


Plnění úkolů druhého pětiletého plánu a hlavní úkoly
v

třetího pětiletého plánu v geodézii a kartografii CSSR
lnž. Jaroslav Prl1ša,

předseda Ústřední správy geodézie a kartografie

Podíl odvětví geodézie a kartografie a jeho význam pro dobudování socialismu v ČSSR v letech 1956-1960. Zhodno-
cení jeho přínosu v této etapě na úseku výstavby prl1myslu zemědělství, školství, kultury, veřejné správy a národní
obrany. Perspektiva odvětví geodézie a kartagrafie a hlavní úkoly při budování vyspělé socialistické společnosti ve tře-
tím pětiletém plánu hospodářského rozvoje ČSSR na léta .1961-1965.

Při dovršení tak významného období v hospodář-
ském a politickém životě našeho státu, jakým byl
druhý pětiletý plán, je nutno hodnótit plnění úko-
lů vytyčených v odvětvích geodézie a kartografie,
jakých kladů bylo dosaženo a které nedostatky
brzdily docílení ještě lepších výsledků v naší práci.
Zkušenosti získané v průběhu plnění úkolů_v 2. pě-
tiletce budou důležitým činitelem pro dobrý nástup
a plněpí náročných úkolů geodetické a kartogra-
fické služby v dalším období - ve .třetím pětiletém
národa hospodářském -plánu ČSSR.
Odvětví geodézie a kartografie bylo ve druhém

pětiletém plánu pověřeno zajištěním těchto hlav~
ních úkolů:
1. Budování geodetických základů.
2. Celostátní mapování v měř. 1: 10000 (1: 5000)

v převážné části území.
3. Založení JEP v prvních 3 letech pětiletky a dal-

ší 'údržba "tohoto díla v souladu se skutečným
stavem v přírodě.

4. Technickohospodářské mapování ve velkých
měřítkách.

5. Vydávání map a éJ.tlasů pro školy a veřejnost
6. Geodetické a kartografické práce pro prolekční

činnost á vystavbu v ostatních odvětvích národ-
ního hospodářství.
Je potěšitelné konstatovat, že většina těchto

hlavních úkolů byla našimi ústavy nejen úspěšně
splněna, ale že tím celé odvětví geodézie a karto-

/ grafie nezklamalo důvěru strany a vlády, jež svým
rozhodnutím o vytvoření resortu ÚSGK vytvořily
základní předpoklady k úspěšnému plnění úkolů
odvětví geodézie a kartografie a k jeho dalšímu
rozvoji. -"
Kromě plnění těchto hlavních úkolů odvětví geo-

dézie a kartografie, zúčastnilo se velmi mnóho
pracovníků našeho odvětví práce ve veřejném ži-
votě jak v různých komisích národních výborll
tak i v organizacích KSČ, ROH, ČSM a v ostatních
společenských organizacích. '
, Plnění úkolů celého nároáního hospodářství ve
druhém pětiletém plánu, jak ukaZUjí výsledky zve-
řejněné Státním 6radem s~atistickým, bylo velmi
úspěšné. Poslední rok druhé pětiletky byl svými
politickými závěry velmi významným a. účinným
pro zdárný nástup do třetího pětiletého plánu:
Byla vytvořena nová státní orgapizace. Bylll pro-
vedena značná decentralizace z Ústředních orgánll
na krajské, okresní a místní národní výbory. Byla
provedena rozsáhlá změna územní organizace naší
státní správy. Byl dán podnět ke slučování JZD a
obcí, což z hlediská řízení bude mít další značný
význam. Byly úspěšně p~ovedeny volby do národ-

ních výborů všech stupňů a Národního shromáždě-
ní. Byla veřejně projednána nová ústava, která je
odrazem dosavadních úspěchů'v budování socialis-
.mu a dokumentuje, že pod vedením naší rodné
Komunistické strany Československa byl vybudo-
ván socialismus, jak je to zvýrazněno i v názvu
naší vlasti ~ Československá socialistická repub-
lika.
Všimněme si blíže plnění jednotlivých úkolů od-

větví geodéziea kartografie alespoň v hlavních
rysech:

1. Budování geodetických základd.

Budování geodetických základů probíhalo podle
plánu na celém území Československé socialistické
republiky. Na Území našeho státu byla vybudována
a dokončena trigonometrická síť o průměrné délce
stran 2~3 km. V průběhu druhé pětiletky byla
dokončena podle projektu československá jednotná
nivelélční síť 1., II.-a III. řádu. Neméně významnou
záležitostí bylo zásadní dokončení výstavby geo-
detické observatoře Pecný, kde je též srovnávací
geodetický bod ČSSR. Bude třeba, aby odborná
komise posoudila její vybavení a navrhla potřebná
opatření tak, aby plně vyhovovala potřebám česko-
slovenské geodézie a kartografie.
Vybudování geodetických základů (státních geo-

detických sítí- •astronomicko -geodetické, trigo-
n'ometrických, nivelačních, graviIl1etrických) vy-
tvořilo spolehlivý podklad pro topografické ma-
pování všeho druhu, včetně technickohospodář-
ského mapování v měř. 1:1000 a 1:2000. Dále pro
práce projekční a technické účely při socialistické
výstavbě báňských a energetických závodů, vodo-
hospodářských a dopravních .zařízení, nových
sídlišť i rozvoj geologického průzkumu a mnohým
ostatním účelům.

2. Celostátní mapování v měř. 1:10'000 (1:50001
probíhalo od r. 1956 do r. 1960 v prudce stou-
pající křivce stále rostoucího rozsahu až na troj·
násobek pfivodního objemu. Mohlo se tak stát
jedině stálým rozšiřováním a využíváním zlep-
šovacích návrhfi. Dále soustavným používáním nej-
progresivnějších metod, kter,ými jsou metody foto-
grammetrické. Jen těmito metodami bylo umož-
něno splnit převážnou část celkového úkolu pol-
ních prací již během 2. pětiletky a' vytvořit tak
základní předpoklad k postupnému přecházení
ústavfi geodézie a kártografie na technickohospo-
dářské mapo-vání.
Příznivé i nepříznivé zkušenosti z kooperace nut-

né při fotogramme.trické metodě jak mezi resorty,
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tak mezi ústavy Ústřední správy budou cenným
přínosem a poučením pro organizaci a plnění úko-
1ů technickohospodářského mapování, které hude
převážně prováděno rovněž fotogrammetricky.
Současně prováděný výzkum přesnosti a produk-

tivity nových technologických postupů pro mapo-
vání 1:10000 a jejich zavádění do výroby je před-
pokladem dalšího rozvoje mapovacích prací. Je to
zejména využití ae~otriangulace spolu se zavádě-
ním mechanizace geodetických výpočtů.
S postupujícím rustem vyhotovování topografic-

kých originálu se příznivě vyvíjí i vydávání topogra-
fických map v měř. 1 :10 000 tiskem. Zatím co za léta
1956-1959 bylo z úlohy ÚSGK vydáno 7,5 % ma
povaných listu, bylo jich koncem roku 1960 vy-
dáno již 16,5 %' Souběžně postupuje vydávání map
v měř. 1:5000. Další,. zlepšení a zrychlení se oče-
kává zavedeníin rytiny kartografických originálů.
3. Jednotná evidence půdy byla ve stanoveném

termínu, tj. do konce roku 1958, v zásadě založena
. přes řadu 'potíží, s kterými se plnění tohoto úkplu
jako spolehlivého základu pro plánování zeměděl-
sIs:évýroby setkávalo. Ukázalo se, že byly neopod-
statněné námitky proti zakládání JEP v době, kdy
ještě nebyla ani zhruba dokončena socia,lizace
venkova. Naopak; operáty JEP, i když vyžadovaly
doplňky a opravy z důvodů náhle' vznikajících
změn v pudním fondu a jeho uživatelích, byly pro
dobréhO operujícího technika nejlepším a nojčerst .
vějším podkladem pro orientaci a projektováni
úprav pozemků a národním výborům usnadňovaly
plánování zemědělské výrpby a výkup. produktů.
Přesto, že ústavy geodézie a kartografie zápasily

s nedostatkem odborných pracovníku, že bylo nut-
no přijmout řadu nekvalifikovaných pracovníků -
většinou absolventek Uletých škol, kterým se do-
stávalo potřebného zácviku takřka "za pochodu",
splnily tento úkol v českých krajích dokonce ješ-
tě o několik měsícu dříve. A zde se opět ukázalo
- podobně jako u topografického mapování - že
využití nové techniky, v tomto případě děrnoštít-
kových strojů strojně početních stanic, je tak pro-
duktivní, žé umožnilo včasné dokončení tohoto ná-
ročného úkolu. Písemnéoperáty JEP vyhotovené
mechanickým zpusobem nejenže vyhovují svému
účelu, ale' jsou vhodné i pro mechanickou údržbu
zejména v případech velkého množství zm~n.
Dalším úkolem bylo .JEP do konce roku 1960

zpřesňovat a postupně nahrazovat operáty, vyhoto-
vené zjednodušenou metodou, komplexními operáty.
jednotné evidence půdy, založené na základě mě-
. ření a místnlho šetření všech pozemků. Také tento
úkol byl úspěšně splněn v českých krajích. Na
Slovensku, kdesocializace na vesnici proběhla
později a tím, že Správě geodézie a kartografie
byly uloženy další významné úkoly na zúrodňování
pudy a vyhotovení mapových podkladů pro uspo·-
řádání maj~tkoprávních poměru vodohospodář-
ských staveb, nebyly odevzdány evidenční mapy asi
700 obcím v Západoslovenském; Středoslovenském
a Východoslovenském kraji. Znamená to, že celo-
státně je úkol JEP splněn na 99 procent.

4. Technickohospodářské mapování.

Ústavy geodézie a kartografie ve 3. pětiletce bU-
dou postupně přecházet na úkol technickohospo-

dářského mapování ve velk-ých měřítkách podle
podmínek dokončování celostátního topografického
mapování v měřítku 1:10000. Obsáhlost úkolu a
požadavek, aby technickohospodářské mapy byly
k disposici budování našeho národního hospo-
dářství, předpokládá užití metody fotogrammetric-
ké, čímž nejvíce bude zkrácen výrobní proces
a současně se zvýší produktivita práce. Za tím
účelem bylo v posledních dvou letech 2. pětiletky
provedeno výzkumné měření v lokalitách Milotice
u Kyjova, Petrovice u Prahy a Blatná a to moto--
dami fotogrammetrickou, ortogonální' a polárnou.
Výsledek výzkumu bude sloužit k stanovení nej-
hospodárnější technologie pro mapování ve vel-
kých měřítkách. TechnickohosI,J0dářské mapy bu-
dou na' rozdíl od bývalých katastrálních map,
sloužit mnoha účelům, zejména. v zemědělském
projektování, plánování, evidenci a statistice,
v investiční výstavbě,. v dopravě, energetice a
těžbě nerostných surovin a kromě toho budou
právně zajišťovat socialistické nemovité vlast-
nictví a uŽívací vztahy v pudním fondu.
Organizační a výrobní zkušenosti, které získaly

ústavy při dosavadním mapování, bude nutno účel-
ně využít, protože technickohospodářské mapo-
vání bude velmi náročné na organizaci výrobY.

5. Vydávání map a atlasů pro školy a veřejnost.
V kartografii nastal v období 2. pětiletky prudký

rozmacl1. Po soustředění čs. kartografické tvorby
do resortu ÚSGK byly komplexně vybudovány oba
kartografické a reprodukční ústavy; byly v nich
vytvořeny redakčněsestavitelské útvary a tech-'
nické redakce. Ústavy byly vyb?veny moderními
vysoce výkonnými ofsetovými stroji. U ústavů
geodézie a kartografie byly vybudovány karto-
grafické a réprodukční oddíly, které jsou schopny
kartograficky zpracovávat některá celostátní ma-
pová díla a provádět planografické i některé
jiné reprodukční práce.
V údobí 2. pětiletky byla postupně vytvářena

soustava školních kartografických děl ve shodě
s požadavky školských orgánů a zajišťováno j",-
jich vydávání v dostatečných nákladech. Týká se
to v prvé řadě školních atlasů. Ze· zeměpisných
byly nově zpracovány Malý školní atlasopro nižší
ročníky všeobecně vzdělávacích škol, Školní ze-
měpisný atlas světa pro vyšší ročníky všeobecně
vzdělávacích škol a školy odborné a Školní země-
pisný atlas ČSSR, z nichž prvé dv:a vyšly již
v několikB. vydáních a s úspěchem plní svou
funkci při výuce na školách, třetí byl připraven
k vydání koncem roku 1960. Z dějepisných atlasů
byl již vydán Školní atlas čs. dějin a ve stadiu
zpracování je Atlas světových dějin. Dále se to
týká školních nástěnných map, kde nedostatek
druhovosti byl zvlášť citelný. Zde byl již vydán
značný počet fyzických map celých kontinentů
i jejich částí, historických map a hospodářských
map, Další mapy všech těchto druhů jsou připra-
vovány' k vydání, aby přispívaly svou názorností
k výuce zeměpisu a dějepisu na školách.
Z trojrozměrných školních kartografických děl

byl zpracován a vydán nový fyzický školní globus
a zahájena sériová výroba plastické mapy ČSSR
1 : 1,5 mil. Je připravováno vydám nového poli-
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tického glóbu a dalších plastických.-map především
z území ČSSR.
Od počátku školního rok)..! 1960-1961 jsou

všechny atlasy poskytovány žákům všeobecně
vzdělávacích a odborných škol zdarma. Zajišťo-
vání tohoto významného usnesení strany a vlády,
na jehož -realizaci se výrobou školních map a
atlasů podílíme, bude i v příštích letech jedním
z našich prvořadých úkolů.
V oboru map pro veřejnost byla zpracována a

vydána řada mapa atlasů. K nejvýznamnějším
dílům zpracovaným ve 2. pětiletce patří Malý atlas
světa a jeho příruční vydání Kapesní atlas světa
Historický atlás revolučního' hnutí, Lesnický a
myslivecký atlas, Atlas podnebí ČSSR. Byl rovněž
dokončen Soubor politických map a zpracováno
velké množství map pro turistiku a sport. Rovněž
byla vydána řada map astronomických, a to
i v cizojazyčných úpravách pro vývoz do zahra-
ničí.
Na ús-eku technologie- došlo v období 2. pěti-

letky ke stabilizaci výrobních procesů používa-
ných při kartografickém a reprodukčním zpra~o-
vání map. V kartografii se začíná postupně uplat-
ňovat mechanIzace, a to zvláště v souvislosti se
zaváděnou technikou rytí originálů map a s foto-
.sazbou. Při reprodukčním zpracování map došlo
k vysokému využívání fólií z plastických hmot
pro kopírovací procesy i pro litografické práce.
Byla vyvinuta celá řada nových reprodukčních
postupů pro kopírování na plastické mapy, zave-
dena mechanizace litografických prací sloupává-
ním vrstev a úspěšně vyřešen tisk na termoplastic-
ké hmoty na nátiskových strojích a celá řada
dalších výrobních problémů. Ke zkvalitnění ma-
pových děl přispělo rovněž nahrazení ručního
stínování fotografováním plastického modelu, kte-
ré bylo již úspěšně použito u řady mapových děl.

6. Geodetické a kartografické práce pro projekční
činnost a výstavbu v ostatních odvětvích' národního

hospodářství.
Geodetické a kartografické práce, které prová-

děly naše ústavy v období 2. pětiletého plánu pro
'projekCi a výstavbu bytových a inženýrských sta-
veb, spočívalo především v opatřování mapových
podkladů velkých měřítek 1: 2000 a 1: 1000.
Geodetické a kartografické práce pro projek-

tování výstavby, pro dokumentaci staveb a geode-
tické práce pro vlastní výstavbu. Byly to pro
zadávací projekty polohopisné a výškopisné plá-
ny, návrhy a založení souřadnicových a výškových
sítí na staveništích, vyhotovení vytyčovacích sché-
mat, speciální geodetické práce pro průzkum, vy-
tyčování a pozorování sedání staveb apod. Pro
prováděcí projekty to byly vytyčovací výkresy,
vlastní vytyčovací práce a měřieké práce pro
měřickou dokumentaci provedené výstavby.
Geodetické práce podle stavebních předpisů,

zejména pro stavební řízení, vytyčování stavebních
čar a výškových úrovní, vytyčování stavebních
obvodů, stavebních uzávěr a ochranných pásem
a opatření geometrických plánů pro vyvlastňo-
vání pozemků.
Jako účinná technická pomoc těžkému průmyslu

byly prováděny významné speciální geodetické

práce př~ výstavbě, provozu i údržbě těžkých stro-
jů a zařízení.
Byly to zejména:

kontrolní měření deformací hrudkovacích rotač-
ních pecí za, účelem zjištění příčin jejich poru-
chovosti a měření deformaCI jeřábových drah;
dále pak
pozorování sedání základů konstrukcí pro odstra-
ňování závad ve strojním zařízení a
měření pro rektifikaci válcových tratí a při osa-
zování hřídelových vedení a měření deformací
generátorů, kompresorů, turbosoustrojí a jiných
strojů těžkého průmyslu.
Měřické a vytyčovací práce, prováděné pro

zlepšení vodního režimu a půdního fondu, jsou
nedílnou částí úkolů ústavů geodézie a karto-
grafie. Všenárodní hnutí za zvýšení úrodrosti půdy
vzešlé z podnětu vládního usnesení, nepostavilo
zeměměřickou služqu před nové úkoly, znamenalo
všakzintenzivnění prací, mobilizaci sil, zlepšení
organizace práce, další odhalování rezerv a roz-
vinutí so~ialistické soutěže.
Všechny požadavky projektových složek rázu

krajského, okresního a místního po vyhlášení
vládního usnesení byly v roce 1959 splněny a byla
učiněna opatření, aby úkoly v roce 1960 a dalších
letech byly zajištěny. A' nebyly to úkoly malé.
Vždyť v roce 1959 byly vyhotoveny mapové pod-
klady a <).alší práce na více než polovině plochy
za léta předchozí. V roce 1960 nároky projekto-
vých složek prudce stoupají, takže včetně roku
1959 bude vyhotoveno o 49 % v rozsahu ha více
než v letech minulých.
Nemalá byla účast pracovníků při budování

socialistické veshice. Vyhotovováním projektů
HTÚP a přímou politickou pomocí národním vý-
borům, jednotilým zemědělským družstvům a stát-
ním statkůn1 byly plněny nárazové požadavky mi-
nisterstva zemědělství, i když v mnohých přípa-
dech to znamenalo narušení vlastních úkolů,
změnu v organizaci práce a přesun pracovníků
mezi jednotlivými ústavy.
Úkoly třetího pětiletého plánu rozvoje národ-

ního hospodářství budou náročnější a buciou vy-
žadovat ještě dokonalejší organizace, aby se pra-
covalo levněji, více a kvalitněji pro stálý vzrůst
produktivity práce. Také v odvětví geodézie a
kartografie budeme vycházet ze fkušeností posled-
ních pěti let a ještě účinněji pomáhat našemu
národnímu hospodářství. Bude proto naléhavé,
aby vedoucí pracovníci ÚSGK i všech, ústavu
dílčím způsobem zhodnotili dosažené výsledky a
na základě rozborů navrhli další technicko-orga-
nizační opatření pro zvýšení efektivnosti geode-
tiC'kých, topografických a kartografických prací.
Vzájemnou spolupra<;;í docílíme ještě lepších a
vyšších výsledků v nastávajících úkolech třetího
pětiletého plánu.

Hlavní úkoly třetího pětiletého plánu.

Třetí pětiletý plán rozvoje, odvětví geodézie a
kartografie vychází 2; úkolů daných XI. sjezdem
a usnesením červencové celostátní konference
KSČ z r. 1~60. Zahrnuje řadu úkolů, které jsou
bezprostředně spjaty s rozvojem celého našeho
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národního hospodářství a navazují na úkoly dn-
hého pětiletého plánu.
Ve třetí pětiletce' budou pracovmcr ústavi'r

geodézie a kartografie dále pracovat na upřesňo-
vání a revizi geodetických základů, které jsou
stěžejním dílem pro veškeré geodetické práce
v ČSSR. Zejména půjde o dokončení transformace
geodetických údajů a splnění dalš}Gh úkolů, ply-
noucích pro čs. geodézii z mezinárodní spolu-
práce.
Jedním ze základních úkolů geodézie a karto-

grafie ve třetí pětiletce je dokončení topografic-
kého mapování v měřítku 1: 10 000 na celém
území státu. Význam tohoto velkého mapového
díla spočívá v jeho využití pro základní geolo-
gický průzkum, pro technické projekty velkých
staveb, programované územní studie, směrné
územní prány, pro obranu státu apod. Až dosud
je provedeno toto mapování na ploše cca 41,9 %.
území_ státu. Padle perspektivního výhledu budou
mapovací práce v terénu na celém' území dokon-
čeny do roku 1965 a poslední mapové listy budou
vydány do konce roku 1967.
Vážným úkolem budou práce prováděné pro

jednotnou evidenci půdy. V ČSSR připadá na
1 obyvatele jen asi 38,5 arů orné půdy; z toho
plyne kategorický příkaz šetřit S ornou půdou
co nej~fce a přísně střežit, aby nedocházelo k je-
jímu zmenšování. K tomu cíli založily ústavy
geodézie a kartografie na základě usnesení vlády
v letech 1958 až 1960 jednotnou evidenci půdy.
Ve třetí pětiletce bude hlavním úkolem udržovat
tuto evidenci ve stálém souladu se skutečností.
Za· tím účelem bude nutné prověřit v kažC\ém roce
třetí pětiletky asi 1,7 mil. ha, tj. asi 1/5 fondu
zemědělské půdy a podle potřeby provést nutné
měřické práce pro zaměření·a zakreslení zrněn.
Technické výsledky těchto prací budou ústavy
geodézie a kartografie předávat národním výbo-
rům' které jsou pověřeny vedením jednotné evi-
dence půdy.
Pro podrobné projekty všeho druhu a pró vy-

pracování podrobných a zastavovacích plánů měst
a obcí, dále pro účely základní přestavby a vý-
stavby našeho zemědělství v podmínkách slouče-
hých JZD budou ve třetí pětiletce zahájeny prácp.
na vyhotovení podrobné technickohospodál'ské
mapy v měř. 1 : 1000, 1 : 2000 a 1 : 5000 podle po-
třeb našeho národního hospodářství a to pře-
devším v oblastéch bezprostředního hospodářské-o
ho zájmu. Ve třetí pětiletce má být toto mapování
provedeno zatím na rozloze asi 4 % území, při-
čemž budou využity zejména pro polní tratě pro-
gresivní fotogrammetrické mapovací metody, které
snižují náklady až o 30%. V ostatních částech
území se použijí zatím . mapy dřívějších, starších
i novějších měření.
Při splňování kulturních požadavků našich pra-

cujícíchmá geodézie a kartografie významné a
velké úlohy ve tvorbě a vydávání kartografických
děl, map, školních atlasů, globů apod. V souvislosti
s usnesením strany. a vlády o poskytování učeb-
ních pomůcek zdarma žákům všeobecně vzdělá-
vacích a odborných škol dochází k podstatnému
. zvýšení potřeby školních mapa atlasů. Tak např.
v ,roce 1961 bude třeba vydat 644 tis .. :výtisků

škOlních atlasů a' v dalších lé/tech bude nutné
pravidelně uspokojovat tyto potřeby podle poža-
davků škol. Při tom musí být pamatováno i na
zásobování veřejnosti mapami pro účely turistiky;
pro osvětovou a výchovnou činnost, vydání pří-
lohových map, map pro plánování apod. Je počÍ-
táno také se zvýšeným vývozem kartografických
výrobků.
Další značně rozsáhlou skupinou úkolů v geo-

dézii a' kartografii ve ,třetí pětiletce budou práce
squvisící se zajišťováním úkolů zemědělské vý-
roby v rámci všenárodního hnutí za zvýšení úrod-
nosti půdy. Půjde zejména o vyhotovení mapových
podkladů pro zemědělské meliorace. O značném
rozsahu tohoto úkolu lze si učinit představu,
uvážíme-li, že ve třetí pětiletce má být v českých
krajích meliorováno asi 180 tis. ha, na Slovensku
98 tis. ha půdy.
Předpokládáme, že v nových ekonomickýCH pod-

mínkách JZD budou mít i ve třetí pětiletce geo-
deti a kartografové značnou účast na úpravách
nové organizace krajiny a vysokoproduktivní ze
mědělské výrobě. Po úspěšném dokončení sociali-
zace našeho 'zemědělství ve druhé pětiletce, k ně-
muž také přisp'ěly ústavy geodézie' a kartografie
prováděním jednoduchých. proje'ktů hospodářsko
technických úprav pozemků, bude úkolem ve třetí.
pětiletce další zkvalitňování projektů vypracová·
ním souhrnných projektů hospodářsko-technických
úprav pro sloučená rZD.
S těmito pracemi souvisí též úpravy a delimi-

tace fondů lesní a zemědělské půdy podle nej-
výhodnějších technologických a ekonomických
podmínek, které budou ústavy geodézie a karto-
grafie provádět ve třetí pětiletce ve spolupráci
s národními výbory a lesními závody. Bude dále
třeba provést úpravy hranic našich obcí tak, jak
byly dohodnuty místními· národními výbory po
úpravě HTúP a jak vyplývají z nové územní orga-
nizace našeho státu.
Také pro investičnl výstavbu průmyslovou, by-

tovou a občanskou budou i nadále geodeti a kar-
tografové vyhotovovat mapové podklady, tj. si-
tUační a výškopisné plány. Musí je' vypracovat již
dříve, než se přistoupí k vlastním pracím projek
tdvým. Při výstavbě rodinných domků a rekrp,ač·
ních oblastí je třeba před zahájením stavby pro·
vést rozdělení a zaměření stavebních míst a vy-
hotovit o 'tom příslušné geometrické plány. Tyto
práce provádějí ústavy geodézie a kartografie ve
značném rozsahu v průměru asi 25 tisíc zakázeh:
ročně. Protože však objem prací v tomto směru
stoupá, tak např. jen ve II. čtvrtletí roku 1960
zůstalo v českých krajích asi 9200 nevyřízených
případů a na Slovensku dokonce asi 10 700 pří-
padů' očekává se, že požadavků na tyto práce
bude ve třetí pětiletce ještě přibývat; přitom je
úkol zvýšen i tím, že směrnice pro třetí pětiletý
plán v geodézii a kartogra.fii stanoví zkrácení
dodací lhůty u těchto prací na 2 měsíce proti
'dřívějším pěti měsícům. Proto ústavy geodézie a
kartografie soustředí svou pozornost již v roce
1961 na rychlejší a hospodárnější zvládnutí i těchto
úkolů - které vcelku vyplývají z nemalého roz-
voje různých odvětví národního hospodářství,
z rozsáhlé státnt i soukromé bytové výstavby.
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t -
Průša: Plně_ní tíkolů druhé/to pětiletého plánu ...

Ve skupině !>peCiálních měřických prací mají ve
třetí pětiletce pracovníci ústavů geodézie a karto-
grafie značné úkoly při zajišťování provozu ve
velkých průmyslových závodech. Jde o vyhotovo-
vání základních plánů závodů, plánů rozvodů a
dále především o. pomoc při zajišťování provozu
těžkých průmyslových strojů, jeřábových drah,
válcovacích stolic, tavících pecí apod. Správná
funkce těchto strojů a zařízení a jejich plný vý-
kon vyžaduje, aby jak ustavení stroje, tak i me-
chanické dráhy jeho 'pohyblivých částí byly na-
vzájem ve správné poloze. Jinak dochází ke sní-
žení výkonu nebo k poruchám, jejichž zjišťování
bylo dosud velmi pracné. Použitím geodetických
metod se zjistí závada podstatně dříve, resp. hned
v počátku se vyloučí, což také znamená dřívější
zapojení strojů do provozu a značné úspory pro
národní hospodářství. Geodetické práce toho dru-
hu byly prováděny až dosud' převážně Ústavem
geodézie a kartografie v Praze i pro závody
v ostatních krajích. Pro třetí' pětiletku se činí
opatření k proškolení dalších odborných kádrů
i na ostatních ústavech, aby byla kryta vzrůstající
potřeba a speciální požadavky závodů ve všech
krajích.
Ke speciálním pracím patří kromě průmyslově

geodetických prací, též práce na vodních tocích
a pro vodní díla, vyhotovování mapových pod-
kladů pro zajišťování rozvoje palivové základny
apod. Stálý růst těchto prací potvrzuje některé
údaje za minulá léta; v roce 1957 bylo na těchto
pracích odpracováno asi 240 tis. pracovních hn-
din, v roce 1959 již půl miliónu hodin a v roce
1960 již 540 tis. hodin. Rozsah těchto prací vzroste
ve třetí pětiletce o dalších asi 30 %.

Za další prohloubení a zlepšení činnosti na
některých úse,cích.

Při zvažování úkolů třetí pětiletky bylo třeba
se zamýšlet také nad nedostatky, které se v čin-
nosti geodézie a kartografie projevily ve druhé
pětiletce, a čerpat z nich poučení.
Vzhledem k dané výrobní kapacitě úst.avo. :l

vzhledem k nutnosti v prvé řadě zajišťovat nej-
naléhavější úkoly pro národní hospodářství. a ob-
ranu země nemohly být v druhé pětiletce v dosta-
čující míře uspokojovány další požadavky, které
by si žádal hospodářský život, jako např. ve vět-
ším rozsahu vyhotovóvat mapy velkých měřítek
s pfesným· polohopisem a výškopisem. Tyto mapy
byly žádány pro geologický průzkum ložisek
užitných surovin, pro podrobné projektování,
územní plánování, úpravy pozemků apod. Na
plnění těchto úkolů je ve třetí pětiletce pama-
továno podstatným rozšířením prací technicko-
hospodářského mapování.
Dálé nebyly v dostatečném rozsahu prováděny

tzv. notářsko-technické práce, které mají cha-
rakter služeb pro obyvatelstvo a speciální prtl.-
myslově technické a stavebně měřické práce.
I na odstranění této závady je v plánu na třetí
pětiletku pamatováno.
Na úseku kartografické tvorby a vydávání map

nebylo přes určité nesporné úspěchy dosaženo
ještě žádoucího stavu. Tak např. pro vyučování

zeměpisu a dějepisu na školách nebyla vytvářena
ideově a tematicky jednotná soustava atlasů. která
by umožnila hlubší poznání ekonomicko-geogra-
fických závislostí a vytvoření představ o před-
nostech socialistického řádu nad kapitalistickým.
Vyřešením tohoto úkolu, který souvisí s otázkami
dovršení kulturní revoluce, bude jedním z důle-
žitých a významných . úkolů na úseku kartogra-
fické tvorby.
Kromě nedostatků vyplývajících většinou z vý-

robní kapacity se projevily ve druhé pětiletce také
nedostatky jiného druhu. Byla· to např. celková
sit~ace v odborných kádrech, která přivodila, že
z nedostatku odborných sil byli ve velkém počtu
přijímáni pracovníci bez náležité kvalifikace a,
praxe. To způsobilo, že na prahu třetí pětiletky
je nepříznivé složení kádrů. Z celkového počtu
inženýr sko-technických pracovníků je 58,9 % nF!-
kvalifikovaných pracovníků a jen mimořádnými
formami studia na průmyslových školách bude
třeba je vyškolit v létech třetí pětiletky. VzhlF!-
dem k velkým úkolům, před které je geodézip.
a kartografie ve třetí pětiletce postavena, před-
stavují tato opatření závažné problémy.
Projevovaly se i značné nedostatky v technic-

kém rozvoji a zlepšovatelském hnutí; zavádění
nových pracovních metod nebylo dostatečně rychlé
9 pružné a zlepšovatelské hnutí zůstávalo ome-
zeno na poměrně malý okruh pracovníků. Podané
. zlepšovací návrhy nebyly ještě dost rychle uvá-
děny do praxe. Ještě i ve II. čtvrtletí roku 1960
bylo z podaných 54 zlepšovacích návrhů uvedeno
do praxe jen 5 návrhů; v předchozím období ne-
byla situace v tomto směru uspokojivější a vyplý-
vala zatím převážně z nedostatečné práce pracov-
níků provoznětechnických skupin na ústavech.
Na mnoha místech nesprávný přístup při řešení

otázek technického rozvoje způsábil opožďování
při plnění úkolů dosáhnout i v geodézii a karto-
grafii přiměřeného a žádoucího růstu v produk-
tivitě práce.
K odstranění uvedených nedostatků ve třetí pěti-

letce byla učiněna již řada opatření. V plánech
technického rozvoje, podrobně rozpracovaných,
byla zakotvena velmi účinná opatření, která ppve-
dou ke zvýšení produktivity práce a celkové vý-
roby a vytvoří předpoklady, aby byly dané úkoly
splněny i při předpokládaném zkrácení pracovní
doby.
Příkladem lze uvést plné využití strojů na děrné

štítky a samočinných počítačů při výpočetních pra-
cích; úspěšné zkoušky byly již provedeny v roce
1960 s využitím sovětského samočinného počítače
"Ul'al" při aerotriangulaci. nále lze uvést i široké
využití metody fútoplánů při vyhotovování mapo-
vých podkladů apod.
Již od roku 1957 pracuje Kartogr.afický a repro-

dukční ústav v Praze v polygrafickém provozu na
plné dvě směny a již v tomto roce se připravuje
plný dvousměnný provoz i na ústavu v Bratislavě;
ve třetí pětiletce se uvažuje s možností zavedení
dvou směn i v ostatních ústavech. Úspory na in-
vestiční výstavbě provozních budov, které tím
vzniknou, bude lze použít na zlepšení podmínek
ve strojových investicích a zlepšení ubytovacích
prostorů středisek geodézie v okresech.
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V ústavech geodézie a kartografie byly včas pro-
vedeny podrobné přípravy na třetí pětiletku. Ná-
vrhy ústavů byly v březnu a dubnu m. r. prově-
řeny a v červnu byly projednány se Státní pláno-
vací komisí. Od června m. r. znají ústavy již svoje
úkoly i v kvalitativních ukazatelích, které jsou
dále zpřesňovány se zřetelem k úspěšnému plnění
plánu v běžném roce.
To s.e týká zejména ukazatelů o růstu produk-

tivity práce, snížení vlastních nákladů, zvýšení
tržeb apod .. Přesto však je nutno jak pro rok 1961,
tak i pro další léta třetí pětiletky považovat tyto
úkoly za minimální a stále se zaměřovat na jejich
progresivnější sestavení.
Je samozřejmé, že náročné úkoly třetího pěti-

letého plánu vyžadují i v odvětví geodézie a karto-
grafie vytvoření možností k uplatnění uvědomělé
a nejširší účasti pracujících při urychlování tem-
pa produktivity práce, hlavně cestou plného uplat-
nění technického rozvoje. Právě v tomto směru vy-
růstá silně úloha odborových. organizací a orgánů,
které 'mohou tuto uvědOmělou účast pracujících
organizovat zejména v socialistíckém soutěžení. Již
dnes má socialistické soutěžení o Rudý prapor
Ústřední správy geodézie a kartografie a ústřed-
ního výboru Odborového svazu zaměstnanců míst-
ního hospodářství pevnou základnu v ústavech a
.charakter masově rozvinuté a povzbudivé vnitro-
podnikové soutěže, do níž je zapojeno asi 90 %
výrobních techniků. Úspěšně se rozvíjí též hnutí
brigád socialistické práce, které má již na 131 sou-

těžících kolektivů asi s 29,7 % ITP, resp. odborných
dělníků. Titul brigáda socialistické práce dosáhlo
zatím devět kolektivů.
Očekává se, že organizování social1štického sou-

.těžení podle nových směrnic Ústřední rady odborů
z 15. listopadu 1960 projeví se v tomto směru jako
další význačný přínos i v ústavech geodézie a kar-
tografie.
Po zkušenostech z let 1959 a 1960 lze opráv-

něně předvídat, že uvědomělá aktivní účast pra-
cujících v ústavech geotlézie a kartografie se pro-
jeví nejen v období sestavování plánu, ale sou·
stavně v celém průběhu jeho plnění a že pracující
se účastní plnou měrou na kOmplexní kontrole
plánu. Dobře v tomto směru začíná pracovat kro-
mě jiných např. odborová organizace ÚGK v Opa-
vě, kde soudruzi zavádějí praxi projednávat na
pracovištích pravidelně a podrobně rozbory plnění
plánu tak, aby všechny dobré zkušenosti mohli
bezprostředně uplatnit pro další období. Také tyto
správné formy práce bude nutno rozšířit i na ně-
které ostatní ústavy, kde ještě nejsou plně uvá-
děny v život.
Pracovníci geodézie a kartografie přistupují

s vážností ke všem úkolům třetí pětiletky. Jsou
si vědomi, že jen společnou usilovnou prací kaž-
dé výrobní jednotky, každého jednotlivého pracov-
níka na místě, na které je postaven, ~ůže zajistit
splnění velkých cílů daných stranou a vládou, na
cestě ke stále krásnějším zítřkům naší SOCialistické
společnosti.

Výpočet obou hlavních geodetických úloh na samočinném
počítači U ral I 526.46: 681.142--83

František Oharamza, zeměměř. inž., GTÚ v Praze

Stručná charakteristika samočinného elektronického počítače Ural f. Ukázka použití tohoto stroje pro plně automa-
tický výpočet obou hlavních geodetických úloh. Princip zvolené metody, přehled vzorců. Popis průběhu výpočtu ve
stroji. Příklady. Přesnost a rychlost výpočtu.

1. Úvod
V poslední době dochází ke stále širšímu uplatňování

matematických strojů v nejrůznějších oborech lidské
činnosti. Mezi těmito stroji zaujímají zvlášť významné
postavení samočinné počítače, které umožňují na zá-
kladě předem stanoveného programu řešit velikou
rychlostí úlohy, které byly dosa\Tadními početními
pomůckami prakticky neřešitelné. Účelem článku je
informovat čtenáře o použití jednoho z těchto strojů,
počítače Dral I, při dvou častých úlohách v geodézii
a v hrubých rysech popsat po~tup při programování.
Konkrétní program byl sestaven pro potřeby VÚGTK
v Praze.

2. Stručná charakteristika počítače Ural I
Samočinný počítač Dral I je univerzální elektronický

stroj, určený k řešení rozmanitých úloh vědecko-tech-
nického charakteru. Pracovníci vědecko-výzkumného
ústavu Ministerstva přesného strojírenství SSSR, ve-
dení inženýrem B. I. Ramejevem, dbali při jeho kon-
strukci splnění dvou základních kritérií: především,
aby stroj byl dostatečně přesný a rychlý pro většinu
běžných úloh a dále, aby jeho konstrukce i používání
bylo pokud možno jednoduché. Výsledkem jejich
práce je počítač, zpracovávající devíticiferné číselné

údaje rychlostí 100 operací za vteřinu, obsahující 800
elektronek a přes 3000 germaniových diod. Jednotlivé
druhy konstrukčních prvků, elektronické i bezlampo-
vé, jsou uspořádány stavebnicově a jsou snadno vy-
měniteln~. Používání stroje je usnadněno zařízením
k ručnímu ovládání a sledování jeho práce, což má
značný význam při odstraňování chyb z instrukční
sítě (programu). Podobně i vlastní sestavování in-
strukčních sítí je usnadněno tím, že systém instrukcí
počítače Dral I obsahuje kromě základních aritme-
tických operací řadu speciálních operací (počet zá-
kladních instrukcí je třicet), umožňujících vypracovat
několikanásobně rozvětvené programy s bohatou lo-
gickou strukturou.

Základní části stroje jsou tyto: ~
1. operační jednotka, provádějící '~všechny aritme-

tické i logické operace, -
2. řadič, který synchronizuje práci jednotlivých

bloků stroje,
3. paměťové jednotky:
a) operační paměť na magnetickém bubnu s kapa-

citou 1024 úplných slov,
b) pomocná paměť na:magnetické pásce, sloužící

k uchování obsahu libovolné části operační paměti
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(např. skupiny mezívýsledků, získaných během vý-
počtu nebo části instrukčních sítí),
c) paměť na děrné pásce (děrovaný standardní kino-

film), která je nositelkou vstupních a spolu s tiskací
jednotkou i výstupních informací,
4. ovládací stůl, umožňující obsluze operativně za-

sahovat do průběhu výpočtu a ručně vkládat informa-
ce do stroje, . .
5. vnější zařízení, skládající se z jednotky pro vý-

stup informací (výstupní děrovač a tiskárna) a z jedno-
tek pro děrování a kontrolu pásek se vstupními údaji
(klávesnicová jednotka, vstupní děrovač a kontrolní
jednotka, sloužící také ke zhotovování kopii děrných
pásek).
~. Funkční závislost jednotlivých částí stroje je zná·
zorněna hrubým blokovým schematem na obr. 1.

Poznámka: Podrobnější vysvětlení základních pojmů
z teorie samočinných počítačů nalezne čtenář např.
v článku S. Maloně a O'.Války "Póužití samočinného po-
čítače v geodézii" (GaKO 1959/1O).

3. Volba metody pro výpoěet obou hlnvních
geodetických úloh n její formulnce pro str9j

Volba matematiéké metody pro samočinný počítač
má některé charakteristické odchylky od volby metody
prd výpočet na ručních nebo elektrických kalkulač-
ních . strojích. Kalkulační stroje usnadňují počtáři
jednotlivé početní úkony, ale řízení výpočtu, zalo-
žené na logických úvahách v jeho průběhu, je pone-
cháno lidskému mC1Lku.Zavedení samočinných počíta-
ČŮ do výpočetní techniky znamená, že i tato druhá, řídící
složka výpočtu, přechází na stroj. V souvislosti s vy-.
loučením lidského úsudku z bezprostředního kontaktu
s řešenou úlohou á jeho náhradou omezeným počtem
strojových operací je okolnost, že mnohé výpočetní
postupy, vhodné pro ruční výpočet, jsou pro samočinný
počítač značně nehospodárné nebo dokonce nepouži-
telné. Na druhé straně veliká rychlost, s jakou samo-
činné počítače pracují, umožňuje použití těch metod,
které byly dosud pro velké množství početních úkonů
prakticky nepřístupné. Z uvedeného vyplývá, že je
třeba volit takovou metodu, která by měla jednodu.
chou logickou strukturu, při čemž není rozhodující,
bude-li toho dosaženo za cenu velkého množství ele·
mentárních aritmetických operaci. Tomuto požadavku
vyhovují zejména některé numerické metody početní
(např. numerická integrace), které jsou .také při pro-
gramování velmi často používány. Příznivá je také
okolnost, že takovou metodu bývá možno snadno
programovat cyklicky (mnohonásobné opakování části
nebo celého výpočtu podle stejného programu s růz-
nými vstupními hodnotami), což má při použití samo-
činného počítače velký význam z ekonomického hle-
diska. Zkracuje se tím totiž podstatně nejen čas, nutný
k sestavení programu, ale i délka instrukční sítě.

Uvedené základní požadavky, kladené na výběr ma·
tematické metody, musely být respektovány i při
volbě metody pro výpočet obou hlavních geodetických
úloh.
Formulace úlohy: nechť jsou na povrchu rotačního

elipsoidu o určitých parametrech dány dva body PI(q;I'
AI)a P2 (q;2' A2). Tyto body spojuje geodetická křivka
délky s, jejíž azímuty v koncových bodech označíme
IXIa IX2'Považujeme-li veličiny q;l' AI' IXI'S (resp. q;l' AI
q;2' A2) za známé a počítáme-li veličiny q;2' A2, IX2(resp.
IXI' IX2's), řešíme. tím první (resp. druhou) hlavní
geodetickou úlohu (Obr. 2).
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3.1 Řešení první Wavní geodetické úlohy
Pro řešení' první geodetické úlohy byla zvolena nu-

merická integrace diferenciálních rovnic geodetické
křivky

dq;. cos IX
&= q;=AT

dA . sin IX
---=A=---
ds N cos q;

dIX tg q;sin ~
d8=~= N

metodou Runge-Kuttovou (viz [3]).
Poznámka: O jiné metodě pro řešení obou hlavních

geodetických úloh na samočinném počítači pojednává
H. M. Dufour v Resolutions pratiques .q.uprobleme des
grandes géodésiques par l'emploi d'une sphere auxiliare,
Paris 1957

Runge-Kuttova metoda umožňuje' počítat ze zná-
mých výchozích hodnot (iq;, iA, iIX)na začátku každého
integračního kroku hodnoty (i+lq;, i+IA,i+IIX)na jeho
konci: Označíme-li li šířku (i + 1)-ního kroku, je
podle Runge-Kuttových vzorců aplikovaných na
řešení uvedeného systému diferenciálních rovnic

i+lq;= iq;+ i ('Pkl + 2'P!c2 + 2'Pka + 'Pk4)
i+IA= ; + i e'kl + 2.1.k2 + 2.1.ka + .1.k4)
i+lIX= iIX+ i ("'kl + 2"'k2 + 2"'ka + "'k4), kde (2)

'Pk,=h.if;,
.1.k,= h. ~h l = 1,2,3,4
"'lcí. h.~
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Index l znamená, že je třeba příslušné hodnoty (ifJ, ~, á)
počítat postupně pro argumenty z řádku l následující
tabulky

Tab. 1.

I
I I

1
I

).
I

'P I a

1 I iP i,1 iOl:

2 i'P + ~-'P k1
i,1 + pk1 iOl: + totk1

3 i'P + t Q'k2 ' i)' + t Ák2 I iOC + totk2

4 i'P + '!ok. i,1 + Ák. I iOl: + otk.

. Spočívá tedy numerická integrace rovnic (1) v tom,
že délku křivky 8 si představíme rozdělenu na několik
intervalů a z výchozích hodnot CPI' AI' (Xl postupně pro-
počítáváme cp, A, (X na konci každého intervalu, až do-
jdeme ke koncovému bodu křivky. Odvození uvede-
ných vzorců je možno nalézt např. v [3J.
Runge-Kuttovy vzorce řeší naši úlohu s přesností,

která klesá s rostoucím integračním krokem h (neu-
važujeme-li chyby vzniklé zaokrouhlováním). Na
základě výpočtu několika zkušebních příkladů byla
stanovena hodnota ho = 125 km, se kterou ve velké
většině případů dosáhneme přesnosti, uvedené v odst.
5. Optimální hodnot1,l ho, platnou pro libovolnou geo-
, detickou křivku, nelze stanovit, protože taková hodno-
ta je podstatně ovlivňována polohou křivky na elip-
soidu. Okolnost, že zvolená hodnota ho může být ve
výjimečných případech příliš hrubá, není výpočtu na
závadu, jak vyplyne z dalšího postupu.
Nejprve se -úloha počítá s dvojnásobnou velikostí

kroku 2ho = 250 km (za předpokladu, že je křivka
kratší, položí se h = 8). Výsledky výpočtu se uchovají
v operační paměti a kromě toho se spolu se vstupními
hodnotami vytisknou. Po skončení výpočtu s touto
velikostí kroku stroj automaticky krok rozpůlí a pro-
vede výpočet znovu. Výsledky druhého výpočtu stroj
opět, vytiskne (pro vizuální posouzení přesnosti obou
výsledků) a kromě toho je srovná s výsledky pqrního
výpočtu. Je-li rozdíl obou výpočtů tak malý, že dává
záruku správnosti druhého výpočtu (o odhadu přes-
nosti Runge-Kuttovy metody pojednává na př. [3]),
stroj se buď zastaví, nebo přejde k výpočtu dalšího
příkladu (viz obr. 4). V případě, že rozdíl obou výpočtů
překračuje stanovenou mez, což se v běžných. příkla-
dech nestane, stroj opětně rozpůlí krok a provádí vý-
počet znovu. Nedojde-li ani po třetím výpočtu ke shodě
výsledků1 stroj se zastaví, protože další půlení kroku
by mohlo v důsledku zaokrouhlování porušit přesnost
výsledků. V tomto případě se další práce st,roje řídí
ručně podle charakteru získaných výsledků.
Poznámka: Při prvních dvou výpočtech se chyba ze

zaokrouhlování neprojeví, protože vnitřní přesnost
stroje je vyšší než přesnost vstupních a výstupních
údajů; teprve při třetím výpoiítu mohou výj imeěně
u dlouhých křivek chyby ze zaokrouhlování dosáhnout
hodnot, uv~dených v odst. 5.

Uvedená metoda má kromě automatického zjišťo-
vání přesnosti tu1výhod1,l, že je ekonomická z hlediska
strojního času. Výpočet s - dvojnásobnou velikostí
kroku je totiž dvakrát rychlejší než výpočet s jednodu-
chou velikostí kroku, takže čas, nutný ke kontrolova-
nému výpočtu delších křivek (8) 250 km), je menší
než dvojnásobek času, nutného k jednomu výpočtu.
Tato okolnost je -zvlášť významná u dlouhých křivek.

3.2 Řešeni druhé hlavni geodetické úlohy

Při volbě metody pro výpočet druhé hlavní geode-
tické úlohy byl hledán způsob, který by využil již
sestaveného programu pro výpočet první hlavní geode-
tické úlohy, což vyplynulo z požadavku pokud možno
krátké a nepříliš komplikované instrukční sítě. V dal-
šim podáme základní myšlenku metody a přehled po-
užitých vzorců.

Z daných souřadnic (CPI' AI) a (CP2' A2~:bodůPI a P2
určíme přibližné hodnoty 8' a (X' I pomocí zjednoduše-
ných vzorců metody střední šířky, kde v rozvojích po-
necháme pouze členy prvního řádu. Označíme-li (viz
obr,. 2)

N cos cp. LIA
tg (X = -M.Lf~-- (3b)

, MLI cP Ncoscp.LlA, LlA
8 = cos (X = - sin (X --, (Xl = (X - -2- sin cp.

Naznačenou aproximaci je možno provést jen pro
taková Llcp a LlA, pro která zmíněné roz,,"ojekonvergují.
Je proto v programu pamatováno na to, aby pro tako-
vou odlehlost koncových bodů, pro kterou by se Kon-
vergance stala příliš pomalou, stroj nepočítal podle
vzorců (3), ale aby určil výchozí prvky 8' a (Xl' řešením
sférického trojúhelníka PI, P2 Sp -n(1 náhradní kouli
o poloměru R = 6370 km. S přibližnými výchozími
prvky stroj potom počítá přesně (tj. s h = 125 km
nebo h = 8' pro 8' < 125 km) podle programu pro vý-
počet 1. hlavní geodetické úlohy a dostane spolu s azi- -
mutem rt.'2 i souřadnice bodu P2', který obecně není
totožný s bodem P2• Další část programu počítá opravy
LI(X a Ll8, o které je třeba opravit výchozí ,prvky (Xl'

a 8' tak, aby bod P2' přešel do bodu P2• Při odvozování
vzorců pro tyto korekce stanovíme nejprve délku a
a azimut Á; 'geodetické křivky, spojující body P2' a P2,

Určit je není však nic jiného, než použít programu pro
výpočet vzorců (3), kde klademe místo souřadnic bodu
PI Bouřadnice bodu P2' a dostaneme místo veličin 8'
a (Xl' veličiny a a A2'. Označíme-li m (resp. m') reduko-
vanou délku geodetické křivky 8 (resp. 8'), kde (viz [4])

\ s'.kpnsf.
\ .",,/
'P..' -
\\ 2 -, ------~\

ha

J

----
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dostaneme podle obr. 3 tyto přibližné rovinné vztahy

w = rx2' + 90° - A2' , (5)

A' • -(a. COSW)2
LJS =~a. Slnw +d 2m' Jrx' a. cos w

m

Stroj ,nyní pracuje tak, že přibližné hodnoty rx; a s'
opraví o korekce Jrx a Js a s opravenými hodnotami

počítá znovu první geodetickou úlohu (s krokem podle
potřeby buď stejným nebo zmenšeným). Jak ukázaly
zkušební výpočty, dosáhne se tímto jediným opaková-
ním u nepřfliš dlouhých křivek (1300 km) přesnosti
uvedené v odst. 5. V případě, že se koncový bod křivky,
počítané s opravenými prvky ještě neztotožní s poža-
dovanou přesností s bodem P2' je program sestaven
tak, aby stroj vypočítal nové korekce Jrx' a Js' !1 výpo-
čet opakoval znovu. Při správné práci stroje dojde po
druhém opakování i u dlouhých křivek ke ztotožnění
koncových bodů. Stroj potom pracuje podobně jako
u první geodetické úlohy, tzn., že se buď zastaví nebo
přejde k výpočtu dalšího příkladu.

Poznámka: Bylo by sice
možno zpřesněním vzorců (3b),
(4a), (5) i u delších křivek do-
sáhnout jediným opakováním
ztotožnění, není to však z hle-
diska programpvání účelné;
zvlášť vezmeme-li v úvahu,
že výpočty velmi dlouhých
křivek se vyskytují jen ojedi-
něle.

Zavedení Instrukční sítě do operační pa·
měti s kontrolou

Zavedení vstupních hodnot ze zóny ai
do operační paměti s kontrolou

N[ 27

Řešení
sférického
trojúhelníka

ff

Zjištění, zda je úloha pro urči-
tou velikost kroku dopočtena

12

Opakování výpočtu a porovnání výsled-
ků, získaných dvojím výpočtem '.

28

Rozhodnut/, má-li se poč/tat
Aa a .os

Výpočet o6a a AS

a
výpočet opravených prvků

a1a s18

Příprava zJemnent int. kroku
pro první geodetickou úlohu

ANO I. 20

Zjištění, zda se má vipoéet opakovat

22
Zjištění. zda již byly "rpoéfeny

vsech zón
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3.3 Blokové schéma programu pro řešení obou
hlavn~ch geodetických úloh

Vzorce, uvedené v odst. 3.1 a 3.2, jsou podkladem
společného programu pro výpočet obou hlavních geo-
detických úloh. Logická struktura programu je patrna
z hrubého blokového schématu na obr. 4. .
Poznámky k jednotlivým blokům:
3 - vstupní hodnoty se děrl'ljí po skupinách deseti

příkladů do jednotlivých částí (zón) děrné pásky. Do
operační paměti, jejíž kapacita je omezena, se ukládá
vždy jen jedna zóna a teprve po výpočtu všech příkla-
dů, v ní zadaných, se automaticky přikročí k zavedení
další zóny.
4, 5 - program umožňuje řešení na elipsoidu Kra-

sovského, Hayfordově nebo Besselově. Výběr konstant
elipsoidu provádí stroj automaticky podle číselně kódo-
vaného symbolu, který značí zvolený elipsoid. Tento
symbol spolu se znakem, který podá stroji informaci,
má·li počítat první nebo druhou geodetickou úlohu, se
děrují do každé zóny se vstupními hodnotami. Kromě
zmíněných elipsoidů je možno použít programu i pro
výpočty na libovolném jiném rotačním elipsoidu,
jehož parametry je ovšem nutno vložit pomocí klavia-
tury ovládacího stolu do operační paměti.
9 - kdybychom potřebovali zkoumat j:,aké průběh

křivky na elipsoidu (např. pro kartografické účely), je
moŽllo program snadno doplnit tak, že dojde k tisků
hodnot ffJ,A, IXna konci buď každého nebo libovolného
integračního kroku.
10,17 - značí přepinače na ovládacím stole, které

je možno ručně nastavit do dvou poloh. Přepinač K1 se
uplatňuje při zkoušení bezporucho:yého chodu stroje
a při lokalisování případné poruchy. Druhý přepinač
K2 umožňuje zastavit výpočet po dopočtení jednotlivé-
ho příkladu. .

14, 16 - po stisknutí odpovídajícího tlačítka po-
kračuje výpočet podle blokového schématu.
Sestavení hrubého blokového schématu představuje

první etapu programování. Další etapa obsahuje jeho
rozpracování do podrobného blokového .schématu,
které je podkladem pro konkrétní rozpis instrukční
sítě. Podrobné blokové schéma naší úlohy obsahuje
přes 2oo.elementárních bloků; instrukční síť se skládá
asi z 900 jednoadresových instrukcí.

4. Příklady
Jedním z kontrolních příkladů, na nichž byla ověřo-

vána správnost programu, je výpočet obou hlavních
geodetických úloh pro křivku o parametrech

ffJl= 40°45'23,0000" ffJ2= 48°50'11,0000" (6)
AI = 0·00'00,0000" A2= 76°18'40,0000"
1X1= 53°47'20,8935" 1X2= 111°51'29,3062"
8 = 5847970,613 m

na elipsoidu Hayfordově. Tyto parametry byly pře-
vzaty z [1] a budolI v dalším srovnány s výsledky získa-
nými výpočtem podle popisované metody na samo-
činném počítači.

4.1 Výpočet první 'hlavní geodetické úlohy
Výsledky prvního výpočtu (h = 250 km):

.ffJ2 = 48°50'11,0003"
A2= 76°18'40,0069"
1X2= 111°51'29,3046" (7)

Výsledky druhého výpočtu (h = ho = 125 km):
ffJ2= 48°50'11,0003"
A2= 76°18'40,0018" (8)
1X2= 111°51'29,3072"

Po skonČení druhého výpočtu stroj automaticky přešel
k výpočtu dalšího příkladu, poněvadž hodnoty (8)
ověřil (viz odst. 3.1) jako konečné.
Chyby jednotlivých aproximací jsou uvedeny v ná-

sledující tabulce:

Tab. 2.

1.
(h = 250 km)

Ii.
(h = 125 km)

I ~rp2 I ~Á2 I ~a2

_ 0,000." I ~ 0,006." I 0,0016"-~--~I~~~' ~._--
- 0,000." I - 0,0018" - 0,0010"

4.2 Výpočet druhé hlavní geodetické úlohy
Výsledky prvního výpočtu:

8' = 5831 094,46 m ffJ2= 48°54'25,3558"
lXľ= 53°46'10,7622" A2' = 76°06'22,2667" (9)

.1X2'= 111°41'30,8429"
Výsledky druhého výpočtu:
8' = 5847970,70 m ffJ2' = 48°50'1O,995/,
lXľ= 53°47'20,8991" A2' = 76°18'40,0044" (10)

1X2'= 111°51'29,3124"
Protože po druhém výpočtu ještě nedošlo ke ztotož-

nění koncových bodů v mezích očekávané přesnosti,
. stroj znovu opravil veličiny 8' a IX'1a dostal tyto defini-
tivní výsledky:

8 = 5847970,60 m
1X1= 53°47'20,8939"

ffJ2= 48°50'11,0003"
A2= 76°18'39,9992" (11)
1X2= 111~51'29,3072"

Chyby jednotlivých aproximací jsou uvedeny v ná-
sledující tabulce:

I ~8" ! ~OCl
!,

~OC2
I I

1. 16876, 15. m 1'10,131." I 9'58,463."

II. ..:- O, 08
7
m - 0,0056" ~ 0,0062"

III. - 0,01. m - 0,000," - 0,0010"

4.3 Ukázka tisku výsledků
Úhlové údaje (ffJ, A,IX)jsou do stroje vkládány a stro-

jem tisknuty v obloukové míře v měřítku (27t)-1
1X0 1

IX = _.-. -. (12)r/ 27t
Oblouková míra byla zvolena proto, že jí vyjádříme

při stejném počtu' cifer úhel přesněji než šeP.esátinnou
mírou. Nutnost zavedení měřítka vyplývá z konstrukč-
ního požadavku na číselný rozsah zpracovávaných
hodnot. Měřítko délkových údajů vyjádřených v met-
_rech je 10-7• Platí

8
8 = --- (13)107

Program je sestaven tak, že před tiskem výsledků
kteréhokoliv výpočtu dojde k tisku vstupních hodnot,
se kterými byl příklad počítán.
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Konkrétní tisky, získané při výpočtu příkladu z odst.
4.1 (I. hlavní geodetická úloha), jsou uvedeny na obr. 5.

l'1 32121 9 2
1 4 9 4 1 427 O
O O O O O O O O O [14aJ

5 8 479 7 062

13565 663 6
310717056
2 1 1 975 314
5 8 479 7 062

1 l 3 2 1 2 192
149414270
O O O O O/O O O O
5 8 4 7 9 7 O 6 ·2

1 3 5 6 5 6 63 6
310717058
21197 5 310
5 8 479 7 062

I
[15b)

Údaje (14a) a (15a) jsou vstupní hodnoty, (14b)
výsledky získané s krokem h = 250 km, (15b) výsled-
ky získané s krokem h = 125 km. Pořadí údajů v jed-
notlivýchčtveřic.ich je cp, (x, A, 8. Desetinná čárka je
umístěna před první cifrou zleva. Chceme"li získat
z tisků výsledky v obvyklé formě, musíme tištěné hod-
noty násobit převrácenou hodnotou měřítka. Úhlové
údaje dostaneme potom v obloukové míře, délkóvé
údaje v metrech. Potřebujeme-li úhlové údaje vy-
jádřit ve stupních, stačí tištěné hodnoty násobit 360°.
Platí totiž

1 ~600' (x0 1 3600 °
2n .U = 3600'2 n . = (X (16)

2n

-- 8
8 • 107 = 107' 107 = 8

ó. Závěr
Program pro výpočet obou hlavních geodetických

úloh umožňuje jejich plně automatické řešení na libo-
volném rotačním elipsbidu. Lze jím počítat křivky do
délky 10000 km s touto přesností:

I. geodetická úloha: chyba v zeměpisných souřadni-
cích a azimutu koncového bodu nepřekročí 0,003",
prakticky bez ohledu na délku křivky.
ILgeodeticjrá úloha: chyba v délce křivky nedosáh-

ne 10 cm a je také na délce křivky nezávislá. Důvodem
je nepřesnost ztotožnění bodů P2 a P2', nezávislá na
vzdálenosti bodů P1 a P2• Cpyba v azimuteéh vzniká
ze stejného důvodu a s délkou křivky se mění. Pro
každý příklad je možno její maximální velikost stano-
vit z poměru 0,003" . R :8. Pro 8 > R je chyba stejná
jako u I. geodetické úlohy. Některé hodnoty maximální
chyby v azimutech jsou uvedeny v následující tabulce:

Tab. 4.

I500" i 1000 2000

!
0,004 : 0,003

Rychlost výpočtu je závislá na délce křivky. Pro
informaci ůveďme, že výpočet II. hlavní geodetické
úlohy pro vzdálenost 1000 km trvá přibližně 4 min.
Výpočet I. hlavní geodetické úlohy je o něco rychlejší
- trvá pro tuto vzdálenost asi 3 minuty.
Správnost programu byla ověřena výpočtem několi-

ka kontrolních úloh na různých elipsoidech pro křivky
různých délek. Výsledky těchto úloh, převzaté z lite-
ratury, souhlasí s výsledky strojového výpočtu s přes-
ností, která je vesměs vyšší než přesnost nahoře uve-
dená.
Lektoroval..-OSc inž. Miloš Oimbálnik, VÚGTK, Praha

Použitá literatura:
[1] Bodemiiller, H.: Formeln und Tafeln zur Berech-

nung der beiden geodatischen Hauptaufgaben.
Mi.inchen 1955. Kontrolní příklad.

[2] Bondarenko, V. N.: Programování pro číslicový
počítací stroj Ural. Moskva 1957.

[3] Collatz, L.: Numerische Behandlung von Differen·
. tialgleichungen. Berlin 1955. "

[4] Jordan-Eggert,: Handbuch der Vermessungs-
kunde. Stuttgart 1941.

[5] Kammerer, W.: Ziffernrechenautomaten. Berlin
1960.

[6] Sborník: Stroje na zpracování informací (IV.) Nakl.
ČSAV, Praha 1956.

Z průmyslové školy zeměměřické v Praze
Průmyslová škola zeměměřická v Praz~ oslaví ve škol-

ním roce 1960~1961 sjezdem absolventů desáté výročí
svého založení a trvání.
Po několika létech odloučení sejdou se bývalí žáci se

svými učiteli, aby Si nimi v přátelské besedě porozprávěli
o svých problémech a potížích a aby-si zavzpomínali na
studentský život. Rešení problémů jakéhokoliv' druhu je
mnohdy užitečné i škole, která z nich čerpá podněty pro
zlepšení výchovy a výuky.
~ rámci oslav se koná 'v předveoor sjezdu, dne 20. led-

na 1961 reprezentační ples ve všech sálech Obecního
domu. Ples se jistě stane dostaveníčkem nejen žáků
a absolventů školy, ale i ostatní zeměměřické veřejnosti,
která svou přítomností nejlépe vyjádří vřelý poměr k ze·
měměřickému dorostu. -
Oslavy budou ukončeny společnou návštěvou divadel

a společenských podniků.
Náš časopis neopOlffienev jednom z dalších 'čísel ,po-

drobně informovat naši veřejnost o VýsledCíchsjezdo-
vého jednání, jakož i o společenských podnicích.
Informace o sjezdu i ,o společenských podnicích podá

ředitelství průmyslově školy zeměměřické V Praze 1,
Malá Štupartská Č. 8 [telefon 640-70), Me mo~no též
zakoupit plesové vstupenky.
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Určení vnější orientace leteckého \ snímku pomocí
měřítkových bodů 526.918.52

Dipl. -Ing. Rudolf Gerlach, Geodetická služba, Lipsko
Problém určování vnější orientace leteckých snímku je stále živý, stále ještě jsou hledány cesty ke zjednodušení

technologických postupu. V'roce 1958 redakce GaKO věnovala místo početním zpusobum a nyní je předkládán odborné
veřejnosti popis jedné velmi zajímavé grafické metody, o které autor přednášel v r. 1958 na 21. Zeissově fotogrammetric-
kém kursu v Praze. (Z německého rukopisu přeložil inž. K. Tomsa, VÚGTK, Praha).

LZ četných způsobů výpočtu geodetické orientace le-
teckých snímků bude v ~omto pojednání popsána méně
známá grafická metoda "měřítkových bodů". Pro ře-
šení úlohy je dostačující, jsou-li dány tři srovnávací
délky mezi obrazem a mapou (územím). Je lhostejné
zda tyto délky leží zcela libovolně, nebo tvoří uzavřený
obrazec, případně zda jejich konce jsou dány souřadni-
cemi. Je jen třeba, aby těžiště obrazce vytvářeného
danými prvky nacházelo se poblíž středu snímku.
Próbrán bude nejprve praktický příklad a pak teprve
podáno teoretické zdůvodnění.
,Jsou dány 4 pevné body A, B, C, D v terénu resp. na

mapě a jejich obrazy A', B', C', D' na svislém letec-
kém snímku. Nadmořské výšky H těchto bodů třeba
redukovat na srovnávací rovinu o střední nadmořské
výšce HE.- Výškové rozdíly se připíší k jednotlivým
bodům na snímku.

HA = 210,0 m
HB = 290,0 m
Ha = 320,0 m
HD =:= 220,0 m
HE = 260,0 m

Aby bylo čtenáři umožněno postup sledovat na sa-
mostatné konstrukci, jsou v následující tab. 1 uvedeny
obrazové i geodetické souřadnice oněch čtyřech pev-
ných bodů, ze kterých lze sestavit potřebný grafický
základ. Pro praxi není toho ale zapotřebí, neboť se
konstrukce provádí přímo na snímku a v plánu.

JHA = - 50,0 m
JHB = + 30,0 m
JHa = + 60,0 m
JHD = - 40,0 hl

Bod I Snímek Mapa 1 : 10000

x'mm I y'mm xmm I ymm
I

H 0,00 I 0,00

I
- -

A + 78,34 I + 64,04 430,00 612,00
B - 56,35 + 62,64

I
194,00 610,00

O - 67,62 - 68,77 175,00 380,00
D + 69,84 - 54,38 415,00 405,00

A. Pracovní postup
1. Z leteckého snímku 18 X 18 cm nebo 30 X 30 cm

se vyhotoví průsvitka s obrazy bodů H', A', B', C', D'
a poznamená se obrazová vzdálenost komory (f =
= 200,00 mm). Místo průsvitky se může též použít
zadní strana snímku, na které se body propíchnou.
2. Na mapě v měřítku 1 : 10 000 se změří délky mezi

jednotlivými pevnými body. '
AB = 236,1 mm DA = 207,8 mm
BiJ = 230,8 mm AC = 344,9 mm
CD = 241,3 mm BD = 301,5 mm

3. a) Změří se úhlopříčky obrazce na snímku.
A'C' = 197,4 mm, B'D' = 172,1 mm.

Logaritmickým pravítkem se vypočte přibližné mě-
řítko snímku.

A' C' = 197,4 = 0,5731
. AC 344,9 .... M

b
= 0,572.

B'D' = 172,1 = 0571
BD 301,5 '

b) Vypočte se výška letu nad terén(lm.

f 200,00 3 9 . V' vo k
ha = M

b
= 0,572 = 4,9 mm, tJ. pn ment u

mapy 1 : 10 000 3499 m ve skutečnosti.

4. a) V důsledku převýšení vzniká radiální posun
obrazu bodů o velikosti

Llr' = r' . Jh' = r'. f1h
f hu

Pro vyčíslení tohoto vzorce se změří:
r' H'A', H'B', H'C', H'D'

A 101,3 .5,0 '
A' ..... JH = ~ 50,0 m, .'Jr' = + 349,9

= + 1,45 mm
A 84,0.3,0

B' ..... JH = + 30,0 m, .'Jr' = - 3499,

=-0,70mm
A 96,5.6,0

C' ..... JH = + 60,0 m, .'Jr' = - 349,9

=-1,65mm
J ' 88,8 . 4,0

Dl ..... JH= -40,Om, r = +~~9~- =

= +'1,00 mm.
b) Opravy z radiálního posunu Jr' vyneseme v opač

ném smyslu znamének u JH a nové body označené
písmeny A", B", C", D" se spojí ve čtyřúhelník (obr. 1).
5. a) Z hlavního bodu H' se spustí kolmice na všech·

ny strany čtyřúhelníka a vynesou se úsečky vymezené
jedním vrcholem a patou kolmice v opačném smyslu
od druhého vrcholu a na téže straně. Vzniklé nové
body označíme M'; tyto jsou symetrické vzhledem na;
střed strany k jednotlivým patám kolmic a zvou se
měH,tkovými body.
b) Změří se vzdálenosti A"B", B"C", 'C"D", D"A"

a strojem vypočtou poměry

A" B" = E5,3_ = 05731 = M
AB 236,1' 3

B" C" 130 15- ' - 05639 - M-B-C-,- 230,8 - ,- 1

C" D" = !37,7 ='05707 = M
CD . 241,3 ~, 2

D"A" 1203
- --' - - 05789 - M-D-A- - 207,8 -, -"

Měřítkové hodnoty M se označí indexy 1--4 ve smyslu
zvětšujících se jejich velikostí.
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c) Stejné indexy se připojí k odpovidajícim měřit-
kovým bodům M' na výkresu. .
6. Na stranách Ml' Ms' nebo Ml' M4' interpolujeme

polohu bodu 12', jehož poměr M je roven hodnotě M2•

. Podobně na straně M2 'M4' interpolujeme polohu bodu
ls' o hodnotě Ms. Je·li Ml' M4' uhlopřična, pak se
interpolační bod 12' na Ml' Ms' vypočte takto:

M 'I' = ~I'~Ms' (M -4 M )
I 2 Ms-Ml' 2 I

M'l' MI'Ms' (M M)
a s 2 = M -.M-' s- 2'

• S I

Pro kontrolu se podobně vypočte bod l' s'

V přikladu se provede následující:
Spojí se body M/ Ms' a M'2 M4'. Pak se odměři a vy-

počtou veličiny

Ml' Ms' = 114,3 mm 114,3 mm 0,0024 =
Ms-M2 = 0,0024 0,0092

= 29,8 mm = Ms' 12'

M2 -'- Ml = 0,0068 114,3 mm 0,0068 =
Ms .,--Ml = 0,0092 0,0092

= 84,5 mm = Mľ 12'

114,3 mm

M2' M4' = 109,1 mm !09,1 mm O0058 =
M4 -Ms = 0,0058 0,0082 '

= 77,2 mni = M4' ls'

Ms - M2 = 0,0024 ~9,1 m~ 0,0024 =
M4 - M2 = 0,0082 0,0082

~ 32,0 mm = M2' ls'
109,2 mm

/
(

I· /2 /
-7
/ --- ..

/
/

/
/
/

1/
/);

/ '

Obr. 1: Grafické určení vnější orientace. Body A' ... D'
nejsou umístěny / ve správném měřítkú, aby byly dobře

patrny opravy z převýšení

7. Spojí se body 12' M2' a ls' Ms' a přezkouší se
jejich směr. Je-li nerovnoběžnost větší jak 15g je
nutno překontrolovat. předchozí práci. Při menších
rozdílech ve směrech vede se bodem H' rovnoběžka
se směrem půlicim oba předchozí! tak dostaneme obra-

zovou horizontálu. Kolmice k ni je hlavní obrazová
vertikála a označíme ji V' V'; leží na ní snímkový nadir
N'.
8. Z měřitkových bodů, M4', Ms', M2', Ml' se spustí

kolmice na V'V'. Na ně se od V'V' ve vhodném měřít-
ku vynesou hodnoty M. (89,0 mm místo 0,5789;

. l'n,o mm místo 0,5731; 7,0 mm místo 0,5707 a minus
61,0 mm místo 0,5639). Těmito body (1, 2, 3, 4) se
proloží vyrovnávací přímka. Objevi-li se odchylky od
vynesených čtyřech bodů větší jak 3 mm, je nutno
celý postup přezkoušet, zvláště pak spolehlivost lico-
vacích bodů. Jsou-li odchylky menší, odečtou se mě-
řítkové poměry na kolmicích z M4' a Ml' jako délky
vyťaté na kolmicích k vyrovnávací přímce a vypočte
se rozdíl

LlM = 0,5789 -0,5638 = 0,0151;

tento je přibližně roven M4 - Ml = 0,0150. Dále se
změří vzdálenost mezi patami čtvrté a první kolmice
Llx' = 136,7 mm.

9. Logaritmickým pravítkem se vypočte sklon sním-
ku v ze vzorce:

= h. LlM ~ ~~9,9 . 0,015163 66g= 2 46g.
v Llx' p '136,7

1
' ,

10. Logaritmickým pravítkem se vypočte vzdálenost
H'N' = f. v/e = 200,00 mm. 2,46/63,66 = 7,73 mm.
Konec hlavni vertikály, který leží u větších hodnot M,
označí se šipkou ve směru rostoucích M. 'Tento směr
udává směr osy záběru + x'; v něm se vynese úsečka
H'N', jejíž konec je snimkovým nadirem N'.

11. Ve středu úsečky H'N' leží isocentrum neboli
fokální bod W'. Pořadnice mezi W' a vyrovnávací
přímkou dává měřítko Mw v bodě W' a tudíž i měřítko
vodorovně položeného obrazu. Tedy Mw = 0,5710.
Znovu vypočteme výšku letu: hyw = 200,00 mm:
: 0,5710 = 350,3 mm. Druhé určení výšky letu, které
v uváděném příkladu dobře souhlasí s původlúm vý-
počtem, použije se pro další práci.
12. Výpočet podle nové výšky letu není zpravidla

nutný.

B. Kontrola urč'ení sklon u a nadiru

13. Nakresli se paprsky z N' na A', B', O~,D' azměři
jejich délky. Vypočtou a vynesou se znovu radiálni
posuny jako sub 43.. Padnou-li nové body na původní
v mezích grafické přesnosti, může být původní výpo-
čet ponechán~ V případě, že tomu tak není, postupu-
jeme podle dalších bodů.

14. lsocentrum se spojí s radiálně posunutými body
a změří délky těchto spojnic. Spustí se kolmice z po-
sunutých bodů na osu x', tj. hlavni obrazovou verti-
kálu. Změří se souřadnice x' pat kolmic od W' jako
počátku. .
Radiálni vzdálenosti r":

100,0; 86,0; 97,5; 86,9 mm,
úsečky x": +73,3; -62,05; -67,75; +69,4 mm.
15. Logaritmickým pravítkem se určí zkresleIÚ Llr"

způsobené sklonem sIÚmku podle vzorce

Llr" = - ~ . x" . r"
pf

a opačně znaménkům x' vynesou se na radiálni směry
třetí polohy bodů A"', B'II, 0"', DII/.
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v 2,46
pl 63,66 .200,0 = 0,000 193

L1r'í = --"-0,000193.73,30.100,0 = -1,4 mm
L1r:~= + 0,000 193 . 62,05. 86,0 = + 1,0 mm
L1ra = + 0,000193.67,75. 97,5 = + 1,3 mm
L1r~ = - 0,000 193 . 69,4 . 86,9 = - 1,2 mm

Hodnoty L1r' a Llr" se podle povahy případu někdy sčí-
tají, někdYrVylučují.
16. Poloha bodů A"', B''', C''', D'" není jižovlivně-

na převýšením ani sklonem snímku. Změř{ se nyní
délky A"'B"', B"'C"', C"'D"', D'"A''' a nově vy-
počtou měřítka podle vzorců A'"B"': AB atd. vý-
sledky mají být stejné.

A'"B'''
-A-B- = 135,05 : 236,1 = 0,5720

B'IICfll
-B-C- = 132,05 : 230,8 = 0,5721

Se středem měřítkových hodnot Mo = 0,5719 vypoč-
tou se délky na mapě z délek obrazových a diference
nemají přesahovat přesnost grafického vynášení, nejví-
ce 0,25 mm.

AB.= 135,05 : 0,5719 = 236,1 (diference 0,0).
BC = 132,05 : 0,5719 = 230,9 (diference - 0,1)
CD = 138,00 : 0,5719 = 241,3 (diference 0,0)
DA = 118,8 : 0,5719 = 207,7 (diference + 0,1).

"~o

17. Větší odchylky ukazují, že postup nevedl k .cíli
a je nutno řešení opakovat pomocí nové průsvitky
a s těmito změnami:
a) Pro určení Llr' a bodů A", B", C", D" se po-

užije Nf.
b) Měřítkové body konstruovat pomocí kolmic spuš-

těných z W'.
c) Použít výšku letu vypočtenou podle bodu 18.

18. Pomocí Mo určí se nová výška letu kg = 200,00/
/0,5719 = 350,0 mm.
19. Dodatečnou kontrolu ještě dostaneme vyrýsu-

jeme-li na průsvitce spojnice isocentra W' s A"',
B"', C''', D'" a nalícujeme-li je na body A, B, C, Dna
plánu. Paprsky musí přesně procházet danými pev-
nými body.

20. Dávají-li kontroly uspokojivé výsledky, mohou
se zjištěné prvky vnější orientace použít pro všechny
druhy grafických prací.

Teoretické zdůvodnění
Interpolace mezi měřítkovými hodnotami a měřít-

kovými body předpokládá:
1. lineární vztah mezi poloha-mi měřítkových bodů

a měřítkovými hodnotami,
2. vztažitelnost měřítek v měřítkových bodech na

rovu-oběžné směry,
3. platnost postupu pro sklony. snímků do ~.

První předpoklad může být splněn v rovinném úze-
mí, nebo jsou-li provedeny radiální posu:t:lybodů, které
vykazují převýšení. Druhý předpoklad vyžaduje
zvláštní výběr měřítkových vztahů, protože v každém

bodě snímku najdeme pro různé směry nekonečné
množství měřítkových poměrů. Není tudíž možno
přesně interpolovat mezi libovolnými body. Tím se
vylučují body ležící uprostřed nějaké délky jako body
s určitým měřítkem jen pro směr této délky; velikost
měřítka v takovémto bodu nezávisí tolik na délce jako
na jejím směru. Vlastnosti měřítek budou vyšetřeny
pomocí perspektivních vztahů, matematicky zdůvod-
něných v roce 1954 ve Fotogrammetrickém ústavu
Vysoké školy technické v Drážďanech. Podle obr. 2
můžeme psát:

/
/

/
/

/
/

1+ crx'
y'

1+ crx'
sin v

cr = -1- (3)

V obr. 2 je znázorněn svislý řez obrazem a mapou
. podél hlavní vertikály. Počátky souřadnicových systé-
mů obrazu a mapy se nacházejí v isocentrech W' a W;
kladná větev osy x' je ve směru F-H' - W'-N' a
kladná část osy y' jde do prava.*)
Z nekonečného počtu různých bodových měřítek

uvnitř obrazu nás zajímají měřítka Mh' ve směru obra-
zových horizontál. Diferencováním (2) dostaňeme

M" = dy'/dy = -{(l + crx')

I ( x' )M,,=- 1+-sinv·
k I·

Vzhledem k lineárnímu vztahu mezi y' a y platí
Mh = L1y'/Lly (6)

Z geometrického znázornění a (6) plyne, že všecky
délky na téže obrazové horinzontále mají stejné --..
měřítko, které není závislé na jejich umístění; mění se
úměrně s x' . Na sníillkové horizontále procházející W'
se rovná I/H. Mimochodem budiž podotknuto, že
M" max a M" min při sin v = 0,05,1 = 200,00 a x' max =
= 120 mm se od střední hodnoty liší nejvíce o 3 %.
Na rovnoběžkách s hlavní vertikálou platí, že

Mv = dx'/dx = -~- (1 + crx')2 = {:.(t + 2 -:~' v)
(7)

*) Viz R. Finsterwalder, Photogrammetrie, 1952, str.
321. '
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Pro stejné číselné. údaje odchylují se Mv ml>X a Mv min

od Ilk nejvíce o 6 %. Ze srovnávání vzorců (4) a (7)
plyne, že měřítka kteréhokoliv bodu na kterékoliv
horizontále se liší o ± (ax') %' tedy až o 3%. Pro
libovolnou úsečku s' na snímku o koncových bodech
/ I' a 2' platí

S'2 = (x2' - XI')2 + (Y2' - YI')2
a pro odpovídající' délku na mapě

S2 = (X2 - XI)2+ (Y2 - YI)2.
Po dosazení rovnice (1) do (2) dostaneme

kll x2' - Xl'
X2 - Xl = '(1 + o'xI'). (1+ o'x~')

Y2' - YI' + o'(XI'Y2' - X2'YI')
Y2 - YI = kll . (1 -+ o'xI') • (1 + o'x2')

Pak je
k 1s = _0 0 [S'2 + a2 ( ..... )2 +
I (1+ a4') . (1+ o'X2')

+ 2a (Y2' - YI') . (XI'Y2' - X2'YI')'/. (8)

Vytkneme S'2 a členy v závorce rozvineme dle a,
přičemž vypustíme členy 2. a. vyššího řádu. Pak po
menší úpravě vyjde

_s~ = Ms = ~-rl+ a(xl' + X2')]-

°r1-- S~2 (Y2' -YI') (XI'Y2' ~X2'YI')l (9)

Geometrický-význam posledního členu této rovnice
vyplynelz obr. 3, který znázoJ:'Ď.uječást skloněného

\
\
\
\

]I: ~ - x't \
\
,/'"

,/ \
,/ \

,/,/ \
, /' \;,/ \

,/ : \

snímku. oc' značí směrník délky s' v systému x', y'; ď
kolmici spuštěnou na spojnici l' 2' axp" úsečku paty
kolmice. Pak •

XF = ď sin oc' (10)
Dále lze vyčíst

ď = x2' sin oc' - Y2' cos oc'
x2' - Xl' = s' cos oc' a Y2' - YI' = s' sin oc'

Dosazením (12) do (11) odstaneme

d' 1 ( " ")= 7- Xl Y2 - X2 YI .

s' I ' (" ,8 =h [1 + o' Xl + x2)]· [1-o'xp]

s' - M - I [1 + ( ,+ " ')]8 = s =7; a Xl X2-Xp

(11)
(12)

Velikost ď závisí pouze na poloze počátku souřadnico-
vého systému a ne na směrech os. V (15) je délkové
měřítko Ms vyjádřeno jen pomocí obrazových úseček
a podobně bodové měřítko Mh v (5). Z toho plyne, že
na~snímkové horizontále o úsečce x' = Xl' + x2' -xp'
je měřítko stejné s měřítkem počítaným z poměru s' Is.
Průsečík takovéto obrazové horizontály s délkou s',
případně s její prodlouženou, je měřítkový bod M'
o hodnotě M h = Ms. Měřítkovým bodem je tedy tako-

vý bod MI na přímce s', ve kterém.poměr délek i-. je
s

roven bodovému měřítku ve směru obrazové horizon-
tály - viz (4). Konstrukce tohoto bodu je zřejmá
z obr. 3.
Na přímce F'2' vynese se úsečka F' l' od 2' tak, aby

vyťatý bod M' padl vně nebo dovnitř spojnice 1'2'.
Souřadnicový rozdíl bodů MI, 2' je pak stejný jako
mezi 1', F', totiž xl'- XE

I
• Je tudíž souřadnice bodu

M'x' = x2' + Xl' -xp', jak je požadováno rovnicí (15).
Tato konstrukce má hlavní a rozhodující přednost
v tom" že není závislá na předem neznámých směrech
souřadnicových os, na což bylo upozorněno v pří-
kladu. Mezi uvedenými body jsou pak přípustny lineár-
ní interpolace. Sestrojíme-li jednlI obrazovou horizon-
tálu, dostaneme hlavní obrazovou vertikálu jako kol-
mici ,spuštěnou z hlavního bodu na tuto horizontálq.
Podle (5) platí pro M3' á Ml' vztahy:

MI (1 x'ma . )h3=T +-I-·SlllV

Mf (1 x'ml • )
h1=T +-I-·smv ~

Z toho plyne
sin v

Mh3 - MM = -k-- (X'm3 - x'ml)

Z čehož můžeme určit sklon snímku v podle vzorce

sin v = ~ = k LlMh
o

p Llx'm

Na hlavní vertikále leží počátky W' a N' nových sou-
řadnicových soustava to ve vzdálenostech H'W' =

1·'1' H 1·'1' I=-2- a 'N' = -- od hlavmho bodu H'; tytop- p
vzdálenosti se vynesou ve směru větších hodnot M -
viz obr. 2 a rovnice (5).

Kontroly
Popsanou metodou dostaneme pollilPu hlavní verti-

kály, bodů H', W', N' a velikost sklonu snímku v.
Nejsou-li dány přebytečné srovnávací délky, nebo H-
covací body k přezkoušení konstrukce, je možné celý
postup kontrolovat následujícími dvěma způsoby;
1. Provede se graficko-početní překreslení, tak jak

je uvedeno v příkladu.
2. Opakuje se celý výpočet s tím, že se radiální

opravy z převýšení vynesou vzhledem k nadiru N'
místo H'. Měřítkové body se určí jako paty kolmic
spuštěných z isocentra W'. Hodnota měřítka Mw se
zjistí interpolací na obrazové horizontále procházející
bodem WI

, a podle ní se vypočte nová výška letu ze
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vzorce h = j w. Dále se nově stanoví sklon v, který

lze pokládat za konečný, neodchyluje.li se od původní-
ho více jak o ± 0,2 až 0,4g - s ohledem na další
P?užití v, buď pro grafickou, ,optickou nebo početní
restituci. Přesnost řešení závisí hlavně na spolehlivosti
srovnávacích délek, tedy na hodnotách M a méně již
na grafickém .určení bodů M'. '.

Další vývoJ a význam metody

Nevýhoda popsané metodY se může projevovat
v tom, že při větším počtu daných pevných bodů stou-
pá počet srovnávaných délek a, v důsledku toho i roz·
sah početních prací. Leží-li lícovací body v rozích
snímku, padají měřítkové body přibližně do jeho středu
a nijak podstatně neovlivňují řešení a mohou být
proto diagonály vynechány, případně lze pracovat
podle způsobu popsaného E. Gotthardtem [6]. Pořídí·
me průsvitku radiálních směrů z hlavního bodu H'
na obrazy lícovacích bodů na snímku a pomocí ní
stanovíme na mapě bod H odpovídající bodu H'.
V důsledku naklonění roviny snímku bude poloha bodu
H jen přibližná. Měřítka se vypočtou ze spojnic hlav·
ního bodu s jednotlivými lícovacími body na okraji
snímku. Rozdíly mezi nimi budou o něco větší než při
srovnávání délek. Při přibližně symetrické ~poloze
lícovacích bodů bude se průměr blížit hodnotě, jaká
by vyšla srovnáváním délek. Použití radiálních směrů
umožňuje pracovat s libovolným počtem pevných
bodů. Další výhodou tohoto způsobu je, že měřítkové
body padají do konců délek a odpadá tudíž jejich
konstrukce. Mimo to se příznivě projevuje i maximální
velikost obrazce vznikajícího měřítkovými body a
možnost rozeznání chybných lícovacích bodů, 'elikož
každý z nich vstupuje do výpočtu zcela samostatně.
Postup řešení je stejný jako při podrobně popsané
metodě srovnávaných délek. První způsob má ale
oproti tomuto tu výhodu, že nemusí být geodeticky
známa poloha srovnávaných délek.

Spojíme.li isocentrum s měřítkovým bodem M' něja.
ké délky libovolně umístěné na snímku, je měřítkový
bod M' této spojnice totožný s měřítkovým bodem M'
dané délky. Obě úsečky mají tudíž stejné měřítko. Ve
zvláštním případě může být zmíněná délka na snímku
kolmá -k příslušné radiální spojnici a' měřítkový bod
ležet ve středu uvažované délky. V takovémto případe
mluvíme o přesném T.obrazci, jehož zajímavé vlast-
nosti skýtají zvláštní výhody při rozvinutí tzv.
T-triangulace [3].
Aplikace měřítkov'ých bodů vede ještě k rozmanitým

dalším zvláštnostem při určování vztahů mezi 'jednotli-
vými prvky na skloněných snímcích.

Závěr
Metoda určování geodetické orientace leteckého

snímku pomocí měřítkových bodů, pocházející od R.
O. Andersona, je vysvětlena praktickým příkladem se
čtyřmi pevnými body a pak teoreticky zdůvodněna.
Současně je ukázána možnost kontroly graficko-počet-
ním překreslením daných bodů. K řešení úlohy dostačí,
aby byly dány 3 volně ležící srovnávací délky. Dále je
upozorněno na zjednodušené řešení vynesením snímko-
vého hlavního bodu do mapy a použitím radiálních
směrů na pevné body za srovnávací délky a mimo to na
spojitost s tzv. T· triangulací.
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Nomografické řešení délkové a úhlové opravy při srážce mapy

lnž. Zd. Bervida, UGK v Českých' Budějovicích, prov. Tábor

lnž. Vi. Hojovec, FS ČVUT V Praze

Při doplňování map velkých měřítek se většinou
používá zpusobu zaměřování změn metodou ortogo-
nální na měřické. přímky, spojující pevné body,
případně na strany vloženého pořadu. StejnýmI zpu-
sobem jsou potom ~měny zakreslovány na mapě.
Tato metoda viiak ;často bývá málo produktivní, což
se projevuje hlavně' Vi polních tratích při zaměřo-
vání změn rozsáhlejších a polohopisně členitějších
(např. při dělení pozemku, zaměřování silnic, při
reambulaci mapy atd.), neboť vyhledání pevných
bodu je často obtížné, přímky jsou velmi dlouhé a
celé měření zdlouhavé.
Jako daleko produktivnější můžeme v členitém

terénu použít metody polárné s optickým měřením
vzdáleností, které se při novém, mapování ve vel-
kých měřítkách v polních tratích všeobecně používá.
Abychom mohli všech výhod této metody využít, tj.
zakreslení provést vynášením situačních bodO na

polárním koordinátografu, je třeba nejdříve vyřešit
některé úlohy, z nichž nejdůležitější je délkóvá sráž-
ka. mapy, Zl ní vyplývajícX oprava délková (obecně
ruzná vVruzných směrech)'a dále z rozdílu) délkové
srážky v obou kolmýCh směrech vyplývající i opra-
va úhlová.
Uvedeme nomografické řešení obou jmenovaných

oprav a vyjdeme z předpokladu, že srážka papíru
pro uvažovanou oblast (bud celý list nebo případně
jeho část) je ve směru sekčních čar listu rovno-
měrná, avšak obecně ruzná pro každý směr. V od-
borné literatuře [2] je pro délkovou srážku s %
v libovolném směru vyvozen vzorec

kde značí r %, q % délkové srážky v hlavních smě-
rech sekčnfho obdélníka a ex nezkreslený úhel, který
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uvažovaný směr sViÍrá s rovnoběžkou strany o sráž-
ce r % (viz obr., 1).

tr~o
I
I

Vzorec 'pro srážku s % jemo~no psát ve tvaru

s % = (r % - q %) cos2 a.+ q %,
l{de položíme

r % - q % = .1 %.
Tím dostaneme

s % = .1 % cos2 a + q %'
Položíme-li! ještě

.1 % cos2 a = S' %,

Srážky v libovolné. straně 5,' svírající se svislou
sek ční čarou úhel a, obdržíme, přičteme-li k výrazu
s' %, určenému rovnicí (la), ještě srážku q %'
.Změnu směrníku stanovíme pak přibližně podle

obr. 2, v němž je zakreslen na jednotkové kruž~ici
bodP, který vlivem srážky .1 % přejde do bodu P',
takže původní orientovaný sm?irník a se změní
o malý ..úhel ..,1a.

atg ,1a - .
- 1-b'

uvážímecli, že délka PP" = cos a a PP' ~ .1 cos a,
bude a = - Yz .1 sin 2 a, b = - .1 cos2a.
Záporná znaménka uvážena proto, že a, b -: podle

obr. 2 - je kladné pro .1 rlá,porné a naopak.

1 .1 sin 2 a
tg ,1a = - -

2 1 + ,1cos2 a

Ke stejnému. vzorCi můžeme dojít též postupem
přes Tissotovu indikatri~ ze vzorců, známých z m(j.-
tematické kartografie.
Protože jde o malé úhly, je možno v posledním

vzorci místo tangenty psát. pbuhý argument, takže
bude

1 .1 sin 2 ~
,1a = - - o·· '... 0_ •.••

- 2 1 + .1 cos2 a

a po zavedení .1 v procentech

,1a = _ -.!.. • .1% sin2 a
2 1QO % + .1 % cos2 a

Poněvadž budéme uvažovat, že hodnota .1 % ne-
dosáhne více než 1 %-2 %, cos2 a dosahuje maxi-
málně hodnoty jedna a výsledky nám budou posta-
čovat s přesností na 2c" je možno vypustit ve jmeno-
vateli hodnotu .1 % cos2 a a aproximativně psát po
zavedení ,1a v setinách grádu (v centigrádech) ko-
nečný vzorec

pC
,1«c = - -- .1 % Sl'n 2 a (2)200 /( .

Vzorce (1), (2) vyjadřují výsledné hodnoty dél-
kově a úhlové opravy, při čemŽ srážka s % se sklá-
dá ze součtu dvou hodnot s' % a q %' Hodnota s' %
je závislá zrovna tak jako oprava ,1a na dvou veli-
čiI).á«;;h,a to .1'% a a a je tudíž výhodné konstruovat
nomogram, v němž by bylo možno při jednom vy-
hledání nezávisle proměnných určit současně obě
výsledné hodnoty. Současně je třeba vyslovit poža-
davek, aby nomogram umožňoval odstranit zdlouha-
vost počtářské orientace osnovy směrníkové na
každém stanovisku, neboť ve vzorcích (1), (2) značí
a směrník, orientovaný k severní větvi svislého
směru (v němž dochází ke srážce r %).
Vysloveným požadavkům vyhoví průsečíkový no-

mogram při osách: svislé a, vodorovné .1 % a dvou
-systémech kótovaných křivek pro s' % (kóty uve-
deny na pravém okraji nomogramu) a ,1ac, kon-
struovaný na obr. 3.
K nomogramu patří stupnice pro hodnoty a, která

je lineární a umožň1J.je proto mechaniekou orien-
taci každé osnovy směrníkové tím, že její hodnotu
orientačního posunu přiřadí,me počáteční hodnotě
vodorovné osy nomogramu, takže výsle:dné hodnoty
pak vlastně určujeme kt hodnotě směrníkové, orien-
tované k rovnoběžce se severní větví svislé strany
sekčního pravoúhelní!m, která jeo hodnotu orien-
tačního posunu uvažovaného stanoviska zmenšena.

Postup při práci s nomogramem vychází z urče-
ných hQdnot r %, q % v obou hlavních směrech
sekčníhol obdélník a (viz obr. 1) a z rt1ch :stanove-
ného rozdílu L1 % = r % - q %. Dále je třeba na.
každém stanovisku určit hodnotu lorientačníhopo-
sunu, umožňující převést osnovu na základní směr.
Tuto orientaci však neprovádíme početně, ale me-
chanicky: stupnici hodnot a, kterou máme přene-
senu na svislý; proužek průsvitného papíru (pro ne-
. dostatek místa byla průsvitka v obr. 3 rozdělena ve
dvě části), přiložíme na nomogram tak, aby nosi-
telka hodnot a kryla hodnoty L1 % na spodní i horní
vodorovné stupnici a hodnota orientačního posunu
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byla přiložena k dolní vodorovné přímce, značící
nulovou hodnot~ a. Pak můžeme přímo podle mě-
řenych směrníků určovat Výsledné hodnoty LlaC a
s' %, ke kterému nutno ještě nakonec (přičíst kon-
stantně q %.
Teoreticky bychom při vynášení polárných sou~

řadnic ná staré katastrální mapě měli vzít v úvahu
rovněž dělkové a úhlové zkreslení. Je možno opra~

. vit hodnoty r %, q % odélkové zkreslení: v uvažo-
vaných směrech a s opravenými hodnotami pak

------------- --- 0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1Ií

1,6

0,8 1,0

-A~~
postupovat stejně, jak již bylo uvedeno, neboť právě
tak jal<o při zkreslení, tak' i v řešen~ srážky papíru
řešíme známou křivku Tissotovu, jak již dříve byla
zmínka. V Cassiniho zobrazení by šlo o opravu pou-
ze u hodnoty r %, neboť' délky ve směru kartogra-
fických poledníku se nezkre&lují. Protože však po-
dle (1) dosahuje maximální délková změna v nej-
vychodnější části Čech, vzdálené asi 200 km od
Gusterpergského poledníka hodnoty 49 cm na 1 km
a maximální zkreslení úhlové l' 41", bude možno

1961/18



'Geodetický obzo'r
sv. 7/49 (1961) č.l

ve většině případů hodnoty oprav ze zobrazení za-
nedbat.
Jak je z našich výsledných hodnot patrno, je třeba

užít nomogramu' pouze při většÍGh hodnotách roz-
dílů srážek v. obou hlavních směrech. Jindy stačí
řídit se pokynem Návodu B, který nedoporučuje
z úsporných důvodů zpravidla srážku vždy pro kaž-
dou délku libovolného směru vyšetřovat, nýbrž mě-
řenou délku zkrátit poměrně se srážkou listu ve
směru délky nebo výšky nebo úhlopříčkysekčního
rámce, a to vždy podle toho, se kterým směrem se
směr zakreslené délky nejméně rozchází. Použití
nomogramu bude, tedy .na místě v těch případech,
o nichž Návod B říká: "Je-li výjimečně třeba znáti...
délkovou srážk.u v určitém jiném směru, je nutno ji
zvlášť vypoČísti.',' Návod v takovém případě odka-
zuje již jen na "Nauku o pozernk. katastru Čs. re-

publiky" prof. Petříka [4], který pro délko vou sráž-
ku uvádí vzorec, převzatý v našem článku z knihy
akademikaJRyšavého [2], pro změnu úhlovou pak
dochází jiným způsobem ke stejnému konečnému
(aproximativnímu) vzorci a ukazuje příklad s hod-
notami, při kterých je možno úhlovou změnu zane-
dbat.
Lektoroval: prof. dr. František Fiala, Praha.
\

Literatura
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Geodetické počtářství
Poznámka k řešení průsečíků dvou přímek

518:526

Dr. ':1.,Štěpán, ÚGK Prešov

V pojednání inž. Morcha a Malivánka "Základní prin.
cipy a problémy te"Chn6logiemapování ve velkých měřít-
klÍ,ch" vč. 6 GaKO ročník 1959 je'uvedeno, že výpočet
průsečíku přímky se sekční čarou v novém zobrazení
bude pracný a bude se zpravidla určovat graficky. Tento
postup však nevede k cíli, jestliže koncové body dané
přímky budou od sebe vzdálené a na jednom mapovém
Jistě II;ezobrazitelné. .'
Jednoduchým a rychlým způsobem dá se vypočítat

průsečík dvou .obecně položených přímek a tedy i prů'
sečík přímky se sekční čarou v novém zobrazení cestou
analytické geometrie.
Uvažujme rovnice dvou přímek, pap' daných sou-

řadnicemi koncových bodů ve tvaru determinantů:

p =" I"~,~, ~I= O p' =" I~'l~~~\= O (1)
X2 Y2 1 I x; y~ 1.

rozvedením deterimnantů podle prvého řádku a ó-pravou
dostaneme rovnice ve tvaru:

I--------,-----t-
Yo I

R P# :z I
I
I
I
I
I
I

P/ IX01

v pr~xi
x.(y" - Y.) + y.(x. - x,) + (x,Y. - X2y,)
X~(Y'l-y~)+ y~(x~~x',) + (x~Y~-x~Y',)

=0
= O (2)

p: Ax + By + O ~ O
p': A'x + B'y +.0' = O

Souřadnice jejich průsečíku, řešíme:li rovnice pro y a x
determinanty, jsou:

A'O-AO'
y,= AB'-A'B

BO'-B'O
x=AB'-A'B

za předpokladu, že AB' - A' B =1= O.
Rovnice (4) dají se snadno a rychle vyčíslit na počíta-

cím stroji. Aby členy O, kde se vyskytují souřadnice bodů
v plné hodnotě, pro číselné počítání nebyly velká čísla,
redukujeme je posunutím o. kQnstantní hodnotu Yo' Xo
na celé tisíce tak, aby hodnoty sQuřadnic pro výpočet
byly jen v kilometrech. Pro výpočet souřadnic průsečíků
y, x po určení členů O,O' opět hodnoty Yo' Xo připočítáme.
Členy A, B zůstávají posunwtím souřadnic invariantními.
Kontrolu výpočtu dostaneme rychle z rovnic:

A'O-AO' Ml
y = AB'-A'B =N=[I]A = Yl-Y2 A' = y', -y~

B = x2 -Xl B' = x~ -X'I

O .= XlY2- X.Y, O' = X'lY~ - x~Y'l

BO'-B'O M.
X = AB'- kB = -R = [2]

l-p-1--I--5-3-2--l

Y

-73-,0-7--1 5402 :13,211~-2-~i 532 186,37 II B 5 399 696,41

'1 -----1 A - 13,30 -2 316,80

O +2 757 844,27 N =; 2908 071,70

A[2]+B[I] =- 0=-2757845,31 I

Yo 531 000,00 .

+[1] +1 176,44

yp 532 176,44

I ~

1 p'

I

~~-1--5~·3-2-4-:-~-'2-5---
··_----·---1

.._2~_J 531 226,30

IA'+ 1 252,95

5401521,42

, 5 401 127,65
,--------
I B' ~ 39377, '

O' = -2576728,92

A'[2] + B'[I] = - 0'= +2576723,15

Xo 5 399 000,00

+ [2] + 2 426,25

Xp 5 401.426,25
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Ax + By = -'-C anebo A'x + B'y = -C'

Výpočet objasm př~lad sestav~ý do formuláře: .
KontrQ.1a správnostI výpočtu pres kontrolní rovmce

je velmi citlivá, v našem případě ,u C' diference je způso-
bena zaokrouhlováním centimetrů. (Nesouhlas může
dosáhnout velikosti asi 1%ze součtu hodnot A, B nebo
A', B'). 1 'Y Yd' o

Z výpočtu je patrno, že ce Ý vypocE;t soura mc pru-
selííku se skládá z výpočtu členů C, C,' Ml' M., a N"
které počítáme bez mezivýpočtů, členy C a C' a N zapI-
sujeme do výpočtu. Redukované členy Yfi - Yo, Xn - xo,
pro výpočet členů C není ~řeba zapis?;vat. .
Tfmto jednoduchým zpusobem daJI se velmI rychle

vypočítat nEljen souřadnice průsečíku jakékoliv přímky
se sekčni čarou v Gaussově zobrazení (za předpokladu,
že sekční čáru považujeme za přímou spojnici vrcholů
sekčního rámce) ale i průsečík dvoulibovolnýóh přímek.
Ve vydám Instrukce A z 'roku 1932 je uveden výpočet
pr~ečíků velmi pracným způsobem, ve:vydání, z roku
1940 není uveden vůbec; tato úloha však často přichází
nejen v mapách velkých ale i malých měřítek a ve sta-
vební geodézii. . -
V případě, že potřebujeme na protí~ajících se přím-

kách znát příslušné úseky, vypočítáme Je Pythagorovou
větou na počítacím stroji nebo pOfloci tabulek.

Lektoroval: inž. Václav Moreh, OSGK, Praha.

Zlepšovací
a

návrhy,problémy
stanoviska

Vyhodnocení tematického úkolu č. 1
soutěže zlepšovatelů a vynálezců ÚSGK

526:331.87,6.6 (437]

SoutěžnL porota Ústřední správygeodézie a. I:artogr~-
fie, jmenovaná náměstke~ předsedy ÚS~K s. mz. VladI"
slavem Sachunským, sesesla dne 2. prosmce 19.60k pro-
jednání 'řešení došlých do soutěže zlep~~vatelu a v~ná-
lezcll k tematickému úkolu Č. 1 - "Stablhzace bodoveho
pole". Soutěžní porota zasedala ve složení: předs,eda
s. inž. Josef Pšeničká, ..Q.lenovés právem hl~sovacIm s. mž.
František Čálek s. inž. Vladimír Ellner, s. mž. Karel Holý,
s. inž. Jiří M'atějka, s. inž., Franti~ek Poslušný. a. členové
s hlasem poradním S, inž. Antomn Trpka, s. mz. Rudolf
Tvarllžek a s. iuž. Miloš Váchal.
O vyřešení tohoto tema,tického úkolu se P?kusHi zl~-

pšovéitelé celkem devíti příspěvky, které prOjednal neJ"
dříve Ústav geodézíe a kartografIe v Praze a které pak
hodnotila soutěžní porota. Výplatu odměn, které navrhla
jednomyslně soutěžní porota, schválila s konečnou plat-
ností Ústřední správa geodézie a kartografie.
Z přípěvkfI, které došly do soutěže, ~elz~ žá~ný pov~žo-

vat za úplné vyřešení vypsaného tematIckeho ukolu. Pres-
to však využitím tří návrhů lze považovat celý problém
v podstatě za vyřešený. Nevyřešeným zllstává jen poža~a-
vek, aby stabilizace u části bodll vyhovovala i požadavkum
fotogrammetrické signalizace. Proto bylo rozhonuto vypla:
titmíst() vypsaných 7000,- Kčs sníženou odměnu ve V~Šl
6500 - Kčs. Odměny se vyplácejí takto:
1. 'Zlepšovatelskému kolektivu inž. V?j~ěchu Královi

a inž. Miloslavu ,Pabianovi z ÚstavlÍ'geodeZle a'kartogra-
fie v Praze přiznává se celková odměna ve výši ~o.oo;-
Kčs' zejména' za návrh jednoduchého zpllsobu stabllIzace
polygonových bodů v zastavěné části. " "
2. Zlepšovatelskému kolektivu inž. Miroslavu HáJkoVl

z Ústavu geodézie a kartografie v Brně, inž. Jaroslavu
Binkovi, Qrom. fysiku Zdeňku Weberovi a inž. Josefu Si-
kulovlz VUT v Brně,'katedry fysiky, se přiznává celková
odměna ve výši 3000,- Kčs za návrh stabilizace kovovou
deskou a za' návrh zt>llsobu jejího vyhledávání indukčním
indikátorem.
3. Zlepšovateli inž. Burešovi z Ústavu geodézie ft karto-

grafie v Pra,ze se přiznává odměna 500,- Kčs za návrh
ochrany dosavadních, trigonometrických a jiných vý-
znamných bgdll remízky.
Současně bylo rozhodnuto poskytnout náhradu za před-

ložený prototyp ve výši 350;- Kčs inž. Zdeňku Mikalovi
\

z .Ústavil geodézie a kartograie v Opavě. Jiné prototypy
nebyly do soutěže zaslán.y.
Vzhledem k tomu, že tematický úkol Č. 1 - "Stabili-

zace bodového pole" lze považovat v podstatě za vyře-
šený, bylo rozhodnuto vyškrtnout uvedený problém z plá-
nu tematických úkolů Ústřední správy geodézie a karto-
grafie. Váchal

Dny nové, techniky ÚGK v Bratislavě
526:374.5(437J

Ve dnech 25. a 26. listopadu 1960 pořádal ústav geo-
dézie a kartografie v Bratislavě Dny nové techniky. Prv-
ní den probíhaly referáty a diskuse, druhý denpraktícká
.j;vičení v paralaktické polygonometrii a měření vzdále·
ností tellurometrem a Lotakeilem.
Na 250 tičastníků, z nichž bylo 160 pracnvlllíků pořádají-

cího ústavu a 50 posluchačll stavební fakulty SVŠT se zá-
jmem vysléchlo pět mferátů, zaměřených vesměs na me-
tody zhuštění bodového pole geodetickými metodami.

V uv,odllí rozBáhlé přednášce "Nové metody zhušťova-
nia bodového podkladu" shrnul soudruh inž. Kocián
z ÚGK Bratislava všechny dosud používané metody a
zdůraznil zvláště ony progresívní metody, kte'ré jsou
u nás dosud málo používány, ačkoliv za určitých podmí-
nek mohou práce ZiIlačně urychlit a usnadnit. Tyto meto-
dy potom podrobně popsali, se současnýmpředvedelllím
přístrojů, udáním kritérií a ekonomických ukazatelfI i
nejvhodnějších podmínek pro použití .jednotlivých me-
tod, další přednáše'jící.,
Sour'ruh iuž. Sokolík z ÚGK Bratislava v metodicky

dobře uspořádané přednášce "Logaritmicko-ta:chym~tric-
ká metódq" popsal vlastní zkušeností i zkušenosti VUGTK
v PrazE' z mE;ření Lotakteilem. Upowrnil i na jeho nedo-
stgtky, zejména na váhu latě a obtížnosf'správného čtení,
které je nutno si OSVOjitdelším cvikem. Firmou udáva-
vanou přesnost 0,04/100 m lze dosáhnout velmi těžko, j

když drážďanská technika ji na základě vlastních zkou"
šek potvrzuje (pro lať vodorovnou a pro lať svislou udá-
vá 0,08/100 ml. Výhody velkého dosahu latě lze protu
využít nejlépe pro pomocné body při topografickém ma·
pování.
Soudruh inž. Botto zGÚ Br,atislava předvedl soupravu

terčll plO par:ilaktickou polygonometrii. Souprava se
sklddJ. ZE 2 lehkýcp, ale pevných dur(lJových trojnožek. Na
jedné je umístěn jeden, na druhé 2,kruhové terče s mezi-
kružími, jejichž středy (které lze olovnicí zcentrovat nad
daný Qod), představují krajní body dvou základen skon·
stantním rozdílem délek {vzdálenost středů dvojterče J.
DéÍka základny se zvolí podle ,potřeby ~ měří se pásmem.
Pod terče lze snadno umístit centricky theodoHt. Souprava
má usnadnit polygonometrii s delšími zákJadnamia uve-
dené výsled'ky z praxe prokázaly, že se to podařilo • J
V druhé části přednášky .se posluchači dozvěděli, jak
GÚ provádí orientaci osnovy směrníkll měřením na Slun-
ce. Pro příjem časových signá.Jů používá bateriového p_ři-
jímače, vyrobenéhb vlastními silami. V prostorech s nd-
kou signallzaéf dosahují značných úspor nákladll i usnad-
nění prací. Pěkným doplněním zkušenostmi brně~sk~ho
oblastního ústavu byl diskuzní příspěvek soudruha mž.
Lungy a tnž. Herdy z 'ÚGK Praha, který upozornil na svn
zkušenosti se strháváním kruhu.
Soudruh inž. Horal z ÚGK flratislava v přednášce "Dur·

nevova metoda" vysvětlil podrobně metodu pr9tínání
s pomocnými body, její hlavní výh~dy (odstranění ~~-
řent déIek vhodnost pro lomooé porady), uvedl dosaZI-
telnou pře~nost i účelnost kombinace· s jinými metodami.
V diskuzi doplnilo referát několik soudruhů vlastními
zkušooostmi například soudruh inž. Bradáč a inž. Farka-
šovs'k~' o zhuštění' podkladu postupným protínáním __a
-trojúhelníkovými řetězci, a s. inž. dr. Sesták o "vě]l-
řovíté" triangulaci. -

V posledním referátě soudruh inž. Delong CSc z VOGTK
seZlllámll posluchače s měřením délek tollurometrem.
Zajímavé byly jeho zkušenosti se zaměřením vlíoovacích
bodll, docf:lená přesnost v poloze ± 11,3 cm a ve výšce
± 12,0 cm, a to při použití zjednodušeného p'ostupu, kte-"
rý využívá k měření jen 3 nosné fre,kvence a .při kterém
---- -

') Soupravu vyrobila mecbanická dílna ústavu.
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vlastní zaměřeni délky trvá pouhé.2 minuty. Bylo dos'a-
ženo zvýšení produktivity proti dosavadním geodetickým
metodám o 33 %. Na poslední zaměřované lokalitě bylo
dokonce dosaženo zaměření 7 'vlícovalťích bodů denně
v průměru proti 2,4 bodů normovaných pro daný typ ob·
tížnosti.
. Všechny referáty byly předneseny přístupnou formou
a doplněny obrázky a vzorci, které byly promítány epl-
diaskopem. Pořad dne byl zpestřen: promítnutím filmU:
Zavolejte je včas, Ryti originálních map, Měření geodi~
111etre.n a Čím je nám ma.pa. Diskuse byla velmi živá
a byla by rozsáhlejší, kdyby bylo více času. Nedostatek
času a málo výkonný epidiaskop byly jedinOu záva~ou,
která však nemohla pokazit úspěch DNT Bratislavských.

lnž. FrantišekČálek

Manu:álypůvodních situací železničních stanic
a za~távek spojovacích drah v Čechách z konce

minulého' století
526.89 : 656.21 (437)

Mapová dokumentace VPGTK získala do sbírky soubor
třiceti p'ěti manuálů původních situací železničních sta-
nic a zastávek v' úseku Nymburk-Jičín 7, z úseku Kři-
nec-Chlumec nad Cid!. 5, z úseku Kopldlno-Bakov,nad
. Jiz. 8, z úseku Hradec Králové-Ostroměř 9, z úseku
Smidary-Vysoké Veselí 3 a z úseku Sadová-Smiřice 3
manuály.
Jejich polohopis je v měřítku 1: 1000 s kolejištidél-

kově a výškově kótovanýrrii. Popis mají v německém ja-
zyce, nejsou datovány ani podepsány.
Koncem sedmdesátých let předešlého století byla v zá-

padní a zčásti i ve střední Evrooě zdůrazňována potřeba
doplnit síť hlavních drah sítí kratších, úsporně zřízených
a lacino provozovatelných podružných drah.
V Čechách byly tyto železnice uskutečněny z podnětu

a přičiněni hlavně českých odborníků. Významné místo
v projektování, trasování a výstavbě těchto drah zaují-
mal český inženýr Jan Muzika, březnickýrodák. Byl ini-
ciátorem obsáhlého generálního programu výstavby spo-
jovacích drah pro celé Čechy. Pro krajně nepříznivý
finanční stav té doby však uskutečnil jen některé úseky.
V roce 1869 Se účastnil vytyčovacích prací spolovacích

tratí v jižních ČecháCh. Jeho schopnosti, 'bdborná znalost
a neochvějná podnikavost se plně uplatnily zvláště' při
, stavbě dráhy Rakovník-Protivín. Zasl~uŽll se. o její fi-
nanční zabezpečení a účelnou i hospodárnou výstavbu.
Z jeho podnětu a přičiněni byly pak postaveny další

železniční trati v Č-echách.
Tak roku 1880 inž. Muzika a jeho tehdejší společník

inž. Schnabel požádali ministerstvo obchodu o udělení
koncese pro výstavbu a povoz "Českých spojovacích
drah", a to pro trati: Nusle-Modřanv. Nymburk":"Jičín,
s odbočkami z Křince do Králova Městce a z Kopidlna do
Libáně, Hradec Králové-Ostroměř, s odbočkou ze Sa-
dové do Smiřic a Mirošov-Nezvěstice, v celkové. délce
148 km.
Koncese na jmenované úseky jim byla oběma propůj-

čena roku 1881. Založili i akciovou společnost. Podle
přání vlády označila se tato síť drah jako "privilegované
české komerciální dráhy".
Budování těchto drah zvláště uvítalo místní obvvatel-

stvo, nečinily tak vždy sousední hlavní dráhy. Společnost
dráhy severozápadní nepovolila připojit trať na Jičín
v Nymburce, a tak inž. Muzika a Schnabel byli nuceni
zřídit výchozí stanici Veleli,by ve vzdálenosti 3 km od
Nymburka. . !

Na sh6ra vyjmenovaných tratích práce velini rychle
pokračQvala, takže provoz byl zahájen na většině ·tratí
již v roce 1882. "
'Téhož roku luž. Jaq Muzika zemřel vnecelých 50 le-
tech, po prudkém zápalu plic.

Dochované manuály nám dokumen~ují nejen ooloho-
pisně a výškopisně původní situace železničních stanic
a zastávek vyj,menovaných ťisekfi, ale i technické dUo
českých inženýrů z konce minulého století.
(Literatura: Inl!: elr.t. Šmllauer ,,0 stavbě železnic

inž. Janem Muzik6u", Uveřejněno ve Sborníku Spolku čes-
kých inženýrů v Praze1940).

Z výhledového plánu knižní produkceSNTL
526:002(437)

Státní nakladatelství technické literatUry p~ipravilo a
'po projednán! v příslušných edičních komisích předkládá
svůj výhledový ediční plán knižní produkce na léta 1962
až 1963 a 1964-1965.
Z oboru geodézie připravuje SNTL k vydání v letech

1962-1963 tyto publikace:

Dvořák
Kovařík
Kolektiv VOGTK

Užitá kGrtografie a repro-
dukční metody (~pls ČMT)
Sborník výzkumných prací
VOGTK IV.
Sborník výzkumných prací
VOGTKV.
Podrobné mapování (spis
ČMT)
Vy'šš! geodézie (spis ČMT)
Geodetický a kartografický
~borník sv. 9 --: roč 1962
Geodetický a kartografický
sborník, sv. 10 - roč. 1963

Technický průvodce
OSGK

Pro léta 1964 fr 1965 plánuje SNTL vydat z oboru geo-
dézie tyto tituly:
Kolektiv VOGTK. Sborník výzkumných prací

VOGTKVI.

Sborník výzkumných prac!
VOGTKVII.
Geodézie I.
Gem:lézie II.

, \
.Qeodetický a kartografický
sborník, sv. 11 - roč. 1964'
GeodetiC'ký a kartografický
sborník, sv. 12 - roč. 1965

Námět
Námět
OSGK

Státní naklaďatelství technické/ literatury předkládá
čtenářům našeho časopisu pro informaci tento v~;tah
z výhledovél1o plánu a uvítá připomínky, popřípadě nové
náměty, které byípomohlyzlepšit perspektivní ediční plán
odborné geodetic~é lite~atury. St

Přírůstky mapové dokumentace VÚGTKv Praze
NDR: ;
Verkehrskarte der Deutschen Demokratlschen Republik. (Doprav-

ní mapa Německé demokratícké republiky.) Měi'ítko 1:500000. VEB
Hermann Haack Geographisch-Kartographische AnstaH Gotha 1960.
Náklad 20 000 výtisků. Rozměr kreslly 72XI01 cm.
VÚGTK čís. přír. 237/60.
Mapa NDR S hranicemi okresli má zeleně vybarvené lesni plochy

a pojmenov?nou podrobnou síť vodních toků. Sídliště jsou podle
počtu obyvatel v sedmI velikostech, z nichž tři velikosti, a to pod
2000, přes 2000 a 5000, jsou vyznačeny. signaturam.i a sídla přes
10 000, 50 000, 100 000 a 500 000 obyvatel- schematickými půdorysy.
Cernolol plynulou čárou odlišné síly jsou zakresleny hlavní a ved-
lejší železniční spoje. Hlavní náplní mapy jsou autostrády, dálkové
silniční spoje. silnice fLandstrassenl a místní spoje. v pravém
dolním rohu mapy vysvětlivky a zmenšená mapa NDR s leteckýmí
linkami. •
Mapa je složená do formátu 13X22 cm a vložena do pouzdra

z PVC.

Vydává Gstřední správa geodézie a kartografie ve -Státním nakladatelství technické literatury, n. p., Spálena 51, Praha 1, tel. 23-44-41.
- Redakce: Ústřední správa geodézie a kartografie, Kostelní 42, Praha 7. Vedoucí redakce inž. Vladislav sachunský. Výkonný redaktor
inž. František Štorkán; tel. 774-41. - Inzertní oddělení: SNTL, Spálená 51,' Praha 1, tel. 23-44-4L Tiskne Mír, novinářské závody, n. p.,
závod 1, Václavské nam. 15, Praha L - vychá,zí 12krát ročllě; toto číslo vyšlo 17. 1. 196L Cena jednotlivého čísla 4,- KČS: celoroční
předplatné 48,- Kčs. - Rozšiřuje Poštovní novinová služba, objednávky a př.edplatné př.ijímá Poštovní novinový úřad - ústřední ad-
ministrace PNS. jíndř-išská 14, Prílha L Lze také objednat u každého poštovního úřadu nebo doručovatele. Objednávky do zahraničí vy-
řizujePoštovni novinový úřad - vývoz tísku, Štěpánská-27. Praha L - Do sazby 8. 12. 1960. do tisku 10. L 1961; náklad 2400 výtisků.
Papír: Text a přiloha 7208-11/70 g, obálka 7209-41/60 g. - otisk dovo len jen s udáním pramene a se zachováním autorských práv. ,
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GEODETICKÉ TABULKY PRO V$ECHNY ÚČELY

Šestlmístné tabulky goniometrických funkcí lOvteři-
nové. pro 3600 děleného kruhu, dálkoměrné tabulky
pro měření paralaktická, redukenr tabulky GK zobra-
zení, a tabulky pro výpočet pravoúhlých i .zeměpls.
souřadnic GK zobrazení.

Šestimlstné tabulky přlrbzených hodnot goniometric-
kých funkcI v setinném dělenI kruhu po lOCC.

Vydalo Státní· nakladatelství" technícké
v Praze. Dodá Knihkupectví technické
v Praz.e 1. Spálená 51.

literatury
literatury

příruční kompasy
s 3600 f 6000 dělenim kruhu

křivkoměry
pro zjišťová•.•i vzdálenosti
na mapách v měřítku

1 ,: 25000

1 40000

50000

~1 100 000

:'200000

: 300 000

Osmlmístné tabulky přirozených hodn~t gonlometrlc'
kých funk!;1 pro úhlové dělení šedesátlnné I setinné
po 1 minutě nebo 1 centlgradu. Tabu!ky geodetické a
astronomické.

Pětimístné Mbulky logaritmicko-trigonometrické I při-
rozených funkCí pro počítání strojem v setinném dě-
lení kruhu. Tabulky čísel, převodné, zeměměřlcké"
kartografické, fyzikální a astronomické, tabulky vy-
'tyčovací, nivelačnl a příbuzné. Vzorce, a nomogramy.

444 stran, vázoané Cena 35 Kčs

Vydalo Slovenské vydavatelstvo technickeJ literatúry
v Bratislave. Dodá Slovenské knlhkupectvo v Prahe 1,
Václavské nám. 40.

Informace sděIf:
ObchOdně pOlitické oddělení velvyslanectví Německé demokratické
republiky, Gottwaldovo-nábřeží 32, Praha 1.


