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528.722.6':528.4 Roule, M.
Koordimetr' ve výrobnim, cyklu technickohospodáfského
mapoVlini.
Programy koordimetru a jejich využitelnost při vyhoto-
vování. technickohospodářských map. Programy pro re-
lativní. a absolutní ·orientaci. Způsob a přesnost re-
gistrace modelových souřadnic. Program transformace.
Progrp.m pro výpočet výměr. Použití. koordimetru ve
.spojení se stereometrografem (harmonogram).
1964, Geodetický a kartografický obzor, sv. 10, 'č. 6,
str. 129-134.

528.422.061.6.061.2 Vyskočil, P.
Vliv, teploty a refrakce na nlvellli!ní. měřen!.
Výsledky zkušebního IIÍěření, provedené ve Výzkumném
ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém
s přístrojem Zeiss Ni 004 a Opton Ni 2 ve zkušebním
bodovém poli Geodetické observatoře Pecný. Popis pq-
užité metody, která dovoluje' částečně rozčlenit chyby
přístrojové od chyb laťových a vnějších. Výsledky roz-
borů vlivu teploty na přístroj a refrakce na nivelační
měření.

1964, Geodetický a kartografický. obzol', sv. 10, č. 6,
str. 134-137.

528.541.2.025.1-187.4 . KunsŠberger, J.
Přesná nivelace nivelai!ními stroji s kompenzátorem. I

Přehled o současné zahraniční literatuře, pojednávajíci.
o chybách nivelačních přístrojů S kompenzátorem. vý-
sledky zahraničních výzkumů a,něl$:teré praktické PO""
kyny. Mechanická hysterese závěsu kompenzátoru. Zku-
šenpsti s nivelačním přístrojem KONI 007.

1964, Geodeticl!:ý a kartografický obzor, sv. 10. č~ 6.
str. 138-140.

528.927:655.3 Jiřelová, J.
Předzcitlivěné tiskové desky.
Popis základních druhů tiskových forem pro ofsetový
tisk. Zrnění tiskových desek sé zvláštním' zaměřením
na éloxáž hliníkových fólií. Technologie zpracování
kopie na předzcitlivěné desce. Výhody použití před-
zcitlivěných desek. Srovnávací tabulka.
1964, Geodetický, a kartografický obzor, sv. 10, č. 6,
str. 140-142.

Využití pozemní fotogrammetrie při zaměřování staveb-
, ních památek.
Zkušenosti ČVUT při zaměřování objektů pro potřeby
Státní památkové péče. Použí'-rané fotogrammetrické me~
tady. Určování' vlícovacíCh bodů. Vyhotovení fotop.Iánů
fasád metodou jednosnímkové fotogrammetrie. Vyhoto-
ve'nl plánů fasád stereofotogrammetrickou metodou. Přl-
kl,!dy použit!. \

1964, Geodetický a kartografický obzor, sv. 10, Č. 6,
str: 142-146.

536.5 Pelikán, M.
Měření teploty termistorovým teploměrem.
Popis termistorových teplom,ěrů. Konstrukce termisto-
rového teploměru pro potřeby geodézie. Postup měření
termistorovým tepll(lměrem. Porovnání, údajů teploměru
rtuťového a termistorového.
1964, Geodetický a kartografický obzor, sv. 10,' č. 6.
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• Kunssberger, J.
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compensateUJr 138
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Šmidrkal, J.
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PeliJkán, M.
Messurage de la température .8;U moyen du Thermistor-
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Comp'lément du plan des taches thěmatiques de l'Admi-
nistration Centrale de Géodésie et Gartographie destiné
aux rationa'lisatellrs et inventeuI'S du secteur de géo-
děsie. et oartographie 149

211 Vanický, M.
Zakreslení rohu mapových listu G"a1!ssova zobrazení a
průsečíků sekčních čar do map zobJ:azeuých podle In-
strukce A - 1/64. ZN byJ patlán 7. 1. 1964 a zavedený
26. 2: 19.64v ÚGK Pardubice.

ZtransformujI se rohy mapových listů v Křovákově
zobrazení· do souřadnicového systému 1942 a. pomocí
koordinátografu se zobrazí čtvercová ~ listů v Gaus~
sově zobrazení.

231
Oprava hledačky podzemních rozvodů -
podán 25.7. 1963 a zavedený v únoru
Brno.

ZN obsahuje řadu zlepšení směřujících k lepšímu
provozu zařízení, jako je úprava přijímače, varovný
nápis na Vysílačce, úprava hledací antény, opatření
soupravy sluchátky s pěnovou gumou, silné svorky na
připevnění vodiče k vedení, drátěné kostry na navinutí
elektrických vodiči1, vybavení soupravy zkoušečkou
WADAS a jiným nářadím. Úprava soupravy na hledá-
ní podzemních rozvodů je významným doplněním po-
třebných nále~tostí pro bezpečnější a pohodlnější práci.
241 , Kostka, M.
Přehledný seznam nevyhodnocených bodů - 2/84. ZN"

- byl podán 23. 1. 1964 a zavedený 14. 2. 1964 v ÚGK
Brno. .

1 list A4' obsahuje 1 000 čísel bodů, které pou-
hým zaškrtnutím a přepsáním jednoho písmene jako
znaku . pro důvod nevyhodnocenI na stereoplanigrafu
umoŽňUji aritmetickým uspořádáním' dobrý přehled
o všech bodech a zároveň zrychluje dříve, pomalý zá"
pis jednotlivých bodit
242' Janiš, I.
Nastavování výšek na stereoplanigrafu pomocíelektro-
motoru - 17/82. ZN byl podán 25. 10. 1962 a zaveden
15. 12. 1964 v GÚ Bratislava.

ZN odstraňuje namáhavé nastavení výšek nohou,
zejména v horských terénech s velkými výškovými roz-
díly p,ři vykonávání AT.
245 Buchta, P.
Razítko na fotogrammetrické signály a výstražné tabul-
ky na ochranných tyčích k bodovému poli - 1/64.
ZN byl podán 22. 2. 1964 a zavedený 10. 3. 1964 v ÚGK
Žilina

Předmětem zlepŠení je gumové razítko a barva,
kterými se rázítkují upozornění na fotogrammetrické
sIgnály a výstražné tabulky pro ochranné tyče bodo-
vého pole. Využitím ZN se tato práce zrychlí azhospo~
dární a je levnější. Barva je trvalá, nesmyje se deštěm.
Práce mohou provádět ipomocnI dělníci.
342 ' Mestek, K.
Oprav:a v provádění JEPpočetní stanicí - 44/62. ZN
byl podán 18. 12. 1963 a zavedený 12. 2. 1964 v ÚGK
Pardubice.

ZN řeší rychlé získání p6dkladfi pro rozdělení ve-
likostních skupin sektoru 19 pro sumarizaci sektoro-
vých přehledů JEP.

Mach, J.
30/63. ZN byl
1964 v ÚGK

37 Šakový, J.
Zpevnění map JEP - 19/63. ZN byl podán 25. ,11. 1963
a zavedený" 1. 2. 1964 v ÚGK Bratislava.

Zpevnění sepiových kopií pozemkových map JEP,
které sloužily j,ako pracovní mapy, provádí se pomocí
ochranného latexového nátěru z rubové strany mapo-
vého Hstu. Latexový nátěr zpevňuje a zesiluje slabý
papír .. Tím se zvýší doba používání pracovních map
JEP á evidenčních map 'U MNV. Mapový operát JEP se
stane trvanlivějším a úhlednějším.

38 Maňkoš, F.
Předtisk nálež«ostí polního náčrtu pro NTP - 40/63.
iN byl podán 14.,12. 1963 a zavedený 12. 2. 1964
v ÚGK Brnlr. :

Vhodné uspořádání předtištěných náležitostí polní-
ho náčrtu pro NTP urychluje jejich zapsání do náčrtu
bez obav, že by na místě došlo k jejich případnému
vynechání.



Roule, M.:Koordímetr ve výrobním cyklu technicko-
hospodářského mapování
528.541.2.205.1-187.4

KOORDIMETR VE VÝROBNfM CYKLU
technickohospodářského mapování
528.722.6;528.4

Geodetický a kartografický obzor
roč. 10 (52) číslo 6/1964129

Inž. Miroslav Roule, Výzkumný ústav geodetický,
topografický a kartografi!;:ký, Praha

Koordimetr, automatické elektrické zařízení vyrobené
v závodech VEB Car! Zeiss" Jena, umožňuje registraci
modelových souřadnic a na rozdíl od jiných je-
dnoúčelových registrátorů (např. Wild - EK5a) ještě
provádět několilr programově řízených výpočetnich
operací při vyhotovování map fotogrammetrickou me-
todou. Koordimetr pracuje samostatně i ve spojení se
stereometrografem nebostereoplanigrafem. V souvi-
slosti s, jeho uvedením do provozu vyvstává otázka,
jakým způsobem budou jeho možnosti využity při fo-
togrammetrickém vyhotovování technickohospodář-
ských map. Toto pojednání chcé ukázat výsledky,
kterých bylo při řešení uvedené otázky autorem dosa-
ženo u ÚGK Oeské Budějovice, a tak přispět k celko-
vému výzkumu, který probíhá a bude zakončen v roce
1964 ve VúGTK Praha.

Aby bylo možno závazně stanovit, kterými pro-
gramy se bude koordimetr ve spojení se stereometro-
grafem podílet na vyhotovování technickohospodář-
'ských map, bylo nutno vyzkoušet a časově sledovat
jednotlivé programy koordimetru a podle možností pro-
gramů stanovit jejich ekonomické využití, případně
spolehlivost s ohledem na poruchovost zařízení. Dále
bylo sledováno, zda je zapotřebí provádět registraci
modelových souřadnic bodů polohopisné složky mapy
ve dvou řadách, nebo jen v jedné.

Na..základě ověření spolehlivosti a. hospodárnosti
spojení obou příStrojů byl pak navržen vhodný postup
při jejich využití i s ohledem na další zpracování
výsledků pomocí děrnoštítkových strojů, nebo samo-
činných počítačů a stanoven harmonogram používání
.výpočtového zařízení.

Především bylo nutné stanovit poruchovost zařízení.
Proto byly v období téměř čtyř měsíců sledovány
veškeré ~ávady vyskytující se ná, stereometrografu a
koordimetru. Pro stanovení pravděpodobné doby tech·
nicko-organizačních ztrát .zařízení byly uvažovány
jep ty, kdy obsluha nemohla pracovat na jiném pra-
covním úseku. Z výsledků vyplynulo,že se zmíněné
ztráty (zejména ~íky koordiinetru, který je dosti po·
ruchový) v průměru blíží k hodnotě 1 hodiny na smě-
nu. To je hodnota značná a musí být při stanovení
nutné spotřeby času ve výrobním procesu uvažována;

2.1. Programy pro relati vní' a absolutní orien-
taci

Koordimetru jako výpočetního zařízení je možno po-
užít jak při relativní orientaci, tak i při horizontaci
modelu. .

Program Č. 480- relativní orientace na čtyři orientační
body -řeší zkrácený postup výpočtu oprav .prvků
vzájemné orientace z měřených paralax, které počítá
z rozdílu monokulárního čtení y souřadnic. Oas, po·

třebný pro relativní orientaci prováděnou na koordi-
metru, je v průměru 2 hodiny s přípravou vlastního
programu, což téměř odpovídá spotřebě času při a-
plikaci opticko-mechanického způsobu orientace s čí-
selným dorovnáním v tiskopisu Geodizie č. 289.
Monokulární měření vertikálních paralax je však ne-
sporně pohodlnější a méně namáhavé, než jejich ste-
reoskopické sledování. Osobní chyby jsou eliminovány
na minimum, neboť hodnoty jsou snímány ze stereo~
metrografu mechanicky. Práce je lehce kontrolovatelná
a výpočet oprav je mnohdy kvalitnější. Program lze
užít i v případech, kdy orientační body nejsou zcela
symetricky rozložený na ploše stereo dvoj ice. Před
použitím programu je výhodné provést na orientač-
ních bodech v prostoru hlavních bodů snímků hrubou
orientaci opticko-mechanickým způsobem (XI a bil)'
Průměrný počet aproximací je 5 až 7. Program je
možno s výhodou použít při vyhodnocování technicko-
h.0spodářskýchmap·l ~
-.. Program č. 6 - 1wrizontace modelu na čtyři vlí-
covací body - umožňuje vypočítat veškeré opravy
pro horizontaci modelu: společné sklony dá>,
d.Q, opravu dz a opravudwn pro odstranění hyperbo-
lické deformace modelu. Průměrná spotřeba času pro
horizontaci modelu je 2 hodiny 40 minut včetně pří-
p.ravy progra111u.Ze srovnání s průměrným časem ho-
rizontace bez koordimetru (2 hod. 20 min.) vyplývá,
že použití programu časově od:('lovídáobvyklému způ-
sobu. Také zde platí, že práce vyhodnocovatele je
velice usnadněna - program vyžaduje jen výškové
nastavení měřické značky na. vlicovaci bod a.vysazení
příslušné výšky na klávesnici- řídicího pultu koordi-
metru. Vhodnost programu potvrzují dosavadní pro-
vozní zkušenosti. při vyhodnocování technickohospo-
dářských map.

2.2. Způso b a přesnost registrace modelových
souřadnic

Registraci modelových souřadnic lze provádět pro~-
my č. 1•.2,3 a 9. Protechnickohospodiířské lllapování
je nejvýhodnější program č. 9. Údaje jsou registrovány
jednak zápisem v tiskopisu a. jednak děrovány do děr-
né pásky v pětistopém mezinárodním kódu. Registruje
se osmimístné číslo bodu, modelové souřadnice x, y
a nadmořská výška h, přepočtená z modelové sou-
řadnice z (mm) podle výra,zu h = z.m ±.a. Práci znač-
ně urychluje příručníkláves:p.ice umístěná wímo na
stereometrografu, která umožňuje registraci čísla.
bodu. Dttlší zpracování výsledků registrace je možno
provádět na samočinných počítačích přímo z děrné
pásky, na děrnoštítkových strojích přes předěrovač
pásky, i -na koordimetru z tiskopisu. Údaje na děrné
pásce jsou seřazeny pro další zpracování na děrno-
štítkových strojích n. p. Aritma. Vyděrované hodnoty
nejsou zatíženy osobními chybami z děrování.

Rychlost chodu programu koordimetru umožň~e
za osmihodinovou pracovní směnu registrovat a dě-

1964/129
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Roule, M.: Koordimetr ve výrobním cyklu technicko-
hospodáf'ského mapování

List mapy (138)-3 , (197)-3 (161)-3 (178)-2 (160)-2 (161)-1 I (161)-2

,
Počet bodů registrovaných 417 336 156 573 286 454 466
% 72 100 72 86 78 71 75

,

Počet bodů rnn-egistrova.ných 16& O 60 92 B3 183 159
% 28 O 28 14 22 29 25

Počet stereodvojic 18 Pooot bodů Počet bodů
Počet bodů celkem 3431 reg. .celkem 2688 nereg. celkem 743

% 78,3 % 21,7

.' rovat údaje 25()až 260 bodů. V přípa.dě, že bude tech·
nickohosÍlOdářská mapa zpracována graficko.číselnoll
metodou (registruji Be stabilizova.né a. signalizované
podrobné body držebnostních hranic,'Q body jedno-
značně identifikovatelné), je nutno uvažova~ prů-
měrně, 20% bodů vyhodnocených pouze graficky
(tab. I; oborem grafického vyhodnocováni -jsou 10-
mové.body hranice vzděláváni a pod.).
Regi8tr~ce v tom případě postihne asi 200 až 210
bodů za osmihodinovou pracovni směnu (spotřeba
času na jeden registrovaný bod je asi 2,28 min.).
Při grafickočíselném vyhodnocováni 18 stereoQ.vojic
z lokality' Lipno, prováděném ÚGK České Budějovice
v měřítku mapy 1 : 2000, byl statisticky sledován
počet registrovaných bodů a čas potřebný k vyhod-
noceni polohopisné slo~ky map. Z této bilance skb-
t!3čné spotřeby času vyplývá, že při registraci lze za
jednu směn,u zpracovat průměrně 203,35 bodu, což
předešlé úraze odpovídá. " ,
Závažným problémem bylo stanoveni llutnostire-

gistrace ve dvou, nebo jen v' jedné' řadě.' Proto byly
ve dvou řadách zpracovány identifikovatelné body
z 18 stereodvojic a sledovány odchylky mezI řadami -
měřítko snimku 1 : 9 000, měřítko modelu 1 : 6 000,
měřítko mapy 1:2000. Aby statistický soubor od-
chylek nepyl kladně ovlivňován, byly uvažovány i od-
chylky, které překračovaly dopustné odchylky stano-
vené instrukci THM, t.j. ± 0,04 mm a ± 0,30 m a
odchylky bodů, narkteré bylo výškové i polohové .na~
staveni nejisté (ploty aj.). Byly vybráný sterrodvo-
jice z průběhu celé ~oby provozu koordimetru. Tim
bylyzarúčeny ~ěžné podmínky provozu zařizeni, které
mohoulq:lýkoliv na.stat.,Všeehny odchylky byly uva-
žovány i co do znamének; aby mohlo býť ověřeno
Gaussovo rozloženi chyb, a tim potvrzena oprávně-
nost aplikace zásad vyrovnáva.ciho počtu. Ze statistic-
kého souboru byly vyloučeny markantni nesrovnallmti,
na které je vyhodnocovatel ihned upozorněn, a které
vypUsti a nahradí hodnotami správnými. Nejedná se
o chyby.•.které by ovlivňovaly s~ubor,pozorováni, ale
většinou ~ nesrovnalosti zaviněné poruchami me-
chaniemu kool'mmetru či stereometrograiu (tab. II).
Pro získané soubory pozorování bylykonstruováný
křivky odpovídající rozloženi chyb 00 do velikosti a
množství (2]. Pro 80uřádnice x -a y svým charakterem
splňuji předpoklady.Gáussova rozloženi chyb. Křivka
pro souřádnici z je poněkud odlišného charakteru. Na-
povídál že v množině jsou z hlediska přesnosti dvě
skupiny proměřovllných_bodů; jednak určené velmi
přesně (jednoznáčně výškově identifl.kovatelné) a jed-

nak body určené s menši přesností (s menší jistotou
ve výškovém nastaveni). Žádnákřivkavšakneukazuje
výskyt systematických chyb, tj.jedná se pouze o chy-
by nahodilé (tab. III):
Pro statistický soubor byly určeny maximální chýby'
jako.2,5násobek stfednichohyb a při porovnáni
s dopustnou odchylkou, stanovenou instrukcí THM,
usuzováno na nutnost registrace ve dvou nebo jen
v jedné řadě.

Svým charakterem -jsou jednótlivá pozorováni
měřické dvojice (pozorování 01' on). Rozdíl 0Ir-""OI ==
= L1 (diference) by měl být v ideálním případě roven
nule. Vyskytne-li se hodnota L1 =F O, má charakter

Tab. II.

Výskyt omylů

Chybna Chybné I <?hybna
<:;1810 číslován~ ldentifl-

Počet 'Cá t registrace kace
n dvo- reg. 8 zaviněná

jice bodú mapy poruchami I zaviněné obslnhon,I . koordimetru stroje ,

1 0410 128 1/4 O O O
2 0411 82 1/4 1 O O
3 0614 40 1/4 O 2 O
4 0615 116 3/4 4 3 1
5 0906 150 1/2 2 O O
6 0905 62, 1/4 O O O
7 0904 124 1/4 O 1 1
8 0508 174 1/2 11 1 2
9 0507, 280 1/2 7 1 O
10 0510 276 1/2 8 2 O
11 05Q9 190 1/2 4 O O
12 0412 209 1/2 1 6. 2
13 0705 225 1/3 3 2 I 1
14 0704 252 1/3 2 O O
15 0703 96 1/3 O

I
O O

16 0505 32 1/4[ O 2 O
17 0506 74 1/4 I O -- 1 1
18 ,0504 180 1/2\ C O O

- -! 47 8 ,Celkem 2688 21
I
I

Procentuální JG."

Ivyjádření 1,74% 0,78% 0,30%

Poznámka: Průměrný počet registrovaných "!?odů
lJ-advojici = 150. Jedná se O lokalitu Lipno (UGK
C. Budějovice), kde je velmi řídký polohopis. Na loka-
litách vnitrozemských je nutno počítat až s Myřnásob-
Kem počtu bodů, pro místní tratě s šestinásobkem
a více. --
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skutečné chyby e- A. Potom střední chyba aritme-_
tického průměru z daného výběru skutečnýeh ch~b

• o 1 V [u]Je dána vztahem: mUI = ±""2 00 n- .

",'mI.II = ± 0,004 mm,

mtn = ± 0,000 mm v měřítku snímku;
m;. II = ± 0,014 mm na Z sloupci.

Střední chyba jednoho m.ěření (v jedné řadě) je dána
vztahem: 'mJ = ± ml, II' V2"
Pro soubor pozorovan! je

mi',= ± 0,006 mm,
mf = ± 0,008 mm v měřítku snímku;
mi = ± 0,020 mm na Z sloupci.

Maxíiná~ chyJ. souboru byla uvažována mma,x = ±
± 2,5. ml [2].

Pro soubor odchylek v souřadnici x je m~~x = ±
± 0,015 mm, tedy hlub oko pod dopustnou odchylkou,
stanoVenou instrukcí THM. Tuto dopustnou odchylku
± 0,040 mm překračuje jen 0,25% diferencÍ soubóru.
Z toho vyplývá, že výskyt větších odchylek je za-
nedbatelný a pro modelové souřadnice x není za-
potřebí registrovat body ve dvou řadáůh.

Pro soubor odchylek v souřadnici Y je maximální
chyba ~ax = ± 0,020 mm také pod dopustnou od-
chylkou, kterou překračuje, 1,4% diferencí uvažované
množiny. I toto ňmožství je možno zanedbat, protože
ostatní chyby ovlivňující stereofotogrammetrickou me-
todu se projeví mnohdy markantněji, zejména sys-
tematicky (lokální srážka materiálu, přesvětlení apod.)
Mohou se.tedy i modelové souřadnice y registrovat jen
v jedné řadě.

Maximální chyba pro soubor odchylek v souřad-
nici z, m~ax = ± 0,050 mm, tj. -~ax = ± 30,0 cm,
je shodná" s dopustnou odchylkou ± 30 cm, stanove-
nou instrukcíTHM a 6% diferencí je větších než tato
mez. Soubor zcela neodpovídá zákonům Gaussova
rozložení chyb. Aby bylo zaručeno, že nebudou pře-
kročeny dopustnéodchylky, je nutné provádět re-
gistraci ve dvou řadách a za .;výsledné hodnoty sou-
řadnic z považovat aritmetický průměr obou řad.

Vzhledem k poměrně nejistému odečítání výšek
by bylo nuotné provádět veškerou registraci bodů ve
dvou řadách. Výškopis technickohospOdářských map
je !však jednoznačně zobrazen vrstevnicemi a výšky
bodů jsou kontrolní. V místních tratích, na silnicích,
železnicích a pod. je vhodné provádět výškopisná mě-
fení technickou nivelací. Registraci ve dvou řadách je
proto nutno provádět jen u bodů, pro něž žádáme
fotogrammetrickouvýšku. Především jsou to body
bodového pole, dále body použité jako stanoviska
doměření, důležité pro údržbu mapy, případně body
kótované (další zkušenosti z průběhu prací při TlIM
tento požadavek upřesní). Dvojí registrace na uve-
dených bodech se stane nezbytnou kontrolou mecha-
nické funkce koordimetru i stereometrografu a bude

dokumentovat přesnost práce fotogrammetriCkých
.oddílŮ. Transformace souřadnic bodů se provede
zvlášť pro obě řady, tj. důležité body budou kontrolo·
vány dvojím výpočtem, při čemž se výsledné hodnoty
souřadnic získají aritmetiekým průměrem. Tím bude
dostatečně kontrolováno v1astníprovedení transfor- -
mace a mechanická funkce výpočetních zařízení, např.
děrnoštitkových strojit

1 3 7

5432101 45OE

o 2 8

9 8

2.3 Program transformace

Početní transformaci -(Helmertovu a Strincovu) lze
nejvýhodněji pr@vádět programem č. 7 nezávisle na
fotogrammetrickém vyhodnocení, podle základních
vztahů: X = a1x +- biy + CI'

Za předpokladu, že budou v osmihodinové pracovní
době na koordimetru transformovány body jen po-
mocí jednoho transformačního klíče, je možno zpraco"
vat přibližně 270 až 280 bodů bez výpočtu klíče. Při
užití více transformačních klíčů počet bodů úměrně
klesá, např. pro 4 transformační klíče asi 23()..--240 bo-
dů, pro 6 asi 20ů-'-21O bodl\ atd. V hrubé kalkulaci
lze předpokládat, že výpočet jednoho bodu stojí asi
0,75 Kčs. Nevýhodou programu koordimetru je po-
měrně zdlouhavé zpraeování. Ófslo snímkové řady á
stereodvojice i výšku je možno k podrobným bodům
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připisovat pouze ručně. O spolehlivosti transformace
na koordimetru není také ještě možno provést od-
povědné závěry.

Samočinný počítač, např. Elliot 803 A, vypočítá
'.stejný počet bodů (270-280) za méně než 18 minut.
~ákladyna výpočet jsou asi o 40% menší než při
výpočtu nakoordimetru. Dvojí nezávislý výpočet
jednoho bodu stojí asi 0,45 až 0,50 Kčs. Největší vý-
hodou) při použití samočinného počítače však je,
že pocítá transformační klíče i s vyrovnáním (ZUSE
Z11 asi za 6 min.) a dokáže postupně transformovat
body zaměřené různou metodou do jedné soustavy
,(např. body z'doměření).

Při výpočtu transformace na děrnoštítkových
strojích, jmenovitě na počítači Aritma T 520, je možno
za osmihodinovou pracovní dobu provést dvojí ne-
závislý výpočet až 1 100 bodů (1 bod přibližně za
21 vteřin) [3]. Z kalkulace vyplývá, že cena za vý-
počet 1 bodu je asi 0,44 Kčs, ovšem bez poměrně dra-
hého "ýpočtu .transformačních klíčů mimo děrno-
štítkory počítač. Výhodou tohoto postupu je, že po
výpočtu transformace může být velmi jednoduše sesta-
ven seznam souřadnic bodů v aritmetickém pořadí.

,Z toho vyplývá, že nejvýhodnější i nejlevnější je
provedení transformace na samočinných počítačích.
Výpočet na děrnoštítkových strojích však není mar-
kantně horší a navíc je v současné době jednotlivým
ústavům rezortu ÚSGK tato výpočetní technika do-
sažitelnější. Využiti programu pro výpočet transfor-
mace na koordimetru je vhodné omezit na ojedinělé,
zvláštní případy, neboť při hromadném vyhotovování
technickohospodářských map je pro svou značnou
časovou spotřebu nevýhodný. Je účelnější ponechat
volné strojové hodiny koordimetru na jiné programy
a transformaci plně mechanizovat (např. na děrno-
štítkových strojích). .

Pro analytický výpočet výměr je vhodný program č. 8,
kdy koordimetr pracuje nezávisle na stereometografu.

Základem výpočtu je vzorec P=~.L Y"'_l(X",- X"_2)'

Postupné nastavování souřadnic bodů obvodového po-
lygonu na klaviatuře Hl a HlI může probíhat pravoto-
čivě i levotočivě. ()asovou spotřebu pro výpočet výmě-
ry libovolného obrazce na koordimentru je možno sta·
novit dle vztahu (n + 2) .1 min. (včetně kontroly), kde
n je počet vrcholů obrazce. Za jednu osmihodinovou
pracovni směnu, při odečtení předpokládané porucho- .
vosti a ztrátových časů, je možno vypočítat výměry
např. 30 průměrných parcelo 10 vrcholech. Z hrubé
kalkulace lze předpokládat, že jedna položka stojí
asi 0,75 Kčs. Zajímavé však je porovnání výpočtu
na koordimetru a na elektrickém kalkulačním stroji.
Pro kalkulační stroj (např. Rheinmethall) lze čas,'
potřebný pro výpočet, stanovit vztahem (n + 1).

_ .1 min. (včetně kontroly) . .z toho vyplývá, že za jednu
osmihodinovou pracovni směnu, při odečtení pro-
stojů, je možno vypočítat 38 průměrných parcelo 10
vrcholech. Jedna položka stojí asi 0,30 Kčs.

Rychlost výpočtu výměr na koordimetru i kal-
kl lačním stroji je téměř shodná. Zdálo by se tedy, že
z finančního ,hlediska bude výhodnější používat pro
výpočet výměr kalkulačního stroje. Není to však zcela
jednoznačné. Pro výpočet na kalkulačních strojích je
nutné provést předpis souřadnic jednotlivých polo- .
žek. Při použití koordimetru lze však vhodnou orga-
nizací práce předpis vyloučit. Za 8 hodin je možno
provést předpis přibližně 300 položek, což představuje
částku asi 110-120 Kčs. Tato částka pak výpočet
na kalkulačním stroji zdraží téměř na hodnotu uva-
žovanou pro výpočet ,na koordimetru. Dále je třeba
si uvědomit, že kdyby se prováděl výpočet výměr pou-
ze na kalkulačních strojích, nebyl by koordimetr ve
výrobním cyklu jedné stereodvojice využit 11-12
hodin (viz harmonogram). Z ostatních programů by
totiž připadal v úvahu jen program transformace a
ten není výhodný (viz odst. 2.3.). V tom případě by
bylo nutno připočítat k výrobním nákladům při vý-
počtu výměr amortizační částku koordimetru za tento
čas (přibližně 130 Kčs). Konečně je "f'lůležit4 také ta
skutečnost, že z hlediska kultury práce je práce na
koordimetru daleko výhodnější, a to zejména v těch
případech, kdy se jedná o výpočet výměr obrazců o vel-
kém počtu vrcholových bodů. Je tedy zřejmé, že op-
timální řešení bude využívat obou způsobů ve vhodné
kombinaci. '

I\Určit výpočetní kapacitu saIIJ,očinných po~ftačů
a děrnoštítkových strojů při' výpočtu výměr není za·
tím možné. Jisté však je, že nejvýhodnější je výpočet
výměr na samočinných počítačích. Stačí volit program
a vložit seznam souřadnic bodů obrazce, stroj z pa-
měti vybírá příslušné souřadnice a počítá výměry
jednotlivých parcel (skupin) postupně. Provede i vy-
rovná.ní. Děrnoštítkové stroje svou. rychlostí nedo-
sahují úrovně samočinných počítačů. Bereme-li v úva-
hu obtížné programování a obsáhlou přípravu (po
výpočetních etapách. se zpracovává mnoho parcel
současně, tj. souřadnice styčných bodů je nutno děro-
vat několikrát atd.), jsou téměř rovnocenné zpracování
na koordimetru. Výhodou těchto strojů však je, že
umožňují velice jednoduše provádět sestavy po vlast-
ním výpočtu, tj. různá srovnávací sestavení, totály,
grandtotály pro JEP, kontrolní sestavy pro list mapy,·
obec, soupisy parcel apod.

Problém výpočtu výměr při technickohospodář-
ském mapování není zdaleka ještě vyřešen a bude i na-
dále předmětem rozsáhlého výzkumu. Z předchozích
úvah se však dá předpokládat, že bude účelné (ne-
bude-li k dispozici samočinný počítač) programem
Č. 8 koordimetru provádět výpočty výměr skupin,
a výměry parcel a dílů počítat na elektrických kalku·
lačních strojích. Při výpočtu výměr skupin se maximál-
ně projeví pracovní úJevypři použití koordimetru,pro-
tože se většinou jedná o skupinové obrazce s velkým \
počtem vrcholových bodů, kdy je výpočet výměr na
kalkulačních strojích namáhavý a náročný. Na rozdíl
od dosavadního způsobu je vhodné volit skupiny omen-
ším počtu parcel. Klesne tím náročnost při určování
výměr parcel a dílů. Výsledky tabelované koordi-
metrem a výměry parcel a dílů se pak mohou jako
prvotní doklad předávat SPS, kde se pomocí štítků
provedou zmíněné sestavy (písemný operát). Tím se ne-
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zbavujeme největších výhod děrnoštítkového zpra-
cování.

Poznámka:

Velké možnosti skýtá také druhá modifikace pro-
gramu č. 8, kdy ~oordimetr pracuje ve spojení svysíla-
cími selsyny. V takovém případě se objevuje možnost
volit jako -vysílfl.če přímoselsyny kreslicího stolu a
získávat souřadníce lomových bodů parcel pro automa-
tický výpočet výměr z grafického podkladu (originálu
mapy), pomocí mikroskopu stolu. To znamená, že
bud,e-li pohybem ramen stolu míkroskop, umístěpý
v tuhovníku, nastavován na lomové body parcely, bude
automaticky program č. S_provádět výpočet její vý-
měry. Takové přímé spojení číselníků stolu a koordi·
metru by vyžadovalo pouze instalací přívodu elektric-
kéhoproudu transformovaného na napětí IlO V lť sel-
synům stolu' a přímé kabelové propojení selsynů stolu
a řídící:p.opultu koordimetru.

3. Použiti stereometrografll a koordimetrn ve výrob"
nim cyklu TRH

Uvedené úvahy je možno shrnout v harmonogramu vy-
užití stereometrografu a koordimetru při vyhotovování
technickohospodářských map. Předpokládejme prů-
měrnou stereodvojici vYhodnocovanou graficko - čí-
selnou.metodou v měřítku mapy 1 : 2Qoo, obsahující
polní trať s roztroušenou zástavbou. Polohopis obsa-
huje 500 registrovaných bodů, přičemž počet bodů,
které je nutno registrovat ve dvou řadách, kolísá mezi
40 až 60. (Jak ukázaly rozbory, je tento 'počet pro růz-
né mapové listy téměř neměnný).

Ve volné kapacitě koordimetru při vyhodnocování
a kontrole výškopisu je výhodné provádět výpočet
výměr skupin. Koordimetr praouje nezávisle na ste-
reometrografu a umožňuje vypočítat výměry např.
45 prŮJ,D.ěrnýchskupin o 10 vroholech, nebo 16 až
17 skupin Q 30 vrcholech a pod. V případě, že bude
mapa zpracovávána výhradně metodou číselnou a bu-
dou-li pro tento účel předávány informace na děrné
-pásce, mohou být na koordimetru v tomto volném čase
děrovány do děrné pásky další údaje, potřebné pro
konstrukci mapy (nápř. z doměření). V tomto případě

•
se do automatického psacího stroje koordimetru
vloží zvlášť pro ténto účel konstruovaná řídicí lišta a
děrovač jel ovládán klaviaturou psacího stroje (děruje
pouze hodnoty číslicové - u ÚGKČ. Budějovice
rl'lalizováno 6.5. 1963).

- příprava s~ereometrografu a koordimetru
50 min:

---'-relativní orientace s použitím -
koordimetru

- absolutní orientace s použitím ko-
ordimetru

- kontrola orientace

4 hod. 20 min.

30 min.

- vyhodnocení polohopisu s použitím
,programu č. 9 21 hod. 30 min.

- vyhodnocení výškopisu 7 hod. 40 min.

- kontrola výškopisu a celé dvojice 3 hod. 30 min.

(Podrobný popis a postup prací je l1veden ve vý-
zkumné zprávě k úkolu č. 222016,2-1963[5]).

Uvedený postup a sled prací při využívání koordi-
metru ve spojení se stereometrografem se v současné
době jeví jako nejvýhodnější a nejekonomičtější.
Přitom předpokládáme, že programy pro výpočet
oprav relativní a absolutní orientace mohou, ale i ne·
musí být používány. Z toho je patrné, že koordimetru
bude maximálně a přednostně používáno jako regi-
stračního zařízení. Závažná je zde skutečnost, že
s ohledem na počet registrovaných bodů na stereo-
dvojici je výkon (např. měsíční) fotogrammetrického
oddílu velmi kolísavý. Ukazují to příklady pro prů-
měrné stereodvojice v ta~ulce IV.

Den I.
Směna 1-

J
2.

Hodina •~
il:

Slereomelro-
graf

Kreslici slůl

Koordimetr

Adjuslace
operálu

II.
3. 4.-

S;;

Pracovník A ~ Pracovník B ~
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Roule, M.: Koordžmetl' ve výrobním cyklu technžcko-
hospedáf'ského mapování

•. Ve všech úvahách jsme předpokládali graficko_
číselnou metodu vyhodnocování v měřítku 1 : 2000.
Užívání této metotly a měřítka pro většinu prací při
technickohospodářs~ém mapování není ještě v sou-
časn,é době jednoznačně rozhodnuto, V na.šem případě
byly tyto podmínky voleny proto, že se zdají být pro
většinu území zatím nejvýhodnější. Graftckočíselná
metoda vyhodnocení při nároěném výběru snímkového
materiálu a pečlivé práci zejména při absolutní orien-
taci skýtá vyhovující přesnost jak polohopisné kresby,
tak nově určovaných bodů bodového,pole i bodů uva-
žovaných při výpočtu výměr skupin. Předpokládáme
ov-šem,že fotogrammetrická metoda je pro dané území
vhodná a jsou p:jnězváženy otázky ekonomické. Mapo-
vání v měřítku 1 : 2000 zaručuje mezi jiným např.
určení výměr parcel a dílů·spostačující přesností (gra-
ficky, planimetricky). Ůvážíme.li, .že budoucí tech-
, nickohospodářská mapa včetně písemného operátu má
, plně. nahradit dosavadní pozemkové mapy JEP, je
přesné stanovení výměr velice potřebné.
Měřítko mapy 1 : 1000 nebylo zvlášť uvažováno.

Rozsah příslušných, mapovacích prací je menší a je-
jich výsledkem by mohly být např. příložné mapy
vyhotovené 'nejekonomičtější metodou.

Závěrem je ještě třeba říci, že maximální a efek-
tivní využití fotogrammetrické metody při vyhotovo-
vání technickohospodářských map závisí v neposlední
řadě také na kvalitě strojů, aby mohla být v plné
míře využita jejich kapacita. Je tedy nutné, aby byla

Počet I Orientace Polohopis Výškopis Počet
reg. + + +. Celkem d~ojic
bodů I kontrola kontrola kontrola hod. měsíčněhod. hod. . hod.

. ,

150 7,5 8,0

I
11,0 I 26,5 13,5

300 7,5 14,0 11,0 32,5 11,0
500 7,5 21,5 11,0 I 40,0 9,0,700 7,5 29,0 ,I, 11,0 ]' 47,5 7,5
(měsíční výkon na. průměrný počet 360 hod;

MIt = 1 :,2 0(0).

odstraněna poměrně značná poruchovost přístrojů -
jmenovitě koordimetru - a to především výrobcem,
který musí zajistit stabilizaci zařízení. Rovněž' pra-
covníci fotogrammetrických oddílů mohou přispět
svým dílem k om-ezení poruchovosti, zejména odpo-
vědným zacházením a příkladnou péčí o svěřené
stroje.

[1] Hofmann, O.: Die Bedienung des Coordimeter.
[2] Biihm, .T.: Vyrovnávaci počet (skripta).
[3] Válka, O.:'Mechanizace zprac<>ván1výsledků měření číselnými

metodami, GaKO č. 12/62
[4]Pichlík, V.: Výzkumná zpráva č. 59 - F<>togrammetrické

vyhotoveni technických map velkých měř1tek, VÚGTK 1959
[5J Výzkumná zpráva k úkolu ÚSGK Č. 222,016/2 - Začleněni

stereometrografu a koordimetru do výrobn1ho cyklu THM,
ÚGK Ů. Budějovice 1963

VLIV TEPLOTY A REFRAKCE
na nivelačni měřeni
528.422.061.6.061.2

Ini. Pavel Vyskočil, Výzkumný ústav geodetický
topografický a kartografický, Praha

Při běžně užívaných měřických póstupechi),ivelli"ce
zůstávají zpravidla všechny vnější i vnitřní vlivy,
působící na přesnost měření, smíšeny v jediném roz-
dílu obousměrného' měření. Tento stav je -sice z hle-
diska praktického měření úplně postačující, avšak /
nelze se s nbn spokojit při velmi přesné nivelaci (VPN),
např. při sledování pohybů zemské kůry a při zkouš-
kách nových typů nivelačních přístrojů.

Ve VúGTK byla vypracována metodika dvoji-
tého, obousměrného nivelačního měření a jeho rozborů,
umožňující rozčlenění chyb přístroje od chyb laťových
a vnějších. I když toto rozčlenění není naprosto doko-
nalé, neboť se jedná o rozbor měřického postupu
v měnícím se fyzikálním prostředí, kdy se jednotlivé
vliv-y mísí, poskytuje tato metoda-dostatečnou před-
stavu o dílčím vlivu jednotlivých činitelů .na přístroj
a měření. Měřický postup, zejména postihuje vliv
chyby z náklonu horizontupřístroje 1), jeho vznik

') Náklon horizontu nivelačního přístroje s kompenzátorem je
způsoben chybnou funkcí kompenzátoru. Směr náklonll závisí na
směru dalekohledu .přístroje, při němž je urovnávána jeho krabi-
-c<>válíbela. Pří jmenovaném postupu dochází pří dále popisova-
ném "laboratornim" měřeni ke kříženi skloněných horizontů, kdy
chyby nabývají opačného ~:naménka,lze tedy sledovat.a v aritme-
tickém průměru se jejich :vliv vyloučí [4].

a případné změny s teplotou a vliv refrakce. Dlouho-
době je jím možno sledovat zejména systemlttické
chyby laťové.

V dalších částech článku bude stručně popsán
měřický postup a způsob rozborů, okolnosti a výsled.
ky, jakých bylo dosaženo při zkušebním měření ve
VúGTK.

2. Podstata použité metody

Metoda nazvaná dvojité, obousměrné nivelační měření,
sestává v podstatě z dvojice nivelačnícp. měření,
zahrnující ·ve vytvořených rozdílech různé vlivy. Zá-
kladním prvkem je dvojí zaměření každé sestavy, a to
jak při postupu tam, tak i zpět. Takové měření lze vy·
jádřit symbolicky takto:

Zl'VI' P2' Z2 měřen~ tam (T) "laboratorní"
změna horizontu přístroje stavěcímišrouby

VI' 'zt, Z2' P2 měření zpět (T') "laboratorní"
Podtržené symboly p-vpřed, z-zpět značí směr daleko-
hledu přístroje s kompenz.átorem, při němž je urovná_
vána krabicová libela na alhidádě. U přístroje libe-
lového můž.e být směr dalekohledu při urovnávání
alhidádových libel libovolný, neboť před každým čte-
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ním latě je urovnávána libela nivelační, která je v tom·
to případě nejdůležitější.
Uvedené dvojité zaměření jedné sestavy představuje

jisté "laboratorní" měření tam T' a zpět T", jehož
rozdíl, který je možno pro každou sestavu vypočítat,
můžeme pro krátkost časového intervalu a neměnnost
ostatních podmínek (zejména sklon terénu, porost,
poloha Slunce apod.) považovat za rozdíl, způsobený
pouze
..:....-chybami ve čtení latí a mikrometrického bubínku,
- chybami v urovnání nivelační libely,
- chybami ,ze špatné funkce kompenzátoru,
- chybam~ z diferenciálních změn teploty (vli'v na
libely nebo kompenzátor), , .
- chybami z boření nebo zdvihu podložek (relativní$

změna),
- chybami z kroucení stativu.

Lze předpokládat, že v krátkém časovém úseku ne-
dojde ke změnám refrakčním (alespoň za stálého po-
časí), 'dále se v rozdílu neprojeví zbytkové chyby
rektifikaci nivelační libely a chyby ze zakřtvení

vemě (obě vlivem nestejné délky záměr vpřed a vzad)
Z téměř všechny chyby laťové (šikmost dosedací
Mochy, nepřesnost urovnání, nerektifikovaná libela
patě, změna délky laťového metru) a chybaz oscilace
ltížnice.

Utvořením průměru z dvojího "laboratorního"
měření T', T" získáme hodnotu převýšení jedné
sestavy při skutečném postupu tam (T). Utvořením
stejného průměru i při vlastním, skutečném měření
zpět, složeném opět ze dvou ,dílčích "laboratorních"
měření Z', ·Z", získáme nejvěrohodnější hodnotu při
skutečném postupu zpět (Z). Rozdíl převýšení T, Z
bude pak zahrnovat zejména chyby ze změněných
vnějších podmínek (včetně chyby z ~erektifikované
nivelační libely a ze zakřivení Země vlivem různé
délky záměr), k nimž došlo mezi skutečným měřením
Ta Z. Je nutno dodat, že při zkušebním měření, jehož
výsledky budou dále publikov4ny, byly pevně, sta-
bilizovány téměř všechny sestavy, a že tedy bylo
možno provádět porovnáni nejen převýšení T',Z', ale
i T, Z. Při praktickém měření lze taková srovnání
provádět pro převýšení T'" Z' pro jednotlivé sestavy,
ale pro převýšení T, Z až pro jednotlivé oddíly.

Na základě vyslovených předpokladů, vysvětle-
ných podrobněji ve zprávě [4J, lze říci, že rozdíly utvo-
řené z postupu T', Z' budou v sobě zahrnovM .pře-
vážně chyby strojové, rozdíly utvořené z postupu
T, Z pak spíše vlivy faťové a vnější.

3. Okolnosti zkušebního mflření a postup rozborl\

Při zkušebním měření, konaném 'V červenci 1962 ve
zkušebním bodovém poli geodetické observatoře Pec-
ný" bylo měřeno uvedeným poStupem současně f!e
dvěma přístroji: Zeiss Ni 004 a 'Opton Ni 2. Měřeno
bylo na stejný pár itlvarových nivelačních latí s půl-
eentimetrovým dělením, 'jejichž postavení nebylo
běhemníěření jedné sestavy oběma přístroji mě:qěno.
Zkušební měření probíhalo při růzllýchvnějších :pod~
mínkách a byly měřeny následujícípořaay:
A - pořad délky 740m, celkové prevýšeníI7,l-m,

po lesní cestě:

AI Ikrlit v ranních (T) a večerních hodinách (Z),
A2 Ikrát v poledních hodinách s různými hori-

zonty obou přístrojů (Zeiss Ni 004 průměrně
o 0,4 m níže), ,

B - pořad 'délky 4QOm, celkové převýšení 10,9 m,
po lesní cestě:
Bl Ikrát v ranních (T) a večerních (Z) hodinách,
B2 Ikrát v ranních (T) a večerních (Z) hodinách,
Ba Ikrát v poledních hodinách,
B4 Ikrát v poledních hodinách,

C - pořad délky 270 m, celkové převýšení 3,7 m, po
široké lesní cestě:
CI 2krát v poledních hodinách s různými hori- .

zónty přístroj ů,
• •

D - pořad délky 290 m, převýšení 4,3 m, v otevřeném
terénu:
Dl Ikrát v ranních hodinách krátkými zámě-

rami,
D2 Ikrát v poledních hodinách,
Da 2krát v poledních hodinách s různými hori·

zonty, Ni 2 bez slunečníku,
D4 2krát v poledních hodinách s různými ho-

rizonty.
Pro vytvoření společného základu pro srovnání

dosažených výsledků byly při tom počítány střední
chyby podle obvyklých rovnic s tím rozdílem, že byly
počítány z rozdílů stabilizovaných sestav jako oddílů.
Z jednotlivých rozdílů d (jak T', Z' tak i T, Z) byly
jako výsledek stanoveny střední kilometrové chyby
obousměrné (jednoduché) nivelace podle rovnice

'v 1 '[ d
2

], mo ' ±~ n;' R
kde ft je délka sestavy a n počet sestav jako oddílii.
Protože byla všechna zkušební měření konána za pří.
tomnostisystematických vlivů, jsou tyto střední chyby
ve skutečnosti kvazichybami. Měřický materiál u-
možnil počítat podle ;uvedené rovnice střední kilo··
metrové chyby z rozdilů T', T" při měření T; střední
kilometrové chyby z roz'dílů měření Z', Z" při postupu
Z; jejich kvadratické středy (m~, uvedené v tab. I),
střední kilometrové chyby z rozdílu měření T, Z
(mo, uvedené v'tab. I); střední chyby z rozdílů mezi
výslednými průměry, dosaženými přístrojem Ni 004
a Ni 2.

Mimo uvedené střední chyby byly počítány ještě
střední kilometrové chyby m~.?mopodle stejné rovnice,
z rozdílů měření T', T", Z', Z" a T, Z celkově pro
každý zaměřený pořad jako oddíl. Zatímco první
střední chyby jsou odvozeny z jistého, zváženého,
průměrně velikého rozdílu bez oWedu na znaménko,
reagují střední chyby m~ "laboratorní" a m: "sku-
tečné" na seskupení znamének a velikost rozdílů
v oddílu. Jejich vzrůst oproti prvním chybám cha-
rakterizuje sYstematické působení některých vlivů.

/ -

4. Výsledky zkušebního měření

Výsledky· rozborů zkušebních merem JSou uvedeny
v tab. 1. Zde značí: n - poče~ sestav v pořadu,
Ii - praměr~ou délku sestavy v pořadu, t - p;i{.
měrnou teplotu při měření, symboly AI' .. Bl .. atd. se
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shodují se symboly, vysvětlenými v předchozím od-
stavci, -právě •tak, jako symbolické označení jednotli-
vých středních kvazikilometrových chyb mo'

Věnujme nejprve pozoruost středním chybám
"vnitřním", určeným z měření T', Z'. U přístroje
Opton Ni 2 je patrný vliv skloněného horizontu pří,.
stroje a systematika této chyby, obr,á,žejíéíse ve vzrůs-
tu ch~by m~. Při tom je zřejmé, že v každé skupině
pořadů jsou tyto střední chyby vyšší při měření v ran·
ních a večeruích hodinách (nižší teploty) než při měření
během dne (eavyšších teplot). Tato okolnost,spolu
s menší hodnotou středních chyb m~ v pořadu Ds
(Opton Ni 2 bei slunečníku), vede k závěru, žepřistroj
Opton Ni 2 reaguje na změny teploty (a to i tehdy,
.je-li chráněn slunečníkem). "V.daném konkrétním pří-
padě reagoval zkoušený přístroj na teplotu tak, že se
velikost systematického náklonu horizontu zmenšova-
la. Tuto vlastnost lze vysvětlit z části vlivem teploty
na krabicovou libelu, zejména lipořadu Ds, z části pak
vlivem teploty na kompenzátor. Pro praktická mě-
ření z těchto poznatků vyplývá pravděpodobný závěr,
Že přistroj jako celek na teplotu reaguje, a to nezá-
visle na tom, je-li chráněn sluneěnikem nebo nenL
Ve druhém případě se pak projeví vliv teploty pro-
nikavěji.

U přístroje Zeiss Ni 004 lze pozorovat vzrůst
střední chyby m~pouze při vyšších teplotách, zatímco
u pořadů měřených vhodinách s teplotou nižší je patr- Z porovnání chyb m~ v úsecích I a II je patruý
ný jejich pokles. Vzrůst těchto středních chyb za vliv teploty na kompenzátor a též i libelu přístroje
znlfněných podmínek může nasvědčovat přítomnosti Ni 004, což potvrzuje d.řfveučiněné závěry. Z menšího
)'lystematické chyby, jejíž vznik je závislý na zvýšení vzrůst.u středních chyb mo v úsecích I a II lze usu.
teplotyprostředL Spolehlívf však na takovou zá- zovat na. to, že vliv refrakce ne:rptak pronikavý, nebo
vislost v tomto připttdě usuzovat prozatím nelze, néboť že je částečně potlač~n vlivy jinými.
změny sledovaných středních chyb nejsou tak pro- StY dn' h b ú' k II ".t d t t "re 1c y y mo v se u ze pn om s os a ec-

,----nikltvé a jedná se o krátké pořady.. nou jistotou považovat za vnitřní přesnost daného zkú-
U středních chyb mo, mo vnějších, určených z -roz- 'šebního měření v dvojitě, obousměruě měřených po-

dílů skutečného měření T a Z, není již patrný syste- řadech. .
matičtější vzrůst nebo pokles. Je to převážně způsobe- /
no smíšenýnl působením chyb laťových a vnějších vlivů .
v krátkých pořadech. Ze vzrustu některých středních
chyb mo, resp.mo lze usuzovat na nepříznivější vliv
nižšího horizontll přístroje Ni 004.

Zvýšený -vliv prostředí je zřejmý na vzestupu
středních chyb 'lno oproti středním chybám M~~resp.
mo oproti fň~ u přístroje Ni 004., ~přístroje Ni 2 je

tomu naopak, neboť střední chyby m~, resp m~jsou
kvazichybami, zahruujícimi pronikavý vliv systema-
tické chyby v náklonu horizontu, která sice do střed-
ních chyb mo, resp. mo nevstupuje, avšak je v daném
případě vyšší než působení vnějších vlivů na toto mě-
ření.

Za účelem sledování systematických chyb stro-
jových a vnějších, zejména refrakce, spojme ještě
pořady AI> B1, B2, Dljako oddíly do úseku Í. a pořady
zbývající do úseku II. Takové uspořádání vede ke
středním kilometrovým chybám úseků v hodinách
ranních a večerních (nižší teplota, inverze znaménka
teplotního gradientu a tedy menší vliv refrakce )..a yho-
dinách poledních (vyšší teploty, teoreticky systema-
tické znaménk<1teplotních gradientů a tedy vyšší vliv
refrakce). Střední kilometrové chyby, budou při tom
počítány z rozdílů d v oddílech, podle dříve uvedené
rovnice. Je potom

I Ni 2 I Ni 004

• ,
Úsek l- m: = :!;: 2,058 mm m~ = ± 0,354 mm
ÚsekU m~ - ± 1,430 mm m: = ± 0,5.24mm

Úsek!. mO'= ± 0,319 mm mo = ± 0,425 mm
ÚsekU mO = ± 0,341 mm mo = ± 0,436 mm

ó. Závěr

Z u~edených výsledků vyplývá pravděpodobný závěr,
že vliv teploty na kompenzátor a libely nivelačních
přístrojů je za obvyklý~h podmínek vyšší než vliv
refrakce na nivelační měření. Oddělené rozbory "la-
boratorní" a ,,~kutečné'" složky obousměrného, 9-vo-

Opton Ni 2 Zeiss Ni 004~ t -n R

I , I I' I IPořad
, I , m. , -' m. mont. mo m. m. m.·

- -~.---oe m (mm) (mm)

, ,

I
- AI I 12 17 43 0,591 2,138 .0,492 0,515, 0,252 0,134 0,546 0,109
A! 19 17. 43 0,473 1,400 0;310 0,310 0,283 0.245 0,338 10,629

B1 17 8 50 0,882 2,330 0,335 0,029 0,263 - 0,154 0,298 -0,196
Bil 15 8 50 0,682 ... 1,670 0,475 0,247 0,422 0,356 0,646 0,615
B. 22 8 50 0,546 1,046 0,400 0,279 0,226 r 0,332

I
0,281 0,226

B, 20 8- 50 0,693 1,472 0,334 0,404 0,909 '0,462 ~,640 0,534.'
CI 19 3 90 0,489 1,178 0,482. 0,386 0,5S6 0,839 0,436 0,202

D 15 6 48 0,779 2,002 0,354 -0,280 0,249 0,291 0,543 0,7681DI 19 3

1

97 1,043, 2,550 0,195 0,06(} 0,508 0,7U 0,711 0,372
D. 23- 3 97 0,543 0,666 0,362 0,156 0,416 0,463 0,630 0,754
D, 25 3 97 0,976 2,220 0,659 0,608 0,339 0,686 0,496 0,221
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jitého nivelačního měření při tom prokázaly přítom-
-nost systematické chyby z náklonu hori'zontu, a to
zejména u přístroje s kompenzátorem Opton Ni 2.
Z kolísání středních chyb m~ resp. m~ s teplotou lze
vyvodit, že velikost systematiékého náklonu hori-
zontu přístroje se mění mimo jiné také s teplotou, a.
to v závislosti na její skutečné velikosti t. Ze vzrůstu
středních chyb m~v úseku II oproti úseku I a z poklesu
.středních chyb mo oproti chybě m~ v úseku II u pří.
stroje Ni 004 (který je obdobný témuž poklesu u pří-
stroje Ni 2) lze usuzovat, že u tohoto přístroje vy-
volává vyšší teplota chybu podobnou, také systemit;
tického charakteru. Příčinu vzniku systematického ná·
klonu horizontu u přístrojů libelových lze však spíše
spatřovat ve změně teplotY dt, nasťalé mezi měřením
na zadní a přední lať. Tyto změny teploty dt jS0u s n(3J-
větší pravděpodobností vyvolány sálavým teplem
slunce' (jedná se v podstatě o' měření konaná v po-
ledních hodinách), ,které působí zejména při'přenášení
přístroje, i když je chráněn plátěným obalem (který",
teplo pohlcuje a zamezuje přirozenému chlazení pří.
stroje volně proudícím 'vzduchem). Při sejmutí och-
ranného obalu před měřením další přestavy pak
pravděpodobně dochází k ochlazování přístroje, jež
má za následek změny teploty dt, zejména nivelační
líbely, a dává možnost vzniku náklon1lihotizontupří-
stroje. Z tohoto hlediska by bylo pravděpodobně
výhodnějšLpřenášet přístroj bez ocluanného' obalu,
pod slune.čníkem.

Vnější přesnost (v užším slova smyslu) zkušebního
měření byla charakterizována střednfmi kilometro-
vými chybami dvojité, obousměrné nivelace, a to

Opton Ni 2:
Zeiss Ni 004 ;

mo = ± 0,319 mm

mo =± 0,425 mm

Nižší přesnost přístroje Zeiss Ni 004 lze při tom zdů-
vodnit zbYtkovými chybami z nerovnoběžnosti osy -
libely a záměrné přímky, způsobenými nestejnou dél.
kou záměr. Tato chyba, ktt:rá se u daného přístroje
Ni 2 nevysk~uje, není vyloučena průměrem z "labo-
ratorního" měření T', Z', ale vstupuje do "skuteč-
ného" měření T, Z a ovlívňuje tedy velikost středních
chyb mo [4]. Nerovnoběžnost osy libely a záměrné
přímky může být při tom' způsobena buď nedokonalou
rektifikaci nivelační .libely (jejími zbytkovými chy-
bami), nebo působením skutečné hodnoty teploty t na
libelu a celý libelový přístroj.

Z uvedených rozboru je zřejmé, že použitá metoda
dvojité oltousměrné niveláce poskytuje bohatý mě-
řickj materiál. Její hlavní přednost spočívá v tom, že
nejnebezpečnější systematická chyba -náklon hori-
zontu -"- je vyloučena v průměru z T' a Z' a nevstupu-
je tedy do převýšení T, Z. Tato metoda je podk;ladem
pro technologický postup, navržený ve výzkumhé
zprávě [4]. Tento technologický postup obsahuje způ-
sob měření, zápisu a výpočtů, při nichž je ve třech
rozdílech dl' ú2' da rozčleněn vliv chyb přístrojových
(zejména systematick4 chyba z náklonu horizontu),
ryze nahodilé chyby dvojího měření přestavya vliv
chyb vnějších a laťových: Z hlediska nároku na čas,
ztrávený měřickýni výkonem, lze tento postup umístit
mezi dnes' u nás užívané pOStUpypro VPN a sovětskou
metodu měřem ve dvou paralelních pořadech, užíva-

nou pro nejpřesnější nivelační práce [~]. Z hlediska
móžností rozborů zdá se navrhovaný technologický
postup nejvýhodnější, neboť sovětská metoda neiden-
tifikuje systematický náklon horizontu. K jeho vylou-
čení je při ní třeba, aby dvě po sobě následující para-
lelní dvojice sestav měly stej:r;lOudélku. Znalost náklo-
nu horizontu při tom není bezpodmínečně nutná,.avšak
může sloužit k lepšímu poznání vlastností přístrojů,
případně k jejich sledování v závislosti na teplotě.
Z těchto důvodů by také bylo vhodné !>oužívat navr- "-
ženého technologického postupu, jehož podstatné vý-
sledky byly uvedeny v tomto článku, při všech zku.
šebních měřeních, konaných s novými typy přístrojů,
zejména přístrojů s kompenzátorem.

Lektoroval: inž. Ivo Jakubka, CSC., VUT, Brno.

Literatura

[lI Adámek, J.: Laboratorní a polní zkoušky nivelačních při-
strojů ZeissNi 004.a Opton Ni 2. Výzkumná zpráva VÚGTK

. č.90.
(2) Bohm, J.-Sveboda, J.: Geometrická nivelace. SNTL,

Praha 1960.
[31 .Takubka, 1.: Studie nivelační a· tachymetrlcké refrakce.

Disertační práce, Brno' 1958. . .
[41 Vyskočil, P.: Výzkum nivelačních měřeni. Výzkumná zpráva

VUGTK č. 121. -
(5) Zeman, .l.: Experimentá.lní studie vlivu mikroklimatu na

přesp.ou nivelaci. Habilitační práce, Brno 1960.

Přehled zllipšovací.ch návrhů

• Ústřední sp,ráva geodézie a kartO'grafie v těchtO' dnech
vydala 3. dodatelk k "Seznamu zlepšo-vacích návrhů při-
hlášených v resOirtu ÚSGK:', který zahrnuje všechny ná-
vrhy' přihláše'né v ústavech res,o'rtu v průběhu r. 1963,
tj. ZNí č.2176~2,492. ,
, Záznamy .o..jednotlivých ZN jsou systematit:ky seřa-
zeny podle třídění uvedeného na za-čátku svazku a kaž-
dý .záznam olbsahuje kromě jména zle1pšo-vatele.a názvu
náv-rhu i údaj o ústa-vn, v němž byl podán a o číslu,
pod nímž je návrh zapsán v deníku ZN.. U každého< roz-
hodnutéhD návrhu je také připO'jena info,rmace o vý-
sledku je;ho hodnocení. Dodate-k ohsahuje infClrmace
O' výsledcích hO'dno'cení těch zlepšo,vacích návrhů, kte'ré
v dOlbě vydání -dřívějších seznamů nebyly dosud rozho<d-
nuty, a přehled návrhů pod1e jednotlivých ústavů.

Publikace je neprode'jná a je určena prOI potřebu
ústavů ÚSGK. Pj'ípadné zájemce mimo,reso.rtní vsa,k upo_o
zO'rňujeme, že si publikaci mo/hO'uvypujčIt v-kte-rémkoU
ústavu Ústřední správy geodézie a kartc,grafie nebo
přímO' v knihovně Výzkumného ústavu geoidetického., to-
p-ografického a karto,grafického, PJraha 1,' tř. POllitických
.věz.jíů 12. -

Oprava

,V 5. čísle -článku "Nové mezinárodní desetinné třídě nf
v·· oboru geodézie, fotogrammetrie a kartografle" jsme
přehlédli tyto nesprávnosti:
na str. 108
. 5. Mdek místo "času" má být správně času "
9. Mdek mí'sto ;,52a.7:D16.3" má být správně

,,528.7:061.3"
25. Mdek místo ,,431.74', má být správně ,,531.74"
na str. 116
14. řádek misto ,,526.73" má být správně ,,528.73"
18. řádek místo ,,526.731" má být správně ,,528.731".
Prosíme čtenáře, aby si vyznačené cIíyby opravtli B

omluvUi tato nedopatření.

1964/137



Geodetický a kartografický obzor
138 roě. 10 (52) fism 6/1964

Kunssberger, T.: Přesná nivelace nivelačními stro;i
s kompenzátorem

Přesná nivelace nivelačními stroji
s kompenzátorem
528,541.2,02511-187.4

Inž. Jaroslav Kunssberger, Geodetický a topografický
-"'. ústav"

Praha

Nivelační stroje s kompenzátOTem mají na základě
odlišné konstrukce a funkce jiné typické chyby
než stroje libelové. Tyto chyby je proto nutno od-

, straňovat pod'le jiných pravidel než je tomu u li-
belových strojů.

Jednou z typických chyb -nivelačních strojů
s 'kompenzátorem je chybg označovaná jako šikmý
horžzont. Sikmý, horizont· je způsoben tím, že kom-
penzátor může být mechanicky horizontován jen
s omezenou přesností. Je tedy možné jeho určité
"pře kompenzování" nebo "podkompenzování". Je-li
např. při záměře vzad kompenzátor "podkompen-
zován", nebude záměrná přímka vyrovnána do po-
lohy přesně vOdOTovné (obr. 1.). Při záměře vpřed
vzpikne pak obdobná ,situace, tentokrát vzhledem
k nezměnemu sklonu svisle osy stroje s opačným
znaménkem. Chyba se tedy v rozdílu mezi zámě-
rou vzad a vpřed na stanovi~ku nevyloučí. Urov-

o --'-';,h.- _ --:=-,-_.~

I f

Ob/'.l.
h horizont

š. h šikmý horizont
o optioká osa

náme-U na každém stanovisku krabicovou libelu
při stejné poloze dalekohledu, např. při záměře
vzad, bude se chyba ze šikmého horizontu sčítat [9J.
.Při tomto způsobu observace je nutno provádět mě-
ření ve směru tam a zpět bezprostředně posobě,
aby se tak omezil vliv ze změny justáže krabicové
libely. Změna justáže krabicové libely má za ná-
sledek změnu šikmého horizontu. Protože šikmý
horizont má pro měření ve směru tam a zpět opač-
nf sklon, bude v průměru z OJ::IOUměřeni tato chy-
ba vyloučena. Přesnost 'měření je možno posou-
dit z odchylek mezi měřením ve směru tam a zpět
až po vylOličení systematické chyby. Jak se určí
tato systematická chyba, popisuje podrobně Forst-
ner [4].

Mnohem výh,odnější než určQvat systematickou
chybu ze šikmého horizontu, je vyloučit jí' vhod-
ným měřickým postupem. Forstner proto nav:rhuje
provádět urovnávání krabicové ,Ubely na každém
stánovisku při jiné poloze dalekohledu. Střígání
polohy dale'kohledu masí být pravidelné. Na jed-
nom stanovISku na lať vzad a na druhém stano-
visku na lať vp'řed. Při měřeni na dvě latě to prak-
ticky znamená urovnávat krabicovou Ubelu při za·
míření dalekohledu stále na stejnou lat' Protože
součet záměr na sudých a lichých stanoviskách
neni vždy. stejný, zůstávají i při tomto způsobu
pro každý oddíl malé zbytkové chyby. Při obser-

vaci tímto zpíl:sobem je však možno provádět mě-
ření pořadu ve směru tam a 2lpět v libovolném ča-
sovém odstupu. Rozdíly mezi dvojím' měřením pak
nejsou zatíženy zbytkovou chybou ze šikmého ho-
rizontu. Zbytková chyba však zatíží plnou hodno-
tou průměr z měření tam a zpět.
Chyba ze šIkmého horizontu souvisí též s ma-

lým náklonem svislé osy nivelačního stroje po
urovnání krabicové libely. Pokud neurovnáváme
krabICOVOUlibelu pomocí zrcátka nebo hranolu, do-
chází v důsledku paralaxy k jejímu nepřesnému
urovnávání. Při přetočení stroje 'se pak může kra-
bicová libela vychýlit. Toto vychýlení však ne-
smíme opravit, neboť bychom tím změnili hori"
zont stroje. Proto se urovnávání krabicové ,libely
provádí pomocí zrcátka nebo hranolu. .

, Podle Seltmana je vznik šikmého horizontu
způsoben několika příčinami [6]:
1.Kompenzátor může být justován jen pro stálou
ohniskovou vzdálenost. Při zaostřování se však
ohnisková vzdálenost mění.

2. Není-li rovina kývání kompenzátoru a svislá zá-
měrná rovina navzájem rovnoběžná, může vznik-
nout éhyba ze zkřížení. '

3. Při používánLklínové odečítací značky není svis-
lá zátnli\rná rovina totožná se svislou rovinou proc
loženou optfckou osou a při naklonění stroje
vzniká chyba z tohoto náklonu.

4. Na uvedené zdroje chyb působí též chyba v rek-
tifikaci krabicové libely;
Z 'rozboru těchto příčin chyb Seltman vyvozuje,

že nivelační stroje s kompenzátorem umožňují
dosáhnout stejné výsledky jako přesné libelové
stroje jen tehdy, jsou-li předběžně horizontovány
s přesností a~ na 1'. U stroje fy. Salmoiraghi mo-
del 5190 se proto promítají do zorného pole, dvě
značky, mezi které musí být urovnán krabicovoU
libeloukývající se nitkový kříž.

Podle Drodofského [2] lze chybt1 z náklonu
svislé osy snížit na minimum dobrou :rektifikací
krabicové J:ibely a používáním zrcátka nebo hra-
nolu pro její urovnávání. Řada praktických mě-
ření dokazuje, že tato opatření jsou p.ostačující
pro udržení této chyby při dv-ojí nivelaci pod hod-
notou ± 0,5 mm/kp!.

Podle zkoušek provedených na technické uui-
'versitě v Drážďanech [10] je vhodný pro vylou-
čení chyby' ze šikmého horizontutento postup:
1.K'rabicová libela se urovná při záměře "zad a
provede se odečtení na lati vzad a vpřed.

2. Krabicová libela se urovná znovu při záměře
vpřed a provede se odečtení na lati, vpřed a vzad.

Utvořením průměru z obou výškových rozdílů se
vylo~čí vliv ze šikm~ho horizontu na stanovisku.

Nivelačním strojem model 5190 byl způsobem
Wild - Zeiss (ZI!..P~a Z~P~)* nivelován úsek 0,78
km pětkrát, způsobem Fl:irstner (ZRPZ a ZPPZ)**
a způsobem (ZPPZ a PZZP) šestkrát. Pro srovnání
byl úselC nivelován ještě'strojem Ni 004. Zkoušky
potvrdily přednost způsobll For'stnera a jehp obmě-
~y před 'způsobem Wild - Zeiss, a také přednosti

') z '" záměra vzad, P ." záměra vpřed
•• J ';l o',. záměra vzad při změněném horlzontu, P ... záměra

v-před při změněném horizontu '
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modelu 5190 před Ni 004, pokud se týká rychloSti
a přesnosti. Pro přesnou nivelaci nivelačnimi stro-
ji s kompenzátorem je nutno použivat tyto dva
zpfisoby observace s dvojim urovnánim krabicové
libely na každém stanovisku [8].

Při přesné nivelaci je také dfiležité přesvědčit
se předodečitánim, zda kompenzátorllolně kýve.
Provedeme to malým náhlým pohybem jemnou
ustanqvkou, při kterém se kompenzátor vychýli.
Je-U vše v pořádku, vráti se kompenzátor do pfi-
pfivodní polohy.

Jiné zkouškymělypot~rdit,že při měřeni li-
belovými stroji se objevují systematické chyby
způsobené vnějšími teplotrHmi vlivy. Výsledky mě-
ření libelovými strOji jsou tak zatiženy systema-
tickými chybami a mohou se pak značně lišit
Od výsled~ů ziskaných nivelačnimistrOji s kom-
penzátorem. Proto byla provedena měření oběma
typy strojů současně. Srovnání výsledků měření
nivelačnimi stroji skompeniátorem a libelovými
stroji jednoznačně ukazují, že odchylky ve vý·
sledcích 'jsOu nejvíce způsObeny změnami libelo-
vého s.troje, který reaguje vice' na teplotní vlivy
než stroje s kompenzátorem. Výsledky získané U-
belovými stroji jsou tak zatíženy systematickou
chybou [14].,

Rozdil teploty o 0,08 0c na koncích 10 cm
dlouhé nivelační libely způsobuje odklon záměrné
pl'ímky od horizontály o 1", tj. 5 mm/km [2]. Pro-
tožepři nivelaci prvniho řádu působí rušivě již
systematická chyba 0,5 mm/km, musí být i Íibe-
lových strojfi zaručen menší teplotní rozdíl uvnitř
libely nežO,{)05 °c. Proto musime požadovat, aby
rozdíly teploty mezi záměrou vzad a vpřed byly
menší než 0,005 DC. Odtud také vzniklo pravidlo,
že pořad ve směru tám a zpět se má měřit při
přesné nivelaciv různou denní dobu a pokud mož-
noi za jiného počasí. Citlivost nivelačních strojů
s kompenzátorem, na změny teploty je mnohem
menší. Také Egerova domněnka [12], že vlivy re-
frakce je možno určit lépe strOji s kompenzátorem,
byla v NDR potvrzena při současné observaci stro-
jem s kompenzátorem' a libelovým strojem.

U nivelačníeh strojů s kompenzátorem způso-
buje rozdíl mezi teplotou přístroje a vzdughu rov-
něž změnu uhlu sklonu záměrné osy, od horizon-
tály [t1] .. Při zahřívání okuláru nivelačního stro-
je (model 5190) žárovkou, se čtení na lati zvět-
šovalo. Při zahřívání objektivu se čtení na lati
zmenšovalo. V převýšení, určeném z měření ve
směru tam a zpět není chyba z vlivu teploty vy-
loučena. Při přesných -nivelacíCh je proto nutné
chránit i nivelační stroje s, kompenzátorem slu-
nečníkem. Chránění slunečníkem je nutné prová-
dp,t během celé observace, a ne jen před přímým
slunečním zářením.
. Ve výsledcích přesných nivelací, prováděných
nivelačními strOji s kompenzátorem, zůstávají i
při póužití měřického postupu, který má elimillo-
vat vliv chyb ze šikmého horizontu,_ ještě malé,
ale přece jen patrné chyby. Ochsenhirt zjistil [15],
že podle toho, 2ída se kompenzátor nivelačního
stroje Opton Ni-2 při" určité poloze dalekohledu
ustaluje z plus-nárazu nebo minus-nárazu, má zá-
měrná přímka různý sklon (obr. 2). Příčina byla
označena jakp hysterese - elastické působení zá~
věsů kompenzátoru. Velikost hysterese u všech
dosud 'zkoušených přístrojů byla asi 1". Přesná
měření tato chyba již ovlivňuje. Proto je nutno
upravit měřický postup takto:

,1.Na každém stanovisku po hrubém urovnání pn-
stroje vychýlit přislušnýmstavěcim šroubem
krabicovou libelu ve směru na objektiv. Tím na-
stane plus-náraz kompenZátoru.

2. Libelu pečlivě urovnat. Libela se smi 'přitom po-
hybovat jen v jednom směru. Přeběhne-li přes
normálni polghu, je nutno libelu vychýlit zpět
na plus-náraz. "

Vezmeme-li při. měřeni kromě hysterese ještě
zřetel na šikmý horizont použitimznámého již mě-
řického· postupu, nebudOU přesná měřeni nivelač-
ním strojem Dpton Ni-2 ovlivněna chybami kom-
penzátol'U. Podobné úvahy plat! i pro nivelační
stroje s kompenzatorem jiných Výrobců. Podle dru-
hu a polohy kompenzátoru zpfisobuje otáčení da-
lekohledu plus nebo minus-náraz. S timto nára-
zem musí být začato každé měření na -stanovisku.
Hysterese se pak v měřeném převýšení neprojeví.

Zkušenosti s nivelačním strojem KONI 007 na
zkušebníIll okruhu v Podbabě v roce 1963 ukázaly,
že způsob observace s dVOjí horizontací nivelační-
ho stroje na stanovisku je velmi účelný. Ve dvou
případech <Setotiž objevil mezi dvakrát měřeným
převýšením na stanovisku větší. rozdíl, až 0,5 mm.
Teprve po několikerém opakování observace se
podařilo dosáhnout spodné výsledky. Čím byl ten-
to rozdíl způsoben, není možno s určitostí řici.
Ať však byl rozdíl způsoben jakoukoli příčinou je
důležité, že byl Zjištěn! Při shodě dvakrát měře"
ného převýšení na stanovisku má tak observátor
také jistotu o správné funkci kompenzátoru. Mě-
ření na zkušebním okruhu bylo prováděno sou-
č'asn€ strojem Zeiss A. č. 57570 na stejné latě,
Strojem KONI 007 bylo v jednom směru měřeno
:z:pusobem ZZPP a ZZPP s jedním urovnáním kra-
bicové 'líbely na stanovisku. V opačném směrU!
byla observace prováděna způsobem Z~P~ a P~Z~
se dvojím urovnáváním krabicové libely na stano-
visku. Observace strojem Zeiss A byla v obou
směrech prováděna způsobem ZZPP a ZZPP. Velí-
kost rozdílů mezi převýšeními, určenými oběma
stroji na stanoviskách a 'jejich četnost je patrna
z obr. 3. Na první pohled je vidět, že při obser-
~vaci strojem KONI 007, s dvojím urovnáním kra-
bicové libely na stanovisku, je velikost odchylek
menší.

Zkouška stroje KONI 007 na zkušebním okru-
hu měla především ověřit řádný chod tohoto stroje
před jeho nasazením na technickou nivelaci. Do-
sažené výsledky dávají předpoklad pro použití
stroje KONI OD7i pro velmi přesné nivelace. Tech-
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Kunssberger, T.: Přesná ~ nivetace nivelačními stroji
s kompenzátorem
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nologii observace a způsobilost stroje KONI 007
pro velmi přesné nivelace je však nutné nejprve
ověřit na delších pořadech současnou observací
se strojem libelovým.

Při přesné nivelaci nivelačními stroji s kom-
penzátorem, prováděné způsobem Ftirstner nebo
jeho, pozměněným způsobem s dvojím urovnáním
krabicové líbely na stanovisku podle zásady pro
vyloučení hysterese, lze očekávat stejnou přesnost
jako pro stroje líbelové. Podle' Výsledků zkoušek,
provedených různými autory lze dokonce očeká-
vat, že bude dosaženo přesnosti, která nemůže
být předstižena líbelovými strojí.

Lektoroval: ln!. Pavel Vyskočil. VÚGTK. Praha
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Inž. Jarmila Jiřelová. Kartografický a reprodukční ústav
Praha

K z'abezpeč~ní co nejvyšší kvality naší mapové produkce
je. !Ilutné zabývat se i problémem jakostních tiskových
de!sek. V současné době se, pro ••tisk map používají tři
druhy tiskových desek:
1. desky zl:nkové mechanicky zrniíné v kuličkových

zmičkách
2. desky vícekovové (bimetalické Cu-Cr, trimetalické

Al-Cu-Cr)
3. desky hliníkové zdrsňované p.!Il elektrických kotoučo-

Vých bruskách pískem.

ZavedEl!Ilímvísekovových desek se! sice kvalita tisku
podstatně zvýšila, avšak pro· jejich vysokou cenu je
vhodné jich použít jen v případech vysokých tiskových
nákladů.

Mechanické zrněnI t1skov9ch dEjsek tak" jak ge u nás
provádí, má celou řadu dnes již mámých neVýhod,

z nichž především vystupuje nemožnost udržení sta-
bilního režimu zrnění a tím i výsledné jakosti tiskových
dese'k, těžl,íé podmínky manuální práce, špinavý a hluč-
ný provoz. Zále'.Žízde hodně na zkušenosti a především
svědomitosti pracovníka, aby dokázal desku připravit
ta~, aby byla po celém povrchu rovnoměrně a jakostně
ozrněna. U zinku k těmto hlavním neVýhodám přistupuje
ještě velká váha desek a plýtvání tímto obhospodařova-
ným, materiálem.

Ve světovém měřítku sed'nes uplatňují dva typy de-
sek: desky vícekovové a des:{y hll:níkově. Desky viceko-
vové, i u nás používané, umožnily zvýšení kvality tJsku
.a zvýšení produktivity práce, přesto však s nimi nemůže
být v budouanu počítáno jalro s jedinými tiskovými for-
mami pro ti'sk map. Jako první příčioo tu stojí stránka
ekonomická. Drahé vícekovové desky ~ 'nevyplatí pOUŽí-
vat p~o malé a střediní ináklady, jakých je v našich ústa-
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vech převládající množství. Druhou nevýhodou je, že Sťl
pro kopírování na bimetalické fólie používá postup za-
ložený na citlivostikoloídů, obsahujících chromové soli
a retim není vyřešeno pi'ledzcitlivování těchto desek.
Vrstvy chromova:ných koloidů jsou závislé na mnoha
vnějších fak~orech, technologické postupy jsou těžko
stabilizovatelné, špatně kontrolovatelné a konečně. ča-
sově náročné. Zcitlivovánídesek v odstředivých bub-
nech je časově nehÓspodárné a není při něm zaručena
rovnoměrnost a jakost polevu. Kopírovací proces sestá-
vá z velkého počtu ope'rací a tím je i zvýšená možnost
chyb a výroby zmetků. Jako vhodný materiál pro výrobu
předzcitlivěných desek se uplatnil hliník. Jeho povrch
lze jemně ozmit a kvalita tisku se vyrUll'llá tisku z bi-
metalických fólií.

Obr. 1: Povrch mechanicky dr$něné hliníkové desky
[mikrofotografie - 60X zvětšeno}.

Zrnění hliníku lze provádtít několika způsoby: me-
chanicky, chemicky i elektrochemicky, ultrazvukem,
vtlačováním zrna přímo při válcO'vánL Mechanické zrně-
ní se provádí elektrickou kotoučovou, bruskou za použi-
ti písku jako brusiva. Takto získané zrno je dosti ne-
rovnoměrné (obr. 1). Jemnějšího a rovnoměrnějšíhlO po-
vrchu je možno dosáhnout ocelovými ne'bo polyamido-
vými kartáči. Nejkvalitnějších povrchů hHníku lze zatím
dosáhnout elektrochemicky. V různých p'růmyslových
odvětvích je už dávno známé elektrochemické okysli-
šování povrchu hli:níkových výrobků k zvýšení jejich
povrchové odolnosti. Uměle vytvořená vrstva kysličníku
bývá obvykle silná 20 fLm,může vš'ak být i silnější. Svou
tvrdostí odpovídá tvrdosti korundu. Vrstva není nikdy
eelistvá, nýbrž je protkána velmi hustou jemnou sítí ka-
pilár, připomínající svými vlastnostmi m,ografický ká-
men. Z této podobnosti se dá usuzovat, žé stejně jako
litografický kámen bude vázat oleofilní nebo hydro-
filní látky. Hydrofilnost povrchu tiskových desek je' je-
jich velmi důležitou vlastností a je přímo závislá na
koeficientu 'drsnosti povrchu. Se vzrůstajícím koeficien-
tem drsnosti vzrůstá i specifická povrchová energie,
která umožňuje velkou silou vázat dipóly molekuly vody
a tak dávat dobře zvlhčitelu,)u plochu. Na rozdíl od
průmyslu, zabývajícího se povrchovou úpravou hliníku,
kde Se žá,dá hladká, lesklá plocha.l, uplatni se v prů-
myslu polygrafickém jemně zdrsněný hliník s vrstvou
oxydu, která bude schopna udržet tiskový lak á nejen
dobře přijímat, ale·i delší dobu si udržovat vlhkost
(obr. 2).

Na složem, vzhled i vlastnosti vrstvy mají vliv slo-
že-nÍ lázně elektrolytu, :napětí a h~stota proudu, slože-
ní klOVU,teplota, způsob přípravy povrchu apod. Změ-
nami těchto 'podmínek lze měnit tloušťku, tvrdost i pó-
rovitost vrstvy.

Možnost dosažení velmi jemného z~na i vhodnost
hliníkových desek k pi'edzcitlivění dává předpoklady

další stabilizace, zrychlení a zhospodárnění polygrafic-
ké výroby. Pi'edzcitlivěné de'sky je možno vyrábět to-
várně, a tak mohou být, zaručeny všechny požadované
konstanty, tj. kvalita zrnění, polevu, citlivosti i vyvola-
tehiosti.
V naší republice jsou ve větším měř~tku s úspěehem

používány předzcitlivěné hlinikové fólie pro maloformá-
tové ofsetové stroje. Vyvinuté světiocitlivé vrstvy jsOU
podle výsledků dosahovaných, ve vojenSké topografické
služb~ i některých zkoušek Kartografického a repro-
dukčního ústavu v Praze vhodné i pro větši formáty tis-
kových desek.

Citlivou složkou u nás vyráběných vrstev (Azonal,
Diazolith) jsou látky patřící do skupiny diazosloučenin,
Působením světla :na tyto sloučeniln.y nastává fotoche-

Obr. 2: Povrch elektrolyticky zrněné hliníkové desky
[mikrofiJtografie - 60 X zvětšeno}.

mická reakce, při nIž vznikající fotoprodukty jsou roz-
pustné v daném rozpouštědle (vý'í/lOjce),zatímco nezmě-
něná původní látka zůstává fixována 'na desce. Světlo-
citlivá vrstva, která zl1stane po vyvolání na povrehu
tiskové desky, je schopna. přijímat tiskovou barvu, obna-
žená místa tvoří vývojkou dokonale očištěný hydrofilni
povrch hliníku. Vrstvy jsou v zásadě urče'ny pro pozi-
tivní způsob kopírování, pro obě byl však vyprac(wán
spolehlivý inverzní postup, takže je možno dosáhnout
kvalitní kopie i z 'negativni předlohy. Citlivost vrstvy lze
srovnat s citlivostí sellsihilizované emulze T Grafolit,
používamé ke zhotovení tiskové formy klasickým ZpftSlO-
bem.

Po provedlJ1némosvitu se deska vyvolává. Vyvolává-
ní (odstraňování osvě~lených čáStí vrstvy., které se
pl'ovádí buď roztokem alkalických. fosforečňanů nebo
hydroxydů, je velmi jednoduché. Deska se buď vývojklOU
potírá nebo, což je výhodnější, .přimo koupe ve vaně
s vývojkou. Po ukončeném vyvolává'ni se dlObře,opláchne
vodou a hydrofilizuje s1abým roztokem kyseliny fosfo'
rečné, čímž se jednak podstatně zvyšuje hydrofilnost ob·
naženéhol povt"chu hliníku, jednak neutralizuje kcrosivnl
vliv alkalické vývojky. Z takto zhotovené desky je mož-
no ihned tisknout. Nepoužije-li se formy pro tisk hned,
je třeba opatřit vrstvu ochrannou barvou a celou desku
obvyklým způsobem nakonzervovat.

Tisk z předzcitlivěných desiJk se neliši od tisku
z tiskových forem zhotovených klasiokým zpi'u;obem.
Tisková místa ve stroji dobře nabírají barvu, vzhledem
k velmi jemnému zrnu je možno použít menšíhO' množ-
ství vlhčíciho roztoku, tisk je vydatnější, nedocházi
k emulgování tiskové barvy. Předzcitlivěné desky si
udržují své vlastmlOsti minimálně dva roky ode dne vý-
roby, pokud jsou ulOženy v temnu a v prostředí plostém
amOlniakových par.

Vysokou efektivnost použiti předzcitlivěných tisko-
výoh forem lZiposoudit nejl8\}e pOf\Ovlláním z používa-
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Porovnání pracovnich úkonů a potřebného materiálu při zhotoveni pozitivní zahloubené a před-
zcitlivěné tiskové formy .

,

Zhotovení pozitivní zahloubené. kopie Zhotoveni kopie na předzcitl. desku

pracovní úkon , potřebný materiál
4

pracovnfúkon I potřebný materiál

preparace povrčhu kyselina octová - -
ovrstveni cit!. roztoltem sens. emulz~ T neboM: - -
osvit - osvit ..
vyvolání kopie I vývojka ofsetová vyvoláni kopie, vývojka
vyvoláni kopie II vývojka ofsetová vymytí vývojky voda \

zahloubeni kopie zahlubovač - -
vymytizahlubovače lilÍ denat. (nebo voda) - -
retuš . sens. emulze retuš korektor
zalakováni ofsetový lak hydrofilizace hydrofil
zatřeni ba.rvy ochr-a,nná·barva zatřeni ba~vy ochranná barva
zakláuzkováni - klouzek - , -
odvrst'\Í'ení kyselina sirová - -
konservace araqská kl~vatina konservace arabská klova.tina

" .

13 úkonů \ 11 druhů materiálu - 7 úkonů 5 druhů materiálu
~

ným postupem zhotoveni zahloubenýchofsetových fo-
rem. Z uvederrté tabulky Je zřejmé, že zavedel1í předzci-
tlivěnÝch tiskových desek do výroby by přineslo 'našim
ústavťím řádu VýOOdl
aj uvolnila b~ se kapacita brUSírny, případně krajské
. ústavy by toto odděleni nemUsely vťíbec mít,

bl odpadlo by ovrstvování desek v kQpírnách a tím by
se uvolnila kapacita koplren a zvětšil by se i pra-
covni prostor v nich,

cJ pracovalo by se s 'materiálem stablllzovaným, nezá-
vislýmna vnějšléh atmosférických podmínkách,

dl při zpraoová:nl by se použivalo méně. druhťí levněj-
šího materiálU,

eJ k zhotovení tiskové formy bY bylo třeba méně jed-
nodušších pracovnich úkonfl, .

fl díky jemnějšímu a stejnoměrnějšlmu zrnu by se zvý-
šila i kvalita tisku.

Z 'GEODETICK~ PRAXE

To vše jsou skutečnostt, které jasně mluví pro co
nejrychlejši zavedení předzcitlivěrtých desek do širokého
výrobního .využití. Kartografický a reprodukční ústav
v Praze již navázal jednání o možnosti výroby těchto
desek v roce 1964. Věříme, že tato jednání budou
úspěšná, a že· se 'nám Póužitímpředzcitlivěných desek
podařl zhiospodárnit a zkvalitnit Výrobu našich mapo-
vých děl.
Lektoroval: inf. Miroslav Mikiovskf,_ ÚSGK, Praha
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V:yužitípozemní fotogrammetrie
pti zamiřování stavební,ch památ~k.
528.74:930:26

Inf, JosefŠmidrkal, fakulta stavebni ČVUT
Praha

Pozemní fotogrammetrie nachází stále větší uplatnění
v různých technickýc4 oborech, zejména ve staveb-
nictví při sledování deformaci budov a jejich kon-
strukčních prvků, i při zaměřování s~avebních pamá-
tek a při některých speciálních pracich spojených s po-
řizováním základních plánů závodů. Na ČVUT v Praze
bylo pořízeno větší množství plánů fasád budov; a na
podkladě dosažených výsledků je možné učinit některé
všeobecně platné závěry.

1. Použivané fotogrammetrieké metody

Podle tvaru jednotlivých budov, zejniéna v závislosti
na hloubkovém členění fasády, možno zaměřované
objekty rozdělit na . ••

a) objekty ploché, při nichž je hloubkové členění
fasády poměrně malé. .

Poněvadž,podle požadavků Státní Pi'tmátkové péče
je třeba určit jednotlivé části fasády s přesností ±3 až
± 5 cm, je třeba, aby posun bodů na plánu fasády
získaný' překreslením měřických snímků, způsobený
Woubkovým členěním, nebyl větší než 0,5 až 1,0 mm,
což pro jednotlivá měřítka, v nichž se fotoplány fasád.
obvykle vyhotovují, znamená, že podle vzorce (obr. 1.)
nesmí hloubkové členění přestoupit hodnoty:

. M' . f
!1y = , .mf

r

1964/142



Smidrkal, T.: Využití pozemní fotogl'ammetrie při za-
měřování stavebních památek

Geodetický a kartografický obzor
roč. 10 (52) číslo 6/1964 143

I .konstanta komory fototheodolitu (f == 190 mm)
r' radiální vzdálenost bodu na snímku (r;"ax =

= 100 mm)
/).r' maximální přípustný posun bodu na fotoplánu

fasády' (podle měřítka ± 0,5 mm až ± 1,0 mm)
mj měřítková číslio,efotoplánu fasády.

Příklad: Při pořízení fotoplánu fasády v měřítku
1 :50 fototheodolitem Photheo 19/1318 nesmí být

vzdálenost stanoviska od objektu větší než 45 m.
Snímek bude mít měřítko 1:240 a při pětinásobném
zvětšení překreslovače SEG-I bude možno fotoplán
fasády v zadaném měřítku vyhotovit.

při konstantě I maximální vzdálenost
fototheodolitu stanoviska od

t objektu Yma",

190mm 0,9 'mf (v metrech)
100mm 0,5 'mf (v metrech)

Není-li možno pořídit snímky s osou záběru kolmou
k rovině fasády, jak se to stává-u obrostlých objektů
aneb!! .v: Užších ulioíoh, je třeba uvážit, že úhel osy
záběru vzhledem ke kolmioi k rovině průčelí zaměřo~
vané budovy nes:InÍpřesá.hnout hodnotu vypočítanou

__.._.J.. podle roVnice .

Dosazením do tohoto vzorce zjistíme, že hloubkové
členění fasády, při použití překreslování snímků na
j~u srovnávací rovinu by nemělo překročit hodnoty
uvedené v tab. 1. •

Tab.1.

měřitko II max. př1~ II

plánu '1 pus.tné čle-fasády něni 1;:g . I
posun
bodli

ve sku'
tečnosti

1:25
1:50
1:100

± 50m ±1 mm ±2,5cm ±3. cm
±6 cm '±0,6 mm ±3,0 cm ±3-5 Cm
±10cm ±0,5 mm ±5,-o cm ±5 om

Hloubkové členění fasády muze být však větší,
volíme-li pro zaměření větší počet snímků, takže ra-
diální vzdálenosti jednotlivýoh bodů dosahují menšíoh
hodnot Iiežr:""x = 10 om: Tak při max. vzdálenosti
zaměřovanýchbodů r' = 50 mm může být členění
fasády dvakrát větší než je v-tab. 1. uvedeno. ~

Vlastní rn.ěřické·práce' v terénu jsou poměrně velmi
jednoduohé. Sta.noviska, z niohžse fototheodolitem
. (obvykle Zeiss.Photheo ,19/1318) pořídí měřio~é 'sním-
ky.,: pokud možno s vodorovnou osou záběru, není
nutné geodetioky určovat. Na fasádě je však třeba
zvolit pro každý snímek alespoň čtyři vlícovaoí body,

I rozložené v rozích měřického snímku.

Poněvadž další zpraoování"Sníinků búde prováděno
na optiokém překreslováči SEG-I, který umožňuje
maximálně 1lětip.ásobné zvětšení, je třeba, aby ~dá-
lenost stanoviska fotografování od objektu nepřesá-
hla ~odnotyv' tab. ~.

. . I'P'SIn 'Vb = t .sm'V ,

kdel'P ohnisková vzdálenost objektivu překreslovače
(u SEG-I Ip = 180 mm)

I konstanta komory (190 mm nebo 100 mm)
'Vb sklon roviny pro:InÍtaoího stolu překreslovače

Uvážíme-li, že u překreslovače SEG-I lze promítaoí
stůl naklonit maximálně ó úhel 'Vb ~ 45°, určíme pro
jednotlivé konstanty fototheodolitu maximálně pří-
pustné úhly osy záběru s kolmicí k rovině fasády
(tab. 3)-.

.
pro f I bude max. přípustný úhel I

190mm sin v = 1,06.sin Vb v = 48°
100mm sin v = 0,56.sin 'Vb l' = 23°

.

b) objekty hloubkověčlenité, při nio:p.žvýstupky
fasády; nebo části' budovy určené k zaměření překro-
čují hodnoty uvedené v tab. 1-

Při-zaměřování takových objektů lze použít překreslo-
vání po vrstvách, je-li hloubkové členění objektu pra-
videlné. Obvykle se využije, jsou-li jednotlivá podlaží
budovy v různých vzdálenostech od stanoviska. Pro-
tože překreslování po vrstváoh je poměrně pracná
metoda,.použijeme jí tehdy, nebude-li zapotřebí více-
než tří vrstev. Znamená to, že hloubkové člE(něníne-
smi být větší než uvádí tab. 4.

Mf
max. přípustné hloub·

kové členěni při
překreslováni na. 3 vrstvy

1: 25 - 30 cm
1: 50 36 cm
1:100 60 cm
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měřování stavebních památek

,Měřické práce v terénu jsou obdobné pracím, použí-
vaným při překreslení na jednu srovnávací rovinu.
Je však třeba je provádět s větším' rozmyslem, po-
něvadž při větších výstupcích vzniká zastínění vzdá-
lenější části fasády. Vtom případě je třeba volit ob-
vykle větší počet snímků pro zaměření.

Vykazuje-li budova pravidelné výstupky(ivelké
, jako jsou např. přistavěné věže, vstupní portály), ale
málo členité roviny fasády, lze foto plán fasády vyho-
tovit také překreslením, volíme·li rUzné srovnávací
roviny. Vllcovací body v tomto případě je však třeba
určit. tak, abychom znali jejich vzájemnou polohu ve
směru osy záběru.
V ostatních případech, kdy je půdorys budov nepra-

videlný anebo členění fasády ve vertikálním směru je
velmi komplikovau.é, použijeme stereofotogrammetric-
ké metody. Měřické snímky při tomto způsopu se po-
řizují z konců základny s použitím normálníhb případu
stereofotogrametrie (tj. osy záběru jsou kolmé k zá-
kladně), póněvadž vyhodnocení těchto snímků je neh
jednodušší. Délka základny se volí obvykle 1110 vzdá-
lenosti fasády od základny, směr základny pokud mož.
no rovnoběžný s půdorysem zaměřované. budovy.
Počet vlícovacích bodů se volí stejný jako při překres-
lovacích metodách. Stereofotogrammetrické metody
měřeIÚ je třeba také použít tehdy, má-li sekroíně ná·
rysu vyhotovit i půdorys budovy. I

c) Zaměřování detailů fasády

Při zaměřování detailů fasád, jako jsou např. různá
sgrafita; nástěnné obrazy a erby, l~e s výhodou využít
lepších typů fotografických přístrojů na kinofilm, vy-
bavených teleobjektivem. Osvědčilo se použití pří.
stroje Exakta- Varex S teleobjektivem o t.= 1,80mm,
jímž se pořídí snímkY detailů na kinofilm. Takové
snímky se potom přl;lkreslí na malém překreslovači
. závodů YEB Zeiss-Jena,který umožňuje až pět~dva-
cetinásobné zvětšení'.

VlíCl'>vacíbody, potřebné pro zaměření těchto detailů
se určí buď přímým měřením na zaměřovaném objektu
anebo se vlícování provede do předem překresleného
fótoplánu celé fasády. '

Zaměření vlícovacích bodů klade největší časovéná·
roky na polní měřicM práce a ovlivňuje vel:tnipodstat-
ně hospod~rnost fotogrammetrických prací.

Poněvadž pro překreslení snímků je zapotřebí na
každém snímku určit alespoň čtyři vlícovacíbody,
volíme je, je·li to možné, vždy tak, abychom I;la nej-
menší míru omezili geodetické práce.

Na fasádách lze volit body, které není třeba signa-
lizovat (jako např .. hrany kvádrů, rohy okenních
říms apod.). Poněvadž však takové body netvoří ob-
vykle pravidelné čtyřúhelníky, je třeba je určit ge6"
detickým měřením. S výhodou lze proto u rovinných
fasád uplatnitsignalizované body, rozložené tak, že
vždy dva volíme na jedúé svislici, kterou určíme spuš-
těnou těžší olovnicí a jejichž vzájemnou polohu změ-
říme svisle nataženým měřickým pásmem. Půdorysné

zaměření se provede ortogonální metodou a výšky
spodních vlícovacích bodů se určí technickou nivelací
(obr. 2.). I když je třeba vyšší vlícovací body někdy
ullÚsťovat se žebříku a trochu nepříjemné je přecházení
pracovníka v zaměřené budově, uspoří še touto meto-
dou výpočty a vznikne prokazatelná časová úspora .

. V ostatních případech členitých fasád anebo u ne-
přístupných objektů (např. zříceniny apod.) je třeba
volit vlícovací body nesignalizované a jejich polohu
určit protínáním vpřed theodolitem s přesností ode-

čítání minimálně na 30" (při vzdálenostech·dbjektů
/ do 50 m).

Pro signalizování bodů se s výhodou používají za
terče papírové čtverce různych barev ·(bílá, žlutá,
šedivá a černá ) rozměrů 5 X 5 a 10X 10 cm, které umís-
ťujeme tak, aby dobře kontrastovaly s barvou fasád~
Zaměření"vlícovacích bódů je třeba provádět pečlivě,
aby přesnost určení byla asi ± 1 až. ±2 cm.

Pořizujeme-li plán fasády stereofotogrammetricky
a část; zaměřené fasády na překreslovači můžeme vy.
užít stereofotogrammetrických snímků pro určení vlí•
covacích bodů pro překresléní na stereokomparátoru.

3. Vyhotovení fotoplánů fasád metodou jeeJ,nosnímkové
fotogrammetrie

a) Překreslování plochých objektů na jednu
sl'ovnáva.cí rovin:u

Překreslování na jednu srovnávací rovinu provádíme
obvykle na překreslovači SEG-I. Pro,.přípravu vlíco-
vaciho podkladu se vynesou všechny potřebné vlíco-
vaci body nejprve z polohopisných souřadnic x a y.
Spojením vyrovnávací přímkou určíme půdorys bu-
dovy (anebo její č~ti) a kolmo k této přímce vynášíme
od zvoleného hórizontu nakonec souřadnice z.
Překreslovací postup je obvyklý jako při zpracování

leteckých měřických snímků. V případě; že byly Ihě-
řické snímky pořízeny s vodorovnou osou záběru, lze
překreslovací postup velmi urychlit použitím způ-
sobu, navrženého na TU v Drážďanech iuž. Meyerem
a upraveným na, ČVUT v Praze. Měřický snímek,
vložený du nósiče snímku (obr. 3.) se nejprve uvede
přib:ližně dó správného měřítka-a natočí tak, aby spoj-
nice vertikálních rámových značek snímku, by~a rov·
noběžná B točnou osou nosiče sní:n:ym.Značka, určující
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horizont snímku, se podélným posunem umístí alespoň
přibližně do svislé roviny, procházející optickou osou
překreslovače kolmo k točné ose překreslovacího stolu.
Přibližný sklon stolu se určí tak, že pomocí pravo-
úWého trojúhelníka, posouvaného kratší odvěsnou 'po
liště odpadu vody. u stolu, p.ocílíme rovnoběžnosti
všech horizon~álních čar na fasádě objektu (např.
říms, okrajů oken apod.). Nastavení se nakonec upřes-

~-

i
I
I
I

ní ztotožněním vlícovacích bodů na ~nímku s vlícova-
cími body v podkladu. Tímto způsobem l,ze omezit
čas, potřebný k vlícování až na 5 min.

Vlastní překreslení se provádí na zajištěný foto-
grafický papír s kovovou vložkou. Poněvadž je však
v současné době tohoto dováženého papíru nedostatek,
je třéba často provést překreslení na normální,foto-
grafický papír Brom. Je přirozené, že tento papír vy-
kazuje mnoQ.em větší a často nepravidelnou srážku,
takže výsledky prác!Oljsou částečně znehodnoceny. Na
ČVUT byl pro tyto účely zkoušen papír Brom, bílý,.
matný, zrnitý z role 100 cm ~iroké, u riěho~ je srážka
celkem pravidelná v obou směrech 'a dosahuje hodnot
0,18 %,kteJ:ou je možno při překreslování uvážit buď
vhodnou podložkoú pod vlicov.ací podklad, nebo změ-
nou zvětšení překreslovaěe po provedeném vlícování.
Diferenční srážka tohoto papíru se pohybuje od 0,03
do 0,06 %.
Obvykle je fotoplán ,fasády složen z většího poč~:u

překreslených snímků.a je, třeba provést montáž
fotoplánu. Provede se. s výhodůu na vpich vlícovacíeh
bodů v podkladu, přičemž se vlícovací body na sním-
cích vyznačí raznicí otvory o průměru 1,5 mm.

b) Pořízení' fotoplánů fasád překreslením'po
vrstvách

Překreslení po vrstvách se provádí u fasád obvykle
, tak, že pro každou vrstvu vyhotovíme zvláštní pře-
kreslený snímek. Nepoužíváme tedy, jak je to v le-
tecké fotogrammetrii obvyklé, masek. Rozhraní mezi
jednotlivými vrstvami jsou v těchto případech totiž
obvykle přímky, podle nichž lze velmi snadno vést
řezy a provés,t i montáž fotoplánu. Posuny vlícovacích
bodů pro jednotlivé vrstvy počítáme podle vzorce
u obr. 1. podobně, jako v letecké fotogrammetrii.
Vlastní postup překreslování je obdobný jako u pře-
kreslování na jednu srovnávací rovinu.

c) Vyhotovení plánů detailů fasád

Překreslení snímků detailů, pořízených fotografickým
přístrojem na kinofilm, se provádí na malém překreslo-
vači. Negativ snímku se vloží do projektoru a přitiskne
krycím sklem k podldadné destičce. Vlícování snímku
se provede buď na vlícovací body, získané přímým
měřením na 71aměřovaném objektu anebo do předem _
překresleného fotoplánu fasády.

Zkoušky malého překreslovaěe, provedené na ČVUT
v Prazé, potvrdily, že zkreslení zvlášť širokoúhlého
objektivu, jímž je překreslovač vybaven i při maxi-
málním zvětšení, nepřestoupí :-l: 0,15 mm a že lze
proto tohoto překreslovače velllli dobře pro tyto účely
využít. Je ovšem tř,eha pro pořízení snímků volit
dokonalý, moderní teleobjektiv, aby se rušivě nepro-
jevilo zkreslení tohoto objektivu fotopřístoje. Při
praktickém použití teleobjektivu Telemegor f= 180
mm a Exakty-Varex byl rozdíl mezi zkreslením objek-
tivu fotopřístroje u malého překreslovače maximálně
0,3 mm i při největším zvětšení a výsledky plně uspoko-
juj~cí požadavky na přesnost.

Konečná úprava fotoplánu fasády se provede podle
požadavků Státní památkové péče obvykle vytažením
tuší a.vybělením fotografické kresby. Železné prvky
se značí modře, dřevěné hnědě. Mnohem výhodnější
a také mnohem účinnější pro organizaci asanačních
prací a pro sledování podrobností na zaměřovaném
objektu je však ponechat fotoplán s fotografickou kres-
bou a pro potřeby architekta připojit ještě příložnou
průsvitku fasády, zhotovenou na dobrý pausovací
papír ll:ebo astralon.

4. Vyhotoveni plánů fasád stereofotogrammetrickou
metodou

Vyhodnocení stereofotogrammetrických snímků zamě-
řovaných budov s členitým půdorysem či fasádou se
provádí nejčastěji bodově, zaměřením na stereokom-
parátoru a výpočtem prostorových souřadnic bodů
fasády strojem.
Při měření na stereokompárátoru se určují souřadni-

ce jédnotlivých bodů na snímku s přesností měření
souřadnic x' a z'.

m",' = 1!l-z' = ± 0,02 mm

a horizontální paralaxa je obvykle určována se střední
chybou m'lJ = ± 0,01 mm. Ze vzorců pro norml\lní

1964/145



Geodetický a kartografický obzor
146 rlU!. 10 (52) Číslo 6/1964

případ stereofotogrametrie lze pak odvodit teoretické
s~řední chyby určovaných bodů.

Poněvadž pro normální případ stereofotogrammetrie
platí

ym",= m. =±T.m""

JL = 10
b ' ; = 250,

budou střední chyby v souřadnicích určovaných bodů
fasády:

my .=± 2,5 cm,

mm = m. = ± 0,5 cm.

Tyto chyby jsou však teoretické hodnoty, které jsou
ovlivněny jednak. chybami vznildými při pořizování
snímků, tak i dalším pracovním postupem. Ověřovací

• měření většího počtu kontrolních bodů, v· různých pří-
padech potvrdila, že střední chyby bodů určovaných
výpočtem ze snímkových souřadnic měřených na
stereokomparátoru se pohybovaly kolem ± 1 až ± 3
cm. Při pořízení grafického plánu z vypočítaných
hodnot klesne přirozeně přesnost asi na 0,1 až 0,2 mm

"/v měřítku plánu.

Při této metodě, kontrolujeme-li souřadnice y zjiš-
těné fotogrammetricky a geodeticky, se objevi syste-
matická chyba konstantní velikosti, způsobená tím,
/ že střed vstupní pupily objektivu fototheodolitu ne.
souhlasí se středem theodolitu, který byl použit pro
určení vlicovacích a kontrolních bodů protínáním
vpřed.

Při vyhodnocení na stereoautografu, kterého lze
také použít, vyná-šíkreslící hrdt půdorys budovy a k~l-
mo k této spojnici se pak pomocí měřítka vynášejí
výšky, odečitané na výškovém počítadle stroje. Bylo
by proto výhodné, aby pro zrychlení prací byl jako

Obr. 4

Šmidrkal, T.: Využití pozemní fotogrammetrie při za·
měřování stavebních památek

doplňkové zařízení pro tyto účely (i pro podobné
velmi četné jiné práce) vybaven stereoautograf elek-
triokým převodem výšek na pomocné pravítko profilů,
umístěné na kreslícím stole.

Pro vyhodnocení nárysu lze využít také stereoplani-
grafu, kde je však třeba provádět vyhodnocení s pře-
tvořenými svazky pQ,prsků, popř. u stereoplanigrafů
e5 využít projektory pro pozemní snímky. Tyto práce
však zatím na ČVUT v Praze zkoušeny nebyly.

Na ČVUT v Praze byl Vyhotoven již větší počet prací
jednak pro Státní památkov~u péči v Praze a jednak
ve spolupráci s Ústavem geodézie a kartografie v Par-
dubicíoh na území Východočeského kraje, při nichž
se fotogrammetrie velmi dobř~ osvědčila. Fotogram-
metricky byly zaměřény některé historické budovy na
.Staroměstském náměstí, na Malostranském náměstí,
Toskánský palác (obr. 4), průčelí nádraží Praha. Těšnov,
části hradu Točníkit, náměstí vPardubicích a v No-
vém Městě nad Metují, historické budovy v Libosadě
u Ji:čína, Litomyšli, Horním Jelení a části zámku
v Náchodě. Kontr.olní geodetická měření ukázala,
že maximální odchylky nepřestoupily předepsané
meze,.a přitom byly plány fasád pořízeny velmi rychle
a mnohem hospodárněji než při použití geodetických
metod. . .

Zkušebně b,ylo využito fotogrammetrie také při. po-
řízení příloh základních plánů závodů n. p. Hedva
v Letohradě a v Poličce, a to jak pro zaměření venkov-'
nÍch pohledů na tová.rní haly, tak i pro zaměření roz·
vodů energie uvnitř hal. Poněvadž pH zaměření inte·
riéru velmi rušivě působí na fotograficky montovaném
fotoplánu stroje a zařízení, je výhodnější sestavovl!tt
v těchto případech'plán grafickým způsobem překres-
lení. Ukazuje se, že i v těchto poměrně složitých přípa-
dech mohou fotogrammetrické metody urychlit po·
stup měřických prací, zvýšit bezpečnost a poskytnout
spolehlivé výsledky.

,
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Měřeni teploty termistorovým
teploměrem
536.5

Inz. Hitoli Petikán, CSc., katedra speciálni geodézie
FSČVUr, Praha

Měření teploty není sice v geodetické praxi stěžej-
ním problémem, ale některé úlohy jsou s tímto vý-
konem nezbytně spjaty. Při trigonometrickém i ba-
rometrickém měření výšek, při velmi přesné nive-
laci a zvláště při elektronickém měření délek je
výsledná veličina také funkcí teploty vzduchu a
její přesnost závisí rovněž na přesnosti měřené
teploty. '

Dosavadní způsoby měření teploty rtuťovými
teploměry přestávaií vyhovovat požadované přes-
nosti a v některých případech; kdy chceme zjišťo-
vat teplotu ve větší výšce nad terénem; není dosa-
vadní zptrsob teohqicky pl'ovedi1:e'lnýnebo je spojen
s obtížnějším postupem (vysoké stojany, stínění,
odečítání pomocí theodolitu aj. J. Jsou-li rtuťové
teploměry' děleny po 0,1 oe nebo po 0,2 oe, musí
se údaje odečítat velmi rychle a ze vzdálenosti nej-
méně 1 m, protože tyto teploměry jsou citlivé i na
vyzařování tělesné teploty. Stínění rtuťových tep~
loměrů před přímým slunečním ozářením je rovněž
problémem, ,protože obvyklé slunečníky tomuto
účelu zcela nevyhovují. Zpožďování údaje rtuťového
teploměru proti' skutečnému okamžitému stavu
ovzduší dosahuje bodnoty několika minut (podle
konstrukce teploměru 1 až 5 minut], což prakticky
vylučuje možnost uVažovat správné teplotní stavy
v tom okamžiku, v němž provádíme měření velt:
činy závislé na teplotě. Tato skutečnost je velmi
nepříznivá zvláště tehdy, kdy interval je kratší než
5 minut. Interpolace či extrapolace nejsou Vl:l vět-
šině případů lineárního charakteru a nemusí pro-
bíhat se stejným znaménkem •.. takže nemohou
v žádném případě dávat výsledky stejné kvality
jako hodnoty přímo měřené. '

2. Termistorové "teploměry

V současné době se stále více používá k měření
teploty teploměrných tělísek :- t e r m i s t o r ů -
jimiž prochází v uzavřeném elektrickém okruhu se
zdrojem určité množství pro,udu v závislosti na okol-
ní teplotě, a tím i na teplotě vlastníhO termistoru.
Změřením množství tohoto proudu pomocí můstku
a měřidla se pak dá určit teplota po ocejch1ování
dílků měřidla teploměrnou stupnicí.

Termistorové teploměry nemají nepříznivé vlast-
nostt' uvedené u teploměrů rtuťových nebo. jsou
zmenšeny na přijatelnou míru. Přesnost termisto-
rových teploměrů je závislá v prvé řadě na volbě
konstrukčních prvků a v druhé řadě na kalibraci.
Volbou, součástek je, možno přesnost teploměru
teoretifkY, libovolně zvyšovat, v polních podmín-
kách je však tento teoretický předpoklad přirozeně
nereálný. V každém případě však přesnost termis-
torového teploměru převýší několikanásobně přes-
nost nejcitlivějších teploměrů rtuťových. Kalibro.;
'vání se provádí laboratorně (Hydrometeorologický
ústavJ .a kalibrační údaje mohou být udány např.
s přesností ± 0,002 oe. Velkou výhodou je nepa-
trná váha teploměru (pOdle konstrukce stínidla
1-5 dkgJ, která u,možňuje pomocí nejprimitivněj-
šíhozařízení (třeba teleskopické tyčeJ měřit po-
hodlně na zemi teplotu i ve výškách 10 m nad te-

rénem. V případě měření teploty ve větších výškách
postačí k dopravě teploměru do přÍSlušné výšky
nejmenší nebo středně veliký upoutaný meteoro-
logický balónek. Zpoždění indikace teploty j.e u to-
hoto teploměru prakticky zanedbatelné, protože
se pohybuje v rozmezí 1-2 ",teřin (hlavně vlivem
konstrukce stínidla).

Protože termistorové měření teploty není dosud
v měřické praxi všeobl:lcně známo a nebyly zatím
dány podrobnější informace o vhodných teplomě-
rech tohoto typu (s výjimkou zmínky ve článku
dOG. L. Hradilka: Sledování závislosti lomu svět-
la . .. Studia geophysica et geodetica, 1961J, bude
v dalším popsán jednoduchý termistorový teplo-
měr, který je možno sestavit i neodbornými silami
ze součástek z běžného prodeje. Tento termisto-
rový teploměr je vybaven čs. termistOllovým prv-
kem 13 NR 08A/33k, který se velmi osvědčil v řadě
měření v různých klimatických i terénních pod-
mínkách. .

3. Konstrukce termistorového teploměru

Termistorový teploměr se skládá z měřidla Ts můst-
kem a zdrojemJ a z vlastního teploměrného tělí'S-
ka· - termistoru. Schéma celkového zapojení a se-
znam součástek je na obr. 1. Jestliže pouŽijeme mi-
niaturních součástí, je možno můstek se zdrojem
umístit do pouzdra 3X3X5 cm.

T R1

Z .
t ,1G

V

RJ

Vlastní teploměrné tělísko, perličkový termis-
tor T, se umístí do ochranného krytu K zamezují-
cího přímé ozáření slunečr1Ími paprsky. Pro popi-
sovaný teploměr byl kryt vyroben z obyčejného
plastikového kalíšku, jehož konicita a úprava otvo-
rů 1, 2, 3, 4 v horní části (obr. 2J dobře umožňo-
vala požadované proudění vzduchu '.kolem termis-
toru.
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Spojení mezi termistorem a měřidlem se může
provést jakýmkoliv isolovaným vodičem.

Teploměru je možno použít v dvojím provedení:
1. k měření absolutní teploty,
2. k měření relativní teploty.

1. Jestliže opatříme potenciometr Rs teploměrnou
stupnicí, vytvořenou při kalibračním měření při
stále nastanované neměnné. (nulové) hodnotě na
galvanometru, můžeme na této stupnici odečí-
tat absolutní hodnoty teploty. Tento způsob však
není nejvhodnější pro dokonalé využití předností
termistorových teploměrů a je i po konstrukční
části spojen s určitými potížemi. Chceme-li do:
sáhnout přesnosti alespoň ± 0,1 OC,musíme po-
užít odporů Rl a R2 s tolerancí maximálně
± 0,5%. Takové odpory obvykle v běžném pro-
dej i nejsou. Dalším požadavkem pro tento způ~
sob měření je, aby napětí zdroje, pro kte~é byl
teploměr kalibrován, se nelišilo příliš od napětí
zdroje v době vlastního měření. I když je spo-
třeba proudu ze zdroje minimální (relativně
ještě menší než u transistorových pi'ístrojů),
znamená to při nejmenším zvýšenou pozornost
zdroji a' občasné přeměření jeho napětí.

@

Protože v geodetické praxi nejsme nuceni
určovat ve většině případů absolutní teplQtu tako-
výmto ..způsobem, věnujme pozOlmost druhé úpra-
vě teploměru, při níž nemusí být dříve uvedené
požadavky tak striktně splněny.
2. Při druhé alternativě úpravy tepl0měru neopa-

třujeme potenciomek Rs stupnicí, protože ode-
čítání teplotních údajů provádíme na stupnici
galvanomethl. Tímto způsobem stanovíme tedy'
teplotú relativní vzhledem k teplotě, při které na"
stavíme na galvanómetru nulu. V tomto případě

mohou být tolerance odporů Rl a R2 i ± 5 %.
Tyto součástky jsou již v běžném prodeji.
Teploměr sestavený podle obr. 1 dáme ocejcho-

vat pro předpokládaný teplotní rozdíl (např. pro
interval -10 oe až + 30OC) i s příslušnou dél-
kou vodiče, který budeme při měření používat. Na
cejchovním listě dostaneme tak pro určitý galvano-
metr· vyjádřeny jeho dílky stupnice v hodnotách 0c.

Protože předpokládám, že se pro geodetické
účely ve většině případů použije druhé úpravy tep-
loměru, popíši zde celý postup měření na praktic-
kém případu.

4. Postup měření termistorovým teploměrem

Do terénu odcházíme např. s teploměrem, pro který
byla cejchovním měřením určena hodnota jednoho
dílku galvanometru 0,042 oe v intervalu + 10 až
+20oC. V terénu by bylo naším úkolem měřit ve
čtvrthodinQvých intervalech teplotní gradienty vrst-
vy od 1,5 m - 8,0 m a dále teplotu ve výšce 8,0 m
nad terénem. Do výšky 1,5 m (horizont stroje)
umístíme termistor s krytem a v jeho blízkostí kon:
trolnt staniční rtuťový teploměr. Po zapojení zdroje
Z se nám vychýlí ručička galvanometru do určité
. polohy. Knoflíkem potenciometru Rs nastavíme ru-
čičku do nulové polohy. Na rtuťovém teploměru
přitom odečteme teplotu to. Vysuneme termistor
ihned do Výšky 8,0 m a odečteme údaje G2 na gal-
vanometru. V případě, že bychom měli měřit pouze
teplotu ve výšce 8.m, necháme termistor stabilně
vysunut a odečítáme pouze po čtvrthodinách údaje
na galvanometru. Jestliže máme měřit i teplotní
gra.dienty, odečítáme po čtvrthodinách údaje na
galvanometru jak ve výšce 8 m, tjlk i ve výšce
1,5 m (N nejkratším možném časovém rozpětí).
Zaznamenáváme-li při odečítání údajů na galvano-
metru Gl v úrovni 1,5' m i údaje na staničním rtu-
ťovém teploměru, máme možnost plynule kontro-
lovat cejchování teploměru, jak o tom bude v dal-
ším zmínka. Příkliid záznamu z měření je sestaven
v tab. 1.

Ůas I t. I G, G, LIt, I LIt,

9,00 15,2 0,0 - 5,5 0,00 -0,20
9,15 15,2 +2,0 - 5,5 +0,10 -0,20
9,30 15,6 + 5,5 + 1,0 +0,25 +0,05
9,45 15,6 + 7,0 + 1,5 +0,30 +0,05
10,00 15,6 +16,0 +12,~ +0,65 +0,50
10,15 16,4 +23,0 +18, +0,95 +0,75
10,30 16,5 +28,5 +22,0 +1,15 +0,90
10,45 16,8 +40,0 +32,0 +1,65 +1,30
11,00 17,6 +49,5 +42,5 +2,05 +1,75

Znaménka plus ve sloupcích úd'ajťl. odečtených na gal-
vanometru ~namenají výchylku ručičky od nuly vpravo
a představují zvýšení teploty. Úd.aje minus. znamenají
_opak. Tohoto smyslu lze dosálu!.out patřičným zapojením
zdroje nebo zapojením spojťl. ke galv,anometru. Před mě-
řením se mťl.žeme vždy přesvědčit o správné polaritě
tím, že dýchneme na 'termistor nebo přHožíme ruku ke
krytu termistoru. Ručička se přitom vychýlí doprava.
Tato opatření mají samozřejmě jen ten smysl, abychom
zabránili hrubý~ chybám ve znaménku. při odečítání
teploty.

o Poznámka: Pokud pili dlouhodobém měření teploty do-
sáhne ručička galvanometru konce stupnice, nastav1tne
potenciometrem znovu nulovou polohu a pokračujeme
popsaným zpťl.sobem dále. Při výpočtu přičteme potom
k údajťl.m galvanonietTu hodnotu celé jeho stupnice.
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Termistorem určené teploty ve výšce 1,5 m
(tl = to ;t- ..1td a ve výšce 8 m (t2 = to + ..1t2)
jsou potom sestaveny v tabulce 2. Teplotní gradi-
enty r jsou vypočteny z rozdílů údajů na gal vano-
metru Gl a G2 při teploměru ve výšce 1,5 m a 8 m

G2-G1y = --~. 0,042
6,5

(Jas /, I /, I r ",e/m

9,00 15,20 15,00 0,035
9,15 15,30 15,00 0,043
9,30 15,45 15,25 0,028
9,45 15,50 15,25 0,035
10,00 15,85 15,70 0,025
10,15 16,15 15,95 0,028
10,30 16,35 16,10 0,038
10,45 16,85 16,50 0,053
11,00 17,25 16,95 0,046

Z tab. 2 je zřejmé, že se neshodují údaje teplo-
měru rtuťového, který měl dělení .poO,2 oe, a teplo-
měru termistorového ve výšce 1,5 m. Příčiny ne'sou-
hlašu jsou v nepříznivých zjevech, které byly v úvo-
du popsány. Údaje termistorového teploměru byly
zaokrouhleny na hodnoty 5.10-2 oe, protože na zá-
kladě značného počtu měření teploty s tímto pří-
strojem v terénu byl učiněn závěr, že určovat tep-
loty s přesností větší ''{lež ± 0,05 oe není reálné.
Citlivost' teploměru je sice možno libovolně zvět-
šovat snižovánÍm hodnot odporů Rl a, R2 nebo zvy-
šováním napětí zdroje Z, ale této citlivosti není
.vždy docela možné VYUŽít.Pro experimentální účely
byl konstruován teploměr, jehož přesnost byla
0,007 oe, Při zkušebním měření, v terénu se však
dal použít jen při naprostém bezvětří. I nepatrná
turbulence ovzduší způsobovala až do výšky 10 m
nad povrchem terénu ve vteřinových intervalech
změny teploty přibližně 0,01-0,03 oe. Termistorové
teploměry s citlivostí menší než 0,03 oe se tedy
hodí pouze pro laboratorní účely, neboť v terénu
by se daly použít jen za velmi mimořádných okol-
ností.

Měření teploty s popsaným termistorovým teplo-
měrem, není jistě jediným a ideálním způsobem,
jak výhodně nahradit rtuťový teploměr, případně
jak docílit větší přesnosti v určeni teploty. Další
zlepšování konstrukée těchto teploměrů přinese
sebou širší použití této metody v geodetické pr~x1.
Uvedená konstrukce byla jako zkušební prototyp
prověřena během řešení výzkumného úkolu, kdy
sloužila bez poruch i v nejtěžších terénních a me-
teorologických podmínkách. Teploměr spolehlivě
sloužil tam, kde bylo potřeba určovat teplotní gra-
dienty případně měřit teplotu ve větších výškách
nad terénem s přesností :hO,05 oe. Nejjednodušší
možná konstrukce tohoto teploměru dovoluje sesta-
vení 1 údržbu každému měřiči 1 bez pomoci odbor-
ných siL Pořizovací náklady jsou nepatrné: sou-
částky bez galvanometru stojí asi 40,-. Kčs.

Doplněk plánu tematických úkolů ÚSKG
pro zlep~ovatelea vynálezce v oboru geodézie
a kart~grafie

Ostřední správa géodézie a kartografie 'vyhlásila počát-
kem letošního roku plán tematických úkolů, který byt
uveřejněn také ~ Geodetickém a ka,rtografiC'kém o'hzoru
č. 2/196'4,str. 46~4il a '.3. st'r .oMlky. Pmto~e v p'růběhu
doby se vyskytla naléhavá potřeba řešení dalších dvou
úkolů, rozhodla 'se' OSGK vyhlásit oba jako doplněk re-
sortního plánu tematických úkolů, a to pod č. 9 a 10.

Nově vyhlašované úkoly se tím stávají součástí plá~
nu tematických úkolů na r. 1964 a pro jejich řešení,
vyhodnocování a odměňování platí tudíž stejné soutěžní
podmínky: Vzhledem k tomu, že podmínky byly. již úve-
řejněny, neotiskujeme je, a řešitele odkazjljeme na již
zmíněné č.· 2/1964 Geodetického a kartografického ob-
zoru.

Vzhledem k celostátnímu významu obou úkolů,
které svou problematikou zasahUojí do činnosti širokého
okruhu pracovníků ústavů OSGK i středisek geodézie,
vyzývám\l zlepšovatele k hojné účasti na řešení a při-
pomínáme, že 'i nekomplmmí řešení, zejména u úkolu
dokumentace, mohou být přínosem pro zhospodárněni
a zkvalitnění prací v resortu.

9. Mechanizace doknmentace geodetických podkla-
dů a výsledků měření

Dosavadní stav a ;eho technickoekonomickd nevýhody:

Dokumentace geodetických podkladů {tj. gravimetrie,
astronomie, .trig. sítě a nivel. síť) a výsledků podrob-
ných měření (riapř. zhušťování, účelové mapování apod.)
je v resortu ÚSGK organizována na 3 stupních: v okre-
sech vedou dokumentaci těchto materiáli'l střediska geo-
dézie, v krajích ústavy geodézie a kartografie, celostát-
ně Geodetický a topografický ústav v Praze a Geode-
tický ústav v Bratislavě .

Dokumentace není na všech stupních vedena uspo-
kojivě, protože je její vedení ztěžováno jednak dislokací
dokumentovaných elaboráti'l, jednak jsou práce spojené
s vedením dokumentace časově i pracovně velmi ná-
kladné.

Úkol a technické požadavky:
Navrhnout zjednodušení a usnadnění dokumentační čin-
nosti na všech stupních tak, a'by byla zajištěna sOl\lstav-
ná údržba dokumentolVanýC'h materiál'Ů v souladu se'
skutečným stavem a zaj1štěna komplexnost sdělování
údajů uživatelům. K řešení se předpo'kládá využití Jen
takových prGlstředki'l, ,které umožní k o m p 1ex n ě me-
chanizovat jak údržbu do,kumento,vaných mate·riálů, tak
sdělo'vání údajů a výsledků měření', a musí se brát
nhled především na přístroje a zařízení, vyráběné v ze-
mích socialistického' tábora.

Požaduje se navrhnout zcela konkrétně úpravu a
O'bsah dokladů, způso'b jejichfG1zmno~ování a vyřešení
mganizačních důsledků, které z nového vedení do·ku-

• mentace vyplynou.
Dopmučuje se zvážit využití dě'rných štítků a mikro-

filmové technilw a dbát i na mo~nost provádění zrněn
v podkladech.

Za vyřešenf odpolVídající podmínkám je stane.venli
jedna odměna ve výši 3 000,- Kčs.

lJhůtak vyřešení úkolu: 30.. Září 1964..
Pod-wbnější infmmace. a pomnc řešite,lům- pnskytne

GTO Praha, který byl pnvěřen pro,vedením pri'lzkumu
pwspěšnOlsti. I(rojIlěto'ho, zajišťují poskyto'vání informací
všechny o'statní ústavy OSGK.

Technickoekonomické informace o stavu techniky:

a) Směrnice a vyhlášky OSGlK
1. VYhláška ÚSGK č. 1'56/57 O. 1. o ohlašování geo-

detických a topografických prací, předkládání elaboráti'l
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U!chto .pracÍ, vydá1(,ání a rozmnožnvání kartngrafic-
kých dě~;

2. 'vý,llOSnSGK č. 113096/54- Směrnice pro technic-
kou dokumentaci geodetickýeh, topt),grafickyclI a karto-
grafických pracÍ!;

3. výnos nSGK č. 3 488/55 --,- Technická dokume~,
tace, vydávání a používání nivelačních údajů;

4. výnosOSGK Č. 11 9'23/55 - Technická dokumen-
tace, sdělo'Vá:ní triangulačníchúdajli;

5. 'Výnos' ÚSGK Č. 1~J56 - Technická dokumen-
tace, pokyny pro práci 'v dnkumentact; ,

6. výnos OSGK č. 11546/56- Technická dokumen-
tace, pokyny pro 'P'l'ád v dokumenta.ci, doda.tek č. 1;
. 7. výnos OSGK č. 9 5501'57 - Pokyny k vyhlášce.
Č. 156/57 O. 1.; ,

. 8. výnos OSGK Č. G 508/58 - Technická dokllmen-
tace, pokyny pro dokumentaci topo,grafických map
1:10000al:5000; ••

9. výnos ÚSGK Č. 1 665/59 - Organizační úprava geo"
detické a ka'rto1grafické do,kumentační služby v o,bO'ru
působnosti ÚSOK;
~ 10. výnos ŮSGK Č. 2296/00 - .dokumentace a skar-

tace na úseku geO'detických a kartograJiokých' fondů
u středisek geodézie; ~

11. směrnice ÚSGKč.9 966/63 pro založení a vedení
.dOikumentacé triangulfrčních údajů v30 pásech Gausso"
va zD1braZjmív souřadnicovém systému 1942.

bl Další' literátma o mechanizačních prostředcích je
tak rozsáhlá, že ji' nelze zde uvádět.

\

10. Retušovací prostředek pro vrstvu pro pozitivní
způsob.-rytí

Dojavadní stav a jeho teéhnickoekono[nické nevýhody:

Vrstva PfGopozitivní způS'Q,b ryU je, v současné dnbě
zaváděna při zpracování mfrp jednOitné evidence půdy
- souvislé zoibrazeni a při. zprlj.co'váni výškooptisutech-
nickohospcdářských map. Retušo,vacf' p'fCtstředek. vyvi-
nutý pro tuto rycí vrstvu v Kartografickém a /repro-
dukčnim úStav).iv P'raze neumožňuje dodatečné do,rý-
'vání. čar pc< prol\l~d.ení oipravy ve vyhovující kvalitě.
DOirývání obrazu vyretušoivanýc-h chY'):l'llýchčar až po
inve'J:zj vy>ry1:éhoobrazu není dc,statečně efektivnÍ:

Ukol a teoonické požadavky:

Úkolem je sestavit IreotušolVací'pfOlstře'delk,j,{.terýby

a) dobře drž~l na vrstvě 'pro pOr.!:itivnízpůsob ryti;
lb) jeho nanašení bylol jedneduché (štětelč'kem);
c) jehol příprava byla jednoduchá, po'př.by bylo

1I100žnojelj hromadně vyrábět a dndávat nadecentrali-
zovaná poraco,viště;.

d) umožňovaJ' kvalitní vyrytí op'ravy ihned po na-
ne'sení' na ryci vrstvu;

e) odolávalpůSQben~ ultrazvuku, kte'rý je, používán
pTO inverzi vyrytéh'O' obrazu;

f) byl smytelný z pc,v'rc-hu ryci vrstvy neho z pn-
vrchu plastické fóHe prostř-edky, které nereaguji s ultra"
lakem a nenarušují povrch piastické fólie;

g) byl de,state,čně průhledný, aby 'bylo možno do,
rývat opravt podle přediohy umístěné pod plas,tickol\l
fólii s Irycí vr:stv'o'!l.

Za vyřešeni odpe,vJdající lpodmínkám je stanovena
jedna odměna ve vý~i'5000,- Kčs.

Lhůta k vyřešení úkolu: eo. záři 19614.
PodofOlbnějši'infe,rmace a pomelc řešitelům pe,skytne

útva'r teochnického rozvoje KRO PTaha, který byl p'oIVě-
řen prnvedením průzkumu prospěšnnsti. Króiffiě tc,ho za-
jišťujr pOlSkytování informací vše,chny ostatní ústavy
ÚSGK. '

Technickoekonomické informace o stavu techniky:

Výz~umná zprá.va KRO Praha Č. 21 inž. liřelová:
Sestavenr průhledné vrstvy plr'o pOizitivní Tytinu na

plastických fóHich (I1I/19613).

Dřevoplast, lidové výrobní družstvo pro zpracováni' umě-
lých hmot v Novémjičíně vyrábí v současné době řadu
dDObhých p0J:I?ticek, z nichž některé jsou přímo určené
pro geodetické a kartografické práce a jiné jsou v oboru
použitelné. Protože šidiÍ veřejnost není o těchto po-
mlickách d,ostatečně informována, jaK o tom svědČí
stále se vyskytující dotazy. považujeme za účelné uvést
zde alespoň nejnutnější informace o nich a připojit
i údaje o pomlickách, které družstvo připravuje pro
nejbližší, dobu.

a) Vy r á b ě n é po m ti c k y
Cirta
Kruhová logaritmická pomllcka k vyčisleni tachynie-
trických rovnic, k výpočtu vodorovné vzdálenosti, pře-
výšéni a redukce vzdálenosti. Pomůcka podle ZN ko-
lektivu ÚGK Opava, uživaná v ~tavech USGK již řadu
let, je dodávána pod 'označenlm Cirta I pro setinné dě'
lení kruhu a pod označením Ci,rta II pro šedesátinné
dělení.

Cirpol
Kruhová logaritmická pomůcka pro výpočet. souřadni-
cových I10zdHll polygonových pořadů, vyhotovená podle
ZN kolektivu ÚGK Opava a užívaná v ústavech USGK.
Vyrábi se stejně jako Cirtapro obě děleni kruhu, a to
jako Cirpol I pro setinné a ia,ko Cirpol II pro šedesá-
tinné dělení.

Poměrové pravítko Tepora
"Odlehčená třir1lmenná konstrukce z plastické hmoty se

slabými vyměnitelnými měřítky z termoplastické hmoty,
opatřenými po obou stranách poměrovými stupnicemi.
Pravitko eoo mm dlouhé se třemi měřítky váží 53 g. Při
výměně se zasunují měřítka do pérové vložky. Z dO"
dávaných poměrů uvádíme 1: 1. 1: 500, 1: 720, 1: 1000,
1 : 1250, 1: 1440, 1: 2000, 1: 2500, 1: 2880 a 1: 5000.

Qvonstranné pravítko
Délka 300 mm, vyměnitelná měřítka s poměrovými stup-
nicemi. Základní stupnice s 1 mm a lh mm dělením.

Lilitové poměrové mllřítko
Délka 150 mm,..měřítka 1: 1, 1: 5, 1: 25, 1: 720, 1: 1000,
1 : 2880, 1 : 5000.

b) PřipravlOvané pomlicky

PreUna
Kruhové logaritmické počitadlo pod1le ZN z ÚGK Žilina,
pro výpočet vodorovných vzdáleností bodů určených
hromadným proHnáním ze zvolené základny.

Galop .\
Kruhové logaritmické poč1tadlo podle ZN z ÚGK Zllina,
pm přesný výpočet souřadnicových rozdíhl v polygono-
vých póřadech,

Vertikálka
Kruhové logaritmické počítadlo velkého modulu, podle
ZN z ÚGKŽilina, k přesnému výpočtu vodorovných vzdá-
leností li převýš.eníze zenitových vzdál'enosti měřených
na .terče na svislé lati a pro odlehlost terčů 2 m.

Paralaxa
Kruhové loga,ritmické počítadló velkého modulu, podle
ZN z ÚGK ZBina, k přesnému výpočtu vodorovných
vzdáleností z vodorovného úhlu měřeného ze stanoviska
na základnu, nebo z vodorovného 11hlu měřeného ze Zá-
kladny na stanovisko. . Vá
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Státní vyznamenání k 1. a 9. květnu 1964v resQrtu
Ústřední správy geodézie á'kartografie '

President republiky soudruh Antonín Novotný
propůjčil pracovníkům resortu" Ústřední správy
geodézie a kartografie tato stlítní vyznamenání:

ZA ]:ÁSLUHY O VÝSTA"V~U

1. kolektivu pracujících Ustavu geodézie a karto-
grafie pro kraj Jihóceský' v Českých Budějovi-
cích za úspěšné zajišťování po deset let svéhQ
trvání náročných úkolů, jimiž' byl pověřován na
úseku investiční výstavby, průmyslu, zeměděl-
ství', kultury, obrany státu a ostatních odvěť-
vích národního hospodářství. Ústav geodézie a
kartografie pro kraj Jihočeský zvláště v posled-
ních ll}tech osvědčil mimořádnou iniciativu při
využití nové techniky a technologie v geodetic-
kých a kartografických pracích a k jejich efek-
tivnější organizaci a, řízení. Zaváděním mecha-
nizace prací a dobrou organizací činnosti stře-
disek geodézie v okresech přispěl ústav ke
zkvalitnění říz"ení socialistické zemědělské vý-
roby, zejména využitím údajů jednotné evidence
půdy a aktivní l1častí při prověrce pudního
fondu.

2. soudruhu inž. Bohuslavu Adamcovi, zástupci ře-
ditele, Ústavu geodézie a kartografie pro kraj
Východočeský v Pardubiclch i za mimořádnou
obětavost a pracovní zásluhy. Soudruh inž. Ada-
mec pracuje v zeměměNcké službě od r. 1932
a zasloužil 'se význačnou' měrou o provedení
osídlovacích prací v okresech Nová Paka, Ji-
lemnice, Vrchlabí a Trutnov. Svými schopnostmi
a zkušenostmi se podílí na dobrých výsledcích
práce Ústavu geodézie a kartografie Rro kraj
Východočeský v Pardubicích. Soudruh inž. Ada-
.mec je po řadu let organizátprem svépomocné
výstavby, a brig~d; v r. 1947 byl vyznamenán
Ústřední komisí prQ organizaci národní soutěže
ve výstavbě republiky odznakem "Za obětavou
práci"; za brigádnickou pomoc při organizování
výstavby sportovních stadiónů a zařízení ob-
držel čestné odznaky.

3. soudruhu inž. Rudolfu Malivánkovi, vedoucímu
technologického oddělímí Ústřední správy geo-
dézie a kartografie za řízení po technologické
stránce geodetických děl pro výstavbu národ-
ního hospodářství. Soudruh inž. Malivánek se
podílel na zpracování zákonných norem upra-
vujících organizační uspořádání a Činnost geo-
dézie a kartografie. Se širokým rozhledem poli-

I tickým i' odborně technickým zajistil zpraco-
vání zásadních' techpolo~ií v, budování geode-
tických základů a topografických map v mě-
řítku 1: 10 000, mapových podkladů pro stavby
, k zúrodňování půdy a technickohospodářských
map. Soudruh inž.Malivártek v zásadních tech-
nologiích vžd); upla tňoval nejpokrokovější me-
tody a zasloužil se o široké využívání letecké
fotogrammetrie v ,ústavech Ústřední správy geo-·
dézie a kartografie.

ZA VYNIKAJlCí PRÁCI
1. soudruhu iož. Milanu Buršovi, CSc., samostat-

nému vědeckému pracovníku Výzkumllého ústa-
vu geodetického, topografického a kartografic-
kého v Praze za vynikající vědeckovýzkumnou
činnost v oboru vyšší geodéziea řešení otázek

spojených s určovamm tvaru a rozměrů Země.
Soudruh inž. Bur,ša, CSc., vyřešil během svého
působení ve Výzkumném ústélYu geodetickém,
topografickém a kartografickém v Praze řadu
důležitých problémů a výsledky řešení zahrnul
do deseti výzkumných zpráv; kromě toho uve-
řejnil 14 původních vědeckých pojednání. Jěho
práce se vyznačují pře~nosU řešení a vědeckým
přístl1pem k' jednotlivým problémům a výsledky
jsou nejen přínosem k rozvoji vědního oboru
geodézie, ale mají i praktický význam a získa-
ných poznatků bylo využito při výstavbě čs.
geodetických základů. S. Burša je nadšéným ft
obětavým' propagátorem sovětské vědy v ČSSR
i při různých mezinárodních konferencích.

2. soudruhu Františku Mašlonkovi, samostatnému
projektantu Ústavu geodézie a kartografie pro
kraj Středoslovenský v Žilině za obětavé plnění
budovatelských úkolů. Soudruh Mašlonka vy-
pracoval se svou pílí a vlaštním studiem na
samostatněho projektanta a vynikajícího pra-
covníka ve svém oboru. Přispěl významně
k včasnému a kvalitnímu provedení geodetic~
kých prací na několika vodních přehradách na
Slovensku. Soudruh Mašlonka, je průkopníkem
nové techniky v oboru geodézie a aktivním zlep-
šovatelem. Podal řadu zlepšovacích návrhů,
z nichž některé se v praxi zvláště osvědčily
a z~amenají znač8é zrychlení pracovního po-
stupu a snížení flákladů.
Blahopřejeme vyznamemlným k dosažení těchto

státních yyznamenání. Redakce

Vzpomínka na prof. inž. Vladimíra 'Fi1kuku
\

'Nedožité osmdesáM narozen1riý inž. Vladimíra Filkuky,
emeritního řádnéhoprofe~a geodézie na vysoké škole
technické v Záhřebě, přiiWid~jícf na 1. červenec t. r.,
připomínají nám, činnost pokrolrového vysokcškolskéh1o
pedagoga ve sppáte-lené zenů. I !\:dyž jeho učitelská čin-
nost ineby)a příliš dlou:tJ.á,toliko, lil rokli, vykonal před
a poprvé světové válce pro nqvou výstavbu vysoko-
školského studia v Záhřebě toli:k, že nutno tuto jeho
činnost k jehO nedožité osmdesátce pfipomenout.

Do Záhřabu pNšel v roce lW09 jak</) .lJývalýasis1;ent
prof. L!čky z České vYSůké školy technické \1 Erně. Na-
stoupil jako adjunkt geodetického ustavu při lesnické
akademii v Záhřebě. Na této škole a na geodetickém
kursu záhřebské university působil až. do r. 1919 (od
L listopadu 1917 až dokonce války působil u Vídeň-
ského VOj. zeměpisného ústavu). V roce 1919 byl jme-
nován sup!. prof. stolice pro užitou geodézii na právě
zřízené Škole technické v Záhřebě. Rok nato byl jme-
nován řádným profesorem užité geodézie na této škole.
Souběžně s touto činností na Vysoké škole technické byl
též docentem geodézie na lesnickohospodářské fakultě
záhřebské university.

Vedle učitelské činnosti byl pov:gřen vedenim dozo-
ru 'nad prováděním agrárních operací v Chorvatsku a
S~avonii a dále byl mu svěřen úkol, na organizaci ze-
mědělského studia a' organiziaciprovádění agrárních
operací. Jeho zásluhou a působením přeměněno bylo
na tecbntcké f,akultě záhrehské university studIum ze-
měděIské a kulturně inženýrské na nových základech.

Prof. Filkuka se velmi intenzívně zúčastnil vybudo-
vání mladé vYSůké školy technické v Zálrřebu a jeho
zásluhy o zeměměřické studium bylý při jeho odchodu
zeZábřehu v r. 1923 celým prof. sborem Vysoké školy
technické písemně oceněny, jakož i děkovným přípisem
bývalé zemské vlády. Ve školním roce 1920/21 byl dě-
kanem oddělení stav~bně-kulturního i geodetic1winže-
nýrskéhona" Vysoké škole technické v Záhřebě. Jako
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profesor Vysoké školy technické přednášel agrární ope-
race, katastr daně pozemkové, knihy pozemkové, vymě-
řování měst, encyklopedií geodéziea vedl cvičení v si-
tuačním a terénnilli rýsování. .

Prof. Filkuka založil v r. 1919 odborný časopis "GJa-
silo geometara" a byl jeho dlouholetým redaktorem.
Kromě toho přispíval svými články do odborných č!aso-
pisů chJorvatských. Vydal též skripta z nižší geodézie.

V roce 1923 se vrátil prof. Filkuka z rodinných dů-
vodů do vlasti. Po svém návratu 'do ČSR působil v Brně
ve své civilní geometrovské a zemědělské kanceláři. Jako
předseda Československo-jihoslovanské ligy v Brně byl
v roce 1933 jmenován honorárním konzulem býv. král.
Jugoslávie v Brně. (Za olmpace v r. 1940 byl konzulát
zrušen.) .

Ve vlasti nesložil ruce v klín, ;1ýbrž byl předním čle-
nem v širokém kruhu moravských zeměměřičů. Vedle
celé řady odborných pojednání z oboru praktické geodé-
zie uveřejněných v časopisech chorvatských "Vijesti
družestva inženjera i architekta v Zagrebu" a v "Glasilo
goometara", uveřejňgval své články i v našem časopisu
"Zeměměřičský Věstník", kde v letech 1924-1939 působil
v jeho redakčnI radě.

Prof. inž. VladimIr Filkuka se nedočkal našeho osvo-
bozenI, zemřel 27. února 1941, nedoživ celých 60 let.

Ing. Pudr

8. června 1963 zemřel ve věku 81 let vynikající sovětský
vědec a pedagog oboru astronomie-geodézie, profesor
Moskevského institutu inženýrů geodézie, fotogram-
metrie a kartografié (MIlGAiK), doktor technických
věd Michail Konstantinovič Věn t cel.

Prof. Věntcel věnoval celý sVůi život tvůrčí vědecko-
pedagogické práci. V roce 1918 se stal docentem, v roce
1921 profésorem na sovětské vysoké geodetické škole
a jako profesor aktivně působil až do roku 1960. Na
směru astronomie-geodézie geodetické fakulty MIl GAiK
přednášel několik disciplín: sférickou astronomii, prak-
tickou (geodetickou) astronomii, obecnou (popisnou)
astronomii, v posledních letech pak nově zavedenou
teoretickou astronomii a nebeskou mechaniku (jako
předmět doporučený). Jeho přednášky vynikaly jasností
výkladu, přesností a přísnou logickou stavbou; přímo
vybízely a vedly posluchače k samostatnému myšlení
a tvůrčí vědeckovýzkumné práci. Přitom byly i neoby-
čejně živé - prof. Věntcel nešetřil svých sil a energie,
aby vzbudil aktivní zájem u posluchačů; dovedlzna-
menitě zpřístupňovat i ty nejobtížnější partie bez újmy
na přesnosti výkladu. Jím propracovaná metodika vý-
kladu byla osobitá a sama o sobě představuje vynika-
jící hodnoty.

Prof. Věntcel vytvořil knihy a učebnice oboru, které
přednášel; kromě toho napsal řadu vědeckých pojed-
nání, například z oboru pohybu zemských pólu. Jeho
učebnice i vědecké publikace rovněž vynikají přesností
a jasností výkladu - jako bylo jeho slovo mluvené ...

Prof. Věntcel byl až do posledních let svého plod-
ného života pln energie a životního optimismu. O tom
svědčí i sklltečnost, že se téměř v pětasedmdesáti letech
začal učit českému jazyku (bezvadně ovládal francouz-
štinu, angličtinu a němčinu). Michail Konstantinovič
se těšil veliké autoritě a úctě u posluchaču i vědecko-
pedagogických pracovníku. Zároveií ho měli všichni pro
jeho vzácné lidské vlastnosti upřímně rádi.

I1HTepnOJlHpOBaHHe.MocKBa, 1927.
BJIHHHHeKOJle6aHHllnomoca Ha nmpOTbI, .I\OJlrOTbIK a311-

MYTbI.TpY.I\bIIJ;HI1I1fAHK, 8, MOCKBa1935.
BJlHHHHeKOJle6aHHllnOJIlOca Ha lllHpOTbI, .I\OJlrOTbIH a3H-

MYTbI.BbI'lllCJleHHenonpaBOK .I\JlH aCTpOHOMll'leCISHXnYHK-
TOB Ha 6a3llcax nepBOKJlaCCHOllTpllaH1'YJlHnllOHHOňcern,
Ha6mo.I\eHHblxB 1912 -28 1'1'.MocKBa, 1935.

IIpllBe.I\eHlreIllHpOT,.I\OJl1'OTII a3llMYTOBK Cpe.I\HeMYnomocy.
I13BeCTHJiBTO, 3, 1936.

IIoJleBaH aCTpOHOMllH.qacTb 1. C.pepHqeCKaH aCTpOHOMllH.
fJlaBHOe ynpaBJleHlre 1'ocY.I\apCTBeHHollC'beMKllII KapT01'pa-
.pHll, 1938.

IIoJleBaH aCTpOHOMHH.qacTb 1 II 2. f JlaBHOe ynpaBJleHlre
rocY.I\apCTBeHHollC'beMKHII KapTo1'pa.pllll, 1939-1940.

K CTaTbe EbIOIIIKoBa"K Bonpocy o pe.I\yKnllHx 3a HHCTPY-
MeHTaJlbHbIeOillll6KllB cnoco6e TaJIbKOTTa.I\JIHonpe.I\eJIeHH1[
illllpOTbI MecTa". feO.I\e3HCT1940, 11.

C.pepll'leCKaHTpll1'OHOMeTpllH.MocKBa, feO.I\e3ll3.I\aT.(Vydání
I. - 1940, vydání II. - 1948.)

I13JlOlKeHlleBonpoca 06 ll3MepeHllll BpeMeHll B Kypce cq.epu-
'leCKOllaCTpoHoMHll.MocKBa, MI111fAllK, 1952.

C.pepll'lecKaH aCTpoHoMllH.·MocKBa, feO.I\e3H3.I\aT,1952.
KpaTKllll O'lepK llCTOpllll npaKTllqeCKOllaCTpOHOMllllB CBH3U

C BonpOCOMo poJIll PYCCKRXII COBeTCKHXyqeHbIXB pa3BlI-
THll MeTo.nOBonpe.I\eJleHRHBpeMeHll II illllpOTbI. MocKBa;
1952.

feO.I\e3ll'lecKaH aCTpOHOMllH.EOJIbillaH COBeTcKaH SHnllKJIo-
ne.nllH. 113.I\.2. 1949-1957, 479.

3aMeTKa o pellleHmr ypaBHeHHHKenJlepa. ACTpOHOMH'leCKHŘ
lKYPHaJl1958, 4.

ACTpOHOMllHB MOCKOBCKOMreO.I\e3llqeCKOMllHCTllTyTe. (H3
llCTOpllll OTe'leCTBeHHollnOJIeBOH npaKTll'leCKOHaCTpOHO'
Mllll). Tpy.I\b[ MI1I1fAllK, 35, MOCKBa1959.

Pa3BllTHe TO'lHbIXMeTO.I\OBnOJleBbIXaCTpOHOMll'leCKllXonpe-
.neJIeHllň. Tpy.nbI I1H-Ta HCTOpllR eCTeCTBo3H.II Texu.
AH CCCP, 37, 1961

OCHOBbITeopeTll'leCKOllaCTpoHoMllll.MOCKBa,I13.I\. 1'eo.I\.JlHT.,
1962.

Rektor ČVUT v Praze vyhlásil ve Věstníku MŠK,
sešit 11 z 20. dubna t. r. konkurs na

1 místo docenta pro ohor mapování
1 místo docenta pro obor fotogrammetrie

na katedře mapování a kartografie fakulty sta-
vební.

Přihlášky doložené dvojmo životopisem a se-
znamem vědeckých prací, publikací nebo jiných
odborných prací, doklady o této činnosti a opisem
dokladu o ukončeném vysokoškolském vzdělání
zašlete na děkanát stavební fakulty ČVUT, Ziko-
va 4, Praha 6-Dejvice.

Pro informaci uvádíme, že směrnice o habili-
tačním a konkursním řízení na vysokých školách
jsou uveřejněny ve Věstníku MŠK sešit 23-24/1958
se změnou v sešitě 9/1962.
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Zápis zákonných zástavních práv

Jak postupovat. při návrhu příslušného orgánu na zápisy
zákonného zástavníhopráva, eventuálně při výmazu
zákonného zástavního práva dosud v. pozemkových kni-
hách zapsaného.

Při návrzích na zapls. záko'nného zástavIiího, p'ráva
. [nejčastěji seb'llde jednat o' návrhy finančních odborů
ONV) se provede zápis' na list vlastnictví podle návrhu,
cež znamená, že ten, proti němuž návrh směřuje, se
zapíše ja1l:0 vlastník (eventuálně spo,luvlastníci), dále
p·arcelní čísla nemo,vitostí' a číslo, návrhu - listiny.
Předpokládá se, že -tyto pro EN rozhodné údaje· si pří-
slušný státní orgán -zjistí sám.

Jedná-li se o vydánÍ! listiny, která slouží jako, důkaz
o. tom, že dřívější kniho,vně ještě zajištěné zákonné
zástavní .právo(),již neexistuje, nemůže být předmětem
zápisu v EN, neboť na nemo,vitost není ještě list vlast-
nictví zale~en a· ani v po,zemkové knize nelze výmaz
uskutečnit. V temtopřípadě se listina v,rátí vlastníku
nemovitosti s tím, že k ní bude přiMédnuto při zaklá-
'dání EN v druhé etapě, ne'!J.olse žadateli doporučí P()~
žádat státní no,tářství O!zjištění všech skutečností o ne-
me,vitosti a O' vyznačení tohc, v listu vlastnictví orgánu
geodézie (obdobný postup ja~o u dalšího dat.azu).

Identifikace parcel

Není nám jasné, zda při dědickém l'ízení čleDa JZD pro-
vádí se identifikace jen pozemků, které člen také ulival
(obyčejně' v intravlláně) nebo se musi provést pro vše-
chny jeho pozemky, i kdyl byly sdruleny v JZD.

Podle ustanovení § 7 odst. 3 vyhlášky Č. 23/1964 Sb.'
zemědělské a l~ní pozemky ve vlastnictví oh č a n li
budou zobrazovány v mapách a evidovány podle parcel-
ních čísel jen u těch pozemků, kte·ré nejs'ou užívány
socialistickou organizací nebonejseu v náhradním uží-
vání.

Z uvedeného vyplývá, že pro sepisování listin se bu-
dou identifHj:olVa.tparcelní čísla ·pouze těch nemovito'stí,
které člen fZn vlastnil a též užíval (nebo ·dědic bude
Vlastnit a užívat) a tytO! nemůlVitosti (.je'jich pa,re-elní
čísla) bUdou' též předmětem zápisu v části B listu vlast-
nictví. lIdentifikace ostatních pozemků, ktelré jsou sdru-
ženy v JZD se nep'wvádí. Tyto pozemky budeu uvedeny
v příslušné listině podleparcelních čísel zapsaných
v pozemkové knize s poznámkou, že jsou sdruženy
v JZD. Ob<;l.obnápoznámka bude uvedena v části D listu
vlastnictví (viz odst. 4. 54 Směmic EN - část B);

Pokud v dědickém, řízení, darem, pO'P'řípadě pr-opad-
nutím majetku přecházejí pO'zemky na čs. stát a jejich
hranice v přírodě nee,xistujíani na pozemkové mapě
nejsou zobrazeny (jseu v užívání JZD nebo jiné s'C·cia-
listické o-rganizaceJ, provede se vždy identifikace pa·r-
celn.ích čísel. Identifikace bude spočívat ve zjištění' par~
celních čísel honů, jejichž jsou částí. Tato skute'čnost
se uvede v příslušné listině a zápis v evidenci neme-
vite6tf se proVede podle VZOTU pólo~ky č. 9 výkazu změn
(p'řílo,ha Č. 7 Směrnic EN :- část B) a na listu vlast-
nictví' po~le vzoru· přílohy č. l(}/3 a 10/5.

Zápis do EN podle listin

Jak postupovat u ládostí občanů o zápis do EN podle
listin, které nabyly platnosti za účinnosti dřívějších
právních předpisd, tj. př~Íl 1. dubnem 196~.

Založení evidence nemovito·stí 'je plánováno do· dll;OU
etap. V prv1§ etapě (od 1. 4~ 1964 do konce ro'ku 1966)
se budo'u evidovat jen převody nemo-vito·stí uskutečněné
podle lis-tin, které nabyly platnotSti dnem' 1. 4. 1964
a po-zdějším, tedy listin; které již olbsahujíparc'elní údaje
EN po pfOlvedené identifikaci (ztotožnění) s parcelními
údaji vedenými ve veřejných knihách.

V druhé etapě (počínaje wkem 1967) budou po~
stupně zapsány do EN i ty nemovitosti, u kterých ne-
de·šlo- ke .změnám v právních vztazích během první
eta:py. Předmětem zápisu buďou i takolVé změny' v'p~áv-
ních vztazích o ne-mo,vitóstech, které ne,byly ve veřej-
ných knihách zapsány, ale existují o nich platné právní
listiny.

PO'kud občané po~aqují prolVedení záp,isu do EN
podle platných listin sepsaných za účinnosti dřívějších
právll.ích 'předpisu, tj. před 1. 4. 1964, nebOlpodle zápisů
pozemkových knih (odpovídajíc1ch skutečnosti) do EN
již v priIběhu první etapy, mají mo~ne6t podle přílohy 1
jednacího řádu pro státní notářství požádat státní no-
tářství OJ zjištění jakýchkoU skutečností o nemolVito,sti
a o v)"'!:načení toho v listu vlastnictví orgánu geodézie.

551.4:528.9 Pijotr.ovskij V. V.
Geomorfologija s osnovami geologiji. (Geomorfologie se
základy geologie.) Vydalo vydavatelství geodetické li-
teratury, Moskvá, 1961, 280. str., 89 obr., 4přll. Cena
váz. 1 r. 11 kop. .

Předkládaná učebnice je určena pro studenty kar-
tografické fakulty Mos~evského institutu inženýrů geo-
dézie, fotogrammetrie a kattografie. Její obsah je roz-
dělen do šesti· ucelených kapitoL

P r v á k a pit o I a se velmi stručně zabývá zá~
kladní skladbou a hlavními rysy stavby litosféry; uvá-
dějí se rozměry Země, I10zdělení hornin, ro-:z;dílyve stav-
bě zemské kůry na kontinentech a oceánickélll dnu a
jejich odraz na hypsometrické křivce země. V základ-
ních informacích' se čtenář seznamuje rovněž' s pojmy
geosynklinály a tabule.

D r u hák a pit o I a je věnována definici reliéfu
zenl,ského povrchu; pod tímto 'pojmem autor chápe "sou-
hrn všech tvarů povrchulitosféry různé geologické
stavby a původu, jež se nacházejí v různém stupni vývo-
je, ve složitých VZájemných vztazích a jež na sebe na-
vzájem působí i s okolním prostředím". Dále pak uvádí
klasifikace reliéfu podle různých principů., a sice podle
vnějších rysů, složitosti, rozměrů á původu. Klasifikace
podle posledního, genetického hlediska, je pak vytknu-
ta. jako nejzávažnější, nebot odhaluje vnitřní, základní
vlastnosti tvarů reliéfu. Podrobně se také definují tva-
ry podle vnějších příznaků, jejichžp<>pis je v příloze I.
doplněn Jejich ukázkami ve fysiografickém a hYP.s()-
metrickém podání. Dái,ese uvádí rovněž třídění tvari'J
reliéfu podle rozmflrů,- jež je doprovázeno údaji o od~
razitelnosti těchto tvarů v hypsometrických mapách
různých měřítek; tato klasifikace si Zi8slouží naši po-
~ornost, neboť i přes nepopiraÚ~lnou· (i když nikoli vý-
hradní) důležitost takovéhoto třídění tvarfi reliéfu pro
kartografické aplikace, je po známé Cailleuxově a Tri-
cartově klasifikal!í (1956) jednou z mála svého druhu,
které byly dosud vytvořeny.

Náslep.ující, tře t ík a pit o I a o vlivu endogen-
ních sil na tvorbu tvarů reliéfu, je uvedena údaji () zá-
kladních typech pohybů zemské kůry a s nimi spoje-
ných druzich tektonickýc~ poruch. Snad relativně pří-
liš široce je pojednáno '0 zemětřesení, zatímco důklad-
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nějšího osvětlení nédošla neotektonika jako čInitel, ma-
jíci určující vliv na vZlnik megatvarů souOasného relié·
fu. Dále jsou pojednány vulkanické pooc~sy a efuzivní
i .intruzívní 1:'Viaryreliéfu;

/
Čtvrtá kapitola se zabývá tvary reliéfu, je-

jichž geneze je podmíněna exogenními procesy. Výklad
je tu zahájen osvětlentm fyzického, chemického a or-
ganickéh'O,zvětrá:vání 'a pokračuje podrobným seznáme-
ním čtenáře s prací tekoucích vod ft s ní spojeným vzni-
'kem typickych ero~ních a akumulačních tvarů, přičemž
některé jejich rysy, jako asymetrie říČn.ích úd'Olí apod.,
si zaslouží z hlediska kartografického využití zvláštní
pozornost. 'Další části této nejrozsáhlejší kapitoly jSQu
věnovány krasoVým jevům ,a mořským procesům, tvarují-
cím IÍ1'Ořské'břehy. Jsou probrány vlnové procesy a s ni-
mi spojená gen~e abr~ních aa:kumulačních břeihů a
dále pak popisovány i biogenní, ledové aj. typy břehů.
Uvádí se klasifikace typů mořských břehů podle návrh;u
Zenkoviče, modifikovaného Klenovou, i když by bylo
možná vhodnější - jak z hlediska podrobnl}sti, tak
i budoucího kartogr,afiokéhO 'VYUŽitípříslušných poznat-
_ků - uvedení klasifikace Leonťjevovy (1956J.. Také tato
část je uzavřena několika 'p~známkami ke .kartogra-
fické interpretaCi poznatků o mořských březích. Ná-
sledující oddíl této kapitoly' se zabývá činností ledoV-
ců; autor podrobně třídí ledovce podle jeJich morfo-
logických příznaků a popjsuje tvary, které vznikly jejich
pohybem. Všímá si rovněž starších zalednění acharak-
térizuje j9iich morfologický význam, spočívající v exis-
tenc,i reliktních tvarů na územích, která jsou dnes zba-
vena ledovcového 'příkrovu. Doprovodné zásady pro
odraz glaciálnkh tvarů na mapáCh i zde poskytují kar-
tografům cennéin!ormace. Podobně i další Č&sti této
kapItoly jsou věnovány eolickým tvarům, morfologii
krajin s věčně zmrzlou půdou a vlivům, jež na vznik
a vývoj mliéfu má ,flóra, fauna i člověk. Posuzujeme-
li vcelku obsah této k,apitoly, neubráníme se dojmu,
že jinak dostatečně { v míře dané objemem knihYJ po-
dl'obněpójednW],á problematika exogenních reliéfotvor-
ných .procesů postrádá jednotící hledisko, které posky-
tuje ve svém zonáIním pohledu na tyto procesy klima- .
tieká ·morfologie. Tent'o velmi perspektivní obor g'eomor-
folo.gie, rozvíjen~ francouzskými, něméckými, polský-
mi a v poslední době také sovětskými geomorfology,
by si býval . zasloužil větší pozornQsti auťóra, .který se
však omezil pouze ná. kusá úpo:borněnf o vztahu díl·
čích morfologických procesů a klimatu a vširšf míře
ani nevyu.žil v příloze IV. připojenéhp Gornungova a
TimofeJevova schématu (1958) závislostí intenzit relié-
fotvorných ,exogenních procesů na klimatech krajinných
, zón.

Předposlední ~ p á t á . k a pit o ~a knihy je věno-
vána některým obecným rysům geologické historie naší
planety; v přfl.oze II. je pak k tomuto tématu uvedeno
podrobné schéma s charakteristikami jednotlivých g·eo·
logických epoch. KOIlečně š e stá ~ poslední, kapitola,
uvádí pOdl'obný výčet metod stanovení stáří Jednotli-
vých tvarů r.eliéfu av ní autor 'prová'c!.ísyntézu1všech
v knize probraných poznatků k charakterizování zvlašt-
rwstí reliěfu l1orskýchoblastí a rovin různé genew, a /
t6 diferenco;vaně- 'podle dosažených stupňů vývoje.

'Máme-li vcelku hodnotit tuto učebnici geomórfo-
logie pro inženýry-kartografy, musíme na ní pokládat
za velmi sýmpatickou jiŽ tu skutečnost, že vůbec v této
specializované podobě -vyšla. Tato skutečnost potvrzuje, ~
že .sovětské kartografické školstVí vidí v geoťnorfologii
\i!du, které je třeba věnovat v oboru geo&rafic~ých
disciplín II;Iimořádnou pozornost k ttomu, aby i nastu-
pující mladá generace inženýrů~kartpgraffl mohía aktiv-
ně zasáhnout do dalšího rozvoje sovětské hypsomet-
rick~ Jikoly. Je přirozené, že tat.o učebnice, jez při zvo-
lenéobsažnosti jesvym temaqckým zaměř~nímzřejmě
první svého druhu {neboť. např. Rathlensovu "Geomor-
phologie fiir Kartographen und Vermessungsingenieu-
ren" s touto učebnicí nemůžeme dosti dobře porovná-
vat) a jež musela čerpat a tematicky redukovat poznat-
ky ze současné obsáhlé geomo'rfologické literatury' se
nevyhnula některý1n jednostrilnnějšfm pohledům na pro-
bíranou problematiku. To však nic neubírá na'značném

I přínosu této knihy, která představuje vítaný pramen

pro kartografy, hledajicí zasvěcený úvod do geomorfo-
logie jako vědy, poskytující jimpoznatky, nezbytné c

k uvědomělému a objektivnímu kartografickému zobra-
'ZElníreliéfu zemského povrchu.

Fiild alatti vezetékek, csatornák, hibahelyek felderítése.
(Vyhladanie podzemných vedení, Kanalizácií, porucho-
vých miest. J MUszaki konyvkiadó Budapest 1962, strán
226 formát B 6.
Kniha podrobne pojednáva o metOdach a postupe pre
spolahlivé určenie polohy a hIbky rOznych podzemných
inžinierskych sletí a na vyhladanie porúch v týchto ve-
deniach. ' .

V ~ rve j časti: VšeObecný prehlad (str. 24J autor
informUje čitatela všeobecne o problémoch vyhladarila
podzemnýchvedení, o novom elektrónkovoijl prístroji,
ktorý v' Maďarsku v Budapešti (závod Fovárosi XXI.
Kézm'Úlpari VállalatJ sériove vyrába ako aj o použitel·
nosti uvedeného prístroja na nasledovné úlohy: 1. urče-
nie polohy a hIbkykovového vedenia galvanickým alebo-
indukčným sposobom, 2. určenie polohy a hIbky kábla
pod nap1itím bez použití a vysielača, 3. určenie polohy a
hfbky kábla pod nap1itím s použitím visielača indukčným
'sposobom, 4. určenie {loruchových miest v kábloch, 5.
určenie poruchových. miest vo vodovodoch, kanalizá·
ciach apod., 6. určenie polohy 't hIbky nekovových ve-
dení.

V dr u hej časti: Určenie polohy a: hIbky veqenla
(str. 105J sa čitatel zoznámi s principom metódy. Táto
časť je velmi podrobne spracovaná, prístupnou formou,
takže princip a celý postup merania možno pochopit,
aj bei h~bších znalostí z elektrotechniky, ako aj bez-
praktických skúseností" tomto obore. Autor pojednáva
hlavne o, dvoch sposoboch qrčenia podzemných vedení:
metódou galvanického spojenia a indukčným sposobom.
V tejto časti autor podrobne popisuje svoje mnohoročné
skúsenosti ako aj pramenenIektorých systematických
chýb prístroja a metó..dy vyplývajúcej hlavne zo vzá-
jomnej polohy vedeni a, generátora a 'prijímača. Táto
časť je velmi hodnotná a poučná pre geodetov, ktorí
pracujú prl zameriava.ní podzemných vedení a zariac
dení.

Presnosť uvedených metOd je ±. 1-5 %, 'a to tak
pre určenle polohy ako aj hlbkyvedenia. Táto presnost
plne vyhovuje praktickým požiadallJ;l:aIIl, pretoženapr.
v 2m hIbke možeme určiť polohu a hIbku uloženého
vedenia s presnosťou ±. 2-10 cm. Pri svahovitom te-
réne sa musí brať do úval;lY' aj sklon terénu. Dkrem
galvanického a indukčného sposobu' spojenia autor
stručne pojednáva aj o ostatných met6dach používaných
pre vyhladanie kovových a nekovových vedení (s po~
užitím lana, zvláštnej vodivej tekutiny a pod. J. '

V 'tr e t e J častí: Určenie pruchových miest (str.
53J autor popisuje výhody uvedeného prístroja na vy-
hladanle poruChových miest va vedeniach' (hlavne vo-
dovodnýchJ, čo značne zhospodárni prevádzku á údržbu
t.ýchto zariadení. Táto časť však už presahuje rámec
záujmu geodeta a preto sa s ňou bližšie nezaoberáIIle.

V š t vrt e j časti (str. 23J autor popisuje najzná-
mejšie prístroje na vyhladanie pOdzemný$ vedení a
podrobnejšie popisuje už vpredu uve'dený maďarský prí-
stroj.

li'i a t a časť uvádzanávod 'k obsluhe prístroja, po~
stup pri určovaní polohy a. híbky vel:ienia a organizáciu
práC.

. ~niiha }!l písaná velmi pristllpnou formou a zaují-
mavo. Je to jedna z prvýchkomplexných knížných
spracovaní merania polohy a hlbky podzemných vedení, '
ktorá sa týmto dostáva do rúk záujemC(:lV.

lnž. lura; Šo1c



CSSR
Politické mapy:

Západní lrian. politická mapa. Měřítko 1: 5 000 000. Vydala
OSGK. Zpracoval a vytiskl KRO v Praze. 1. vydáni - 1963. Náklad
7 O~O ~ýlisků. Rozměr kresby mapy 22,5X31,0 cm, v(cebarevná,
slo~ena do formátu 17,5 Xll,O cm. Cena Kčs 2,-.
GTU čis. přir. '78/64 .

Přiruční všeobecně zeměpisná mapa Západníbo Irianu se zá-
kresem hlavních silnic a naftovodů má smluvenými znaky vyzna-
čena. též _místa výskytu nerostů. Pro lepší orientaci je napojena
doplnkova mapka v. měřítku 1: 22 000000 ,.jih Malajského sou-
ostroví a Nová Guinea"~ Na zadní straně mapy je obsáhlý text
pojednávající o Západním Irianu.

Guayana. Politická mapa. Měřítko 1; 4000000. Vydala OSGK.
Zpracoval a vytiskl KRO v Praze. 1. vydání - 1963. Náklad 7 000
výtisků. Rozměr kresby mapy 33X31 cm, vícebarevná, složená do
formátu 17,5Xll cm. Cena Kčs 2,-
GTO čís. přír. 139/64

Příruční všeobecně zeměpisná mapa Guayany má v pravém
horním rohu dodatkovou mapku "politický přehled jižní Ameriky"
a mapkU "Hospodářský přehled Guayanv". Na zadní straně mapy
je obsáhlý te"t pojednávající o Guayaně.

Soubor turistických map:
český ráj. Měřítko 1: 100 000. Vydala ŮSGK. Zpracoval a vy-

tiskl KRŮ v Praze. 2. rQzšířené vydání - 1963. Náklad 36 000
výtisků. Rozměr kresby mapy 37X63 cm, vícebarevná, složená do
formátu 22X13 cm. Cena Kčs 5,-.
GTO čís. přír. 126/64

Obsahem mapy je oblast na jih od Zelezného Brodu po Mla-
dou Boleslav, jičín a Lázně Bělohrad. Po pravé straně mapy jsou
tři zvětšené v~řezy hlavní mapy v měřítku 1: 50 000: pojizeří,
Hruboskalsko, Zehrovský les.
Beskydy. Měřítko 1: 100000. Vydala ŮSGK. zpracoval a vytiskl

KRŮ v Praze. 1. vydání - 1963. Náklad 3~ 350 výtisků. Rozměr
kresby mapy 39,5X56,5 cm, vÍcebarevná. složená do formátu
22X13 cm. 'Cena Kčs 6,-
GTŮ čís. přir. 129/.64

Mapa Beskyd vychází v nové kartografické úpravě.' Hlavni
mapa je přehledná pro celé Beskydy a čtyř vedlejší mapy v mě-
řítku 1: 50 000 zobrazují nejdů,ležitější oblasti pro turistiku: Rad-
hošť-pustevny a okolí, Lysá Hora-Staré Hamry, Portáš-Bumbalka
a javorový.

Děčínsko. Měřítko 1 : 100 000. Vydala ŮSGK. Zpracoval a vytIskl
KRŮ v Praze. 1. vydáni - 1953. Náklad 29 000 výtisků. Rozměr
kresby mapy 42,5X50,0 cm, vicebarevná, složená do formá:u
22X13 cm. cena Kčs 5,-.
GTŮ čís. přir. 130/64

Turistická mapa Děčina a České Lipy s okolim a s územlm
Šluknovského výběžku. V levém hornim rohu hlavni mapy jsou
zvětšeniny územi: Hřenska. Okoli jetřichovic a Tiských stěn.

Turistické pohraniční obl~stl - Krkonoš,,- - Kladsko - vysoké
Tatry - Dukla. Měřítka úsečková. Vydala USGK. Zpracoval a vy-
tiskl KRO v Praze. 1. vydání - 1963. Náklad 24 150 výtisků.
Mapky na papíru rozměru 22X52 cm, vícebarevné, složené do
formátu 22X13 cm. cena Kčs 3,-.
GJŮ čis. přir. 131/64
Mapky Krkonoš, Kladska Vysokých Tater a Dukly, umlstěné

na společném listě, zobrazují rozsah a ohraničení oblast! po obou
stranách státních hranic, které jsou turisticky vzájemně přístupny.
Smluvenou značkou jsou vyznačena mlsta pohraničních přechodů.
zá.ěrem jsou "pokyny zájemcům o návštěvu turistických pohra·
ničních oblasti". .

Soubor lyžařských map:
Beskydy. Lyžařská mapa. Měřítko 1: 100000. Vydala OSGK.

Zpracoval a vytiskl KRŮ v Praze. 1. vyd(ml - 1963. Náklad
20338 výtisků. Rozměr kresby mapy 39,5X58.5 cm, vicebarevná,
složená do formátu 22X13 cm. Cena Kčs 6,-.
GTO čís. přír. 132/64

Lyžařská mapa Beskyd odpovidá zpracovánim téže mapě Zll
"Souboru turistických map", je v ni však upraven značkový klič
pro zimní turistiku. Hlavni mapa je přehledná pro celé Beskydy
a čtyří mapy v měř!tku 1; SO000 zobrazuji nejdůležitější oblasti
pro turistiku: Radhošl-Pustevny a okoli, Lysá hora-Staré Hamry,
Portáš-Bumbalka a javorový.

Nástěnné mapy:
politlckA a dopravní mapa světa. Měřítko 1: 20000 000. Grln-

tenovo zobrazenI. Vydala ŮSGK. zpracoval a vytiskl KRŮ v PraZll.
4. vydání - 1963. Náklad S 000 [12001-170001 souborů. 4 listy
•• společném rámu, vícebarevná, rozměr kresby listu 60X102 cm
[J9X1l4). Cena v listech Kčs 26,-.
GTO čls. přír. 85/64

Nástěnná mapa schválená ministerstvem školství jako učebnl
pomůcka pro školy všeobecně vzdělávací, pedagogické a odborné.
Mapa v politickém kolofitu má zakreslenou nejdůležitější hydro-
grafickou siť a sidliště ve čtyřech velikostech podle počtu oby-
vatel. Z dopravních spojů jsou zakresleoy nejdůležitějšl želez-
niční spoje želllznični trajekty, silníce v území s řidkou želez-
niční síti a karavanni cesty. Letecké a námořni spoje jsou uve-
deny v sile čar odpovídajícich hustotě dopravy. zakresleny jsou
též pOdmořské kabely.
Svetová ťaiba nerastných surovin. Hospodárska mapa. Mierka

1: 20000000. Grintenovo zobrazeni. Vydala ŮSGK. Zpracoval a
vytiskl KRO v Praze. 2. vydání - 1963. Nákiad 3 500 (2 701J-6 200)
souborů. 4 listy ve společném rámu, vicebarevná, rozměr kresby
listu 60X12 cm (80X1l3J, Cena v listech Kčs 26,-.
GTO čls. přlr.. 86/64

•Světová těžba nerostných surovín. Hospodářská mapa. Měř!tko
1 ; 20 000 000. Grintenovo zobrazenie. Vydala ŮSGK. Spracoval a
vytlačil KRO v Prahe. 2. vydanie - 1963. Náklad 1000 (1501-2 SOO)
súborov. 4 listy ve spoleěnom ráme, viacejfarebná, rozmer kresby
60X102 cm (80X1l3). Cena v listoch KČs 28,-.
GTŮ čís. přír. 67/64

Nástěnná mapa v českém a slovenském znění schválená mi-
nisterstvem školství a kultury v prvním vydání jako učebni po-
m~cka pro školy všeobecně vzdělávací, pedagogické a odborné,
ma v potlkladu ~jemně stinovaný horopis li zakreslenou vodopis-
nou síť. Uvedena jsou hlavní J1lěsta států, svazových republik
SSSR, závislých zemí a držav a ost,itní města. Význačná přistavní
města JSou popsána skloněným písmem. Nerostné suroviny jsou
vyznačeny smluvenými znaky a velkými pismeny. Velké značky
představuji vice než 10 %, střední od 3 % do 10 % a malé méně
než 3 % světové těž.by surovin. Názvy nalezišť nerostných surovin
jsou vytištěny v barvě shodné s barvou smluvených značek su-
rovin. Při výskytu několika druhů nerostných surovin určuje
barvu názvu naleziště barva prvnl suroviny podle jejich pořadí
• ., vysvětlivkách.

Druhá světová válka (1939-1945). Měřítko 1: 3500000. Plocho-
jevl1é azimutální zobrazeni. Vydala ŮSGK. Zpracoval a vytiskl
KRU v Praze. 2. vydání - ť963. Náklad 2500 (3001-5500) sou-
borů. 4 listy ve společném rámu, vicebarevná, rozměr kresby
72,5X60,0 cm (90XI06). Cena v listech Kčs 25,50.
GTŮ čís. přír. 68/64

Nástěnná mapa schválená ministerstvem školstvi a kultury
v prvním vydáni jako učebni pomůcka pro školy všeobecoě vzdě-
lávaGÍ pedagogické a odborné zobrazuje Evropu s jemně stino-
vaným terénem, nejdůležitějšími vodními toky, železniční sili a
místopisem. Podkladem je politický kolorít a hraníce států
v údobi od 1 III. 1936 až po rok 1945. Četné směrové šipky a
barevné lemovky vyznačují útoky Spojenců a Rudé armády, jakož
i útoky Osy a stavy front. Zvláštní znaky vyznačuji mlnová pole
v mořích, opevněni na souši. bombardování zázemí, činnost par-
tyzánů a místa povstáni. V pravém horním rohu hlavní mapy
JIt DOplňková mapa světa (bez udáni měř!tka) s .yznačním hra-
nic největši expanze mocnost! Osy.
Ceskoslovenská socialistická republika. Fyzická mapa. Měř!tko

1 : 500000. Vydala ŮSGK. Zpracoval a vytiskl KRŮ v Praze. 1. vy-
dáni - 1963. Náklad 10 350 výtiskťt. 2 listy ve společném rámu,
vícebarevná, rozměr kresby listu 84X61 cm (97X89). Cena v lis-
tech Kčs 16,-.
GTŮ čis. přír. 140/64

N"stěnná mapa fyzických poměrů CSSR má zakreslenou po-
drobnou hydrografickou sil s pojmenováním, terén je zobrazen
YfstevniceUli po 50 m a v nižšich polohách s vloženými vrstev-
nícemi po 25 m. Barevná stupnice výšek je volena do 400 m
po 100 metrech, od 400 do 1 000 m po 200 metrech a nad 1 000 m
do 1 500, 2 000 a 3 000 metrů. Uvedeny jsou též nadmořské výšky
a oázvyvrcholů, průsmyků, jeskyň. propastí, sídlišl apod. Sldla
jsou v mapě v pěti velikostech podle počtu obyvatel. Zakreslena
je sít železriičnl a silniění.

NDR:
Weltat1as. Die Staaten der Erde und ihre Wirtschaft. VEB

Hermann Haack Geographisch-Kartographische Anstalt Gotha.
7. nově zpracované a upravené .ydánl - 1963. Náklad 351 -
430 tisíc výtisků. 105 mapových stran, rejstřlk 76 stran. Formát
26X3'5 cm.
GTŮ čls. přír. 127/64.

Atlas .•.ycházejici již posedmé ve velkém nákladu plni dobi;"
své poslánI. Obsah je aktualizován a grafická 6prava doznává
rovněž zlepšenI. Mapy fyzicko-politické jsou barevně živějši a
lépe čitelné, rovněž tak hospodářské mapy jsou doplněoy a
upra.eny.

Atlas má opět kombíllace map fyzicko-politických a hospo-
dářských, umlstěných tak, abu každý význačný jev na hospo-
dářské mapě bylo možno lokalizovat na protějšl fyzicko-politické
mapě. Sllznam smluvených značek použitých v mapách je opět
11:snažšimu studiu přiložen zvlášť na volném listu.

Tascllenat1as Die Erde. Vydavatel VEB Hermann Haack, Geo-
Ilraphisch-Kartographlsche Anstalt Gotha. 92. nově zpracované
.ydání - 1963. Náklad 2 281-2 340 tislc. Formát 17X10 cm.
Cena Kčs 13,-.
GTŮ čis. přir. 71/64.

Kapesni atlas "Dle Erde" má v textové části úvodem pra-
.idla cizojazyčných výslovnost!, dále zeměpisné údaje světa zá-
kladní il1formace o zemlch, státech a všech světadilech včetně
Antarktidy. V mapové části je 30 listů map světa, světadílů a
jednotlivých zemi a států. Závěrem jsou uvedeny světové miry
• .áhy.

Taschenatlas-staaten und Wlrtschalt. Vydavatel VEB Hermann
Haack, Geographlsch-Kartographische Anstalt Gotha. 1. vydáni -
1953. Náklad 1 - 50 tislc. Formát 17X10 cm. Cena Kčs 15,50.
.GTŮ čís. přlr. 72/64. '

Kapesnl atlas států svěť a podává jen povšechné Informace
o jejich hospOdářství. Textová část Informuje o rozloze, oby-
.atelstvu, státním zřízeni, o hlavnim ~ěstěi o ostatních důle-
žitých městech, o průmyslové produkci, těžbě užitkových nerostů
apod. každého z uvedených států. Na 36 mapách zemi a stMů
jsou zobrazeny plošným vybarvením a smluvenýml znaky hos-
podářské poměry, průmyslová centra a těžba nerostných surovin.

Autoatlas der Deutschen Demokra tlschen Republik mit Stras-
seniibersichtskarte europi1ischer sozialistischer' Staaten. Vydavatel
VEB Hermann Haack, Geographísch-Kartographische Anstalt Gotha.
2. opravené vydálli ~ 1952. Náklad 151- 300 tisic výtisků. For-
, mát 27X17 cm. cena Kčs 22,- ..
GTO čis. přír. 75/64.

Autoatlas Německé· demokratické republiky obsahuje kromě
map vlastnlho územl v měřitku 1: 500000 poprvé ·také přehledné
sllničnl mapy evropských socíallstických států, tj. polska, ČSSR,
Rumunska, Bulharska a Albánie v měřitku 1: 3 000 000 a západnl
části SSSR v měřítku 1: 5 000 000. Uvedena je dále přehledná
mapa kladu listů NDR, mapa okol1 Berl1na v měřit ku 1: 200 000
a 35 průjezdnich schemat Hor.



Technici, inženýři, výzkumní a vědečtí
pracovníci, pracovníci v exportu tech-
nických výrobků a zařízen" překlada-
telé a posluchači odborných a vyso-
kých škol

vy všichni potřebujete ke své práci
dobrý cizojazyčný slovník

Upozorňujeme vás na dva slovníky
z produkce SNTL

"Cesko-anglický

technický slovník

Obsahuje na 60 000 hesel z padesáti technic-
kých oboru, s hlavním durazem na strojíren-
ství, elektrotechniku, chemii a stavebnictví. Je
zpracován podle moderních britských a ame-
rických knižních a časopiseckých pramenu
932 stran, vázaná 69,- Kčs

Francouzsko-český

technický slovník

Obsahuje asi· 74000 výrazu a frazeologických
spojení ze všech technických oboru.
824 stran, vázaná 71,- Kčs

Oba slovníky dostanete v prodejnách
n. p. KNIHA nebo přímo ve Středisku

technické literatury, v Praze 1,
Spálená 51

Vědeckým pracovníkům v oboru geodézie, kar-
tografie a geofyziky, zeměměřickým inženýrům
a posluchačům vysokých škol doporučujeme

Obsahuje osm vědecko-výzkum-
ných zpráv pojednávajících
o technologii měření a výpočtu
vlícovacích bodu zaměřených
tellurometrem, o krajní a mezi-
lehlé přechodnici, o určení re-
lativních tížnicových odchylek
z astronomických měření zpu-
sobem světelných signálu, o vý-
zkumu stálosti nivelačních bo-
du, o orientaci leteckých sním-
ku na univerzálních strojích,
o úhlech mezi geodetickou ča-
rou a protějšími normálními
řezy, o studiu krátkodobých
periodických posuvu gravitač-
ních betonových přehrad a
o polohové přesnosti budov ur-
čených délkami.

100 stran, 58 obrázku, 43 tabu-
lek, brožovaná 16,50 Kčs

Sborník žádejte v prodejnách
n. p. KNIHA a ve Středisku
technické literatury v Praze 1,

. Spálená 51


