Postupimi zkouši vlastnosti a
sleduje .Výrobu plastických
fólií. Podle provedených
zkoušek má průhledný Ekalon dvakrát menší koeficient
délkové roztažnosti než Astralon a bílý Ekalon doko;].ce
daleko menší. Protože kvalita obr\lzu při positivním rytí
neni tak veliká jako při rytí negativnim naskleněné
podložce, používá se při metodě rytí plastických hmot
;en ve fbtogrammetr!i,
Inženýrském 'vyměřováni a pro
námořni mapy.
Pro mechp';].isaci metody rytí dá' vrstvy bylé v NDR
konstruována celá řada rycich přístrojů. Jsou to hlavně
tyto přistroje: trojnožka, prstenec, vertikálni pantograf,
luoužkovač, elektrický
tečkovaci a elektrický
přístroj
pro technické a klínové šrafy.
Kruhový prstenec je universální
přistroj, kterým se
ryjí prvky polohopisu a výškopisu. Držák ryci jehly na
volné ose je spojen· s 'vodicím kruhem se dvěma podstavnými nožkami. Prsténec se vede obouručně.
Vertikál,;].í pantograf má zalomené vertikální rameno,
které svou homi částí objlždl matrici mapové značky
a svou dolní částí s rydlem prorývá mapovou značku do
vrstvy. VertikálnI pantograf byl zvolen proto, že dovoluje
čtyř až osmlnásobné zIllenšeni a při tom zaručuje přesné

vedenI, které nelze tak lehce dosáhnout u horizontálního pantografu.
K vertikálnímu
pa,atografu patří řada
šablon, které si provozní výzkum v Postupimi sám vy·
hotovil.
Elektrický tečkovací přístroj bude upraven tak, aby
kromě teček prováděl také rytí kroužků. Ryt! teček se
provádí stiskem páčky po každém zacíleni 0ptickým zařízením. Výměnou
kruhové vHcovací značky lze měnit
hustotu bodů na křivé anebo rovné bodově řadě. K vy·
tvořeni rovné bodové řady nutno použit pravItka. Elek·
trický tečkovací přístroj má dvě hlavní části: elektrický
motorek s hřídelí a otáčivé rydlo s optickým zařízeaím
Obě části jsou umístěny na vodicim prstenci. (Obr. 4.)

Obr. 4: Přistroj

pro ryti

teček.

Elektrický přistroj pro rytí technických a kHnových
šraf (obr. 5a, b) je nejnovějšim přístrojem vyhotoveným
v Kartografickém
ústavu v Postupimi. Má tyto hlavni
části:
1. motorek,
2. ryci jehlu s optickým zařízením.

Obr. Sa: Přístroj

pro rytí

šraf

(pohled

ze strany).

rycích šablon, vlícovací značky v optice a
výměnou jehly lze měnit tvar ryté značky. Tak jako
u elektrického
tečkovaciho přístroje lze provádět rytí
Značky s žádanou vzdálenosti buď v rovné anebo ki'lvé
řadě.
Tento přístroj lze využit také k ryt! smluv. značek
domů.
Výměnou
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Geodetlck1

obzór

sv. 6/48 (1960) č. 5
23. V Ý c h o vak a r t·o g r a f i c k Ý c h s il pro
metodu
rytí
do vrstvy
a otázky
norem

Obr. 5b: Přístroj

pro rytl

~raf (pohled

shora)

Přístroje pro mechanizaci rytí do vrstv'y, které byly
vyhotoveny v prpvozním výzkumu v Kartografickém
ústavu v PostupimI jsou způsobem svého konstrukčního
řešení podobné přístroj ům poúžívaným v některých jiných zemích. jsou to zvláště kroužkovač, prstenec a jednoduché rydlo. Provozní výzkum NĎRpřevzal zkušenosti
získané v zemích, kde byla rytina do vrstvy dříve zavede:la a dále prohloubil vývoj těchto přístrojů. Nové
jsou přístroje pro rytí s motQrickým pononem, hlavně
pro rytí šraf. Elektrické přístroje mají dostatečnou rychlost a zaručují kvalitní prorytí čar a teček. Při dalším
vývoji těchto přístrojů by však bylo možné určité jéjich
zjednodušení.
Přístroje, které byly dosud v NDR vyhotoveny, jsou
určeny k rytí všech čárových prvkfi map, kromě písma.
Mapové značky bodové a číslice se ryjí vertikálním pantografem. Pantografem
však nemfižeme vyrýt bodovou
mapovou značku, která se skládá z čar rfizné síly. Přístroje jsou vhodné pro rytí originálů do vrstvy, nanesené
na sklo.Současně s vývojem přístrojů byla vyvinuta také technologie pro reprodukci
ry,tých originálů. Podle obUžnosti mapy lze použít některý z těchto způsobů:
a) Podkladová mapa (sestavitelský
originál) se nakopíruje na tři skleněné desky s rycí vrstvou pro rytí
polohopisu, výškopisu a vodstva.
b) Podkladový originál se nakopíruje
na 2 desky
s rycí vrstvou. Na první desce se postupně vyryje vodstvo a polohopis. Na druhou desku se kromě sesťavitel~
ského originálu nakopírují také vyryté prvky z prv':lí
desky, tj. polohopis a vodstvo.
c) Podkladový originál se nakopíruje na jednu desku
s rycí vrstvou. Vodstvo, polohopis a výškopis se na desce
prorývají 'postupně.
, Nejčastěji se užívá způsob uvedený ad b.
Komplexní vyřešení metody rytí do vrstvy zahrnuje
také problém údržby mapy. Tento problém nebyl dosud
uspokojivě vyřešen. Podle názoru pracovníků provozního
výzkumu v NDR má být udržován zajišťovací origi':lál na
skle, aby byla zajištěna rozměrová správnost originálu.
Toto opatření by trvalo tak dlouho, pokud by nebyla
nalezenI!- hmota, která by tuto, podmínku dostatečně
splnila. Změny by byly prováděny na kopli, stranově
obrácené, na zajištěném barytovém papíře. Po provede':lí
kopie způsobem negativ bez vrstvy se barytový papír
opatří ochranným lakem. Zakreslování malých zrněn by
se provádělo nesmytelnou tuší a větší změny by se prováděly kopírováním z prorytého negativu. je možné také
vyhotovit dvě stra:aově správné kopie na Ekalonech, a to
jed':lu pro polohopis a druhou pro vodstvo a výškopis,
Menší opravy by se prováděly na těchto fóliích, tuší; Ha- nalin, a větší změny by se prováděly opět kopírováním
z prorytého originálu na skle.

jednou z nejdfiležitějších
otázek pro zavádění nové.
techniky vyhotovení vydavatelských
originálů rytinou
je systematický zácvik pracovníka. Otázky spojené s výběrem zaměst:lance a jeho systematickým vedením při
zácviku do techniky rytí jsme při své návštěvě v kartografickém ústavě' prodiskutovali
a ověřil!' si správnost
metodiky zácviku, prováděného
v naší kartografické
službě. Metoda zácviku v NDR odpovídá v podstatě naší
koncepci s tím rozdílem, že zácvik v NDR je zaměřen
hlavně pro rytí polohopisu, zatím co u nás, až dosud,
jen pro rytí výškopisu. Pro stanovení celkové doby zácviku je rozhodující dosažený pracovní výsledek. Průměrná
doba zácviku činí asi 14 d.ní, kterou je možno u zdatných
pracovníkfi ještě zkrátit.
Při rytí první služební práce není kontrolována rychlost, sleduje se jen dosažená kvalita. Rytec pracuje první
měsíc bez výkonové normy. V druhém měsíci obdrží normu jako pro kresbu, v třetím a dalších měsících je ptáce
normována podle norem pro rytinu. Otázka norem byla
jen krátce diskutována. Normy pro rytí sestavily pracovníci Kartografického
ústavu na podkladě časových měření každého prvku mapy, provedeného
několika pracovníky. Různou kombinací těchto měřených prvkfi bylo
sestaveno 64 srovnávacích obrazcfi k normování polohopisu a vodstva. Pro 'normování lesů a vodstva byla sestavena pětistupňová
obtížnostní tabulka. Sporné případy
při normování řeší aktiv, který se skládá z' vedoucího
oddílu, vedoucího čety a dvou pracovníků čety. Některé.
vzory norem spolu s ostatními materiály z této cesty
byly uloženy v knihovně VÚGTK a mohou být na požádání zapůjčeny. Podle informací při,neslo zavedení rytiny v Kartografickém
ústavu v Postupimi 30 % časové.
úspory proti kresbě. Na našich pracovištích bude třeba
tyto údaje prověřit a provést ekonomické zhodnocenf
této metody.
24. F o t o s á z e c í str o jam
etoda
vyhotovování
písmových
matric
V Kartografickém
ústavu v Postupimi byl vyhotoven
prototyp fotosázecího stroje Lichtsatzgerat LSGK 1 (obr.
6) .a současně bylo systematicky pracováno na. vzorech

Obr. 6: Fotosázecí stroj LSGK 1.
1 držák rukopisu,
2: nárazník
pro omezení řádky,
3 ---'-písmová matrice, 4 - stupnice pro posun kasety, 5 - kolečko pro posun kasety, 6 .:....tabulka hodnot pro posun kasety, 7 - kolečko pro zařazování žádaného objektlvu, 8 - kontrolní lampa, 9 - expoziční hodiny, 10 - vypínač~ 11 - kolečko pro posun matrícového rámu, 12 - tlačítko pro osvit,
13 - lampa.

písma a jeho matricích pro fotosázecí stroj. Tento fotosázecí stroj je v podstatě konstr,uová,n na myšlence Typofotu, proti kterému má určité přednosti. Je tu například
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pohyblivý světelný zdroj, který se současně pohybuje
s vllcovacl značkou plsmene a tak zajišťuje stejnoměrný,
osvit celé řádky. Světelný zdroj má také regulaci intenzity světla s ohledem na citlivost materiálu. Stroj má 12
objektivů, skloněnou pracovní desku a pedál pro expozici jednotlivých písmen.
Rychlost stroje je 650 až 700 p!sme;] za hodinu.
Kartografický ústav v Postupimi pracoval také na návrhu kartografických
plsem.a na vyhotovovánl plsmenových matric. Na tvorbě nových plsem se účastnil také
Ústav pro úpravu knihy v Lipsku. Nová plsma, tlmto
ústavem vypracovaná, se lišt svým charakterem od dosud
, použlvaných kartografických
písem. Názory kartografů
na toto nové' pojetl kartografických
plsem se lišl. Je to
však pozoruhodný krok v oblasti, ve které by se také
naše kartografie mohla uplatnit.
Po vyhotoveni návrhů písma se přikročl k zhotoveni
jeho matric. Pracov.ní postup, který byl pro vyhotoveni plsmových matric stanoven, byl dobře promyšlen a je vhod·
ný. Z každého plsma se vybere tolik plsmen, aby byly
vyčerpány prvky písmovýcn tvarů a vytvoří se z nich
slovo. Zvolené slovo se vykresH ve střednl velikosti a
I přitom
se dbá, aby byly přesně zachovány sily čar a velikosti sklonů těchto čar a také vzdálenosti mezi jednotlivými plsmenam1. Tento postup se opakuje jak pro malé
l1tery tak pro versálky a člsUce pro každý druh písma.
Tak vypraco~ané slovo se zvětšl do velikosti 17,6 mm a
v této velikosti se pak vykresll celá abeceda. Z origi.nálu
abecedy se vyhotov! dva filmové diapositivy, které se
rozřežou na jednotlivá písmena k sesazování do slov,
za účelem stanoveni přesných meziplsmenkových mezer.
Meziplsmenkové mezery se stanovl visuálně. Plochy mezi
jednotlivými plsmeny musejl mlt stejnou visuálnl hodnotu. Za tlm účelem se vytvoři slova z růz,ných kombinaci plsmen aupevn! na sklli\něné destičce, která se při
pozorováni ze zadnl strany osvětlI.
'
25.

Ot á z k a

map

y , n o v é h oty

Pu

Ve výzkumném oddělen! Kartografického ústavu v Postupimi se pracuje také na tzv. mapě nového typu "Luftbildkarte". Účelem této mapy je zobrazit povrch zemský
prostředky, . lépe. odpovldajíclmi přírodě. Protože obsah
mapy nelze zobrazit je.n fotoplánem, který tvoři podstatnou část této' mapy, nutno zvolit také vhodné kartografické zobrazóvacl prostředky.
Tyto prostředky
musej!
odpovldat chárakteru
fotoplánu, hlavně svými rozměry,
barvou a tvarem. Využitlm fotoplánu je obsah této mapy
větší než mapy dosavadnl. Na základě srovnáni s přlrodou byly vytvořeny tři varianty této mapy. ÚSGK požádá
otisky těchto map a praco\'níci ústavů budou mlt jistě
přlležitost tyto mapy shlédnout & vyjádřit se k nim. Nebudu zde proto popisovat podrobněji vypracováni map.
Jde zde v' podstatě o zobrazeni fotoplánu barvami, které
odpovldají přlrodě. Zalesněné části se zobrazuji fotopláněm v modrozelené barvě (značky dřeva a výška strom11
je černá), role hnědým fotoplánem a louky fotoplánem
ve žlutozelené barvě. Modré barvy je užito pro zobrazeni
vod, provedených ryUnou, černé barvy pro sldliště a komunikace. '.Výkopy a násypy jsou zobrazeny podle své
šlřky rů.zně silnou· červenot!.čarou.
Vrstewlice jsou červenohnědé a písmo ,černé.

o

a pro kopii na bimetalickou
desku želatinová vrstva.
K dosaženi požadovaného souhlasu nátisku s tiskem je
nutno zvolit optimálnl koncentraci tiskové barvy v tiskařském stroji. Dobře vybavená knihovna a dokumentačni služba tohoto ústavu může nám posloužit svými pře- _
klady a časopisy.
Návštěva Geograficko-kartografického
ústavu v G6tě
byla podniknuta hlavně za účelem pÍ'ohlldky mechanismu přlstroje Uhertype a k ověření zkušenosti s metodou
ryti do vrstvy. V kartografickém
odděleni tohoto ústavu
se vyhotovují i některé mapy malého .měřltka rytlm do
vrstvy. Pracovnici použlvaJI při ryti hlavně prstenec pro
polohopis a vrstevnice ryji jednoduchým rýtkem. Kvalita
rytiny byla výtečná. Protože barva rycl vrstvy je červenohnědá, zbarvili si pracovnici světelný zdroj zeleně a
tlm dosáhli přljemaějšlch
pracovnlch podmlnek.
V ústavě se hlavně pracuje na školnlch a nástěných
mnohobarevných mapách. Byla nám ukázána mapa okresů k pedagogickým
účelům v měřítku 1 :100000, jejlž
čtyřnásobná zvětšenina bude sloužit za mapu nástěnnou.
Pokud jde o fotosazbu, potvrdila exkurse správnost
myšleaky, na ,které byl založen návrh fotosázecího stroje VÚGTK. U tohoto návrhu je. provedeno automatické,
nastavováni
plsmen a využito děrnoštltkových
stroj11.
Fotosázecl stroj Uhertype, který je v Geograficko-kartografickém ústavu· v G6tě, mádiTě části: vlastni fotosázecl
stroj a promltací část (Meteur).
Tento stroj je významný tím, že je jednlm z prvních
fotosázeclch strojů. pro kartografické
účely a že splňuje
základnl požadavky na fotosazbu: automatické řaděni písem, automatické zaostřováni a osvit. Protože tyto úkony
dělá stroj mecha·aickým zař!zenlm, jsou rozměry zvláště
promltacl části značné. Kromě toho je nutno pro umlstěni názvu na desku provést dVOJIpromítánI. Tlm se rychlost stroje zmenšuje:
3. Závěr
Studijnl cesta do NDR umožnila výměnu zkušenosti
předevšlm z oboru ryti map do vrstvy a z oboru fotosazby. Toto první stadium výměny zkušenosti bude plsemným stykem stále prohlubováao a přátelství navázané s pracovnlky kartografické
služby NDR utužováno.
Bylo SOuhlasně konstatováno, že k zrychleni tempa vývoje v kartografii by přispěla častějšl výměna zkušeností
a užší koordinace výzkumných a vývojových pracl v rámci socialistického tábora.
K informaci našich pracovnlků o práci geodet11 a kartografů v NDR přispěje promltmltí filmu "Vom Luftbild
zur Karte", jehož promltnutí bude v ČSR zajištěno. Pro
informaci Illašich pracovnlkl1 byly uloženy také všechny
materiály z této cesty v knihovně VÚGTK. Tyto materiály
obsahují kromě literatury a mapy také diapositivy kartografických plsem.
Konečně je nutno znova zd11raznit přátelstvl a obětavost pracovnlků
Kartografického
ústavu v Postupimi,
zvláště soudruhfJ. inž. Postulky, inž. Lehmana a inž.
Ziemra a vyslovit jim upřímný dík za poskytnuté informace.

Nakladatelská

hlídka SNTL

Geodetickf a kartografický sbornfk, sv. 8. 74 stran A4,
37 obrázků, 41 tabulek. Rada teoretické literatury, 1960,
26. E x k u r se
1200 výtisků. Brož. 13,10 Kčs.
Naše studijnl cesta byla doplněna 'd.věma exkursemi:
Sbornlk obsahuje čtyři odborná pojednání, která jsou
do Výzkumného ústavu pro grafickou techniku v Lipsku
jednak přlspěvkem ,ke zhodnoceni československých geoa Geograficko-kartografick~ho
ústavu v G6tě. Tato exzákladní trigonokurse měla za účel využit přlležitosti
návštěvy NDR detických základů - československé
metrické sltě, československé trigonomerické sltě I. řádu
k studiu zkušenosti s rytlm geografických map, výrobou
ryclch vrstev a koastrukce fotosázecího stroje Uhertype. , a základnl nivelačnl sltě ČSR - a jednak přlspěvkem
Výzkumný ústav pro grafickou techniku v Lipsku pra- l ke zkvalitněni a zhospodárněni měřických prací v podzemních prostorech, zejména v dolech, zavedenlm důlní
cuje na receptu rycí vrstvy pro negativnl rytI. Jeho
paralaktické polygonometrie se svislou lati.
dalšlm úkolem je výroba preparační
vrstvy pro umělé
hmoty (usnadnění kresby na f6lie) a výroba tuší pro
Pravidelný odbě~ našeho časopisu si můžete zajistit
kresbu na umělou hmotu. Byly ukázány vzorky vrstev
zaslánlm přihlášky
na adresu POŠTOVNí NOVINOVÝ
pro negativnl' ryti, které mají červené zabarveni, jsou
jednovrstvé
a vyráběay z domáclch surovin.
.
ORAD, ústřední
administrace
časopisů, Jindřišská
14,
Praha 3. ,V tomto ústavu byl také řešen problém souhlasu nátisku s tiskem. Provedenými zkouškami bylo dokázáno,
Tamtéž obdržlte i staršl člsla časopIsů, pokud vám
že nejlepšl shody se dosáhne, jestliže se použiji pro ná
chybějl do úplnosti ročnlků nebo máte o ně zvláštnl zátisk jemně zrněné desky zinkové a pro tisk nákladu
jem. Objednávky vám zprostředkuje také mlstní,poštovnf
bimetalické desky. Pro vyhotoven! kopie na zinkovou
úřad.
desku byla použita polyvinilalkoholová kop!rovacl vrstva
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'řírůstkymapové
čs.:

dokumentace VÚGTK

Vi

Praze

,

vývoj mapového
zobrazení
území Československé
republiky
1. díl
Mapy českých zemí do pgloviny
18. století
vydala. ÚSGK. Autor textu doc.dr.
Karel Kuchař. Zpracoval
a vy·
tiskl KRU v Praze. 1. vydání - 1959. Náklad 2300 výtísku. Provedení
mapové částí:
ofs.et. Formát' 28X36 cm. Cena vázaného
výtísku
Kčs 50.-.
,
VOGTK, čís. přír. 29/60.
Jedním z příspěvku
vydavatelské
činností
Ostře dní správy
geodezie a kartografie
v období dovršování
kulturní
revoluce
je vydání vícesvazkového
díla o vývoji kartografického
zobrazení
území
Československé
republiky.
'
První svazek této publikace
obsahuje
text na' 53 stranách,
který
doprovází
uk'ázky dochovaných'
nejstaršich
map českých
zemí do
poloviny 16. století. V textu je p.Ddáván přehled
toho, co je známo
o autorech
a jejich čínností,
upozorňuje
na hlavní znaky té. které
otištěné
mapy na její vztahy
k mapám
starším
í následujícím.
Zároveň je textem čtenář uváděn do literaturv
o vývoji naší kartogl'afie. Aby nebyl příliš
rozptylován,
jsou poznámky
pod čarou
omezeny na nejnutnější
žívotapisná
data a výklady
cizojazyčných
termínú
odsunuty
na konec textu.
Po resumé
v jazyku
ruském,
anglickém,
francouzském
a němecKém
následuje
řada
dvanácti
velmí Zd\lřilých
ukázek
samostatných
historíckých
map, Čech, Mo·
ravy a Slezska.
,
JSou to: Nejsta"rší mapa Čech z rokU 1518 mistra Mikuláše Klau·
dyána, Crigingerova
mapa Če.ch z roku 1566, ukázkp střední
části
Aretinovy mapy Čech z roku 1619", Vogtovy z roku' 1712, Miillerovy
z roku 1720 .a ukázka
z Miillerovy
rukopísné
mapy Berounského
a Budějovického
kraje.
Dále je J,l\'edena Fabricíova
mapa Moravy
z roku 1569, Komenského
z roku
1627, :střední
část Víscherovy
,mapy Moravy z roku 1692, část Mllllerovy mapy Moravy z roku 1716,
Helwigovy
mapy Slezska
z roku
1561 a část Víelij.ndovy
mapy
opavska
a Těšínska. 'z roku '1731í.
' .
Tato publikace
má příbližit
klasická ,díla naší' kartografíe
dnešku
a sezljámit nejen širokou
veřejnost,
ale í odborníky',
do jaké míry
mohou
být staré
mapy
pramenem
pro
poznání
někdejší
naší
krajiny.
A t I as y :
Historický
atlas revolučního
hnutí
Doplňkové
mapy a dodatky
1954-1959
Vydala ÚSGK. Zpracoval
a vytískl KRÚ v Praze. 1. vydání - 1959
Náklad 7500 výtísků.
Provedení:
mapy a obálka ~ ofset. texty knihtísk.
Formát 22.5X32 cm. Cena Kčs 7,-.
VÚGTK, čís. přír. 28/60.
Historický
atlas
revolučního
hnutí,
který
vyšel
v roce 1956,
znázorňuje
na mapách
historické
jevy, fakta a problémy
převážně
do roku 1955. Ústředni
správa
.geodézie
a kartografie
předkládá
nyni veřejnosti
dalšich
16 map, které
jsou doplňkem
ke zmíněnémuatlasu.
Tyto doplňkové'
mapy rozšiřují
historické
údaje již
některých
uveřejněných
map, a to o událostí
od roku 1955 do roku
1958, popřípadě
do poloviny
1959. Mimo to jsou v doplňcích
otištěny další nové mapy. jako například:
"vývoj revolučního
dělnic·
kého hnutí na Slovensku
od jeho počátku
do roku 1918", "Hnutí
husitů
a bratříků
na Slovensku
v 15. ,století",
"Osvobozeni
ČSR
Sovětskou
armádou
v roce 1945", "vývoj
a rozpad
francouzského
impéria
v letech
1830..,.1958" apod.
Doplňkové' mapy a dodatky
mají sloužit naší veřejností,
příspět
ke studiu historie
a ulehčit
studium
našeho
i mezinárodního
děl·
nického
hnutí,
dějin KSSS, dějin KSČ i studium
národně
osvobo·
zeneckých
boj u národů
v koloniálních
a závislých
zemích od roku
1955 do roku' 1958-59.
Malý atlas světa - Příruční
vydání.
Vydala ÚSGK. Zpracoval
a
mapovou část vytiskl KRÚ v Praze. Sazbu a tisk textové části a rej·
stříku
zeměpisných
názvů
provedl
n. p. Mír; závod
01, Praha.
Třetí vydání - 1959. Náklad 60210 výtisků
[110001-170210).
Provedení:
mapová
část a přebal
ofset.
textová
část a rejstřík
zeměpisných
J;1áZVŮ- kníhtislt.
Formát 15X 21.5 cm. Cena vázaného
výtisku
Kčs 22,-,
VÚGTK,- čís. přír. 25/60
Třetí' vydání tohoto
atlasu
je doplněno
v obsáhlé
textové
části
četnými nejnovějšímí
zeměpispými
údaji. Mapová část je rozšířena
o velký počet dodatkových
mapek
s politick~m
ro~dělením,
d~l"
nejnovějšími
statistickými
údaji a plánky velkych mest s hlavmml
komunikacemi.
'
.
Závěr,em je zpracovan
abecední
seznam názvu sídlišť a fyzícko·
zeměpisných
útvarů
a jevu.
Atlas do&'áhl již Velkého nákladu
a je nadále
vyhledáván
a po,žadován 'širokým, okruhem
zájemců.
Malý atlas sveta (1. a· 2. diel]. Vydala SGK na Slovensku.
Spracoval KRÚ'v Modre·Harmónii
v'"spolupráci
s KRO v Prahe. Vytlačil
KRÚ v Modre-Harmónli.
Sadzbu a tlač textovej
častl a abecedného
zoznamu
uskutočnili
Tlačiarne
Slovenského
národného
povstania,
n. p., Martin, prevodzovňa
Ružomberok.
2. doplnené
slovenské
vydanie
1959. Náklad
15 400 výtlačkov
(10 001-25 400). Formát
29)(21.5 cm. Cena viazaného
výtlačku
(1. a 2. diel) Kčs 55,-.
VÚGTK, čís. přír. 11/60.
Malý atlas světa obsahuje
122 hlavních
map II. dil) a na 384
stranách
text a abecední
seznam zeměpisných
názvu (2. díll.
Ma,py druhého,
slovenského
vydání i texty k mapám byly upraveny, pokud
to výrobní
postup
dovolil,
podle nových
poznatků
v roce 1958-59.
,
Nově byly zpracovány
téměř
všechny
mapy hospodářského
cha·
rakteru,
zvláště mapy Československé
republiky,
SS~R a ostatních
lidově demokratických
států a í kapitalistického
sveta.
'
Mapy Československé
republiky
byly dále obohaceny.
o mapu
průměrné
roční
teploty,
pruměrných
ročních
srážek,
půdních
typů a d<uhů, jakož i o novou mapu hospodářsk~ho
přehledu.
Dále
byla nově zpracována
mapa
e!50nomických
o.blas!~. SSSR. Čínsk~
'lidová
republika
byla
zpracovana
podle
nelnovelšlch
podkladu
v mapě politicko·administrativní,
hospodářské
a národnostní.
Všechny doplňky
byly provedeny
podle výsledků
sovětské
a svě·
tové kartografie.
.
_ Školský
atlas
československých
dejín.
Vydala
USGK. spracoval
KRO v Prahe. Mapovou časť a obálku vytlačil
KRÚ v Prahe, sadzbu
a tlač abecedného
zoznamu ,názvov vykonal Orbis, n. p., závod' 01,
1. vydanie - 1959:, Náklad 10210 výtlačkov.
Tlač: ofset.
F'ormát 21.5 X30,5 cm: ob"ah 44 stran map a 18 stran textu. Cena
vázan~110 výtisku Kčs 22.20.
VÚGTK, čís přír. 24/6p.
školníhistorícký
atle's "schválilo
Povereníctvo
školstva
a kultúry
v 1. vydaní ako pomocnú
kníhu pre všeobecnovzdelávacie
školy".

Atlas má týž obsah

i provedeni

jako

české

vydáni.

Nástěnné
mapy:
Československá
republika
- fysická
mapa
[české vydání)
Československá
republika
- fyzická
mapa (slovenské
vydání]
, Měřítko 1 :400 OOO.Plochojevné
kuželové
zobrazení.
Vydala ÚSGK.
Zpracoval
a vytiskl
KRÚ v praZe. 1. vydání - 1959. Náklad 4000
souborů
(české vydání),
1500 souborů
(slovenské
vydání).
Provedení: ofset. soubor
o třech listech
rozměru
kresby
(celé] 199X108
centimetrů.
Cena v listech
Kčs 24,70.
VÚGTK, čis. přír, 35/60 (české vydání)
VÚGTK, čís. přír. 36/60 (slovenslté
vydání)
Nové vydání
nástěnné
mapy
Československé
republiky
se liší
od předchozích
vydání
kartografickým
zpracováním
fyzických
poměrů.
.
Kontrastním
stinováním
terénu
v šedé barvě při šikmém osvět·
lení a vybarvením
ploch mezi vrstevnicemi
podle zvolených
stupnic je zvýšen
prostorový
dojem
modelace
terénu,
takže
mapa
působí velmi plasticky.
Hydrografická
síť a města v šesti velikostech
podle počtu obyvatel doplňují
tuto mapu.
.
Nástěnná
m,apa 1e schválena
ministerstvem
školství
a kultury
v prvním vydání a na Slovensku
Povereníctvem
školstva
a kultúry
jako učební pomůcka
pro školy všeobecně
vzdělávací.
Českosloven.ká
republika
- hospodářská
mapa.
.
Měřitko 1:400000. Stejnoploché
kuželové
zobrazení.
Vydala ÚSGK.
Zpracoval
a vytiskl
KRU v Praze. 2. vydání - 1959. Náklad 2000
souboru
[3001-5000). Soubor o třech listech rozměru
kresby (celé]
196.5X102 cm. provedení:
ofset. cena v listech, Kčs 23.90.
YÚGTK, čís. přír. 34/60.'
Skolní nástěnná
mapa v druhém
vydání je doplněna
podle nejnovějších
statistických
údajů. Podává ucelený hospodářský
přehled
s výrazně
patrnými
hospodářskými
a prumyslovými
ceatry.
Afrika - hospodářská
mapa (české- vydání]
Afrika -. IHlspodárska
mapa (slovenské
vydání]
Měřitko
1:6000000.
Stejnoploché
azimutální
zobraZení
Lambertovo. Vydala ÚSGK. Zpracoval
a vytiskl KRÚ v Praze. 1. vydání 1959. Náklad 2500 souboru
(české vydání),
1000 souborů
(slovenské
vydání).
Provedení:
ofset. Soubor o čtyřech
listech
rozměru
kresby (celé) 124X155 cm. Cena v listech Kčs 29.-.
VÚGTK, čis. přír. 37/60 (české vydání)
VÚGTK, čís. přír. 38/60 (slovenské
vydání].
Školní nástěnná
mapa schválená
ministerstvem
školství
a kultury
(na Slovensku
Povereníctvem
školstva
a kultúry]
pro školy všeobecně vzdělávaci
má v podkladu
pastelovými
barvami
vyznačeny
zemědělské
a i neproduktivní
oblasti.
Těžba nerostných
surovin
je vyznačena
smluvenými
znaky
VB velikosti
a barvě
podle výskytu, prúrnysl ,podle zastoupeni.
Hvězdicové
znaky jsou pro elektrárny
tepelné
a vodní.
Hydrografická
síť, železnice
a silnice
v území s řídkou
železniční
sítí a města ve čtyřech
velikostech
podle
počtu
obyvatel
doplňují
tuto novou
mapu
hospodářského
přehledu
Afriky.
Pravěké
osídlení
českých
zemí a Slovenska
před
příchodem
Slovanu
(české vydání)
Praveké
osidleníe
českých
krajín
a Slovenska
pred príchodom
Slovanov
(slovenské
vydáni)
Měřítko 10400000. Rovlloplošné
kuželové
zobrazeni.
Vydala ÚSKG.
Zpracoval
a vytiskl
KRÚ v Praze. 1. vydáni - 1960. Náklad 4000
souboru
(české vydání),
1300 souboru
(slovenské
vydání).
Provedení: ofset. Soubor o třech listech
rozměrů
kresby
{celé] 199XI08
centimetru.
Cena v listech
Kčs 24.70.
VŮGTK, čís. přír. 39/60 (české vydání)'
VÚGTK, čís. přír. 5'5/60 (slovenské
vydání].
Školní nástěnná
mapa schválená
ministerstvem
školství
a kultury
(na Slovensku
Povereníctvem
školst1ia
a kultúry]
prp školy vše·
obecně vzdělávací.
Hlavni mapa v hranicích
ČSR, jejíž orientační.
náplň tvoří vodní
síť a některá
dnešní
sídliště,
obsahuje
"Osídlení
zemí českých
ft
Slovenska
v době rozkvětu
lidu popeJnicových
poli (13. - 3. století
př. n. 1.)" a významnější
naleziště
popelnicových
poli. smluvené
značky jsou různobarevné
podle druhů
nalezišť.
..
V levém dolním rohu hlavni mapy je dodatková
mapa ČSR v měřitku 1:1 500000 s náplní "Osidlení
v době Římské [konec 1. století
p'ř. n. I. - 4. síoletl po n. 1.) a v pravém
horním rohu je dodatková mapa ČSR, téhož měřítka
s obsahem
"Osídlení
ve starší
a
střední' době kamenné
(do 4. tis. př .. n. 1.) a v době nejstarších
zemědělcu
v mladší
a pozdní
době kamenné
(3.-2. tis. n. 1.)".
K četným smluveným
značkám
je u každé mapy vysvětlující
text.
První světová
válka
(1914-1918)
(české vydání)
Prvá svetová
vojna (1914-1918)
(slovenské
vydání!
Měřítko
1:3 500 000. Plochojevné
azimutální
zobrazeni.
Vydala
OSGK. Zpracoval
a vytisklKRÚ
v Praze. 1. vydání - 1959. Náklad
3000 souborů
(české vydání),
1000 souborů
(slovenské
vydání].
Provedení:
ofset.
Soubor
o čtyřech
listech
rozměru
kresby
(celé]
'160XI39,5 cm. Cena v listech
Kčs 25.50.
VÚGTK, čís přír. 32/60 (české vydání]
VÚGTK, čís. přír. 33/60 (slovenské
vydání).
Školní nástěnná
mapa schválená
ministerstvem
školství
a kultury [na Slovensku
Povereníctvem
školstva
a. kultúry)
pro školy
všeobecně
vzdělávaCÍ.
Mapa Evropy,
jejíž orientační
náplní
je jemně stínovaný
terén
a hydrografická
síť s nejnutnějším
místopisem,
má podkladem
politický
kolorít
Dohody na počátku
války,
států
přistoupivších
k Dohodě později,
Ústředních
mocností
na počátku
války,
států
přistoupivších
k Ústředním
mocnostem
později a státu neutrálních.
Modře jsou vyznačeny
hraníce
evropských
státu
před válkou
a
červeně po válce.
Mapa obsahuje
bojišté: Západni,
Východní,
Balkánské,
Italské,
Kavkazské
a bojiště
na Blizkém východě.
Fronty
jsou vyznačeny
barvou
útočící
strany
a příslušným
rokem.
Nový pruběh
fronty
je vyznačen
pouze tam, kde se. proti dřívějšimu
stavu podstatněji
změnil.
Data a značky jsou v' barvě útočící
strany
nebo v barvě
vítěze.
V horním
levém rohu hla"ní
mapy jsou dodatkové
mapy "Cíle
imperlalistíckých
státu"
v měřítku
1:12000000,
"Západní
bojíště
,a okupační
pásma"
v měřítku
1:2000000 a v pravém
horním rohu
"Mimoevropská
bojiště"
v měřítku
1:80000000.
.,
svaz soVětských
socialistických
republik.
Politicko-admlnistra.tívní mapa.
Měřítko
1:6 000 000. Kuželové
zobrazení.
Vydala
OSGK.
Zpracoval
a vytiskl KRÚ v Praze. sazbu a tisk .textové částí abe·
cedního
seznamu
názvů provedl
n. p. Mír v 'Praze.
1. vydání 1959. Náklad 5344 výtisků.
Provedení:
mapová část - ofset, tex~ová

I

část a seznam názvll - knihtisk.
Mapa na dvou listech o rozlY :;ru
kresby
(celé) 152X91 cm. Cena mapy a textu: KČS 19-.
VÚGTK, čís. přír. 31/60.
Mapa evropské
a asijské částí SSSR v politickém
kolorítu má zakreslenou
hydrografickou
síť, nejdllležitější
železníce
a námořní
spoje. Města jsou uvedena v šesti velikostech
podle počtu obyvatel.
Odlišeny
jsou
hraníce
SSSR, hranice
polárních'
oblastí
SSSR,
hraníce
SSR, ASSR, krajll a oblastí,
autonomních
oblastí,
národnostních
okruhů a hranice
ostatních
států.
K mapě je vydán v příloze
"Abecední
seznam
názvll",
který
obsahuje
přehled
svazových
a autonomních
sovětských
socialistických republik
a v seznamu
při názvech
označení
k snazšímu
vyhledávání
v mapě.
Mapa Světa. Měřítko 1:30 000 000. Polykonické
zobrazení
CNIIGAiK,
varianta
1939-1949. Vydala ÚSGK. Zpracoval a vytiskl KRÚ v Praze.
1. vydání
1960. N,áklad 10 350 výtiskll.
Mapa na dvou listech.
celkového
rozměru
160X94 cm. cena Kčs 14.-.
VÚGTK, čís. přír. 30/60.
Nástěnná
mapa v politíckém
koloritu
má zakreslené
hlavní železníce, silníce a nárriOřní spoje. Města jsou v pěti velikostech
podle počtu obyvatel.
Veškeré
názvy sídlišť jsou v mapě uvedeny
v pllvodnim
znění jako na úředních
mapách čJo,v lexikonech
příslušného
státu;
pouze na území SSSR jsou uvedeny· rusky v českém přepisu.
Názvy. států a zemí a názvy fYZícko-zeměpisné
jsou
uvede!lY vesměs ve vžitém českém znění; jestliže není český název,
je užito názvu ve znění pllyodním.
Na okraji mapy jsou další do)illlkové
mapy, vlajky všech států
a zemí
světa
a tabulka
nejkratších
vzdáleností
velkých
měst
světa.
.
Tato mapa by neměla
chybět v žádném
závodě, úřadě,
ani ve
škole.
Súbor turistických
máp
Nízke Tatry. Západná
časť. Míerka 1:75000. Vydala SGK na slo
vensku.
Spracoval
a vytlačil
KRÚ v Modre'Harmónii.
Vydanie 1960. Náklad 22400 výtlačkov.
Tlač: ofset.
Rozměr kresby 56.5X57 cm, složená
do formátu
13X22 cm. Cena
Kčs 3.-.
Nízke Tatry. Východná
časť. Mierka 1:75000. vydala SGK na SI0ve.nsku. Spracoval
a vytlačíl
KRÚ v Modre-Harmónii.
Vydanie
1960. Náklad 22 400 výtlačkov.
Tlač: ofset.
Rozměr kresby
56,5 X57 cm, složená do formátu
13 X22 cm. Cena
Kčs 3.-. '
VOGTK, čís. přír. 14/60 (souborně).
Plešťany - Trenč. Teplice - Lllhl/čovice. Mierka 1:75000. Vydala
SGK na Slovensku.
Spravoval
a vytlačil
KRÚ v Modre-Harmónii.
1. vydanie .....:1959. Náklad 35 400 výtlačkov.
Tlač: ofset.
'
Rozměr kresby 62 X85 cm, .složená do formátu
13 X22 cm. Cena

Kčs5.-.

VÚGTK, čls. přír. 15/60.
Trlbeč Vtáčnlk.
Mierka 1:75000. Vydala
SGK na Slovensku.
Spracoval
KRO v Modre-Harmónii.
Vytlačil KRů v Prahe.
1. vydanie -'- 1959. Náklad 8600 výtlačkov.
Tlač: ofset.
Rozměr kresby 99,5X73
cm, složená
do formátu
13X22 cm. Cena
Kčs 6.-.
VÚGTK, čís. přír. 78/60.
Turistická
mapa
prostoru
severozápadně
od Banské
Stiavnice
mezi tokem Hronu a Nitry.
Uvedené turistické
mapy s tvarem
terénu
vyznačeným
vrstevnicemi a k6tami
výšin, zeleně
vybarvenými
lesy, hydrograffckou
sítí a poža1ovaným.
místopisem
mají zakresleny
hlavní silnice, železnice
a turistické
cesty. Kromě běžných
smhlvených
značek
je
použito' zvláštních
značek
pro turistiku
djiIežitýclÍ.
Turistickou
náplň uvedených
map schválil SÚV čstv
v Bratislavě.
Mapy doprovází
"stručný
turistický
a ku1túrno-vÍastivedný
obsah".
RlIzné:
Ceskoslovenská
republika
- fysická mapa (české vydání)
Ceskoslovenská
repuhlika
- fyzická mapa (slovenské
vydání)
Měřítko 1:1 500 000. Plochojevné
kuželová zobrazení.
Vydala OSGK.
Zpracoval
a Vytiskl KRO v Praze. 1. vydání ~ 1959. Náklad 150000
výt1skll (české vydání),
30 000 výtiskll
(slovenské
vydání].
Provedení: ofset. Rozměr kresby 53X29 cm. Cena Kčs 0.80.
VÚGTK, čís. přír. 40/60 (české vydání].
VÚGTK, čís. přír. 41/60 (slovenské
vydání).
Příruční
mapa má provedeni
jako nástěnná
mapa
v měřítku
1:400000.
Mapa hradů a zámků Československé
republiky.
Měřítko 1:750000.
-Kuželové
zobrazen!.
Vydala
OSGK. Zpracoval
a· mapovou
část
s obálkou vytiskl KRO v Praze. Sazbu a tisk textové části a rejstříku provedl n. p. Orbis, závod Dl. 4. vydání [1. knižní).' Náklad
65000 výtiski\.
Provedení:
mapová část a obálka - ofset, textová
část a rejstřík
knihtisk,
fotoreprodukce
hlubotisk.
Formát
13 X 22 cm. Cena brož. vydání Kčs 9,-.
VOGTK, čís. přír. 27/60.
Mapa vychází
v nové příruční
knižní
úpravě
na 16 stranách,
s přehledným
kladem listů mapy, abecedním
seznamem
názvů objektů zobrazených
na mapě, stručným
přehledem
vývoje hradů a
zámků a obrazovou
přílohou.
Brožované vydání je ve vkusné obálce potažené
slabou folií z PVC.
.
Oríentačni
plán hlavního
města prahy.
Měřitko 1:15000. Vydala
OSGK. Zpracoval
a mapovou
část vytiskl
KRÚ v Praze. Textovou
část vytiskl
n. p. Mír, závod 01, Praha.
Čtvrté vydání
1959.
Náklad 92350 výtiski\ [274851 - 367200). Provedení:
mapová část
a obálka :- ofset, textová část - knihtisk.
Rozměr kresby plánu
74,5X60,5 cm, složený a vložený do textové částí formátu -13X21.5
centimetru.
Cena Kčs 5.-.
VÚGTK, čís. přír. 26/60,
orientační
plán v provedení
předchozích
vydání
je' vložen
do
knižního
formátu informativní
textové části v pěti jazycích - česky, rusky, anglicky,
francouzsky
a německy
- se seznamem
ulic
a náměstí,
mapkou
mootských
zajímavostí,
s mapkou tratí
městských .dopravních
prostředků.
Obálka
je potažena
slabou
folií
z PVC.

Orientačný
plán Bratislavy,
hlavného
mesta
Slovenska.
Míerka
1:10000. Vydala SGK na Slovensku.
spracoval
a vytlačil KRÚ v Modre-Harmónii.
2. vydanie
1959. Náklad
27000 (20001 47000)
vftlačkov.
Tlač: ofset.
Rozměr kresby 81.5X52 cm, složený do formátu
13X21 cm. Cena
KčS 2.50.
VÚGTK, čís. přír. 13/60.
Orientační
plán bratislavských
městských
-obvodů je v druhém
vydání rozšířen o prievoz a Trnávku, části městských
obvodů 2 a 4.
Na zadní straně plánu jsou navíc "Stručné
informácie
o Bratislave" a "Schéma
uličnej dopravy
velkej Bratislavy".
Vodách
a rybárska
'mapa Hrona.
Mierka 1:40000. Vydala SGK
na Slovensku.
Spracoval
a vytlačil
KRO v Modre-Hormónii.
Spolupracoval:
Slovenský svaz rybárov v 2iline. Turistickú
náplň schválil sOv CSTV značkárska
komisia odboru
turistiky.
1. vydanie
- 1960. Náklad 5400 výtlačkov.
Tlač: ofset.
Formát 13X19.5 cm. Cena Kčs 8,-.
VOGTK, čís. přir. 12/60.
Mapa knižního
formátu
zobrazuje
na 36 listech
tok Hronu od
pramene
až po ústí do Dunaje a je doprovázena
popísem souběžně
se zobrazeními.
V závěru je klad listi\ a přehled
vodáckých,
rybářských
a turistických
značek.
Tato mapa je ve stejném provedení
jako jíž dříve vydaná "Vodácká a rybářská'
mapa Lužnice".
Sonpis<a . mapa zaníklých
osad v Cechách.
zpracoval
doc. dr.
František
Roubík, člen korespondent
CSAV. Vydalo Nakladatelství
CSAV - 1959. Stran 161, map 9. Formát 21.5X30 cm. Cena vázaného
výtisku Kčs 29.-.
VÚGTK, .Čís. přír. 50/60.
Autor úvodem podá.vá rozbor pramenných
podkladů
s připominkou, že "soupis
je za dnešního
stavu předběžných
prací shrnutim
všech dosud známých
zpráv a zmínek v pramenech
a literatuře
o zaniklých
osadách
v čechách
a prvním pokusem o jejich kartografické
zobrazení.
.'
soupis
je sestaven
podle krajů a okresů,
odpovídajících
stavu
správního
členění
někdejší
země C&ské ke stavu 1. ledna
1951.
U názvu každé zaniklé
osady je popsáno
místo, uveden přibližný
letopočet
a ve zkratce příslušná
literatura.
Pořadové
číslo uvedené
u osady je zároveň číslem vyznačeným
v map'ě příslušného
kraje a
v okrese v místě udávajícím
bývalou přibližnou
polohu osady.
Po soupisu
následuje
dodatkový
seznam
osad, jež nelze lokalísovat do okresů, literatura
o zaniklých
osadách,
přehledný
seznam
všech zaniklých
osad, přehled
zkratek
a citací a rejstřík
místní.
Přílohou
je 9 mapek krajů, v jejichž okresech
jsou čísly vyznačeny zaniklé
osady.
Soupis je záslužnou
prací, která podle autora
má oživit v našich krajich
a. okresech
podrobnější
studium
otázek,
souvisejících
se zaniklými
osadami
v čechách.
NDR:

Stadtplan
postdam.
Měřítko :1.:25000. DEWAG - Werbung Be.rlin.
Rozměr kresby 74.5X54
cm, složený
do formátu
12X20 cm. Cena
DM 1,25.
VÚGTK, čís. přír. 16/60.
Strasseniibersíchtsplan
Weímar. Měřítko 1:12500. DEWAG - Werbung Berlin. Vydání - 1959. Rozměr kresby
35.5 X41 cm, složený
do formátu
12X21 cm. cena DM 1.-.
VÚGTK, číS. přír. 17/60.
Strasseniibersichtsplan
Karl·Marx-Stadt.
Měřítko
1:20 ODD, DEWAG
Werbung
Berlin. vydání
1959. Rozměr kresby
57,5x70 em.
-.složený do formátu
12.5X20.5 cm. Cena DM 1,-.
VOGTK, čís. přír. 18/60.
Strasseniiberslchtsplan
Radlumhad
Brambach.
Měřítko
1:7500,
DEWAG - Werbung Berlín. vydání - 1959. Rozměr kresby 54X36,5
centímetru,
složený do formátu
12 X21 cm. Cena DM 1,20.
VÚGTK, čís. přír. 19/60.
oríentační
plány měst vydávané
pro cízinecký
ruch s informa'
tivním přehledem
na rubu mapý jsou přehledné
a dobře čítelné.
MAĎARSKO:
Badacsony
és kiirnyéke,
[Badacsony
s okolím.)
pohledová
mapa.
Vydal Kartografický
podník "cartographia"
ÁFTH v Budapešti.
Vy·
tiskla "Ofset-tiskárna"
v Budapešti.
Vydání - 1959. Rozměr 'kres·
by 43,S X30,5 cm.
VOGTK, čís. přír. 479/59.
Vlsegrád.
Távlatl
térképe.
[Visegrád,
Pohledová
mapa.)
vydal
Kartografický
podník
"cartograP!l.íť.:.
ÁFTH v Budapešti.
V"tiskla
"ofset - tiskárna"
v Budapeští.'
~ní
1959. Rozměr
kresby
43.5 X30.5 cm.
'.
VOGTK, čís. přír. 480/59.
Badacsony
na severozápadním
břehu Balatonu,
nejv~tš;ho
jezera
ve Střední
Evropě
a Vísegrád,
historické
městečko
v plvabném
ohbí Dunaje na sever od Budapešti
jsou oblíbenými
t'lrístickýmí
a rekreačními
středisky.
Pohledové
mapky pro turistiku
jsou přehledné,
Larevně pitsobíve
a dobře čitelně.
Bala járási
jogú város.
(Baja, okresní
mesto.)
vydáni
1959.
Náklad 4000 výtisků. Rozměr kresby 21.5 X25.5 cm. Cena l't 5,50.
VÚGTK, čís. přír. 80/60.
Kecskemét
járási
jogú város.
{Kecskemét,
okresní
město.]
Vy·
dání 1959. Náklad 4100 výtisků.
Rozměr kresby
33.5 X31.5 cm.
Cena Ft 5,50.
VÚGTK, čís. přír. 81/60.
Szentendre
járási
jogú város.
(szentendre,
okresní
město.]
Vy·
dání 1959. Náklad
6000 výtisků.
Rozměr
kresby
21 X30.5 cm.
cena Ft 5,50.
VÚGTK, čís. přír. 82/60.
Uvedené plány okresních
měst vydal Kartografický
podnik ÁFTH
v Budapešti.
Vytiskla "ofset - tískárna"
v Budapešti.
Plány okresních
měst jsou 4- až 6barevné,
se zvětšeninami
středu města, ve výřezu na okraji plánu, z nichž jsou zobrazeny
nebo
smluvenými
značkami
vyznačeny
veřejné
budovy,
podníky.
různé
pamětíhodnosti
atd. U některých
pláml je seznam ulic, kulturních
podniki\ apod.
Hor.

Vydává
Ústřední
správa
geodézíe
a' kartografíe
ve Státním
nakladatelství
techníckE'!
literatury,
n. pc, Spálená
51, Praha 2 - Nové
Město, tel. 234441. - Redakce:
Ústřední
správa
geodézie
a karto grafíe,
Kostelní
42, Praha
7 -Holešovice.
Vedoucí
redakce
Inž.
Vladíslav
Sachunský.
Výkonný
redaktor
ínž. Frantíšěk
Storkán,
tel. 774-41-lnzertní
oddělení:
SNTL, Praha 2, Spálená
51, telefon
234441, linka
369. Tiskne
Mír, novinářskě
závody, závod 1, Prll.ce, Václavské
náměsti
15, Praha 3-Nově
Město. - Vychází
12krát
ročně:
totoí číslo vyšlo 17. 5. 1960. Cena jednotlivého
čísla
Kčs 4,-;
celoroční
předplatné
Kčs 48,-.
- Admlnlstrace:
POštuvní novínový
úřad,
Jindt'l!iská
14, Praha 3. Objednávky
přijímá
každý
po~tovní
úřad
nebo
doručov'ltel.
Do sazby
4. 4. 1960,
do tisku
10: 5. 1960; náklado- 2300 výtlski't. Papír:
text a přlioha
7208-11/70
g, ob,álka 7209-41/80 g. -J Otisk dovolen
jen s udáním pramene
a se zachováním
autorských
práv.
'
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