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Afinní překres!lování svislých leteckých snímků. , ,. ,v,nerovlnnem uzeml

1. Úvod
Metoda překreslovací, která předst~vuje řešení teo.

retických vztahů. mezi dvěma rovinami, je v praxi
ovlivňována výškovou členitostí fotografovlmého te-
rénu. .
Ideální případ rovinného horizontálního území, pro

které by bylo možné překreslením exaktně odvodit
perspektivně kolineární závislost lete<fkéhosnímku na
terénu, je vcelku vzácný .•Prvky překreslení jsou zde
funkcí vnějllí orientace snímku a překreslený snímek
odpovídá snímku přesně svislému.
Perspektivní vztahy lze odvodit i mezi snímkem a

rovinným územím stejnoměrně skloněným. Měřickyje
.všakpro nás dill.ežitýortogonální průmět tohoto teré-
nu do horizontální roviny. Vztahy mezi snímkem a
tímto průmětem nejsou již vztahy perspektivními,
přesto je však možnérealizovat je na překreslovači za-
vedením doplňkového posunu snímku v jeho rovině
(srovnej např. [2]), a mluvíme pak o překreslování
afinním. Prvky překreslení jsou zde funkcí vnější
orientace snímku a sklonu terénu. I tento případ je
. v praxi poměrně řídký.

Nejčastěji. se setkáváme s terénem výškově mírně
členěným. Protože snímek v tomto případě není obra-
zem rovinného předmětu, nedá se mluvit o perspek-
tivním vztahu mezi snímkem a půdorysným průmě-
teU! terénu. Překreslíme-li takový snímek na přesně
svislý, vzniknou zvláště_u okrajových bodů překresle-
ného snímku radiální posuny vůči jejich správnému
půdorysu, které znepřesňují či znemožňují dodatečnou
montáž překreslených snímků ve fotoplán. Jestliže
podobně jako u terénu skloněného dosáhneme afin·
nfhopřekreslení na půdorysný průmět vlícovacích
bodů, budou prvky překreslení funkcí vnější orientace
snímku a obecných vý.akových poměrů zvolených
vlícovacích bodů. Ttento způsob překreslení vyžaduje
obecný doplňkový posun snímku.
Cílem dalšího rozboru bude: 1. ukázat, na kterých

činitelích je závislá prakticky potřebná decentrace
snímku při optickomechanickém způsobu překréslo-
vání podle vlícovacích bodů; 2. vyšetřit, jakou roli
hraje snímková· decentrace při porušení perspektiv-
ních vztahů mezi snímkem a fotografovanýmúzemím;
. 3. na základě zjištěných závislostí navrhnout účelný
postup optickomechanického překreslování na běž-
ných typech překreslovacích strojů.

2. Analytické vyjádřeni deformaěnfho úěinku překres-
lovacfch prvkfl

Pro jednoduchost i většfnázornost odvození před-
pokládejme nejprve konStrukci překreslovaoo se sklo~"
nem promítacího stolu v obecnémsměru, jako má např.
SEG V. Konečných závěrů bude využito i pro překre.
slovače jiných konstrukci. /

Mějmesvislý letecký snímek o sklonech rp, co a výšce
letu k. Podle obr. 1 a analogicky i v řezu kolmém na
rovinu tohoto obrázku platí při překreslování známé
vztahy

Mmh Mm a {3a: {311 a - tv R:! -- R:! -. - ~ -:- ~ - ~ - R:! -- (1)
c M. ťt' oe" "oe. t'

c t 'o t c t
-~- .. -~- -~- (2)
rp {31lJ' co {311' 11 {3 ,

kde v značí zvětšení při překreslování, Mm - měřítko
mapy, Ms -měřítko snímku, c - konstantu letecké foto-
komory, a, a' - vzdálenost promítacího stolu, popř.
snímku, od překreslovacího objektivu, {3a:, {311 - dílčí
sklony promítacího stolu, oe", CXy- dílčí sklony snímko-
vého rámu, t ..ohniskovou vzdálenost překreslovacího
objektivu, p, q - dílčí smmkové posuny a 'JI. nadiro-
vou vzdálenost.

Prvkům vnější orientace rp, co, k a konstantě komory o
odpovídají prvky překreslení oe", CXy, {31lJ' {311' v,, p, q.
Pro vztah mez.isouřadnicemi snímku (x', y') a promít-
nutého obrazu (x, y) můžeme napsat podle obr. 1 řadu
přibližných rovnic
'I x' = x' + p + (x' + p)'" N + (x' + p) (y' + q)a' -.. a' oc,.,

Y-,= y' -+ti + (x' + p) (y' + q! + (y' + q)'"
x . ~ ~ a' oc,.,
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z nichž při postupné substituci s použitím (1) a se za·
, nedháním kvadratických člend s P" dostaneme
x = v [x' + p + (x' ~ p)2 P" + (x' + P)/y' + q)Pti],

(3)

y""'=,;[y: + q + (x' + Pj (y' + q) P" + (11 ~ q)2ptI).

Diferencováním rovnic (3) vyjádfeme nyní změny
promítnutého obrazu dx, dy-v závislosti na změnách
překreslovacích prvkd dv, dP", dPtI, dp, dq. Kvadra·
tické a vyšší součiny všech malých hodnot (dv, dp, p,
p, q) přitom zanedbejme, s výjimkou součinů P;dp,
p.dq, protože změny dp, dq mohou být, jak později
uvidíme, větší velikosti. Výsledky jsou seřazeny do
tab. 1.

,glá~ Změnypfekreslovaného obrazu

~l;f~ .

I~ Q.Q. dx dy
I

dv x'dv y'dv (4)
Xii X'y'

dPz. v -j-dPz ti --j-dPta (5)
dP;-

X'y' y'. .
(6)v -j-dP" ~ v -j-dPII

,

( x' y' -.
dp v 1+2TPz+ ti Tpzdp

y' ) ;(7)+jPII dp
·x' . ( x'

dq VTP"dq v l+TPz +
y' ) (8)+2TP" dq

Při pra'ktickém optickomechanickém překreslování
ztotožííujeme n:eustále změnou zvětšení a posunem
i pootočením vIícovacího podkladu dva ze čtyřda.
nich vlícovacíoh bodd - tzv. základní --: (např.
A a B podle obr. 2) a u zbývajících dvou bodd (O a D)

:4 -b' y' +b' 8f- -- - - - - - i - --<t
I I
I b' 'b'1+ 1+
I I
I H' I
, I x'
I I

I b' lb',- ,-
I I
I -b' +b' ICo- - - - - - -,- - - - -oD

pozorujeme odchylky promítnutého obrazu od vlíco-
vacího podkladu. Dané vIícovací body bývají ro~lo.
ženy v rozích překreslovaného snímku, takže můžeme
předpokládat tyto přibližné snímkové souřadnice
A(-b', b'), B(b',b'), O(-b', -b'J, ,D(b', -b').
Ztotožňování dvojice základních bodů se dá vyjádřit
přibližnými vzorci podobnostní transformace s malý-
mi změnami zvětšení dv, pootočení podkladu e a posu-
ny dXol dyo

dx + dX.-Y8 + dxo = O,
dy + dy.+ xe + dyo - O,

kde dx, dy jsou dány vzorci (5) až (8), dx., dy. horci
(4). Dosaďme za souřadnice x, y z rovnic (3) se zane-
dbáním kvadratických členů S ep,'ep, eq:

dx + x' dv - vy' e + dxo = O
dy + y' dv + vx' 8 + dyo = O (9)

a vyřešme pro základní body A, B vzniklou soustavu
4 rovnic. Vypočtené neznámé dosaďme nazpět do (9)
a dostaneme rovnice měřítkové kompensace

I5x =dx + 2~'[(x' - b') dx.,t - (x' + b') dXB-

- (y' - b') (cly"" - dYli)], ~
1

/Jy = dy + 2b' [(y' - b') (dx.,t - dXB) +
+ (x' - b")dy"" - (x' + b') dYB];

Pro body O a D budou mít tyto rovnice jednoduchý
tvar ..' / f

15xc= - dx"" + dxc + dy"" - dYB,
(Jyc = - dx.,t + dXB - dy"" + dyc,

/JXD= - dxB + dXD + dy"" - dYB,
(JYD= - dx.,t +dxB- dllB + dYD'

Do rovnic (lOa) můžeme dosadit za změny dx, dy
podle (5) až (8) a odvodíme hodnoty změn překreslo--'
vanéhb obrazu, které se u vIícovacích bodů O a D pro-
jeví vždy po změně příslušného překreslovacího prvku
s následující měřítkovou úpravou podle základních
bodů A a B; výsledky jsou shrnuty v tab. 2.

.:;: Změny překreslovaného obrazu
~ po měřítkové úpravě na body :A,B•.. ,

>.17' u bodu O u bodu D= •..>al,.!:ol
SGl

"x I "y "x I "Y~t.
dPz -KdPz +KdPz -KdPz -KdPz
dp" +Kdp +KdPII -KdP" +KdPII

, dp -LPIIJp +LP",dp -LP"dp +Lf:!",dp
dg -LPz dq -LPII dq -LPz dq -LPlldq

- b'2 b'
K = 2v -j- (11) L = 2v T (12)

Z tabulky je zřejmé, že změny dílčích sklonů i pbecná.
změna. sklonu stolu dp = Vdpz2+dPIIl!působí u bodů
O, D hodnotou I;!tejnépolohové změny <58 = V<5x2 + (Jy2,
avšak navzájem kolmé; posuny snímku dp či dg působí
vždy u obou bodů shodně: promítaný obraz snímku
se d~formuje dinně.
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Pro obecnou decentraci snímku de = Vdpa + dqll
a obecný sklon stoonfJ VfJa:ll+fJ"lldostaneme kvadra-
tickýmsčítámm dílčích změn a
~8ll-=- Lll[(-:-P" dp - fJa:dg)a+ (fJa:dp - fJ" dg)l]=

= IJ[J2dell

\ b'
~8 = Lp de = 2 vT fJ de (13a)

Se substitucí j PI::I : přejde vzorec (13a) ve tvar

O'<58= 2 v- "de. (13b)
c "

Velikost a1lnni zntěny, která. se projevI n hodit O, D
je stejná pro libovolný směr decentrace.i pro libovolný
směr hlavni spádnice stolu.

3. Odvozeni překreslovacích prvkfi z odchylek promft.
nutého snímku od vlicovaciho podkladu

U překl'eslovaného obrazce lnějme po· měřítkové
úpravě podle základních bodů A,B u zbývajících vlí-
covacích bodů O,' D obecné odchylky promítnutého
snímku vůči vlícovacímu podkladu <5xo, dXD, <5yo, <5YD'
Z předchozích odvození plyne, že je třeba nejdříve
zavést takové &klonypromítacího stolu, aby u bod4
O, D byly stejné vektory odchylek; které pak odstra-
níme obecnou smmkovou decentrací.'
Vyjádřem.e první podmínku pomocí vzorců tabul-

ky2
15x= 15xo - K(dfJa:-'dfJ,,) - ~XD - K(d,811l+ dfJ,,)· ,
~Y = ČJYo+ K(dfJQl+ dfJ,,) = ~D - I):(dfJlIl- dfJ,,) ;
odtud bude

". 1
dfJ" =- 2K (ČJxo - ČJxt». (14b)

Po zpětném dosazení těchto hodnot do vyře~ených
rovnic najdeme

<5x = .~.(<5xo + <5xD+15yc -15YD),

~y = ~ (15yo + ČJYD- ČJxo + ČJXD)'

Podlllínka. anulace hodnot ČJx, ČJY
ČJx - L(fJ" dp + fJa:dg) == O ,

'. ČJY+ L(fJ:IJ dP"7 fJ" dg) = O
vede k odvozerlí po$Unů .

. d ~ 1 fJ~x - fJ~1I
P-L {Ja

dg = 2- fJ~x + fJ~1I •
L [J2

Pro velikost obecné decentrace odvodíme kvadratic-
kým součtem výraz

lČJ81/<58
de =L{[ ="2vb' {[' (160)

který je ve ~hoděs odvoz~nýmvztahem (13a).
Kromě velikosti nás zajímá též směr, ve lrlerém je

nutné dťlcentracizavést; odvodíme jej vytvořením po-
dílu dp/dq

dp ~x fJQl
tg (J, = dg' tg (Jds= 7JY' tg (Jp = fJ,,' (17)

v nichž podle ohl'. 3 úhly (J představují směrníky
rostoucí ve směrů hodinových ručiček a 8 počátkem
vose +11 (toto uspořádání je voleno záměrně proti
zvyklostem analytické geometrie, aby bylo možné
jednodušší využití dalších vztahů mnemotech~ckým
zpú'sobem).Dále platí

tg (Je = tg (Jds- tg (Jp = tg «(J,. -(Jp)
1+ tg(Jds tg (Jp

(Je = c;'" - (J". '

Pro překreslovače s pevným směrem hlavní spád.
nioe stolu a pootočením snímku" nahflaďme obr. 3c
obr. 4, podle něhož platí

~= 2R-(Jp, (Jp= 2R ~X

a po dosaz.enído (18a) bude

(Je = (J&.- 2R + ". (18b)

y
CI " y

óy - - - ..•..- - - - - -
\ ,

1
I

.1
• 1

I
I
I
1
I x
V

x
óx

x
Px
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Krátký: Afinnl. pi'ekreslovánf svislých leteck{ích sntmkli v nerovinn~m tlzeml ~a:m~crI962)b~~~

Směr potřebné decentrate snímku; která může od·
stranit u bodů O, D odchylky OS, závisí jednak na
směru odchylek os, jednak na směru hlavni spádnice
stolu ěi snímku. '

\ .

4. Překreslování snímkd nerovinného území
Leteóký snímek .libovolně převýšeného terénu lze

Vždy převé~t překreslením v přesně svislý. Přitom je
obnoven perspektivní vztah mezi snímkem a jeho prů.
mětem do zvolené horizontální roviny protínající
fotografovaný terén (viz korespondenci bodů P' a P
podle obr. 5). Překreslit snímek na půdorysný průmět
terénu znamená zavést k zmíněnému nadirovému pře.
kreslení takové změny překreslovacích prvků, aby se
promítnutý snfmkovýobraz u4 vlícovacích bodů změ-
nil o hodnoty odpovídající odchylkám Pr;Fv obr. 5,
které jsou závislé na výškových poměrech těchto bodů.

x'

Podle obr. 5 jsou odchylky"promítnutých bodů d8
od vyneseného vlíoovacíhopodkladu určeny u svislých
snímků složkami

x' .. y'
dx = - Mm.t!.z, dy = - Mm.t!.z. (19)o c

Jim odpovídající změny překreslovacích prvků jsou
způsobeny pouze výškovou členitostí terénu. Jsou-li
dané vlíoovací body obecně převýšeny nad srovnávací
střední horizontáhií rovinou o hodnotyt!.Z,i, t!.ZB,

d =..!- f P1l !1zD{! (22a)
p 2 pa li, ,

d =..!- f (Jz t!.ZD{! (22b)
q 2 pal/,'

de = .!:..-L AzD{! (22c)
. 2 P li, ,

kde t!.ZD{! = AzDO - t!.ZBA představuje převýšení te·
rénního vlícovacího bodq D nad rovinou e proloženou
body A, B, O. .
. Ostatní prvky překreslení dv, e, &0' dy~ nejsou
v této souviSlostidůležité; jsou odvozeny mechanicky
měřítkovou úpravou podle základních bodů A, B.
Na základě odvozených vzorců (21c), (22c)můžeme

učinit závěr, že převýšení vlíoovacíchbodů způsobí při
překreslování změnu sklonu promítacího stolu
d(J, úměrnou obecnému sklonu roviny přibližně na-
hrazující výškově členěný terén, a dále doplňko-1962/64
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vou decentraci snímku de, úměrnou -Převýšení
jednoho z vtlcovacích hodů (např: D) nad rovinou
proloženou zb}'Yajícími vlícovacími body.
Pokud všechny 4 vlfcovaci body leži přibližně v jedné

rovině, neni u svislých snimků třeba žádné doplňkové
decentrace. Decentrace afinnihopřElkreslovl1ni sklo-
něné roviny podle Burkhardta [2] se uplatní, jak bude
dále ukázáno, pouze u většího, ~klonu terénu, který
už ve skutečnosti býv4 také výškově členitý, takže
pro něj metodapřekreslovací nepřichází .prakticky
v úvahu. I

Bereme-li v úvahu, že sklon stolu p ve vzorci (22c)
závisí podle (2) a (21c)na úhlu!" který spolu svírají
rovina snímku a rovinaproložená mezi čtyřmi danými

vlícovacími body, tj.p =1y, může hodnota nezbytné
c

decentrace -
de = ..!:- M 1lzD(l (23)

2 ' Y
překročit mez danou funkčnim rozsahem jedn~livých
typů překreslovačů i pro nevelké převýšení /lZDIl'
Např. prol/lzD!,> ~ 15 m, M, ~ 1 : 20000 a y ~ 35°
bude nutné zavést posun de ~ 70 mm, což je'hodnota,
kterou na některých překreslovačích již nastavit nelze.
Je-li snímek přibližně rovnoběžnýs rovinou prolože-

non mezi 4 vlfcovacimi body, nastane neřešitélnost
~iho překresleni (sroVnej [2]).

I

ó. Nezbytnost snfmkové deeentrace při praktickém pře-
kreslování.

Příčiny, pro které se jeví při překreslování'nezbytné
zavádět snímkovou decentraci, jsou - z geometric-
kého hlediska vzato -:- trojího druhu: 1. proměnná
vnitřní orientace překreslovače, 2. skloněný rovinný
terén a 3. obecně· výškově členitý terén. Pokusme se
dále ukázat závažnost jednotlivých činitelů porovná-
ním jejich deformačniho účínku na překreslený obraz.
Při .překreslení v přesně svislý snímek se uplatní

snímková decentrace ve směru hlavní spádnice sním-
ku, která se dá vyjádřit přibližným vzorcem· podle
. Traenkleho [3]

e =; (~_'V2 :; 1) p. (24)

Tato.decentrace způsobí podle (13a) v překresk>va,ném
obraze změny

(
. Vll-'-I)P2ds = vb' c2_jI - =

V2 12

= vb'( cS- /2 V2 ;1) ::. (25)

Jestliže připustíme při optickomechanickém překreslo-
vání relativní nepř~!,nost např. 1%o, tj.

ds 1 ( V2-:" 1) ,,2
2vb' =TC2- ji v2, ca:::;: 1%

0,

můžeme odvodit mez pro nadiro'V'ou vzdálenost snim-
ku, při níž je možné decentraci zcela zanedbat. Pto
c ~ 210 mm, I ~ 180 mm a v .~ 2 dostaneme tak

lImtJlll ~ 4;31 (26)
a pro zvěMení v > 2 bude hodnota 11 ještě větší.
U svislých snfmkll je tato decentraee zcela zanédba-
telná. ). . .
Při afinním překreslování snímků rovinného terénu

o sklonu 1', bude doplňková decentrace snímku· za-
nedbatelná za podmínky

1:- CoST ~ 1%0'

í_ ~ 2,9c. (27
Takový sklon terénu by představoval např. pro
~b' ~ 140 mm a M, ~ 1 : 20000 zanedbatelné pře.
výšeni vlicovacích bodů až do hodnoty --

/lZfII<W ~ 126 m.
Konečně pr,o decentraci při afinním překreslování

snímků výškově členitého terénu '

de =+; /liDe· (220)

dostaneme ve spojení s (13a)
b'

lJs - Mm - ~ZDf!' (28)
c

takže podmínka zanedbatelnosti decentrace .

~ _ ~ /lzDe < 10j
2vb' 2 li, = ,00

vede k hodIlQ.tě
li,

/lZD(lfII<W ~ 500 . (~9)

Pro hodnoty caM, zvolené v předchozích p~dech
vyplývá li, ~ 4200 m a zanedbatelná hQdnota/lzDe'
při níž se ještě neuplatní doplňková decentrace bude

1lzDemaz ~ 8 m.
Z uvedených porovnáni vzorců (26), (27) a. (29) je

patrné, ze nejnepříznivěji se projevuje nutnost doplň.
kové decentrace a:finního překreslování výškově členi.
tého terénu. Naopak je možné vyvodit, že decentra·
ce, která se během překreslování ukáže jako nutná,
je u svi,slých snímků téměř výhradně půso. ,
bena výškovými rozdily mezi vlicovacími
body.
Z u"edených odvození a úvah je možné dojít k zá.

věru, ~e mechanické či početní způsoby zavádění sním·
kové dece~trace, stejně jako některé postupy překres-
lování z nastavených pr'\7'ků, nemohou dosáhnout
v praxi plného úspěchu, protože neberou v úvahu výš-
~ové poměry mezi vlícovacími body. N~jlepší výsledky
může poskytnout optickomechanický způsob, pře-
kreslení. .

6. Praktický postup pfekreslováni
Přeupokla4em je přibližně pravidelné rozložení 4:

vlícovacích bodů V rozích snímku podle obr. 2.
Hlavní zásady postupu:
stále opakované ztotožňování promítnutých základ.

ních bodů A, B s odpovídajícími body podkl.adu po
každé změně překreslovacích prvků;
perspektivní přetvoření snímku, které změní pů.

vodně obecné odchylky lJsc, lJsDpromítnutých vlfco-
vacích bodů O, D od vyneseného vlicovacihopodkladu
na vektorově st~jné odchylky 15,;
afinní pr'etvoření snímku, které vede k úplnému od-

stranění odchylek u bodů O, D.
Postup pro p~ekreslovače S ob.ecným sklonem stolu

(Zeiss SEG IV, SEG V, Wnd E 3)
Postup odpovídá analytickému řešení v oddíle 3.
a) Perspektivního přetvofení dosáhneme pfJdélným a

příčným sklonem stolu, které odpovídají vzorC11m(14o.,
bY: pra, odvození příčného sklonu pyie nám kritériem
lJxc = c)XD,tzn. prakticky, že promítnutá délka OD mm ..
být stejně dloulúis-vynesenou 0oDo{ obr. 6); pro odvození
podélného sklonu f3:ll je nám kritériem lJyc = lJYD. tj.
strana OD musí být rovnoběžná s vynesenou 0,/)0'
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b) Afinního pf-etvořeni dosáhneme obecným posunem
snímku podle vzorcft (16c) a (18a). Velikost posunu je
přímo úměrná hodnotě odchylek ť5s a nepřímo úměrná
sklonu promítací[l,o stolu p. Pro směr posunu platí
.jednoduché pravidlo: směrník posunu promítnu.
-rtko obrazu se rovná směrníku odc1J,ylek u bodf#.
O, D, zmenšenému o hodnotu směrníku hlavní
spádnice stolu. Pro snazší určení směru posunu
stačí očíslovat směrníky libovolným jednoduchým zpf#,-
sobem, např. podle oktantf#. či podle hodinového číslování
(mz příkla4 v obr. 6).

8"64: i' !hOdlnOVé
,8"",: 25 6íslování
J5'e .

/'

Postup pro pfekreslovaěe 8 jedním sklonem ~tolu
(Zeiss SEG I, Wild E 2)

Postup pdpovfdá analytickému řešení .v oddíle 3.
s tím rozdílem, žé místo dílčích sklonů {3"" {:J1I máme
k dispozici jediný sklon {:J a pootočení snímku u.Vzorce
(14a),(14b) upravme substitucí podle obr. 4

{:J.,= {:Jsintu,{:JlI = ...J..... {:Jcos u,

{:J sinu = 2~ ť5YDO,

1
{:J cos u = - 2K ť5xDo

a odtud pro ť5sDO= VI5x;Do + ť5y2DO (obr. 7a)

1
(:J = 2K ť5sDO,

tlYDO
tgu=--s--;

UXDO

analogicky vztahům (17) můžeme psát

fJXDe
-s-- = tg O'tJ.,
UYDO

. 1
tgu=---

tgUtJ.

u = O' tJ8 + R. (31)
Hodnota sklonu (:J závisí na velikosti relativní odchylky
ď8DO, hodnota pootočeni u na směru této odchylky.

a) Perspektivnf,přetvofení snímku. Jestliže po měřít-
kové úpravě na vlícovací body A, B posuneme rovnoběžně
vlícovací podklad, až odstraníme odchylku ť5so,dostaneme
u bodu D odchylku tlSD(]. Potřebné pootočení u se určí
ze směrníku odchylky O'tJ. jednoduchým výpočtem podle
(31).

Při větiích hodnotách u je někdy výhodněj8ívyznačit
pfímo ve vlícovacím podkladu směr potřebné hlavní spád-
nice a pootočení u zavést podle něho. Podle obr. 4 a vzorce
(31) platí

Up- ~ =-(UtJ.- ~).

což znamená, že směrníky up a UtJ.jsou vzájemně sy-
metrické podle' osy o "'" x == y (obr. 7br

Je-li zavedené pootočení větší než R/2. je výhodné
volit za základní tu dvojici vlícovacích bodll, jejichž spoj.
nice svírá s osou sklonu stolu menší úhel.

Po zavedení pootoČení u upravujeme sklon p tak, aby
S8 odch'!llka fJsDO blížila k nule. Protože úhel u nebyl na·

/-

lJ]
Obr. 7.
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&tavenPřesně, mění se pfitom mírně také směr odchylky
68DO. Podle (31) ,platí

d,,= dULI.
"stačí tedy opravit pootočení o hodnotu změny dULI.'
Vý8ledkemjsou stejné odchylky1)s u bodů O, D.
b) Afinní pfetvofení bude uskutečněno obec,nýmpo-

8unem snímku podle (16c) a (18b). Prakticky to zna·
méná, že zavádíme zkusmo posun promítnutého obrazu

, ve 8měru proti vektorům (}s, změněném o hodnotu výsled-
ného pootočení" (tj. úhlu mezi spojnicí základních bodů
A, B a osou sklonu stolu).

(l) Bu r k h II r d t, R.: Entzerrung nach Elnste\lwertlD, Blldmes.
sung und Luftblldwesen 1942, Č. 3/4.

(2J B u r k h II r 'd t, R.: Ober Notwendlgkelt und Mllgllchkeit der
Affln-Entzerrung, Blldmessung und J,uftblldwesen 1958, č. .1.

{3J T r a e n kle, C. A.: Die Perspektlvbedlngung bel Entzerrungs-
gerilten, J'hotogrammetrla 1942, Č. 3.' .

Lelctoroval: prol. in!. dr. Pavel Potvlák, Dr Se,
FS ČVUT v Praze

i

Zaváděná změna \ Podmínka Výsledek (viz obr. 6)~

1. Měřítková úprava . A,B A li2 A.~B ••••Bo~01, Dl2: Příčný sklon Pf! + měřítková úprava IJzo -+ lJa:D o;n; A:I OoDo
A.B

\ A ,...A., BaBo
3. Podélný sklon P.+měřítková úprava q,o -+ lJYD O.D, II O.Do; /JB

A,B A •••A.. B iEé B.,
4. Posun de + měřítková úprava (J,= (Jd.- (Jji /JB -+ O O, 5! 00, D, EE D.

A, A ••••A., lJ El! B.

<

A,B
x= (JLI. + R

A,B
/J$DO -+ O
A,B

; d,,= d(JJ, )
A,B

/J$DO -+ O
A,B

(J,= (Jd.- 2R + ": lJ$ -o
A,B

1. Měřítková úprava. , .
2. Pootočení" + měřítková úprava

(

Pootočeni 'd" + měřítková úprava

Sklon dp + měřítková úprava. .

4. Posun de + měřítková úpra.va.

A"", A., B "'"Bo, 01,' ,Dl ,
01, D.

A "",A., B """B.
O•• D.: IJs

A !5 A., B """B. '

Geodimetr .NASM-3' a výsledky jeh(}. ověřovacíC~ zkoušek
Inf. Vladimlr Ma!'ttndk,_VTOPO, Dobruška

\

NASM·2A,z druhé sovětskf elaktrooptlClkf dálkO-'
;měr SVV-1a'z t~et! geodimetr NASM·4.tyto dálko,'
měry JSOU vyráběny Sjěrlově.Ke stkupihěstfednidt
elektrooptick9ch dálkóměrClpatřil sériově vyráběnf
geodimetr NASM-3švédské firmy AGA, kterf v roce
1958 zakoupila čs. zeměměřlcká služba. V dostupné
literatuře nebyly' zatim zveřejněnyvfsledky měřeni= 3 - 5 kln,m D od délek tímto přistrojem. Obsahem pojednánl je se·
známeni s pricipem č1nnosttgeodiIbetru-NASM-3a
s výsled4cf.měřeni vzdáleDostl.

Z !hlediska přesnosti i-dosahu je možno rozdělit
současné eleiktroopttckédálikoměry dotři skupin:
1. velké dálkoměry (dosah Dma.: = 25 - 40 Ikm,

přesnost mD : D ne niže než 1 : 300000)
2.středni dáikoměry (D_ = 15 -.20 km, mD : D

ne niže než 1 : 100000)
3. malé dálkoměry (D_ '
± 2 cm do + 10 (:m).
Z celé řady elek:troopttckfch dálkoměrClbyly do-

sud masově p'ou!1ty, z prvé skupin)'. geodimetr
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2. Blokové schéma a princip činnosti
Geodimetr NASM-3 je fázový elektrooptický dál-

Ikoměr, který ,pracuje se světelným tokem, modu-
lovaným amplitudově :> frekvencí f1 = 1,5 MHz (dél·
Ika vlny přibližně 200 ml. Poněvadž určení délky
fázovou metodou není jednoznačné, je třeba opako-
vat měření na jedné nebo více pomocných frekven-
cich. Geodimetr NASM-3 čís. 1036 je opatřen jednou
,pomocnou frekvenci f2, vyšší asi o 2,5 % než ft. Tím
je současně dán požadavek znát určovanou vzdá-
lenost s přesnosti ± 2 km.

Obr. 1.

Po konstrukční stránce je přístroj odvozen
z geodimetru NASM-2A, Ikterý byl mnohokrát po-
psán v literatuře a také v Geodetickém a kartogra-
fiClkém obzoru [1], [2]. V pojednání uvedeme pře-

o devším ty změny, které při snížení požadavku na
dosah i ,přesnost umožnily zjednodušení radiotech-
nicikýclh i' optických částí :přístroje. Byl odstraněn
optický blok, který je součástí geodimetru NASM-2A.
Fázovaci článek [linie zpoždění) byl kalibrován
v délkové míře. Vlastni geodimetr (obr. 1 J váží 26 kg,
jeho rozměr 550 X315 X330 mm. Stativ s kloubovou
Ihlavict váží 10 Ikg. Hlavici stativu je možné po-
stavit i přímo na stůl měřicího signálu. Soustava

21 odrazných hranolů [obr. 2) váží 10,5 kg. Příkon
el. energie při měření je 75 Wpři napěU 220 V
a frekvenci 50-60 Hz. Podle údajů firmy střední
chyba měřické série nepřekročí ± 8 cm pro vzdá-
lenost 10-15 km.

Princip činnosti geodimetru NASM-3 je patrný
z blokového schématu na obr. 3. lltiwattová wol-
framová žáro-.nka L přístroje vysílá izotropní svě-
telné, vlnění, které je usměrňováno kondenzátorem

. K do středu homogennílho el. ,pole Kerrova modu-
látoru [Kerrův článek Ke, polarizátor P, analyzá-
tor AJ. K elektrodám Kerrova kondenzátoru je
přiloženo střídavé napětí o frekvenci ft nebo f2,
jehož zdrojem je Ikřemenný oscilátor Kr. Modulova-
ný světelný tok je naveden čočkozrcadlovou optic-
kou soustavou v podobě prakticlky rovnoběžného
svaz1ku paprsků na soustavu odrazných hranoU'! Z,
umístěnou na vzdáleném konci měřené vzdálenosti.
Odražený světelný toik prochází analogickou optic-
kou soustavou přijímacího systému a je usměrněn
na katodu fotonásobiče F, který je součástí demo-
dulátoru. Mezi vysílaným a odraženým signálem
vzniká fázový rozdíl, jehož velikost se určuje v nu-
lovém detektoru D. Oba vysoikofrekvenční signály
se přivádějí do nulovélho dete1ktoru, k němuž je při-
pozen galvanometr. RUČička galvanometru v nulové
poloze fixuje fázový rozdíl 900 nebo 2700. Nastavení
ručičky galvanometru na nulu se provádí fázovým
posuvem signálu z oscilátoru [vysílaný signál)
vzhledem k signálu z fotonásobiče [odražený sig-
nál). Tento fázový posuv umožňuje fázovaCÍ článeik,
který má dva členy: hrubý fázovací člen Fh, kterým
seměnUázová poloha po skocích, a jemný fázovací
člen FI, !kterým se mění fáze signálu plynule mezi
jednotlivými hrubými fázovými polohami. Hrubý
fázovací člen je kalibrován v délkové míře v rozsahu
O m - 50 m s intervalem okolo 5 m. Závod udává
výsledky kalibrace s přesností + 3 cm. KalibrovánI
jemného fázovaclho členu se provádí v priibělhu mě-
řiciké série. Při tom se mim délka konstantnIoptic-
Iké dráhy přístroje při zapojeném hrubém fázovacIm
členu 45 m a 50 m. InterpolacI z délkových údajů
těchto členů se získává délková Ihodnota pro jeden
díle'k stupnice jemného fázovacího členu. Konstantní
optická dráha je u přístroje vytvořena pomocí dvou
odraznýclh hlinIkovýth destiče1k Ai a A2. Po přemís-
těni destiček z ,polohy 1 do polohy 2 (obr. 3J odr-á·
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!ejí se vystlané ,světelnéiPaprSky do objektlvu při-
jlmaclhp systému. Tato drálha je na obr. 3 vyznačena
čárkovaně. Konstantní optická dráha slouží také
k určení čtení fázovacího článku, odpovídajícího
nulové délce linie zpožděni. Toto čtení se, bude lišit
vlivem riízné vnější i vnitřní teploty přistroje od
čteni, příslušejiciho nulové délce v dobělkalibrováni
hrubých fázovaclc1h členií.
PřI nastavení ručli;,ky galvanometru na nulu (po-

moci hrubého i jemnélho fázovacího členu) platí pro
měřenou vzdálenost D vztah

D = nt Ul + Ll, (1)

při práci s frekvencí ft, nebo vztah

D = n2 Ua +La, (I')

. při práci s frekvencI. fa,
Ut nebo Ua jsou čtvrtIny vlnové délky n;lOdulace
(50 m pro ft, 48,78 m :pro !al'
Lt nebo La jsou doměl'lky, které jsou fun~ct pří-

slušného fázového rozdílu \Pt nebo 9'a. LI nebo L2 jsou
dány vztalhy;

LI = :~ Ul + O, La =,:; U li + O.

Doměrek Lt nebo La se odečítá v priíběhu měření
z údajl1 fázovaciho článku v délkové míře a zahrnu-
j8 i konstantu přistroje C. nt nebo na jsou celá čísla,
udávajicí půčet vlnovýclh čtvrtdélek Ul nebo Ua,
obsažených v měřené vzdálenosti. Určují se z vý-
sledku měření délky na dvou modulačních frekven-
cíclh (ft, fa) a z celého čísla k clvoukllometrových
'G,s8lkl1,ležících v dané vzdálenosti '( číslo k je pře-
dem známo z přibližné vzdálenosti). Císlo nt nebo
na se určí ze vztahu:

nl= t:=~:+ 40.k ,(2)

La - LI 41 k ,(2')n2= U U + ..
2- 1

Výpočet vzdálenosti D se provádí podle vz6rce'
(1). Hodnota vypočrtaná podle.vzorce(ľ) slouží ke
kontrole výpočtu. Frekvence f2 je totiž jen pomoc-
nou frekvencí (bHže v údajíclh o konstantách pří- '
stroje).' .

3. Měřeni dél~k .
Nejmenší samOstatnou měřickou jednotkou je tzv.

měřická s~rte. Měřická série obsa,huje 5 řad po čty- \
řech čteních fázovacího kotouče./p,rvní tři řady se
pořizují při měření délky ~onstatní optické dráhy
(tzv. vnitřnt obvod). První řada při zapojeném hru-
bém fázovacím členu 50 m a druhá řada prizapoje-
ném členu 45 m je vYUŽita:pro kalibrování jemnélho
f6-zo\!acího členu, třetí řada při zapojeném hrubém
fázovacím členu O dává čtenI. pro nulQvou déllku
linIe zpožděni. Ctvrtá řada se pořizuje pf I měření
na odrazové hranoly v koncovém ,bodě vzdálenosti
(tzv. vnější obvod). Pátá řada je analogiciká řad~
třetí. V Ikaždé řadě se čte fázovací kotouč pro čtyři
rfJzné fázové pololhy. Aritmetickýpriíměr těchto čtyř"
čtení je zbaven systematické chyby z nesymetrické
formy napětí S ire'k~nct 50-60 Hz i z nestejnoro-
dosti fáZOVé struktUry mbdulovaného světelného
svazku; Kombinace třetí,· čtvrté a páté řady (tj.

vnttront obvod - vnější ollvod - vnftilnt obvod) zba-
vuje výsledek systematické ,chyby ze změn vnitřní
a vnější teploty, ovšem za předpokladu Jejichlineár- ,
,ního prfiběhu a za předpokladu neměnnosti výsledkfJ
kalibrace hrubých fázových člěnií; míra nesplnění
těchto předpokladů. ovlivňuje velilkost náhodných
clhyb v prvním a systematických chyb ve druhém
příPi'!dě. Při měření se stativu(se země) je možné
vyloučit syst€maticikou chybu v údajích kalibrace
proměřením krátké základny. Tím se vlastní měře-
ní, které se provádí výhradně v nocI, organizačně
komplikuje. Při měření na sIgnálu je taková kontrola
údajií kalibrace pra~ticft{y neuskutečnitelná. Měřie-
~á série se pořizuje na modulační frekcenci ft i f2.
Padle observačních :podmínek trvá zaměření jedhé
série 30-40 min. Pro dosažení vyšší přesnostlopa-
kují se série na frelkvenci ft. Výpočet šikmé vzdá-,
lenosti D podle vzorce (l)s přihlédnutím k vzorci
(2), vyjádřenémugraficky a výpočet korekcí z tep-
loty, tlaku a vlhkosti vzduclhu s pomocí grafických ....
tabul~k, trvá 20 min. Výsledlkem, je šilkmá vzdále-
nost, která se dále reduk!,lje podle účelu měření.

4. Konstanty přístroje
Konstantami geodimetru NASM~3 JSOU rnodulal!nl

frekvence ft, pomocná freitv.ence fa, a výsledky ka-
lIhrování jedenácti ./lrubých fázovacích čle.nií.l'ěchto
jedenáct hodnot má charakter sOučtových k01].stant.
Křemennýosciláto~ byl naladěn na frekven:cl

ft = 1498,500 + 0,001 kHz, v září 1958 výrobcem.
Frekvenci ft je možno doladit při srovnání setalon-
ní. Srovnání bylo provedeno v červnu a listopadu
v roce 1960. Rozdíl byl menší než + 2 Hz. Výsledek
potvrzuje, že je dostatečné etalonovat křemennj
oscilátor dvakrát za rotk - na začátku a na koncI
polních prací. '
Modulační frekcence fa = 1536,052 kHz byla talké

stanovena výrobcem. Frekvenci není možné doladit.
Její přesnost je dostateČná 'Pro určení čísla nt a nI I

ve vzorcích (2) a (2'). Přinašiclh měřeních nevzni-
kaly chyby při určení čísel ni a.n2, zpiísobené od-
clhylkou frekvence f2 oddané.
Kalibrování hrubých fázov,acích členií bylo pro-

vedeno výrobcem v září 1958 s přesnosti + 3 cm.
V tab. I. jsou uvedeny hodnoty pěti členií jako "kon-
stanty určené výrobcem". Tyto členy byly námI zno-
vu kalibrovány v zimním období r. 1960-1961. Pro-
ces kalibrování [loziístává z měření geodimetrem
krátké základny odpoVídající déliky podle normál-
niho programu měření. Dél1kyzákladen 30 m - 54 m
byly změřeny komparovaným -pásmem, základna
lQO,02m pomocí invarových dÍ',átií. Jako, odrazné
zrcadlo pro mě,ření geodimetrem bylo použito nebar-
vené odrazné sklo, které se umís-ťuje na některých
silničníclhznacfch (priíměr Ikruhovélho terče 5 cm).
'Takové odrazné sklo, připevněné ke stativu, vyho-
vuje při přeZlkoušení' konstant i v' polních podmín-
kách.$větlo jim 'b'dražené se značně rozptyluje a
jeho intenzita odpovídá intenzitě při měření vzdá-
leností okolo 2 km. Výsled~y našeho kalibrování
jsou !sestaveny V tab. I. V přijatém označenI značí
DI ,c::lélikuzákladny, na niž bylo kalibrování prove-
deno, Dg délku určenou geodímetrem, mJ> střední chy-
bu aritmetického' pr'ŮII1ěru ze všeclh sérii, mo střed-
ní chybu jedné série a rozdíl d == DI - D(/ předsta-
vuje současně 0i>ravu příslušných ~onstant, urče-
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Tab. I.

Konstanty Délka,
Označeni hrubých zákltJ,dny Dg m, mo
fázovacich členů určené výrob-

DI [ml [om] [cm]cem [ml [ml. .

O -0,24 100,02 100,06 ±2,4 ±4,3
. 50,00 50,04 ±1,0 ±2,5

~ 5 +4,80 54,00 53,97 ±2,0 ±4,8
30 +29,67 30,00 30,00 ±O,7 ±3,8
40 +39,74 40,00 39,96 ±l,2 ±3,Ó
50 +49,15 100,02 100,05 ±I,O ±3,4
- 50,00 50,00 ±1,3 ±3,3

.n9chvýrobcem. Z tab. I. je patrno, že výsledky ka·
l1brace se 1l)álo lišt od konstant, určených výrob-
cem před vlce než dvěma roky. Z toho plyne, že kon- "
st.mtypřlstroje lze považovat ·zaneměnné v prt'lběhu
polnlchpracl v mezldh ± 3 cm..Pro větší spolehli-
vostpráce, zejména při nálhlých změnách teploty,
bude' vhodné prověřit linii zpoždění jalko celek na
50m základně dvaikrát d třikrát během ,polních
pracf.

KalibrovánI hrubého fázovacího členu 30 m bylo
provedeno ve 30 sériIch. CHembylo sledovat vnitřnl
přesnost geodimetrú, ustanovit nezbytný počet mě-
řickýclhsérii při Ikalibrovánl a opravit konstantu, da-
nou výrobcem. Měřeni se !konalo za rl1zných obser-
vačních 1atmosférických podmlnek na 30 m zálklad-
ně, umlstěné v budově i v terénu. Krajní hodtlOty
sériI se lišI mezi sebou o 14 cm. Z rozboru kalibrováni
vyplývá, že pro určeni jedné konstanty s přesnosti
± 3 cm, Je dostatečný Ipočet osmi sérií pozorovánI.

. V9s1edlkyJednotlivých sérii JSou uvedený v tab. II.

5. Vtsledky měřen.
v tab. Ul. jsou sestaveny v9s1edné ihodnoty délek

měřených geodimetrem. Měřeni stran trigonomet-
riclké sítě ve vých. Cechách (visury 1-6) a stran
základnové sítě u Jesenského (visury 8-10) bylo
provedeno v létě r. 19S9 Inž. Václavem Horníkem.
Měřeni Základen, určen.ých pomoci invarovýclhdrátt'l
(visury 11....•14) a měření strany základnové sítě
('visura 7) bylo vykonáno námi na podzim roku 1960.

Geodetickf obzor
sv. 8/50 (1962) č.4

ci
[cm]

29,99 m I
±0,007

-4
-4
+3

O+4
-3

O

Délka základny Df= 30,00 m. "

Datum 30. 1. 6í '"24. ,2. 61 I 27. 2. 61

30,01 m
29,96
29,98
30,01
30,00
29,99
29,97
30,01

Poř. čís. 1
serie 2

3
4
.5
6
7
8
9

10
11
12

střední Dg
mp

30,10 m 30,03 m
30,04 30,00
30,02 29,97
30,00 30,01
30,00 30,00
29,99 29,97
29,97 30,02
30,00 30,01
29,99 30,03
30106 29,97
30,04 29,99
30,05 29,97

30,02 ID I ,

30,00 m
±O,Oll i ±O,O07

Při výpočtech vzdálenosti byly použity !konstanty
l1rčené výrobcem, z niclhž ně'které jsou uvedeny
v tab. I. výpočty s novými konstantami (opravenými
o hodnoty dpodle tab. 1.), Jsou'uvedeny V závorkách
u visur 7, 11-13. Nové konstanty byly. určeny
v období měřeni těchto visur. V přijatém označení.
v tab. III Dt značí vzdálenost určenou z trigonomet-':
rické sUě nebo měřenou invarovými dráty, Dg vzdá-
lenost· určenou ..geodimetrem, d rozdíl Df - Da
Označení stř. chyb mp i mo se shoduje s označenfm
v taQ. I.

Poř. Df Dp mp mo cl Počet Teplota
čís. Druh visury vzduchu

visury [ml [ml [cmJ [cm] [cm] serií TOC

1 Strany trigonometrické 1452,00 1452,06 -6 1

"' 2 sítě 1649,90 1649,88 +2 • 1
3 2628,14 2628,16 -2 2
4- 2663,95 2664,04 -9 3
li 4722,93 4722,84 +9 1
6 5282,96 5283,01 ±1,4 ±2,8 '-5 4

7 Strany rozvinovaoí 2683,35 2683,31(,31} ±1,3 ±5,0 +4( +4) 14 _6° až +3
8 záklsdnové sítě 3997,82 3997,87 ±1,6 ±6,1 -5 15 +15°až+20
9 6040,30 6040,32 ±2,O ±7,2 -2 13 +18°až+2ó

10 9380,85 9380,83 ±2,9 ±5,9 +2 4 +16°

11 Strany měřené inva,ro- 300,06 300,08(,05) ±1,3 ±3,2 -2( +1) 6 _10

12 vými dráty 1008,05 1007,98(8,01) ±1,1 ±2,8 +7( +4) 7 _5°
13 1032,05 1032,02(,02) ±1,3 ±3,6 +3(+3) 8 +2°
14: 1032,05 1031,93 ±1,8 ±3,6 +12 4 -160 ~,

\
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Z-tab~I.ILjepatino,!estf.clhYb}r;~;:cvYpCJČítané konstant;" 'Podle tldajii výrobeepřizIilěně teploty,
z rdmého počfusérU, se ;pohybujl oq. ± 1,1 cm do o, 30fC hepřesáhnetato oprava hodnotu 5 cm pro
'+2,9,cm.<J1arakterlsttcké proměřeni geodimetrem "celoU,linUzpožděn1 "
Jsót+vy~ledtky Vi~7, 8~9, jejlch~stt.chyha f'IIp'i '

určená ze 13t-f5'"sérH, roste'pon~l{Uds délkou mě- 8. ,Z6věr
,I 'en~vzdáleno$tt Stř. chyba mp jě tť)tl! (unkcl roz" ' ,
ptylumezi jednotl1vfl1li pnzorovánlml a Jejf yelikQst "Při t8rénnlch 1Jkoůškáchbylo ověřena; iže ge9d1.
'závlsf-u geddlme~napřrs'trojovfch chybácll, a na' metr, ,NASM-3 pracuje Sp01Elhliv~na vzdálenosti do,
, chybách v určaPt oj(amžité.rycmost( Světla. S ros- ,10'km s chybou menší než 8 om. Při dobré viditel-
tem m,ěřetlé.vzdálénosti 513 zvětšuje ro:z;ptylze dvou . nosti a,.plné temnotě, lze. očekávat takové. výsledlrJ
přIčin: 1. Intenzltaotlra!eného světla se zeslabuje, a 'i na vzdálenost 15kttl. Byl~ rozpracována,metodika,
l'pstou ,nabodilé clhy!?yv~určen1'fáze. 2.,Ze známé.ho která zajištt,ttezměřenl ,~~dále~ost~do 15 ~msJ>řes-,
,,,vzfahu D ',=: c.t méz.idtaMu' 1) a ryctllastf cs~t~a,' nosUvyššl ne! 1: 100000. Při)tomto ,programu mě-
:šfřicihose po t~~o.dráze, vyplývá, je ~chy~aÝ ul'Čenl, 'řeril se provedé osmsérU měřeni v pl1,iiběhu dvou
, 9Jkam!ité l'yd1l~stlsvětla ovlivňuje chybu v .určova- hodin,pfi,'dobré viditelnosti. Jestliže přiJ2.očítáme
né. vzdálenost! 11m~rrtěs JeJl d~lkou. dobu propř.ipravu'měřeni a. 1lI'ť>měřeni. série s )0"
,', " ' ,/< ,,' ' '., ,,', ' ď- mocrroufrekvencf,potom celý program se splní za
Středn1chyba J'l1rPoIDěrně lkrátkých vzdálenOstfa~3JhhOd. Geo(;I1111etrmdže být 'použit při ialkéko;

lvls.11,-13) doSabuje.hollnot+1,1CmaŽ±'l,3 cm, liv teplotě, vzduchu v našich,:oblastecb a falk.év obtíž-
je tébQžfádll jako mJ) u vis\ll'Y7 aqharakterizUje nfcn /podmíll!tách ',"terénu, poněvadž odrážejicl
ynltřnípi'esnosť, 'přIstroje. Tuto skutečnost;potvrzu- hranoly jé možno,umístitprákticky na každém bodě..
je isroyn;ni'se stř: chybami mp,..uroenýml pi'i ka- SáM, přístroj jlfkompalUní. Na l;<rátlkévzdálenosti'ho
librováni Ital,!. l),; }ejich~ prdmiknáhodnota je mohou přenášet dva lidé. V příPadě nesjízdnélho te'~
'± t,l cm. , S.tfednťchyby ,mpvisU:f6, ,10a 14 Jsou' r'ljnu.je moŽné jej připojit ke Ulrol1proudu kabelem,
'ovlivněny malÝm ppčtem,/sérU. V případě visury 14:dlouh9ni několik desJtek metrd. Měřéni' dlouhýdl
Je,většI,rozptyl zpnsoben nepfIzD,iVfmiQbservallnftnf v,ždáienostf já nutné provádtlt}:atemných nocLMě-
podtninltaml.Měřenl bylolIqmáno z_silnélho nára~ řenlvz(iáfenosÚ 'do.3-5 km jÉnnožné t v ozářený~h
zavéh6, větru.·kter~/pdsobll/chvěnf ,:1,nellneárnóst/ ,prostorech, n'ap~laa ve městech, na staveništích, ..
_.p~hu změn Vnitřního stayUpřls.tl'Oje,pecnrápě,é- apod., pokudpostrannf zdroje světla nejsou v pl,'O-
bo ~ávětrnp~'pl,achtou.· ,ď' storu vYSllaného světelného ~u!ele.K obsluze.při-
Z ~ozb()rúsUed~lchcJlybino ~v~s~6,7.\~, 12a 13 stroje, odrážájiclch ,hranolii a zdrple el81ktrického'

byla o~vo~enastřé4nhchyba/1f11>jedpé<sér~e~ři IDě- p.rotiduJe :&apotřebftff lidi.
1'.8nIgeQdiInétřém. Pro vzdá~~ost do' 5,'km . 'PoužitI geói11metruv Československu 1e omez~l1é,
ml>' ,±,s' cm. ' . poně\Tadž'geode~ldkftsft nižšíchřádii, kde by se ptí-

~tr()Juplatnll. je .dobudována. Přístroj mii'že,b:9t
Při zvě!šehf měřenévzd~lfih9St1 stf'8dnt dtyby pOtlžitpři řešeni těchtotlItolii~

tnlinepaťrně poroste' aIzé ofékávat,,!e \TýtobcellL alpNzhtištovánf sítě pro tíč~ly \topografické nebo
Stariov~ri~. stř.ednlchyI;a± a cttl ,pro 'vzdáleMst , f6tograIllmetric~é, a to zeJ)l1éna ,v kopcovitém
1'0-15, km přLdobré viditelnosti nebudepi;'ekročena. . . zalesněnéfil t1zemís ~oměrně řídko\l sítí trigono-
Rozdá; d ,= D,-' Dli dosahuJí' tiiznfch hodnót:metrick:9cb bodd bez signalizace; ,

PN/vYSV~lovánftěClltto,roUlih1.jetřebli vychálet ze hl- pf! polygonálnfch 'PQřadech na státníclh hraní·
. 'd"ou ok.ofnostrf ' ' ' .' cich, pQdél Železnic nebo yúdolfclh. y těchto pří>

1.ďCllybyydélkách',' rozv,Inovac,í slt,ě a. předéYŠfm' padech bude použití geQ.dimetruvhodné 'ekono-'
, ' ,ml~kyzejměna ,tJ přIpadě, že by .Jinalk,bylo nutno<trig~noIÍletl,'idkěsftě JSou zahrnuty v rozdf}ech d. , ,

~;"-'2.:vtsUra'14bYIa m~řena p~í'vfjiJnečně rilzké tep-;ná~ladně obn?VOvlltsigh~IiZaCi.
lotě. Kal1brOvanf linie zpo~d.ófpři stejné' ~PlotěLektoroval CSc in!.,BÓÍ'tvoll)elong, VOGTK,Praha.
nebylo' proveďeno. ,,'/ ~'/ RedakC?fl1qJlo ,8.4. 1961~.. ,\

, 'L" .' , , \ lt e t 8 t u!r a :.•Měřent v15~r'l-:-~bYIO .yykonánov maléttl pOčtu
sérU.. StřednJ dh)rba' vzdálenosti -m1>. ,vypočitaná (1'Ir.e3}1~~ B.: INejpfesněfi!, rada!' v rukou zeměměřiČI1.GaK~

. z,',roicU,Itl:d v, i,Sur'l, -6 fe,elk,e,m,12,, sérií), "rovná ,se (.?JD a·l o,n glil.: Vfsl0dky ověřovadchzkou!l!k gaodiri1etl'u
. NASM;2A. Ga'KO Č. 8/1960. - " , •±6,2 cm.rt:!nt<lVýsledek'š ohledemnapočetsérU [3} Nazaro~: ..0 ~u.ónycli' r,aoo,tach po 5QZdaniju svetodalno·

přibl1žně,odpovidá ,vztahu (aJ. Vlsury, 7 13 byly " ,~$!~~h~b~~~cht~~~~lt@;o~~Zi1illl ae~~~~\~~je~~~J~v'7~~
měřeny ve '4.i-15 sériích. Střádaf chyba'111DtvyPo- HJ f'J'A: Ge~dimeler; ~yslemBerglllran~,tYP9 NASM·3.I

~itaná ,z rozqHdd těchtp visur,dosabuJe hodnoty •..
±,3,6cm.Přl v9poGt\l'byly vzaty V'tlvahu qpravené - •••.--------------------..--

, k.ohstanty geodhnetru: JestUže do·,V:9počtu\~třední Dny novétechlliky mládeže '
'chyby iahrneme T rozdn d ••••12~m {vis. 141, pb~ '

f tOttl 11tD. '5=± 4;1eR1""~ yisuře 14 se zřetelně pro- uspof6dálCGI{v Praze ve dnech 28.-27. 3.1_.
'J~vuJesyStematick?vltv nizkt tepl~ty n~ lIniizpo~- ~a pl'ogralnubyiY~j. ~rto'referátyC , ,"
děJll. PodlElnašich ZlkušenosUzmě~ teploty ovzdušt Mechanizace1l autottUltiza,cevýpočet~fC:hpÍ'aclv geOdězn.
Vtnezlch ± ·l(}.°Cmajfzanedbatelný vliv na k()nstan· FotoRtammetriea automatizace. .
tY'\l~če~éPři ~alibrov~1 ~ při, teplotě od, +·50C ,Pffno5zdQkonaleqfgeodettcll:ých'prtstrojd ~ vylnUP~o-
do + 25oe nehi třeba určovat jejich nnravy' . Přidukt1vlti prlicf; . " '

" ' , .', ,- ," " ", " " , ' -\O'" ," "',', ''l'ephnO~O$le,vyhotovov4nfTHMunlverz4lnlmetodou.
teplotě ~~duchw"ně tohotO rozmázl je třeba pro~' Zlepšovatelskéa vynálezcovskěhnuti a technickýrozvoj.
vést kalibrováni na základně 50,ma,určlto,pravy ;ODN't.uvel'e1nlmeZPfávuv Pl'lštlmčlsla ča-sopisu;

\
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Vytyčen í osy těž" í jámy a osy strojovny

(Dokončen!)
2. Ke.nc e 14 i' s k ě P r4 c e, v, po č t y

vytyčovaclch pr~vkQ
Nejprve byly v každém trojúhehúku (obr. 11) vy.

poěteny úseky m, n na přeponě c, pak výšky '!J, '!J' ,80 ko·
neěně hodnoty úseku.a; mezi patou výšky a středem těž·
ního oddělení. Měřené a vypoěteué hodnoty jsou patrny
z.tab. 1. . .

Z výsledných hodnot '!J, ~ byly pak vypočteny prů·
měrné hodnoty '!JI =1,18643 m, a;1=0,05161 m prvrosou·
stavy a '!JI= 1,18442 m, XI = 0,05572 m druhé soustavy
trojúhelníků. '
Těchto hodnot bylo pak použito k dalším výpoětum

v trojúhelníku .11'8,81 (obr. 6). Nejprve byly vypočteny
úhly pro určení směru osy jámy.

, ~I 0,05572
Z ~ 818aSl' tg al' = ti; =:; 1,18442 a odtud

~1' vyp. = 2,992711 ,

. x 005161
li ~ SlSIS/ tg al' = tJ: == 1:18643 a: odtud

al' vyp. = 2,767111•
takie součet vypoětehých hodnot úhlú je

u' vyp. = 5,759811 •
Poněvadž měřením byla zjištěna hodnota úhlu

u'= 5,767711 ,
byl rozdU mezi vypočtenou a měřenou hodnotou ~a'=
=:::::"79cc rozdělen mezi vypočtené úhly, takže příslušné
hodnoty pak jsou:

měřené úhly

2,992711
2,767111

a. pro kontrolu
5,759811

opravy

-4000
- 3900

opravené úhly

2,996711 pro al'
2;'771011pro a.'

Poté byla vypočtena vzdálenost z středu těžnÍch od.
dělení jednak Pythagorovou větou z ~ 81828'1 (1,18572
mla z ~ 81S.8'2 (1;18755 m), odkud z'= 1,18664 m,
jednak jako součet úseku na přeponě trojúhelníků 4:81S
a A'8'SI'
Z A A'S18' je Zl" = 81 sin a', = 13,0960 sm 2,996711 =

= 0,616231 m,
z A A'SaS' je z," = 8, sin a,' = 13,0918 sin 2,771011= I

= 0,56965 m,

takže součet těchto úseku z" = Zl" - z," = 1,18588 m.
Z hodnot z' a z" bylo vypočteno konečně

z' + z"
pruměrné z = 2 - 1,18636 m.i

Poněvadž mezi oběma hodnotami je rozdU
~z = -'- 0,00048 m,

byly vypočtené úseky Zl'" Zl" opraveny (úměrně k vy.
počteným z"), takže '

vypočtené z" opravyo. opravené z

0,61623m I - 0,00025 m I 0,61648 m pro Zl
0,56965 m -0,00023m 0,56983 m pro z,

a pro kontrolu I - 0,00048 m I1,18588m 1,18636 m= z.

Nyní bylo již možno z vypoětených hodnot Zl' Z2 a s
'stanovit 'dvojmo stranový posun 6:

z
6' = Zl -""2" = 61,,648 cm -59,318 cm =2;330 cm

Z
6"=2 -'z,'=li9;31Bcm,-áGr988 cm= 12,330 cm,

q~odetickýobzor
tJV. 8/50 (1962) č.4

6' + e"
takže lze psáti 6= 2 .= 2,330 cm.

Stranový posun e == 2,33 cm představuje chybu ve vy.
tyčení bodU A. Poněvadž tato chyba přesahuje požado-
vano,u přelimost 1 až .2 cm ve stranové úchylce, bylo
takto vytyčeného bodu A' použito jen jako pomocného
bodu při vytyčeui osy strojovny použitímsoustavytroj-
úhelníku. '
Posléze byla vypoětena vzdálenost d bodu A' od osy

jámy.
Zl

Z .AA'S18' J'e ď 130788= tg a'l"', m,
, Zl

a z A A'S'8. je d" = t~ al' = 13,0815 m,

d + d"
odkud pr~měrná hodnota d = 2 - 13,0802 m.

Výsledné hodnoty pro vytyčení osy jámy a osy stro-
jovnytedyjsou:

al' = 2,996711 e = 2,33 cm
a,' = 2,771011 d";' 13,080 m

a.kromě toho ho.dnoty Zl= 61,65 cm
2:2= 56,99 cm

a tedy z = 118,64 cm.
Vypoětených vytyěovacích prvku at', ať. e a. d bylo

p,,*poJ.lŽito k provedení drllhé části měřických prací,
tj. k vlastnímu vytyčeni osy jámy a osy strojovny.

3. Dr.uh4č4st polnlchpracl, vytyčenf
ft zajišU!n1 osystrojovny

Nejdříve byl vytyčen směr A'F rovnoběžný s osou
jámy. Nad bodem A' byl opět dOfltřt'lděn theodoIit
(obr. 6) a od směru A'F (v obou polohách dalekohledu)
vytyčenťthel a)'; v novém směru ve vzdálenosti cca 50 m
od A' byl stabilizován železný hřeb, na jehož hlavě byl
prozatímně (tužkou) označen bod F'. Poté byl z téhož
stanoviska A' od směru A' F (opět vobou polohách daleko-
hledu) vytyčen úhel al'a v novém směru na hlavě téhož
hřebu byl označen (též tužkou) bod F". Poněvadž vzdá-
lenost mezi body F', F" byla nepatrná, byl uprostřed

fl_"Ltt.!.*~~t."J4'. A ~.:!'!. 1

/ ~\ I ~6 . I \\ "0
,t I \\~ J I~

I \\11 ~
I I \~ >•• ~

I I \ \ I' ,'"
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I I' \ I\~'
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mezf nimi (důlčíkem) označen bod F, který ji!f8bodémA'
určuje směr rovnoběžný s osou jámy. Pak byltheotiolit
dostř~ěn nad tímto bodem F a odtud byl vytyčen
(a dífUííkemoznačen) hod A osy strojo'vnYi ve vzdále~
nosti. e =23,.3 mm od pomocnéhÓ bodu A/ nlf' stranu
většího uhlu a1' (a většího úseku Zl)~ Kroníě bodu .Abylo
ze stanoviska F vytyčeno a zastabilizováno několik
dalších bodů pro zajištění vYtyčeného směrua'proJ1.feve-
dení osy strojovny za stávající budovu strojovny (obr.
14).
Potom byl theodoHt pře~esen nad bod A a z něho bylo

vytyčeno - pokud bylo lze ~ několik bodů osy stro-
jovny na šachetní budově (obr. 14) i uvnitř ša'chetní
budovy (obr. 15);mimot.o byla vytyčena a na.zdivu Šli.-
chetní budovy zajlštěnai osa těžní jámy (obr. 15). Poloha
bodu A byla zajištěna jednak délkovými měrami, jednak
osnovami vodorovných úhlů měřených ha stávající
a umělé pevné body (hřeby, znMky apod. na zdivu
okolních budov).

ODDĚLENi

~~fý(~DDĚLE----...... '"'-"""""""l
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Obr. 15, Vytyéení a zajištění osy strojo'llnY a těžní jámy

- 11 š~hetní b~ové.

OCHRANNÁ f1Řiž
rtž.t.tlI(LÉ:
PRUVODNIC

'S!t..Itl,,!;';;'_

Konečně byla vytyčena osa projektované strojovny
i za' fltávající, budovu staré strojovny (obr .. 14). Bylo
k tomu použito soustavy kolmic i šikmých přímek a po-
loha všech bodů byla zajištěna opět délkovými měrami
a osnovami vodorovných úhlů. Z bodu R osY'projekto~
vané strojovny byl přes stávající strojovnu vytyčen: na
ztiivu ochozú šachetní budovy další bodl T osy projekto-
vané strojovny (obr; 1 a 14), . .
Je 'samozřejmé, že těchto bodů by se použilo jen tehdy"

kdyby stahilizace přímky A-Pbyla-porušena,ne"boť po
zbourám staré strojovnybude osa projektované stro-
jovny znovu· vytyčena přtrno z bodt]...A od zajištěného
směru A-F osy jámy, čímž se vyloučí chyby vzniklé
při obcházení stávající budovy strojovny.
Bod A' lze buď zvolit zcela libovolně nebo jemo!no

stanovit jeho polohu v těsné blízkosti osy projektované
strojovny theodolitem pomocí kolmic k ose jámy, kterou
ovšem jé nutno dříve rovnoběžně posunout mimo průvod
nice. Takovým způsobem byla v našem příp8dě vyhle-
dána poloha .bodu A'. Tento bod bylstabilizQván "e-
leznou tyčí s velkou hlavou, takže na ní mohl být oznaěen
i bod A osy projektované strojovny (ve vzdálenosti e=
= 23.3 mm).

'" '" .
Tím byla skončena druhá a poslední část polních mě-

řických prací spojených s vytyčením osy projektované
strojovny. !ryto práce by bylo sice již možno provést za
nepřerušeného provozu na tě!n1 jámě, ale doporuěuje se

~:.

i při těchto pracích přerul!it,pr~voi, neboť otřesy půdy
chodem těžního zařízení by mohly mít nepříznivý vliv
na přesnost vlastního vytyčení a zajištění osy strojovny.
Na zmíněném dolu v Březových Horách byl zastaven

provoz na jednu směnu na-. první část a půl směny
na druhou část polních měřick)'ch prací. V případě,
že by pomocný bod A' nebyl vytyčováía (kolmicemi -
viz odst. C II), nýbrž zvolen libovolně, postačila by
k provedení první části polních prací doba 4 až 6 ho-
din a k vytyčení bodů F á A asi 2 až 4 hodiny, takže
polní n'iěřické práce by v tomto případě vyžadovaly pře-
rušeni provozu na těžní jámě po eelkovou dobu 6:áž 10
hodin. '.

D. Posouzeni přesnosti ve-vytyčení osy strojovny
Požadovaná přesnost ve vytyčení osy strojovny závisí

na několika činitelích, nauř. na délce náběhu lana na.
buben (která je opět závislá na vodorovné vzdálenosti
a na výškovém rozrlílu os kotoučů a bubnů těžního
stroje}, na rozteči kotoučů, na šířce bubnů aj, Průměrně
vša\t lze říci, že má dosahovat-nejvýše 3 až 50ve směru
a 1 až 2 cm ve stranové úchylce osy.
Střední jednotková chyba ve vypočtených dé~ách ti,

I V~X, z a e je dána vzorcem mo = ± -' -'- a. střední
n-l

chyba v aritmetickém průměru pak vztahem ma: = ~
Střední chyba v aritmetickém průměru vytyčeného

směru osy jámy a osy strojovny závisí na střední chybě
m/X, měřeného uhlu a' a I!D< poměru délek v, a: podle
vztahu:

v
ma=' ± m/X'-;:'

L Poněvadž při použití vteřinového přístroje v obou po-
lohách dalekohledu lze pokládat měřený úhel prakticky
za bezvadný, pohybuje se střední chyba m/X měřeného
úhlu a' podle zkušeností kolem hodnoty ± 1000,takže
střední chyba v aritmeticMm průměru vytyčeného
směru osy jámy a osy strojovny je dána vztahem:

v
ffl/XOO= ± 10 -., a:

Přesnost provedeného vytyčení oSY,'strojovny jepatrna
z tab. 2.
Nový těžní st,roj však nebude umístěn v bodě A (tj.

ve vzdálenosti d = 13,08 m od osy těžn( jámy), nýbrž
V bodě A * (obr. 16) ve vzdálenosti d* = 25,20 m od osy'
těžní jámy (tedy o ď,= 12,12 m dále než bod A). V této
vzdálenosti d' se změní chyba ve stranové odchylce e
vlivem průměrné chyby ve vytyčeném směru osy stro-
jovny o hodnotu me' = 1,424 mm.
Průměrná chyba ve stranové odohylce e. v projekto-

váné ose bubnů tedy je m.· = m.+ m.'= 2,961 mm, což
je přesnost plně postačující.
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i\ ~
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Obr. 181 Změna průméméchyby ve stranovS 'Úchylce11 ole
, ' hřídele bubnů tar~iho 8Ú'oje.
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\' E. Závěr
z rozboru vzorců a z dosažených výsledků vyplývá:

1. aby s.třední jednotkové. chyby .ve vypočte.nýc!l dél:
kách 1úhlech byly co nejmenší, Je nutno neJvět!Ji-péčI
věnovat měření délek; .

2. aby se snížila středpí chyba v aritmetickém. průměru,
, je třeba proměřit několik (nejméně osm) troJúhelníků;
3. aby se hodnota',))růniěrné chyby ve stranové úchylce
nezvětšila vlivem změny vzdálenosti d, je výhodné
zvolit pomocný bod A' (pokud to místní poměry do.
volí) conejdále od osy těžní jámy (nejlépe přímo v pro-
jektováné vzdálenosti dli< osy těžního stroje od osy
těžní jámy). .
Při zachování těchto podmínek lze dosáhnout přes-

nosti ± 20až 30ve vytyčeném směru a ± I až 3 mm ve
stranové úchylce - podle poměru vzdál~nosti osy'
bubnů těžního stroje od osy těžní jámy ke .vzdálenostI
zvoleného bodu A' od osy těžní jámy.

Lektoroval: prof. in!. dr. Václav Krumphaml, FS c1VUT,
Praha

Redakci doilo 3. 11. 1959.
Tab 1

t'l t e r •. t u r a :
(1) C ech ur a, F. a N é set, K.' Kurs dlUnlho 1llěl'Ictvl, SNTL,

Praha 1953., .
pí) CI hák, v.: Geodesle ve .stavl'bnl praxi, SNTt, Praha 1954.
(3J Her d a, M.: pnspěvek k vytyčovllnl tunelové osy lachtou. Pra-

ha, Geodetickt a kartograflckt obzor 1958. .
[4J Ko !II 1', S. a S () u li e k, t.: ZlIkladnl měl'lcMprllce na stav"

bách, SNIL. Fraha !.958.

Tab. 2

m, m, P~avděnejpodobrtěiší
hodnota.

1'1 ±0,778 mm ±~,349 mni 118,643 cm ± 0,035 cm
XI ±i,a mm ±0,>511mm 5,161 cm ± 0,051 cm
1'. ±1,279 mm ±0,573 mm 118,442 cm ± 0,057 cm
x. ±1,l'12 mm ±0,498 mm 5,578 cm ± 0,050 cm
IXI' ±6,35o ± 2,840 2,9967é ± 2,840
'IX.' ±6,19o ± 2,780 2,7710lr ± 2,780
z." ±2,596 mm ±1,298 mm 56,965 cm ± 0,130 cm
%1" ±3,551mm ±1,776 mm 61,623 cm± 0,178 cm
e ±3,073 mm ±1,537 mm 2,330 cm± 0,1~ cm
e* ±2,96 mm 2,330 cm ± 0,296 cm

I

"" a ~l tg IX' sin IX'Soustavě. A b m ti'

" XA c " v" I IX' z", d
! .

I, .

/
/) 1."618' 0,043944 0,043902

SlEP.
2,3438 1,30215 1,18673 1,18673 0,052153,3233 ' 2,02115 1,18673 2,79577 0,574'71>11,3543, ,
3,1445

/ " 0,044315 0,044272
SIEIB~ 2,3438 2,91224 ! 1,18606 1,18605 0,052564,9338 2,02156 1,18604

2,81938 0,5796032,9648

1,7618 0,043409 0,043368
1 SID,O. 1,5078 1,30266 1,18617 1,18617 0,051492,2335 0,93084 1,18617

2,76176 0,5677581,3543
.

3,1445 0,044172, O,O~4:l29
SID.B~ 1,5078 . 2,91243 1,18559 1,18559 ··0,05237

I 3,8440 0,93157 1,18559 2,81026 0,5777282,9648 "..

> .

13,0960
13,04294 0,041899 0,041839,

SID•A' 1,5078 1,18760 1,18762 0,0497613,9710 0,92896 1,18764: 2,66580 0,54'i7~613,0918

2,4008
2,08707 1,18658 0,046~12 0,046362

StEIOl 2,0643 1,18655 0,05507 ,,
3,7763 1,68923 1,18652 0,60715~2,95254:r 1,7443 ,

.'

I
2,40Y8 -- 0,04:6903 0,046852

S.EIBI 3,26 8 2,08761 1,18563 1,18563 0,055615,1263 3,03869 1,18562 2,98378 0,6136773,0943,
1,5178 0,045270 0,045224.

SaDl'JI 2,0643 0,94912 1,18443 1,18444 0,053622 2f6398 ' 1,69068 1,18445
'\ 2,88003 0,592260, 1,7443

\

1,5178 , 0,046303 0,04f!254
S"DIB1

3,2618 .0,95029 1,18349 1,18350 '0,054793,9898 3,03951 1,18351: 2,94570 0,605471, , 3,0943

2,4008 ,
0,048789 .. 0,048731-"

SDA' 13,0918 2,08967 1,18200 1,18201 0,0576715,1280 13,03833 1,18202 3,10359 0,638183I I 13,0960
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Geodetické práce v Rakousku
lnž. Václav Morch, OSGK, Pnaha

Poznatky z cesty do Rakouska, vykonané v roce 1961. Organizace rakouské měřické služby. Geodetické základy.
Katastr. Réambulace a nové měření. Zakládání a údržba písemného operátu. Topografické mapování. Mechanizace
geodetických a kartografických prací v Rakousku. Srovnání s obdobnými pracemi v Československu.

Na podzim I'oku 1961 měli jsme přiležitost navštívit
Rakousko a seznámit se tam s organizací a se způsobem
provádění geodetických prac!. Poznatky a zkušenost! při
tom získané mohou dobře posloužit při hodnocení ně-
kterých našich prací obdobl!ého charakteru, a je proto
vhodné alespoň krátce o nich informovat čtenáře.
Podíváme-li se zpět na historický vývoj, vidíme, že

jeho cesty v obou :zemích byly až do konce I. světové
války souběžné, jak přirozeně vyplývá z tehdejších poli-
tických a hospodářských svazků. Potom se cesty vývoje
rozcházejí, a i když se vycházelo např. na úseku pozem-
kového ka(astru z jednotných základů, dospělo se
k podstatně odlišnému dnešnímu stavu. Je to dáno tím,
že dilo takového charakteru jako je pozemkový katastr,
slouží potřebám politického a hospodářského života a
nutně se jim podřizuje á přizpůsobuje. Bude proto jistě
zajímavé srovnat rozsah, náplň a účel i technickou vy-
spělost těchto prací v systému socialistikého a kapi-
talistického zřízen!.
Pokusím se dále krátce charakterizovat faktický stav

geodetických pracÍ v Rakousku a jeho srovnáním se sta-
vem obdobných prací u n1ís naznačit některé problémy,
jáž je třeba u n~s řešit

I. Stav geodetických prací v Rakousku
1. Organizace rakouské měřické služby

Organizace rakouské měřické služby je přizpůsobena
úkolům, které tato s~užba zajišťuje. Speciálni geodetické
a kartografické práce, vyžadující vyšší odbOl;,nosti a
vyšší mechanizace, obstaráyá Spolkový úřad pro cejcho-
vál)í a vyměřování ve Vídl1i (Bundesamt ml' Eich- und
Vermessungswesen), jehož měřická složka se dělí na
dvě základní skupiny: katastr a topografické mapování.
V katastrální skupině jsou začleněny též geodetické

základy (triangulace a nivelace) a ..moderní výpočetní
technika (strojně početní staniceJ.Ke skupině topografic-
kého mapování' je přičleněna fotogrammetrie, kartogra
fie a reprodukce. Toto administ,rativllí děleni však nevy-
lučuje možnost kooperace mez! jednotlivými speciálními
odděleními, zejména se zřetelem k využití mechanizač-
níctí prostředkťí. Evidenční službu pozemkového ka-
tastru, to jest jeho udržování ve shodě se skutečným
stavem, obstarávají podřízené katastrální úřady. Jak již
bylo uvedeno, je hlavní složkou měřických prací pozem-
kový katastr, jehož operátymaji být vedeny tak, aby daly
spolehlivý technický základ k právnímu zajištění soukro-
mého vlastnictví k pozemkům a budovám. Nezbytným
jeho podkladem jsou~ též geodetické zá'klady. Topogra-
fické mapováni uspokojuje požadavky na mapy malých
měř1tek.

2. Geodetické základy
Trigonometrická síť je V Rakousku soustavně vybu-

dována do III. řádu a zahrnuje asi přes 100 bodli I. řáqu
o prťíměrné délce stran 25 km (dalších asi 40 bodťí je
za hranicemi Rakouska], asi 500 bodi'! II. řádu o délce
stran 8 až 18 km a téměř 2000 bodťí III. řádu o délce
stran 3"':'8 km. V. budování s1tě se ještě pokračuje. Dalš1
zhuštěni trigonometrických sítí (budování IV. a V. řá-
duj se provádí již jen účelově pro potřebu topografic-'
kého mapování a nového katastrálního měřeni.
Rakouská triangulace ~.e započala nově budovat po

první světové válce. Zobrazovací soustavou je příčné vál-
cové konformní zobrazeni (Gaussovo J, referenčním el1p-
soidem Besselův elipsoid. Základními, poledníky jsou po-
ledníky 280, 310, 340 (východně od FerraJ. Soustavy ro-
vinných souřadnic jsou vypočteny jen pro třistupňové
pásy a užívá se jich í pro topografické mapováni. Souřad-
nice nejsou redukovány a užívají se se znaménky (zá-
porné vlevo od základního poledníku, kladné vpravo od
základního poledníku). Volba základních polední,ků

v tomto systému je pro Rakousko výhodnější, protože
tím dostačují pro celé Rakousko jen tři pásy a hlavní
osídlené oblasti (VideňJ leží na základním polední ku.
Pro účely vědecké je trigonometrická síť 1. řádu zpřes-

ňována připojením na nově .zaměřenou geodetickou zá-
kladml"a převyrovnánim ve spojení se sítěmi některých
okolních států (např. s NSR a švýcarskemJ.
Dokumentace triangulačních údajů je vedena na pr11-

svitkách,. kartotékově pro každý bod (formát A 5J. Tyto
průsvitky obsahují kromě vlastních číselných a grafic-
kých údajů (souřadnice, nadmořslté výšky, místopisJ též
popisné údaje o administrativním začlenění příslušné ka-
tastrální obce a souvíslost s katastrálním operátem. Pro
potřebu uživatelií jsou z průsvitek pořizovány ozalidové
kopie, které po skončení" prací musí být vráceny zpět
dokumentaci s vyznačením zjištěných změn. Graficky jsou
body zobrazeny na průsvitkách v měřítku 1: 50 000, po-
dle jednotlivých topografických map tohoto měřítka.
V těchto přehledech jsou současně zakresleny i nivelační
pořady. Nivelace se též postupně buduje a obsahuje po-
řady přesné nivelace a pořady II. a III. řádu ve výško-
vémsystému jadranském.

3. Katastr
"Katastrální mapováni na/dnešním 'území Rakouska za-
počalo podle císařského patentu z 23. prosince 1817 a
bylo skončeno v roce 1861. Podkladem tehdejšího mapo-
vání byla triangulace současně budovaná do III. řádu
a graficky doplněná IV. řádem. Bylo užito Cassiniho pro-
jekce a mapovalo se stolovou metodou v měřítku 1 : 2 880
nebo ve většich odvozených měřítkách (1: 1440,1: 720).
Mapový list zobrazoval obdélník 1000 X800 sáM. Později
následovala jednorázová reambulace katastru (1867 až
1869) a od roku 1883 systematická evidence katastrál-
ních operátů. V·té době se již započalo s novým měřenim
polygonální metodou, tam, kde mapa svou přesností ne-
dostačovala. Mapovalo se v měřítku 1: 2 500 a v měřit-
kách odvozených (1: 1250 a 1: 625], v původních kata-
strálních souřadnicových systémech. Mapový list zobra-
zoval obdélník o rozměrech 1 600X1 250 m.
S novým katastrálním mapováním v Gaussově zobra-

zení a v měřítkách 1: 2000, 1: 1 00,0 a 1: 500 (formát
mapy 62,5X50 cmJ bylo započato v roce 1921 a dosud
se v něm pokračuje. .
Zpťísob vyhotovování map se postupně mění. Vedle

polygonální metody nastupuje metoda polárná a metody
protínání; stále více se uplatňuje i metoda letecké foto-
grammetrie.
Písemné katastrální operáty prodělávají v poslední

době též zásadní změnu a dostávají novou modernější
formu zpracováním na děrnoštítkových strojích.
Hlavním trvalým úkolem je udržovat katastrální ope-

ráty ve shodě se skutečným stavem. U map děje se tak
obyčejným doměřováním, reambulací nebo novým měře-
ním, u katastrálních písemných operátů Zjišťováním na·
stalých změn~á jejich registrací v založených operátech.
al Do plň o v á n í k a t a str á 1n í c h Dlap do mě-

řováním I

Doplňování katastrálních map obyčejným doměřová-
ním se provádí v případech, kdy mapa ještě svou přes-
nosti dostačuje a kdy nastalých změn není příliš mnoho.
bJ Reambulace katastrálních map
Reambulace katastrálních map přichází v úvahu tam,

kde je větší počet změn a kde jinak mapa ještě svou
přesností vyhovuje běžným potřebám. K reambulaci' se
používá fotogrammetrické metody, při čemž se s ohle-
dem na požadovaný účel a hledisko hospodárnosti .voU
zvláštní zjednodušený postup. Body se před náletem ne-
signalizuji. Měřítko snímku se volí obvykle asi 1 : 13000.
Vllcovací body se neurčují. Stereoskopický model se po-
rovnává s katastrální mapou. Změny v situaci se zakres-

1962/75



Geodet1ck~ obzor
sv. 8/50 (1962) č.4'

lujl červeně na zvláštní průsvitku pl'i1o~enou na mapu
{od ruky J. Dobře ztotožněné body a čáry se na stejné
prilsvitce vyznai;! modře a použije: se jich při vyhodno·
cenl' ke ztotožněni mlsto vlícovaclch bodů. Na prilsvitce
se téŽ vyznač! rozhraIÍI jednotlivých modelů, aby se
mohl zjistit rozsah vyhódno~eni z jednoho modelu.
Měřítko modelu se vzhledem k srážce mapy určuje po

I částech. Také horizontace modelu se provádí jen přibliž"
ně, pomoci alespoň tři výšlwvě určených bodil.
Vyhodnocuje se tužkou na další prfisvitku {vyná.,šec1.

prtlsvitka} podle průsvitky změn. Vyhodnocený polohopis
se přeplchánlm přenese na mapu a vyrýsuje tužkou, Def1-
nitIvni zobrazeni následuje až po kontrole vyhodnoce·,
ného stavu v terénu a popřfpadném doměřenLZpůsob je
sIce méně přesný, avšak velmi hospodárný.
cJ N o v é k a t a str a n I III ě l' e n í
Nové katastrálnl měřeni se; koná tam, kde již mapa ne-

vyhovuje. Mapuji se skupiny katastrálních obci nebo
i jednótlivé obce, zejména města a jejich okol!. Voli se
zpravidla měřítko 1: 1000 a pravoúhlý formát mapy roz-
měru 62,5X50 cm. Nové měření Zahrnuje vyšetřováni
držby, budovánI slU, detallnl měřeni polohopisu, vyhoto-
veni nové mapy, výpočetplooh a založeni nového plsem-
ného operátu.
Protože dřlvějŠ1 daňový účel katastru pozbyl již téměř

svéhovýzriamu a katastrnabývá. prevážně právnlho cha·
rakteru (zajištění soukromého vlastnictvíJ, sleduje před-
nostně těž účel tomu odpovldajlcl: to jest trvalé označeni
hranic pozemků a přesné a správné zaměřenI jejich p.o-
lohy a tvaru. Podle nově vydaných předpisů· v roce 1961
jsou předmětem. měřeni zejména: hranice· ~emské, okres-
ni, oQecni, hranice trati, majetkové hramce a též· hra-
nice kultur. Dále se zaměřuji budovy, silnice, zpevněné
a nezpevněné cesty, železnice a budovy na nich, letiště
s budovami a přistávacImi drahami a "odstvo (řeky, je-
zera, kanály, rybnlky, potokYJ. Předmětem měřeni jsou
též mosty tunely, příkopy, prameny a význačné stromy.
další technická zařízeni a výškopis se měří jen na
zvláštťÍl požádánI. '
Pro potřebu detallnIho měření se trigonometrická sít

zhušťuje dalšími zhušťovacImi body (Elnschaltpunkte) ,_
přlpadně polygonovýmt body. Zhušťovací body se buduji
v hustotě asi 300-500 m od sebe. Stabilizuji se žulovými
kameny 12X12X60 cm s hornl opracovanou plochou
10X10 cm a osazenfmi v betonovém bloku rozměri\
40X40 cm. Tyto body se čísluji podle katastrálnlch obcI
a jejich člsl0 je v betonu vyryto. Zhušťovacl body se
určují fotogrammetricky. Pro potřebu náletového plánu
se zpravidla uskutečňuje předběžný nálet v měřItku
1 : 20000-1 : 25 000. Poloha zhušťovacích bodll se na
snímku předem vyznačI a přL rekognosl{acl v terénu· se
upřesni s ohledem na mlstnl situaci a m02nQst orientace.
Pro vlastni nálet jehož snlmky sloužl pro vyhodnoceni, se
užije řadové kO~ory na desky a snlmky se bodově zaci-
lujI na předem stanovené středy snímk'Ů. Vl1covacl body
se určuji geodeticky. Takto určené. zhušfovacl borly sloužl
jako J,Ullohopisnýzáklad pro klasické m~ody měřenI a
pro fbtogrammetricko~' metodu mapování k doměřováni
nevyhodnocených 'čásU polohopisu a pro pozdější údržbu
mapy. Dokumentace· zhušťovaclch bodů se provádí ~b-
dobným zp'Ůsobem jako dokl,l111entacebodů trjgoIWmetnc-
~~ . -
Pro fotOgÍ'ammetrické vyhodnoceni map. velkých měřl-

tek se zpravidla voli měř1tko snímku 1: 11 000 s !;lG Ok
podélným a 36% přlčným překrytcm. Snlmky se přesně
zacilujl a vlicovacl body se předem zvoU v rozlch kaž-
dého mapového listu. Před nalétánlm se signalizuji geo-
detické body imajetkové me.znlky destičkami z překližky,
rozměru 20X20 cm, bUe natřenými a. upevněnými ve
dvou rozlch drá.těný'~i ni'eby, s oky. V nekontrastním
prostředí se užije signálu40X40 cm s černým okrajem a
bílým čtvercem 20X2B cm uprostřed'.
VlIcovacl body pro fotogrammetrtckě' vyhodnOCení

polohopiSU se určuji geodetickými metodami. Jsou urče-
ny se střednl chybou v poloze ±4 cm a se stl-ednl chybou
ve v}řšce ± 5,5 cm. Jako vllcovacl. body se často val! rohy
okapi\ nebo hřebeni\ střech. Identif1kované body se vy.-
značuj! do zvětšenin letei:kfch snlmkť'1 červeným krouž-
kem a člslem. a ta na podkladě stereoskopického zlmu-
mAnl negaUv:ťl.snlmkO a podlenAčrtu o. vy~řen1: držby.
Správnost identifikace se dodatečně avěi'uje pochdzkou
v teirénU. .

Vyhodnocení se koná na autografech Wl1d A7 nebo A8.
Orientace je prováděna početně. Pro model se· použlvá
měi'1tka 1: 3 000. Měřická značka se při vyhodnocení po-
stupně nastavuje na všechny signal1zované body {bo-
dové vyhodnocent}. Registrátor registruje souřadnice
(člselné vyhodnocenI). Postup se nezávisle v druhé řadě
opakúje a do dalších výpočti\ se zavádi prClměr obou vý-
sledki\. K transformaci souřadniC se použlvá Helmertovy
transformace. Vyhodnocení se milže provádět současně
i graficky na astralon, je to však pouze orientačnl vy-
hodnoceni a dá se ho použit při přlpadném doměřováni
v terénu. ..-.
Dovolené odchylky pro katastrálnl měřeni fotogram-

metrickými metodami nebyly dosud stanoveny. Předpis
se připravuje a za směl'Odatný zat1m platl rozbor přes-
nostf, uvedený v článku Hlavatý-Kamenik:' Katastrálnl
fotogrammetrie v Rakousku při novém .měřenl pozemki\
vysoké hodnoty - Die Katastralphotogrammetrie bei
der Neuvermessung von Gebieten mit hohem Bodenwert
(Vfdeň 1958J. V tomto rozboru jsou srovnány výsledky
podlekrttéri1, platných pro klasické metody a vyplývá
z něho, že podle konkrétně dosažených výsledkil lze užít
fotogrammetrické metody i pro přesné mapovacl práce,
tj. vyhovuje pro I. stupeň přesnosti, kde dovolené od·
chylky jsou snfženy o 25 %. Otázka kritérii je v sou-
časně době zvažována a s ohledem na homogennost foto-
grammetrického vyhodnoceni, budou.patrně zejména děl-
ková kritéria stanovena odchylně od dosavadnlch.
dJ Z a k 1ti. dán í a ú d rž b a p I sem n é h o

operátu.. ..
Starý pfsemný operát se postupně modernizuje zpraco-

vánlm na děrnošUtkových strojlch systému IBM 650. Pro
každou parcelu se zakládá základnl šUtek se všemi po-
třebnými údaji. V celkem 80 sloupcích štítku jsol1.vydlí-
rovány tyto údaje: .
1 . . . .. .druhmapy
2-6 .. , člslo obce
7-11.. číslo parcely
12-15 .. člslo dělené parcely
16-20 .. číslo pozemnostnlho archu
21-24 .. čl810 popisné
25 ". . .. označeni pozemkové knihy
26-30 .• číslo vložky
31-38 . '. člslo mapového listu
39-41 .. označeni kultury
42 . . .. bonita
43-51 .• plocha
52-59 .. čistf výtěžek
60'-61 .. dam bonitol třídy
62-74 .. případné dalš1 údaje
75-80 .. údaje o údržbě
Děrováni se provádí na podklllť1ě parcelnfho proto-

kolu a nezávisle se kontroluje. Pomocf rfizných zařízeni
děrnošt1tkověhO počftače (třldička, tabelátor, zákládač
aj.J se údaje ze štítkii zpracovávají do vhodně- uprave-
ných tiskopisi\ parcelnih(), protokolu'; pozemnostnlho
archu a jiných operátů. Jako duplikát základnfho št1tku
se vyhotovuje št1tek pro údržbu. V něm JSou vyděrovliny
st~jné údaje jako v základhim štítku a kromě toho jsou
uvedeny ještě číselně na hornlm okraji štftku. Stitky pro
údržbu, parcelní protokol', výkaz o plochách kultur a
pozemnostnl archy se odevzdávajl př1s1ušnému katastrál-
nimu úřadu. Základní štítky zi\stávajIuloženy centrál·
ně ve strojně početní stanici.
Katastrálnl úřad provede na šutclch ručně v§echny

vyšetřené změny a neplatné údaje .škrtne. Koncem roku
pak odešle k dalšímu zpracováni do strolně početnl sta-
nice všechny. změněné štItky. Na podkladě nich se za-
ložl nové základnl štrtky a mechanicky se vyhotovl do-
datky k parcelnlmu protokolu, a opravl se i ostatnl ope-
ráty na stav sllodný se skutečnosti. '

4. Topogratické mapováni
Aby vznikl ucelenl!jšl obraz o rakouských geodettckfch

praclch, bude uveden ještě alespoň stručně zpi\sob topo·
grafického mapovánI. .
Základnl topografickou mapou je mapa 1 : 50 000. Poo'

. stup jej1ho vyhotovení je dosti složitý. Vyhotovuje se fo-
togrllmmetrlcky, obvykle při použitI snfmki\ v měl'1tku
1 : 30 000 až 1: 40 ODa, poř1zených v hornatých I1zem1ch
normálnl komorou a v rovinách· širokoúhlou komorou.
VUcovacl body se většinou určují aerotrlangulacI a po·
četně se vyrovnánI provádí na počitači IBM 650.
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Grafická příprava mapování se zobrazuje na nezajiště-
ný kladlvkový papír v měřftku 1 : 10 000, a to zvláŠt pro
polohopiS i výškopis. Pro klasifikaci seuž~je zvětšenin
leteckých snlmkli do měřHka 1: 10 OQO, kde se vykoná
generalizace "pro mapu 1: 50 000. Vyhodnocuje se- na
stereoplanigrafei;h (staršíl1o typu) nebo na autografech
(měřítko modelu 1 : 20 DOG, měřitko vyhodnocení
1: 10 000). Orlentac~ le optickomechanická. Zbytkové
chyby absolutnl orientace se klasifikují podle kvality (do
1 m jako výborné, do 2 m jako dobré a vyšší hodnoty se
pokládají za špatné). PolóhbpiS~'IJlěst se nevyhodnocuje.
lJřebírá 'se z jiných mapových podkladů a montuje se na
list,. kde je ostatní polol\oP[Svyhodnocen.VYhodnocené
originály se ponechají v-tužce. Dalšl montáží a zmenše-
nim se získá mapa v měř1J)m 1 : 25 000. Barevné nátiskY
této mapy se použijí k topografické revizi v terénu, při
čemž se zejména doměřují n~vyhodnocené prostory a
určují 'se kontrolně výškové bddy (jl'jko kótybudoucí
mapy). Po topografické revizi se montuji jednotliv{t díly
mapy na skleněné desce s vyrytou sHl a zmenší se fo- \
tograficky do měřHka1 : 50 000; . /
Kartograficky se mapy zpracují rytinou (na ryc! vrstvě

na skle). Kresba reliéfll, zobrazená vrstevnicemi. a kó-
tami, se doplňuje ještě sUnováním na ,pqdkladě šedo~
kopii výškopisu na zajištěném papíru.
Topografické mapy" jsou sedmi barevné, v oblastech

ledovců až devltlbarevné. Postup jejich výroby' je velmi
komplikovaný li z našeho hlediska. se nezdá efektivní,
avšak dosahuje se jím velmi jemné kvalitní kresby mapy.

,5. Mechanizace geodetických a kartografických prací
" Rakousku

Geodetické a kartografické práce v Rakousku jsou
dosti značně zmechanizovány, a -to na úseku. měřické,
výpočetní, kartografické i reprodukční technikY. Všimne·
me si alespoň'nE!Jpodstat~ějších složek této mechaI).izace.
Pro klaSické metodyměřl;lní ťíhlli. a délek jsou k dis-

pozici nejnovějšlpřlstrOje, zejména švýcarské a západo-
německé výroby. Také rozvoj II!etody letecké fo togram-
metrle je umožněn dobrou mechanizací. Její po.dstatnou
součást! je vlastni letadlo, vybavené dvěma leteckými
komoranii na desky ifilmý (komora Wild RC5a pro nor~
mální -a širokoťíhlé snímky a komora Wild RC7a pro nor-
mální' ašil"okoťíhlé snlmky). Jakosnímkové~o negativ-

- ního materiálu se poUŽíVá desek a filmů Gevaert. MoC
/ hou být pořizovány snlmky v měř1tku 1: 4 000 až
1 : 60 000. Letadlo. má ;malou minimální rychlost
(110 km/hod), krátkou stártovacl dráhu a milže přistávat
i ve volhém terénu. per.Sonál letadla tvoří vlastní za-
městnanci (pilot, fotograf, navigátor, mechanik), kteří
v době mimo provoz konají i jiné odborné niě.řiCké práce.
Z prací, prováděných v terénu, 'je dále. zmechanizována
i stabU1zace bodo. pomOcí zvláštní vrlací soupravy, umls-
těné na terénnlm vozidle.
Mechanizáci výpočetních prací umožňuje vlastní sa-

močinný počítač systému IBM (typ 650). Pro značnou část
vÝÍ)očtl1 jsou připraveny výpočetnl programy ve spolu-
práci s matematickou laboratoří Vysoké školy technické
ve Vídni, kde je počItač um~těn. Jsou to zejména pro-
gramy pro geodetic~é výpočty souřadnic metodou protí-
nán! nebo i zpQlárného měření, výpočty ;:;everníkil, vy--
rQvnánl trigono~etrickýchs1tl,. výpočty ploch a mnohé
jiné. Kromě geodetickýCh 'výpočtů jsouzmeéhaniZovány
tpotřebné fotogrammetrické výpočty (transformace sou-
řadnic, vyrovnání anerottlangulací apod.). Při všech vý-
počtech je zařazen 1 dostatečný systém kontrol a i kva-
Uta výpočtu nebo nepřípustné odchylky jsou vyznačovány
[např. souřadnice vypočtené z mén,ě kvalitního měření
jsou označeny hvězdičkou před soui\adnlcí).
Chyby ve/výpočtech zjištěné (vlivem nepřesného mě-

řeni) se opravují, ručně, pokud by nebylo hospodárné
jejich cdstraněnl novým výpočtem na počítači. .
Tabelační práce na zařízenlCI1 počítače IBM jsou plně

zmechanizovány. Tím zpl1sobem jsou mechanicky zaldá-
dány kat.ástrální aparáty. Tiskne se přímo do tiskopisil.
(všechny jsou zelené barvy) při výkonu asi 800 až 1000
vyplněných tť~kopisů za hodinu.
Pro, fotogrammettfcké vyhodnocovací práce jsou.~ dis-

pozici zejména vyl1odnocovací stroje švýcarské *bby
(autografy Wlld A7 nepo MJ, s přípojným registrá~orem
pro registraci sOllřadnié a výšek. Určováni všech.bodl1
souřaqnicemiumoiňUje i mechaniz~cl na I1sekukarto-
grafických praCí pomocÍ automatického koordinátograf.u

firmy Corradl. VynáŠí se přímo na rycí vrstvu, umístě· .
1l0U na skl~ {pro mapy topografické) nebo qaastralonu
(pro mapy katástrální). K rytí se používá jehel, p~nto-
grafů a jiných pomůcek vyrobených firmou Rosl ve Vídni.
Také v reprodukci jsou.k dispoziCi. přístroje nejmo-

dernější konstrukce (se selenovými buňkami, umožňující
automatickou regulaci expozice).
Velká péče je též .věnOVána vybavení pracovišt po

stránce čistoty, klimatizaceá .odhlučněn!. Klimatizačním
zařízením (automatickou regulací teploty a vlhkosti)
jsou vybavena pracoviště fotogrammetrická, odděleni
výpočetní techniky, reprodukční provozovny a sklad
děrných štítkU. V hlučných provozech (u děrovacích "-
strojů) je provedeno odhlučnění tím zpl1sobem, že stěny,
a strop jsou pokryty děrovanými fóliemi z umělé hmoty.
K zamezení únavy pracovnlků jsou namáhavé práce

(např. u vyhodnocovacích strojů) konány v přerušova-
ných časových intervalech.· Podle již získaných zkuše-
nosU dosahuje se tím vyšší kvality pracl., Zavádějí se
i dlouhodobé praCOVní střídavé cykly, v nichž se kombi-
nují u některých pracovníkl1: práce polní s pracemi vy-
hodnocovaclmi. .
Mechanizace geodetickýcb a kartografických prací

v Rakousku neodpovídá' poměrně omezen,ému rozsahu
vlastních prací. Lze se domnívat, že při jejím zakládAní
byla uvližena i' možnost jejího využ!t1 pro práce ko-
nané v zahraničr.

II. Srovnáni s 0bdobnfJni pracemt v teskoslovensku
Geodet1cképráce v Rakousku, milžeme srovnat s ob-

dobnýmfpracemi u nás.Srovnaťlze zejména geodetické
základy obou státl1, rakOUSký katastr a naši jednotnou
evidenci půdy a rakouské nov~ měřeni s naším technicko-
hospodářským mapováním.

1. Geodetické. základy

Geodetické základY"Plnl v obou státech přibližně stej-
noufunkci. OdliŠUjí se jen svým rozsahem; hustotou a
úplnosti. Naše sít má proti rakouské větší ro~sah i větš!
hustotu a je již prakticky dobudována. Její přesnost byla
vysoce oceněna ,a vyhovuje všem ndi'očným technickým
požadavkfim .. Hlavním problémem je II současné době re-
vize a I1držba' všech trigonometrických bodli a řádné
vedení' dokumentace. Z uvedených důvodů není otázka
lfiflChanizace na tomto úseku nijak naléhavá. Ochranu
bodů je třeba důsledněji opřít o platné zákonné normy.

2. Jednotná evidence pddy
I u J:}.ásjsou aperáty jednotné evidence pl1dy a

částečně i jejich údržba prováděny mechanickým způso-
bem. Rozdíl proti Rakousku je II použttl typu mechani-
začních prostředků. U nás k tomu l1čelu 'použitá zai'fzenť
n. p. AritIDa' v zásadě výhovuj!. Problém tkví' splše v or-
ganizaci těchto praci. Protože kapacita vlastní sTrojně po-
četn!. stanice pro všechny práce nedostačuje, volila se
z nezbytnoslicesta kooperace s jiúymlstrojně početními
sta11ícellli. Bylo by žádoucí, aby tam, l{de se zpracovává
tolIk - prvotnlch dokladů, jako je tomu v jednotné evi-
denci půdy, byla' budoucně kooperac.evylouče,na přiděle-
nim děl'ovacích strojů prImo ústavům geodézie a karto-
grafie a zajištěním dostatečné strojové kapacity, pro
ostatní, práce.
Operáty jednotné evidence pUdy postupně stále doko~

naleji evidujI všechny užívací vztahy, vý'měty a kultury
pozemkli a slouž! jako nezbytný podklad pro plánování
zemědělské výroby.

\,3. Technickohospodářské milPov'ní
Koncepce našeho technlckohospodářského mapování

je ve srovnán! S rakouským novým měl'enlm mnohem ob·
sáhlejší svým rozsahem,nápln1. i tem~m, jakým bude
uskutečněna. Obsahově předvídá pro búdoucnost stále
širší technické upotřebení a zobrazuje proto kromě ob-
vyklého .polohopisu i výškapts a všechny diíležité t8Ch-
uické objekty, včetně rozvodných ~edení všeho druhu.
Lzel'lcl. že je mapovým dílem. které svým, tak velkory-
sýmpojetlm zatím nemá ve světě obdoby. Bude zpraco-
vána nejproduktivněJšl metodou letecké fotogrammetrie
v nutné'kambinacis jinými metodami. Na ťíseku roto-
grammetrle budeme zajiSté čerpat i z rakouských již
n!kolikaletýcb zkušenosti. Prověřujeme si v našich pod-
mlnkách uplatnění pl'edběiného náletu, přesného zaci-
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lovánI snImkl1, bodového čIselněho vyhodnocováni a fo-
togrammetrického určovánI bodového pole. MechanIzace
fbtogrammetrických pracI se jinak vyvIjI u nás obdob-
~m zpi'tsóbem jako v Rakou~ku.

" Závěr
Z učiněného, srovnánI lze vyvodit, že 1110haIgeodézie

a kartografie vpod;nIlnkách socialistického zřlzenI je
plně ocehěna a že prostředkY,které JI stát dává, se pro-
měňují' v užitečné bodnoty, nezbytné pro socialistické
budovánI. '
Krátký pohled na geodetické práce v odlišném kapita-

listickém zřízeni' hás o tom. přesvědčuje a též o tom, že
I po technické stránce udržujeme krok s l1rovnI sou-
časné vědy a' techniky.

Z či nnosti ČSVTS
Poznatky ze studijní cesty do Francie

Městská odborná skupina geodézie a kartografie spolu
Se Závodní pobočkou čs. vědeckotechnIcké společnosti
při ÚSGK uSpořádaly dne 14. února 1962 v Obecním domě
hl. města Prahy přednášku inž. dr. Miroslava Haufa
o jeho p o z n a t c í c .h z e s t u d i j ní c e sty d O
F ran c i e. Soudruh dr. Hauf ze stavební fakulty ČVÚT
v Praze pracoval v geodetické laboratoři Institut Géo-
graphique National, studoval francouzskou výrobu geo-
detických přístrojů i francouzské zeměměřické školstvI.
Získal řadu zajImavých a cenných zkušenost[ a pořídil
množství fotografických záběri't z Paříže,. života jejího
lidu, 'i záběrů z .pařížského Institutu.
Poutavost pi'€dnášky zvýšil přednášející !ttřídáním od-

borných informaci s promítáním barevných diapozi1:ivi'l.
Dvě a pi'tl hodinYlposluchači Sous,tředěně naslouchali
o zeměměřických pracích ve FranCn, O' historii, poslání
a struktuře Institutu, o jeho laboratóřIch, zejména labo-
. ratoři geodetických. přístrojů, jejíž zařízeIlI sledóvali
'na promHaných obrázcích. Zajímavé byly zejména infor-
mace o výrobcIch této laboratoře, geodetických přístro-
jIch a pomůckách; které rovněž byly dok~entovánYfo-
tografiemi. l:)tudium zeměměřictví je ve Francii zajištěno
na třech typech .škol: L'École Nationale !les Sciences
Géographiques, Conservatoire des Arts et Métiers a
L'École spéciale des travaux publics. Organizace školství
je však podstatně odlišná od naší, socialistické sdustavy.
Úspěšná přednáška byla dobře navštIvena. Jako

zvláštnI klad lze hodnotit i to, že se na nI sešli po delší
době zeměměřiči z nejrůznějších pracovišť.

/ . . lnf. Cálek

Využiti fotbgrammetrie prokartografi1
Besedu o v y u ž i tI f Ot o g r a m ni e t r i e pro k a r-

t o g r a f i i uspořádala Čs. společnost zeměpisná při
ČSAV a Čs. vědeckotechnická společnost, městská odbor-
ná skupina geodézie a kartografie, dne 28. llnora 1962
v 'Praze na Albertově. Přednášku na zmIněné téma pro-
slovU tnž. Ladislav Skládal, pracovník ÚSGK. Po vysvět-
lení zákiadÍl fotogrammetrie zabýval se podrobněji me·
todou letecké s.tereofotogrammetrie, jejim dosavadním
využitím prokar,tograf11 a možností dalšího využívánI
v nejbližší budoucnosti. Popsal optimálnI vlastnosti le-
teckých snímků,. zpi'tsoby a podmínky leteckého sním-
kovánI a nejhospodárnější metody. jejich vyhodnocování.
Kromě u nás· poúzívaných stereoplanigrafií Zeiss a auto-
grafťi Wildpopsal s. inž. Skládal i poslední metody nové
technilfY ve světě, které vedou k automati~aci vyhodno-
covacíchprací. ,Je to zejména analytická metoda, která
ve spojení s automatickými koordinátogr~fy umožňuje-
samočinné zobrazování jednotlivých bodů i jejich samo-
činné spojování. Metoda se vyvíjí i unás. Část př~dnášky
byla věi:lOvána i,nterpretaci leteckých snímkt1, zejména
pro kartografické účely. Klasifikace obsahu leteckých
snímkt1 'má lpro kartografii základní význam. Jde o to
získat ze snImku maximální množství Informací, a to
pokud možno, 11 lnboratořij bez pochfizky v terénu. Náš
Výzkumný llstav geodetický, topografický a· kartogra-.
fický zkoumá nejvhodnější metodiku interpretace letec-
kých' snímkl1 i s použitím barevných,' spektrozonálních
a infráčervených snímkfi.'
Velmi podrobně s. inž. Skládal informovalo novém

typu map, u kterých bude zachov4no fotografické zobra-

zení polohopisných prvkfi. Tyto mapy poskytnou doko-
nalejší li podrobnější záznam mapbvaného územI než do-
savadní' topografické mapy. V současné době se řeší zá-
sady generalizace a úpravy značkového', klíče pro nové
mapy. Dílčí výsledky Kartografického a reprodukčního
ústavu v Praze, který problematiku řeší, předvedl s. inž.
Skládal o přestávce a v diskusi. Přednáška obsahovala
zajImavé informace z jednání IX. kongresu Mezinárod-
nI fotogrammetrické společnosti, který se konal v Lon-
dýně v r. 1960. Byla doplněna četnými fotografiemi pří-
strojfi, ukázkami leteckých snímků i map. Zpestřením
bylo promítnutí asi stovky barevných diapozitivil Lon-
dýna a okoU. Hodnotná beseda měla velkou návštěvu li

pro velký zájem diskutujících trvala téměř tři hodiny.
lnž. Cálelc

Výstavka mad'arských geodetických přístrojů
v Praze

Podnik zahraničního obchodu METRIMPEX, Budapešť a
podnik zahraničního obchodu KOVO, Pratl8 ve spolupráci
s Československou vědeckotechnickou společnosti - sek-
cí stavebnictví, odbornou skupinou geodézie a kartografie,
uspořádaly ve dnech 12.-17. března 1962 v Ý s t a v k u
maďarských geo'detických přístrojil. vý-'
stavka byla ínstalovánav místnostech Klubu stavbaři't
v Praze I, na Náclavském náměstí. Zahájení se zúčastnili .•
zástupci téměř všech geodetických pracovlšf v :praze,
CSVTS, CVUT, ÚSGK a resortních ústavů, Hydroprojektu,
prumyslové školy zeměmlmcké atd: Po úvodnich slovech
byli přítomní ve stručnosti seznámeni se z!íkladními vlast-
nostmi vystavovaných geodetických přístrojů. Potom byly
všechny vystavované exponáty volně přístupné podrobně
prohUdce.
Na výstavce byly shromážděny téměř všechny nejnověj-

ší geodetické přístroje maďarské konstrukce, které jsou
ji! v současně době běžně vyráběny v továrně MOM Bu-
dapešt Tak byly na výstavce ukázány, mimo stolovou sou-
pravu typu MOM-MA ft diagramový autoredukční tachy-
metr Ta-Dl, také theodollty typfi Te-Bl (vteřinový], Te-Cl
funiverzálnl), a Te-Dl [minutový). Z nivelačních přístro-
ji't byly vystaveny přístroje NI-Bl pro technickou nivelaci
a Ni-B3 se samočinnou horizontaGí záměrné přímky. Jme-'
nované přístroje jsou podrobně popsány v článku inž. dr.
Zemana: "Maďarské geodetické přístroje moderní kon-
strukce", otištěněm v GaKO č. 12. roč. 1961. Spolu 8, vlast-
ními geodetickými přístrOji bylo na výstavce rovněž uká-
záno jejich bohaté příslušenství, jako Záměrné terče, za-
lomené okuláry, Horrebowa lIbela, sá~ecl lIbely, samo-
statný optický centfovač, osvětlovací zařízení dělených·
kruhti a různé druhy nivelačnIch a tachymetrických latí.
Z bohaté firemní literatury, která byla návštěvníkům
k dispozici ft jednala převážně o vystftvovaných přístro-
jích, vzbudil zaslouženou pozornost leták, předběžně
informující o geod.etickém dálkoměru. Z podrobných Ma-
jl1 je zřejmé, že tento nový maďarslj;ý přístroj prošel již
stádiem zkoušek a že bude v krátké době (vyráběn sério-
vě. Lze jen litovat, že jeden takový exemplář nebyl zařa-
zen mezi exponáty výstavky. Podle vyobrazenI připomíná
tento dálkoměr vnějším vzhledem tellurometr.
Maďarské geodetické přístroje. vynikajímodernI .kon-

strukcI a účelným a vtipným řešením jejich jednotlivých
detallil, které značně usnadňují měřenI. Za stručnou zmín-
ku alespoň stojí zajímavé řešení centrace při trojpodstav-
cové soustavě u theodolltu Te-Bl, origlnálnI pojistka ko-
touče pro postrk vodorovného 'kruhu proti náhodnému
pootočení a vtipné odpérování bubínku optického mikro-
metru přístroje' pro přesnou nivelaci Ni,B3, které snižuje
vliv chvění ruky měřiče na přesnost nastavení bubínku.
Výstavka znovu dokumentovala dobrou llroveň výroby

geodetických pi'lstrojil v Macrarské lidové republice. Jme-
nované přístroje svědčí o světové úrovni výrobkt1 továrny
MOM Budapešť, a to jak po stránce celkové koncepce,
tak i po stránce výběru přístrojfi různé přesnosti, tech-
nického vybavení, moderního tvarování ft povrchové
llpravy. Celkový program maďarské Výroby geodetických
přístrojů.; který lze z jednotllvých :exponáti't sledovat,
.svědčí o správné orientaci a pohotové reakci na nejnověj-
šIpožada\7ky geodetické praxe. Dosažené výsledky ma-
ďarské výroby, spolu s přístroji závodŮ VEB Carl Zeiss
Jena v NDR zaručují nezávislost socialistických státO
v uspokojování poptávky v oblasU geodetických přfstrojl1.

V~
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Na počest XII. sjezdu KSČ
XII. sjezd KSC podnftll pracujfcf všech ústavo. OsU'ednt

sprtívygeodézie a kartografie k dalšímu rozvojl pracovnf
aktivity a socialistického soutěžen!. Závazkové hnuU jed-
notlivco. a pracovnlch kolektivů bylo podkladem pro uza-
vfrání celoústavních závazkil. na počest XII. sjezdu Komu-
nistické strany Ceskoslovenska, o kterých budeme čte-
náře" pravidelně informovat.
Celoústavnf závazek na počest XII. sjezdu KSC uzavřel

ústav geodézie a kartografie v Prešově, který se zaměřil
na dalš( prohloubenI socialistického soutěženI. Celoústavní
závazek je podložený 390 Individuálnfml a 21 kolektivnf-
mi závazky. Po projednánf plánovaných úkolil. v pracov-
nfch kolektivech a zváženf všech možnosU, zavá~ali se
pracovnfci OGK k splněnf druh.ého r?k,u 3. pětileťky do
24. pros!nce 1962. Socialistické závazky pracujfcích jsou
zaměřeny zejména na rovnoměrné plnění a překročenI
plánovaných úkolů o 302000 Kčs. Např. při pasportizacl
sllnic III. třldy budou zavedeny nové ZN; kvalitnf roz-
množování geometrických pli1nů bude zajišťováno foto-
lem; notářskotechnické práce budou provádět komplexnl
motorizova'né čety. Z uvedených závazkil. budou zfskány
úspory ve výši 236 200 Kčs. Na úseku topografického ma-
povánI se pracovnIci zavazuj! ke komplexnímu řešení vlí-
covánl a topografické revise na všech listech zakázkv;
vyhodnocení 12 listů bude provedeno fotogrammetrickou
métodou: tato TOO přinesou úsporu 257000 Kčs. V rá~ci
vyhotov-ování THM a mapových podkladů budou.zavedeny
do výroby prove.denfm adaptacI 4 staršf dálkoměrné sou-
pravy, které poslouží k současnému zaměřenf polohopisu
a výškopisu; intenzívněji se bude provádět I v extravllá-
nech současné zaměření polohopisu a výškopisu nasaze-
nfm všech dálkoměrnýchsouP1'8V, a Um se uspořl
1'67900 Kčs. Pracovníci oddílů se zavázali podat 23 zlep-
šovacfch návrhů. Na základě socialistických závazků se
pracovnfcl zavazujf k snížení vlastních nákladů o 128000
korun úsporou cestovních nákladil., sníženfmpracnostl
geodetických a topografických, pracl, řáqnouevldencf a
sledovánlm spotřeby materiálu'a účelným využfvánfm od-
padového materiálu. Akce bude sledována pravidelným
hodnocen!m čerpání vlaStních náklad 0..

K zvyšován! kvalifikace studiem při zaměstnánI se za-
v8zÚje 112 pracovníků: na VŠT bude studovat 16 pracov~
nfkli, PŠSZ pro absolventy jedenáctiletek 45 pracovnlko.,
PŠSZ - pětileté studium 31 pracovnfků a ZŠP 20 pra-

I covnlků.
Pracovníci středisek geodézle se zavazujI na úkolu NT

prac! docílit dvouměsn!ční rozpracovanosti k vyřlzenl
objednávky; při periodických a úplných přehlídkách
údržby JEP se zaměří na rozšířenI pil.tlního fondu a v tom-
to směru zaměřl agitační práci na vesnici. Dalšími zá-
vazky ústavu JSDu brigádnické hodiny v zemědělstvl
(1935 hodin), pomoc v účetní evidenci patronátnlmu JZD
(384 hodin) a v akci "Z" (1400 hodin). Zaměstnanci pro-
voznětechnické skupiny se zavazujI prohloubit činnost na
úseku TEl a upozorňovat na nové, u nás dosu.d nepoužíva-
né technologické post~py a ~vést poradenskou činnOSt

, pro zlepšovatele a novátory.
Kolektiv řidičů soutěžlcích o titul BSP se zavázal

k údržbě VOZidel;hospodárnostním jlzdám, šetřen! pohon-
ných hmot a pneumatik v celkové hodnotě 9400 Kčs;·Dále
oprav! sami osobnl motorové vozidlo. a Hm ušetř! 11500
korun: Pracovnlci reprodukčního oddnu usilují o zlskán!
titulu "brigáda XII. sjezdu KSC" a soutěžící kolektivy
SG Prešov o z!sk&nl t!tulu"provozovn!l XII. sJezdu KSC".
Celoústavnl socialistický závaze~~ Dstavugeodézie ~a

kartografie v Bratislavě je podložen 212 Individuálními a
57 kolektivnlmi socialistickými závazky. Závazkové hnu U
však problhá dále se zaměřenlm na plnění a překračo-
vánI úkolů- v j.ednotlivýchčtvrtleftch.
PracovnIci OGKse zaměřili na překračování plánova-

ného objemu geodetických, tbpografických a kartogra-
fických praclo 140000 Kčs a na zvýšenI prodUktivity prá-
ce o 3,5 %, které chtějí dosáhnout uplatňován!Iri nové
techniky a technologIe účelnou organlzac! pracl a !}ospo-
dárnějšlm v..yužitím pracovnl doby. Ve smyslu usnesenI
V. sjezdu Odborového svazu zaměstnancil mlstnlho hos-
podář,tvl o zkvaHtňován! prací a krá cení termlnt'i na 11se-

ku placených služeb obyvatelstvu budou pracovníci ústa-
vu vyřizovat objednávky na notářskotet:hnické a staveb-
ně měřické práce do dvou měsícil.. Na pomoc zemědělství
byly .uz~vřeny závazky k odpracovánI 4 S20 brigádnic-
kých hodin, v akci "z," 2 080 brigádnických hodin.
V rámci závazkil. na zvýšenl odborné kvalifikace stu-

duje v ústavu 134 pracovnlkil., a to! 19 na SVŠT, 1 na vy-
soké škole ekonomické, 90 na zeměměřické průmyslové
škole, 8 na střední ekonomické škole, 1na všeobecně
vzdělávací škole a 15 v ZŠP. Kvalifikovaní zaměstnanci
pomáhají svým studujlcím spolupracovníkům a sledují
jejich prospěch až do úspěšného zakončení studia. DOle-
ž~tým činitelem v plnění plánu tohoto roku bude rozpra-
cování plánu technického rozvoje. Pracovníci se zavázali
k rozsáhlé pomoci provoznímu výzkumu. Na střediscíeh
'geodézie byly vytvořeny ,kroužky zlepšovatel O a pracov-
níci se zavazují, že počet zlepšovacích návrhil. a úspory
vzniklé ze zlepšovatelského hnu U budou podstatně vyššl
než v minulém roce.
Pracující se dále zavazují prohloubit rozvoj socialistic-

kého soutěžen! tím, že závazky budou usměrňovány a
přesně rozpisovány k plněn! v jednotlivých čtvrtleHch, a
Um budou lépe korltrolovatelné. Na:L. čtvrtletí t. r. byl
ro~epsán c~loústavnl závazek takto:

1. Splnit plánovaný objem geodetických, topografických
a kartografiékých pracl, který ifl na pracovníka ústavu
o 6 % vyššl proti dosažené skutečnosti v odpovídaj!·
c!m ol.ídobí r. 1961, a to I za zUženych podmlnek v dů-
sledku chřipkovéepidemie.

2. Docl.!it úsporu 0,5% na plánovaných vlastních nákla-
." dech. .

3. Dokončit v dohodnutém termlnu všechny podklady pro
meliorace zaměřené v r. 1961.

4,"Poskytnout 11člnnou pomoc 134 studujícím pracovní-
'kilm ústavu tak, aby všichni v tomto čtvrtleU úspěšně
složili předepsané zkoušky.

Pi'i pi'íl~žltostl předání putovnlho Rudého praporu
OSGK a ÚVOS MH za 4. čtvrtletí 1961 vyhlašuje vítězný
ústav geodézie a kartografie v Opad svil.j celoústavní so- ,
cialistický závazek k XII. sjezdu KSC. Celoústavní záva- .,
zek byl projednán všemi pracovnlky ústavu na 39 výrob-
nich poradách a členských schůzíCh a je podložen 28 zá-
vazky kolek,tivnlmi a 126 závazky individuálními. Ještě
před uzal'řenlm celoťístavnlho závazku bylo vyhlášeno
5 kolektivnlch závazkil na získ~nl čestného titulu "brigá-
da XII. sjezdu KSC". ,

PracovnIci ÚGK po seznámen! s plánovanými úkoly
r. 1962 se zavázali k jejIch splnění- do 23. prosince 1962
ft Hm zajistí našemu národnímu hospodářství další geo-
deticképráce v hodnotě 256000 Kčs. K dosaženI tohoto
cíle se zavazujI k rovnomt!rnému pltJ1!nl a překračování
plánovaných úkolil. v jednotlivých čtvrtleHch a měslclch
při dodrženI druhovosti prací. Ústav bude pečlivě sledo<
vat rOst produktivity práce a odstraňovat všechny nega- '
livní prvky, který by tento růst narušovaly. Pracovníci se
zaměří na lepší využívání pracovnl doby adokonalejšf
organizaci práce ve spojenI s používáním progresIvních
měřických m~ťad a dokonalejší přípravou pradujlcích
k výkonu zeměIIíěřických p,racl. .

K odstranění namáhavosti prllc! azlskání dalšlch časo-
vých rezerv se zavazují pracovnIci 1istavu podat 12 zleg-
šovaclch n~vrht'1, a to 2 na úseku stavebně měřickýclJ.
pracl, 3 na úseku pracl spojených s JEP,.3 na. úseku NT
pracl, 4 na úseku ekonomiky a administrativy. Za účelem
ověřenI nejefektlvnějšícq pracovních postupů a eliminace
negativnlch vlivil. budou'zísKányčasové snlm\y pro různé
druhy pracl a pro různé počty pracujících. Dobrý závazek
je na dosaž·ení vysoké kvality konečných výsledkil země-
měřických prací: pracovnIci se zavázali k dosažení vzor-
né kvality nejméně u 5 % pracl v hrubém hodnotovém
vyjádřenI, tj. nejméně v hodnotě 1 mil. Kčs. Převážně
vzórné kvality bude dosaženo U. prací nlvelačnlch, karto-
grafických a reprodukčnlch, dále u podkladd pro melio-
race Z fotogrammetrlckGho vyhodnocování, u speciálnlch
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praciv prfimyslový«:h závodecl1á mapoVání ve velkých níkfi tlstavfi. Polygrafické Ilrovoty obou KRÚ přihlásily se
měřItkách.· . do soutěže o tit~l "provoz socialistick~ práce".

Na základě výsledkťi ~ ZŠP pro starší techniky rozši- Jako v předcházejlCích, tak 1 v tomto čtvrtletí zamě-
řuje se počet těch,praeujiCích, kteří se zavazujI k samO- řovalose záv.azkové hnutí na zavádění a ,prohlubov4ní
kontrole na 76, tj.r20,4 % I'l'P. Za tlčalmn propagace a po- pokrokových ·metod práce a v,yššíCh,forem socialistické-
pularizace; odvětvl geodéziea kartografle zajistt-pracov- ho soutěže~i. Tak např. pracovníc! ÚGK v Opavě vytvo-
nIci tlstavu 14 pilednášek na školách, nabídnou k uveřej- l'ili va spolupráci s pobočkou ČS. VTS komplexní brl-
nění v okresnich novinách, nebo krajském tisku 6 článků,gádu,. která iniciativně řeš!, všechny poUže při zaváděni
zpracují 2 rozMasové relace Ó práci zeměměřičů v Seve- nových technologických postupů. Pracovníci kolektivd
romoravské:m kraji azískájí dalších 9 odběratelů časo- soutěžťcích o titul BSP-z GÚV Bratislavě zaměřili se na
pisu GeodetiCký a kartografický obzor. Za tlčelem zvÝšeníuplátňovánl nové techniky ve Výrobě, kolektivdvousnim-
péěe o výrobní prostředky a odstranění vysoké porucho- kové fotogrammetrie na zvyšování kvality vyhádnocova-
vost! ,iněřických přístrojů' se přihlásilo v závazkovém hnutí cích prací. Hodnoceni kvality provádějí hned po vyhod-
jižS3 pracóvní'kťi,' kteří převzali přístroje do socialistické uocenl každé stereodvojice' za -přltomnostl směnového
péč.e. K zvýšeni hospodárnosti a sledování snižení vlast- Inženýra. ÚGK v Praze se zaměřil na technickou pomoc
ních nákladů byly ustaveny hlídky hospodárnosti, ve kte- národním výborťlm, a to zvláště v jednotné 'evidenci
rých jsou zapojeni hlavně členové ČSM a BSP. Čtyři SG p1idy. Pracovníci ústavu vypracovali pro·.,nárOdní vý-
se zapOjují dó soutěže o Zlskáni titulu "středisko' socla- bory vzorový návod k vedeni JEP. Pracovnlcl polygraflc-
lIstlcké práce" a dalších pět kolektivů se zapoj i do sou~ kého provozu v KRÚModra, který soutěži o titul ,;provoz
těže o titul BSP. ' .....• sot:ialistické práce", zaměřili svou iniciativu na zVyšo-

vánI kvality praci a na tlspory deficitního materiálu,ze-
DalšI závazky se t~kají "zelIlědělskýchbrlgád (3556 ho- jména mapového, papíru, astralonu a dusičnanu

din), založení 13. m~ kompostu, politickoagltačnipráce stříbrného. V ÚGK Pardubice navázaly kolektivy soutě-
mezi zemědělci pro rozvoj hnuti· BSP v zemědělstvi a. bri- žlcI o titul BSP družbu s obdobnými kolektivy průmyslo-
gádnických hodin v akci ,~Z" (2668 hodin). Ne.výrobni vých závodů. Vzájemná výměna zkušenosti zvláště
složky Ustavu rozvino,u so.utěfna zkracování termín(\ v organizaci socialistického soutěžení přinesla oběma
předkládání výkazů o 1-2 dny. PracovnIci ekonomické- stranám mnoho prospěšného.
ho úseku se zavazuji prohloubit ekonomický dosah tlčetní
évidence. a statistiky za tlčelem zpřesnění základní ope- .' Přes to, že úkoly resortu byly ve IV.ČtvrtleU splněny,
.rativně techniqké evIdence pro snlženl vlastních nákladů došlo u devlti l1stavů k nesplněni některých podmínek ce-
a zvýšení produktivity práce. Na l1seku vnltro{Ístavni do- lostátnlhO socialistického soutěženi a nébyly proto hod-
pravy sníží náklady na pohonně hmoty, pneumatiky a '·,noceny. Všechny podmlnky; stanovené pro vyhodnocenI
opravy Ó 2,1 % proti skutečnosti. v r. 1961. Dopravni ná- / celostátního socialistického soutěžehI, splnily ve IV. čtvrt-
klady výro.bni a správni režie sní21 0'1 % uplatněnlm letí 1961 tyto l1stavy: ÚGK Opava. GO Bratislava, ÚGK
zpresněné evidence v rámCi't'ýzkumnéh.b t1kolu o efek- Ceské Budějovice, ÚGK Bratislava, ÚGK Prešov.
tivnfm používání doprávnlch prostředků pf I zeměměřlc- Při komplexním vyhodnoceni 1Ístavů, které splnily
kých pracích. Za účelem ZVýŠenI ochrany socíalistlckého . ,
vlastnictví byly přijaty závazky nazdokonaléní evidence všechny podmfnky celostátního socialistického soutěžení,
základnlch prostředků a měřických pomdcek tak, aby na dosáhl ve sledovaném qtvrtleU cl'llkově nejlepších vý-
'každém stupni řizeni byl přehled o tom, v čí péči se so- sledků ÚGK v Opavě. U tohoto 1Ístavu ve srovnání se stej-
clal1stický majetek nacházt. _ ným obdobim, předcházejíClho roku jevI se vzrOst výroby"

Q 21,10/0, rOst produktivity práce o 17,8% při současném
sl1lženl vlastních nákladí\na 1 Kčs objemupracl o 20,2%.
PřednosU ústavu je rovnoměrné plněni plánovaných ťl.ko·
lů. (nejlépe ze všech hodnocených tlstavti), a to jak
v jednotlivých měslclch"tak i ve všech čtvrtletích roku
1961. Celoroční plán ústavu byl splněn 22. 12. 1961. Ústav
dtisledně uplatňuje zásady vnitropodnikového chozras-
četu až na nejnižšI pracoviště,· čímž dosáhl mimo jiné
nejširšl i1čast pracujiclch na řiz!i!nl; J)lánováni, rozborech
I kontrole .hospodářské činnosti, která vede k soustav-
nému snižováni vlastních nákVtdu.
ÚGKv Opavě Se cHevědomě ~apojil do celokrajSké akce

na .rozšlřeni orné půdy a jeho podli 1e možno hodnotit
dobře; ze získaných 4876 ha bylo již rozoráno 3 237 ha.
V socialistiCkém soutěžehl ve IV.čtvrtleU je v tlstavu

zapojeno 76,8% z celkového' počtu stálých zaměst-
nanců; hodnota, splněných závazků je 155000 Kčs; Ústav
věnuje péči .kolektivům hnutí ESP, které tvoří 47,4% cel-
kového počtu stálých' pracovníků, při čemž 18,2% z cel-
kového počtu stálých pracovnlků již titul BSP ziskalo, Na
poli nové techniky a technologie rozšířil ÚGK v Opavě
zejména novou technologii v topografické revizi p1'i fo-
togrammetriCkém vyhodn()coVání, která podstatně zkra-
cuje polnl práce, dále řešl vývojové práce při zaváděni
fotogrammetrlckého IIl{lpování ve velkých měřítkách.
K uplatněnI výsledků této metody byl ústavem uspořádán
Den nové techniky.
Po komplexnlm zhodnocen! výsledků těch tlstavů, které

splnily všechny soutěžní poc\minky, vyhodnotilo kolé-
gium předsedy, Ústřední správy geodézle a kartografie a
předsednlctvo tlstředního výboru OdborovéhCh.Svazu za-
městnanců místnIho hospodářst'l(t jako nejlepší l1stav
ÚGK v Opavě. •
. Vítěznenťu· ústavu předal předseda Ústřední správy

.geodézie a kartografie s. in~.Jaroslav Průša spolu s před-
s.edou l1středního v1boru Odborového svazu zaměstnancd
mistnlho hospodál'stvl. s,. Václavem Beranem putovní Ru-
dý prapor na slavnostni schiizl. konané dne 24. l1nora
1962. . ' \

, Vyhodnoce~l soclalistick6ho soutěleBl
za IV. ětvrtletí 1961

Cllevědomým zaměřenlm Socialistických závazků pra-
cujIcíchbyly zajištěny nejen úkolY IV. čtvrtletí 1961, ale
i včasné splněni. celoročních úkolů prvního. roku třetí
pětil~tky. Přit~~ ústavy pracovaly s nižšIm počtem pra-
covmků .proh. plánu. .SOCialistické. závazky, kolektivů
i jed.notl!vcil' zaměřovaly se hlavně na včasné splněnI
progresívních. plánfi. na zvyšováni kvaÍity pracl .• na ZV1ý-
šovánl kvalif1lrace, na pomoc jednotným zemědělským
družstvům a podni~ům mlstního hospodářství v organi-
~ování brigád socialistické práce. Na ústavech geodézie
a kartografie se též. dobře rozvinulo hnuti za vytváření
hUdek bezpečnosti práce, v· němž se uplatnila hlaVně
mládež. Ve IV. čtvrtleU 1961 nedošlo v žádném z l1stavft
geodézie akartografie k, smrtelnému I1raz1,la celková
tlrazovost proti předcházejíCímu čtvrtletí poklesla o 28 %.
Ve sledovaném čtvrtletí bylo v tlstavech geocUlzie a kar-
tograf1e .zavedeno do praxe 107 zlepŠovacích návrhd a
nových tlrehnologicl.ých postupů s celkoVým efektem cca
250000 Kčs.

Ve vnlttoústavním .. socialistickém soutěženI bylo ve
tV. ,.čtvrtletl 1961 zapojeno 12,8% z celkového počtu
vŠ.ech stálých pracovnlkůústavd a jejich splněné zá-
vazky představuji hodnotu t:Cl!-'4mil. Kčs. V hodnoceném
čtvrleU přihlásilo se dalších \9 kplektivd do soutěže
o titul. BSP li ,lI soutElžictm kolektivdm byl tento hrdý

. titul přiznán. V hnuti brigád socialitické práce bylo kón-,
cem r. 19111zapojeno 50,4% stálýchpracovníkd ústavů
geodézie a kartografie .. Proti minulé~u Ii'oku vzrostl po-
čet kolektivů soutěžících o titul BSP o 93 kolektívd, na
282 kolektivO:. Počet BSP, kterým byl již titul udělen,
vzrosti za rok ~ 48 na 64, co~ .čl~ 12,7% st41ých pr-acov-
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,Pfírůstky mapové dltkumentace VOGTK
! . V Praze
Pols,ko:
Turistické mapy

Wielkie leziora Mazurskle. Mapa tllrystyczna. Měřítko 1:120000.
Warszawa, PPWK 1961. 1. vydáni. 1 list v,ícebarev. 71X80 cm (slož.
18X12). cena zl. '10,-.
VÚGTK čís. přír. 228/61.
Pojederze Drawskie. Mapa turystyczna. Měřítko 1:150000. War·

szawa, PPWK 1981, 1. vydání. 1 list vicebarev, 39X88 cm (slož
20X12). cena zl. 10,-.
VÚGTK čís. přír. 230/61.
Goplo - Noteč. Szlak wodny (Vodácká mapa Goplo - Noteč).

Mapa turystyczna. Měřítko 1:150000. Warszawa, PPWK 1981. 1. vy·
dání. '1 list vícebarev. 93X25 cm (slož. 25X12). cena zl. 12,-.
VÚGTK čís. přír. 231/61.
Vodácká mapa cesty po jezeřeGoplo a dále po řece Noteč do

Naklo, západně od Bydhoště.
Kolice Warszawy (Okolí Varšavy). Mapa turystyczna. Měřítko

1: 300000. Warszawa, PPWK 1961. 3. vydáni. 1 list vícebarev.
55X56 cm (slož. 18Xll), cena zl. 10,-.
VÚGTK čís. přír. 228/61.
Krakow. Mapa turystyczna. Měřítko, '1:200 000. Warszawa, PPWK

1961. 2. vydání. 1 list vícebarev. 58X62 cm (slož. 20X13], cena
zl. 10,-.
VÚGTK čís. přír. 229/61.
Bleszczady. Mapa turystyczna. Měřítko 1:125000. warszawa, PPWK

1961. 2. vydání. 1 list vícebarev. 50X58 cm (slož. 21X12]. Cena
zl. 10,-.
VÚGTK čís. přír. 227/61.
Turistická mapa zobrazujici nejvýchodnější část Beskyd při hra·

niti ČSSR a SSSR.
Uvedené turistické mapy, pokud vyšly Y dalších vydáních, jsou I

opravené a doplněné. Hlavní nAplní map je hydrografická, silniční
a železniční síť a zákres turisticky značených cest. Řada smluve·
ných značek označuje místa objektli, dliležitých pro turistiku
a sporty. Na rubu map je uveden popis historických míst s ozna·
čením k vyhledání v mapě.

R li z n é mapy a plány:

Francja, Měřítko 1:1500000. Warszawa, PPWK 1960. 1 list vice·
barev.'69X78 cm (slož. 23Xll]. Cena zl. 12,-.
VÚGTK čís .. přír. 160/61.
Mapa .všeobecně zeměpisná ze série "Mapa przegllldowa Europy"

(Přehledná mapa Evropy].

Polska. Mapa fizyczna. Měřítko 1:1000000. Warszawa, PPWK
1961. 1 list vícebarev. 83X90 cm (slož. 28X18]. Cena zl. 12,-.
VÚGTK čís. přír. 160/61.
Fyzická mapa Polska má na rubu rejstřík míst uvedených na

mapě a tři doplňkové mapky Polska: orografických celkli, hydro·
grafie a zalidnění. ,"vedeny jsou též četné tabulky zeměpisných
údajli.
Mapa Województwa klelecklego, (Mapa vojvodství Kíelce). Mě·

řítko 1:500000. Warszawa, PPWK 1981. 1 list vícebarev. 45X54cm
(slož. 23X14). cena zl. 10,-'.
VÚGTK čís. přír. 232161.
Mapa Województwa zlelonogórskiego {Mapa vojvodství Zielona

GÓra]. Měřítkó 1: 500 000. Warszawa, PPWK 1961. 1 list vicebarev.
45X54 cm (slož. 23X14]. cena zl. 10,-. '
VÚGTK čís. přír. 225/61.
Mapy fyzíckopolitické mají po praJ/é straně uvedeny

a schematický plánek příslušného sídla vojvodství.
straně map je text, podávající přehled politických,
a hospodářských poměrů vqjvodstVí.
Mapa samochodowa Polskl [Automapa polska). Bez udání měřít·

ka. Warszawa, PPWK 1961. 1 list vícebarev. 78X85 cm (slož.
26X14). cena zl. 10,-.
VÚGT,Kčís. přir. 233/61.
Automapa Polska má v kresbě 'odlišeny autostrády, hlavní sil·

niční spoje, silnice a cesty. Černými číslicemi jsou značeny krátké
úseky v kilometrech, červenými číslicemi vzdálenosti mezi většimi
městy.
Plan Warszawy. Warszawa, PPWK 1961. 3. vydání. Knižní formát

22X24 cm, 48 stran. cena zl. 20.-.
VÚGTK čis. přír. 223/61.
Schematickému plánu Vilršavy na 34 stranách předchází histo·

rický popis města s plánkem historických .památek vnitřního
města, schéma městských čtvrtí, dále schéma celkové dopravy
města.' a vnitřní jeho části a polohopis Paláce kultury' a nauk.
Za hlavním. plánem je závěrem schéma silniční a železniční do·
pravy okoli Varšavy. Připojen je též podrobný seznam ulic a po·
všechné informace.
Plan mlasta Krakowa. Warszawa, PPWK 1960. 1 list vícebarev.

54X79.cm (60X85) ..
VÚGTK čís. přír. 151/81.
Schematický plán města Krakova s hranicemi a pojmenováním

jednotlivých čtvrtí má zakresleny tratě tramvají a autobusové do·
pravy.
Plan mlasta todzi. Warszawa, PPWK 196!.

86X78 cm (slož. 22X14]. cena zl. 10,-.
VÚGTK čís. přír. 224/61.
lSchematický plán města Lodže má barevně odlišené městské

čtvrtě $. pojmenováním a zakreslené tratě elektrických a auto·
busov~ch dOpravních prostředkli. Na rubu plánu je seznam ulic,
veřejných budov a stanic elektrických drah' 'a autobusů. .

vysvětlivky
Na zadní
přírodních

ptíruění mapy:
pólkula Zachodnia - P6.lkula Wschodni. (Západní a vvi:hod.ní

polokoulj:). Mapa polityczna. Měřítko 1:80000000. Warszawa, PPWK
1961. 1 ~ist lIícebarev. (40X69 cm). cena zl. 3,-.
VÚGTK čís. přír. 237/61. '
Planígloby v politickém koloritu.
Pólkula Zachodnla ..:.. pólkula Wschpdnla (Západní a východní

polokoule). Planigloby fizyczne. Měřítko 1:60000000. ,warszawa,
PPWK 1961. 1 list vícebarev. [37.X66 cm]. cena zl. 3,-.
VÚGTK čís. přir, 92/62.
Planigloby fyzických poměrů.
Afryka. Měřítko 1:20000000. Zpracoval E.' Romer a M. Janiszew·

ski. Warszawa, PPWK 1961. 1 list vícebarev. 48X:l8 cm (53X43).
cena zl. 3,-.
VÚGTK čís. přír. 91/62.
Příruční mapa Afriky fyzických poměrů.

Europa w latach 19í5-1939. 'Zpracoval Tadeusz tadogórski. Mě·
řítko 1:~0 000 000, WarszaWa, PPWK,1960. 1 list vícebarev. ,39X61 cm
(45X65): cena zl. 3,-.
VÚGTK čís. přír. 150/61.
Historícká mapa znázorňuje v hranicích států po I. světové

válce zbylá ohniska války a povstání, vztahující se hlavně k dě·
jinJ!ým událostem Polska. K roku 1939 je dále, vyznaČeno směrov-
kami a Ohraničením narlistající nebezpečí fašismu. Mapa má tři
doplňkové historické mapky: Sibiře, výchddní Asie a světa po
první imperialistické válce.

\

Atlas serskogo cho:<jalstv/l SSSR (Zemědělský atlas SSSR) .. Mosk·
va. GUGK MGiON SSSR 1960. Formát 35X25 cm. Map 302' stran,
text na 303. až 308. straně. Cena 10.- rublů.
VÚGTK čís. přir. 122/61.
Obsah atlasu je rOzdělen do devíti skupin. Úvodní skupina ob·

sahujepolítickoadministrativn1 map II SSSR, mapu lidnatostí a ná·
roddostní. Následuji skupiny:' 2. přírodní podmínky. 3. Celková
charakteristika zemědělství. '4. Zemědělství. 5. Dobytkářství. 6. Ze
mědělství sovětských republik. 7. Hrubá výroba, výnos zemědělství
a prlimyslu při prvotním '@racováni zemědělských surovin ..
8. Uroda zemědělských kultur. podle státnich druhli setby. Devátá
závěrečná skupina obsahuje mapy, srovnávající sovětskou a svě·
tovou zemědělskou produkci.
Každá uvedená skupína obsahuje velké množství map, karto

gramů a diagramů. Atlas je svým rozsahem i provedením pozoru·
hodný. '
Atlas avtomobirnych dorog SSSR (Autoatlas 'SSSR). Moskva, GUGK

MGiON SSSR 1961. 4. vydáni. Náklad 300 000 výtisků. 122 mapových
stran. 8 stran tábulek vzdáleností. Formát 2,7X17 cm. cena 1 rubl.
VÚGTK čís. přír. 186/61'.
Autoatlas obsahuje na 25 stranách prliběhy dálkových silničních

spojů všesvazového označení. Následují silniční mapy území SSSR
v měřítkách 1:2000000, 1:3000000 a 1:4000000. Závěrem jsou ta·
bulky vzdáleností mezí velkýmí středisky.

Tiirténe'mi Atl.~z (Historický atlas). Budapest, ÁFTH KV 1961.
2. opravené vydání. Náklad Q51}OOOvýtiski!. Formát 28X23 cm.
32 mapových stran. Cena 18,70 Ft.
VÚGTK.čís. přír. 121/61. "
Historický atlas, určený pro školy i nej§irši veřejnost, obsahuje

asi 90 hlavních a vedlejších map, které zobrazuji politickOu
situaci Evropy a ·Asie oď starověku až po druhou světovou válku,
se zvláštním zřetelem k dějinám ,Maďarska. Na závěr je uveden
vývoj areálu Bildapeště. od pravěku až po dnešek.

Fiildrajzí Atlasz a kiizéplskolák számtira (Zeměpisný atlas pro
středni školy]. Budapest. ÁFTH KV 1960. Formát 2BX23 ·cm. 80 ma·
pových stran. cena 30,- Ft.
VÚGTK čís. přír. 149/61. .
Školní, atlas celého světa obsahuje mapy zobrazující Maďarsko,

Evropu, jednotlivé evropské státy i jejich skupiny, Asii, Afriku,
severní a Jižni Ameriku, Austrálíi a svět. Na každou hlavní mapu
navazují doplňkové .mapy politického rozdělení, geomorfologické,
meteorologické, rostlinopisné, hospodářské apod.
Magyarország Autoatlasza [Autoatlas Maďarska). Méřitko mapy

1:360000. Budapest, ÁFTH KV 1960. Náklad 55090 výtiskli. Mapa
o 23 listech, rejstřík 39 stran. Formát 21X15 cm. cena 45,- Ft.
VÚGTK čís. přír. 148/61. '
Automapa Maďarska, vydaná v mateřském jazyku, má informa·

tivní text též německy, anglicky, francouzsky a rusky. Hlavní sil·
nice jsou zakresleny v mapě červeně a ostatní zeleně, obojí dále
odlišeny v kresbě na vozovky ,bezprašné a prašné. Na rubu kaž·
dého mapového listu jsou uvedena schémata prlijezdů městy
a většími obcemi. Připojen je rejstřík sídllšť uvedených na map~
a závěrem je tabulka vzdllleností.
polltíkal és Gazdaságí Vllágat1asz (politický a hospodářský atlas

světa). Budapest, KV 1961. Formát ~4X25 cm. Map 168 stran, text
79 stran, rejstřík 106 stran. cena 216,~ Ft.
VÚGTK čís. přír. 1\7/62.
V maďarském polítitkém a hospodářském atlase světa jsou

mapy světa, slIětadíli1 a jednotlivých států uspořádápy tak, že po
mapě fyzických pOJ;něrů nebo m<wě polítické následuji mapy hos·
podářské: zemědělství, průmyslu, nerostných zdrojů, dopravy
apod. Zvlášť podrobně jsou zpracovány mapy všeho druhu Ma·
ďarské lidové republíky. '
Za mapovou částí je všeobecně zeměpisnt popis stšÍtů a zemí

světa, zeměpisné údaje a tabulky a závěrem je obsáhlý rejstřík
zeměpisných názvů.
Atlas je graficky i obsahově velmi pečlí\!ě zpracován.

Vydává Ůstřední správa geodézfe a kartogtafie ve Státním nakladatelství technické literatury, n. p., Spálená 51, Praha 1. tel. 23-44·41.
'Redakce: Ústřední správa geodézie a kartografie, Hybernská 2, Fraha 1. Vedoucí redakce ínž. Vladislav Sachunský. Výkonný redaktor

inž. Jaroslav llrmus, OSGK, Hybernsk6 2, Praha i, tel. 222145 až 7,.2348 68 až 9. - Inzertní oddělení: SNTL, spálenA 51, praha 1,
tel. 23 44 41. Tiskne MÍR,' novinářské závody, n. p., závod 1, Václavské nám. 15, Praha 1. - Vychází dvanáctkrát ročně; toto číslo vyŠlo
17. 4. 1962.' Cena jedlnotLívého čísla 4.- Kčs; celoročni předplatné 48.- Kčs. - ROZšIřuje Poštovní novinová služba" objednávky a před·
platné přijímá Poštovní novinový tířad - i ústřední administrace PNS, lindřišská 14, Praha 1. Lze také objednat u každého poštovního
úřadu nebo doručovatele. Objednávky do zahraničí vyřizuje PoŠtovni npvinový úřad· vývoz tisku, jindřišskíi 14, Fraha 1. - DO sazby
8. 3. 1962, do tis'ku 5. 4. 1962; náklad 2500 lIýti·sků. Papír: Text a ,příloha 7208·11/70 g, obálka 7209·41/80 g. - Otisk dovolen jen s udáním

pramene a se zachov6n!m autorských práv. A-20*21273



Doporučujeme Vám:

Rusko-'český stavební slovník
628 stran, váz. 42,- Kčs
, Slovník obsahuje asi 40000 ruských výrazů s příslušnými českými ekvivalenty z -oblasti inže-
nyrských staveb, vodního hospodářství, pozemního stavitelstvl a architektury s těmito obory:
toorie konstrukcí, stavební hmoty, ir:ženýrsk'á geologie, mechanika zem in, zakládání staveb,
betonové konstrukce, ocelOvé konstrukce, dřevěné konstrukce, mosty, dopravní inženýrství,
tunely, vodní hospodářství, hydraulika, hydrologie, hydrotechnika, hydroenergetika, plavba,
peCLologie, meliorace, zdravotní inženýrství, pozemní a průmyslové stavby, mechanizace sta
vebních p~ací, ekonomika stavebnictví, architektura a urbanismus. Zahrnuje nejdůležitější vý-
razy z příbuzných oboru, s kterými se nejčastěji setkáváme ve stavební literatuře, jako např.
výrazy z matematiky, fyziky, c!Iemie, geodézie, strojírenství, elektrotechniky apod.
Pracovníkům ve stavebnictví, vodohospodářským pracovníkům, architektům, překladatelům
a všem, kdo se při studiu ruské odborné li tera tury setkávají s výrazy ze stavebního oboru.

Knihu dostanete v prodejnách n. p. KNIHA nebo přímo ve

STŘEDISKU TECHNICK€ LITERATQ'RYv Pr~ze 1, Spálená 51

'" které vycházejí veCasopisy 5TÁTN fM NAKLADATEL5TVf TECHNICKÉ LITERATURY
v roce 1962

Počet Cena Počet Cena
stran Kčs stran Kčs

Arbitrážnl praxe 44 3,- Pozemní stavby 58 6,-
Automatizace 36 4,50 Průmysl potravin 62 7,-
Automobil 38 4,- Přírůstky technick,!i literatury ~
Domov 74 10,- ve vědeckých knihovnách v CSSR 16 3,-

Dřevo 34 2,50 Přehled technické a hospodářské

ElektrOtechniéký obzor 68 6,- literatury:

Elektrotechnik 42 3,- Energetika a elektrotechnika 48 9,-

Energetika 78 5,- Hornictví 24 5,-

Geodetický a kartografieký Hutnictví a stojírenstvl 64 15,-

obzor 24 4,- Chemie a chemická technologie 48 9,-

Geologický průzkum 34 4,- Stavebnictví 44 9,-

Hutnické listy 80 6,50 Rudy 38 4,-

Hutník 52 3,50 Sdělovací technika 44 4,-

Chemický průmysl 56 5,- Sklář a keramik 40 3,50

Inženýrské stavby 62 6,- Slaboproudý obtor 76 6,-

Jaderná energie 042 5,- Slévárenst~í 46 5,-

Jaderná/mechanika a optika 38 5,- Stavivo 44 6,-

Kožařstvl 38 3,50 Strojírenská výroba 62 3,50

Kvasný průmysl 26 5,- Strojírenství 94 7,-

Listy cukrovarnické 30 5,- T 62 - Technický magazín 76 3,50

Mechanizace a automatizace Technical Digest 92 5,-
administrativy 44 3,50 Textil 42 3,50

Paliva 34 5,- Účetní evidence 42 3,-
Papír a celulóza 26 3,- Uhli 38 4,-
Podniková organizace 52 4,-


