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Sovětské normativní předpisy pro mapování v měřítku 1:10000. Technické a vojenské požadavky na mapu 1:10000,
sovětské optimální spojení. Volba základního intervalu vrstevnic. Kriteria přesnosti. Gaussovo zobrazení. Klad označení
a rozměry listů. Oprava rámců. Smluvené značky. Geodetický základ. Měřické methody. Vlícovací body, jejich určení
a kriteria. Klasifikace snímků. Kartografické zpracování. Závěr. Poznámky pro stolovou methodu.

Z článků Ing. Sachunského. (č. 1/1955) a Ing. Mali- správa geodesje a kartografie při ministerstvu vnitra SSSR
vánka (č. 3/1955), zabývajících se vyhlídkami mapování chápe svou normotvornou úlohu s velkorysého hlediska
v t. zv. středních měřítkách; se dovídáme, že hlavní úsilí a se zdravou pružností, že neulpívá na podrobnostech
bude nyní věnováno mapě v měřítku 1: 10 000. Mapa a nepodléhá konservativní ztrnulosti. Ve svých ustanove-
v tomto měřítku není sice u nás novinkou - byla pořízena ních sleduje jen hlavní linii výrobního procesu, ne-
na ploše několika set čtverečních kilometrů pro vojenské spouštějíc se zřetele jednotu v přesnosti a ve vzhledu díla
i civilní účely - ale dosud jsme ji vyhotovovali jen me- a předpokládajíc, že výkonní pracovníci příslušného od-
thodou stolové tacheometrie. Práce provedené v tomto větví, zejména na vedoucích místech, mají dostatečnou
měřítku leteckou fotogrametrií jsou v celkovém objemu kvalifikaci a rozhled, aby si aplikaci předpisu v praxi
výjimkou a kromě toho bylo při nich užito výrobních vyložili správně a hospodárně. Za těchto podmínek mohou
method s dnešního hlediska zastaralých a méně výkon- být instrukce sestaveny velmi úsporně, se stručným,
ných. . ale hutným textem, a bez obsáhlých a nákladných příloh,
Stojíce před obrovskou úlohou vyhotovení mapy v mě- jejichž úprava a obsah podléhají příliš častým změnám

řítku 1: 10 000 na celém státním území v poměrně krátké vynuceným rychlým technickým pokrokem (nové měřické
době 10-15 let, musíme se poohlédnouti po možnostech methody a pracovní postupy, zlepšovací náměty, moderni-
racionálnějších výrobních postupů a využíti zkušeností sace strojů a jiných pomůcek atd.).
i z cizích úspěchů, především z fotogrametrického oboru, Tím ovšem není řečeno, že instrukce nemůže být nove-
který na celém světě nezadržitelně vytlačuje dřívější lisována, zasáhne-li významná, pečlivě vyzkoušená tech-
pracné a nákladné měřické methody (t. zv. klasické) nická novinka nebo administrativní opatření až do zá-
již i ve velkých měřítkách. Je přirozené, že nejpřístupnějším kladních kořenů dosavadních způsobů výroby. V takovém
a nejvydatnějším zdrojem poučení v sledovaném směru případě hlavní správa geodesie a kartografie neotálí s pří-
jsou nám zkušenosti sovětských topografů, kteří mají pravou opraveného nebo doplněného vydání instrukce,
za sebou nejen obsáhlou praxi, poskytující bohatý statis- neboť výdaje s tím spojené se v krátké době několika-
tický materiál, ale kteří také mají k disposici velkoryse násobně vrátí ve snížení vlastních nákladů a v dokonalejší
rozvinutý výzkum. Proto spojujeme mnoho oprávněných kvalitě výsledků. Bude naší snahou postupovat při tvorbě
nadějí s připravovanou letošní cestou našich vybraných a vedení našich nových normativních předpisů ve stejném
odborníků na zkušenou do Sovětského svazu. Praktická duchu.
činnost přímo v prostředí s dokonale propracovanými Popsaný způsob koncepce sovětských předpisů pro
studovanými methodami nám přinese daleko větší užitek, mapování umožňuje, aby ustanovení upravující tak obsáh-
než pouhé studium literatury nebo normativních před- lý a rozmanitý soubor polních, početních a zobrazovacích
pisů. Na prahu prvního letního období nové éry v mapo- prací byla shrnuta do poměrně útlých knížek kapesního
vání se však musíme spokojit s chudším pramenem, formátu 13 X 20 cm. Zmíněná instrukce pro polní mapo-
s pouhými theoretickými poznatky, abychom si utvořili vací práce v měřítku 1: 10 000 má pouze 84 strany a
aspoň přibližnou představu o nových pracovních procesech taktéž instrukce pro mapování v měřítkách 1: 5000
a připravili se na snazší přechod k dokonalejším postupům. a 1: 2000 z r. 1954 obsahuje jen 88 stránek. Látka je
Ze sovětských normativních předpisů pro mapování podána stručnou, ale jasnou formou a v jednotlivých

v měřítku 1: 10000 jsme se prozatím seznámili s in- kapitolách a částech rozčleněna do velkého počtu para-
strukcí z r. 1953 pro polní práce a se smluvenými značkami grafů, usnadňujícího studium a citaci. Prvá instrukce má
z r. 1954. Úkolem tohoto článku je rozšířit zhuštěnou 162, druhá 297 paragrafů. Přílohy se omezují jen na po-
formou tyto poznatky v naší zeměměřické veřejnosti, drobnější výklad některých významnějších statí.
zejména v řadách mapérů, kteří budou letos po prvé Úvodem sovětské instrukce je &tručný výčet užití mapy
pracovati ve zmíněném měřítku. Všimneme si při tom 1 : 10 000 v různých odvětvích průmyslového, báňského,
i našich předpisů, zvyklostí a podmínek, z nichž některé hydrotechnického a zemědělského podnikání, v územním
podrobnosti se nezmění, protože jsou v souladu se so- plánování a v geologickém průzkumu a také pro obranu
větskými zásadami. státu, tedy k účelům vojenským, což v sovětských in-
Nebude na škodu, zmíníme-li se krátce o sovětských strukcích pro větší měřítka již uváděno není. Tím je

normativních předpisech pro geodetickou a topografickou podtržen význam mapy i po stránce vojenské a je ovšem
službu po všeobecné stránce, neboť i z methodiky tvorby také podstatně ovlivněn její obsah a úprava. Můžeme
těchto norem můžeme načerpat pro naši obdobnou říci, že mapa v tomto měřítku v sovětském pojetí má
činnost několik cenných poučení. Z několika sovětských s optimální hospodárností spojovat vlastnosti mapy
instruktivních pomůcek různých speciálních oborů a růz- technické, jakou nesporně jsou mapy větších měřítek,
ného data, které dnes máme k disposici, vidíme, že hlavní a mapy vojenské.
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Protože požadavky kladené zájemci na obsah a úpravu
uvedených map se mnohdy neztotožňují, bylo jejich
spojení v jediném mapovém díle nesnadnou úlohou.
Jsme přesvědčení, že její úspěšné vyřešení sovětskými
odborníky vychází v nejširší míře vstříc potřebám všech
uživatelů a že nová mapa dokonale splní své uníversá1ní
poslání.
Terén je v sovětské mapě I: 10000 zobrazován vrstev-

nícemi se základním intervalem 5 m v území kopcovitém
nebo v zalesněných partiích mírně zvlněných, se zá-
kladním intervalem 2,5 m v rovinatějším a mírně zvlněném
terénu bezlesém, a se základním intervalem 10m v horách
a podhůří. Ale přípustný je i jednometrový a půlmetrový
interval tam, kde zvláštní účel díla tuto výjimku odůvod-
ňuje, na př. v rovinách mapovaných pro vodohospodářské
projekty, zejména jde-li o závlahové zařízení. Jak patrno,
řeší sovětské předpisy otázku intervalu velmi pružně,
ponechávajíce podrobné rozhodnutí technickým disposicím
pro každý jednotlivý případ. Výškopis je samozřejmě
doplněn hustou sítí absolutních kót a relativních výšek
u malých, ale výrazných tvarů. Oboje kóty jsou udávány
na I desetinné místo.
Zajímavým způsobem je stanovena přesnost mapy.

Pro polohovou odchylku v zobrazení podrobného bodu,
přesně ztotožnítelného v přírodě, je stanovena dopustná
mez 10 m se zřetelem k nejbližším bodům geodetického
základu, což je zhruba v souladu s našimi zkušenostmi
v tomtéž měřítku. Naproti tomu přesnost vrstevníc je
určena závislostí na jejich základním intervalu těmito
dopustnými odchylkami:

1/3 intervalu ve sklonu do 2°,
2/3 intervalu ve sklonu od 2° do 6°

a na celý interval ve sklonech vyŠ~ích.

V nepřehledném terénu se tyto dovolené meze zvyšují
o 50 %, tedy 0-2° % intervalu, 2°_6° celý interval,
a přes 6° půldruhého intervalu. ~ečená kriteria se dů-
kladně liší nejen svou závislostí na intervalu, ale i kvantita-
tivně od našich mezných odchylek, vyjadřovaných známou
Koppeho formulí buď v lineárním, nebo v kvadratickém
tvaru, která vychází jen ze sklonu bez 'ohledu na interval.
Rozdíl je nejlépe patrný z grafického znázornění obou
kriterií v obr. 1. Sovětské dopustné odchylky pro zá-
kladní intervaly 2,5, 5 a 10 m v obou druzích terénu jsou
zde porovnány se středními chybami ve výškách
vrstevnic o základním intervalu 2 a 10m v naší mapě
vyhotovené zčásti tacheometricky, zčásti leteckou foto-
grametrií. Vidíme, že v rovinatém terénu daleko pokulhá-
váme za sovětskou přesností a to nejen ve fotogrametrii,
ale i v tacheometrii, která by měla být v rovině oproti
fotogrametrii nedostižnou.

O zobrazovací soustavě se není třeba šířeji zmiňovat.
Jak je známo, je to příčné válcové konformní zobrazení
Gaussovo na Krasovského elipsoidu, aplikované v šesti-
stupňových poledníkových pásech, jejichž základními
poledniky jsou poledniky 3, 9, 15, 21° atd. východní
délky od Greenwiche. Základem pro rozčlenění listů map
všech měřítek jsou listy mezinárodní mapy I : I 000 000,
jejichž vertikální řadění je v souladu se zmíněnými pásy.
Jeden list této mapy, o rozměrech 6° zeměpisné délky
a 4° šířky, označený písmenem příslušné vrstvy a číslem
sloupce je rozdělen na 144, t. j. 12X 12 listů mapy
I : 100000, očíslovanýchpo vrstvách od západu k východu
od I do 144. Jeden list mapy I : 100000 má tedy rozměry

30' délky a 20' šířky a dělí se pak čtvrcením s označením
ABCD na listy mapy I : 50 000, dalším čtvrcením těchto
listů s označením abcd na listy mapy I: 25 000. List
této mapy je složen ze 4 listů č. 1-4 mapy I: 10000
o rozměrech 2'30" zeměpisné šířky a 3'45" z. délky.
Každý list má označení obsahující značky všech před-
cházejících listů map menšího měřítka, na př. M-33-96-
D-b-4. Skutečný rozměr rámce mapového listu v naší
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zeměpisné šířce se pohybuje kolem 46 cm; jeho tvar je
prakticky rovnoramenný lichoběžník o nepatrném rozdílu
v délce základen. Na př. citovaný list má horní stranu
453,1mm, dolní 453,5mm avýšku 463,4mm. Každý pás
má svou soustavu pravoúhlých rovinných souřadnic,
jejíž počátek leží v průsečíku základního poledníku s rov-
m'kem, a ,kladným směrem osy X je severní oblouk
tohoto poledníku. K hodnotám pořadnic je připočtena
konstanta 500 km, čímž se získají souřadnice vesměs
kladné.
Gaussovo zobrazení bylo již předmětem několika

článků v tomto časopisu a bylo by tedy zbytečné, znova
uvádět jeho přednosti, zejména pro mapování velkých
států, pro mapy mezinárodní a pro jednotnost map všech
měřítek a všech druhů vůbec. Přináší ovšem ve srovnání
s dosavadním československým zobrazením Křovákovým
malou nezvyklost, totiž styk zobrazovacích pásů, na němž
se setkávají dvě různé, byť i příbuzné soustavy pravo-
úhlých souřadnic. Aby byl pro uživatele mapy usnadněn

1955/62



Geodetický obzor Šlitr: Využití sovětsky'ch zkušeností z mapy 1 : 10000 v našem mapovánísv. 1/43 (1955) Č. 4

přechod z jednoho pásu do druhého, je nutné v určitém
pásmu podél styčného poledníku udávat souřadnice
v obou sousedících soustavách. Pro číselné manipulace
je tento překryt stanoven na 7'30" na západ a na 30'
na východ od styčného poledniku. Rozsah grafického
zobrazení překrytu v měřítku I: 10 000 není v sovětské
instrukci předepsán.
Na rámci každého mapového listu jsou vyneseny rysky

kilometrové sítě pravoúhlých souřadnic a jde-li o list
ležící na okraji pásu, též rysky obdobné sítě ze soused-
ního pásu. Tento překryt byl prozatím u nás omezen jen
na poslední východní a prvé dva západní sloupce listů
každého pásu. Na rámci jsou kromě toho vyznačeny
minutové úseky zeměpisných souřadnic a uvnitř rámu
křížky zmíněné kilometrové sítě vlastního pásu. Nad-
mořské výšky jsou počítány od nulového horizontu
kronštadtského vodočtu a zkráceně označovány na mapě
jako baltský systém. Přesný rozdíl mezi nulou baltskou
a adriatickou bude zjištěn až po vyrovnání základních
geodetických sítí; prozatím se užívalo hodnoty 68 cm,
v civilním sektoru 46 cm, o kterou se čísla adriatických
výšek zmenšují.
Obsah sovětských map ve srovnání s našimi mapami

technickými je nepoměrně bohatší a podrobnější. Za-
hrnuje mnoho předmětů a jevů, které jsme dosud po-
míjeli, považujíce je buď za nevýznamné anebo za příliš
speciální povahy, ponechávajíce jejich doplnění uživa-
telům příslušného oboru. Mnohé z nich jsme také byli
nuceni vynechávat z důvodů bezpečnostních, protože
mapa přicházela do rukou široké veřejnosti bez potřebných
záruk. V dalším kusém výčtu ~ibudeme všímat hlavně
předmětů, jejichž zákres je pro nás novotou, neboť tak
si nejsnáze uvědomíme rozdílnost v pojetí.

Minimální výměra pozemku lišícího se porostem
nebo užíváním od svého sousedství, která má být ještě
v mapě zachycena, je 10 mm2 (10 a), jde-li o pozemky
hospodářsky či orientačně významné, nebo 25 mm2

(25 a), jde-li o pozemky menší důležitosti. Výklad tohoto
kriteria je ponechán úsudku mapéra a jistě nenarazí při
mlčky naznačené volnosti na vážnější potíže.

V mapě se zobrazují všechny pevné body, t. j. stabili-
sované měřické body všeho druhu s dále uvedenou vý-
jimkou a připojí se vždy jejich nadmořská výška, po pří-
padě název. Výška je udána na jedno desetinné místo,
u nivelačních bodů na dvě. Je-li bod více než 2 dm nad
terénem, zapíše se výška ve tvaru zlomku, v jehož jme-
novateli je výška terénu. Z nivelačních bodů se do mapy
budou zakreslovat u nás jen t. zv. body hlavní, vzdálené
od sebe v rovině asi I km, ve svažitém terénu 0,5 km
a 0,3 km v sídlištích.
Budovy zděné a spalné se v mapě vyznačují odlišnými

značkami, což u nás není úplnou novinkou, nehledíme-li
k praxi posledních let, kdy jsme podobné členění opustili.
Zvláštní značkou se zakreslují výškově vynikající budovy,
které mají orientáční význam. Dalším pokrokem v zo-
brazování sídlišť, majícím význam u nás hlavně pro
pohraničí, je vyznačování polozničených budova rozvalin.
Také značky zvláštních staveb, jako stohových kolen,
zeleninových krechtů a pařenišť, včelnic a průjezdů
jsou pro nás novinkou. Nevšímali jsme si ohradních zdí
a plotů, kdežto sovětské předpisy mají pro ně několik dru-
hů značek. Uvnitř domovních bloků se tyto podrobnosti
ovšem již zřetelně zobrazit nedají a pak se vynechávají.
Vodovody, plynovody a jiná potrubí, dokonce i v roze-

stavěném stavu, budou nyní ve zvláštních případech

předmětem měření. O elektrickém vedení roz1išeném
podle napětí se snad není třeba zmiňovat, protože vysoké
napětí se dosud zaměřovalo, ale přibudou nám spoje
telefonní a telegrafní. Přirozeně tyto linky a místní roz-
vodné sítě elektrické se v zastavěných územích a na
železničním tělese nezakreslují.
Mezi průmyslovými objekty je zvláštní pozornost

věnována báňskému oboru, v němž nalézáme řadu nových
značek pro různé druhy šachet, štol a vrtů.
Zaměření studní bude jako dosud omezeno jen na

území chudá na vodu a na ojedinělé objekty mimo
sídliště, tedy na případy zvláštního významu. U studní
se však vždy uvede absolutní výška terénu a hloubka
studně.
Vodní toky do šířky 3 m se zobrazují jednočarově, do

šířky 8 m dvoučarově bez zachovávání přesného rozměru
a širší v měřítku. Dvoučaré toky mající dopravní význam,
se v určitých úsecích (15-20 cm) opatřují ještě kótami
šířky a hloubkami dna psanými ve formě zlomku. Podobně
u mostů delších než 3 m se ve formě zlomku uvede jejich
délka a nosnost v tunách a také zkratka stavební hmoty,
není-li patrna přímo z kresby. Tyto zkratky se také připíší
k zákresu vodních zdýmacích staveb, jako jsou jezy,
přehrady, hráze a plavidlové komory. U brodů se popíše
hloubka a jakost dna, u přívozů nosnost v tunách. Na
řekách se do směrové šipky vpíše vteřinová rychlost
proudu s přesností 1 dm; zde si map ér musí také všimnout
různých plavebních překážek pod vodní hladinou, na
př. mělčin, nánosů, peřejí a p.
Podobná důkladnost je i v zobrazování ostatních komu-

nikací. U silnic se uvádí šířka koruny, po případě i šířka
krytu, t. j. upraveného povrchu vozovky a zkratka hmoty
krytu. Zaměří se samozřejmě i rozhraní různých krytů
a mimo území sídlišť i rozcestníky, propusti, autobusové
zastávky a kilometrové znaky. Zvláštní značkou se za-
kreslují oplocené průhony a cesty.
Ze železničních zařízení, která dosud nejsou u nás

ani v měřítku 1 : 5000 vyznačována, objevují se v sovětské
mapě semafory, nádražní kolejiště v schematickém zobra-
zení, točny, nástupiště, rampy a různé provozní budovy
jako hradla, nodežny a strážní domky, jejichž účel se
nevyjadřuje zvláštní kresebnou značkou, nýbrž zkratkou.
Ve vyznačování zemědělských kultur a ostatního po_o

rostu sovětská mapa předčí všecky známé značkové klíče
a nepochybně drží v počtu i v důkladnosti a podrobnostech
značek světový primát. Tato bohatost není - jak bychom
se zprvu domnívali - jen důsledkem rozmanitosti krajin-
ného rázu sovětské země, sahající od polárního věčného
ledu až k subtropickému pásmu a od túnder, stepí a pouští
až k velehorám, nýbrž tvůrci značek k ní zřejmě dospěli
cílevědomým rozborem všech jevů, které mají význam pro
nejširší okruh uživatelů mapy, a snahou poskytnout mapu
opravdu dokonalou, která už téměř nepotřebuje adjustace
k určitým speciálním účelům.
Uvědomíme-li si tuto tendenci, pak nás nepřekvapuje

celá řada značek u nás nyli neužívaných, tím spíše, když
na některé z nich se ještě pamatujeme ze starších značko-
vých klíčů, na př. katastrálních a vojenských. Tak se
v sovětské mapě I : 10 000. setkáváme ze známých značek
se značkou zelinářské zahrady, tabákového a rýžového pole,
chmelnice, listnatého a jehličnatého lesa a ovocného sadu,
. ale vidíme i další, z nichž jmenujeme několik charakte-
ristických: jahodiště nebo spíše sad keřovitých bobulovin
(meruzalka, srstka) a směs tohoto sadu se sadem ovocných
stromů, vinice s ovocnými stromy, zavlažovaná louka,
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mladý les, zakrslý les, řídký, uschlý a vyhořelý les, mýtina,
polom, školka, vřesoviště, křoviny listnaté, jehličnaté
a trnité. Sovětský klíč přirozeně obsahuje další značky
vegetace a povrchu vyskytující se v severských oblastech,
ve stepích, v přímoří a ve velehorách. Do ploch lesů sé
vepíše druh porostu a k němu ve tvaru zlomku průměrná
výška a tloušťka kmene. Kombinovat lze jen nejvýše dva
druhy, minimální výměra příměsi je 20 %' Do křovi-
natých ploch a mladého lesa se rovněž připisuje druh
porostu a průměrná výška. S vojenského hlediska je
důležité roztřídění bažin podle stupně prostupnosti
a jejich hloubka. Při zobrazování terénu, kde jsme dosud
byli zvyklí spokojiti se s vrstevnicí, kótami, dvěma druhy
šrafování, kamenitým a písčitým povrchem a s obrazem
skal, přihlíží sovětský klíč v široké míře ke geologickému
zrodu mapovaného útvaru a tak v něm nalézáme zvláštní
značky pro rokle různého tvaru, ssutě kamenité, písčité
a štěrkovité, krasové závrty, sesuvy půdy, osamělé balvany,
skalní suky, skupiny balvanů atd. Malé terénní tvary
jsou v sovětské mapě vždy kótovány relativními výškami,
po případě se znaménkem. Absolutními výškami jsou
oz~ačeny nejen výrazné tvary terénu, jako vrcholy, sed-
la, údolní styky, ale i hladiny vodních toků v přede-
psaných minimálních vzdálenostech (15-20 cm) a na
soutocích.
K výrazovým prostředkům mapy patří její barevná

výprava. Také ta je podstatně bohatší než na naší dosavadní
dvoubarevné nebo přesněji řečeno trojbarevné technické
mapě. Cerná polohopisná a hnědá výškopisná kresba,
užitá v sovětské mapě je každému běžná, novinkou do jisté
míry bude modře tištěná břehová čára vodstva, která se
v originálu mapy kreslí z reprodukčních důvodů zelenou
barvou. Plocha vod se kromě toho pokrývá v originálu
i v otisku slabou modří. Vodní toky tedy vystoupí na mapě
velmi živě. Silnice se v otisku rovněž kryjí barvou, a to
silnice I. a II. třídy červenou a silnice III. třídy okrem
(třídění je ovšem z našeho odstupňování). V originálu se
tyto plochy obarví slabými odstíny těchže barev, zpravidla
pastelkou. Plošky některých budov jsou v otisku kromě
šrafování ještě potištěny barvou a sice vynikající budovy
stejnou červení jako silnice a spalné budovy (ve venkov-
skýchsídlištích jen obytné) hnědí shodnou s barvou
výškopisu. Sady a lesy se stromovím vyšším než 4 m
jsou v otisku vybarveny zeleně, plochy nízkých stromových
a keřovitých porostů toutéž barvou slabší intensity.
Z uvedeného vidíme, že barevná adjustace otisku mapy je
velmi výrazná až pestrá a přibližuje se již trochu mapám
zeměpisným. Zájemci z řad vojenských je jistě vřele
vítána. Náklady na kresbu a reprodukci poněkud stoupnou
s počtem barevných odstínů a přesnosti soutisku bude
třeba věnovat zvlášť pečlivou pozornost, aby nedošlo
k znehodnocení díla.
Geodetickým základem mapování je v Sovětském svazu,

stejně jako u nás, státní trigonometrická síť a státní nive-
lační síť, ale sovětské předpisy kladou větší důraz na
nivelaci, kde žádají na př. v rovinném území aspoň
jeden bod na každý list mapy a naproti tomu jsou méně
náročné v polohopise, stanovíce jako minimální podmínku
1 trigonometrický bod na 50 km2• U nás to dnes vypadá
spíše opačně. Je-li samozřejmým předpokladem jednotná
trigonometrická síť dobudovaná do 5. řádu, tedy s hus-
totou asi 1 bodu na 3 km2, je připojení na nivelaci mnohdy
vzdáleno 10 i více kilometrů, zejména v některých hospo-
dářsky méně významných oblastech. Na štěstí naše
státní území obsahuje poměrně malé procento rozlehlých
rovin, kde je nivelace kategorickou podmínkou, a v kop co-

vitých a hornatých oblastech se i sovětská instrukce spokojí
s výškami určenými trigonometricky.
Pro nás, kteří jsme dosud jak v měřítku 1: 5000, tak

i 1 : 10 000 byli navyklí převážnou část úkolu zpracovávat
t. zv. klasickými methodami tacheometrickými (v měř.
1 : 10000 měřickým stolem), bude radikální změnou
přizpůsobit se sovětské instrukci, která zná jedině leteckou
fotogrametrii, ať už v ryzí aplikaci, v t. zv. methodě
universální nebo diferencované, anebo ve spojení s mě-
řickým stolem doplňujícím výškovou složku, v methodě
kombinované. Převod celé úlohy v měřítku 1 : 10000 na
bedra fotogrametrie bude pro nás tvrdým oříškem, protože
budeme muset překonat mnohé materiální i personální
potíže, než dosáhneme kýžené kapacity. Doufejme však,
že po jejich šťastném překonání se nám přechodné ztráty
obrátí ve vydatný zisk a že nové methody nám pomohou
dokončit obrovské mapové dílo v plánovaném čase.
O sovětských fotogrametrických methodách se nynější

článek nemůže šířit. Stručné informace najdeme v publikaci
"Úspěchy sovětské geodesie a kartografie". Letecké
snímky pro mapu 1: 10 000 jsou pořizovány v měřítku
1 : 12000 -1 : 20 000 měřickými komorami formátu 18 X 18
cm s ohniskovou vzdáleností 200 mm, v plochém terénu
100 i 70 mm. Byly však už vykonány úspěšné pokusy se
širokoúhlými komorami o ohniskové vzdálenosti 50 a
46 mm. Hustota vlícovacích bodů zaměřených pozemně
se řídí způsobem vyhodnocení a možností určit další body
již ryze fotogrametrickými methodami, čehož je důsledně
využíváno. Pak nás .neudiví vzdálenosti mezi pozemně
určenými vlícovacími body 5, 7 až 9 km. Tento, u nás
dosud neobvyklý pracovní postup, přesunuje značnou část
nákladných polních prací do pracovny fotogrametrie,
snižuje výlohy a urychluje práci. Bude naším naléhavým
úkolem zavést jej brzy i u nás. Také podrobné vyhodnoco-
vání na stereometru, dnes u nás ještě ve stavu zkoušek,
slibuje značnou časovou úsporu a rozvinutí pásové výroby.
Vlícovací body se určují protínáním nebo polygono-

vými pořady a jejich přesnost je dána těmito mezemi:
poloha 0,2 mm v přehledném a 0,4 mm v nepřehledném
území, ve výšce 1(5 základního intervalu vrstevnic v rovi-
natém a 1(3 základního intervalu vrstevnic v kopcovitém
území. Vlícovací body se zajišťují kolíky a kruhovými
příkůpky. Pro jejich identifikaci, označení na snímku
a číslování jsou vydány zvláštní předpisy, které jsou
společné pro mapy v měřítkách 1: 2000 až 1: 25 000
a které v tomto článku nemůžeme probírat, chceme-li
věnovat více pozornosti měřické stránce.
Způsob určení polohových vlícovacích bodů se v pod-

statě příliš neliší od method u nás dosud obvyklých:
jde o protínání zpět, vpřed nebo kombinované a o poly-
gonové pořady. Instrukce uvádí známé obrazce nej-
vhodnější a přípustné konfigurace daných a hledaných
bodů při protínání, omezuje minimální úhel průseku
na 30° a pro určení horizontálních úhlů přepisuje nejméně
dvě úplné skupiny, připouštějíc i theodolity půlminutové
(sexagesimální). Aby byla již v poli zajištěna spolehlivost
výsledků observace, jsou stanoveny hodnoty přípustných
diferencí ve směrech mezi řadami a mezi skupinami, pro
kolimační chybu, pro obdobné odchylky v úhlech a pro
uzávěr osnovy. Dovolená mez pro uzávěr trojúhelníka
je 1'. Je-li vlícovací bod určen rayonem přímo z trigono-
metrického bodu, jsou předepsány dva orientační směry
a přesnost dvakrát měřené vzdálenosti 1 m. Vertikální
úhly se měří v obou polohách dalekohledu, zpravidla
oboustranně na daném i hledaném bodu. Dopustná mez
pro odchylku v převýšení měřeném tam a zpět je 2,5 cm
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na 100 m vzdálenosti. Výškové směry se mají pokud
možno spojovat v trojúhelníky k získání kontroly. Pro
výškový uzávěr v trojúhelníku platí maximální dopustná
mez m = ± 0,12 VS12 + S22 + S32 v metrech, kde s jsou
délky stran trojúhelníka v kilometrech.

Polygonové pořady se přesností velmi blíží našim
polygonovým pořadům pomocně zhušťovacím s délkami
měřenými paralakticky na dvoumetrovou konstantní lať.
Dosahují ovšem délek pro naši hustotu trigonometrické
sítě neobvyklých nebo aspoň nepotřebných, takže kriteria
počítají i s délkami přes 10 km. O způsobu měření a přes-
nosti nás informuje těchto několik dat: theodolity půl-
minutové, vodorovné úhly ve dvou skupinách (druhá po
posunu limbu o 90°), svislé úhly v obou polohách, strany
400-S00 m, maximálně 1000 a minimálně ISO m, délky
měřené komparovaným pásmem oběma směry nebo
dvěma pásmy jedním sniěrem s přesností 1(1000-
-1(lS00 v příznivých a 1(SOO-1(1000 v nepříznivých
poměrech, délky měřené ve sklonu přesahujícím 2° se
redukují na vodorovnou; přípustný je též dálkoměr vy-
hovující žádané přesnosti. Dopustná diference mezi
převýšením tam a zpět je do vzdálenosti 2S0 m 10 cm,
jinak 4 cm na 100 m délky, dopustná odchylka v úhlovém
uzávěru l'Vn, je-li však pořad delší než 10 km snižuje se
na 4S"vn (n = počet vrcholových úhlů). Dopustná
polohová odchylka pořadu je 1(1000 jeho délky, ale nej-
výše 8 m, výšková je 0,2VR v metrech, kde R = délce
pořadu v kilometrech.

Pro určení výškových vlícovacích bodů jsou zakládány
výškovépořady, jež se od právě popsaných liší hlavně tím,
že se poloha bodů nezaměřuje, nýbrž se identifikuje na
fotop1ánu,.po případě na snímku. Kromě toho pro ně
platí poněkud jiná kriteria a výškové úhly mohou být
měřeny..na svislém kruhu stolového záměrného pravítka.
Pořady nemají být delší než 10 km a nesmí obsahovat
vícenež 2S stran. Není-li to možné pro příliš řídkou danou
síť, pak se užije soustav uzlových pořadů vytyčených tak,
aby jednotlivý pořad neobsahoval více než 18 stran.
'Strany odsunuté z fotoplánu s dobře identifikovatelnými
koncovými body mohou být až 1 km dlouhé, jinak se
jejich délka musí také měřit, v tomto případě jen tacheo-
metricky s maximální záměrou 2S0m a s maximálnídélkou
strany SOOm (která se tedy musí půlit). Dovolená odchylka
mezi dvojím převýšením je stejná jako u normálních
pořadů, ale dopustná mez pro výškový uzávěr je zde větší
vzhledem k menší . přesnosti délek a k použití stolové-
ho tacheometru: M = ± Vm2 + ftl + ft22, kde m ~

= ± 0,3VR a ft jsou konstanty závislé na přesnosti výšek
koncových bodů pořadu. Pro připojení na bod přesné
nivelace je ft = O,pro připojení na bod, jehož výška byla
určena trigonometricky, je ft = 0,3 m. Z tabulky se-
stavené pro tuto odchylku až do délky pořadu 10 km
vidíme, že se její hodnota pohybuje od 74 do 1 m. So-
větská instrukce bedlivě pamatuje na výškový soulad
styků mapových listů a předpisujíc spojení pořadů ze
sousedících listů, stanoví následující meze pro výškovou
odchylku společných bodů:
při intervalu 2,S m 0,7 m,
při intervalu S m· 1,S v rovinném a 2,S m

v horském terénu,
při intervalu 1m . . . . . . . . .. 0,3 m.
Poslední odchylka je bez praktického významu, protože
v rovinných územích se výškové body nivelují.

Geometrická nivelace (ze středu) se provádí jen jedním
směrem, avšak s použitím oboustranně dělené latě, nebo
dvou latí, nebo dvou podložek, nebo dvojité podložky,
po případě s přesazením stroje aspoň o 10 cm výše (níže).
Maximální délka záměr je ISO m a dovolená odchylka
v uzávěru pořadu, připojeného samozřejmě vždy na
státní nivelaci, je ± 2,Sl!R cm. Geometrickou nivelací
určené body nesmí být vzájemně vzdáleny více než
1 až 1,2 km, aby stolové detailní pořady nemusely být
delší než 1,S až 2 km.

Klasifikace leteckých snímků, t. j. jejich doplněiú
polohopisnými a výškopisnými podrobnostmí, které
z fotografického obrazu nejsou jasně patrné, je v instrukci
velmí důkladně popsána. Klasifikace se zakresluje buď
přímo do snímků, pracuje-li se methodou universální
nebo diferencovanou, tedy ryzí fotogrametrií,nebo se její
výsledky zaznamenávají do fotoplánu při methodě kom-
binované. Ale i v tomto případě má mapér k disposici
snímky, aby jejich pozorováním vestereoskopu si mohl
rozvrhnout a usnadnit práci. Je přirozené, že při methodě
kombinované se výkon klasifikace spojuje s podrobným
měřením výškovým. Fotoplán je vyhotoven v šedém
tónu na nelesklém fotografickém papíru zajištěném hliní-
kovou folií, musí mít rám listu vynesen z přesností 0,3 mm
a všecky měřické body s přesností 0,2 mm. Snímky jsou
vyhotoveny na papíru stejné jakosti, ovšem bez vložky,
a pro úseky s hustým polohopisným obsahem se připraví
ve zvětšeném měřítku. Poloha bodů, které není možno
identifikovat na fotoplánu nebo na snímku, se zaměří a
zakreslí. Na fotoplánu je to jednoduché, poněvadž se
současně zaměřuje výškopis. Na snímku musí být na-
před zjištěno jeho měřítko porovnáním některé odpích-
nuté délky s přímo měřenou a hledané body se pak ur-
čují aspoň 3 délkamí měřenýmí od ztotožnitelných vý-
chodisek. Ať už se pro klasifikaci použije fotoplánu
nebo snímku, je třeba při ní pamatovat na orientační
a hospodářský význam vyznačovaných předmětů a podle
toho provést genera1isaci zákresů.

V území polohopisně chudém věnujeme pozornost
i předmětům malé rozlohy, na př. pasekám a lesíkům
pod minimální výměrou, protože jsou důležitým orien-
tačním objektem a naopak tam, kde je situace bohatá
až přeplněná, na př. v sídlištích, klidně potlačíme nebo
i vynecháme vě.ci méně výrazné, na př. půdorys spalné
budovy v nádvoří městského bloku, různé přístavky,
ohrady a p. Klasifikátor také doplní a okótuje znázornění
terénních podrobností, jako jam, skalních suků, stupňů
příkopů, výmolů atd., vyšetří a poznamená druhová oz-
načení budov a jiných veřejných zařízení, elektrických
a spojovacích vedeni, porost, studně, komunikace, hranice,
vodstvo, zkrátka všechny údaje a kontury, které podle
seznamu značek do mapy patří. Klasifikační zákresy se
v poli kreslí tužkou a denně překreslují tuší.

Výškopisné měření na fotoplánu se od ryzí stolové
methody liší výhodou volby stanoviska na kterémkoliv
ztotožnitelném polohopisném bodu a možností určovat
výšku některých dobře viditelných podrobných bodů
bez signalisace latí. Není-li v polohopisně chudém terénu
dostatek ztotožnitelných bodů pro postavení stolu, užije
se k určení stanovisek stolového polygonu (který je
i v ostatních případech prostředkem k zísMní výšek),
nebo grafického protínání, křížových měr, délek odměře-
ných po zobrazené čáře nebo na stole orientovaném
busolou, od ztotožnitelného bodu. Výškové měření se
naváže na dané měřické body nivelační, trigonometrické,
vlícovací, základní výškové a také na dříve založené stolové
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pořady. Pořady nemají být delší než 1,5 až 2 km, maxi-
mální délka záměr na podrobné body není vymezena,
ale z analogických předpisů instrukce pro měřítko 1: 5000
můžeme soudit na dosah asi do 400 m. Dané i zaměřené
výškové body se zaznamenávají na bodové průsvitce.
Výsledky polního měření a šetření se v mapě kresebně
zpracovávají ještě v polní kanceláři vždy tak, aby nenastaly
nedodělky starší týdne, v .spletitější kresbě do dvou až
tří dnů. Mapér tedy opouští pracoviště s hotovým origi-
nálem mapy, jak tOmu má být vždy při stolové methodě.

Tím by byl skončen stručný nástin obsahu řečené
polní instrukce, která nakonec ještě podrobně stanoví
pravidla pro úpravu a odevzdání polního elaborátu.
O kancelářských pracích zde nenalézáme dostatečného
poučení, avšak z jiných sovětských normativních předpisů,
zejména z dřívějšího vydání smluvených značek a z in-
strukce 1: 5000, můžeme bezpečně usoudit, že originál
listu není přímým podkladem reprodukce, nýbrž kar-
tografickou předlohou, podle které se na jejím modro-
tisku pečlivě tuší vykresluje tiskový podklad, k němuž
se přiloží průsvitka pro rozklad barev. Tento postup,
dříve též u nás s jistými obměnami praktikovaný, bu-
de sice poněkud nákladnější, než nyní zavedená rytina
na skleněném negativu, ale na druhé straně umožní
využití i méně kvalifikovaných sil v pásové výrobě.
Kromě toho by ani nebylo možné, aby velmi precisně
diferencované a dimensované smluvené značky sovětské
mapy ryl jiný pracovník než plně kvalifikovaný profesio-
nální rytec, kdežto na kresbu tuší na dobrém papíře se
může odvážit i kreslič bez dlouhého zácviku. Montáž
popisu do rytiny by také činila značné potíže.

Letmý přehled sovětských pracovních postupů nám
ukazuje nové cesty v mapování v měřítku 1: 10000,
směřující k hospodárnějšímu a rychlejšímu pořízení
mapy při zachování přesnosti vyhovující většině uživatelů.
Důsledky, které bychom měli vyvodit z poznání sovětské
instrukce, můžeme stručně vyjádřit tímto závěrem:

1. Osvojit si sovětské methody fotogrametrického do-
plňování sítě vlícovacích bodů na podkladě minimálního
počtu bodů zaměřených v poli.

2. Uvést brzy do praxe diferencovanou methodu.

3. Zvýšit podstatně podíl fotogrametrie na celkové
mapovací úloze.

4. Zvýšit přesnost výškového měřeni v rovinných
územích zhuštěním a dokonalým využitím nivelační sítě
a pečlivějším podrobným měřením.

Nakonec ještě několik poznámek pro mapování stolovou
tacheometrií na polohopisném katastrálním podkladě,
které ještě letos bude u oblastních ústavů pravidlem.
Způsob zhuštění geodetického základu a určení pomocných
zhušťovacích bodů byl naznačen již v pokynech vydaných
loni na podzim. Můžeme k nim dodat, že ve vhodném
terénu nahrazujeme pomocné zhušťovací body stanovisky
měřického stolu určenými grafickým protínáním vpřed
nebo se strany za těchto podmínek: nejméně 3 směry,
maximálni průměr kružnice vepsané trojúhelníku chyb
'i4 mm, výpočty výškových rozdílů s opravou ze za-
křivení, maximální rozpětí výšek 0,60 m. Další stanoviska
určujeme stolovými pořady, měřenými před podrobným
měřením, jde-li o pořady s více než pěti stranami a pře-
sahující délkou 1 km, anebo měřenými zároveň s detailem.
Polohovou odchylku pořadu (maximálně 1/100 délky
pořadu) rozvrhneme známým grafickým vyrovnáním.
Můžeme též použít graficko-numerického určení souřad-
nicových rozdílů stran pořadu ve velkém měřítku (na
př. 1: 1000) a koncovou odchylku vyrovnat opravami
číselných hodnot odsunutých rozdílů. Při pomocném
zhušťování a grafickém protínání již pamatujeme na
podmínku, abychom v detailu vyšli s pořady nanejvýš
1,5 až 2 km dlouhými. Pro posouzení přípustnosti výškové
odchylky pořadů užijeme vpředu uvedené dopustné meze
M. výšky podrobných bodů počítáme jen na 1 desetinné
místo, pouze při základním intervalu vrstevnic 1 m
vyčíslujeme výsledky na centimetry. Bodová a popisová
průsvitka se vyhotovují obdobně, jak tomu bylo dosud
v měřítku 1 : 5000.

Je-li dán grafický podklad z nové katastrální mapy,
vykonají se měřické práce podobně jako na fotoplánu.

Theoretický základ tabulek prof. Virovce a Rabinoviče
k transformaci Gaussových souřadnic

Prof. Ing. Dr Josef Bďhm 516:526.832:518.2

V r. 1933 sestavili sovětští vědci A. M. Virovec a B. N. Rabinovič takové tabulky, že dvěma jednoduchými rovnicemi
je možno rychle provádět transformace rovinných souřadnic mezi dvěma třístupňovými pásy Gaussova zobrazení, mezi
třístupňovým a šestistupňovým pásem i mezi dvěma sousedními šestistupňovými pásy.

V r. 1952 byly tyto tabulky přepočteny pro zobrazení elipsoidu Krasovského a vydány pod názvem "Tablicy dlja pre-
obrazovania prjamougolnych koordinat"; několik exemplářů došlo do ČSR. Část tabulek vztahující se na naše zeměpisné šířky
byla upravena Ing. Storkánem a vyjde ve Státním nakladatelství technické lťteratury jako vítaná pomůcka pro naše geodety
a kartografy. .

V úvodě sovětských tabulek i v článku obou autorů (Geodezist 1932) jsou uvedeny jen konečné výrazy pro koeficienty
transformačních rovnic bez jejich odvození. Také prof. Krasovskij ve svém "Rukovodstvu po vysšej geodezii" II. díl str. 226
uvádí jen hotové výrazy.

Na požádání redakce tohoto časopisu uvádím matematickou podstatu transformace uvedenými sovětskými tabulkami.
Základní theorii k ní podal již Kruger v r. 1912 způsobem technikům jen těžko srozumitelným; v tomto článku se pokusím
o názornější geometrický výklad. V této theorii i v její modifikaci sovětskými autory najde pozorný čtenář dálší osvětlení
podstaty Gaussova zobrazení a konformního zobrazování nebo transformace vůbec. Ukáže se zde výrazně význam komplexních
proměnných v matematické kartografii a některé vtipné matematické obraty zaujmou i nejnáročnějšího čtenáře.

Jsou dány souřadnice Xl' YI libovolného bodu P v Gaus-
sově pásu o středním poledníku Lo• Je úkolem najít

hodnoty souřadnic X2'Y2 téhož bodu zobrazeného v jiném
páse, jehož základním poledníkem je Lo + 10 (viz obr. 1).
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Obr. 1.

Symbolika je volena shodně se sovětskými tabulkami,
s výjimkou označení zeměp. šířky B' pro patu pořadnice y
(vsov.tab. jeB, cožbývá obvyklépro zeměp. šířku bodu P).
Souřadnice bodu P v obou pásech vztáhneme k pomoc-

nému bodu Po ležícímu na osovém poledníku Lo + 10
druhého pásu. Souřadnice bodu Po v prvním pásu budou
(xo, Yo)' v druhém pásu (Xo' O), při čemž Xo je současně
délka oblouku poledníku na elipsoidu, měřená od rovníku
až k bodu Po (křivky YI" Y2' na obr. (lc) jsou přenesené
rovinné pořadnice z obou rovin; splývají téměř s elipsoi-
dickými pořadnicemi). Nové vztažené souřadnice budou

Ltx = Xl - XO, Lty =YI - Yo
Ltx' = X2 - Xo, Lty' = Y2

Protože oba Gaussovy pásy jsou konformním obrazem
téže elipsoidické plochy, platí mezi, souřadnicemi obou
pásů (Ltx, Lty) a (Ltx', Lty') obecný konformní vztah

Ltx' + iLty' = I(Ltx + iLty)

Označíme
Ltx' + iLty' = z', Ltx + iLty = z, z' = I(z)

Uvedený konformní vztah rozvedeme v Mac-Laurinovu
řadu

Z2 za
z' =/(0) +1'(0) . z +1"(0) . 2' +1"'(0) '6 +

z4+I(IV)(O) 24 + ... (I)

Zde 1(0) =/(z) = Zo = O (v bodě P~). První derivaci
.••-0

I'(z) odvodíme z diferenciálního vztahu mezi oběma.-0 .
soustavami souřadnic, platícího v bodě Po' Zde označíme
y sbíhavost obou základních poledníků v bodě Po, což je
současně ůhel, jaký svírají kilometrové sítě obou pásů
v tomto bodě. Dále bude m měřítko délkových elementů
v těsném okolí bodu Po, jaké mají v zobrazení prvního
pásu.
~,Protože v zobrazení druhého pásu platí m' = I (bod Po
leží na osovém poledníku), je m poměrem délek (včetně
souřadnicových elementů) obou pásů v bodě Po'

d}

Podle obr. (Id) snadno určíme známé rovnice lineární
konformní transformace:

dx' = _1_ (dx. cos y - dy· sin y),
m

dy' = _I (dx' sin y + dy . cos y) . (2)
m

Protože první derivace
dz'

I'(z) = dz '

kde
dz = dx + idy

dz' = dx' + idy' =_1_,[dx(cos y + i sin y) + idy(cos y +
m

+ i sin y) = _1_ (dx + idy)( cos y + i sin y)
m

bude první derivace v bodě Po

hl =I'(z) = _1_ (cos y + i sin y) = _1_ ei'l (3)
_o m m

ax
ay =

- sin y
m
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hl =1'(0) = oX _ i oX (5)
ox oy

Tento vztah nám bude užitečný pro vyčíslení vyšších
derivací.
Další derivace

d2 'rez) = -;- = h2.=0 dz

budeme po~tupně tvořit podle schematu

ohk d + ohk d- x - yox oy
dx + idy

ohk + ohk • dy
ox oy dx

1 + i dy
dx

dk+lz'
hJe+l = dzk+l

Parciální derivace platí v bodě 'Po ve směru poledníku
(Lo + 10); proto položíme podle obr. (la)

dy
dx = -tgy

a dostaneme podle rovnice (3a):

oh,. ohk •
- cosy - -. smy

h _ ox . oy
,.+1 - cos Y - i sin y (6)

. (Ohk Ohk,)= e'l' -.-cosy - -smy
Ox oy

hH 1= ht . m ( ~: cos y - ~; sin y)

Dosadíme-li hodnoty z rovnic (4), dostaneme také

h = h 'm2 ( ohk • oX + ohk• OX) (6a)
Hl 1 ox ox Oy oy

Každá derivace hj obsahuje člen reálný a člen ímagi-
nární, takže je napíšeme v této fo.nně:

1'(0) == hl = hll + ih12
1"(0) = h2 = htCh2l+ ih22)
1"'(0) = k3 = hl(k3l + ik32) (7)
1<IVl(O) = h4 = kl(k41 + ih42) .•. atd.

Toto označení nám umožní obecně vyřešit další postup.
Poslední vztahy dosadíme do rovnice (1), kde 1(0) = o:

z' = (kll + ih12) [z + ~ (h2l + ik22)z2+

+ ~ (h3l + Z'k32)z3+ 2~ (h4l + ik42)z4 + ... ]
Dosadíme za z' = Llx' + iLly' a umocníme postupně
dvojčlen z = Llx + iLly. Výsledkem bude řada

Llx' + iLly' = (kll + ik12) . (Llx + iLly) +
+ [(kllh2l - k12h22)+i (kllh22 +k12h2l)] ~ .

. (Llx2 + 2iLlxLly - Lly2) +

+ [(knk3l - h12k32)+ i(hnh32 + k12h3l)] ~ .

. (Llx3 + 3iLlx2'Lly - 3LlxLly2 - iLly3) +
+ [(hnh41 - h12h42)+
+ i(hnh42 + h12h41)} 2~ '

. (Llx' + 4iL1x3Lly - 6.1x2Lly2 -

- 4iLlxLly3 + Lly') + ... atd. (8)

Separací reálných a ímaginárních členů bychom dostali
řadu pro Llx' a řadu pro Lly'. Jejich výpočet by však byl
Ztížen nutným tvořením mocnin a jejich součinů. Proto
autoři tabulek uInístili pomocný bod Po do průsečíku
prodloužené pořadnice Yl s obrazem poledníku Lo + 10
(viz obr .. 2), takže nyní Xl = xo, Llx = O.

I
I
I
I
I
I
I

'"I,
v. p ~v I
.-P--e-__L Pol8J..........y•..........;

"e.-~l~l~Tcxa,oJ
.................. iJX'

" ťéx., OJ

V praxi provedeme uInístění vztažného bodu takto:
všechny derivace kk se dají vyjádřit jako funkce jediné
proměnné X, která se opět ~á vypočíst k souřadnicím
Xo= Xl' Proto můžeme 'k danému argumentu Xl= Xo
ekvidistantně tabulkovat všechny koeficienty rovnic (8)
a interpolací je najít pro libovolné Xo= Xl'

Rovnice (8) se nyní podstatně zjednoduší, neboť
Llx =0 a. zbudou v nich jen členy s mocninaIní Lly.
Separujeme reálné a ímaginární členy:

Llx' = -ht.2Lly - ~ (htlhzl - ht~2)Lly2 +

+ ~(hnh32 + h12h31)Lly3+
1+ z;f(knh41 - hlJz42)Lly' + ...

Lly' = knLly - ~ (knh22+ h12h2l)Lly2 -

1- "6 (hnh31 - h12k32)Jy3 +

+.;4 (hnk42 + h12h41)Lly'+ ...
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Zde derivujeme po základním poledníku Lo, jehož délkový

element dX' = dx a ,derivace a~' = O. Tento způsob

je výhodnějšÍ, protože koeficienty transformačnich rovnic
budeme tabulkovat k souřadnicím Xl = Xo = Xo', vztaže-
ným na polednik Lo a potřebujeme je mít. vyjádřeny jako
funkci šířky B' = f(X'), a nikoliv jako funkci šířky
B,= f(X), protože X není souřadnicí bodu P v daném
pásu. '

Výsledek derivace uspořádáme do tvaru

hHl = hl(hk+l,l + ihk+l,2)

separací reálných li imaginárnich členů. Je to nutné pro
vyčísleni koeficientů transformačních rovnic (9) a také
pro další derivováni.

První derivaci jsme určili geometrickou cestou rovnicí
(3):

h h 'h 1 ( ") 1 i1= 11+Z' 12=- cosY+lsmy =-eY
m - m

K určení derivace h2 podle rovnice (12) by byla nejvhod-
nější cesta rozvojem éY v řadu podle

"
X x2 x3

eX=I+TI+2f+3f + ...

. . y2 . y3 y" • 1'5
f:!Y = 1 + 'Y - '""'2 - I 6 + 24 + I 120 - ...

a dosazení (viz [3], str. 55) za

y y3
Y = N' t - 3N'3 t(1 + t2 - rl - 2'YJ")+

y5 '+ 15N'5 t(2 + 5t2 + 3(4)

kde N' je poloměr příčné křivosti v šířce B' paty pořad-
nice y, t = tg B', 'YJ2= e'2 cos2 B'. V našem případě se
budou pořadnice y vztahovat k bodům Po na poledníku
(Lo + 10); funkce 'YJ2 čini mi území ČSR asi 0,003.

Pro měřítko m odvodil Kriiger ([1], str. 48) přesný vzorec

y2 y4 ( 'YJ4t2 ) v

m = 1 + 2R2 + 24R4 1 + 4'YJ2 - 24 V2 + cl8, (15)

kde R = VM'N' přísluší šířce B' paty pořadnice, V2 =
= 1 + 1]2. Posledni člen se dá zanedbat (činí za lUemí
ČSR asi 2 . 10-11 pro y = 220 km).

Postup daný rovnicemi (13), (14), (15) byl použit jako
kontrolní se zavedením

a2 1 V. 1 ( 'YJ2)
C = T' N' = -;- ="C 1+ '2 '

1 V2 1
-R =- ...:..-(1 + '12),

C C

K určení druhé derivace však použil Kriiger ([1],
str. 157) obratu, který ulehčí výpočet a který blíže ob-
jasníme: Z rovnice (4), (5) a (6a) plyne pro měřítko
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_1 = (OX)2 + (OX)2
m2 ox iJy

h = oX _ i oX
1 OX oy

~ = ~m2 (oh;. . oX + .o~ , OX)
, Ox Ox oy oy

Provedeme derivaci ~ v poslední rovnici

~ = h m2 [(02X _ i 02X ) oX +
1 Ox2 Oxoy OX.

(
02X ,02X) OX]

+ oxoy - Z oy2 oy

Současně platí

lnm ~ / ln ~2 = - ~ ln [(~~r+ (~;)1
O1nm = _ m2 (OX . 02X + oX 02X);
ox ox ox2 oy oxiJy

O1nm= _ m2( oX , 02X + oX , 02X)
oy ox oxoy oy oy2

a porovnáním s rovnicí (16J dostaneme

(
O1nm . o1nm )

h2=h1 -ax+Zay'

Pro derivování bude výhodné zavést

cos iy = cosh J!..- == 1 + 2- (J!..-)2 +
R R 2 R

+ 2~ (~ r + čI"

takže podle rovnice (15)

, iy ( 1]2 y,) v

m = cos jf 1 + 6 ]\' + cla ' 1]2,

protože při konf. vá1c, zobrazení koule platí cos i: = m

(kde Y jsou rov, souř.). Budeme logaritmovat, při čemž
Z2

1n(1+ z) = z - 2+ ' ..
iy 1]2 y"

1nm= ln cosR + 6 J(' +'" =f(B',y)

Derivaci podle rovnice (17) provedeme podobně jako
u rovnice (12) se zanedbáním členů, 4. řádu v y obsahují-
cích1]';

1 V2 OV2 01]2
R = c; oB' = oB' = - 21]2t;

~(_1)= -21]2t. oV -1]2t
oB' Rc' oB', V

\

oB' 1 V3
&= M' = -c-

takže

O1nm iy iy V3 1]2t(y )4
-ax:=-tgjf'-c'(-21]2t),-c- 3RR + .. ,=

,2'fJ2t Y iy 'fJ2t (Y)' 'fJ' v= Z V, R . jf' tg jf - 3R ][ + jf , cl4 + čI,

O1nm i iy. 2'fJ2 y3 1]2 vay = - jf . tg jf + 3R' R3 + R . cli

Zde

iy . [ y 1 (y)3 2 (y)6 ]tgjf =z jf - 3 R + 15 ][ - .. ,
, iy 1 iy Y

-ztg R = itgjf =tghli =

y 1y3 2yl
=R - 3 R3 + 15 R.6

a dále

"iy 1, iy " y Y 1 (y)3
-ZSInjf=isInR=smhli=][+"6 R '

takže při označeni 'fJ; = E2 dostaneme

(
1 iy .2E2 iy Y

h2=h1 RtgR-zTtgli'jf+

i 2'fJ2 y3 E2 y •. )_
+ R 3 R3 + 3R R.' -

h2 = h1(h21+ ih22)

dostaneme separací reálných a imaginárních členů

-i iY( y E2 y3)~l=-'tg- 2E2-+-- =R ,R R 3, R3

E2 \ (21)
2 h y . h Y •. VI=T tg jfsm R +1] 'C3

1 1 'iy ( 2 2 y2 )
h22=i R tgR 1+3'fJ R2 =

(22)
= _1 tgh L (1 + 3.. 'fJ2y2 ) + 1]' , čI
.R R 3 R2 3

Hyperbolické funkce dávají rovnicím jednoduchý tvar,
Rozvedeme je v řady

_ 2'fJ2, tg B' (y2 _ 2- Y')
~l - V ' R R2 6]\' (23)

h22= ~ [~ - ~ (1 - 2'fJ2) '] + čIli (24)

a porovnáme s rovnicemi ([3], str, 50 a 49)

y = ~' t - ~ (~r~(1 + t2 ~ 'fJ2)+ ...
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yS . y I(Y)Stg Y = Y + ""3 + ...= N' t -"3 N' t(1 - 'fJ2)+ .

1= N' ~s B' - 6 CO~ B' (~' r (1 + 2t
2 + 1}2) + .

1s y
tg 1= 1+3 + ... = N' cos B' +

1 ( y )S 2+ 6 cos B' N' (1 - 'fJ ) + ...

11M'
--- = 1 + tg2 B'; (1 - 'fJ2)= V2 = N' ;cos2 B'

1 (M')2 N'1 - 2'fJ2....:...-Vf = N'; V =R

Dostaneme tak rovnice
2'fJ2

h2l = M' . tg Y . tg 1 . cos B' (25)

1 B'h22 = M' '.tg Y . cotg ,

které jsou výhodnější pro číselný výpočet (tg 1= konst.,
y potřebujeme i pro vyčíslení hlI' h12). Nesouhlas s řa-
dami je až v jednotkách 1}2. č14, které můžeme zanedbat.

Pro další derivaci vyjdeme z rovnic (6), (7), (23) a (24):

(
Óh2 Óh2.)hs=hl'm -.-cosy--srny
.óx óy

h2 = hl(h2l + ih22) = hl . K2

Z. = óh2 = óhl . K + h . óK2 = h K + z. óK2
'os Óz Óz 2 1 Óz ·2 2 ''1 Óz

(
óK óK . )ha = hlK: + h~ . m óx z cos y - óy 2 srn y

2E2 (yz 1 Y') '[Y' 1 2 ys]K2 =R RZ - 6" F..' + t R2 - "3 (1 - 2'fJ ) F..'

Při derivaci bude
1}2t óE2 1]2(1- t2) v

EZ =V ; óB' = V + clo s 'fJ' ;

1 _ VS. Ót _ 2. Ó (1) _ - 2E2V
M' - c '. óB' - 1+ t, óB' R - c

V třetí derivaci uplatníme členy jen do řádu y', 1}2y2,

rl'y (u ó~z o jeden řád níže, protože sin y je veličinou

1. řádu vy)

ÓKz óK2' óB' Vs óKzax = óB"(jX = -c-' óB'

ÓÓ~2 =·~z· [2'fJ2(1 - t2) ~: - i (4E2 ~)]

óK 4E2 y i [ y2 ]
óyz = J?2'li' + R2 1 - (1 - 21}2) RZ

hs = ht [K: + (cos y + i sin y)'.( ó!:xz CQS y-

óKz . )]---srny. óy

Dosadíme za parciální derivace K2 a provedeme vy-
násobení:

_ hl {. y2 2' 2 y2 2
ha - R2 - R2 + 2'fJ (1 - t) R2 cos y +

+ (1 -~: ) sin2 y + i [- 4E2 (1 - ~:) ~ - (27)

- (1 - ~:) sin y. cos y]}
Vynásobíme, dále obě strany rovnice hodnotou m2....:...-

....:...-(1 + ~:) a separujeme reálné a imaginární členy

(při zanedbání součinů 'fJ2. čls ,a čI4):

hs = hl(hsl + ihs2)

hSl = ~2 ~ [sin2 y - ~: + 2'fJ2(1 -:- t2) ~: cos2 y] ....:...-
....:...-~: (1 - 3'fJ2) - h2zZ(1 - 2'fJ2) (28)

ha2= - ~2 ~2 (siny.cOSY+4E2 ~ )....:...-

....:...-- ;;,12h12(1 + 3'fJ2)

jak se můžeme přesvědčit položením
Z 2

sin2 y ....:...-~''l: t2....:...-~z t2 (1 - 'fJ2); cosz y ....:...-1 ;

1 _ 1 2)
Ji2 - M'2 (1 - 'fJ

K odvození 4. derivace h4 však vyjdeme z rovnice (27),
kde dosadíme za

Uplatníme členy jen do řáduys, 'fJ2y2a zanedbáme všechny
členy s 'fJ' ; sin y- považujeme za člen 1. řádu vy.

hs = ;;2 {( - 1 + 2'fJ2- 2'fJ2t2) ~: + sin2 y +
. (30)

+ i [ - 4E2 ~ - (1 -' ~:) sin y+ ~sins y]}
Podle rovnice (14) bude

yS t Y yS
sin y -=- y - 6' = V li' - 6R3 t(2 + 3t2) - 'fJ2. čls

s
sinSy"":"'- ~s t3 -'YJ2'čls

Po dosazení do rovnice (30) obdržíme

hs = hl {~: (- 1 + t2 + 2'fJ2- 3'YJ2t2)+
ft (31)

-+ i [- ~ ~s (1 + 41]Z)+ ;~só (4 + 3í2)]} = hl . Ks
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Podobně jako u předešlé rovnice

,ohg oKg' . [
h4=az = h2Kg + hl az = hl K2Kg +

. (32)
+ (cos y + i sin y) (Oo~g cos y - O~g sin y)]
oKg V3 oKg t y2 ( 2 2 2)--ax- = ~ oB' = VRg ]ji 2 + 2t - 6'YJ t +.

+~ [.2.... (- 1 - t2 - 4'YJ2 + 9'YJ2t2) +
](iJ R

+ ;;3 (4 + l3t2 + 9t4)]

oK3 = _1_, .2.... (_ 2 + 2t2 + 4'YJ2 _ 6'YJ2t2) +oy Rg R

+ :~g[- 1 - 4'YJ2 + ~: (4 + 3t2) ]

Dosadíme-li do rovnice (32), kde položíme

1 1 2
atd., V . 1 - 2" 'YJ

h4 = R
h
; {RY: t(6 + 'YJ2 - l2'YJ2t2) +. (33)

+ i [- ~ (1 + 4'YJ2 - 12'YJ2t2) + ~: (6t2 + ~)]}
Položíme-li

a dále

R
Y: . -i- sin2 y {I + fJ2) =~ sin ycos y tg Y (1 +- 'YJ2)

t t

obdržíme

hu = ;3
t

šin y cos y tg Y (6 + 7'YJ2 - 12'YJ2t2) =

= hll~:h22 (6 + 4'YJ2 - 12'YJ2t2)'

h42 = - i: [(1 + 4'YJ2 - 12'YJ2t2) + ,6t2 ~:] =

= - i: (1 + 4'YJ2 - 12'YJ2t2 - 6h122)

'YJ2= e'2 cos2 B' ; 'YJ2t2 = e'2 sin2 B' ;

'YJ2+ 'YJ2t2 = e'2 = 0,00674 (u elip. Krasovského);

111
R2 = M,2 (1 - fJ2) ; M'2~1 '~2 = :- hg2 (1 - 3'YJ2)

bude

h41 = - ~2 • ks2 (6 - 20'YJ2 - 12'YJ2t2) =
= - h22 . kg2 (5,919 - 81J2)

h42 = ~~:2 (1 + 3'YJ2 - 12'YJ2t2 - 6h122) =

= ~~:2 (0,919 + 1?'YJ2 - 6h122)

Při Lly = 220 km na území ČSR se uplatní první koe-
ficient hodnotou asi 3 mm, druhý hodnotou asi 12 mm;
stačilo by proto členy v závorce zaokrouhlit na 6 a 1.

Kriiger ([1], str. 160) dospěl jinou cestou k poněkud
odlišnému vzorci pro hu: .

hu= hlli:h22 (6 + 8'YJ2 - 24'YJ2t2) = .

= - ~~~hg2 (5,838 + 8 'YJ2)

Rozdíl nemá vlivu na přesnost výpočtu; vznikl tím, že
Kriiger při provádění dílčích derivací zanedbával členy
řádu 'YJ2y2 a nedůsledně ponechal členy tohoto řádu,
vz1ůklé při konečném vynásobení a slučování.

K určení páté derivace napíšeme rovnici (33) ve tvaru

h4 = hl (i: .tg B' - i i4 ) = hl . K4

a obvyklým postupem dostaneme

oh4 • ['hG = oz = hl K2K4 +

+ (cos y + i sin y) ( O!:x4 cos Y - °O~4 sin y)]

Při zanedbání členů třetího řádu a členů s veličinami 'YJ2
obdržíme

oK4 61,2.
_ ~_'J_ (1 + t2) •
Ox - ](6 '

oK4 12y. i
-- =--t--oy ](5 R'

ha = ~~I~:-sin2 y - 12 ~ t· sin y . cos y +

+ i: (1 + t2) cos2 y + i sin y cos y]

ks = ~~[~: (7 - 7t2) + i sin y cos y1 (36)

a z toho

. hgl
hrn= -7 R2

h
. ks2
62= - R2

Oba členy se již v transformacích vůbec neuplatní;
na př. na území ČSR

1 .
-1- hllh52 • Lly~ax= 0,1 mm (člen h5? > h51) • '20 .

Sestavíme přehledně ~oeficienty transformačních rovnic,
kde meridiánová konvergence y přísluší bodu Po (xo, Yo)
na poledníku Lo + 10; šířka B, pploměr meridiánové kři-
vosti M a funkce 'YJ2= e'2 cos2 B přísluší nyní patě po-
řadnice (na poledníku Lo) bodu P (x = xo, y).
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h _ cosyll----;z h _ siny12----;:;;-
. 21]2
h21 = M tgytglcosB

1 tg y
h22 = MtgB

h31= i;: (1 - 31]2) - h222(1 - 21]2)

h32= - ht~2 (1 + 3rl)

h22 . h32(5,919 - 81]2)

h42= - ~~ (0,919 + 151]2- 6h122)

-h32)hó2 =---:M2

Poznámky. Kriiger ([1], 1912) se prvni zabýval přímým
převodem souřadnic jednoho Gaussova pásu na souřadnice
pásu sousedního. Zvolil vztažné body na osovém poledníku
sousedniho pásu a vytvořil transformačni rovnice na základě
obecné theorie konformniho zobrazováni. Jeho postup byl
uveden v tomto článku s patřičným objasněním, které v publikaci
Kriigerově neni dostatečně podáno.
Kriiger nesestavil žádných tabulek k těmto transformacím

a k ulehčeni výpočtů přetvořil rovnice (8) na goniometrický
tvar po1oženim

L1x = d' cos 15
hn•l = kn' cos oen

1 k"
Tn = ----ni m

Ay = d' sin 15
hn,s = kn • sin oen

takže

L1x' = huLlx - h12L1y + dSTs cos (215+ Ps) +
+ dSTs cos (315+ Ps) + d4T4 cos (415+ P4) + . .. (40)

L1y' = huLly + h12L1x + dSTs sin (215+ Ps) +
+ dSTs sin (315+ Ps) + d4T4 sin (415+ P4) + ...

Prvni členy by se také daly vyjádřit funkcemi

_l_d· cos (15+ y) a _1_ d' sin (<5+ y) .
m m

V r. 1919 ([2]) podal Kriiger přehled vzorců v úpravě (39).
Autoři obou tabulek, prof. Virovec a Rabinovič, prvni při-

padli na myšlenku, že sestavenim koeficientů rovnic do tabulky
můžeme tyto najít interpolací pro argument Xl = xo' takže
L1x = O a rovnice (8) se tak zjednoduší na tvar (9). Autoři
uvádějí svůj postup v časopise "Geodezist" 1932, v tabulkách
pro zobrazeni Besselova elipsoidu z r. 1933 (ty se v ČSR ne-
nalézají, pokud je známo) i v nejnovějších tabulkách pro zobrazeni
elipsoidu z r. 1952.
V dosažitelných pramenech se však všude uvádí hotové

rovnice, bez theoretického odvozeni a k rovnicím (8) se dochází
oklikou přes goniometrické rovnice (40), převzaté od Kriigera.
Po přímém odvozeni rovnic (8) na základe obecné theorie

konformní transformace je jakékoliv uvádění goniometrických
rovnic (40) již zbytečné; jejich uvedeni v citovaných pramenech
také neslouží příliš k jasnosti a spíše čtenáře mate v pochopeni
podstaty prováděné transformace; nakonec se podle těchto rovnic
transformace neprovádí. Logický postup je odvození rovnic (8)
a z nich rovnic goniometrických a ne naopak.
Myšlenky obou sovětských autorů použili později Reichsamt

ffu Landesaufnahme, K. Jordan (1942). Křovák (1943) při
aplikaci Hirvonenova postupu umístění vztažných bodů na
hraničnim poledniku a další.
V tabulkách, které vydal "Geodezizdat" v r. 1952 je několik

tiskových chyb. Ve znaménkách je to ve vzorcích pro koeficienty
hl' D, Dl' El> hs2' Ve vzorci pro hl má být součin hlS . h2l> pro
h3l má být huS. Tabulky hodnot C a CI jsou vesměs tabulkovány
pro argument - L1y a nikoliv L1y. K tomu by patřily poněkud
jiné číselné hodnoty vlivem členů ELly4 a ElLly4, které neměni
znaménko při změně znaménka L1y, avšak uplatňuji se až při
velkých hodnotách L1y (kolem 200 km). Velká kladná L1y však
při běžných transformacích nepřicházeji v úvahu, a proto při
malých kladných L1y změníme jen znaménko u c.
Na str. 7, předposledním řádku, má být 999,96; na str. 8,

řádku 17.má být - 0,00002279 ... a na 31. řádku - 0,03646234.
Přezkoušeni tabulek ukázalo správnost číselných hodnot

v tabulkách, takže jde jen o tiskové chyby. Nepřesnost vzorce
pro hn, převzatá z Kriigera, nemá prakticky vlivu na čiselné
Výpočty.

Seznam citované literatury:
[1] L. Kriiger "Konforme Abbildung des Erdellipsoids in der

Ebene", Potsdam 1912.
[2] L. Kriiger: "Formeln zur konformen Abbildung des Erd-

ellipsoids in der Ebene", Berlín 1919.
A. M. Virovec i B. N. Rabinovič: "Preobrazovanie kordinat
Gaussa-Krjugera", Geodezist 1932

A. M. Virovec i B. N. Rabinovič: "Tablicy dlja preobrazo-
vanija prjamougolnych koordinat", Moskva 1952

[3] J. Bohm: "Matematická karrografie" II. díl, Brno 1951.

Trapsformace souřadnic mezi sousedními pásy
Gaussova zobrazení v praxi

Ing. František Štorkán 516: 526.832

Ovod do problému transformace souřadnic u nás v ČSR. Sovětské tabulky A. M. Virovce a B. N. Rabinoviče a historie
problému transformace souřadnic mezi sousedními pásy Gaussova zobrazení. Obecné vzorce. Popis tabulek a jejich užití
v praxi s příkladem. Různé případy převodu souřadnic. .

Naši zeměměřičtí inženýři a technici, kartografové
a počtáři budou se zabývat v. příštím údobí budování
nových .celostátníchmapových děl v oficiální serii měřítek,
počínaje 1 : 1 000 000 a konče 1 : 500, výpočty a převody
souřadnic mezi sousedními pásy Gaussova zobrazení.
K těmto účelům sestavili známí sovětští vědečtí pracovníci
v oboru geodesie a kar:tografieA. M. Virovec a B. N.
Rabinovič "Tablicy dlja preobrazovanija prjamougol-
nych koordinat" pro elipsoid Krasovského. [1] V tomto
článku chceme našim praktikům přiblížit. tyto sovětské
tabulky, na praktickém příkladě ukázat způsob jejich užití
a připravit tak naše odborníky k praktickým úkolům,
před něž jsou postaveni rozhodnutím Ústř~dní správy

geodesie a kartografie o zavedení Gaussova zobrazení
elipsoidu Krasovského pro celostátní mapování na území
Československa.
Pro geodetické, topografické a kartografické práce

v ČSR zavádíme nové systémy pravoúhlých rovinných
souřadnic odvozených zobrazením zemského elipsoidu
prof. F. N. Krasoyského (1878-1948) do roviny
v zobrazení Gaussově. Podle tohoto způsobu zobrazení
dělí se povrch zemského elipsoidu na pásy podél t. zv.
základních poledníků o rozměrech 3° nebo 6°zeměpisné
délky. V druhém případě se pás shoduje s odpovídajícím
sloupcem miliontinových map a základní poledník je
střednímpoledníkem sloupce listů miliontinové mapy.
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V šestistupňových pásech vznikají značná délková
skreslení dosahující v blízkosti okrajových poledníků
v ČSR až + 62 cm/km. Proto se pro budování mapových
děl velkých měřítek používá třístupňových pásů, u níchž
je okrajové délkové skreslení asi čtyrnásobně menší.
Z toho pak vyplývá nutnost v mnoha případech pře-
počítávat hodnoty souřadnic ze šestistupňového pásu
do třístupňového a naopak. Československá republika
se zobrazí v pěti třístupňových pásech, které mají mezi
sebou čtyři překrytové zony, v nichž bude opět třeba
provádět transformace souřadnic z jednoho pásu do
druhého, sousedního.

Úkol transformace možno řešit různými způsoby
uváděnými v učebnicích a literatuře; převodní vzorce
nebo postupy jsou vždy dosti složité.

K zjednodušení a urychlení převodních výpočtů
používá se proto s výhodou v praxi speciálních tabulek
pro převod souřadnic; z nich nejlepší byly vypracovány
a publikovány sovětskými vědci; s nimi chci v tomto
článku blíže seznámit široký okruh čtenářů našeho
časopisu, kteří se budou zabývat těmito ,úkoly v praxi.

Z historie problému transformace souřadnic
mezi sousedními pásy Gaussova zobrazení
Po prvé se otázka transformace souřadnic mezi soused-

ními pásy v zobrazení Gaussově projednávala na geode-
tické konferenci o vypracování urychlených mapovacích
a kartografických method pro zmapování území Uralského
Kuzblj.su,která se konala roku 1931 N Leningradě z inicia-
tivy Komunistické akademie CIK SSSR. V geodetické
komisi této konference byl vedle jiných referátů vyslechnut
a projednán referát A. M. Virovce na thema o převodu
pravoúhlých rovinných souřadnic a možnostech realisace
řešení této úlohy.

Výsledky prací A. M. Virovce sledujících další zdo-
konalení způsobu převodu souřadnic vedly k velmi pros-
tému řešení, které umožnilo sestavit speciální tabulky,
velmi značně zjednodušující transformaci souřadnic.

První vydání "Tablic dlja preobrazovanija koordinat
Gaussa- Krjugera", sestavených A. M. Virovcem a B. N.
Rabinovičem v r. 1933, odpovídalo rozměrům tehdy
v SSSR užívaného elipsoidu Besselova. Se zavedením
elipsoidu F. N. Krasovského do praxe geodetických,
topografických a kartografických prací v r. 1946 byly
zmíněné tabulky přepracovány týmiž autory, při čemž
jejich rozsah co do zeměpisné šířky byl značně rozšířen
(od 33°30' do 76°30').

Tabulky A. M. Virovce a B. N. Rabinoviče jsou se-
staveny tak, že lze jimi provést prakticky převody souřadnic
ve všech případech, a to:

a) ze třístupňového pásu do sousedního (západního nebo
východního) třístupňového pásu,

b) ze třístupňového pásu do západního ,nebo východ-
ního šestistupňového pásu a naopak a .

c) ze šestistupňového pásu do sousedního (západního
nebo východního) šestistupňového pásu přes pás tří-
stupňový, jehož základní poledník je styčným poledníkem
dvou sousedních šestistupňových pásů.

Vzorce
Známe souřadnice Xl' YI bodu P v daném pásu a máme

stanovit souřadnice X2' Y2 téhož bodu v sousedním pásu.
Tato úloha je v tabulkách A. M. Virovce a B. N. Rabino-
viče řešena podle vzorců: '

x2 = Xo + (a + b Lty lO-IO)Lty + C (1)
Y2 = Lty + (al + blLty . lO-IO)Lty + CI (2)

kde Xo značí délku poledníkového oblouku od' rovníku
k pomocnému bodu Po, který je na základním poledníku
druhého pásu a má úsečku Xo (v souřadnicové soustavě
prvého pásu) rovnou přesně Xl' a vyhledá se z tabulek
k argumentu Xl;

Lty =YI - Yo
Yo značí pořadnici pomocného bodu Po (v souřadnicové
soustavě prvého pásu) a vyhledá se rovněž z tabulek
k argumentu Xl;

koeficienty a, al , b, bl, C, CI jsou funkcemi zeměpisné
šířky, t. j. také souřadnic Xl prvního pásu.

Tab. I. Pnkwd
přechodu ze západního tnstupňového pásu do východního

třístupňového pásu s příslušnou kontrolou.

E:~ Kontrolní
Symboly Hodnoty v m výpočet

~'~ Hodnoty v m

1 Xl 5435396,49 ( ) 5 435 486,86
2 _ Yl + 107381,54 :!= 111950,82
3 Yo + 219452,37 219448,80

7 Lly - 112070,83 - 107497,98
12 (al + blLlyl0-l0)Lly + 120,00 + 116,42
14 CI + 0,01 + 0,01

16 I Y2 I - 111950,821 (:!=) 107381,55

4 Xo 5431057,86 5431148,24
13 (a + bLlyl0-l0)Lly + 4428,77 + 4248,06
15 c + 0,23 + 0,20

17 I XI
\

5 435 486,86 I 5435396,50,
5 a - 0,03 950 571 - 0,03950619
8 bLly 10-10 - 1186 - 1137

--
10 Q + bLty 10-10 - 0,03 951 757 - 0,03 951 756
--

6 Ql - 0,00 137 217 - 0,00 137 217
9 blLly 10-10 + 30146 + 28916

11 Ql + bl' Lly 10-10 - 0,00107071 - 0,00 108301

Jejich rovnice a theoretické odvození jsou uvedeny
v článku prof. Ing. Dr Josefa Bohma: Theoretický základ
tabulek prof. Virovce a Rabinoviče k transformaci Gaus-
sových souřadnic, Geodetický a kartografický obzor,
č. 4, sv. 1/43, str. 66, Praha, 1955, na který čtenáře
odkazujeme. V původních sovětských tabulkách z roku
1952 jsou uvedeny jen konečné výrazy pro tyto koeficienty
bez odvození.

Schematické znázornění transformace podle uvedených
vzorců je patrno z obr. 1 a 2 citovaného článku prof.
Bohma.

Popis tabulek a jejich užití v praxi
Tabulky pro převod souřadnic podle vzorců (1) a (2)

sestávají ze tří částí. První část, se záhlavím" Tabulky J",
obsahuje hodnoty veličin Yo a Xo a koeficienty a, al'
ba bl> vypočítané k argumentu Xl' t. j. k úsečce souřadnic
bodu určených k převodu.
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V "tabulkách II a III" jsou udány hodnoty veličin
C a ~ jako funkce dvou argumentů Xl a L1y.
Pravidlo k používání tabulek a pořadí výpočtu je nej-

lépe patrno na příkladě. Viz tab. I a obr. 1.

\
.~

1 ... základní poledník 1. p~su,
2 . . . základní poledník 2. pásu,
Xl' Yl ... pravoúhlé rovinné souřadnice bodu P v 1. pásu
(Pl),
x2' Y2 ••• pravoúhlé rovinné souřadnice bodu P v 2. pá-
su (P~, .
Xo == xl,Yo ..• pravoúhlé rovinné souřadnice pomocného
bodu Po (ležícího na základním poledníku 2. pásu)
v 1. pásu (POl),
Xo, O ... pravoúhlé rovinné" souřadnice pomocného
bodu Po v 2. pásu (P02). .

Bod P určený v pásu č. 1 má souřadnice:
Xl = 5435396,49 m Yl = + 107381,54 m

Je třeba určit souřadnice X2, Y2 téhož bodu vztažené
k základnimu poledníku pásu č. 2 (sousední pás).
Podle uvedeného příkladu vypíšeme dané souřadnice

Xl a Yl' Potom k hodnotě Xl jako k argumentu vyhledáme
z "tabulek I" (jejich ukázku viz tab. II) hodnoty veličin
Yo, Xo a koeficientů a a al a zapíšeme je do schematu
k č. 3, 4, 5 a 6.
Hodnoty Yo, Xo a a se interpolují s výhodounapočítacím

stroji takto:
V nastavovacím počitadle se nastaví veličina 0,39649km,

doplňující tabulkovaný argument Xl = 5 435 km dané
veličiny Xl našeho příkladu, a vynásobí se postupně
tabulkovanými diferencemi interpolovaných veličin. Ze
získaných součinů vypustíme posledních 5 desl;tinných
míst, zbývajcí součin zaokrouhlíme a dostaneme opravy
k hodnotám Yo, Xo a a, vzatým z tabulek pro argument
Xl = 5435 km.
Koeficient al se mění jen. pomalu, takže jeho hodnotu

stačí vyhledat k argumentu odpovídajícímu Xl bodu P.
Ve schematu je označen číslem 6. Nyní vypočteme rozdíl
pořadnic L1y = Yl - Yo, zapíšeme jej do schematu pod
č. 7, nastavíme v nastavovacím počitadle počítacího stroje
zaokrouhlený na nejblíže nižší desetinu metru a vynásobíme
koeficienty b a bl• Tyto pozvolna se měnící koeficienty
se vyhledají z "tabulek I" k argumentu Xl' Z vypočítaných
součinů odrazíme zprava doleva posledních 6 desetinných
míst, zaokrouhlíme příslušně poslední platnou cifru
a zapíšeme je ve schematu pod č. 8 a 9.
Vyhledáním koeficientů b a hl je ukončeno hledání

v "tabtI1kách I". K zamezení chyb je třeba uvážit a zapsat
do schematu znaménka součinů ještě před jejich vyčíslením.
Nyní na řádkách označených č. 10 a 11 schematu vy-

počteme součty a + bL1y • 10-10 a al + blL1y . 10-10,
kterými vynásobíme veličinu L1y, kterou jsme si po-
nechali nastavenou v nastavovacím počitadle počítacího
stroje od předchozího násobení. Získané součiny zmenšíme
o sedm posledních desetinných míst (počítáno zprava
doleva, od konce) a příslušně zaokrouhlíme.
Zaokrouhlením a zmenšením výsledků (co do počtu

cifer) zachováváme požadovanou přesnost, jak je patrno
z příkladu. Výsledné zaokrouhlené součiny zapíšeme ve
schematu na řádky č. 12 a 13.
Potom jdeme do "tabulky II a III", odkud vyhledáme

opravy C a CI a zapíšeme je v schematu podle předpisu
v řádcích označených č. 14 a 15.
"Tabulky II a III" jsou sestaveny plošně ke dvěma

argumentům (Xl a L1y) s takovým krokem, že veličiny C
se určují interpolací toliko podle argumentu L1y a veličiny
CI se .vyberou bez interpolace vůbec.
Tohoto cíle bylo dosaženo příslušným zhuštěním argu-

mentu Xl'

Interpolace v tabulkách je usnadněna doplňujícími
tabulkami "partes proportionales".
Veličina C má opačné znaménko než L1y a CI prakticky

vždy si zachová znaménko dané tabulkami.
Každá převáděná souřadnice se dostane součtem tří

sčítanců a zapíše se ve schematu: x2 pod č. 17 a Y2 pod
č.16.
K zajištění kontroly doporučuje se buď vyčíslení provést

nezávisle dvěma počtáři, nebo řešit opačnou úlohu,
t. j. k získaným souřadnicím x2 a Y2 najít souřadnice
Xl aYl'

Různé případy převodu souřadnic
Jak jsme již poznamenali na začátku, máme různé

případy převodu souřadnic, k nimž je třeba si zapamatovat
některé zásady. Náš příklad, tab. I, je ukázkou převodu
souřadnic bodu ze zápa"dního třístupňového pásu do
sousedního východního třístupňového pásu. Na tomto
příkladě je objasněn nejobecnější postup výpočtu.
Kontrolní příklad vyčíslený v témže schematu (téže

Xl I Yo
I LI I Xo

I LI I a I LI I b al I bl 1 LI I
Xl

(km) (m) (m) (km)

- 0,03 + - 0,00137 ---
5434 219507,61 5429661,10 949818 1,058 217 26,906 5434

39,55 1000,19 539 5
5435 219468,06 5430661;29 950357 1,058 217 26,901 5435

39,56 1000,19 539 5
5436 219428,50 5431661,48 950896 1,058 217 26,896 5436
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tabulce) je ukázkou převodu souřadnic z východního
třístupňového pásu do západního třístupňového soused-
ního pásu. V tomto případě je třeba se řídit tímto pra-
vidlem:
U daného Yl změní se znaménko (uvedeno v příkladě

v oblých závorkách), načež se počítá v témže pořádku
jako v příkladě vlastním. K získané pořadnici se přidá
opačné znaménko.
Podobně počítáme případy přechodu z třístupňového

pásu do šestistupňového a naopak.
Při přechodu ze šestistupňového do sousedního šesti-

stupňového pásu je třeba řešit dvěúlohy: Nejprve vzhledem
k stykovému poledníku šestistupňových pásů a potom
vzhledem k základnímu poledníku druhého šestistupňo-
vého pásu, a to tak, že nejprve transformujeme souřadnice
prvního šestistupňového pásu do třístupňového a z nich
přejdeme k souřadnicím druhého pásu šestistupňového.
Tabulkami lze transformovat souřadnice jen těch bodů,

jejichž vzdálenost od základního poledníku nepřesahuje
3°30', což odpovídá maximálnímu překrytu 0,5° za
stykovým poledníkem dvou sousedních šestistupňových
pásů.
Hledané souřadnice X2 a Y2 získané transformací po-

pisovanými tabulkami se mohou lišit vlivem zaokrouhlení
tabulkových hodnot v maximálním rozpětí ± 2 cm od
souřadnic získaných převodem přes zeměpisné souřadnice
podle přesných vzorců.

Závěr
Nové mapovam v ČSR bude vyžadovat urychlené

vydání těchto tabulek přizpůsobených zeměpisným šířkám
našeho státu. Lze doufat, že spoluprací Ústřední správy
geodesie a kartografie, Státního nakladatelství technické
literatury a zeměměřické fakulty ČVUT v Praze dojde
ještě během roku 1955 k vydání těchto tabulek pro
potřeby československa v rozsahu od 47°40' do 51°20'
zeměpisné šířky. Z podnětu prof. Bohma měl jsemmožnost
včas připravit rukopis "Tabulek pro transformaci
Gaussových rovinných souřadnic" pro potřeby ČSR
k tisku. Smyslem tohoto článku je instruktivním způsobem
připravit naše kartografy a počtáře na úkoly, které je
očekávají a kterým připravované tabulky budou sloužit.

Použitá literatura:

[1] A. M. Virovec a B. N. Rabinovič: Tablicy dlja pre-
obrazovanija prjamougolnych koordinat, Mosk~a, 1953.

Zlepšovací návrhy, problémy a stanoviska
Thematický seznam úkolů, dalši cesta k usnadněni
a zlepšeni geodetických a· kartografických prací

526.8./9 :331.876
Zlepšovatelská a novátorská činnost pomáhá při plnění

mírových úkol:\1v oboru geodesie a kartografie tím, že
zlepšené pomůcky některé úkony usnadňují, zrychlují
nebo zdokonalují. Při dosavadním zlepšovatelském hnutí,
které se vyvíjelo živelně podle zálib jednotlivců majících
sklony k vynálezectví a zlepšovatelství nebo podle náhody
na čem a s čím takoví jednotlivci pracovali, přicházela
část iniciativy a úsilí. pracujících na zmar. Zlepšovatelé
tu sice nacházeli plné uspokojení ve své práci proto, že si
volili práci obílbenou, ale celek neměl vždy z jejich úspěchů
maximální užitek. Někdy byl výsledek jejich práce využit
jen částečně, mohl-li se předmět zlepšení uplatnit jen při
pracích konaných v malém rozsahu a nebo se nevyužil,
protože práce, pro něž měl význam, byly pi'ávě na tak
nízkém stupni důležitosti, že byly dočasriě vytlačeny
pra'Cemijinými, důležitějšími. Naproti tomu byly zaned-
bávány pracovní úseky, kde bylo nutno starat se o zlepšení
pomůcek již proto, že šlo o práce masové, kde každá
minuta ušetřená zlepšením pomůcky by se násobila
tisícovkami opakovaných úkonů a přinášela podstatné
úspory na čase.
Vládní nařízení ze dne 12. května 1953 Č. 49 Sb.

o seznamech thematických úkolů pro vynálezce a zlepšo-
vatele v oborech výroby navazuje na neplánovaný stav
tvůrčí iniciativy pracujících ve vynálezectví a zlepšovatel-
ství a sleduje účel zaměřit jejich tvůrčí činnost tak, aby
vynálezy a zlepšovací náměty pomáhaly především
v nejdůležitějších výrobních odvětvích při odstraňování
úzkých mist a překážek v plnění plánu, zvyšovaly pro-
duktivitu práce, snižovaly pracnost výkonů.
Zdálo by se, že vynálezecká a zlepšovatelská činnost se

nedá plánovat, že skvělé myšlenky a nápady přicházejí
většinou jen náhodou. Avšak zkušenosti ze Sovětského
svazu a z četných našich závodů ukázaly, že usměrňování

vynálezecké a zlepšovatelské činnosti přineslo velmi
uspokojivé výsledky. Nejde tu ovšem o plánování v pravém
slova smyslu, s termíny, kdy by měly být určité vynálezy
odevzdány. Ukazuje se vlastně jen příležitost, kde by
bylo možno něco zlepšit nebo něco nového objevit tak,
aby to bylo mimořádně vítáno. Touto příležitostí jsou
právě seznamy thematických úkolů, jejich propagace
a zdůrazňování nejdůležitějších z nich vypisováním sou-
těží s prémiemi.
Také Ústřední správa geodesie a kartografie nastupuje

tuto cestu. Vybídla všechny své ústavy, aby podle svých
úkolů, podle úzkých míst a překážek v plnění plánu
a podle zkušeností z praxe navrhly thematické úkoly.
Vycházela ze zásady, že nejnaléhavější úkoly mohou být
zjištěny a nejlépe formulovány právě na pracovišti, kde se
potíže vyskytují přímo v práci. Podle návrhů byl sestaven
seznam, který je dále uveden a bude rozšířen na všech
pracovištích. Do seznamu byly pojaty i některé úkoly
snadnější k řešení a menšího dosahu, aby se každý mohl
pokusit o 7lepšovacíčinnost. Vyvolá-li seznam zájem
i těch pracujících, kterým dosud nepřišlo na mysl zabývat
se zlepšováním a vynálezectvím,' splnil by již tím veliký
úkol.
Neboť často jde jen o odvahu, o to, jednou začít.

Probuzený zájem pak často přivede k nadšení pro určitou
práci a úspěchy' se již musí dostavit, někdy překvapující.
Pro letošní rok se uveřejňuje jako začátek usměrňování

zlepšovatelské činnosti jen těchto 20 úkolů:

Thematický seznam úkolů
pro zlepšovatele

Č. 1 - Ochrana mapového (vyměřovacího) listu:
Polohopisná a výškopisná kresba mapového listu se
ochraňuje různou improvisací - průhledným pa-
pírem, balicím papírem a pod.
Nedostatky: Papír se stále poškozuje nebo není
dostatečně průhledný.
Požadavky zlepšení: Najít takový kIyt mapového
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listu, aby byl průhledný, posunováním eklimetru při
měření se nepoškozoval a eklimetr byl při měření
vždy umístěn nad kresbou.

Č. 2 - Připevnění mapového (vyměřovacího) listu:
Upevňuje se k desce měřického stolku buď železnými
šrouby nebo lepicí páskou.
Nedostatky: Uvedené způsoby nevyhovují. Ekli-
metr na okrajích listu neIl}á stabilitu, stále se naklání.
Požadavek zlepšení: Desky měřických stolků
upravit tak, aby vyměřovací list zapadl do kovového
rámu, ve kterém by mohl být upevněn bočními
šrouby a jeho povrch byl v rovině rámu.

Č. 3 - Eklimetr Hildebrand:
Je uložen v dopravní skříňce, s kterou je přenášen.
Nedostatky: Dopravní skříňka je příliš těžká a tak
přístroj je zpravidla přenášen volně v ruce nebo
v aktovce. .
Požadavek zlepšení: Navrhnout lehkou skřínku
k přenášení eklimetru při podrobném měření.

Č. 4 - Měřické latě - tacheometrické a nivelační:
Ne d o s ta t k y : Latě doposud užívané jsou příliš
těžké, číslování latí je nepřehledné, takže čtení měřiče
značně unavuje. V zalesněném terénu hledá měřič
těžko postavení latě a také dosavadní používané
nátěry stupníce nejsou vhodně voleny.
Požadavky zlepšení: Navrhnout latě z lehkého
a trvanlivého materiálu (vyztužená překližka ap.).
Navrhnout vhodné signalisační zařízení pro hledání
latě v přítmí, barvy nátěru (zaměnit bílou barvu
barvou žlutou), jednodušší číslování lati - vyřešit
prostě celou konstrukci měřických lati pro všechny
účely.

Č. 5 - Vtiskovací značky; kreslení čísel a popis map:
Nový značkový klíč je obsáhlý a některé značky jsou
ko~plikované.
Nedostatky: Podrobnosti u některých značek jsou
těžko zapamatovatelné. Složitější značky vyžadují
velkou kresličskou zručnost. Vliv složitějších kreseb
na časové normy.
Požadavek zlepšení: Navrhnout vhodné vtisko-
vad šablonky alespoň těch nejobtížnějších a nejběž-
nějších značek pro mapy měřítek I:5 000
I:10 000, a I:25 000. Uvážit i to, zda bude nutno
opustit dosavadní způsob rytí a přikročit zase ke staré
methodě kreslíčské. Navrhnout případně jakýsi typ
číslovačky pro nátisk parcelních čísel, výškových kót
a všech čísel, pokud se v mapových listech vyzna-
čují. Věnovat se myšlence "Kartotypu", pokud jde
o popis map velkých i malých měřítek.

Č. 6 - Universální geodetické pravítko:
Dosavadní nedostatky: Na dosavadních tacheo-
metrických pravítkách nelze počítat přímo a dosti
přesně nadmořskou výšku bodu a pravítko rovněž
nestačí svpu přesnosti pro výpočty souřadnic bodů
polygonových pořadů a jiných přesnějších výpočtů
geodetických.
Požadavek zlepšení: Zdokonalit logaritmické pra-
vítko tak, aby nahradilo většinu nomogramů a po-
četních tabulek a při tom vynikalo rychlostí výpočtů.
Navrhnout, zda bude účelrtější vyhotovit odděleně
pravítko tacheometrické a jiné pravítko pro výpočty
souřadnic bodů polygonových pořadů. Zároveň je
také třeba vyřešit pravítko pro dělení šedesátinné
a setinné.

Č. 7 - Přenosné signály o výšce do 30 m:
Nedostatky: Při zaměřování zhušťovacích a vlíco-

vacích bodů v prostorech, kde není již zachována
signalisace na trig. bodech, je práce velice obtížná
a obnovování dřevěných staveb je nákladné a příliš
zdlouhavé.
Požadavky zlepšení: Navrhnout jednoduchou
přenosnou konstrukci pro signalisaci až do výšky 30 m.

Č. 8 - Transportéry používané pro vyhotovování map
1:5000:
Doposud byly obvykle používány transportéry
"Metra".
Nedostatky: Praxe ukázala, že se vyskytují hlavně \
tyto nedostatky v konstrukci:
a) špatné nastavování při orientaci,
b) vadné vedení diametrálního ramene jehlou, která
je příliš krátká,
c) manipulační prostor kolem počátku měřítka je
malý, takže je možno vynášet body pro měřítko
I : 5 000 až od 30 m.
Požadavky zlepšení: Navrhnout buď konstrukční
změny dosavadního transportéru nebo podat návrh
na transportér nového typu. Při tom je třeba již
vyřešit i obojí dělení kruhu (setinné i šedesátinné)
a možnost využití i při mapování v měř. I: 10 000.

Č.9 - Vytyčovací hranolky (pentagony):
Nedostatky: Vytyčování pravého úhlu dosavad-
ními hranoly je ve svahu obtížné, někdy nemožné.
Požadavek zlepšení: Navrhnout takovou kon-
strukci hranolků, aby bylo lze vytyčovat pravé úhly
při strmých záměrách.

Č. 10 - Doplnění kruhového koordinátografu Haag-Streit:
Pro nedostatek setinných strojů používá se při
měření polární methodou též strojů šedesátinných.
Nedostatky: Při vynášení bodů chybí kruhové
koordinátografy s dělením setinným.
Požadavky na zlepšení: Navrhnout úpravu kruho-
vého koordinátografu, aby jej bylo možno použít
i v případě, že bylo při měření použito strojů s dělením
šedesátinným.

Č. 11 - Nitkový tacheometr:
Určování polohy a výšky podrobných bodů provádí
se zpravidla troj nebo dvojnitkovou tacheometrií,
t. j. čtením průmětu vodorovných nití nitkového
kříže měřícího stroje na stupnici svislé latě.
Nedostatky: Čtení nití na stupnici latě značně
namáhá zrak a unavuje, poněvadž je nutné čísti
současně obě krajní nitě. Na větší vzdálenosti je
čtení nepřesné, poněvadž odhad centimetrového
dělení je nepřesný. Také zapisování měřených údajů
je komplikované.
Požadavky zlepšení: Nahradit čtení laťového
úseku podle nití dvojobrazovým zařízením, vytvoře-
ným hranolem typu "Arreger" ve spojení se svislou
latí. Dělení latě třeba upravit tak, aby se dalo lehko
a spolehlivě číst i na větší vzdálenosti.

Č. 12 -:- Tacheometrická lať svislá:
Při tacheometrickém měření se používá svislé latě

. s požadavkem, aby lať byla postavena skutečně svisle.
Nedostatky: Svislé držení latě závisí na pomocní-
kovi, na jeho svědomitosti, poněvadž měřič od stroje
nemá možnost kontrolovat její svislou polohu.
Požadavek zlepšení: Doplnit svislou lať takovým
zařízením, .aby si měřič mohl sám zkontrolovat
svislou polohu latě v dalekohledu, přímo od stroje.
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Č. 13 - Zhotovení konceptu mapy rytinou do laku na
astralonu:
Dosavadní způsob spočíval ve zhotovení fotonegativu
z daného podkladu a vyhotovení modré kopie nebo
tisku. Koncept byl řešen na této modré kopň. Pro
kresbu originálu bylo třeba zhotovit další negativ
a modré kopie.
Nedostatky: Při použití barevné mapy jako pod-
kladu jest někdy velmi obtížné zhotovit kvalitní,
dobře čitelný negativ. Kromě toho je nutno zhotovit
dva negativy a dvakráte modré kopie.
Požadavek zlepšení: Nalézti vhodný lak (polevu)
na astralon, mající následující vlastnosti:
a) aby dobře přilnul a po delší době neoprýskal,
b) byl vhodný pro rytinu (dostatečně vláčný),
c) byl průhledný tak, aby kresba podložená pod
astralon byla čitelná,
d) dostatečně kryl proti osvětlení, aby rytinu bylo
lze kopírovat na citlivou vrstvu;
z takto vyhotoveného konceptu by bylo možno zho-
tovit přímo modré kopie pro kresbu originálu v po-
měru 1 : 1 nebo použít jej při změně měřítka k pro-
mítání.

Č. 14 - Zhotovení tiskových kopií přímým fotografováním:
Je-li vyhotoven originál na neprůsvitné hmotě, je
nutno pořídit nejdříve negativ, ten vyretušovat
a z něho pořídit kontaktním kopírováním kopie
pro tisk.
Nedostatky: Při malých nákladech jsou vyhotovení
fotonegativu a retuš poměrně drahé.
Požadavky zlepšení: Vyřešit problém přímého
fotografování na scitlivělou kovovou desku (emulsí)
pro tisk s plochy. U jednoduchých kreseb, které je
třeba tisknout v malých nákladech, odpadne pak
zhotovování fotonegativu.

Č. 15 - Zhotovení' černé kopie na astralon. z negativu:
Dosavadní způsob používaný v KRú umožňuje
zhotovit přímo positivní barevné kopie na astralon
(hnědáky), které mají však malou trvanlivost, snadno
se poškodí kresba. Z nich je nutno často vyhotovit
pak dokonalou, trvan).ivou (zaleptanou) černou posi-
tivní kopň.
Ne d o st a t k y : K provedení konečného výsledku,
t. j. získání dokonalé černé positivní kopie je třeba
zařadit jako meziproces zhotovení hnědé kopie na
astralon.
Požadavky zlepšení: Navrhnout takový výrobní
proces, který by umožnil přímé kopírování z negativu
na astralon, jehož výsledkem musí být kopie, u které
se kresba při dalším používání nesetře.

Č. 16 - Používání astralonové tuše a odstranění staré
kresby:
Litografie zhotovené na astralonu je nutno odstranit
(starou kresbu), aby mohl být astralon použit pro
jiné práce. Doposud to bylo prováděno obroušením
astralonu nebo i chemicky.
Nedostatky: Broušení astralonu je obtížné a drahé.
Bylo zjištěno, že při něm dochází k narušování
povrchové vrstvy podložky a astralon ztrácí svoji
nejdůležitější vlastnost, t. j. zachování neproměnli-
vosti rozměrů. Chemické smývání používanými
rozpouštědly neodstraní astralonovou tuš dokonale,
a kromě toho působí i na povrch astralonu;
Požadavek zlepšení: 1. je třeba najíti vhodné
rozpouštědlo astralonové tuše, které by chemicky
nepůsobilo na astralon, a při tom kresbu dokonale

odstranilo, 2. nahradit t. zv. astralonovou tuš jinou
tuší těchto vlastností:
a) dokonale krycí,
b) dobře splývající s pera,
c) aby na astralonu dobře držela a ani v pozdější
době neodprýskala (při nanášení, větší teplotě, které
je astralon vystaven při kopírování),
d) byla dobře smytelná některým rozpouštědlem,
které by nepůsobilo chemicky na astralon.

Č. 17 - Utvrzení želcltinové vrstvy na astralon:
Z negativu je možno zhotovit fotomechanickým
způsobem jinak velmi dokonalý positiv na průsvitnou
hmotu, s použitím chromoželatinové vrstvy a anili-
nových barviv.
Nedostatky: Želatinová vrstvička zabarvená ani-
linem (kresba mapy) není dostatečně trvanlivá.
Snadno se poruší při přenášení nebo jiné manipu1aci,
spojené s dalším používáním.
Požadavek zlepšení: 1. docílit dókonalého utvrzení
želatiny, nebo 2. nalézt takový lak, který by sloužil
jako ochranná vrstva vyhotovených kopií.
Lak musí mít tyto vlastnosti:
a) po zaschnutí vzdorovat nárazům (neodprýskávat)
b) musí být zcela průsvitný,
c) nesmí při polévání působit chemicky na želatinu
ani rozpouštět použitá anilinová barviva.·

Č. 18 - Zaměřování na fotografickém reprodukčním
aparátu:
Dosud bylo prováděno přiložením různých měřítek
na matnici, nejčastěji transparentních. Aparáty jsou
konstruovány tak, že obraz je zaostřen a zaměřován
na zadní stranu matnice. Matovaná strana, na kterou
zaostřujeme, je na straně matnicové desky, obrácené
k objektivu. Při vložení kasety s citlivou deskou musí
totiž přijít rovina emulse do roviny zaostření.
Nedostatky: Přiložíme-li měřítko na stranu mat-
nice, která je odvrácená od objektivu, může dojít
k nepřesnosti zaviněné tloušťkou skla, matnice-mě-
řítko není v rovině zaostření. Přiložit průsvitné mě-
řítko do roviny zaostření (za matnici) je velice obtížné,
zvláště při reprodUkci velkých originálů.
Požadavek zlepšení: 1. Provést konstrUkční
změnu aparátu tak, aby bylo možno obrátit matnici

. a zaměřovat přesně na straně "u fotografa". Bylo
by pak nutno změnit polohu kasety tak, aby rovina
emu1se byla ve stejném místě, ve kterém byla při
zaostření a zaměřování rovina přední strany matnice.
2. Zhotovit dokonalá posuvná měřítka opatřená
případně noniem, která by se pohybovala v rovině
zaostření, a kterou by bylo možno počátkem stupnice
nasadit na začátek měřené délky.

Č. 19 - Sestrojení přesného planimetru nového typu:
Nevýhody dosavadního typu: Nitkové plani-
metry vyžadují pracného odpichování, při němž se
často poškozuje kresba. Práce vyčerpává a při větších
plochách dochází často k omylům.
Požadavek zlepšení: Sestrojit planimetr, kde by
se úkony co nejvíce zmechanisovaly a zrychlily a vy-
loučilo odpichovací kružítko.

Č. 20 - Úprava měřických pomůcek pro bezpečnou a po-
hodlnou dopravu na motocyklech:
Nedostatky: Různé typy výtyček a nedostatečné
balicí prostředky na pásma, hřebíky a jiné, zdržují
při jejich přípravě pro převoz na motocyklu, a mohou
často zvýšit nebezpečí jízdy.
Požadavek zlepšení: Navrhnout normalisovaný
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typ výtyček (nejlépe po 4 do svazku) a způsob jejich
připevnění při dopravě motocyklem. Návrh doplnit
i pokud jde o dopravu pásem a hřebíků, po případě
elaborátů, motocyklem.

Uvedený seznam není definitivní a nebude nikdy uzav-
řen. Podle toho, jak v praxi porostou problémy a možnosti
zlepšování, budou přibývat nové úkoly, které budou ply-
nule zařazovány do původního seznamu, zároveň s vy-
pouštěním úkolů, které byly již vyřešeny.
Seznam nevylučuje řešení problémů, které v něm

nejsou uvedeny. Budou se tedy dále vyskytovat i vynálezy
a zlepšení, na něž pracující přijdou při své práci, oznámí je
a rozmnoží tak počet vyřešených úkolů o další, které by
přišly do seznamu jistě později. Aby těžší a složitější
úkoly nebyly zanedbávány, bude vypsána soutěž na jejich
řešení s premiemi a uveřejněna také v tomto časopise.
Dávajíce první seznam úkolů pro zlepšovatelena veřejnost,
přejeme mnoho zdaru všem, kteří se budou zabývat
vynálezectvím a zlepšovatelstvím v úkolech tohoto
seznamu. -Cí-

Úkoly užité geodesie V zeměměřické praxi
Poznatky z měřických prací na slapské zdrži

526.9:627.81

Měřické práce na slapské zdrži bych rozdělil do tří
skupin. Stavebně měřické práce v jímce slapské, zdrže,
měřické práce spojené s vyhotovením výkupního elabo-
rátu a konečně měřické práce spojené s vyhotovením
podkladů pro výstavbu a spolupráce při výstavbě nových
náhradních sídlišť.
Měřické práce první skupiny jsou celkem jednoduché,

ale velmi zodpovědné měřické operace, které jsou ztíženy
velmi omezeným a rušným pracovním prostorem, na kte-
rém se téměř denně mění terén. Stavebně měřické práce
v jímce jsem pr:ováděl bez předstihu, takže jsem nem~!
čas na vybudování trigonometrické sítě, což pOVaŽUji
za jednu z nejzávažnějších podmínek účelné a hospodárné
práce. Nakonec nejobtížnější měřická operace jest: přes
nejrůznější překážky, co nejpřesněji, změřiti délku, když
ji nelze určiti trigonometricky z dobré základny. RovI1ěž
jest nejvýš nutno, aby od samého začátku byla stavba
výškově připojena na československou jednotnou nive-
lační síť, COžse zdá býti tak samozřejmé. Vybudování
obou sítí bude nutně třeba pro pozorování deformace
hráze i po napuštění vodou. Budou-li tyto sítě vybudovány
předem, ušetří se značně práce a námahy. Přirozeně, že
při rozvržení sítí nelze šetřiti body, protože i při nejlepší
volbě, některé body přijdou nazmar.
Práce druhé skupiny možno rovněž značně zjednodušiti,

když budou konány s určitým předstihem. Do této sku-
piny patří vytyčení a označení čáry pro vyklučení lesů,
zhuštění trigonometrické sítě, polygonisace, nivelace
přesná a technická a konečně vytyčení čáry zátopy,výkupu
a zaměření obou čar pro zákres do katastrální mapy.
Tyto práce jsem byl nucen dělati v pořadí podle přání
investora, a proto se pokusím popsati technologický
postup, který bych pokládal za nejvýhodnější a nejhospo-
dárnější.
Předně je nutno pouze situačně zhustiti stávající

trigonometrickou síť tak, aby jednotlivé polygonové
pořady mezi trig. a zhušťovacími body byly délkově
kolem jednoho kilometru. Provésti vytyčení výkupní
čáry po dané kótě technickou nivelací. Tuto kótu nutno
co nejvíce dodržeti, protože z ní bude určena čára pro
vyklučení lesů a zátopní čára. Provésti omezníkování
výkupní čáry, pří čemž vložiti polygonové body tam, kde
znaky hranice výkupu nestačí pro polygonové pořady.
Zásadně tedy použíti znaky výkupu jako polygonové body,
protože jedna z nejobtížnějších 'prací jest přísun mezníků
v tak nepříznivém terénu. Každých přibližně 300 metrů
opatřiti mezník hřebovou výškovou značkou, v rostlých
skalách a na budovách mimo zátopové území, ne však

příliš vzdálených od vody, stabilisovati nivelační pořad
přesné nivelace, pokud ovšem není v blízkosti nivelační
pořad nebo je-li výšková síť příliš řídká. Při vytyčování
přesné nivelace počítati již s budoucími stavbami mostů,
sídlišť a podobně, aby síť přesných výškových bodů mohla
býti plně využita. Zaměřiti přesnou nivelaci a stabilisované
kameny s· hřebovými značkami používati jako přestavby,
aby výšky mohly býti vyrovnány. Při použití hřebových
podložek lze dOfáhnouti i ve velmi nepříznivém terénu
dobrých výsledků. Dále doporučuji zbytek polygonové
sítě a všechny znaky výkupu zaměřiti výškově technickou
nivelací, mezi výškově již určené znaky. Tato práce velmi
usnadní další práce, to jest vytyčení zátopové čáry a čáry
pro vyklučení lesů, jak již bylo shora uvedeno. Vytyčení
jest nejlépe provésti "štaflovámm" pomocí dvou dělených
2 m latí, z nichž vodorovná (vážní) jest opatřená libelou.
V pozvolném terénu je nutno použíti nivelace. Vytyčení
pomocí dvou latí má tu výhodu, že současně s převýšením
změřím i délku kolmice, což vzhledem k tomu, že zá-
topní čáru nelze přesně a do detailu zaměřiti, úplně postačí.
Čáru pro vyklučení lesů nutno v přírodě vyznačiti trvan-
livě a důkladně, hlavně když nedojde bezprostředně po
vytyčení ke kácení. Za nejlepší způsob stabilisace, který se
nejlépe osvědčil, pokládám označení čáry pro vyklučení
dřevěnými destičkami (30 cm X 15 cm) s napsanou kótou,
které nutno přibíti hřeby na porost do výšky 0,50 až
1,00 m. Potom by následovalo zaměření: bodů určených
protínáním, polygonové sítě, výkupních znaků a čáry
zátopy, ro:md k určení této čáry nebudou stačiti již při
vytyčování zaměřené prvky. Při měření polygonové sítě
nutno pamatovati na připojení na katastrální mapu a pevné
body zaměřiti rayony. Většinu výkupních znaků, které
nebudou totožné s polygonovými body, a čáru, zátopy
bude nutno zaměřiti polárně a všechny úsečky a pořadnice
vypočítati. D3poručuji vyhotoviti rámcové p3lní náčrty
v měřítku I:2 000, na silný snírnkový papír právě tak,
jako místopisy, souřadnice a výškové údaje, za účelem
snadného rozmnožení, protože mimo jiné použití, budou
otiskypolních náčrtů přiloženy ke geometrickým (poloho-
pisným) plánům, kde nahradí velmi pracnou zvětšenou
situaci.
Ohledně třetí skupiny prací se nebudu zmiňovati,

protože jde o práce běžně prováděné.
Zákres polygonové sítě do katastrální mapy možno

provésti buď transformací souřadnic na spojnici dvou
pevných bodů, nebo zvolením vhodných os v celých
hektometrech jednotné sítě. Tyto osy nutno však pečlivě
vykonstruovati. Podle získaných zkušeností, zákres po-
sledně jmenovaným způsobem provedený, velmi dobře
souhlasil na úplných mapových listech. Pro posouzení
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přesnosti provedeného zákresu jsem odsunul souřadnice
zaměřených pevných bodů z originálni mapy a pře-
transformoval je do jednotné sítě. Odchylky, které jsem
dostal proti původnímu výpočtu, jsou velmi přijatelné.
Současně jsem si ověřil skutečnost, jak reambulace
poškodila tak dobré dílo, jakým je katastrální mapa.

Ing. Karel Holý

Nezapomínejme na logaritmické pravítko
518.5

O použití logaritmického pravítka bylo zde již mnoho
naps~no. Přesto myslím, že nebude na škodu poukázat
na další možnosti.
Zeměměřič v praxi stále naráží na řešení Pythagorovy

věty. Uvedu zde 3 způsoby, při nichž nám logaritmické
pravítko dobře poslouží.
1. Při kontrole oměrných měr, při vyhledávání chyb

v úsečkách a pořadnicích na měřické přímce, kde se délky
pohybují v menších rozměrech asi do 25 m, můžeme
použít tohoto málo známého, ale zajímavého řešení:
Rovnici pro součet

upravíme na tvar
1 1

T'a±l=T'c,
který je možno vyřešit na logaritmickém pravítku.
Příklad: 4 + 3 = 7 vypočteme takto:
Nastavíme 1: 3 a násobíme čtyřmi, k výsledku 1,333

přičteme 1,0 a proti číslu 2,333 na pevné stupnici čteme
na pohyblivé stupnici 7,0.
Aplikujme nyní tento postup na mocniny. Máme-li
v, 2 + b2 ' h' .. 1 2 vseclst a , 1?-astavlmena orm stupmcI Iii .a, coz

se svou polohou kryje s výra~em+:a na dolní stupnici

Praktické řešení výrazu c = Va2 ± b2 vypadá tedy

k dl' 'tk ' , 1 .ta to: na ~ mm pravI u nastavlme vyraz b .a, proti

hodnotě a na dolní pohyblivé stupnici čteme na horní
2

pevné stupnici podíl :2 ' k to;nu připočteme (případně

odečteme) 1,0 a proti číslu :2 ± 1 na· horní pevné

stupnici čteme na dolní pohyblivé stupnici výslednou
hodnotu c.
Příklad: V42 + 32 = 5.
Na dolní stupnici nastavíme 1 : 3, proti číslu 4 na dolní

pohyblivé stupnici čteme na horní pevné stupnici 1,775.
Proti číslu 1,775+ 1 = 2,775 na horní pevné stupnici
čteme na dolní pohyblivé stupnici výsledek 5,00.
Jak vidět, praktické provedení je docela jednoduché.

Důležité je správné umístění desetinné čárky v hodnotě
2:2 . V pochybném· případě si určíme zhruba podíl

čtverců přibližných hodnot, zaokrouhlených na metry
nebo desítky metrů.
2. Vměřické praxi, zejména při měření oměrných měr

v polní trati, se často vyskytuje případ trojúhelníka, kde
jedna odvěsna je v poměru k druhé odvěsně malá. Roz-

vinutím v řadu dostáváme

V-- b2
a2±b2=a±2; -o,

kde o zastupuje součet dalších členů řady. Hodnotu
b2
2 vypočteme logaritmickým pravítkem. Hodnotu o

a v b 1 v d 100 o v dbpro pomer (; < "5 az o a = m muzeme zane at.

Pro větší poměr odvěsen jsem vypočetl tabulku oprav o
pro délky a = 100m, b = n až do 50 m.
Tyto opravy jsou záporné i pro případ c = Va2 - b2,

tabulky však lze v tomto případě použít pouze do hodnoty
n = 30. Pro větší hodnoty by bylo nutno vypracovati
zvláštní tabulku. Úsporně uspořádaný postup výpočtu
ukáži na příkladu:
Jest vypočísti délku přepony c pro odvěsny a =

= 86,50m, b = 34,80m. Na horní pevné stupnici na-
stavíme index na číslo 86,5, kde zůstane po celou dobu
výpočtu. K rysce indexu nastavíme na dolní pohyblivé
stupnici b = 34,8 a proti jedničce horní pevné stupnice
čteme na horní pohyblivé stupnici.!!.... = 13,99, z čehož
1 b2 699K Vy, la'd '"2 . (; = ,. nezmenene po oze 'ln exu nastavlme

horní pohyblivou stupnici na číslo b = 34,80 a proti konci

pevné stupnice čteme na pohyblivé stupnici!:- = 40,3: 100.
a

Pro tento poměr najdeme v tabulce opravu o = 30 cm
a násobíme jí číslo a = 86,5, na němž· máme nastaven
index. Výsledná oprava je 26 cm.
Délka c tedy je 86,50+ 6,99 - 0,26 = 93,23 (m).
Tato na pohled složitá operace trvá po nepatrném za-

cvičení q. minuty. .
3. Kde nevystačíme s tímto způsobem a nemáme k dis-

posici počítací stroj, postačí nám až do délek 1000m dvou-
stránková tabulka čtverců trojrnístných čísel.
Čtyrrnístné nebo 5rnístné číslo rozložíme na trojmístné

číslo a zbytek, na př.
298,34 = 298,00+ 0,34,

97,67 = 97,60 + 0,07.
Takto rozložené číslo umocníme podle vzorce

(a + b)2 = a2 + 2ab + b2,
kqe a2 najdeme v tabulce, 2ab vypočteme logaritmickým
pravítkem a b2 je nepatrná hodnota, kterou zanedbáme.
Obdobně postupujeme, když hledáme délku S, odpovída-
jící vypočtenému součtu čtverců. Od daného součtu
odečteme nejblíže nižší mocninu v tabulce, jíž odpovídá

číslo a. Vypočtený rozdíl ~ ...:...2ab a tudíž b = ~ .

Příklad: S = V98566
Součet čtverců 98 566
Nejblíže nižší mocnina " 97969 313,00 = a

R . .. . . .. 597
b = 597: (2 X 313,00) = 0,95
S = 313,95.

Z uvedených příkladů vidíme, že v mnoha případech při
vhodném výpočetním postupu vystačíme s mnohem
jednoduššími pomůckami, než na jaké jsme zvyklí, což
je důležité zvláště při polních pracích. Ing. Frant Suchý
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