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československého
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časopisu'
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o různých otázkách z oboru praktické a vyšší geoČasopis Geodetický li kortografický' obzor zahadézie, tOPQgrafie, fotogrammetrie, geodetické astrojuje 9. ročník jako resortní časopi~ Ústřední správy
nomie, gravimetrie, geofyziky, kartografie, kartogeodézie a kartografie a 51. ročník jako odborný
zerIÍ1ěměřický.časopis v ČSSR, Při této příležitosti
grafické
polygrafie
apod.;
přitom
je" třeba
uveřejňovat vědecké a jiné články,které mají obec-'
považuje redakce za vhodné krátce zhodnotit něný význam pro všechny pracovníky odvětví. Bylo
které úspěchy i nedostatky v dosavadní práci a seznámit čtenáře s dalším rozvojem časopisu v příšproto třeba cílevědomě a plánovitě usměrnit ~amětícI:1letech.
ření časopisu k požadavkům hospodářského života
a k těm naléhavým úkolům, které řešila čs. geoVe světle závěrů XII. sjezdu Komunistické strany
detická a kartografická
služba při uskutečňování
Československa je třeba dále zvyšovat význam a
IÍlOhutného rozvoje čs. národního hospodářství, vě-,
úroveň čs. odbornello časopisu pro geodézii a kardy a kultury. Práci, kJ;erou vykonal Geodetický a
tografWa učinit taková opatření, aby náročné úkokartografický
obzor' pro mobilizaci pracovníků
ly dalšího rozvoje naší socialistické
společÍlosti
k dokončení
významných
geodetických
prací'
v oboru geodézie a kartografie pomáhal časopis
GeOdetický a kartografický obzor účinně řešit. Čs. v ČSSR můžeme hodnotit kladně. Pročítáme-li stránky dřívějších ročníků, pozháme, že byly dobře zasoustředěná geodézie a kartografie
slouží sociajišťovány úkoly budování geodetických
záklaďů
-listické výstavbě našeho státu podle vzoru SovětČSSR; založení a zpřesnění jednotné evidence půs:l<ého sva~l. Převrat v ekonomické základně znady;. zahájení 'topografického
mapování v měř.
menal likvidaci starých přežitých výrobních vztahů,
1 : 10000 a rozvíjení fotogrammetriékých
metod
. forem vlastnictví spoutóWající výrobní síly a tvůrčí
při vyhodnocovacích pracích; v menší míře byly
schOpnosti pracovníků. Časopis Geodetický a kartoprobírány problémy tvorby a vydávání kartogragrafický obzor se od počátku nové organizáce geofických děl, určených pro školy, veřejnost, i tem;;t-'
detické a kartó'8rafické služby v roce 1955 zamětických map pro potřeby národního hospodářství,
řil na plnění úkolů qstřední správy geodézie a
nejen proťo, že tyto práce neměly k . řešení své
kartografie na úseku geodetických prac;í, mapování, kartografické tvorby a vydávání map pro roz- /palčivé otázky, ..ale .i proto, že příslušní pracovníoi
se zaměřili především na plnění výrobních úkolů
voj zemědělství, rozšíření Isurovinové' záklaďny a
a méně již na uveřejňpVaní svýcl). dobrých výsledprůmyslové výroby a pro pÍynulé uspokOjování náků a zkušeností. Záslužná práce byla vy~onána
rodního hospodářství, škól, veřejnosti a různých
při po~larizaci
nové techniky, zavádění nových
organizací fa orgánů. potřebnými kartografickými
pracovních postupů a nových forem socialistického
~dílY.
poměru k prácf, i když na tomto úseku je, třeba
Redakce časopisu vyclíázela z dobrých zkušenospráci redakce a poslání časopisu neustále zleptí a pozn~tkU. pře~chozích odborných čs. ze~ěměšovat.
ř~ckých časopisů, Zeměměřičský věstník,Zeměmě.říčský -obzor' a Zeměměřictví, které mají ~voji
Redakce časopisu Geodetický a kartografický
dlouholetou, tradici od roKU 1913. Při redigování
obzor se nemůže obejít bez spolupráce širokéhO
časopisu Geodetický a kartografický obzor se vy- 'okruhu čtená~ů. Proto byla v květnu minulého foku
skytlyotázky
o jehO plavních úkolech, náplni a
uveřejněna anketa "Jak vám pomáhá Geodetický a
okruhu 'čtenářů, kterým je určen. Zkušep.osti ukakartografický obzor vel vaší práci", .která měla za
zují, že časopis se zájmeIn- sledují vědečtí· pracovúGeI zlepšit spoluprá(:i redakce s aktiVém čtenářů,
níci, inženýři; geodeti, topografové, kartografové,
zjistit náměty, vyplývající z pot~eb jednotlivých
pracovnfc1 se středně ,techni:ckým . zeměměřickým
pracovišť a připomínky čtenářů k obsahú a 7;a}llěvzděláním, praktikové ve Vš8j::hsložkách. geodeticření· časopisu.
ké a - kartografickéslu~by
v .oboru 'působnosti
.
Z došlýph\ dopisů uveřejňujeme část příspěvku
Ostře(iní správygeodézi~a
kartografie,stejQě
jako
s. doc. dr. Války:
pracovníci pověření prováděním
zeměměřických
prací v ostatních resortech s~átní správy. Uspoko~
·-Na' otázku "Co vás za;ímá v časopise Geodetický
jít náročné požadavky tak širokého okruhu čtenářů
~ kartografický
qbzor odpovídám: Je to téměř všepředstavuje značné potíže.' Jestliže uvážíme souchno. Do hloubky studu;ž vědecké a odborné čldnky, pokud ma;í přímý vztah k mému pracovnímu
časnou diferenciaci výrybÝ, znamenalo by to uveúseku a příspěvky z praxe, které ;sou pro aplžkovaJ'ejňovat v každém, čísleněkÓlik
desítek článků
I
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Za další

rozvo;

československého

odborného
obzor

ný výzkum abych tak řekl "impulsním
generátorem
noVých myšlenek"
pro ~vědeckovýzkumná
zpracování. Zajímají mě však i informace o zlepšovacích
návrzích, o ekonomickýc'h
otázkách geodetické výroby, o geodetické líteratuře,o
zahraničních
cestách atd. Rád si přečtu i články nebo' zprávy, které se nevztahují přímo k mému pracovnímu úseku,
protože mi dávají alespoň trochu možnost nahlédnout "do kuchyně"
na ostatních úsecích geodézie
a kartografie.
,,co není účelné"? Pro autory, lektory a redakci
musí platit
zásada, dosáhnout maxima; informací
při minimu použitých
stránek časopisů. Tím není
míněno oklešťování
článků o nutné úvodní části
s ukázkou dosavadn'(ho stavu, rozborem, který veq.e
k řešení, případně f doplnění různých alternadv.
Bez takových doplňků by byl článek příliš suchopárný a holý. Konečně- je třeba respektovat
i to,
že každý článek nese trochu charakter
osobitosti
.autora. A některý
autor ;e sch,open věc vyjádřit
velmi stručně a jasně', jiný m!~ně stručně. Tomu
nelze zabránit a o to také nejde. Jde oto, IlYPUťtžt
z článků samozřejmé, známé věci, lfteré jde vyjádřit stručněji.
Pracovníci
z praxe někdy vytýkají
časopisu přílišnou
vědeckost. Ríkají, že le mnoho
článků vědeckých a málo takových, které by jim.
pomáhaly. Není tomu tak. Takoví pracovníci
oby,čejně j{lk otevřou časopis a-vidí matematické
vzorce, považují článek hned za obtížný. Ve skutečnosti
je to třeba článek, určený právě jim na pomoc. To
nezbytné množství
matematických'
vzorců jenom
umožňuje maximum informací na minimální
popsané ploše.

časopisu Geodetický

a kartbgrafický

Geodetický
obzor
sv. 9/51 (1963) Č. 1

v další práci odstraněn. Je všaK třeba opět připomenout, že nejcennější jsou zkušenosti z pracovišť,
z ústavů, články, které píší autoři z vnitřní potřeby a po zhodnocení praktick~eh zkušeností a důsledků. Kartografové a někteří čtenáři se zmiňují
o tom, že časopis Geodetický a kartografický obzor,
přináší málo článků o sestavování map a atlasů,
o nové technologii kartografických
prací, z kartogl1afické polygrafie apod. Redakce ví o těchto problémech .a činí opatření, aby pracovníci v kartogram více psali"o své, prácí, předali své bohaté
zkušenosti tak, aby jich bylo možné užít u ostatních ústavu geodézie a kartografie i na střediscích
geodézie. V tom případě - a v ťo redakce doufá,
- bude časopis populární i mezi kartografy.
•
Boj za technický pokrok v geodézii a kartogram, za vyšší kvalitativní a kvantitativní ukazatele,
založené na používání nové techniky, dokonalejší
'technologie
a metodiky, je nerozlučně spojen' se
systematickou propagací úspěchů domácí a zahraniční vědy, techniky a dosažených úspěchů zlepšovateiu, novátoru a vynálezců. Mám,e-li splnit cíle,..
které stanoví XII. sjezd KSČ, je třeba vést boj za
další rozvoj výrobních sil a kvalitativní růst výroby v oboru geodézie a kartografie při plném využití všech prostředků, které nám k tomu mohou
pomoci. A jedním z nich je i odborný časopis Geodetický a kartografický
obzor. V příštím obdObí
bude soust ředěna pozornost především na dva základní úkoly: na hlavní úkoly dalšího rozvoje ..čs.
hospodářství, zvláště odvětví geodézie a kartografie do roku 1970 a na úkoly, týkající se prohloubení politické, ideologické a odborné úrovně pracujících resortu Ústřední správy geodézie a kartografie a ostatních zeměměřických pracovníku.

,Anketa přinesla řadu nových myšlenek a podnětů z různých oboru i kritické připomínky k něDále bude přihlédnuto k zajištění plánu rozvoje
kterým otázkám rozsahu technických a ekonomicodvětví - geodézie a kartografie v příštích letech,
kých informaCí. Čtenáři 'často hovoří o malém
perspektivních
úkolů ÚSGK a souboru politickopočtu článků s výrobní problematikou, o pracovorganizačních opatření ÚSGK k zabezpečení plánoních zkušenostech
kolektivů brigád so.cialistické
práce, nejlepších pracovníků, zlepšovatel u a vynávaných úkolů na rok 1963.
lezcu.Tyto připomínky jsou správné a redakce je
Bude věnována zvýšená pozornost otázkám zavábude mít na zřeteli při další práci. Abychom však
dění nové techniky v geodézii a kartografii a sedosáhli odstranění těchto nedostatků, je třeba, aby 'znamování širokého okruhu pracujících s mechatito 'pratovníci se zamyslili nad nejednou žádostí
nizací a automatizací geodetických a, kartograficredakce a zaslali ve větší míře než dosuď třeba
kých prací, zvláště. mechanizaci
a automatizaci
krátké zprávy o' své práci, práci vzorných kolekzobrazovacích a vyhodnocovacích prací, používání
tivů, jednotlivých čet, oddílu nebo středisek geoděrnoštítkových strojů a samočinných počítačů ke
dézie a napsali nám o dobrých i špatných zkuše,geodetickým výpočtum, geodetické a kartograficnostech,
které' pomohotř zvýšit počet autorů
ké evidenci a dokumentaci apod.
z pracovišť a oživí stránky časopisu. Pracovníci
r
Závěrem uvědomujeme čtenáře o tom, Že rozsah
ekonomických složek kritizují, že ekonomice geode- ,
každého čísla časopisu Geodetický a ka'rtografický
tických a kartografických pI!ací se věnuje soustavobzor byl zvětšen o 8 tiskových stran při nezměná pozornost jak se''Strany Ústřední správy geodéněné ceně Kčs 4.' Tím se rozšiřují i možnosti pro
;'zie a kartografie,~ak
i ústavů geodézie' a kartopohotovější
uveřejňování
příspěvků
a článkll
. grafie a přitom se/}yw otázky zřídka objevují
z praxe ve větším rozsahu· než dosud. Redakce
v 'článcích Geodetického a kartografického
obzoočekává, že za aktivní spolupráce čtenářů - autoru; také otázky hmot:ilézainteresovanosti
pracovrů budou uskutečněna všechna opatření k dalšímu
níku, -cenové tvorby, pr-óduktivity práce, metodiky
rozvoji československého ódborného časopisu Geoplánování apod. by měly obsahově doplňovat Geodetický a kartografický obzor, a tím i k rozvoji
. detický -a kartografický
obzor (anketa, GaKO č.
Výroby československé geodézie a kartografie.
12/1962). Redakce věří, že i tento nedostatek bude

1963/2

~:'0g/~~CN'963)bt.°í Vykutil:

PFibližné řešení hlavních geodetických úloh na velké vzdálenosti
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Přibližné ~ešenr hlavních geodetických úloh
na velké vzdálenosti
Základní vztahy mezi veličinami na rotačním zemském elipsoidu a na Besselově kouli pro ,řešení hlavních geodetických úloh. Oprava K. Hubenyho. Zjednodušení vzorců pro přibližné řešení I. a II. hlavní geodetické úlohy při velké
vzdálenosti koncových bodů,geodetické"křivky.

Bessel. přiřadil elipsoidickému polárnímu trojúhelníku P P1 P2 sférický trojúhelník Q Ql Q2 na
kouli o poloměru a (velká poloosa elipsoidu) -'
obr. 2. Sférické šířky bodů Ql a Q2 jsou rovny redukovaným šířkám 'lfJla 'lfJ2, počítaným podle známého vztahu
b
tg'lfJ= 1 - e2 tg cP = - tg te .

V klasické triangulaci se řeší hlavní geodetické
úlohy pro geodetické křivky, jejichž délka nepřesahuje několik desítek kilometrů (délku trigonometrických stra.nI. řádu). Vzorce F. W. Bessela
z roku 1876 pro velmi dlouhé geodetické křivky
sev triangulačp.í praxi nepoužívají. V posledních
letech je však třeba ř-ešit hlavní geodetické úlohy
na velmi dlouhé vzdálenosti (v navigaci, balistice
aj.), s přesností nižší, než jaká se vyžaduje ve vyšší geodézii. Několik autorů odvodilo přibližné
metody výpočtů, které jsou většinou modifikací
Besselova způsobu - viz např. [1], [2], [3]. Mají-li
být výpočty podle těchto metod rychlé a, hospodárné, je třeba sestavit a používat tabulky speciálních funkCí, závislých na použitém referenčním elipsoidu. V tomto pojednání vyjdeme z řešení K. Hubenyho a upravíme výpočetní vzorce
tak, že není třeba speciálních tabulek; metoda je
proto vhodná jak pro výpočty pomocí kalkulačních strojů, tak pro samočinné počítače. ....

V-

a

Y

1. Vztahy mezi veliěinami na rotáčnim elipsoidu
a na Bess~lově kouli

Rozdíl sférických zeměpisných délek označme ;.~.
Oblouk hlavní kružnice 0'12 má v bodech Ql a (J2
\ stejné azimuty (li a (l2 jako geodetická křivka
v bodech P1 a P2 na elipsoidu.
Mezi veliči:rami na elipsoidll a na Besselově
kouli platí známé diferenciální vztahy - U rmajev [4], str. 90:

Na obr. 1. jsou Pl a P2 body na ·elipsoidu o zeměpisných! šířkách CPI
CP2' Rozdíl zeměpisných
délek obou bodů je l12' Část geodetické křivky-,
spojující oba body, je označena S12; její azimuty __
v bodech P1 a P2 označme (lI a (l2"

a,

ds

=

a

dl

=

VI

VI -

-e2

cos2 'lfJdO','.

e2

COS2"P

dA. .

(2)
(3)

Průběh geodetické křivky na rotačním elipsoidu
je j~dnoznačně určen, je-li v jednom jejím bodě
dán příslušný azimut [5]. ZVQlíme-liza parametr
geodetické křivky azimut (lo V jejím průsečíku
s rovníkem, můžeme z odpovídajících sférických
trojúhelníků na Besselově kouli (obr. 3) odvodit:
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(4)

.

sIn 0'1

sin 'lfJl

= ---

cos

(lo

,

(5)

• i1
•
sin 0'1 /"..
--;SIn 1\1 = SIn lXo~'-,= SIn 0'1SIn1X1
,
COS"1'1' \
,
, SIn "1'2= COSlXJ)
SIn.0'2'
I

•

•

I

.

coo~

= tg

(Xo'tg "1'2'

(-.!.4 ~ + 1.8 e4 + '323
2

"3

(7)
(8)

,

' 9
-e6
128-

4
=a( ---e
64 --,

O

\,

.~ '1
'"
sin 0'2
sIn /1.2= SIn <xo---'

.

B~
~ a

(6) •

D, = __
I

1
2

e2 --

'--

\. ;1

-

...

)

)

1 4
1
e _-e68'"
16

a-b
a

= V 1 -e2 -'-1
.
E =

6

e -: ...

= ----

=-i

1

16 c4 + '16 c6 + ...
I

Je zřejmé, že veličiny A, B, O, D á E jsou funkcemi jen rozměrů zvoleného výpočetního elipsoidu.
D,?sadíme-li rozměry Krasovského
elipsoidu
dostaneme:
A = + 6356863,019 m
B ...:-+
10708,970 m
Q =13,529m
D = - 0,003352330
E = + 0,000'002 819
Upravme rovnici (9) substitu,cemi:
COSll-lX=o 1 - sin2 <xo,
2 lXo)'
~OS4lXo= (1 - sin2 lXo)'(1 -,Dostaneme:
812= [A + B (1-sin2lXo)
+ 0(1 - sin2 lXo)(1 - sin'21Xo)]
,
- (0'2 0'1) B (1 - sin2 lXo) (cos 0'2sin Q'2-- cos 0'1sin dl)'
Hubeny
[6] rozvinul ve vzoréích (2) a (3)
'funkci (1-,----€2
COS2"1')!v' řadu podle binomické
Po částečném vynásobení a sloučení bude:
věty a dosadil vztahy, ódvozené ze sférickýcnti'~j-812 = [A + B + O
(B + 20) sinll lXo+
úhelníků na Besselově kouli. Po integrácia úpra4
O sin lXO](0'2'- 0',) - B (1 - 'Sin2lXo)
vách,pdvodil' vzorce, podle kterých je možno počí- "
tat i ve1mi dlouhé geodetické křivky (O' =:rr:, tj.
. (COS\0'2
sin 0'2- cos 0'1sin 0'1)'
(ll)
:přibližně M 000 km) s milimetrovou přesností vý- V posledním členu v lomené závorce-položme
počtů. Je však třeba»očítat
až s'osmými mocni• 4
3
1
1
nami trigonometricky-ch funkcí azimutu lXoa sfésm lXo\= ']" - 2' cos 2 lXo+ 8' cos 4 lXo~
rických délek 0'. Hubenyho vzorce v podstatě odpovídají vzorcům, které "odvodil Bessel, i když se
3
1
.'
1
,,'
.~8' -2' (1 - 2 sm2 eXo)= -8 + sinll 1Xo '.
svým tvarem od.'nich liší; obsahují totiž jiný parametr (~o) než vzorce Besselovy a také postup při /
V rovnici (ll) tím zanedbáme/člen
jejich odvozování je jiný·. K usnadnění výpočtů
1
.
(0'2 0'1)
předpokládá Hubeny sestavení speciálních tabuO cos 4lX -----8
o.
p" -,
lek, neboť koeficienty v jeKo -rovnicích jsou' pro
zvolený (určitý) élipsoid funkcemi jen jednoho
který dosáhne.: pro nejdelší strany
(O'. = :rr: ~
argumentu: azimutu<xo geodetické křivky Íl~ rov/~ 20000 km) nejvýše hodnoty \5 m (bude-li
níku'!) , .. \.
- , ,
' ,
c084 <Xo = 1).
' .
V práci .[3] upravil Hubeny s'tíé řešéní (zanedbá~
Po této úpravě a sldučení bude:
,
.
ním malých veličin vyššího řádu) tak, ,že chyba'
'výsledků
je několik
málo metri). i pro nej7
'
'.\] 2
.\
812 = [ A + B'
O ~ (B + O) sm lXo .
delší geodetické křivky . Jeho. základhí, výpočétní
.
vzorce můžeme po j'ednoduché úpravě psát takto:
(0'2 0'1) B (1 - sin2 lXo)(cos 0'2'sin 0'2812 = (A + B cos2 lXo+ o cos4 <XOJ(0'2
- 0'1) ......;cos 0'1sin 0'1)'
- B cos2 lXo(CO~0'2sin 0'2- cos 0'1sin 0'1), (9)' Položíme-li
l12= ),,12·+ (D sin lXo+ Esin1Xoéos2lXo()0'2~-0'1)·(10)
• }; (~ + B + ~ = A *
V těchto rovnicích je:,

8m

.l-

+

""'-c-

+ ']"

,

',-

\

-(
1
'1
A ;=;,a, 1~'2 e2 -']"

...

. 1

O)

j

e4'~16e6 - ...
,= a V 1- e~ = b .

)

=

-"

') Nedá.vno.vydal prof. Hubeny tabulky. jako samostatn!lu
publikaci.

1

'

'-" (B + O) = B*
.
P
,
B = 0* (p" = 206 264" 806),
dostaneme· konečný vzorec pro přibližnou
geodetické-křivky:

1963/4

délku

,.....
'~/'

<·l~

....-

Géodetlcký ..••..
·Oh~or'
sv. 9/51 (1963) č; 1

.
Vykutil:

Přibližné

/
i'ešf!l1í hlavních

[A * - B* E'in2 lXo] (0'2 ~ 0'1)" [0* (1 -sin2 lXo)] (cos (12 sin 0'2 -

--;-cos 0"1 s~n O'JJ,

.

(12)

-

.'

ve kterém pro Krasovského elipsoid'je:
A* = +30,870802
sO m/1"
B* = + 0,051 852 96 m//,
0* = +'
10708,970 m

+JD sin

.=:

~o

sin IX~ -

sin 3

~

lXo,

bude dále:
l12=
-

lXo.

~41.,sm

)] ( ,

3

IX"

0'1)'

- 0'2 -

Poslední'člen na pravé straně rovnice (13)

4-

E sin 3 IXO (0'2 -

0'1) .

'lIJ

nepřekročí hodnotu 0",5 i pro ,nejdelší strany
(0'2 0'1 = n);
při přibližném řešení v navig~ci,
balistice a pro některé další účely jej můžeme 'Zanedbat.Potom bude:
.' l12

=212

H

+ jj +/~E) sin

o] (0"2-0'1)~

lX

]) +

(14)

.
1ll~ = A12;-

= D*,

D

*.

-,

fjm .lXo

,

(0'2 -

Pm jejich určení byehom mop.li stanovit určitá
pravidla a vypracovat pomůcky, obdobné těm,
které jsou v [9] str. 1005-10/}7 pro Helmertovo
řešení obou hlavních geodetických úloh. Jednodušší však bude, nakreslíme-li obrázek a určíme-li
kvadranty a znaménka z tohoto obrázku; jinou
vhodnou, pomůckou je globus nebo mapa ~- [10],
str. 22 a 2.3, Obecně platí:
. /

.-.

(15)

0'1),

I

kde pro Krasovskéhoelipsoid
I D*'

=;

je

+ 0,003,

351

h1

Veličiny 8, O' a A jsou kladné na východ od průsečíku geodetické křivky, resp. hlavní kružnice
s rovníkem. Body, které jsou západně od Uvedeného průsečíku; mají proto zÍíporné hodnoty 8, O' a A.

Pro jiný elipsoid (Besseíův', Hayfordův' apod.)
se v odvozených vzorcích změní jen číselné~hod,no'ťYkonstant - .viz tabulku 1.

, Délky 81i resp. O'l~ jsoukladne, je-li bod P2 východně od bodu.P1; je-li'bod f2 západně bodu Pt>
jsou záporné.
/

I

Elipsoid
Konsta!lta

A*
B*
.0*
D*
K

.

Beeselův

I

Budemé"li počítat azimuty ve smyslu rostoucí
délky. geodetické křivky, budou v prvním nebo
v druhém kvadrantu.

I

Eayfordův

+

Z~láště ditl~žitéje 8právné určení kvadrantů a znamének při fešení II. hlavní 'geodeti'tké.úlohy, je-li
jeden koncový bod na 8everní, druhý na jižní polo. kouli.

potfebujeme
i.;

V rovnici (12) položíme '0'2 =.O'~,(11 = O a pomocí hodnot (Xo a 0'1 vypočteme délku 81 geodetické
křivky od její:po průsečíku s rovníkem po bod Pť:

1+ 30,866846 78 mjl/~1+ 30,871268' 32 mjl"
+ 0,05169820 mjl"i+
0,052081 18 mil",
I 10676,968 m
+
10756165 m
+0,003
342 07
0,003 366 29
+ 0,9966f17 23
. + 0,996633ŮO
'I

+

,

~onsta~tu K
vaných SITek.

'V I_é

,=

+ ('Ip-CP)·

2. Vypočteme veličiny lXo, 0'1 a }Il z i-~);l1ic(4)\
(5) a (6). Rovnice neurčují kvadranty (znaménka).'

"dostaneme rovnici, kterou z\ počtářskych důvodů
(konstanta D* je záporná) pišme ve tv,aru:
I

=cp

Pro qJ od 30° do 60° jsou hodnoty ('Ip ~ cp) v tabulce 2. Absolutní hodnota veličiny ('Ip-cp) roste až
po fP = 45°, potom klesá.
Pro elipsoid Besselův je taková tabulka v [9],
Anhang, str. (73].
,.

Označíme-li,
1
-7E
/ 4

úlohy

1. Podle rovnice (1) vypoQteme k šířceqJl redu.~ovanou šířku 'lpI' Pro Krasovského elipsoid je
"
tg 'lpI = 0,.096 64767 tg ~1 = K. tg CPI
Tento výpočet usnadnil Butkevič
[7] sestavením tabulky rozdílů (cp -'Ip) k argumentu cp.'Obdobnou tabulku hodnot ('Ip - cp) sestavil Cimbálník [~; redukované šířky se potom počítají ze
vztahu
.

A12 + :[D sin lXo + E si~ IXO -

E_ (34: sm.

i

Je dán bod P1 svými geodetickými souřadnicemi qJ1, lI' délka geodetické křivky 812 a její azimut·
1X1 v bodě P1• Máme vypočítat
geodetické souřad.ruce qJ2' l2 bodu P2 a azimut geodetické křivky 1X2
v bodě P2•
.I'
Postup výpočtů

\ Dosadíme-li do této rovnice
sin3

vzdáleTiasti

2. Řeš~IlÍ I., hlav;9Í 'geodetické

E sin lXo - E sin3 lXo] (0'2 -- 0'1)'

lXo'+

(Za velké

.

Po substituci cos2 lXo = 1- sin2 lXo v rovnici (10)
dostáváme:
l12 =' A12

úloh

Základní vzorce (12) a (5) jsou poměrně jednoduché. Značně složitější '7í0rce .bychom dostali,
kdybychom ve výchozích Hubenyho _rovnicích
(viz [6]), uyažovali i členy vyššího než čtvrtého
řádu; přesnost v urč.ení délky geodetické křivky
812 by se však zvýšila jen o několik metrů, v určení
rozdílů zeměpisných délek l12 jen o několik desetin
vteřiny i pro největší' možnou vzdálenost kůncových bodů. Referenční elipsoid vystihuje rozměry
Země jen s určitou přesností; naše vzorce proto
plně vyhoví pro řešení hlavních geodetických
úloh naJvelké vzdálenosti v navigaci, balistice aj.

812 -

-

\

geodetických

k vÝ'počtu reduko-

/'
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oJ

I

{", -- '1')

'1'

30°

-

.' dU.

I

40°

4'59",7

I ,-- 5,5

(", -'1')

I

'1'

. -·d'i'41",0

-5",8

31"

-

5 05,5

32°

41"

42,9

42°

44,4

-5,'2
43°
44°

46,1

-4,3
'29;2

45°

46,3

46°

46,1

47°

45,5

48°

44,5

49°

43,0

-/4,0
-3,5

37°

32,7
-3,2

38°

35,9
-2,7

,39°

38,6
·~2",4

40°

-

.

5'41" O
Ii

-

50°

'

-5'41",2

+ 0,2
+ 0,6
+ 1,0
+ 1,5
+ 1",8

38,9

52°

36,2

53°

33,1

54°

29,5

55°

25,6

56°

21,3

57°

16,6

.- 58°

-

59°
60°

11,5
06,0

-

<lif.

5'41",2

-0,2

25,2

36°

- 51"

-0,7

20,9

.

1",9

45,4

-4,7
35°

50°

-

-1,0

I

16,2

34°

I

(", -:'1')

'1'

-1,5.

11,0

33°

dif.

I

'.+ 2,3
+ 2,7
,
+ 3,1
+ 3,6
+ 3,9
+ 4,3
+ 4,7+ 5,1
+ 5,5
+ 5",8

5'00",2

7. Rozdíl zeměpisnýph délek na kouli A12 = A2 ~
81 = [A* - B*,sin2 (Xo](11"- [0* (1 "- AI' Z rovnice (15) VYP9čteme 112, Geodetic1rá
- sin2 &0)]cos (1~sin (11'\'
délka l2 bodu P2 je dána v~tahem
. 4. Délku 82 geodetické křivky od rovníku po
l2 = 11 + 112,
. bod'P2 počítáIlle ze vztahu
.
8. Azimut (X2geodetické křivky v bodě P2 vy82 = 81
812
počteme z rovnice (4):
.
.
5. Oblouk (12hlavIÚ kružnicerd rovníku po bod
.
sin (xo
.
cos 'lfJ1
Q2 počítáme takto: ~ rovnici (~~) položíme (11= O:
SIn (X2=
.
= SIn (X1--'
cos 'lfJ2
cos 'lfJ2
82 = [A * - B* sin2(Xo]
(12"- [0* (1 2
Číselný
příklad
řešení
I.
hlavní
geodetické
úlohy .
I
- sin (Xo)]
cos (12sin (12·(16)
pro 812 ~ 14000 km je ve formuláři!.
Výchozí
Z této rovnice vypočteme přibližnou hodnotu (j2' hodnoty jsou převzaty. z [1], str. 25, kde je úloha
tak, že zanedbáme druhý člen.Qa pravé straně:
počítána podle přesnějších vzorců;
Ze scb..ematického obrázku 4 je zřejmé, že prů,
82
0'2 = A*
- B*' sm 2 (xo

'+

Dósadíme-li tuto hodnotu do rovnice (16), nedo""
staneme hodnotu 82,ale hódnotu, lderou označme
82'. Rozdíl
.
ds = 8'1:- 82 =- [0* (1 - sin2~0)]cos (12'sIn (12'
bude máximálně. roven ~ 0*, tj. 5354 m (pro
• 2
sm
(xo=

O ~,maxIma
"1

1). .

' sou č'm cos (12sm
,., (12'= lf

ID

Při přibližném řešeIÚ můžeme d8 považovat za
oblouk hlavní kružnice na kouli o kOJlstatIÚm poloměru R = 6371. km; odpovídající středový úhel
d(1 vypočteme ze vzorce

/.

. d8

díT ~ tl R

'.'
=

0,032 375 58 d8.

Přesnější hodnota hledl:Uléveličiny je tedy
, (12==. (12'-k d(1 ,
6. Z rovnic (7) a (8) určíme veličiny 'lfJ2a A2•
K./hodbotě 'lfJ2
vypočteme geodetickou
šířkulp2 "
ze vztahu (I}-rasovského elipsoid):
I

1

tg lp2= 1,003363605 tg 'lfJ2= K tg

'lfJ2,

/nebo pomoéí tab1ilky 2;
lp2

""P2-

("P2 -

lp2)'

1963/6
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Vykutil: Pl'tbmn~ I'ešenf hlavnfch geodetických úloh na velké vzdále,nosti

,

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

,

~
lpI

/'

,tg lpI
tg lfJl == K . (2)
lfJí
sin lfJl
! cos lfJl
<7>1 (Xl
(S) sin (Xl
sin (xo = (8) . (6)
(9)
(10)
(xo
(xo(kvadrant)
(11)
(12)
cos (xo
(13)
sin a1 = (5) : (12)
(14)
al
(15)
cos'al
(16) , sin AI = (8) . 13)
).1
(17)
(18)
sin2(Xo= (9)2
(19)
1 - sin2(Xo
(20)
aľ
.
(21)
B*. (18)
(22)
A* - (21)
(22) . (20)
(23)
C* .(19)'
(24)
(25)
(13) . (15)
(26)
(24) . (25)
(27)
Sl = (23) - (26)
(28) -1 S12
(29) Is. = Sl + Sí2

I

I

't"

,

I
+~
+

6

-

+
-

+
,+

-

++
1

+
-

-

1 +-

' I +,",

,

55°45'00°,00.1
1,46869672
\1,463 773 16
55°39'37°,58
0,825 '1.0900
0,56409630
96°36'08°,80
0,99:l 36786
0,56035513
34°04'49",30
145°55'10",70
0,82825245
0,996929 14
85°30'31 °,08
0,07830888
0,99031737
82°01'13" ;16
~ 0,31399787
0,68600213
307831",08
0,016281 72
30,854521 08
9497980,5
m
.7346,4 m
_0,078 068 40
573,5 m
9497407;0 m
14 112 402,4 m
4 614 995,4 m

(30)
(31)
(32)
(3~l
(34)
(35)
(36)
(3i)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)

I

Z.

=

a'!

(29) : (22)

+
+
+
+

a'!

sin a'!
cos a'!
(33) . (34)
I:1s = (35) . (24)
l:1a" = k. (36)

+-

+
+
+
+
+

l:1a

= (32) + (38)
sin a.
sin lfJ! = (40}-. (12)
a!

I

-

lfJ!

-

tg lfJ.
tg Ip. = (43) : K

-

-

.

Ip!

I -

sin A!
(9) . (43) : (12)
A2
A12= (47) - (17)
D*. (9).,

+
+

==

++

+-

(J2"

(a2-al)

I

I

O~OO'OO"
,00
149572°,74
41°32'52",74
0,66324704
0,74840054
0,49637444
3646,57 m
118",06
01'58",06
41°34'50",80
0,66367529
0,54969068
33°20'44",86
0,65802196
0,66023529
33°26'03' ,12
0,445 185 50
26°26'06",75
108° 27'19",91
0,00187810
149690",80
457521",88
859',27
14'19",27
108°13'00" ,64
108°13'00",64
0,835 36B 28
0,67078813
42°07'40" ,52
137°52'1911',48
317°52'!9°,48

,

= (501-(20)

(51) . (49)
(52)
l12 = (48)-(53)
l2 ""'(30)
+ (54)

..

I

(56) cos lfJ!
(57) sin (X2=, (9)': (56)
(58) (X2
(59) ,(X!(kvadrant)
(60) (Xn
..

+
+
+
+
+

I
I~

I

.

Konstanty a vzorce (Krasovského elipsoid)
~
K = + 0,996647 67; k = + 0,032375 58;
I
B* = + 0,051 85296 mg; C* = +10 708,97 m; D* = + 0,003351
A~= + 30,87080280
mil";
812 = (A * -B*
sin2(Xo](a2-al)0
- [0* (l~sin2<xo)] (cos a! sin a2 cos alsin a1)
l12 = Au D* sin 'ó (a2 ~ al)"
'

l?3

,

-

I

sečík Po ~geodetick~ křivky S I;ovníkem leží mezi
'body Pla P2; j~í azimut v bodě Po je 180
<xo,
kde <Xojevypočteno zé vzorce (4); 81 resp. <11jsou
záporné; )"1 je záporné, A2klaqné.
Výsledky obou řešení a jejich rozdíly jsou uv~deny v tabulce 3.
'
0

-

2. Oblouk <112hlavní kružnice na Bésslově kouli
má v bodech Ql a Q2 stejné azimu,ty <Xla <X2 jako geodetická křivka 812v bodech Pl,a P2 na elipsojdu (viz 1. stať). Bllde tedy (podle Neperových
analogii) :
.
"f2.+1Jll

<X2 + <xi
g---2-

t

Souřadni.j
ce bodu'

P,

I

IIPřibliŽUÝCh
y,,,M p'dl, j
vzorců

V publikaci tI]

ve formuláři 1

Rozdíl
(chyba)

•

"f2

33?26'03" ,054
+ 108°13'00",752
+ 317°52'19",52

/

-

cos

33°26'03",12 + 0",07
+ 108°13'00",64 - O",ll
+ 317°52'19',48 - 0°,04

'12

gT'

+"fl

sln·2

-

=--~,--

cp!
l2,
A!

A

cos
2
-----t
'lfJ2 ~"fl
sin ---2

"f2

"fl

-

'

tgT'
/1.12

2

I

/

3. 1tešeni II. hlavni geodetické úlohy

Pl -

. Jsoú dány body Pl a P'J svými ,geodetickými'
'souřadnicemi qJl,Zl aqJ2, Z2' Máme vyPočítat délku
812geodetické čáry, spojující oba body a její azimuty <Xla <X2 v bodech Pla P'2'

"-

PostJlP

,

sin - "f2

.

-

"fl

+ 1Jll
2

P2 =

,

1. K /da~ýili hodnotám qJl a

,
"f2

2

výpočtů

vypočtem~ známým způsobem redukované šířky 'tJ a "f2'
'
i

sin

"-

"f2\ __ "fl

pos

2

qJ2

jsou pro daný případ zřejmě konstantní.
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. ~odletěchtp
vzorců ,můžeme počítat ,přímo veličinu ((12~ 0'1)' Je-li však n~který z"oblouků (1zá,porný, je přehlednější oddělený výpočet. obou
oblouků. '
,
/ '
4. Délku geodetické
křivky
812 vypočteme'
z rovnice (12). Počítáme-li přímo rozdíl ((12- (11)
můžeme." ještě dosadit' .
......•
I
CQS(12sm (12'- cos (11sm (11= cos ((12+ (11)sm ((12i

.

-(11),

'

takže rovnice bude mít tvar:
812 - [A * - B* sin2ťXo]
(?2 -'- (11)"(1 - sin2<xo)]cos ((12+ 0-1) sin ((12- (11)'
5. Azimuty IX1a IX2jsme poči'tali postupným přibližováním; jejich kvadranty mllsíme opět určit
z ,obrázku, na globu nebo na mapě (jako při řešení
L hlavní geodetické úlohy).
Číselný příklad: Počítejme ve formuláři 2obrácenou úlohu k té, která je řešena ve formuláři 1.
Dané a výsledné hodnoty jsou silněji orámovány,
postup výpočtu 'je oČíslován. Jsou počítány jen
2 aproximace •veličiny ~2(výpočet je jen jednou
opakován). Při výpočtu prvníaproximace
byqhom
vystačili s menším počtem desetinných míst; také
veličinu V m by stačilo počítat na 5-6 desetinných
míst. Změna počtu desetinných míst během stejného" výpočtu vede poměrně ,často k početním
chybám, a proto jsme pečítali stá1e na 8 desetinných míst.
V tabulce 4 jsQ:Uuvedeny výsledné hodnoty a
rozdíly proti hodnotám v I. úloze.

ro~

Tabulka 4
I

Veličin"

I
812
a,
a2

Hodnota d~ná
nebo vypočtená
v I. úloze

14 112 402,4
96°36'08" ,80
137°52'19",48

I
ID

Hodnota
vypočtená
v II. úloze

Rozdíl
(chyb,,)

I

14 112410,8 ID + 8,4 ID
96°36'08°,21 '
-·0",59
-0,07
137°52'19" ,41

-

.
sm

. . sin 1"1
q! = __
cos IXo
Tím jsme určili všechny hodnoty, které potřebu,:
jeme pro přesnější výpočet veličiny A12 ze vzorce
(viz rovnici (15)):
T_,.

A12=' 1~2 + D*sin IXo((12- (11)",
S novoůihodnotouA12 počít~me přesnější hodn,oty
veličin IX1,IX\l,
IXoa (11;pomocí těchto hodnot bych@m
mohli/utči~další aproximaci veličiny A12• Výpočet
opakujeme, pokud 'se nasledující aproximace liší
od předcház;ejících o.větŠí hodnotu, než můžemepři požapováné ,přesl}ostj délky a azimutů připustit; potřebná přesnost závisí ,na ú5íelu, prokte:rý
vzdálenost a azim.utypočítáme.
Obvykle vystačíme s jedním opakováním výpočtů. ,
Ze ~férického trojúhelníka na obr. 2 je také:
.'
,
•
(
SIn
(112=
sIn
(12- ')(11-=:= COS'lfJ2" SIn /1.12
,
sInlXl
-,-o

/'

-, ,'-,-'

<\
"'"

COS'lfJ1
•
--o
--SIn

s,n

IX2

.
A12'

Závěr
V současné dohě je třeba (pro,navigaci, balisti, ku aj.).řešit zejména II. hlavní geodetickou úlohu
na velké vzdálenosti" tj. počítgtt délku geodetické
křivky mezi dvěma velmi vzdálenými body na
zemském povrchu a azimuty v koncových bodech
, této křivky. SouřadJ}ice koncových bodů křivky
se zpravidla určují z map a také přesnost při vytyčování směrů (azimutů) je omezená. Není proto
nutné počítat s přesností,ddsud
obvyklou ve vyšší
'geodézii, ale vystačí se,s přibližným řešením. Řešením 1. úlohy můžeme 6věřovat správnost výpočtů
při II. úloze.
/
,V této práci jsme vyšli z Besselov,a ř~šení obou
hlavních geodet~ckých úloh v úpravě K Hubeny ho, který zvolil .za-parametr' geodetické křivky
její azimut IXOv průsečíku s rovníkem. Vhodnými
EjuQstitucemi a úprava-mi jsme v J. stati dosáhli
'dalŠího zjednodušení vzorců, vyjadřujících vztah.
mezi délkami 812 na elipsoidua
délkami (112na
Besselově kouli [rovnice \ (12)], a mezi rozdílem
zeměpisných délek 112 na elipsoidu a A12 na kouli
[rovnic(:l (15)]. -"Nepřesnost vzorců se projeví v délkách křlvek nejvýše chybou několika metrů, vazimutech chybou menší než 1".
,
Ve 2. stati je popsáno přibližné řešení I. hlavní
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geodetické úlohy. Je zde dalšízjedrÍodušení ve výpočtu veličiny 0"2: místo dosud' obvykléh~ postupného přibližování (iterace) se první 'přibližná hodnota 0"2' opra.ví o hodnotu ~O", vypočtenou 1.: Í'oz--dílu délek (82' - 82) na kouli o konstantním poloměru R =6371 km. Odpadá tedy opakování/Vý~počtů. Příklad ve formuláři 1 pro 812 !'l::i 14000 km
ukazuje, že ro~díly proti přesnějším výpočtůni
/jsou v.elmi malé (viz tabulku 3.)
Ve sťati 3 je uvedeno řešení 11. hlavní geodetické úlohy. Je-li vhodně určena první přibližná hodnota veličiny A,12 (např. podle vzorce A,12 ~ Vm l12),
vystačíme v praxi zpravidla jen s jedním opakováním výpočtů veličin (lI' (l2, (lo,(j~ a (TI' jak ukazuje
příklad prq 812'~ 14000 km ve formuláři 2 a srovnání výsledků V ,tabulce 4.
Výpočetní vzorce jsou "pro 'ob~ úlohy natolik
zjednodušeny,· že vystačíme s tabulkami trigonometrických funkcí (nepotřebujeme tabulky speciálních funkcí), což je zvláště výhodné pro řešení
na samočinných počítačích.
Lektoroval: OSc. inž. Mil~ Oimbálník,
Praha. Redakci došlo: 7. 2. 1962
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(1)

+

'P,

55'45'00",00

'P.
1,

(4)
(5)

1.

'p, =

~

(tO)

tg
K.

(11)

K.

(7)

'1'. =
(8)

'1', )

(13)
(14)

('1'.+'1',)
I (~.
+'1',)

A,," ~
(27). (6)

+

viz (50)

54'17'01",21

+ 108'13'00",82

(31)
(32)

tg I A"

+

1,390 810 57

+

tg!
(a.

+

i,4113 77.3 14

-

1,94668292

(31). (26)

+
+

0,377 344 65
62'48'38",49
20'40'25",43

! (a,+",)

t(",-",)

0,658 02195
55'39'37",58

+
+

('1'.-'1',)

1(",.,-'1")

-

(17)

sin Wl
cos 'tPl

4- 0,825 709 00
+ {I,564 096 31

+

0,376 570 40
62'45"46",19
20'38'05",60

_ •.•.83'29:03",92

-

83'23'51",79

+

96'30'56",08

+

96'36'08",21

-

42'08'13'",06

-

42'07'40",59

{\

-=:::

sin

22'18'52",72
11'09'26",3&

!Xl

sin lXo =
(38) . (18)

89"00'22",44
44'30'11",22

"'o

a,
kvadrant
(41)
(42)

c'!l''''o
sin

+
-

"".

kvadrant
.xs
(3~ +(35)
a.
kvadrant

33°20'44",86

1,387 956 84

=

(34)-(35)
<Xl

+

+

+ ",)

(31) • (25)
tg I
(",.~a,)

IXI

(15)
'(16)

(8)

J.~ Vyšší geodézie.

(JI

\

+ 137'51'46",94
+ 0,993 541 04

+

0,549 690 67

+

.(22)
(23)
(24)

cos

'1',

+

0,835 368 27

sin I
('1'. + '1',)
+
cos I
('1'.
"1',) _+
sin!

+

('1'.- 'I',~ .cos I
('1'. -.'1',)

+

(43)

sin

<12

'=,

(51)

+

(52)
(53)

COS

(27.)

p, =
(21) : (24)
Vm

+

0,574 509 46
0,313 998 10

+,

0,Oi6 281 73

(57)
(58)
(59)

A' - (55)
C' - (56)
(57). (47)

+ 30,864 521 07
+
7346,4 m
+ 14 116 631,4m

(60)

(58) • (53)

(54)
C(55)

\

18" - (59)-1

(111)
.

-

(60)

+"14 U2 410,8 m

(Krasovského

a" vzorce:

elipsoid)

I

J

+ ,0,560 355 33
+
34"04'49",35

K

+ 1~'()4'46",37
0,828 186.35-

+ 145'55'10",65
0,828 25~ 32

A'

~ + 30,870 902 80 m/l'

B'

='

+ 0,051 852 96 m/l"

C'

=
=

+ 10 708,97 tu

t
4-

(45)

-

n'
0,663 728 24
41'35105",40
'85'341'02",00

+
+
-l

(",1\63675 38
41'34'50",83
85'30:31 ",47

=

+ 0,996 641 67 m/1"

,

[A ~ B' sin~ao] (0.-0,)"[CO (1 sin'ao)] (cos o, sin 0.cos o, sin o,)

~ 1." + n'síll<Xo (0;-0,)"

I +127'05'22",30

(46)
0,98109956
(47)
0,700 948 06
(48)
0,71321234

\

o',2U 312 76
35
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+ 0,003 351 63

8"

A"

0,19350361

+ ,1,003.238

+

0,560 452 83
34'(}5'13",63

(44}

307 00

0,748 020 69

(52) • (43)(51) • (42)
sin'",o ~(39)'
B'.
(54)

Konstanty'
+
+

(50'
+

véličin,

0,078

+

G2

(49)
(26)

geodetických

0,993 368 19

=

(lW:(41j
(20)
(21)

1961

137"'52'19".41

(17) : (41)
-

Praha
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Praha 1960
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-
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! A"
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0,660'2.3528
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Setrvačníkový'

kompas j~ko nový\geC?detický
lnž.

Vladimír

Forman,

přístroj

USGK, Prálw

526.91:531.3
)

Popis

vývoje

setrvačníkového

kompasu

Setrvačníkový kpmpas (gyrokompas 1 se stává
nový'm geodetickým přístrojem, na jehož podkladě
muže vzniknout nové' odvětví geodézie, -Jako. sé
např. vlivem elektroniky stalo elektrooptické měření vzdáleností.
Setrvačníkovým
kompasem se
určuje směr astronomického (zeměpisného) poledníku. V geodetických učebnicích není dosud setrvačníkový kOmpas' jako geodetický přístroj popisován, případně jen jako přístrOj pro dulní měření.
Vlivem rychlého vývoje (zpu~obeného pravděpoc
dobně možností použití i pro' vojenské účely) se
zvýšiÍa jeho přesnost;'v. některých případech, např.
pro připojení polygonového pořadudiž dokonce vysoko překročila přesnost potřebnou pro geodetické,
účely.
vývoj setrvačníkového

kompasu

V roce 1851 potvrdil francouzský, fyzik prof.
L. F o u c a u I t známým pokusem v pařížském Pantheonu otáčení Země ze stáčení roviny kyvadla.
Otáčení Země )Dělo být též demonstrováno Fchle
se otáčejícím setrvačnlkem s úplně volnou osou
y.... Cardanově závěsu, jehož k sobě kolmé osy se
protínají v těžišti setrvačníku, a tíÍn se ruší vliv
tíže. Ten,to setrvačník Volný čili bezsilový (astatickýl měl}:ly teoreticky zachovávat při otáčení Země
stále stejný .směr v prostoru např: ke stejné stálici,
nébylo-li by tření v závěsu. Avšak vlivem téhdejšíé:h nedokonalých t~chniGkých, prostředku se pokusy nedařily. I v nynější době t!=!chnického pOkroku tento zpusob přenášení směru volným, stále rotujícím setrvačníkem
pri' přenosu nebo převozu
přístroje I).edává přesné~ýsledky.
Směr je přeiášen
s přesností závislou na době a délce přeno~u, řádově, asi jedňoho stupně.
,
,Foucault již rOK po uvedeném pokusu (1'. 1852)
teorE1ticky zduvodnil,rže rychle rot'ující setrvačník
s ošou volně se otáčej,ící v.h o r i z o n tál n i l' o v ine kýve a nakonec se' ustáli ve směru zeměpisnéhopoledníku
a že by ho bylo možno použít j-ednak
pro dukaz otáčeníZ,emě, i jako kompasu. Praktické
pokusy však též z9J<>skotaly na tehdejších nedokonalých technických, prostředcích.
~
Teprve po více 'než pUl století postavil H. Ans c h Ut
K a m p f ~ v loce 1908 první technicky
použitelný setrvačnikový kompas. VýznaÍn ppužití
setrvačn,íkového
kompasu pro
dulní měřiykOu
praxi poznal K. H.a us s m a n na v rbce 1914 spoluprací s H. AIlschUtzem vyvinGI první setrvačníkový kompás proměřické
účely. V laboratorním
měření dosáhl M., S c hu I e l' v r. 1921 s jiným přístrojem (Kreiselweisung)
odchylku 11" s vnitřní
středn{ chybou, ± 1,5" 'proti pol~dníku určenému
astronomicky. Bohl,lžel tento přístroj nebyl schop-ný transportu. Dokázal vsak,že
je' možné dosáhnout setrvačníkovým 'kompasem vysol{é přesnosti.
V roce 1936-1937 Myly zkonstruovány setrvačníkov~-.konipasYipro vojenské účely, ovšem. s nižší
přesností požadovanou v tehqejší vojenské "praxi

z-

až k

přístro;i

použitelnému

v geodézžž

(±lO'), ale za to s pom~rně velkou rychlostí měření (celková doba měření trvala Vz hodiny J. VyvOj
setrvačníkových kompasu od této dobYl'ychle pókračoval. Dosti podrobně, dnes již spíše historicky"
je popsán v L!].

Rozdíl mezi' gyroskopem

a gyrokompasem

Úplně volný (astatický 1 setrvačník
g y r os k o p zachovává stálý směr vzpledem k inerciálnim soustavám, tj. v prostoru smo/uje stále k stejnému bodu na obloze, bez ohledu na otáčení Země.
. Setrvačník muže být upravén tak, že zachovává
pevný směr vzhledem k otáčející se Zemi, a pak se
naz~vií set l' Va ční k o Vý\ k o m pas - g y rok o m p-a s. Většinou jsou konstrukce zalOženy na
tom, že pusobením vnější dvojice (otáčení Země) se
snaží osa setrvačn,íku stočit do směru s ní rovnoběžného. Může-li se osa setrvačníku volně otáčet
jen -ve vodorovné rovině, otáčí se vlivem, zemské
rotace do směru poledníku, kolem něhož kýve. Je-li
kývání tlumeno tak, že setr"ačník ukazuje brzy
směl' poleďníku, užívá se 'jako setrvačníkový kompas, hlavně v navigaci.
Názvosloví
Setrvačník
volný čili bezsilový' neboli
astatický
v G..ar(ianově závěsu se většinou v cizích jazycích nazývá gýroskop, anglicky gyroscope,
rusky rKpócKon,
Setrvačník s nuceným pohybem osy v horizohtální rovině se nazývá setrvačníkový kompas, rusky rKpOKOMnac,
V němčině se' užívá vice náz\rú například
Kreisel·
kompaB Wr.Vermessungszwecke,
Vermessunskreisel
ap.
Pro měřické účely postavené přístroje" většinou s netlumenými kyvy a případně spojené s tlleodolitem se nazývají
též s~trvačníkový
theodolit, Kreiseltheodolit,
Kreiselweisung, Artillerievermessungskr'eisel,
Landkom-"
pas,-Feinmesskugelkompass,
Meridianweiser, .Qyrotheodolit, anglicky North seeking Gyroscope atd.

PopiS přístřOjů
Podrobnou teorií setrvačníkov'ého
kompasu 'se
v tomto -článku zabývat nebudeme.. Je velice složitá.
Základy teorie setrvačník~se
popisují v [4]. Teorie
setrvačníkového kompasu s nuceným pohybem osy
v horizontální rovině je popsána v [3]. Uvedeme
hlavně vzoreC pro dobu kyvu. Je dúležitý pro volbu
konstant pří\)troje proto, aby doba pozorování nebyla příliš dlouhá, aby bylo možno pozorovat více,
krajních bodu kyvu, a tím zpřesnit měření. ,Doba
k~itu je

T - 2

1

kde

1963/10

I

""-

n V-m-" -.-g-. a-~-w-~-o~'š--({J"

impuls momentu setrvačnosti,
hmota setrvačníku,
a - vzdálenost osy od těžiŠtě".
6)
úhlová rychlost otáčení Země,
tp -- zeměpisná šířka.
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For~an(setrv~Čl1íkový

kompas JakD nový geodetickýpřístro;

Doba kyvu je proto pro každý typ setrvačníkového kompasu a prO různou zeměpisnou šířku jednoho a téhož kompasu různá.
'sahá
Cardanův závěs má vždy určité tření. Proto přístroje vyvinuté pro důlní potřeby v SSSR a NSR
mají Cardanův závěs odstraněn. Setrvačník uzavřený v duté nádobě pluje v druhé nádobě. Speciální
tekutina má velmi malé vnitřní tření. Zvláštními
elektrodami je vedlfn elektrický proud tekutinou
pro pohon setrvačníku. Kývání setrvačníku kolem
poledník1í je pozorováno autokolimačním
dalekohledem. Tímto zařízením se velmi zvýflila přesnost
pozorování vratných bodů kyvů: např. sovětským
setrvačníkovým kompasem MV-l je možno během
.45 minut určit směr polMníku s chybou nepřekračující při běžných podmínkácllhodnotu
± 45". Při
delším pozprování je moŽné pJesnost zvýšit. Přístroj, je vybaven bezpečnostním zařízením pro využití v podzemních prostorách, určuje polední k nezávisle na hloubce dolu a pro usměrňo,vací měření
není tř!3ba zastavovat ~ovoz v těžní jámě, ja~ tomu"
bylo třeba dříve při klasickém provažování směru
olovnicemi, což je třeba zvláště ocenit. Při důlním
'měření setrvačnlkoyý' kompas - theodolit velice
zproduktivnil
i zpřesnil usměrňovací
pl'áce. Setrvačníkovfi theodolity vybavené bezpsčnostníIIlt zařízením prO důlní měření jsou ještě značně těžké a
vyžadují ochranná
zařízení elektrických _zdrojů
proudu, měniče ap., která u těžších typů jsou vozena na důlním vozíku. Přístroje postavené pouze
pro geodetické účely jsou :qmohem lehčí.
Aby bylo oQstraněn:O tření' zá věsu (i kapaliny),
je u přístroje /LMK-604
(NSR) setrvačníkový
systém, uzavřeny v obalu naplněném netečným ply:
nem, zavěšen ve vzduchu na jemném vláknu (pásce)
otočné kleci. Pro úplné ods!anění
vlivu
torse je zamontován ZVÍáštní elektromechanický
servosystém s induktivním snímačem, který sleduje
oscila,ce setrvačníku s_velikou přesností (1") .•Elektronické zařízení takto použité pro geodetický přístroj vysoce zvyšUje jeho přesnost. 71'0 pohon ~etrvačníku a pro činnost servosystému. je spojen
setrvačníkový theodolit se zvláštní skříňkou, obsa'huÚcí baterie, trans~storový měnič apod. Váha této
skříňky je asi-5,5 kg, váha celé soupravy i se stativem 34 'kg.l)oba kyvu v našich zeměpisných šířkách je asi 8,7 minuty, elektrický proud o příkonu
asi 130W při napětí 24 V se měriína třífázový Pl'Olld_
o napětí 115 V pro pohon setr,vačníku. Průměr setrvačníku je 200 mm, výška přístroje i s dalekohledem 50 cm. Při době měření 15 minut se dosahuje
podle údajů výrobce přesnosti ± 40", při 15 minu-tách -přesnosti :f: 10" a při ještě délším měření a
"zvláštních opatření přesnosti ± 5". Další zvyšování
přesnosti bude však již tímto přístrojem obtížnější.
Na základě výzkumných prací hornické akade. mie vC:Miusthalli sestrojila firma Fennefsetrvačníkový -theodolit KT-1. Lze ho .použít pro orientaci
důlního měření, dále 'pro o.í.'ientaci polygonový"eh
pořadů, při zhušťování 'trigonometrické
sítě, pro vy-'. hledá-vání nerostJ;lých ložisek (zejména železa), po.'kud se projevují odchylkami mezi magnetickým se~
verem a 'severem setrvačníku a konečně pro :určo-'
vání směru na vzdálený bod. Měření' setrvačníkovým tfieodolitem bylo: provedeno i na americké vojensképonorce
Nautiluspři
její p~avbě pod sever-

v

ním pólem. Výsledkem tohoto měření bylo zjištění,
že použitelnost setrvačníkového
theodol1tu KT-1
až k 850 zeměpisné šířky. Vnitřní přesnost tohoto přístroje ± 10" je zcela běžně dosažitelná a
při použití. vhodného technologického postupu měření lze tuto přesnost zvýšit až na
5".
Setrvačníkové kompasy a theodolity byly dosud
vyvíjeny pro účely dillnfuo měření. Pro tyto účely
dosáhly i přesáhly požadovanou a potiíebnou přesnost. Další zvyšování přesnosti
setrv');cníkových
theodolitů' bude třeba řešit z hlediska potřeb geodézie i obrany státu. Využitím elektrotechnických'
• i elektronických prvků se zvýší podstatně přesnost
gOdeu'ckých,příStrojů,
a tedy i setrvacnÍkového
theodolitu tak, jako se zvýšila přesnost měření
např. u gravimetrů, v elektronickém měření délek
a pod. Bude též nutno dále zjed~ódušovat obsluhu,
příslušenství, snižovat váhu přístroje i příslušenství, zvyšovat rychlost pohotovosti a zkracovat dobu měření, zvyšovat odolnost proti otřesům při dopravě atd. [5].

±

I

Dosud dosažená přesnost setrvačftíkových theodolitů plně vyhpvuje požadavkům pro důlní měření,
v některých případech je již překračuje. V každém
případě je možno prodloúžením doby pozorování a
jinými opatřeními ještě zvýšit nyní dosahovanou
přesnost. Avšak toto zvyšování pfesnosti je jednak omegené konstrukcí přístroje, jednak je' prak~
ticky
ohraničeno
hospodárností.
.Prudký výVOj
setrvacníkových
kompasů, které budou používány
nejen pro geodetické účely, ale i pro vojenské úče"
ly, jistě povede ke zkonstruování dalších typů, vy·
hovujících nejen přesností, n,ýbrž i hospodárnou
. délkou měření, zmenšením váhy tak, že nebude
třeba nákladného převozu, ale přístroje budou přenosné.
Měření / setrvačníkov:ými t~odolLty bude možno
nahradit astronomické 'orientace geodetických sítí
(trigonometrických,
polygonových apod.). Při, dostatečn~ přesném určení poledníku a při větš)ch
vzdálenostech je· přenášení směru setrvačníkovým
theodolitl}m přesnější a může být používáno zvláště
v úz;emích dosud bez trigonometrických
sítí, např.
ve státech vymaňujících se Z koloniálního panství.
Lépe než v porovnání přesnosti vynikne převaha
setrvačníkových
theodolitů v porovnání hospodárnosti, neboť měření setrvačníkovými
theodoUty
není tak závislé na počasí jako astronomické měření. Doba měření, nákladnost přepravy, počet pra- covníků a z toho vyplývající hospodárnost
roz,hodne také pro měření setrvačníkovými théodolity.
Kdyby se určily azimuty více stran v trigonometric~ých sítích 1. řádu nebosamťlstatných
sítí
nižších Ifádfi setrvačníkovými theodolity dostatečné
přesnosti, můžEl toto měření nahradit astronomické.
mEíření azimutů, neboť určením azimutů většího počtu stran může být dosažena přesnost stejná nebo
ještě • vyšší než u astronomického
určení azimutů
stran na jednotlivých Laplaceóvý€h bodech. Azimutyu).'čené. setrvačníkovým
theodolitem nemohou být
ovšem-vzaty do vyrovnání jako' pevné, přesahufe-li
přesnost\ú.\:110vý'chměřenl: Tpřenos směru) přesnost
měření setrvačníkovým theodolitem.
/
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Menšími typy setrvačníkových
theo~olitů by
mohly být připojovány polygonové pořady v zales: _ něných územích, určovány nebo kontrolovány směry polygonoyých stran značně vzdálených od úhlo'::
vého připojení nebo na uzlových bodech, případně
budou-l[ sestrojeny' vhodné přístroje, bude možno
m.ěřit přímo směrníky jednůtlívýcQ polygonových
stran, např. při přesných polygonometrických pořadech.
.
, Také- při protínání
zpět I je možno použitím
setrvačníkového theodolitu zmenšit počet měřených
směrů, takže je možno teoreticky provést protínání
zpět pouze na dva směry, neboť třetí směr zas tu- •
puje ztle směr poledníku; toto je vhodné zvlášť
při určovánívlícovacích
bodů.
•
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/\(ýpočet

.

souřadni(: a výšek vi ícovacích bodů
zaměřených tell urometrem

.

K výpočtům souřadnic
a výšek bodů jsou sesta veny tabulky,
z1skat dostatečně přesné hodnoty pro výpOČ€t. Vliv 2. diference
výpočty
je možno provést na děrnoštítkovém.
počítači ARITMA
ťacích strqjů,

v nichž jg možno lineární interpolací
v tabulkách
je snížen na polovinu.
T 520 nebo na běžných typech počí-

OR ... korekce, zahrnujici vliv refrakcea zakřiveni
zemského povrchu,
1J
••• výška theodolitu
nad dominantnim stano.
viskem,
h ... 'Y'ýšja signálu nad určovaným bodem.
Hodnoty pravé strany rovnice (1) vstupuji do výpočtu jako známé, funkci sinus je nutno z daného úhlu
,vypočitat.
Souřadnice určovaného bodu počitáme podle známého vzorce (viz též [1]):
Xy
Yy

= Xs
= Ys

+ Dp.cos(Jy

+ Dp.sin(Jy

,

kde
Xy, Yy ... výsledné souřadníct\ určovaného bodu,
Xs, Ys .. "souřadnice dominantního ~tanoviska,
(Jy
••• severnik určovaného bodu,
Dp
••• délka strany
v rovině W1ussova zobrazeni.
Hodnoty pravé strany rovnice (2) vstupuji do výpočtu jako známé, funkce sinus a kosinus. je nutno
z daného úhlu ~ypočitat.
Je zřejmé, že oba uvedené vztahy (1) i-(2) lze řešit
na počitači T 520. Je nutno pou~e s ohledem na požadovanou
přesnost sestavit tabulkv
.
'
... funkci sinus
. a ko-.,
SlllUS.

3..Sestavení tabulek
Uvážime-li, že při výpočtu hodnot pro vlicovaci body
postačí decimetrová přesnost, je zřejmé, že postačí
(vzhledem k maximálni vzdálenosti 5 km) pětimístné
tabulky: trigonometrických funkci. Poněvadž je prakticky nutné volit krqk argumentu desetinný, přicházejí v úvahu dvě moŽnosti:
.

1963/12

cf t·
'S:'°9/st
rf963f
G

C

k-

b

I

Č~O~

.

Cžtnbálník:

'.

\.'

VÝp'oi!etsouřad~žc
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0,000
45
80
105
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+ 0,125
120
105
•
80,
45
+ 0,000

4

..oA
mm

8

5
2

I

I

0,5
0,1

I

160
64
32
16
3

I

7

'B
mm

1

8
9
1,0

80
32
16
8
2

I·
I

tellurometiem

+

0,0
0,1
2
3
. 0,5
6

km
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,
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1. Krok argumentu 19, což znamená 100 tabelovaných hodnot a tudíž i 100 tabulkových štítků, a dále
přilineární interpolaci ma,ximá1ní chybu funkce (v důsledku zanedbání 2. diference) 3,2.10-5 anebo korekci
z 2. diference téže maximální velikosti. Zanedbání vlivu
2. diference způsobt chyby "A" na vzdálenosti ,,8" viz následující tabulku:

.

bodů zaml!i'ených

-

+

+
+

+
+
+
+

0,0625
175
175
425
575
0,0625
575
425
17p

175
~0,0625

Vliv 2. diference v obou příp~ech
nota) jě gra~ckp znázorněn na obr.!.

(absolutní hod-

2.. Krok argu:me}ltuO,lg, cůž znamená 1000 tabelovaných hodnm a tudíž i 1000 tabulkových štítků. Vliv
2. diference se zde prakticky vůbec neprojeví.
.Aby bylo možno použít kroku li: a tím také podstatně menších tabulek (1Okrát menší počet štítků!), byly
tabulky vytvořeny -násl~dújící~ způsobem:
Jak'známo, uplatňuje se 2. diferencesvojí zápornou
hodnotou,'a to maximálně jednou
osminou své hodnQtyuprostřed
tabulkového intervalu. Odečteme-li
·tedy ód tabelovaných hodnot předém jednu šestnáctinu
2. diference,'
bude se cliyba; vzniklá zanedbáním 2. diference, pohybov.at v'intervalu

<
'\.

,}

,

+

1
16 d2,

1

-'-16 d >

,

2

.

..

"",.

zatlmco bez teto opravy Jde o lIlterval
1

<0'-Sd2.>.
Poně:vadž jde při interpolaci vždy o maximální
velikost
absolutní
hodnoty
chyby, je zřejmé,
Srovnání vlivu 2. -dit'erence, tj. chyb, kterých se
že je rriožno touto úpravou snížit ťJhybu, vzniklou
při zanedbání 2. diference dopustíme, je u obvyklých'
zaneďoAním 2. diferénce, na polovinu
její půvo/dní
hodhoty
a tedy rovněž na ppl6vinu snížit odpovída- , a upravených tabulek funkcí sinus, kosluus, tangens,
kotangens, arkustangens a arkuskotangens
zřejmé
jící .chyby na vzdálenosti ,,8" - uvedeny v, předchozí
z oIV. 2 a obr. 3.
. ,.I
. tabulce ve sloupci "B".
:.
,
f'ímtozpůsobe:m, dosufl v tabulkách - pokud je mi
známo "- nepoužitým, je možno vždy snížit chybú,
, vzniklou při lineární interpolaci zanedbání:m2. dife12,3
rence, na polovinu
a tím často rozhodnout mnohem
~
výhodněji Q velikosti kroku tabulek
tím o jejich
I ,
objemu.
I
\
Pro srpvnání uvedeme vzorce pro kvadratickou
\
interpolatJj (a)' běžného typu (Newtonova) a kvadraI
\
tickou interpolaci u funkCí, upravenýóh výše popsa, 19 rrl
\colg II
nýiři způsobe:m (b):
I
I
\

•

a

I,

/

I

I

/

+ k1d1 = ?fo + k1d1 -

Y ~ Yo

kid2 ,

Y

k2d2

,

I

(3aY
\ (3b)

/
-.

3,1_____
cos o. .././

1·

Yo.= Yo L- 16 d2
/

k2 = k2
Hodno~y koeficientů,k2a
jící tabullile:

1

-'-"16'
k2 jsou uvedeny
/'
/

v následu-

-/
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Fl

sin
0,00000

1
2
3
- 4
5
6
7
8
9
10

Poznámka: Obdobným způsobem lze .snížit, na polovinu vliv vyšších 'diferencí, tj. 3. diference při kvadratické interpolaci" 4. diference při kubické interpolaci atd.

Uvedeným způsobem byly sestaveny tabul~y sinu,
kosinu, tangenty a kotangenty a rovněž tabulky funkce
arkustangens a arkuskotangens (viz tabulky 3, 4).
" Funkce tangens a katangens byly sestaveny proto'
že použití tabulek je mp.ohem šir~í než pmlZe pro uvede-'
; nou' úlohu. Tabulky funkcí arkustangens a arkuskotanges byly sestaveny pro výpočet severníků orientačních směrů. Tyto severníky je rovněž možno počítat
na po čítáCi T 520; v našem případě byly počítány na
kalkulačních počítacích strojích.
Rovněž použití funkcí arkustangens a aTkuskotan·
gens je širší než pouze pro uvedený úkol. Lze totiž (při
setinném dělení) rychleji li pohodlněji hledat k tangen tě
úhel v tabulkách funkce arkustangensnež
v tabulkách
funkce tangens.'
.

U I
12
13
14 \
15
16
17
I 18
19
__
~

1571
01 571 1570 1
03 141
04711 1570
06 279 1568
1567
07846 1565
09411 1563
10974 1560
12 534
'14090
1556
,
1554
0,15644

Výpočet na počítači T 520 probíhá následujícím
způsobem:
. 1. Údaje o dominantním stanovisku (číslo stanoviska
a jeho souřadnice-údaje
se označí indexem ,,8", Čs,
Xs, Ys, .l!s) s~děrují do předlohových štítků (dále pS).
2. Dq.,běžných štítků sady 1 (dále S 1) se děrují hod·
noty, dané pro jednotlivé určované body (číslo určovaného bodu označíme Čp}: Čv, Čs, Dp, O'v.
~l Do běžných štítků sady 3 (dále S 3) se děrují další .
hodhoty, dané pro jednotlivé určované body: Čv, Čs,
Dv, OR, V, h, lX.
,.4. Z tabuÍkovjchštítků
funkcí. SÍ1lU~ a kosinus se
vyhledají na štítky S 1hodnoty sin O'v a na štítky
Š 3 hodnoty sin lX.
•

t

17 193 1549
17452
1545
18738 1541
19075
20279
20 708
2Í 815 1536 22352
23345 1530
24007
24869 1524 25675
26388 1~19 27356
,2790011012
29052
29404 150430763
1498
0,30902
32392
33874
35348
36 813
38269
39715
41 152
42 579
43995

30

0,45 400

í490
1482
1474
1465
1456
1446
1437
1427
1416

I

I

.

Sl.

0,58 779

60 043 1264
61 292 1249
1233
62525 1218
63743 1203
64946 1186
66 132
67 302 1170
68456 1154
69592 1136
1120

cos

I
~~~i

0,72 651

1

I

LI

, 0,80 903

~9

2428
79 970
77 564 2485
79 017
2547
78044
~O 111 2612
82 723 2681
77053
85404 2753
76042
88 11>7
75012
90 988 2831
73 964
93901 2913
72898
96901 3000 71 814
3093
0,99 994
0,70 712
cotg

4'97
520
544
567
590
612
63.5
658
680
702

0,89 102

52 945 210929488378
81
54973 2064
87 632
57037 2100
86864
59 137 2140, ~6 0766.1277 2182
85 265
63459 2226
84434
65 685
83 582
67 957
82 709
70 278 2~731 81 816

g~~

89
88
87
331 86
355 85
378 84
403 83
426 82
450 81
474_._.

79
78
77
76
75
74
73
72
'71

-724
746
768
788
~~~
852
~~~
913 ~

69
68
67
66
65
64
63
62
60

933-;;
1)53 58
/973 57
901
10U 56
1030 55
54
1048 53
1066 52
1084 51
1102
..50

I LI

I

9. Vytvoří se součty podlé vzorce (2)z ~ředlohovych
štítků pS a údajů na Sl na štítcích Sl. '.
10. Všechny rlsledky (Čv, Čs, Xv, Yv, Bv) jsou tedy
na štítcích St 'a,z nichs.e
tisknou.
. na tabulátoru
\
~psaným způs9bem bylo během jedné směny v SPS
ÚSGK vypočteno a"ilj600 bodů pro potřeby ÚGK Pra-

ha.

r

g:~

258
282
306

10,95107

lZ

a~i

40

5. Z týchž tabulkových štítků~e vyhledaji n~štítky
S 1 hodpoty cos O'p..
.~~
6. Vytvoří se součiny Dp.sin O'va Dp.cos O'v'na ~títcích S 1 a Dv. sin ~ na štítcíoh S3.
7. Vytvoří se/součet podle vzroce (1) z předlohových
štítků pS a údajů na S3 na štítcích S3..
,
8. Výsledek (součet Bv) se přenese za štítků S3 na

98512
98230
97 924
1644 ,-97593
1655 97238
1668 96860
1681 96457
1696
96031
17111 95581
1728,

0,50 951

46794 1394
48 176
• 49 547
50905 1358
52 251
53584 liH9
54 9031
56 209
57 ~01 1278

43
44
45
46
47
48
49

1614
1623
1633'

34236 174594610
651'94!090
36001
37786 1185 93546
39 591 1805 92 979
'4,.11420 ~~;~
92389
43272
91 777
45 150 1878 91 142
47055 1905 90484
48988 1933
89804
1963

1405

31
32
33
34
35
36
37
38
39

42

0,98770

0,32491

21
22
23
24
25
26
27
28
29

41

09452
U 040
12 633
14232
0,15838

.-

4. Postup výpoětu

01 571
03 143
04716
06 291
0787'0

1,00002
1571
13
1572 0,99989
37 99
1573
99 952
98
61 97
15751 99891
99 804 187
96
1579
Ul
1582
99693
135 95
1588
99558
160 94
1593
99398
185 93
99 213
92
1599
99004
209 91
1606
234 __

'

"-

Z předchozího vyplývá, že je možno při větším počtu
bodů (asi 500 a více) počítat s úspo;rou na počítači
-T 520 popsaným způsobem.
Další mechanizace výpočtů lze dosáhnout tím, že by,
se na počítači T 520 počítaly již severníky na orientační
body az nich pak severníky O'v určovaných bodů.
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Ctmbálník:

x
(tg ,,)
(cotg,,) ..

I

arotg x

"

01
03
04
05/
/ 06
07
08
09

0,6366
1,2731
1,9093
2,5452
3,1805
3,8152
4,4491
5,0822
5,7143

0,10

6,3452

o~

12
13
14
15
16
17
18
19

'.

6110
6085
6059
6033
6006
5978
5948
5919
5888
5856

)

,.

18,5549

/

0,70

5072
5032
4991
4949
4909
4867
4825
4785
4743
4701

19,1374
19,7165
20,2923
20,8647
21,4336
21,9990
22,5608
23,1189
23,6733

i

.

.

0,40

58'25
579t
575
5724
5689
~54
. 618
5581
5544
5507

80,862680,2835
79,7077 :
79,1353
78,5664
78,0010
77,4392
76,8811
76,3267 .
75,7760

24,2240
5469
5431
5392
5354
5314
5274
5234
5195
5153
5114

24,7709
25,3140;
25,8532
26,3886
26,9200
27,4474
27<9708
28,4903
29,0056

41
42
43
44
45
46

34,8705
35,3324
35,7902
36,2439
36,6934
37,1389
37,5804
38,0177
38,4510

.

,

4748
49

--

6,50,

29,5170

x
(tg ,,)
(cotg ,,)

arctg x

j

"g

+/.
I

/

I

.

(

d

43,3419
43,7244
44,1032
44,4783
44,8497
45,2175
45,5816
45,9422
46,2992

0,90

46,6527

~j

70,4830

1,00

arccotg x

x
(tg ,,)
(cotg ,,)

"g

\

_.

"

g

57,0444
513,6581

56,2756
55,8968
55,5217
55,1503
54,7825
54,4184
54,0578.
53,7008
53,3473

.

3500
3465
3430
3397
. 3363
3330
3296
326'4
3231
3199

-

+

50,0002

\ '

65,1295
64,6676
64,2098
63,7561
63,3066
62,8611
62,4196
61,9823
( 61,5490

60,6945
60,2732
59,8559
59,4426
59,0332
/)8,6277
58,2261
57,8284
57,4345

\

3863
3825
3788
3751
3714
3678
3641
3606
3570
3535

/47,0027
47,3492
47,6922
48,0319
48,3682
48,7012
49,0308
49,3572
49,6803

arctg x

. 69,975~
69,4726
68,9735
68,4786
67,9877
67,5010
67,0185
66,5400
66,0657

61,1197

4252
·4213
4173
4133
._ 4094
4055
4016·
3977
3939
3901 .

42,9556

81
82
83
84
85
86
87
88
89

\91
92
93
94
95
96
97
9S
I
99
\
I

I

70,4830

65,5956

.

75,229)
74,6860
- 74,1468
73,6114 \
73,0800
72,5526
72,0292
71,5097
70,9944

g

.

4661
4619
4578
4537 .
4495
4455
4415
4373
4333
4293

39,3055
39,7268
40,1441
40,5574
40,9668
41,3723
41,7739
42,1716
42,5655

0,80

81,445)

+

38,8803

71
72
73
74
75
76
77
78,
79

86,8223
,86,213S
85,6079
85,0046
84,4040
83,8062
83,2114
82,6195
82,0307

"

I

'. I

I

~1
32
33,
34
35
36
37
38
39

/

/

I

34,4044

61
62
63
64
65
66
67
68
69

93,0251
92,3968
91,7700
91,1448
90,5213
89,8996
89,2798
88,6621
8.8,0466

arccotg x
d

30,0242
30,5274
31,0265
31,5214
32,0123
32,4990
32,9815 .
33,4600
33,9343

'.

0,60

87,4333

13,1777
13,7862
14,3921
14,995415,5960
16,1938
16,7,886
17,3805.
17,9693

0,30
I

/

1,2,5667

0,20

,

g

29,5170,

51
52
53
54
55
56
57
58
59

93,6548
6297
6283
6268
6252
6235
6217
6198
6177
6155
6i3$

-

21
22
23
24
2/)
26
2!7
28
29

99,3634
98,7269
98,0907
97,4548
96,8195 ,
96,1848
9Q,5509
94,9178
94,2857

"

I

0,50

100,0000

/

arctg x

x
(tg ex)
(cotg ,,)

"

g

-

6366
6365
6362
6359
6353
6347
6339
6331
6321
6309

6,9749
7,6ů32
8,2300
8,8552
9,4787 "10,1004
10,7202
11,3379
11,9534

11

""-

+

0,0000

arocotg'x

~ ,I'

LI

I

g

0,00

Výpočet sou~adntc a výšek vlí~ovacích boaz'l zam~Fených tellurometrem

I
I

I

J

52,9973
52,6508
52,3078
51,9681
51,6318
51,2988
50,9692
50,6'428
50,3197
49,9998

,

I

arcéotg x

-

"

g

Uvedené výpočty je možno uskutečnit též na počítači Z 11; yýpočty se zabývá s. inž. Váslav Šťastný
z GTÚ Praha.
.
I
/

vytešit v rámci příprav k výpočtům na počítači T 520.
Způsoby. řešení této úlohy na ~očinných
počítačích
jsou předmětem dalšího výzkumu:

Další mechanizacé a automatizace výpočtlllze dodáhnout tím, že by se na gamQčinném počítači (typu
National Elliott 803 B, LGP-30, Z 11 nebo jiném)
uskutečnily všechny výše uvedené výpočty ,a navíc
výpočty některých redukci, 'které bylo zlttiÚ1 nutno

. Dovoluji si při této příležitosti v,yslovit svůj dík s.
prQ.rn. mat. Ireně Pakostové za úóqmou pomoc při
sestávování výpočétního prógramua při praktických
výpočtech na počítači T5~0 a rovněž s. inž. Evě Teissigové za pomoc při výpočtech na počítači ,T 520,. Při

,

.
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výpočtu tabulek funkcí spolupracovala s. Jarmila Včeláková.
V článku jsou dále sestaveny tabulky funkcí sinus,
kosinus, tangens,kota;ngens, arkustangensa arkuskotangen~ tak, aby byla možná lineární intetpolace s minimálními ztrátami na přesnosti v důsledku zanedbání
2. diference. Odvozený způsob tabelace je obecně platný pro libovplné funkce. Sestavené tabulky pak mohou
. sloužit jak k výpočtům na počítači T 520, tak k výpo- čtům na běžných typech kalkulačních počítacích strojů.
Svým nepatrným objemem (při tisku pouhé 2 stránky
pro všechny uvedené funkce!) jsou vhodné pro všechný druhy výpočtů, při nichž postačí ~ s rostoucí délkou se měníqí - zhruba decimetrová přesnost u délek
do 5 km.
Úprava tabulek vede ke zdánlivým rozpQrům: tabe-

"

Vyhlášení

lované hodnoty nejsou na posledních místech přesné
a hodnoty sin 100g resp. cos Og· jsou větší než jedna.
Domnívám se však, že uvedené skutečnosti nejsou při
použití tabulek na závadu. Hodnoty trigonometrických funkcí jsou prakticky vždy mezistupn~m
při
výpočtu a rozhodující je vždy přesnost
výsledkuv našem případě výsledné souřadnice a výška bodu.
Přesnost těchto výsledku je při naší úloze dostačující
a domnívám se, že v geodézit jeještě mnoho'úloh, při
nichž tato přesnost zcela postačí a kde se jako efekt
projeví nepatrný objem tabulek a jejich jednoduché
použití. ...•
Lektoroval: dr. Otakar Novotný,
LIteratura

VÚMS, Praha
•.

11] D e I o li g. B.: Výlriedky ověřovacich
zkoušek tellurometru
_MRA l/CW. Geodetický a kartografický
obi'or, 1961, Č. 5 a 6.

plánu tematickýchúkólů
na jejich vyřešení

ÚSGK

a soutěže

Ústřední sprá,va geodézie a karografie přejít k pravidelVyhlašování tematických
úkolů. je účinnou metodou
nému .ročnímu sestavování a vyhlašování tematických
usměrňování vynálezcovského
a zlepšovatelského
hnuti
úkolů v plánovacích obdobích společně s plánem tech
na takové problémy, které vyžadují v ~rčitém období
nického rozvoje. Podle této zásady. byl také připraVQn
nejnaléhavějšího, řešení S cílem odstraňovat nedostatky
nový plán tematických úkolů na rok 1963.,
při plnění úkolfi, dosáhnout jednodušších technol8ĚicOstatní záSady, které se při projednávání plně osvědkých postupů a kvalitnějších
výsledků, zlepšit hospo"
čily, zůstanou zachovány. Připomín<ime j'eri některá dOdárnost prací a tak dosáhnout 'většího efektu výroby.
ležitá ustanovení, například ževšechy
podané návrhy
Tematické úkoly ÚSGK a soutěžena
jej'
vyřešenl
budou .ještě před vyhodnocením soutěže soutěžní porotou
vyvolaly zejména v posledních letech iniciativ •.•a mimoprozkoumány a ověřeny ústavem, stanoveným u každého
řádný zájem širokého ·okruhuvynálezců
a zlepšovatelů,
úkolu za tím účelem, aby rozhodnutí poroty bylo snadcož se projevilo zvýšeným počtem předložených řešení,
nější a správnější, nebo že každý řešitel musí, být do
přestože postupně byly řešitelfim zadávány stále obtížpo uplynutí lhůty pro přihlášení řešenl
nější a náročnější úkoly_ .
.
,
/ iednohoměsíce
uvědomen o dalším řízení. -,
Jednotlivé tematické úkoly byly },iž v minulostf zaVěříme, že nový plán tematických úkolů na rok 1963
měřený na hlaVní problémy a požadavky výtoby, začalo
a soutěž na vyřešení jednotlivých úkolů plánu dojdou
se však s nepravidelným vyhlašováním podle jejích popříznivého ohlasu v celé naší zeměměřické veřejnost! a
třeb. Tato skutečnost byla sice velmi pperativní, ale ne~
že společným úsilím vynálezců a' zlepšovatelů
budou
podtrhovala
do~tatečně
souvislost plánu tematických
všechny vyhlášené problémy vyřešeny.
úkolů s plánem, techniékého rozvoje. Proto se rozhodla
i

Seznam terdatických
1. S i.g n a I i z a c e bod o v é·h o P o I e a jej í
ochran'a
Dosavadní stav: '
Vzhledem k,.požadované vysoké přesnosti určení
boq.ů'bodového pole prO technickohospodářskémapování je nejvýhodnější metoda protínání, zejména
protínán(vpřed., Body základního bodového pole/~e
obvykle signalizují vysokými signály, body podrobného bodového pole signály o vyšce €i až 8 m, pod
něž Jze centr1C:ky postaviCstrQj. Signály je třeba
p01l8chat a chránit na rnístě2 až 3 rdky, aby sloužily též případnému doměřování.
Požadované zlepšení:
možnost prefabrikace c~lého signálu nebo jeho
~ástí,
,
možnost montáže 'na místě,
malá váha, skladnost, snadná přeprava,
cena nižší ne.ž dO,savadní d.řevěné konstrukce,
vyřešení ochrany signalizace. /
Za vyřešení odpovídající podmínkám je stanovena jedna od/měna ve výš'i 2 900 Kčs.
Lhůta vyřešení: 30. 'Září 1963,
.'
I Podrobnější informace
a pomoc. řešitelům poskytne Ústav geocÍézie a kartografie IV Česk~ch Blldějovicíc.h, Lidická 27,. který bude pověřen průzku-

úkolů na rok 19~3
I
.'
mem prospěšnosti.' Kromě toho zajišťují poskytování 'informací všechny ostatní ústavy geodézie a
kartografie.
\

,2. Z a ř í z e n í pro
s nad n o u . ary
c h,l o'u
centraci
stabilizace
bez ohledu
na
povětrnostnípodmínky
Dosavadní stav:
StabilÍzace bodů, které mají být urceny s vysokou přesností, podmiňuje Výrobu různých zařízení •
jež mají eliminovat vnější vlivy, o~zvláště vliv
větru. Jsou to ruzné druhy těžkých olovnic, ochranných krytů či zástěn apod.
Požadované zlepšení:
Navrhnout t~kové zařízení" jež množní centraci
všech stabilizačních znaků s přesností ± 1 mm bez
ohledu na stav povětrnosti. Zajistit, aby k zařízení
byl dobrý přístup l i při yykopané jámě o průměru
do 1 m) a aby viditelnost' značky v hloubce 120cm
nebyla p.orší ,než viditelnost
značky povrchové
(maximální sníŽe1'íí světelnosti f> jednu. třetinu).
Další nezbytnou podmínkou je umožněflí kopáčských a staQilizačních prací pod tímto zařízením.
, Za vyřešení OdpCfl1ídajíQíuvedeným podmínkám
je stanovena odměna ve výsi :j. 000 Kčs..

1963/16

Geodetický
obzor
sv. 9/51 (1963) Č. 1

Lhůta vyřešení:

31. kv-ětna 1963.

Podrobnější informace a pomoc řešitelům poskytne Ústav geodézie a kartografie
v Brně, BěhouÍlE:ká 26, který bude pověřen provedením průzkumu prospěšnosti. Kromě toho zajišťují poskytování
informací všechny ostatní ústavy geodézie a kartografie.
3. K o n s t I' U k cep
polygonovýchpořadů

o m ů c k Y P I' o

Výpočet souřadnicových
provádí pomocí tabulek
počítacím strojem.

V

Ý poč

et

rozdílů y a x se běžně
goniometrických
funkcí

Požadované zlepšení:
\
Navrhnout pomůcku, která přesností bude vyhovovat instrukci pro technickohospodářské
mapování a výpočet souřadnicových rozdílů zrychlí o 50 %
proti dosavadnímu způsobu.
Za vyřešení odpovídající uvedeným podmínkám
je určena jedna odměna ve výši 600 Kčs.
Lhůta vyřešení: 31. května 1963.
Podrobnější informace a pomoc řešitelům poskytne Ústav geodézie a kartografie v Liberci, nám.
Bojovníků za mír č. 24, který bude provádět průzkum prospěšnosti podaných řešení. Kromě toho
zajišťují poskytování
in,formací všechny ústavy
geodézie a ki1rtografie.
4. Zl e p š e n í tec h n o log i e a z a ř í z e n í p I' o
P o ř i z o v á n í o I' i g i n á I u stí n o van é ho I' eliefu
fotografov,áním
plastického
modelu
luajiny
Dosavadní stav:
V kartografické
výrobě se v posledních letech
.uplatňuje v široké míře metoda stínování reliéfu fotografováním modelu krajiny. Výhodoll této ,metody
proti metDdě ručního stínování je, že nevyžaduje
specialisty, a originál pořízený fotografováním modelu vyvolává Účinnější dojem plasticity krajiny.
Přitom dochází ke značnéniu snížení nákladů v těch
případech, kdy je táž mapa vydávaná jako dvojrozměrná tak i ja.ko trojrozměrná pomůcka. (V tomto případě slouží jeden model k vyhotovení obou
typů mapy.)
.
Při použití této metody se dosud v praxi vyskytují některé nedostatky, kter-é snižují její exaktnost. Jsou to zejména: stranové zkreslení, k němuž
dochází při fotografování modelu, .především pak
u map velkých měřítek, dále pak nepříznivě velký
podíl individuálních vlivů na výsledek práce v důsledku neustálené a nekomplexní technologie výrobních procesů a nedostatečných zařízení.
Požadované zlepšení:
Zajistit optimální exaktnost
metody vyřešením
komplexní technologie a návrhem zařízení potřebným zejména k odstranění stranového zkreslení při
fotografování
modelu a vyloučeni., subjektivních
vlivů při pořizování originálu stínování reliefu.
Za vyřešení odpovídající uvedeným podmín1)ám
je stanovena jedna odměna ve výši 5000 Kčs.
Lhůta vyřešení: 30. listopadu 1963.
/

P.odrobnější inforIp.ace a pomoc řešitelům poskytne Výzkumný ústav geodetický,
topografický
a
kartografický, Praha 1, Dražického nám., který provede průzkum prospěšnosti, Kromě toho bude zajištěno poskytování informací Kartografickými, a re-,
produkčními ústavy vS[R\~@-l'.r:;f,'-<.IKr.
{Ki'fDá (',ilJ f\~
v Modre-Harmónii.
_,'
0,,

;

5. Pod lep o v á n í š k o I n í c h nás t ě n n Ý c h
map'
Dosavadní stav:
Jednotná soustava školních kartografických pomůcek, kt'1rá se začíná -!ealizovat, obsahuje značný
počet druhů nástěnných map, jež mají být vyráběny
v masovém nákladu. Jedním z problémů je jejich
podlepování k zabezpešení proti poškození' při používání a skladování. Provádí se dosud plátnem,
které se s podlepovanou mapóu spojuje v knihárně
některým z obvyklých lepidel; při tom často do,
chází ke vzniku záhybů na mapě, někdy proráží
papírem i lepidlo a tvoří skwny. Podlepené mapy
musí být sušeny v napnuté formě, některá lepidla
po zaschnutí praskají a způsobují lámání nástěnných map.
Požadované zl~pšení:
Navrhnout technologii a materiály,
které by:
ij.) pevně, pružně a stále spojQyaly podložku s mapou při formátu maximálně 1,5 X 2,5 m;
b) spojení uskutečňovaly tlakem či zvýšenou teplotou za využití v kartografické
výrobě dostupných mechanizačních prostředků bez napínání a delšího sušení;
\
c) zajišťovaly vyšší kvalitu podlepení s ohledem ••
na vyloučenI vzniku skvrn a záhybů na mapách;
d) byly v tuzemsku běžně dostupné;
e) nezpůsobovaly zdražení operace proti současnému stavu.
Za vyřešení odpovídající uvedeným podmínkám
je určena jedna odměna ve výši 1 500 Kčs,
Lhůta vyřešení: 31. července 1963.
Podrobnější informace a pomoc řešitelům poskytne Kartografický a reprodukční ústav v Praze 7,
ul. Fr. Křížka 1, který bude provádět průzkum prospěšnosti podaných řešení. Informace podá i Kartografický a reprodukční ústav v Modre-Harmónii
a ústavy geodézie a kartografie.
6. Děr o v á n í ú d a j ů ode čít a n Ý c h n a p ozem ním st e I' e o a u t o g r a f u (se současným
kontrolním tiskem)
Dosavadní stav:
Pozemní fotogrammetrie
lze s výhodou použit
pro stanovení kubatur v lomech a povrchových dolech. Výšky jednotlivých profilových bodů se odečítají na stereoautografu a zapisují se do zápisníku.
Z těchto hodnot se provádí výpočet. Na lokalitách větších rozměrů by bylo možno využít samočinných počítačů. Odečtené 'hodnoty je však nutno
ze zápisníku dodatečně děrovat do pásky a přezkoušet. Proto se dosud nedosáhlo podstatných časových úspor.
Požadované zlepšení:
Navrhnout zařízení, umožňující registraci
čtení
na stereoautografu
se současným kontrolním tiskem a vyděrováním do děrné pásky nebo štítku.
Za vyřešení odpovídající 'uvedeným p0<imínkám
je určena jedna odměna ve výši 2000 Kčs za předložení návrhu (bez prototypu), nebo jedna odměna ve výši 8 000 Kčs pokud bude jako výsledek řešení předložen prototyp zařízení.
Lhůta vyřešení: 31. prosinec 1963.
Podrobné informace a. pomoc řešitelům poskytne
Geodeti~ký a topografický ústav v Praze 7, Kostelní 42, který bude pověřen provedením průzkumu
prospěšnosti podaných řešení.
I

,

7. Vy řeš e n í o r g a n i z a ční c h pře d p 0kladů
pro mechanizaci
výpočtů
Dosavadní
stav:
...-,
Pro provádění hromadných výpočtů (hromadné
protínání, výpočet bodů určených tachymetricky.
,A
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polygonové pořady, transformace apod.), lze s výhodou použít moderní výpočetní techniky. Zařazením těchto prostředků do výrobního proc~su vyvstává řada problémů s· organizací práce, zvláště
když je nutno zadávat výpočty mimoresortním
strojně/ početním stanicím (např. otázka, jak přeškolit a zaměstnat ty pracovníky, kteří dosud výpočetní práce prováděli, organizace přísunu prvotních
dokladů a jejich kontroly atd.).
Požadované zlepšent:
Navrhnout pracovní postupy a výrobní cykly, aby
byla zaručena vysoká ekonomičnost,
maximál-

ní využití mechanizace, využití všech pracovníků
podle jejich odborné kvapfikace (týká se hlavně

A. pro zlepšovatele

každé bude třeba samo o sobě úplné, bude odměna rozdělena na všechna tato řešení. Poměr rozdělení stanoví soutěžní porota.
7. Za předložené vzorky, funkční modely nebo
prototypy odpovídajcí podmínkám stanoveným 'pro ~
jednotlivé úkoly, budou poskytovány přiměřené náhrady, a to podle rozhodnutí ÚSGK. Tyto náhrady
se nevčítají do zvláštních odměn.
8. Zvláštní odměny a náhrady vyplatí ÚSGK do
14 dnů po jejich schválení a výsledek soutěže uVě- '
řejní v odborném časopise GaKO.
Potřebné souhrnné informace o všech úkolech
poskytuje řešitelům Cstřední správa geodézie a
kartografie, oddělení technické - 21, Praha 1" Hybernská 2. Podrobné informace o jednotlivých úkplech podává vždy ústav pověřený provedením
průzkumu prospěšnosti. Který ústav je pověřen tímto průzkumem, je uvedeno u každého' 'úkolu.
Všechny ostatní ústavy, na. něž se řešitelé obrátí
o informace, zprostředkUjí jejich poskytnutí, pokud
je nemohou samy podat.

1. Podávat návrhy na vyřešení vyhlášených te~tických úkolů může každý, pokud dodrží zákonné
předpisy a podmín~y vyhlášených úkolů. Sow.těže
se nemohou zúčastnit členové soutěžní poroty, a
pracovníci, kteří byli pověřeni hodnocením návrhů
v rámci průzkumu prospěšnosti.
.
2. Návrhy se pOdávají Ústřední správě geodézie
a kartografie v Praze. Textová část se podává ve
dvojím vyhotovení, přílohy jako funkční vzory
a modely, případně obtížné vykresy mohou být při-.
pojeny jen v jediném provedení.
3. Každý návrh přihlášený do soutěže musí být
označen "Řešení tematického úkolu č.... ÚSGK'~a .
musí obsahovat jméno a adresú zlepšovatele, adresu zaměstnavatele a číslo jeho konta u SBČ.
4. Řešitelé dostanou nejpozději do jednoho měsíce po uplynutí lhůty pro podání řešení vyrozumění ÚSGK o dalším řízení.
5. Návrhy přihlášené do soutěže musí býtsrozumitelné, technicky jasné a úplné. Pokud se řešení
opírá o -literaturu, musí být tato přesně uvedena.
6. Konečná lhůta pro podání řešení je uvedena
u každého úkolu. Zayčas došlé se považují ty návrhy, které v stanoveném termínu budou doručeny
podatelně ÚSGK v Praze 1, Hybernská 2.
./

B. 'pro Ústřední správu geodézie

THM).

Za vyřešení odpovídající uvedeným podmínkám
je určena jedna odměna v částce 5000 Kčs.
Lhůta vyřešení:

31. prosinec

1963.

Podrobnější informace a pomoc řesitelům poskytne Ústav geodézie.a kartografie v Plzni, Nádražní 1:6,který--bude pověřen Navedením průzkumu prospěšnosti podaných řešení. Kromě toho zajišťují podání informl!cí i ostatní ústavy resortu ÚSGK.

Technickoekonomické
,

informace

Ke každému úkolu byl zpracován soupis technickoekonomických informací, který každému řešiteli
pomůže seznámit 'se se současnou úrovní techniky
v daném oboru. Soupis informací poskytne řešite.lům na vyžádání -každý ústav resortu.pstřední
l>právy geodézie a kartografie, nebo OSGK přímo.
Všem řešitelům doporučujeme obracet se na středisko technickoekonomických
informací - ve výzkumném ústavu geodetickém,
topografickém
a
kartografickém
v Praze, Tř. Pol. vězňů 12, jehož
knihovna napomůže řešitelům také při zapůjč~ní
potřebné literatury.

a kartografie
1. Každé řešení bude po jeho p~ihlášení zkoumáno ústavem pověřenRm průzkumem prospěšnosti
a ředitelé budou případnEí vyzváni k doplnění nebo
dořešení neúplně zpracovaných částí návrhu.
2. Do jednoho měsíce. po uplynutí konečně lhfity
pro podání řešení musí být řešitel vyrozuměn o dal-ším řízení.
3.--Ze dvou stejných řešení bude, dána přednos.t
tomu. které došlo ÚSGK dříve.
4. Práva vyplývající pro naVrhovatele ze zákonných předpi»ů Dr vynálezecl;l., objevech a zlepšova- ••
cích návrzích zůstávají navrhovatelům zachována,
zejména pokud· jde o nárok na další odměnu v příZK ROH STATNIHO
NAKLADATELSTVI
TECHNICKÉ:
padě realizace vynálezu nebo zlepsovacího návrhu
LITERATURY
a také nároky na ostatní výhody jako právo na připořádá
.
hláŠení vynálezu apod., nebudou dotčeny.
5. Konečná zhodnocení návrhů provede soutěžní
8. REPREZENTAČNí PLES TECHNIKO
~ porota jmenov'Rná Ústřední správou geodézie a kartografie, která schvaluje na návrh soutěžní poroty
D sobotu 26. lednq 1963 ve 20 hodin
odměny s jejich výplatou s konečnou platností.
ve Sjezdov~m paláci Julia Fučíka
6. Vypsaná zvláštní odměna -bude přiznána ~a
úplné vyřešení úkolu, odpOVídající ja15 soutěžním
I
v Praze-HoléšovŽcích.
.
podmínkám, tak požadavkůIl} uvMenýIIi v jednotliK tanci hrají: K. Vlach, G. Brom, Vi. Kloc,
vých tematických úkolech. V Jlřípad~ dílčího řešení
Zd. Barták, K. Lochman.
může být odměna snížena ne.bo rozdělena mezi ně- kolik. dílčích řešení. Dojde-li několik řešení vyhoZpěv: I. Simonová, M. Chladil, J. Veselá, Vovujících.. všem požadavkům, bude odměna přiznána
nejvhodnějšímu z nich. Brtde-li však optimální ře- kálnt kvintét, E. Vyhnanovská, ,. Olša, ,. Petru,
K. Staněk, M. Procházková a další. šení dosaženo kombinací několika řešení, Z nichž
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Směrnice
V r. 1962 bylo z iniciativy pracujících ol:JOhaceno socialistické soutěžení v ústavech geo-dézie a kartografie
o řaáu nových prvku a poznatků, které se projevily
zejména v dalším rozvoji a prohloubení
hnutí brigád
socialistické práce a kolektivů soutěžícíCh o čestný název XII. sjezdu KSČ.

Ostřední správy, gelU;lézie a kartografie a ústředního
výboru Odborového svazu zaměstnanců státních orglinů
ft
místního hospodářství k organizovliní celostátního
sociaIi~tického soutěžení v resortu Ústřední' sprlivy
. geodézie a kartografie na r.k 1963.

V roce 1962 bylo dosaženo dalšího prohlqubení a podstatného
zkvalitnění
úrovně socialistického
soutěženÍ.
V ústavech geodézie a kartografie
se nadále rozšířilo
a prohloubilo hnutí brigád socialistické práce, z iniciaJedno-u ~ dobrých zKušenostI bylo vytváření celopOdtivy pracujících bylo socialistické
soutěžení obohaceno
nikových závazků - v roce 1962 na počest XII. sjezdu • o řadu nO'vých prvkfi a poznatkfi, které se projevily
v'so.utěžení kolektivů, dílen, středisek, provozfi a ústavů
KSČ, které byly v jednotlivých
čtvrtletIch
dále rozo čestný název XII. sjezdu KSČ.
šiřovány a upřesňovány
pog,le toho, jak se konkretiV plánu na rok 1983 se ústavům geodézie a kartozovaly úkoly v plánu na jednotlivá čtvrtletI.
.
grafie ukládají
důležité
a náročné
úkoly, zeJmena
v geodetických
základech,
topografickém
mapování,
K sestavení celopodnikového
~ávazku v ústavech je
technicko -hospodářském mapování a v zajišťování údr?třeba přikročit hI1ed na začátku roku, již při sestavoby jednotné evidence půdy. Po stránce ek<)nomické buvání celorocmího plánu. Celopodnikový závazek ses,tade třeba zajistit především prohloubení
iniciativy pravuje se ze závazků jednotlivých pracnvníků i kolektivů
A:;UjíCíCh k soustavnéII\u zvyšování produktivity
práce,
na celý rok q rozděluje se (podle termínů plnění) na
dodržení správné relaCe mezi růstem produktivity prájednotlivá
čtvrtletí,
na pracovištich
až na jednotlivé
ce a průměrných
mezd a k soustavnému
snižování
měsíce, -aby bylo .možno pravidelně měsíčně vyhodnovlastních nákladu. Všechny tyto úkoly je nutno zajišcovat plnění a zjlšťovat skutečný ek'onomický příPl.os ťovat především zapojováním co nejširšího -okruhu pracujících dO' řešení úkolfi technického rozvoje, včasným
splněných. závazkfi.
a dfisledným zaváděním
nových technologických
poPři Zajišť~vání rozvoje' závazkového hnutí na počest
stupů a správným usměrňováním zlepšovatelského
hnutí
XII. sje~du KSČ se ve ,!íG€ ústavech osvědčilo zejména
na řešení nejdůležitějších
tem!ltických úkolfi.
vytváření pracovních
aktivů,' které prováděly rozborv
Při' rozvíjení socialistického
soutěžení v roce 1963
celoročních plánovaných úknIů, Zjišťovaly úzké promy,
bude nutno zaměřovat iniciativu Pfacujících,
zejména
možnosti a směry k zaměření soclaÍistického' soutěženi
na včasné, kvalitní a hospodárné
splnění. uvedených
na pracovištích.
Výsledky pracovních
aktivů sloužily
úkolů, plně využívat zkušenosti Získané v rozvoji socialistického soutěžení v prfiběhu roku 1962, dále tyto
k agitační prAci pro sbory agitátorfi. Vytváření sborů
zkušenosti
prohlubovat. a zejména pak využít zkušeagitátorfi
bylo další dobrou zkušeností
získanou při
ností z masových prověrek socialistického
soutěžení ft
zajišťování a sledování závazkového
hnutí na. počest
zlepšovatelského
hnutí.
XII. sjezdu KSČ. Agitátoři projednávali závazkové hnutí,
Celostátní socialistické
soutěžení v resortu. Ostřední
s každÝllf·-pracovníkem a v 'prfiběhu soustavně sledovali
správy geodézi~a
kartografie je organizová:lO a řízeno
'plnění, vyhodnocování,
další rozšiřování
a prohlubopodle usnesení vlády a Ústřední rady odborfi ze dne
vání socialistických
závazkfi. Vytváření sborfi agitátorll
11. prosincll' 19.58 a podle směrnic .celostátního
sociamělo by se stáf trvalou metodou zajišťování závazkolistickélTO soutěžení n,a rok 1963, schválených předseď'
vého hnu'tí i pro další obdobI.
nictvem Ústřední radý odborů dne 9. 10. ~962.
Dobré zkušenosti
byly získány i v dalším rozvoji
I. Rízení a účast v celostátním sociaIistické~ soutěženÍ.
hnutI Bl)P.· V r. 1963 bude třeba vycházet z těchto zku·
Celostátní socialistické
soutěžení mezi ústavy geodé
šenostI, rozšiřovat
a zkvalitňovat
hnutí brigád socia··
zie akartografle
organiZUje a řídí ústřední výbor Odlistické práce, získávat pro toto hnutí ostatní' pracu~
borového svazu zaměstnancfi státních orgánů a místjící, a tak vytvářet podmínky k postupnému' přechodu
ního hospodářství a Ostřední správa geodézie a. kartona soutěžení "provozovna, provoz a ústav socialistické
grafie.
práce". Podle dosavadních. zkušeností nejvhodnější, koÚstavy geodézle a kartografie
se zapojují do celolektivní formou socialistického
soutěžení pro střediska
státního socialistického
soutěžení uzavřením celopodnikového závazku na splnění a p}ekročeníkvalitativních
geodézie je soutěŽ o získání titulu "provozo.vna socia~
a kVantitativních úkolfi plánu v roce 1963.
llstické práce:'.
Celopodnikový závazek se sestavuje ze závazkfi jednotSoučasně je třeba věnovat pozornost i těm kolektilivcfi, kolektivů, dílen, střediseID·a provozfi, vyhlášených
vfim, které již získaly titul BSP, aby dále rostly a rozve vnitropodnikovém
sociallstickém
soutěžení. Závazky
šiřovaly svůj vilv na ~tatní
pracovníky. Na členech
mají být uzayírány vždy na konkrétní plánované úkoly
a na konkrétní časová obdobífměsíční,
čtvrtletní),
ve
-BSP je třeba žádat, abý byH příkladem v socialistickém
kterých se provádí vyhodnocování
socialistického
soupřístupu k práci i" člověku, aby· poskytovali Ijako jedtěžení. (Dloúhodobé závazky je nutno rovněž obdobným
notlivci 1 jako' kolektiv soudružskl'lu pomoc těm, kteří
zpfisobem rozdělit do časových etap pl!llěnI. Plnění vyneplní povinnosti, nemaJí' potřebné ,zkušenosti
a pohlášených
závazkfi, jejich ~zšiřovánía
zkvalitňování
třebnou zručnost.'
vykazují ústavy při předkládání
výsledkfi hospodářské·
Ve smyslu výzvy předních pracovní~fi našeho národho plánu za jednotlivá kalendářní čtvrtletí. Vedle toho
se předkládají i výsledky ostatních závazků, které ne·
ní~o hospodářství
"Za dělnlckotl čest, za čest zem'ějsou přímo zaměřeny na plánované 'Úkoly, jako kupřídělce", je třeba široce rozvinout hnuti za socialisticky
kladu v pomocI zemědělství, v akci "Z" apod., dále ve
/vztah k prácI.
zvyšování kvalifikace
pracovníkfi
a jiných závazků.
,v oboru.geodézie a kartografle projeví se toto hnutí , Stálou pozornost je třeba věnovat závazkfim zaměře'ným rtá pomoc ....z.emědělství ve všenárodním hnutí za
hlavně v hospodárném_a
plném využívání pracovní dozvyšování úrodnosti pfidy, a v otázkách ochrany pfidby, li co nejširšíjIl využívání nové techniky, v rozšiilo·
oího fonda..
.
vání a přenášení nových praoovních postupů a metod
Závazky zaměřené na přijeti progresívnejších
úkolů na
na všechna pracoviště, v Zajišťování prvotřídní kvality
plnění plánovaného objemu prací a snižování vlastních
prací a. výrobků, v soustavném snižování zmEltkovitósti,
nákladfi proti schvá!enému plánu (rozpisu) na příslušv úspoře materiálu, vevčasnélI)
plnění výrobních úko.né sledované období.pojmou
ústavy do operativních
lů, a. to vše z hlediska nejvyšší hospodárnostI.
Současplánfi jednotlivých výrobních jednotek.
ně je .třeba organizovat ,vZájemnou soudružskou pomoc
Z'a evidEmcl individuálních
a 'koléktivních závazkl1 na
v překonávání vyskytnuvších se potíží a bojovat proti
jednotlivých. pracovištích.~zodpovídá
vedoucí příslušné
ho organizačního o.tvaru. Tato evlC!ence se provádí na
případn9m projev~m 'nepořádku
a nekázně.
r
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všech pracovištích tak, aby dávala Podklady pro hodnocení výsfedků sociali$tického. soutěžení 'Podle odborových úseků, p.ílenských a závodních výborů ROH. Vedeni ústavu eviduje výsledky socialistického
soutěžení
za jed~tlivá
pracoviště sumárně. Ředitel ústavu odpovídá za vytváře~í předpoklad~
pro rozvoj socialistic·
kého soutěžení a za souhrnnou evidenci socialistického
soutěžení v ústavu. Výsle"dky socialistického
soutěženi
se za sledované období [na jednotlivých pracovištích
měsíčně, za celÝ ústav čtvrtletně)
vyhodnocují v hodnotovém vyjádření a v 0/O, jímž se podílejí na překro·
čení plánovaného objemu výroby a ná snižování vlastních nálkladů~
/'

.

II. Podmínky celostátního

~cialistického

.

soutěženi.

V celostátním/socialistickém
soutěžení budou hodnoceny všechny ústavy geodézie a kartografie
které roz·
vojem socialistického
soutěžení a iniCiati.~ pracujících
docHují dobrých výsladků v plnění J}lánovaných úkolů
a splnily podmínky stanovené ve směrnicích celostátního socialistického
soutěžení. Ústavy, které ve sledovanémčtvrt!.etí
nesplnilý některou z podmínek, jsou
povinny předložené výsledky doplnit rozborem' příčin
nesplnění, přijatými opatřeníJI1'i k jejich odstranění a'
k rozšíření zkušéností nejlepších
kolektivu a jednotlivců na zaostávifjící pracoviště.
Při hodnocení hospodářských
"\lýsledků ú'stavu bude
se posuzovat plnění 'a \ překra.čování
těchto hlavních
ukazatelů:
.
1. Plátiu dohotovených prací (v KRÚ plán odbytu).
2. Plánu jmenovitých úkolu [v objehnech i v měrných
jednotkách).
.
3. PlánoVaného objemu 'prací v hrubé hodnotě.
4. Plánu pro-duktlvity práce· na 11 pracovníka /celkem.
5. Plánu vlastních nákladu na 1 Kčs objemu prací.
6. Plánu ziskU [plánované ztráty).
7 < Relativní j:etpání mzdového fondu.
Jako nejlepší v celostátním socialistickém soutěžení
sledované čtvrtletí bude vyhodnocen ústav,

za

a) který při sestavovánY celoročního plánu převzal vyš-,
ší úkoly ~ad úkoly státního plánu, dosahuje' rovnoměrným plněním plánu, technickým
rozvojem, využitím základních
fondu
(zvyšováním
směnnosti)
trvale dobrých hospodářských
výsledků,
a kter'Ý
v období rozhodujícím pro vyhodnocení dosáhne n~jvyššího vzestupu výroby," v plnění plánu dohotovených prací (odbytu j, plnění stanovených
jmenovItých úkolu, ve zvyšování produktivity. práce, ve snižování vlastních nákladu, a to jak v absolutním vyjádření, tak i v podílu J).a.1 Kčs plánovaného objemu prací v porovnání s předchozím vývojem; plní
v kvalitě i termínech. exportní dodávky a úkoly
hlavních
hospodářsk'ých
smluv, dosáhne
stanovených úkolů v Plnění plánovanéhoziskú
[snížení
plápované ztráty], nepřekročí mzdový fond v relativním přepočtu a náklady mimo mzdový fond, do·
sahuje" úspor materiálu, dodržuje a zvyšuje kvalitu
výroby;
bJ který plní závazký stanQvené' v kolektivní smlouvě
na úseku zlepšování pl'1lcovníclJ" sociálních,
zdravotních, hYiienických
'potřeb 'pracujících" dosahuje
úspěchů na úseku snižo,v'ání úrazovosti a u něhož
hedošlo v hodnoceném! období k smrtelnému úrazu
při výkonu zaměstnání; přitom nebudou brány v úvah\o\-smrtelné úrazy zaviněné osobou třetí,' popřípadě
cizím podnikem.
/ Přit~m'-v celQstátním socialistickém 'soutěžení bude vyhodnocen především ústav, který

1

účinně rozv!jí socialistické
soutěžení zejména jeho
progresívní formy, prohlubuje l1čast pracujících na
celkovém
plnění úkolů technického
rozvoje, při
uplatňování pokrokových metod práce, zlepšoVacích
návrhů a vynálezu; . .
'
b) rozvíjí všechny formy' soutěžení ~~ádeže, zejll\étía
z toho hlediska, jaké kOhkrétní úkoly byly svěi'!my
mládežnickým
kolektivum,
brigád~m
socialistické
práce, ,kOntrolním hlídkám mládeže a' jak. je plní.

li

.

Při jin~k stejných výsledcích bude vybpdnocel;l "především/ ten ústav, který ~tlbezpečuje ~imořádně
důležité

nebo technicky slo-žité úkoly 'pro národní hospoiÍářstvi
Při hoánocení se dále přihlíží k tomu, jak který ústav
zÚbe.zpeČUj~!
a 1 všestranné zvyšování kvalifikace pracovníku, výchovu učňovského dorostu, plnění plánu zaměstnanos'ti
žen a osob se změněnou pracovní schopností;
b J úkoly uvolňování pracovníků pro organizovaný nábor;
c 1 pomoc zemědělství
zejména plněním patronátních
smluv;
.
•
r.l j předávání
zkušeností. ze zabezpečo-v,ání výrobních
úkolfl a rozvbje socialistického
soutěženízaostáva·
jícím kolektivům.
III. Vyhodnocování celostátního
soutěžení.

socialistického

Účastníci celostá~ÍJ.ílio socialistického'
soutě~enr' budoy. hodnoceni na základě komplexního posouzení politických a hospodářských
výsleqku práce ústavů.
Výsledky celostátního
socialistického
soutěžení
se
hodnotí čtvrtletně podle předložených ·zpráv a výkaz!:
a podle ekonomického zdůvodnění [ekonomiCKého pří·
nosuJ apoznatků
z ústavu Získaných účelovými prově(kaml. Zprávy a rozbory zašlou ústavyl geodézie a
kar'tograf!e nejppzději do 17. dne po skončení kalendářního čtvrtletL Zprávu předloží ředitel" ústavu spolu
s odborovou orgapizací Ústřední spr"ávě geo-dézie a kariograf!e a krajskému [městskému 1 výboru Odborového
svazu zaměstnancu státních orgánu a místního- hospcr
\di'Í.řstvL Krajsl,é[!fěstslj:éT
výbory Odborového\ svazu
po ověření v okresech. zh.sílaji celkové výsledky (předlOžené ústavy) s komentářem a 'vyjádřením ústřednímu
výboru o.dlJorového',svazu z~městnanců státních orgánu
á místního hospodářství do 24. dne po skončení kalendářnUio čtvrtletí.
Výsledky celostátního
socialistického
soutěžení projednává a hodnotí kolegium předsedy Ústřední správy
geodézie a kartografie
1j. předsednictvo
ústředního výboru Odborového svazu zaměstMncjJ. státních orgánu
il místního
hospodářství v období mezi. 30. až 40. dnem
po skončení
čtvrtletí.
Z· hodnoCených ústavu, které
splnily všechny podmínky celostátního
socialistického
soutěžení vyhlašují vítězný ústava
udělují tomuto ústavu putovní Rudý prapor Ústřední správy geodézie a: kartograf!e a ústředního výboru Odborového svazu zaměst'nancu státních orgánei a místního hospodářství
s příslušnou peněžitou prémií.
Dochází-li ke změně vítězného ústavu, současně se
i
rozhoduje o odebrání puto,vního \ Rudého praporu dosavadnímu držiteli, které pe provede na schůzi ~V ROH
nebo konferenci
všech .. ZV ROH a aktivu nejlepších
pracovníku do 42. dne po skončení čtvrtletí členem ko·
legia předsedy Ústředrtí správy geodézle a kartograf!e
a členem předsednictva
;Qstředního výboru Odborového
svazu zaměstnancu
státních orgánů a místního hospo-dářství.
.
Vítězi celostátního
socialistického
soutěžení předává
putovní Rudý prapor
s peněžitou
prémií přeťiseda
Ústřední správy geodézie a kartograf!e
(nebo člen kolegiapředsedy)'
a předseda
ústředního. výboru Odbo~
rového svazu zaměstnancu státních orgánu a místního
hospodářství
[nebo člen předsednictvaJ
na členské
schuzi nebo celoústavní konferenci ROH do 45 dnů po
úplynutí hodnoceného čtvrtletí.
Na základě
~ozhodnutí kolegia předsedy
Ústřední
, správy geodézie a, kartograf!e
a předsednictva
ústředního Výboru Odborového svazu zaměstnancll
státních'
orgánů a místního hospodářství
nebo podle. dohody
předsedu uvedených orgánu a ředitele vítězného ústavu se k výměně zkušenost! organizuje aktiv, kterého
se zúčastní přední pracovníci, teohnici, dělníci, novátoři, zlepšovatelé a nejlepší pracovníci vítěíného ústavu a pracovníci z jiných ústavV.
Výsledky a zkušenosti z celostátního
socialistického
soutěžení a z vítězných ústavu se zveřejňují v časopi'
sech Ústřední správy geodézie a kartograf!e
a ústřed,
Mho výboru Odborového svazu zamj;ístnanců státních
orgánu a místního. hospodářs~í,
na tPoradách a konfe·
rencích
hospodářských
i odborových
pracoyníku
a
funkcionářu.

1963/20

I
"

Geodetický
obzor
sv: 9/51 (1963) č. 1

SocialistiCké sout~žení

"

ústavů; počet uzavřených
i~dividuálních
závazků byJ
IV. Peněžité odměn}! a jejich použiti.
4501, kolektivních
488. V hnutí ESP, je zapojeno 321
K putovnímu Rudému praporu Ústřední správy geokolektivů, počet členů těchto kolektivů dosáhl 55,6 %
dézie a kartografie
a ústředního' výboru CMborového
z celkového počtu všech stálých pracovníki'I ústavfl.
svazu zaměstnaI}ců státních orgánů a místního hospoPočet dosažen-ýr.h ,itul ů ESP překročil ve, III. čtvrtdářství přísluší Iperlěžitá· prémie z prostředků' Ústředjlíletí první stovku: v resortu ÚSGK je již 112 uznaných
'správy geodézie a kartografie v této výši:
"
brigád socialistické
práce s celkovým počtem 'I 436
a) v ústavech do
250 zaměstnanců ~ž do
čle~ů. O titul "provOZOVUa.socialistrcké práce" soutěži
výše
14 kolektivů s 3~6" členy, o titul "provoz socialistické
b) v, ústavech do -5.00 zaměstnanců a~ I. do
práce" 4 kolektlvý s 626 členy, o název "brigáda XII.
vÝše
Eí 000 Kčs
sje'zdu KSČ" 8 k.ole-ktivů. Oba KRÚ usilovaly o získání
c) V ústavech do 10'00 zaměstnanců až do
názvu " "ústav XII. sjezdu KSČ".
výše
20000 ,KČs
Z hledislia, komplexního posouzení výsledků hodno~
Peněžitá pr~mie k putovnímu ,Rudému praporu se
cených ústavu se ukázalo, že vcelku nejl.epších výsledstanoví P9r;!le průměrného evidenčního počtu pracovníků,
ktl ve sledovan,ém čtvrtletí
d'Osáhl ÚGK v Brně, dosado něhož se započítávají vše~hÍlY kategorie stálý<;h/še-.
v~ní 'držitel putovního Rudého pl1a:poru. V ÚGK v Brně
zémních' i dočasných pracovníků, kteří jsou v pracovse soustavně prohlubuje
účast pracujfcích
na řízení,
ním nebo učebním poměru. Prémie, uv€dené v tabulce,
což se příznIvě odráží v hospodářských
výsledcích, zejsou _maximální. Při, stan'Óveníjejich
vý:še se ''-Přihlíži
jména v trvalém rovnoměrném
vzestupu produktivity
k míře Úísluh a výsledkům vyznamenaného ústavu.
práce a snižovánf vlastních nákladů na 1 Kčs objemu
, 60 % peněžité prémie se převede do pobídkového
prací.. V ústavu je dil.sledně uplatňována zásada rozpisu
Jondu pracUjících.
Z těchto 60 % může být použita
plMlu na jednotlivá pracoviště, čímž jsou všichni pračásť prostředků
k Zajištěn{ důstojného a Slavnostního
cující ústavu, zainteresováni
na hospodářských
výsledpřevzetí Rudého praporu. Mezi náklady s tím spojené
cfch ústavu. Realizffce této zásady vede k dalšímu rozpatřínapj,íklad
nájemné z místnosti, kde se Rudý prapor
vinutí a prohloubenf závazkového hnuti, vylučuje forodevzdává, náklady na' květinovou, vlajkovou a, jinou : malismus a vytváří podmfnky pro zapojení co největšívýzdobu této místno~ti, náklady na uspořádání kulturttů počtu
pracujících.
Koncem III. čtvrtletí
soutěžilo
ního nebo nudebního programu~ občerstvení',v
přiměv ÚGK v Brně 89,8 % stálých pracovn-íků. ústavů. Také
řené ceně, případněoqběd
nebo přw.epšení na oběd
v hnutí BSP projevilo se ve III. čtvrtletí v lJGK v Brně
v závodnf jídelně pro všechny pracující v den odevzdá-", další rozšíření a zkvaIitněnf. Do soutěže o zfskání titulu
nf praporu, cestovné delegacf z pobočných pracovišť.
BSP se přihlásjly další tN kolektivy, (1 titul "provozovapod.; předpokládá se, že ústavy využijí při kultUrnfch
na socialisticIfé práce" začal soutěžit 25členný' kolekpořadech předevšfm vlastnfch souborů Udové umělecké
tiv rSG Gottwaldov).
V průběhu III. čtvrtletí. získaly
tvořivosti.
tři soutěžící kolektivy titul brigáda socialistické práce
K úhradě nákladů spojených s p.řevzetLm putovního
a ~2kolektiVů usilovalo o ,získání názvu "br.igáda XII.
Rudého praporu mil.že .být z udělené prémie použito
.sjezdu KSČ". V ústavu je rovněž dobře organizováno
nejvýše těchto částek:
'
vnltroústavní socialistické soutě:1;ení: za 1. pololetí. 1962
soutěžilo o Rudou standartu ředitele ústavu a ZV ROH
z peněž!té prémie
nejvýše částka
celkem 33-folektivů.
K dobré'mu plnění závazkfl přido Kčs
Kčs
spívá zejména dodržovtlní ,zásady, aby v každém čtvrt10000.
3 ÓDO
letí byly uz.a.vírány konkré~í \ aávazky, které-jsou
pra15000
4500
videlně kontrolováJ;ly a vyhodnocovány.
20000
6000
Celopodnikový závazek na počest Xl!. sjezdu KSČ byl
40 % z telkové 'prémie je určeno na peněžité odme·
ve sledovanéin
i:tvrtletí
rozšířen
dalšími
závazky
nxtěm
pracovníkům,' kteří splnili SVé socialistll:ké,záo 147457 'Kčs, takže celková hodnota závazkťi koncem
vazky a zvlášť vynikli' v socialistickém
soutěžení a tím
čtvrtletí. činila Kčs 1,067.000. Z toho ve 'sledovaném
se zaslOužil!.
o. získání Rudého praporu.
, /
.'
čtvrtletí bylo 'splněno závazků na objem prací za Kčs
V. Závěrečná u,stanoveni.
<'24 948 a na .snÍžovánf vlastních tJ,ákladů za 246.019 Kčs,
Trto závazky představují
ve, sledovaném čtvrtletí nejSměrnice.
celostátnfho
socIalistického
soutěžení
vyšší hodnotú v porovnanl se. závazky VšeBh ústavu.
Ústřední 'správy geodézie a kartografie 'a ústředního
Úspěšně pliii také ústav závakzy na zVYšl[lvánfkvalivýboru O~rového
svazu zaměstnanců státních orgánu
a místnil10 hospodářstvf na rok 1963 nabývají účln'TIOsti fikace, na zvyšovánf kvality prací, \la zvýšení úrodnosti
púdy, na pomoc zemědělství, na pomoc' patronátnímu
dnem 1. ledna 1963.
JZD, v akci "Z" apod. Pracujfcí Ústavu si dobře vedli
Změny a doplňky mohou být pr.ovedenypodle
rozna úseku vynálezcovského
a zlepšovatelského
hnutí,
hodnÍltí těchto 9rgánů v pnlběhuroku
na základě přii~hnž ,výsledky se promítly do úspěšné akce "Burza
pomínek a návrhů ústavů, přfpadně i~rajských
výborů
nové techniky", které se zúčastnily!všechny
ústavy, a
Odborového svazu zaměstnancu státních' orgánu a místkterá se spolu s účelovým aktivem ukázala .Jako do)}rá
ního hospodářství.
(
forma výměny technických', a poli tickoorganizačl).ích
Ostřednl výbor,
Ostředn. správa
zkušeností. v socialistickém
soutěžení.
Odborového svmu zaměstnanců ·geódézte a kartografľe
Kolektivní smlouv!l úshvu je pravidel~kontrolována
státritch orgánů
•
a vcelku dobře plněna.' Na úseku péče o pracujícf se
~a,místního hospodářství
ústav správně zaměřil na zlepšení ubytovacích' I?odmínek pracovníkfi
na polnfch měřických, praCfch. Čin-_
Vyhodnocení socialist!ckého
soutěžcrní
nost hUdek bezpečnosti
práce projevila
se opětnxm
~ za III. čtvrtletí 1962
,sníženfm :.úrazóvost!' proti
přetlcházejícímu
čtvrtletí.
Zásluhou dobře rozvinutého socialistického
sÓutěžení 'V ústavu byla dobře zajišťována agitační a propag'ační
práce na pracovištíth
a zvlá'ště je třeba vyzvednout
dosáhly ústavy resortu Ústřední správy geodézie a karpravidelnoll pomoc. v socialistickém
soutěžení, kterou
tografie veIlI. čtvrtľetí vcelku přfZhivého plnění plánu.
• Plánov,aný objem geodetických, topografickýctJ. a karIloskyto~l sbor agit.átoril. .. '
. Na základě komplexního zhodnocení výsledků dosatografických prací byl celoresortně
splněn na 101,2 %,
produktivita
práce ,na 10~,1'{)/o a průměrná mzda nu
žených' jednót!ívými ústavy rozhodlo kolegium předsedy ÚSGK a předsednictvo
ÚVOS zaměstnancil státních
i02 0/0.' Vlastní, náklady byly čerpány na 96,;3%. Ve
orgánů a místního hospodářství
udělit putovní Rudý
srovnání. se 'stejným obdobím minulého roku vzrostl
prapor .ÚSGK a ÚVOS SOMH do,savadnímu dditeli,
'celk!Jvý
objem-p~acf
o 12,5 %,- pr!oduktiv~ta práCe
Cstavu goodézie a kartografie v, BI'Ílě, '
o 4,4 % při růstu pruměrných mezd o 2,3 %. "P~edseda Ústřednf správy ge,pdézie akartografie
s.
•
Na cel~o~ý rozvoj socialistick~ho souťěžení mělo :1'OZinž, Jaroslav Prilša 'a předseda ústředního vyboru OdhOdujfcíí vii,! ~vláště široké závazkové hnutí. na počesf
borovéh!( svazu ,ulměstnanců státllích orgánfl a místní- i,
XII. sjezdu'KSC, hnutí,~téré
nalezlo odézvu mezi všemi
ho hospodářstvís.
Jaroslav Hrdlička předali vítěznému
Pl'acujfcimi na~ichústavu.
/'
".,
/
ústavu' putó'llnf Rudý prapor' pSGK a ÚVOS SOMH na
Ve vnitroústavn'fm socialistickém soutěžení 1)ylo v ceslavnostní schůzi ROH dne 1:' l}rosince 1962' v Brně. '
lém resortu. Í/SGK ve' III. čtvi't!etf 1962 zapojeno 8;1:,6%
Oddělení PAM OSGK
pracovníků ,z celkového pqčtu všech stálých pracovníkú
','
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v ČSR", přednesenÝ na celostátním zeměměřlckém aktivu v roce 1953, jímž podstatně přispěl k dalšímu zdárnému vývoji tohoto studia u nás.
Bohatá je publikační činnost prof. Fialy a jeho vědecká a odborná práce mimo rár,nec školy. Uveřejnil
mnoho cminých příspěvků v našem i zahraničním
od-o
borném tisku a zpracoval desítky posudků, hesel do
naučných slovníků a jiných prací. Velmi záslužnou práci
vykonal jako dlouholetý redaktor Zeměměřického věstníku zejména péčí o vysokou úroveň jeho obsahu. V této
činn~sti pokračoval později i jako člen redakční rady
"'"našeho odborného časopisu. V Geodetickém a geofysikálním komitétu při Čs. národní radě .badatelské
velmi
přispěl k řešení důležitých vědeckých problémů československé geodézie a kartografie.
Také členství prof.
Fia1y v České matici technické, Jednotě čs. matematiků
a fysiků a v řadě ílalších vědeckých a odborných institucí bylo trvale provázeno jeho aktivní Snahou přispívat
vždy k pokroku vědy a celého vývoje společnosti.
Stručný přehled života a dlla prof. Fialy by nebyl
K osrndesátým''na",ozeninám
úplný, kdybychom nevzpomněli
vynikajících
lidských
vlastností jeho osobnosti. Svou skromností zůstává vždy
prof. dr. Františka Fialy, DrSc.
věrný svému původu z Českomoravské vrchoviny, naDne 12. ledna t. r. dovršil v plné svěžesti 80 let života
prostou přímostí a otevřeností i hluboce lidským vztanaplněného plodnou prací učitel současné g~nerace čs.
hem ke společnosti,
vedeným reálnou snahou o její
zeměměřických inženýrů prof. dr. František FIala Dr Sc.
pokrok je prof. Fiala trvale vzorem všem těm, kdož
Rodák z Bílku u Chotěboře, vystudoval reálku v Novém
ho mohli poznat.
,
.
Městě na Moravě. Po maturitě .odešel do Prahy, kde
Čtenářůín našeho časopisu, kteří poznali. prof. Fialu
ir roce 1906 složil na České technice státní zkoušku
a poslouchali jeho přednášky na pražské technice z noz učebného· běhu pro zeměměřiče a v roce 1909 dosáhl
mografie, geodetického
počtářství II. běh a geodeticjako mimořádný posluchač na České universit~ apro.?a~e
kého počtářství III. běh [matematické geodézie a kartoz matematiky a deskriptivní geometrie. ,V te dobe JIŽ grafie) se při vzpomínce na prof. Fialu vybaví krásný
působil na technice jako aSistent prof. PeUíka v ústavu
a ušlechtile lidský profil milého učitele, našeho pana
praktické geometrie. Roku 1911 dosáhl doktorátu techprofesora, jak jsme mu všichni řIRali. Jeho snahou bylo
nických věd na podkladě disertač~í pr~:~. z ~~temapřipravit své žáky do praktického
života tak, aby si
tické kartografie.
Později studoval v PanZ! VYSSIge~~
dovedli ve všech technických problémech poradit. S oddézii, geodetickou
astronomii,
diferenciální
geometrn
stupem doby si všichni přiznáváme,
že pedagogická
a také nový tehdy obor nomografi!. Po svém návratu
činnost prof. Fialy byla velmi účinná a že v nás zaz Paříže pracoval prof. Fiala několik roků v civfIní zenechala dobře položené základy k našI další odborné
měměřické praxi. V letech 1918 až 1927 působil jako
~eodetické a kartografické
práci. Vážíme si proto nestředoškolský
profesor matematiky- a deskriptivní geosIilírně výsledků práce našeho jubilanta a děkujeme mu
metrie a současně jiŽ externě přednášel lia technice,
za vše, co pro nás a naše odborn,é vzdělání vykonal.
když se v roce 1922 habilitoval na podkladě práce "VolVe svých odborných technických knihovničkách máme
ba zobrazení
pro stát československý
s úvodem do
stále na místě nejčestnějším a nejvyhledávanějším
jeho
kartografie".
V roce 1927 byl jmenován profesorem
skripta, ke kterým 'se v praxi' často vracíme, abychom
pražské tecJ;miky a této činnosti pak zasvětil c.elou svo~
zde našli pomoc pro svou práci a jsme mu za to vděčni.
životní dráhu, bohatě naplněnou
vynikající
a velmI
Prof. Fiala může být -proto plným právem hrdý na jím
plodnou
vědeckou,
pedagogickou
i organizátorskou
.vykonanou práci, která slouží nám všem a prostřednicprací.
.
,
'tvím nás na úseku geodezie a kartografie
k dalšímu
Ve své odborné a učitelské činnosti se prof. FIala
rozvoji celé naší spoletnosti.
zabýval hlavně obory nomografie, matematické geodézie,
Přejeme prof. Fialoví, aby se v plné svěžesti a klidné
včetně geodetických výpočtů a matematické kartografie.
pohodě těšil z veliké práce, kterou vykonal pro českoVčas správně odhadl užitečnost nomografie. pro techslovenskou geodézll a kartografii a aby svou moudrostí
nické obory a pri'lkopnicky ji u nás pěstoval. V oboru
dále pomáhal svým vděčným žákům.
Redakce
matematické geodézie a geodetických výpočtů je tvůrcem vynikající tradice praŽské školy. Nejvlastnější obor
profesora Fialy, matematická kartografie, je na českých
Řád lJráce soudruhu prof: dr. Frant. Fialovi,
vysokých školách technických právě jeho dílem, které
DrSc.
se' může srovnávat s činností nejlepších vědců a pedagogů tohoto oboru v zahraničí. Pro všechny 1iYjm~noPresident republik): soudruh Kntonín Novotný
vané obory napsal a vydal prof. Fiala více než 10 ucebpropůjčil na návrh Ústřední správy geodézie a
ních textů, které po stránce' odborné i didaktické jsou
kartografie
profesoru Českého vysokého učení
příkladné, Vrcholným dílem této části práce prof. Fialy
technického v Praze soudruhu prof. dr. Františje celostátní učebnice Matematická kartografie [NČSAV,
Praha 1955), která _byla přeložena též do němčiny a je
kOVI Fialovi, DrSc., k jeho 80. narozeninám
za
v NDR velmi oceňována. Také bezprostřední
učitelská
vědeckou a pedagogickou práci pro rozvoj českopráce prof. Fialy vynik'ala vždy svou vysokou vědeck?u
slovenské geodézie a kartografie
vysoké státní
úrovní, logickým uspořádáním, vynikajícím podánírr: latvyznamenání Řád práce.
ky a hlubokým zaujetím pro obor, prostě skutecným
pedagogickým mistrovstvím.
.
V ocenění zásluh a po projednání ve Vědecké
Prof. Fiala si získal veliké zásluhy o školu "také na
radě Výzkumného ústavu geodetického,' topograpoli organizačllím,' kde zejména jako děkan fakulty spefického a kartografického
a, v kolegiu přeflsedy
ciálních naukCVUT v Praze v roce 1939 a 1945 se, svou
Ústř(ldní správy -geodézie a kartografie jmenoval
péčí a obětavostí zasloužil o to, že. fakulta zahájNa
činnost hned po revoluci v květnu 1945. Jako děkan
předseda Ústřední správy geodézie a kartografie
ve školním roce 1945 až 1946 věnoval veliké úsilí realisoudruh inž. Jaroslav Průša soudruha prof. dr.
zaci snahy o rozšíření studia zeměměřického inženýrství
Františka Fialu, DrSc., u příležitosti jeho 80. na- •
na 4 roky, která. byla v roce 1946 korunována úspěchem.
rozenin čestným členem Vědecké· rady VýzkumPo dosažení tak významného
cíle pracoval profesor
Fiala dále intensivně
na zdokonalování. výuky svých
ného ústavu geodetického, t~pografického a kartopřeoJJ;lětů a přitom jako člen profesorského
sboru negrafického v Praze.
ustále aktivně sledoval s typickou uvážlivosti vývoj
Blahopřejeme soudruhu prof. Fialovi.
školy. Příkladem této jeho péče může být zásadní refeRedakce.
rát "K otázce samostatného
zeměměřického
studia
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K úm'rtí prof. tnž. dr. Josefa Trnky
Řady našich pracovníků v oboru geodézie opustil
neočekávaně dne 18. listopadu 1962 profesor inž.
dr. Josef Trnka, prorektor ČVUT a vedoucí katedry
geodézie na stavební fakultě.
Prof. inž. dr. Josef Trnka se ,narodil 5. 12. 1904
v Plzni. Po maturitě, kterou složil s vyznamenáním
na plzeňské reáice, vstoupil na vysokou školu inženýrského stavitelství v Praze. Ještě v době svých
vysokoškolských studií nastoupil r. 1926 jako pomocná vědecká síla v geodetickém ústavu prof.
Pantoflíčka. Druhou státní zkoušku složil s vyznamenáním )o.~ne 14.3. 1931. Bo dokončení vysokoškolského studia setrval jako asistent ve službách
geodetického ústavu. Své dosavadní znalosti z oboru- geodézie ještě rozšířil absolvováním př.ednášek
'a cvičení zeměměřického směru na tehdejší vysoké
škole speciálních nauk. Během své asistentury provedl řadu technických úkolů pro různé projekční
podniky. Mimo jiné pracoval,při trasování několika
silnic, a železnic r Dobřichovice-Čerčany
aj.) a vyhotovil výškopisné plány několika měst (Rakovník,
Kamýk, Milevsko aj.). Těmito pracemi získával cenné praktické poznatky, které později uplatňoval
při svém učitelském povolání.
/
Činnost na vysoké škole přerušila doba okupace,
kdy působil v Cej'Chovním a puncovním ředitelství,
později u firmy Skorkovský na stavbě vinohradského tunelu. Po znovuotevření vysokých škol vrátil
se okamžitě na vysokou školu a obětavě pomáhal
při uvolňování dosavadních místností ústavu a při
svážení ústavního inventáře, rozptýleného po různých skladištích. Od roku 1945 byl pověřován před~
náškami z nižší geodézie na inženýrském stavitelství a do r. 1948 i na vysoké škole architektury a
pozemního stavitelství.
•
Na základě své disertační práce Příspěvek k theorži sypkých hmot nabyl dne 16: 1. 1947 hodnosti
doktora technických věd. V r. 1950 byl jmenován
profesorem pr.o obor geodézie, vedoucIm ústavu,
později katedry geodézie, v letech 1950 až 1952 děkanem vysoké školy inženýrského stavitelství a posléze rektorem Českého vysokého učení technickéhQ v Praze. Této funkce byl zproštěn r. 1955, kdy
byl jmenován náměstskem ministra školství a kultury pro obor vysokých škol.
Ve funkci náměstka ministra, kterou zastával
až do svého onemocnění r. 1958, se iniciativně
zúčastnil vytváření osnov a směrnic pro vysoké
školy. Dále se zúčastnil několiklf zahraničních jed~
nání. Byl členem delegace pro podepsání kulturní

dohody s Polskem, vedl kulturní delegaci do Albánie a byl členem vládní delegace do Afganistanu.
Zúčastnil se též počátečních jednání v Bruselu při
přípravě Světové výstavy.
Po uvolnění z funkce náměstka ministra školství
se vrátil r. 1959 opět ke své- učitelské činnosti na
fakultě. Ve školním roce 1959-1960 byl jmenován
proděkanem fakulty inženýrského stavitelství a od
školního roku i960-1961 prorektorem Českého vysokého učení technického. Za své veliké zásluhy
o budování socialisti8ké školy, zejména ČVUT a bývalé fakulty inženýrského stavitelství byl poctěn
r. 1961 udělením "Řádu práce".
Vědecká činnost 'prof. Trnky se začala slibně rozvíjet již před druhou světovou válkou aplikací stereofotogrammetrické
metody prof. Pantoflíčka pro
měření malých pohybů a deformací a jejím využitím pro sledování tlaku v sypkých hmotách. Práce,
založená na laboratorním výzkumu, byla dokončena už před válkou a byla prací ve své době průkopnickou. Ukázala možnosti využití stereofotogrammetrie pro sledování pohybů a sedání půdy v laboratorní praxi a bylo jí od té doby už několikrát
s úspěchem použito. Práce byia předložena pod
názvem Příspěvek k theoriž sypkých
hmot
jako
práce disertační a byla publikována ve Sborníku
Vysoké školy inženýrského stavitelství č. 3 (1948).
V druhé publikaci Elipsožd chyb pomod náhradní
statické soustavy (SbOqlík vys. školy inž. stavitelství č. 5, 1948) vyšel autor z řešení elipsy chyb
a elipsy posunů prof. Pantoflíčka a rozšířil problém
rovinný na problém prostorový.
Slibně začálá publikační činnost byla přerušena
převzetím důležitých vysokých funkcí a jejich svědomitým plněním a omezila se jen na účast při
úpravě vytyčovacích tabulek (Technický průvodce,
svazek 29, Vytyčovací tabuZky pro šedesátžnné dělení kruhu, SNTL 1953 a 1961). Kromě toho byl od
r. 1955 hlavním redéj.ktorem a od r. ·1960 členem
redakční rady časopisu Vysoká škola.
Na své vědeck'é \lráci si prof. Trnka nijak nezakládal. Za svou hlavní činnost pokládal práci peda·
gogickou. Snažil se studentům dát nejen poctivou
teoretickou a· praktickou průpravu pro jejich budoucí povolání, ale snažil se je při každé příležitosti i vést a vychovávat. Je~ přednášky vynikaly
jasným podáním, logickým uspořádáním a přesnou
formulací všech matematických
problémů. Svými
zkušenostmi přispíval ochotně i kolektivu svých
spolupracovníků při sestavování skript.
Významná je i jeho politic1{á činnost. Již od
útlého mládí jako dorostenec Dělnické tělocvičhé
jednoty byl úzce spjat s prací v KSČ. Členem strany se stal r. 1924 a zastával řadu funkcí, zejména
v Jednotě proletářské tělovýchovy. Jeho stranická
a odborářská činnost se zvláště rozvinula po roce
1945. Všechny jeho veřejné funkce nelze tu ani vyjmenovat.
Prof. Trnka vynikal svými ušlechtilými osobními
vlastnostmi. Byl skromným, houževnatým a svědomitým pracovníkem a v jeho vlídné a shovívavé povaze se vždy projevovala přívětivost jeho dlouholetého představeného prof. Pantoflíčka.
Náhlý odchod prof. Trnky znamená velkou ztrátu
nejen pro naše vysoké školství a pro náš veřejný
život, ale i pro jeho nejbližší spolupracovníky,
kteří v něm ztratili vzácného přítele a učitele. Jeho
živpt. zasvěcený pilné práci, zůstane světlým vzorem všem, kteří ho;z:nali a jeho památka bude
stále žít v myslích všech jeho spolupracovníků
i všech generací štavebních inženýrů, které odchoval
a poctivě připravil na cestu do života. \ .
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XII. Valílé shromáždění Mezinárodní unie

geodetické

ag.::ofyzikální,

Helsinky 1960

, Stručná zpráva o tomto shromáždění, byla již uveřejněna vedoucím československé delegace práf. dr. E. Bucharem [1]. Rovněž byl publik6l1án seznam dovezených
materiálů, uložených v knihovně VÚGTK [2}. Poněvadž
se strany geodetůi redakce\GaKO bylOpožadováno uve·
řejnění obšírnější' zprávy, 'předkládáme dodatečně tuto
zprávu za sekce IV. (Gravimetrie)
a V. (Geoid) Mezinárodní asociace geodetické, v nichž jsme se aktivně zúčastnili jednání. Kromě toho jso~ na konci této zprávy
uveřejněna doslovná znění přijatýcli resolucí ze -všech
'sekcí [tj. kromě vý,še 'uvedených také ze sekce I. {Triangulace], II. (Nivelace] a III. [Geodetft:ká astronomie']].
V pi'íštích číslech budeme čtenáře informovat o Valném
!'hromážděn( Mezinárodní unie geodetické a geofyzikální v Paříži, a proto podáváme tuto informaci v zájmu
úplnosti a souvislosti obou zasedání.
I

Sekce IV.
Konalo se celkem 11 zasedání včetně Symposia o \íhových měřeních v Antarktidě a včetně spoleEného zasedání se sěkcemi I a V, věnovaného problému využití
pozorování umělých družic 'v geodézii. Bylo více jak 30
referátů.
'
Na poř-adu jednání byly zejména otázky týkající se
1. absolutních tíhových měření;
2. mezinárodní gravimetrické sítě I. řádu a metodiky i
techniky přesnýr:h grélvimetrických měření;
3. nových relativních kyvadlových měření a modernith
kyvadlových aparatur;
;4, tíhových, komp'aračních--záklaqen;
5. Hhových měření na' mořích a ve vzduchu;
\6. tíhových měření v Antarktidě;'
;
7. odvozerr charakteristik
zemského tíhlWého pole z pohybu umělých družic Země a využití pozorování uměIlých
družic v geodézii.
'.
,Na pořadu nebyly otázky, týkající se slapů z'ems'ké
kury, neboť tyto byly předmětem jednání na samostatném Symposiu (viz'dále].
'
ad 1. V současné doW jsou prováděna absolutní měřenína stanicích:
Leningrad;
Teddington,
Sěvres,
Ottawa, .Postupim, Braunschw:eig, Buenos Aires,
Washington, HelsinkÝ, TokiO( Byly, sděleny a živě
diskutovány nové výsledky ze stanice Leningrad.
Třemi nezávislými
metodami
[ttvěma metodami
volného pádu a pomocI reversního. kyvadla], celkem z 245 pokusů,/byla
určena hodnota g =
= [981921,3±0;5] mgl ~'. oprava postupimského
tíhového systému (-12,1±0,58]
mg!.
ad 2. Uvažuje se. již Q vyrovnání' sítě, přičemž problémemstále zůstává, jak využít kyvadlovýchměření.
Dále byly sděleny nové výsledky měřeni v srtia
d,án návrh na uskutečIÍění některých nezbytných
spojů. Pro o.pravu postupimského systému odvodil
Morem hodnotu [~12,8 ± 0,3) mgl, .což 1'é v dobré
shodě s výsledjl:y sovětských absolutních měření.
Návrh, aby postupim~ký tíhový s)fstém byl již
nyní opraven,nebyl.po
obšírné diskusi přijat.
ad 3. Největší pozornost 8]:ájem vzbudilo sdělení o nové
pfesné kyvad10vé aparatuře sovětské (Chejfeg).
Kyvadla jsou křemenná, vyznačujíci se značnou
'-st"bilitou, malbu citlivost! vuči teplotním změnám
a Vlivu geome.gnetického pole. Reálné přesnosti
v určení doby .kYVliasi 1.10-8 sec lze dosáhnout jiŽ'
élsi za 1 hodinu pozorování. Dosavadní zkušební
práce v terénu naznačuji, že Hhový rozdil bude
možno určit s přesností ± (0,1O-0;~5] mg!. Zajímavé bylosd.ělení' Woollardovo o výsledcich porovnáníky\\adlových
měření v rozsaliu 5 galu
s měřeními pomócígravlmetrů.
Rozdily by'ly v me2í9h ± 1.~mg!. Byly také sděleny výs~edky nových
kyvadlových měření na evropSké tíhové komparační základně Hammerfest - Catania; bylo dosaženo
přesnosti ± [0,3-0,4] mg!.
.
t ad4. Západoevropský tíhový kOmparační systém, který
byljlŽ předmětem
ll1noha reJ~rátů'/ na konferencích '8. .'. eetných pojednání, se má zdokonalovatnebo ·dokon'c.e přetvořovat. Byly vyzvány instituce,
které s§ t:htějI na· pracích v této oblasti' podilet,
I

aby se přihlásily.
Zdokonaluje
se také tíhová
komparační základna v Americe. Mají být provedena nová měření. kyvadly i gravimetry. Souhrnně
lze Ncl, že tíhový komparační systém
zůstává zatím nevyřešen.
.
ad 5. Živý zájem vzbudily nové sovětské přístroje pro
měřeni na mořích. 'Jsou to' jednak gravlmetry pro
měření hluboko pod vodní hladinou i pro měření
v blízkosti hladiny, jednak kyvadla [šestikyvadlový mořsky přistroj). Bylo téžreférováno
'o prvních výsledcích měření mořským gravlmetrem La
Coste Romherg;
dosažená
přesnost
byla
± (1-2)
mg!. Byla též předložena mapa isanomál s. krokem 5 mgl, sestrojená na zíikladě měření trmto přístrojem. Dále byly. sděleny zkuše", nosti z. J:l1ěření mořským gravimetrem Askania
Gss-2. Č6st jednání byla věnována teorii tíhových
měření' na 'mořích. VelkOU pozornost vzbudily
první výsleáky "letecké" gravlmetrie předložené
Thompsonem. Byl podán návrh, aby byla vytvořena samostatná studijní skupina pro otázky. mořských 'a vzdušných trhových měření.
ad o. Zprávy z expedlc podali Bu~anže a Woollard.
"fld 7. Bylo jednáno
o určení geocentrických
souřadnic
bodu zemského
povrchu z pozorováni umělých
družic. Pro řešení úlohy je zapotřebí s dostatečnou přesností znát €lementy dráhy; ppo měření
používat výhradně metod fotograťicl'ýchna
více
stanicích; je zapotřebí studovat vliv refrakce. Byl
podán Cookem přehled
dosažených výsle'dků a
konstatován
nesouhlas' s výsledky, odvozenými
z tíhových měfení na zemském povrchu. Předpokládá se, že jeho příčinou je skutečnost, že trhová
měření pokrývají dnes jen asi 20 % zemského povrchu; výsledky z pozorování umělých' družic se
považují za 'přesnější.
Exaktní teorii odvození
koeflqienti'I rozvoje trhového
potenciálu
Země
z .pozorování umělých družic vyvinul Žongolovič.
Ten se k dosaženým číselným výsledkům staví zatím zdrženlivě. Z prvního ["sudého] koeficientu
v rozvoji gravitačního
potenclálu lze ovšem JIŽ
dosti spolehlivě odvodit pólové zploštění Země.
Jefio hodnota blízká 1:298 se příliš neliší od hodnotyzploštení
ellpsoidu Krasovského.
Prof. dr:
'Buchar sdělil své nové výsledky v tomto směru,
todvozené v ČSSR z poruch drah pěti umělých'
družl'c. Byl podán návrh, aby 'pro,. otázky týka'
jící se "geometrie a dynamiky umělých družic"
byla vytvořena samostatná
sekce. Symposium

o zemSkých

slapech

Celkem. se konalo 6 zasedáni,' která řídil president
Mezinárodní komise pro zemské s!apyTomf!.schek. V zahajovacím proslovu zdůraznil zejména ob,rovský rozmach
prací a publikací v tomto oború od XI. Valného shromáždění v Torontu (1957).
Melchlor přednesl obsáhlou zprávu o činnosti světového Centra pro zemske slapy v Bruselu a předložil
přehled výsledku z dbsavadních
celosvětových měření
náklonoměry a gravimetry (čs. slapové stanice zde byly \
zahrnuty). S ohledem na současnou citlivost náklono'
měrů [dosahující hodnot kolem 0,"001 na 1 mm výchylky
na záznamu)
byla zdůrazněna nutnost jejich perfektní
instalace, aby ,byly co nejvíce vyloučeny různé rušivé
vliVY. Díileprovedl rozbor některých nahodilých a systematických . chyb u náklonoměru I gravlmetfll.Systematické chyby se nejčastěji vyskytují při určování citlivosti přístrojů a jsounebezpeč)1ější
než chyby n-ahodilé.
ZpůsohUm určování citlivosti přístrOjů je proto nut~o vě110vat co' největší pozornost. Zajímavé jě zjištění, že tzv.
gravimetrický faktor .•f (tj. poměr pozorovahé amplitudy
k amplitudě teore'tické svislé složky příslušného slap 0vého .členu) vychází prQ Evropu vyšší (o"'" 1,19) než pro
Asii (o"'" 1,15). Bylo téŽ konstgtováne-;'že z metod ~rmonlcké analysy slapových poz;orování 'je metoda Lecolazetóva přesnější než metoda Doodsonova-Lennonova.
U\l?dl také, Že nit belgicktch slapových s~anicích byly
. zjištěny miklo;()náklony o periodě asi 10 minut.
I Z' dalších 20tLpřednesených
referátfiuvádíme
stručně
pouze některé
zlljímavějšívýsledky
nebo náměty:
Parljsk,ij upozornil na to, že je nutné 'sjednotit základní
astronomIcké
konstanty
(např. MO/M (f atd:), které
I
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Geodetický , obzor
sv. 9/51 (1963 f č. 1
jsou používány
při, vÝPOčtu teoretických
slapov.ých
qodnot~ Po diskusi 'bylo doporuČl;lno předložit tento
prohlém k vyjádření Astronomické unii. Tomaschek referoval o možnosti získilt ze slapových měření některé
indikace o geologickí:Hektonické
struktuře. Doplněním
byla zpráva Buchheimova, týkajíCí se rllsiduálních elips
pro 'slapové stanice Freiberg, Tiefenort: Berggiesshiibel
a Pilnitz. Na poslední z vy jmenovaných stanic má pohyb znázorněný residuálníelipsou
opačný pruběh, což
by nasvědčovalo tomu, že tato ,stanice Slil nachází n~ jiném tektonickém ploku než stanice zbývající. Semígrafickou metodu harmonické
analysy '(npvrhl Suthons]
prakticky vyzkoušel lBrouet a konstatoval, že je příliš
pracná a zdlouhavá a nelze ji běžně 'používat'-Lecolazet
upozornil na jistou slílPOVOUporuchu, zjištěnou jak na
stanici '~trasbourg, tak v Uccle, jejíž výklad je zatím nejasný a nevylučuje souvislost se změnou rotace Země.
Účastníkům jednání byla rozdána práce J.Píchy
a
L. S!<a'lskéhó, pojednávající o určování citlivosti jed~oduchých horizontálních
kyvfidel.
. Zajímavý byl promítnutý film o výrobě 'křemenných
náklonoměrů
(Verbaandert·Melch,iod],
na Observatoire
Royal dB'.Balgique a o :,;;půs00bujejich instalace na pod·
zemní slapové stanici Sclaigneaux (Namur].

8

(na- 1).10

p~a

.

Vytříj:lenf starých teorií se týkaly příspěvky Vening
Meinesze,
de Graff-Huntera,
Bragarda,
Lederstegera,Heiskanena aj. K novým návrhům, v ..podstatě nedošlo;
nelze je v$ak ani očekávat, neboť řešení je vázáno na
podpovrchové 'údaje, které I11ajr"charakter hyp'Otetický'
a nanejvýše je možné zaváct.ět různé, {více, či méně]
pravděpodobné
hypothp,sy o 'stavbě zemské kůry, což
nemůže vést k exali:tnímu řešenL
Dalej{o podnětriější bylY referáty." vycházej!cf z nové
(v podstatě Moloděnského]
teorie tvaru-.Země (Levallois, Bjerhammar, Tengstrom, Hir,voneh aj.], a referáty
věnované teorii i praktické aplikaci
tzv,. trojrozměrné
geodézie. Ukázalo se, že bohužel práce Moloděnského
nebyly' ještě dostatečně prostudO\'ány mnohýnH západ-o
ními geodety. U některých
výsledkťi není dostatečně
konstatována
priorita Molodě.,nského a 'li:romě toho jsou
také některá jejich odvození chybná.
Cenné jsou některé praktické výsledky odvození tvaru geqidu, i když bylo použito všude staré geometr:ické
metody, - astronomické
nivelace - překonané již r.
1937 pracemi Moloděnského. Nejzávažnějš[ v tomto smě'tu jspU práce Bornfordovy a Fischerové. Rovněž cenh~,
jSpu výsledky ~dV(\lzění~l?arametrů elipsoidu z astr;ono-'
mickq-geodetických
sítí;
Fischerová
např.
odvodila
hodnoty a = lil378 155, a = 1:298,3. Z Raší strany byla též
předložena seRci zpráva o určení paralÍ1etrůzemského
ellpsoidu --na základě katalogu IAG l!str:ono:inicko~geode,tických tržnicových odchylek v Evwpě.
~,
Je. třeba uvést,. že v celkové zprávě HeiskaIl€\lově
o stavu studia geoldu v různých, státech bylo konstatováno, že práce v CSSR v tomto oboru jsou na -dobré
. úrovni.
•..•...
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Sekce
Konalo se celkem 10 zasedání včetně spoleČného zasedání se sekcemi I a IV, věnovaného využití pozorování
umělý cp. družic v geodézii. Byly pi\~dneseny pouze pře?-em přihlášené referáty v počtu as( 25.
. Referáty sl! týkaly Jednak staJ;ých klasickýchteorH
tv,aru Zem,ě, vázaných na studiumgeoidua
vyžaaujících
. řešit problém regularisace
Země ,(redukční problém],
jednak novÝ,ch teorií, jejichž zál\lad a vyřešení uveřejnil r. 1945-46 Moloděnskij, p'Qmoc! kterých lze odvodit
tvar reálné Země a, charaktetist(ky
vnějšího tíhového

>=

O" -

A -

t,T p
a

e

indé" lomu vzduchu.
index lomu vzduchu pro danou vlnovou skupinu
v "normálním vzduchu", obsahujícím 0,03 % C02
při 'norm~lní teplotě a tlaku,
vlnové číslo, rozměr [mikron]_l,
délka vlny oboru v mikronech,
teplota ve stupních Celsia~nebo Kelvina,
tlak vzduchu v nim Hg,
koeficient objemové roztažnosti vzduchu
(0,003 001),
-:
tlak vodních par, v mm Hg.
~esoluce

Č. 2

Mezinárodní
geodetická
asociace
hodnotí
kladně
pracl speciální
studijní
skupiny
č. 19, zabývající
se otázkami,elekt~ooptických
a elektr9nických
metod měření vzdáleností,
a
.
r o z hod u i e, aby tyto metody byly používány
v základních
geo·
detických
pracích
v případě,
že přístrojI> a metody
měření. budou
v sóuladu
s doporučeními,
formulovanými
ve zprávě specíální
studijní skupiny Č. 19;
do p or u č u j e, aby byly. přijaty
závěry zprávy pří odhadu přeSnosti těchto měření
v případě,
že jsou po~ata do· vyrovnání
geodetíckých. sítí; .
• čin í z á věr
o tom, že elektrooptickými
dálkoměry
lze měřit
základny,
a že přístroje
pracující
na rádiových
mikrovlnách
lze
použít v polygonometríí
a trilateratí
a rovněž k určení měřítka
triangulačních
sítí; v tomto případě
je nutné měřit všechny strany
celých obrazců,
nikoli\( jen základny
nebo jednotlivé
strany
sítě.

Resoluce Č. ·3
Mezinároďní
geodetická
asocia,ce
vycházejicze
skutečnosti,
že
refrakce
hraje
v geodetických
mijřeriích
důležitou
roli a že ne·
do~tatečná
pře"nost
jejího určení je zdrojem
chyb, zvláště
např.
při' měření vertikálních
úhlů, v nivelaci
a při měření vzdáleností
dálkoměry
s použitím
rádiových
mokrovln,
do por
u č u j e, aby
byly
rozvíjeny
výzkumné
práce
v této
oblasti.

Resoluce Č. 4
Mezinárodní
geodeticki\
asoC;iace, považujíc
za. důležité,
aby byly
raciortálně
vynakládány
jJrostředky
na vytvoření
základních
geodetick~ch . sítí se stejnorodou
přesnosti,
vyhovující
pro využiti
těchto sít! pro různé 'vědecké účely,
r o.z hod u j e, aby bylo jak\, vodítka
.používáno
předběžné
in·
strukce
pro tvorbu
takových
\lítí, vypracované
speciální
studijní
~kupinou Č. 14 a obsažené
v fejí zprávě z XII. Valného shromáždění, a,
\
do por u č u j eprovádět
tihová
měření
tam, kde je to možné.
tak, aby mohly být vypočteny
tížnlcové
odchylky
na bodech 2;ákiadní sítě. V horských
oblastech
se doporučuje
hustěji ~ožmísťit'
· astrono;nické
body a měřit vertikální.
úhly na všech bodech základní /geodetickě
sítě,
Mezinárodní
geodetická
asociace,
vycházejíc
z nuťno~ti provedení
řádných příprav
opakovaného
vyrovnání' evropské
triangulační
sítě
· vědeckými
metodami
s' tím; že tato sJi má být podle
možností
zlepšena
a sjednocena,
.k I a cl n'ě hod n o' t í snahy
stálé
komise pro opakované
vyrovnání evropské
triangulační
sítě, a.
,
r o z hod u i e, že usnesení
této Komise na symposiu
v Lisabonu
se- přijímají.
..•..•

Resoluceč.

6

vzhledem
k tomu, že na xr. Valném shromáždě.ní
Mezínárodní
uníe geodetické
á geofysikální
(UGGI)
v Toron'1u byla pro rychlost
světla ve vakuu přijata
hodnota
299792,5 ±0,4 km/sec, MeZinárodní
unie geodetická
a geofysikální
má za to, že by měly být sjednoceny též vzorce pro výpočet indexu lomu vzduchu,
používané
při
zpracování
výsledků'měření
vzdáleností
elektroniCkými
metQdami,
a n a vrh
u i e používat

Mezinárodní
geodetická
asociace
kohstatuje,
že "hvězdná
trian
gulace"
může být použita
pro mezikontinentální
geodetická
spo
jení a vytváření
rozsáhlý~h
geodetických
sítí a
d o por u č u i e, aby uvedená.
metoda
byla dále
rozpracována,
prakticky
zďokonalena
,a použita
pro df)plnění a rozšíření
existu·
llcich geodetických
sítí.
.

a] pro obor světelných
buď, vzorec. Edlenův

'} Je to vzorec Edlenův
(O oe a 760 mm Hg).

vln
- '
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modifik~a.ný

pro

normální

podmínky

/

Geodetický
obzor
sv. 9/51 (1963) Č. 1

Rozmar,itosti
Resoluce

Č.

d o u f á, že všechny
instituce,
uskutečňui!ci
tak!Ívá měEení,
za·
jistí, aby na téže stanici bylo možno použít různých 'metod určeni,
a aby se aparaturou.
kterou
lze převážet,
provedlo
měEení na
různých
staniclch.

7

uváženlm,
že bylo dosaženo
vysoké' pEesnosti
měEenl kontrolnich geodetických
základen
s použit!m'
interferenčnlho
komparátoru VllisllHlho ve Finsku, Argentině,
Belgii a Německu,
a že která·
kolivčlenská
země Mezinárodní
unie geodetické
a geofysíkální
ml1že tyto základny
použlvat
ke komparovánl,
Mezinárodní
geode\tická asoclaée
r o z hod
u j e, ,aby tyto základny
byly využlvány
.pro komparování ínval'ových
dráll1 li' pásem.
• $

Mezínárodnl
geodetická
asociace
se za účelem
spojeni
rl1zných
kontinentálnlch
soustav
u s n·á š I
požádat
vlády
zaínteresovaných
zemi o provedeni
těchto
11ÍěEenl
metodamí
triangulace
I. Eádu, trilaterace
s použitím
srstému
Híran
nebo polygonometríe
I. Mdu:
.
1. kontrolní
měEenl tzv. "délkovýCh
Ead" na východ
od Kalkaty
(Východnl
Pákistán);
2. spojení
Malajska
a sumatry;
3. spojeni
Austrálie.
Nové ,Guineje,
Tímoru a Somebawy;
'4. spojeni
Západního
Pákístánu
a' Ethíopie
- buď pomoci trilaterace [§Ystém Hiran] JIEes S'@údskou Arábii, ne,bo tellurometrickým pmygonovým
poi;adem pOdél arabského
pobEežl, resp. s použitl!J1 obou metod;
- ,
5. spojeni
Ethiopie. a Dakaru pEes Súdán;
6. spojeni
Alžíru a Timbuktu;
7. spojeni
základnlch
triangulaci
Severnlho
Kašmlru
a SSSR;
6. spojeni
Aljašky a SibiEe pEes Behringovu
úžinu.

.Resoluce

Č.

9

S uváženlni
velkého
zájmu o spojeni
nlvelačnlch
sltí sousednlch
zemí Mezinárodnl
geodetícké
asociace
•
d o P o I' U Č U i e Sekci II .. aby z'koumalamožnosti
uskutečněni
lakových spojeni,
a shromáždila
nutné Informace
tak, aby na pNštím Valném shromáždění
mohla Asociace formulovl\t
usnesen!.

Resoluce

Č.

10

Mezínárodnl
uníe
geodetická
a geofysíkálnl
respéktujlc
návrh'
Mezinárodní
k9Jl1ise pto evropskou
nivelací,
formulovaný
na sym·
posiu Komíse V Líverpoolu
[5.-10. října 1959), pEi účasti zástupcl1
Mezínárodní
komise pro střední
hladinu
moEe,
,
do p o I' U Č U i e, aby byla
us'tavena
speciální
studijnlskupína,
tvoEená
zástupci
Mezinárodní
geodetické
asociace
a Mezinárodní
asociace
fysikální
oceánografie.
Ustavuje
se studijní
skupilla
ke
zkoumání
relativnl
polohy oceánů a kontinentů,
zvláště na pobřeží
zemí, jejichž
nivelační
sitě jsou součástí
Evropské
jednotné
nivelační sítě.

Resoluce

Č.

11

Mezinárodnl
geodetická
asociace
se seznámíla
s výsledky
vyrovnání
nivelační
sltě třinácti
,západoevropských
zemi, ke kterým
dospěla
Mezinárodní
komise
'pro jednotnou
evropskou
nivelační
síť, a které umožnily
srovnáni
stEední hladíny
moře podél pobřeží
od áotnického
zálivu
k Adriatickému
moří; vzhledem
k tomu, že
je pEedmětem
zajmu
dalši
rozvinut!
sitě.a
zlepšení
jejl kvality,
pro
d I u ž u j e Ihl1tu působnosti
Mezinárodní
komíse pro jednotnou evropskou
nivelační
síť,
-,
v y z Ý v á komisi.
aby vynáložíla
úsílí k 'rozvinut!
sltě - jednak
směrem
k Britským
ostrovl1m,
jec;lnak směrem
k zemlmvlchodní
a jihovýchodnl
čásU' EVrcrpy, ,
,/
d o P o I' U Č U i e, aby se komise
pokusila
zlepšit
kvalitu,
s!tě,
k čemuž je, nutný kritický
přístup
p-ři výllěru poEadů. pojatých
do
s!tě, resp. pEeměření
části nebo celé sítě, a kromě toho
do por
u č u j e zemím, Jejichž' nivelačnf
sltě jsou pojaty, do led·
notné
evropské
sltě, aby prováděly
opakovaná-měřeni
za i1čelem
zkoumáni
vert1kálnlch
pohybů zemské kůry.

Resoluce

Č.

12

Mezínárodnl
geodetická
asociace
se seznámíla
s pracemi
spe-.
ciální
studii ni skupiny - Č. 3, týkajlcí
se statistické
analýzy
nivelačnlch
chyb; vzhledem
k tomu, že je pEedmětem
velkého
zájmu
rozvinutí'
této nové metody zkoumáni
chyb,
'
p I' udi u ž u J e lhl1tu' působnosti
speciální
studiiril s'kupiny č. 3, a
do por
u č u J e, aby různé země, kde se v oboru pracuje,
zkou·
maly
možnosti
aplikace
zptlsobu,
popsaného
ve Zprávě
skupíny
čís. 3.
I"

Resoluce

Č.

13

Mezlnárodnl
unie geodetická
a geofysikální
konstatuJe,že by
mělo značný
význam pro geodézií, pozorování
poloh umělých
družic Země, obíhajících
ve' značných
výškách
a' opatEených
aparaturou
pro vysllánl
světelných
zábleskl1
a určování
polohy.
D o P o I' uč!' j e, aby byla vypuštěna
umělá družice
tohotg druhu
(ve velké výšce).
j

O..jJropojeni

Resoluce Č. 14
stčlnÍc s absolutnfm

určenim

trže

Mezínárodní
gl!Ql!.etická -a'sociace
Je velice
znepokojena
"Současnýin
nevyhovujíclm
stavem,
,kdy Jsou všechna
relativní
tíhová
měřeni
vztažena
ke konvelÍčnlmu
tzv., .Postupimskémusystěmu.
Ve snaze dosáhnout,
aby tato měEenl byla pokud možnoneJbllže
mezinárodnl>
pNjatemu
systému
CGS, Asociace
v i t á práce v oblasti
nqvého určení absolutní
hodnoty
tíže v rilzných zemích a,
"
'
dl1razně
žádá
tyto země,
aby spolupl1sobily\
při vytvářen!
tlhového systému,
vhodného
pro všechny země. a !lby umožn.ly, vědeckým pracovnlkům
ze zahraničl
naV!l7pvací tlhavá měřeni tam, kde
absolutní
lpěEení bylo Již uskutečně'no,
Jmenovitě
v Geodetickém
Os,tavu v J:'ostuplml.
,
' /

d.

Porovnáni

Resoluce
15
absolutních trhových měřeni

Mezinárodní
geodetická
asociace
je si 'vědoma
valkáho, významu
i obtiží odhadu
systematlck)'ch
chyb v absolutních
tfhov}'ch měřenich a

Resoluce č.16
Body světové gravimetrické

sítě!.

řádu

Mezinárodní
geodetická
asociace
r o z hod
u j e, že seznam
bodl1 I, řádu,- schválený
na konferenci
Mezinárodní
gravímetrické
komise
v paNži r. 1956, bude doplněn
body: Madison,
panama,
Oslo. Mowbrey.

Resoluce č.17
Tfpové spoje mezi body světové gravimetrické
,
I. řádu
'

/

sItě

Mezjnárodn!
geodetická
asociace
d o P o I' II č u j e, aby byly uskutečněny
tyto
tího';,ě spoje
mezi
body světové
gravimetrické
sítě I. řádu:
a) s ,použitím
kyvadel:
\
KyDto - Washíngton
Llsabon - Milán - Bejrůt
Teddington
- !Hm - 'Bejrůt - Singapur
- Kyoto
Ottllwa - vancouver
- Fairbanks
- Kyoto,
b) s použitím
gravimetrl1:
Buenos
Aires -, Mowbray
[doporučuje
se, ,aby měření
uslmtečnilGeodetický
ústav v Buenos Alres společně
s Uníversltou Witwatersrand)
Kodaň - Helslnký
- Hammerfest
- Bod o - Bad Harzburg
Bad Harzburg
- Teddington
- Paříž
PaEíž - Řim - Lisabon - Madrid - PaEíž
rUm - Bejrút - Tripolis
- IHm
Tripolls
- Alžír -: Lísabon.

Resoluce Č. 18
tíhové stanice v Antarktidě

Referenční

Mezinárodní
geodetic'<á
asociace
d o p o I' U Č U j e, aby referenční
tíhové stanice
v Antarktidě
byly
spojeny s nejbližším
bodem světové gravimetrické_
sítě 1,' řádu.

,

Evropská

Resoluce Č, 19
trhová komparační

'
~ákladna

Mezinárodní
geodetická
asociace
posoudlla--!zprávu
speciálnl
studijní skupíny
týkající
se, Evropské
tíhové
komparačnl
základny_a
s u s p o k o jen í m k o n s t a t u j e, že doporuCen',
obsa;!ena
v resolucič.
10 Mezinárodní
gravimetrické
komise
(Paříž
1959),
jsou již ve, značné
miEe realizována,
a
S c h val u j e návrh předsedy
komise [prof. dr. M. Kneissl),
který
pEedpokládá,
že výsledky
měEení mohou být dnes vyrovnány
metodou nejmenšich
č!vercl1, jak je navrhováno
v resoluci
Č. 10.
Asociace
podpC'l'ujl! dále návrh,
aby podklady
shromážděné
studijní skupinou
byly dány k dispOzici
a) Mezinárodnímu
gravimetrickému
byru,
b) pEedsed~m
ostatních
sekcí speciální
studiJnl
skupiny
Č. 6, _
c) těmto vědeckým
institucím,
které
by mohly spJlupracovat
ve
výpočtech:
, 1. Národní
fysikální
.IaboratoE,
Teddington
[dr. CookJ,
2. Topografický
polytechnický
úStav, Milán [prof. Solaini),
3. GeofysikáIní
observatoř,
Terst (prof. Morellí).
4. Geodetický
ůstav •• Delft' [prof. Brulnsl,
5. G,eodetický ústav, Mnichov
(dr. Marzahn].

Severoamerická

ResolUce Č. 20
tíhová komparačnl

základna

Mezinárodnl
geodetická
asociace
konstatuje,
že výsledky
nových
kyvildlových
měEení v severní
Americe
nejsou
do,ud
natolik
vy·
hovujicí,
aby mohly být základem
pro komparování
• .a
d 11 I' a z n ě do P o I' U Č u I e, a) aby byla provedena
..,dodatečná
kyvadlová
měření
na existujících,
bodech
kompa"ační
základny,
zejména
s použitlm
přístrojl1
nových
typů; bl aby byly uskutečněny dodatečné
tíhové spoje mezi body komparační
základny
s použitím gravimetrů,
a aby základna
byla spojena
s ostátními
kratšlmi základnami
v USA a v Kanadě,

Referenčnl

Resoluce Č. 21
trhové stanice, pro měř~ni na moři

Mezinárodnl
geodetická
asociace
d o p o I' li č u je:
aby referenční
tínolTé stanice
pro měEení na moři
- byly vždy podrobně
popsány
v pEíslU:šných zprávách
o p,rovedených
měEeníc~
- byly tíhově spojeny
s takovýmí
body na souši, které vyho·
vulí známým
požadavkl1m
(o stabilitě,
stabilizaci
apod.);
spojeni
mají provádět
operátoři
provádějíc!
měl'éÍlí ..na moN,
ovšem pozemními
gravimetry;
takové body mají být podrObně
popsány
ve zprávě
s uveden!m
hodnbty
měřeného
tíhového
rozdilu;
- byly spojeny
s nejbližším
bodem mezinárodní
gravimetrické
sítě I, řádu;
práce malí provést
vědecké
Instítuce
zaintere·
.
sovaných
zemí;
b) aby všechny
ůdaje
týkajlci
se těchto
prací
byly vždy co nejdříve
zaslány
Mezinárodnlmu
gravimetrIckému
byru
a mohly
být dány' k dispozici
všem zainteresovan'ý"lI1
výzkumným
pra·
covníkům.
-Mezinárodnl
geodetická
asociace
konstatuje,
že pro určení tvaru
Země mejí velký význam
tlhová
měEení v jižních
mořích
a naléhavě žádá země, zainteresované
na výzkumu
Antarktidy,
aby zří·
dily kyvadlové
body na skalnaté
pf1.dě Antarktidy.

a)

\ '

.

Odrahách

Resoluce
umělých

22
drUŽic' Země

Č.

Mezinárodnl
geodetická
asociace
konstatuje,
že studium
drah
umělých
družic země má velký význam
pro rozšíEení
naších znalost! o vnějším
tíhovém
poli země, a
d o p o I' U Č U j e. aby instituce,
které
budou v budoucnu
vysílat
umělé družice
Země, volily podle
možnosti
takové
dráby,
které
'" by umožnily
~Isk!it nové informace
o vněj~ím tíhovém
poli.
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Geodetický
obzor
sv. 9/51 (1963) Č. 1
Resoluce č. 23
Trhové údaje zlskané při prospekčnlch

praclch

Mezinárodní
geodetická
asociace konstatuje,
že rozvinuti
a zhuštění světové gravimetrické
sítě, jakož i gravimetrické
prOspekční
mapování
má význam pro geodézii a geofyziku,
a
d o uf á, že oficiélní
představitelé
naváží
v každé zemi kontakt
s organimcemi,
.zabývajícimi
se geologicko-p'rů;"kumnými
pracemi,
a získají
tihové
údaje,
potřebné
pro dobudování
národní
sítě
v souladu
s resoluci
č. I, přijatou
Mezinárodní
geodetickou
asociací v oslo r. 1948.
'

Resofúce č. 24
Tíhový profil přes Jižnl Ameriku
.Mezinárodní
geodetická
asociace
konstatuje
s velkým uspokojemm, že Geodetický
ústav v Buenos Aires- zaměřil
gravimetrický
profil mezi Atlantickým
oceánem
a Andami do hranice
s Chile.
Vzhledem
k důležitosti
prodloužení
tohoto
profilu
na západ do
Tichého oceánu
'n a té h a věd
o por u č u j e, aby byla učiněna
opatření
k Zlf.
koncení měření tohoto profilu.

Resoluce Č. 25
Mezinárodní
geodetická
asor.iace konstatpje
1. stálé zdokonalování
fyzikálních
teorií v geodézii;
2. potřebu
rozpracovat
observační
programy
s uvážením' možnosti
použití nové techniky pro dosažení největšího
vědeckého
efektu;
3. rostoucl
nutnost
kombinace
a srovnávání
různých 'druhů geode.
tických údajů -mezi sebou i s výsledky dosaženými
v jiných oborech,
za účelem
určení· geoidu
a jeho změn v čase, určení
vnítřní
stavby
Země a 'pro výzkum uzavřených
drah umělých
družic Země;
4. používání
stále se zdokonalujících
statistických
metod v rostoucl
míře v jiných vědeckých odvětvích, 'adoporučuji:
.
!

1. intenzívněji
zajišťovat
studium
a používání
moderních
statistických metod v geodézii;.
2. snažit se dojít k jednotnému
postupu, při používání
statistických
!I1etod v geodézii;
3. snažit
se o spolupráci
v oblasti
shromažďování
geodetických
informací
podle ,jednotného
prograniu
(prO' statistické
a jiné
účely].
.

Resoluce Č. 26
Mezinárodní
geodetická
asoéiaéll
zdůrazňuje
velký vědecký
význám přesného
geodetického
spojení Evropy a Afriky, kte.ré m,tlže
být uskutečněno
za 1-2 roky při použití poměrně nevelkého
pl;!čtu
astronomických
a gravimetrických
údajů, a
.
n a I é h av ě ž á d á, aby příslušné
vlády
instituce'
maximálně
podporovaly
a zúčastnily
se těchto prací; zvlášťé 'je třeba získat
nutné údaje na území Kréty, ostrovů Dodekanes
a egyptské
části
Sjednocené. arabské
republiky.

a

Resoluce Č. 27
Mezinárodní
uníe geodetická
a geofysikální
konstatuje,
že gravimetrická
metoda má základní
význam pro určení přesného
tvaru
Země, a že, nehledě na zhušťování
národníclj
gravimetrických
síti,
existují dosud v 'oblastech
kontinentů
i oceiJnů ještě velké celky"
které
nejsou
gravimetricky
prostudovány,
což má za· následek
snížf/ní přesnosti
Gdvózovaných
veličin N; ~, TI.
P t o t o d ů r a z něž
á d á všechny
země, aby urychleně
provedry gravimetrické
mapování
svého
území,
a. pódle
možnosti
i oceánů
a moří, a aby získané
výsledky
byly'přístupny
všem
,:~deckým institucím
používajlcím
tihových anomálii pro geodetické
ucely.
'
Resoluce Č. 28
Stálá komise pro zkoumání
slapových
pohybů zemské kůry
d o po ruč u j e, aby: 1. byly zřízeny stálé stanice pro zkoumání
slapů peV'né kůry zemské
na Novém Zélandu
a v Austrálii,
tj.
v oblasti protinožců
k evropským
stanicím; bl aby stanice v Buenos
Aires byla přebudována
na stanici
stálou;
3. aby byly zřízeny
stálé stanice pro studium
slapů zemské kůry v rovníkové
oblasti.
RNDr ,.

Plcha,

CSc. M. Burša

,
/
B uch a r, E.: XII. Valné shromáždění
Mezinárodní
unie geodetické/a
geofyzikální
v Helsinkách.
Věstnik CSAV, 70 (1961), 9.
12] Literární
hlidka VUGTK, 1960, 46.
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V přlštích

dnech vyjde první číslo nového časopisu

INVESTIČlil

VÝSTAVBA

Osvětluje a prosazuje zásady investiční politiky
- předevšlm otázk:Yúzemního plánování, rozml~ťování,
přípravy a řízení investié::'
Sleduje hospodářskou stránku investiční výstavby
,
- zvláště ekonomickou efektivnost, koordinaci, projek·
továnl a typizaci investic
Zabývá se kulturní úrovní investic
- zejména některými problépy .arl:hitektury, dokončováním a vybavením sídlišť
Časopis Investiční výstavba je určen pracovnlkťlm investorských orgánťl všechprťlmyslových
odvětvl, národnlch
výborťl, iprojektovýc'h a vý:z;kumných ústavťl a ú1>tředních
úřadťl a orgánů.
Vycházl 10krát v roce, jedno číslo má 32 stl'1an,
cena 4 Kčs. ,
ď

SUUnf

nakladatelstvf

technlck~lderatury

v Praze.

526.99:624/628
Lazzarinl T.
Geodezyjne pomiary odksztalceií i ich zastosowanie
w budownictwi~!o (Geodetické
merania posunov a ich
využitie v stavebníctve) 455 st rán, 243 obr., 76 tab., 1961,
Warszawa, PPWK, formát B 5.
. Y súčasnej dobe sa v zahraničí i u nás geodetické
métódy široko uplatňujú v roznych' hospodárskych
od
vetviach. Napr. v sektore stavebníctva
riešia geodeti
rad rozličných úloh. Špeciálnou, náročnou a zodpovednou úlohou je meranie, posuIÍov stavieb. V tejto oblasti
POZorujeme v posledných
rokoch prudký rozvoj. Do·'
kladom toho je aj pekná monografia prof. dr. inž. Tu'
deusza Lazzariniho, ktorá vyšla v druhom polroku 1961.
Jej autor, vynikajúci polský vedec, je profesorom na
vysokej škole technickej vo Var'šave. Je dobre známy
mnohým geodetom v ČSSR.
Vo s~ojej knihe poctáva ucelené riešenle otázok teórie a praxe geodetických meram- posunov stavieb. Látkurozvrhol do dvoch dielov s názvami: 1. Geodetické metódy merania posunov a deformácii
a 2. Všeobecné vedomosti o meraní relatívnych
posunov. Využitie
výsled"
kov mel'ania a výskumu.
Prvý diel je rozdelený na 3 častí. Prvá z nich pozo-

stáva z5 kapitol a obsahuje rozpracovanie
geodetickýph metód merania posunov po teoretickej
stránke.
Čítater sa tu oboznámi so zásadami určovania posunov
na základe porovnahia priamo metaných veličín.
V jednotlivých
kapitOláchrieši
autor tieto otázky:
urcovanie vodorovných posunov pevných bodov v trigonometrických sieťach úplných a terénnych, ďalej určovanie vodorovných posunov stanovíšť v neúplných trigo·
nometrických
sieťach, určovanie' vodorovných posunov
pozorovariých bodov na základe merania smerov, určovanie vodorovných posunov na základe merania dlžok,
dlžok a uhlov a konečne určovanie zvislých posunov
'Z výsledkov nivelačných meraní. Prvá časť končí krát·
kou úvahou o použití trigonometrickej
nivelácie pri
určovaní zvislých posunov-;Trigonometrické mikrosiete, ktoré sa v praxi v Polsku
vyskytujú, rozdeluje autor na úplné, neúplnné a terénne.
Za úplnú považuje takú sieť, ktorá obsahuje obojstranné
zámery medzi pozorovacími stanovišťami' a overovacími
bodmi. V'neprehladných
priestorocl}, napríklad v oblasti
velkých priemeselných
objektov, stabilizujú overovacie
body terčami v. skalách alebo v stenách stavebných ob· 'o
jektov. Tak vzniká neúplná sieť. V lahko dostupných oblastiach, ako sú niekedy zosuvné územia, nahradia sa
pozorované body sieťou stanovíšť. Potom sa všetky spolu
s pozorovaclmi stanovišťami i overovaclmi bodmi pospáJajú obojstrannými zámerami, takže sa taká sieť podťlbá
zhusťovacej sieti a označuje so ako terénna.
Pri určovaní vodorovných posuno.v doporučuje autor
s ohladom na výhody, ktoré z toho plynú, uvažovať smery (nie uhly) 1 napriek námitkám niektorých odborníkov (napríklad
prof. Hausbrandt).
Pre vyhodnotenie
posunov pevných' bodov uvádza sposob súčasného vyrovnania smerových rozdielov celer siete pre základné
a n·té merania podla metódy najmenších
štvorC01r a"
transformácie
p0S.unov (Helmertova transforniácia
podIa upravených
vzorcov akademika
Ryšavého). Ďalej
uvádza určovanie posunov jednotlivých
stanovíšť (vY-.
rovnanie sólobodu) podla metódy'najmenších
štvorcov
i niektorými prlbližnýml met6damJ,. Pti výpočtézvislých
posunov postupuje autor tiež podla metódynajmepších
štvorcov, podla závIslých alebo sprostredkujúcich
pozo·
vaní. Velmi dokladne sú študované otázky posúdenia
presnosti výsledkov.
"
V súčq.snej dobe presnosť elektronicky meraných dlžok
le nižšia, ako presnosť uhlová, ktorú bez.. ťažkostí dociefujeme pri meranl posunov., Preto všeobecne vzaté,
sa zatial nedajú použit siete s meranými d1žkami na
velmi presné určovanie posunov stavieb.
Do druhe; časti, čo do rozsahu najobsiahlejšej, _zaradil
autor ~ kapitoly. V nich sa zaoberá štúdiom otázok projektovania trigonometrických
a nivelačných sletí, stabllizácie a signalizácle bodov, ďalej otázok prístrojov a
zariadeni, meračských prác a vyhodnocovanie 1."ýsledkov
merania vodorovných a zvislých posunov.

1963/27
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'Literární

hlídka

--------------------~-----------_._----------

Popri teoretických
úvaháCh nájde tu čHatef mnoho
praktických
poznatkov.
Uvedené praktické
priklady
"'. vhodne doplňujú a objasňujú teorstickú časť. Cenné sú
úvahy o nutnej presnosti
ur~enia. posunov stanovíš.ť
v neúplných trigonometrických
sieťach. Našich odborníkoV zaujmé popis r6znych druh ov špeciálne upravených
hÍbkov~ch značiek, s ktorými sú u nás zatiaf nepatrné
, skúsenostt, a ktoré sa používajú v Pofsku na pozorovanie
zvislých posunov zeminy v rG'znych horizontoch [napr.
u zemných hrádzí}, dalěj zariadenia
na pozorovanie
odpruženia dna stavebných jáma
značky na meranie
sadania z,ákladu s postupným pribúdaním stavby.
V Polskuoverovali
zauJímavým sp6sobom skutočnú
presnosť určovania posunov pevných bodov pri trigonometrickej metóde. Za tým účelom zabetonovali donie:-"
ktorých stanovíšť centračné hlavice s dvoma centračnými otvormi. Vzdialenosť stredov otvorov bolů možné
priamo zamerať s vysokou presnosťou a tiež llrčiť z výsledkov trigonometrického
merania. Zisteně rozdiely sú
dobrým kritériem skutočnej presnosti výsledkov. V rám-,
ci vzájomnej spolupráce sme využili ich výsledka Pfi
zkúške novej metódy vyhodnocovania.
V tretej častí sú v 5 kratších kapHolách prebe~né
niektoré zvláštne problémy z oblastimtl,rania
posunov,
ako napr.: jednorázové meranie posunov, určovanie posunov ako rozdielov funkcií výsledkov jednotlivýclj me·
raní, teoretické a experimentálne výskumy v oblast! nie,
ktorých metód merania posunov, dalej všeobecné vedomosti o použiti pozeJ;Imej fotogrametrie
pri určovaní'
posunov ai. S ohfadom na nedostat ok teoretických riešeni niektorých otázok v dQ.nej oblasti zaradiL autor do
publikácie zaujímavú teoretickú úvahu: Posun' ako funkcia priamlJ meraných prvkov a ako rozdiel ich funkcií,
ktorú spracoval J. Gaždzicki, vedecký pracovník VŠT vo
Varšave.
Druhý dlel publikácie zacma kapitolou XV - O meraní
relatívnych
posunov
fyzikálnými
rrl e t óda m i. O účelnosti zaradenia tejto kapitoly niet
sporu.
Fyzikálne metódy merania posunov sa' často kombinujú s geodetickými. Geodet
praxi niektoré
z týchto
meraní vykonáva a spracováva. Preto má byť s nimi
obomámený .. Autor správne uvádza, že rozdelenie meracích metód na geodetické a fYzikálne so stáva nea,ktuálnym. S týmto názorom možn~ plne súhlasiť s ohfadom na prudké' prenikanie fyzikálnych meracíC'h metód
do geodézie.
Posledné tri kapitoly sú venované otázkam využitia
výsl~dkov geodetických meraní posunov v oblasti me·
chaniky zemín, zakladania staveb a tiež pozemného a
vodného stavHefstva. Spracovali ich prední pofskí odborníci v uvedených
disciplínach,
profesori
vysokej
školy technickej vo Varšave: Z W i/~U n, B. M a y z e I a
Z. M i k 1;1 C k i. Publikácia končí rozsiahlym zoznamom
literatúry [168 prflmeňov}.

v

Autor vydal- už v roce 1~52 p~blikáciU "Geode'zyjne
pomiary odkzstalcefi" [recenzovaná v Zeměměřictví roč.
1954 č. 7-8}, v ktorej predložil základné myšlienky
- svojho riešenia študovaných otázok. V novej knihe Sú/
zaradetlé p6četné nové úvahy, riešenia a výsledky, takže
tvorí súborné diel6. Tým sa aj jej .rozsah rozšíril takmer
štvornásobne.
'
Publikácia názorne dokumentuje, aký užitOk prináša
vzájomná vedecko-lecbnická
spolupráca, ktorá sa vdanei oblasti medzl československými a pofskými geodetmi
pekne rozvíja. Na mnohých mlestach autor cHuje geo.detickú literatúru ČSSR a často poukazuje na náše skúsenostia
výsledky. Na druhej strane nemožno nespome:
núť, že pofské skúsenosti nám pomohli pri riešení našich úloh.
'
. Lazzariniho monografia je cenným prínosom a obohatením odbornej geodetickej literalúry danej oblasti. Vy~
značuje saoriglnálnostou
rlešenla a presnostou úvah.
Výber látky po metodickej stránke je výborne llsporiadaný .. Pfsaná je jasne a zrozumiteIne. PoČetné príklady
a obrázky vhodne doplňujú text. Vrele ju doporu~ujeme
- nielen geodetom, ktorí pracujú v oblasti merania posu'nov stavieb, ale i ostatným, ktorí tj nej nájdu mndho
cenných poznat kov.
~
Peter MaT'čák, Václav

B. Stan~k

,Mapy"
Soubor "Poznáváme

GeodetiCký
obzor
sv.9~51 [1963} č. 1

atlasy

svět"

tvoří jednoťlivá mapová díla podávající podrobný 3
spolehlivý přehled o fyzickogeografických
a politickoadministrativních
poměrech jednotlivých států a zemí,
zpracovaný na po-dkl-adě 'nejnovějších
dostupných materiálů s použitím doplňkových mapek, vysvětlujícího
textu a rejstříku; pomohou čtenáři jak k rychlé a snadnéorientlaci
o problematice zobrazovaných
území, tak
k poznání zajímavých geografic~ých, politických i hospodářských skutečností.
V letech 1960-1970 budou zobrazena
v této malé
kartografické
encyklopedii
světa především ta území,
která jsou v popředí zájmu čtenářů. a kde čtenář najde materiál a vysvětlení na nejzajímavější otázky v současné době.
Byly vydány postupně již tyto publikace souboru
v r. 1960 CeskOtllovensko
1: 750000
Přední Indie
1: 6000000
v r. 1961 Blízký východ
1: 6000000
Zadní Indie a Indonésie
1: 6000000
v r. 1962 Sovětský svaz
1:10000000
SPOj7né státy .americké
1: 6000000
Ceskoslovens1fo [2. vydání)
1: 750000
V r-DGe 1963 se předpokládá
vydání těchto publikaci
souboru:
Velká Británie, Irsko, a .státy
Beneluxu
1: 1500000
Balkánské státy
1: 1500000
Austrálie a Nový Zéland
1: 6 000 000
,
Španělsko a Portugalsko
1: 1500000
Vol dalších letech budou zpracovány a vydány:
Japonsko a Korea
1: 3 000 000
Skandlnávské státy a Island
1: 3000000
Cína -a Mongolsko
1: 6000000
Střední Evropa
1: 1500'000
Francie a SVýcarskó
1: 1500000
Itálie
1: 1 500 000
Severní a Zápaqní Afrika
1: 6000000
Střední Amerika
1: 6000000
Jižní Afrika
1: 6000000
Evropa
1: 6 000 OOó
Asie
1:12 000 000
Střední část Jižní Ameriky
1: 6000 000
Střední Afrika
1: 6 000 oon
Afrika
1:12 000 000
Severní Amerika
1:12000000
Jižní Amerika
1:12000000
Arktis a Antarktis
1:12000 000
Svět
1:30000 000
Forma zpracování jednotlivých publikací souboru' Je
zásadně volena veqvou
skupinách, a to tak, že část
publikací bude mít pro totéž území zpracováno jak mapu fyzickogeografickou,
tak mapu politicke-administrativní [Československo, Spojené státy americké, Svaz sovětských
90cialistických
-republik, Austrálie,
"Evropa,
Asie, Severní Amerika, J!ŽRí Amerika lB. Svět), a druhá
část publika!;í komplexní mapu obecně geografickou
[fyzickopolitickou)
shrnu:jící obě složky ve vhodném
výběru do jednoho mapového obrazu.
.
Základní obsah fyzicko-geografických' map tvoří hydrografická
síť s vyznačením . splavnosti,
vysýchajících
řek a' občasných jezer; ponorné řeky, močály, bažiny,
hlavní a vedlejší průplavy, a zavodňo~cí
kanály ve výběru odpovídajícím měřítku mapy. Terén je znázorněn
vrstevnicemi, hloubky moří hloubnicemi, číselnými údajI
jsou popsány. výšky a ~loubky; výškový charakter
te'
rénu je graficky zdůrazněn
odstupňovanými
barvami
výškových vrst~v a stínovaného terénu. Volba intervalu
vzdálenosti vrstevnic o-dpovídá jak měřítkům, tak i účelu, pro, nějž jsou vrstevnice
zobrazo'vány. Obdobným
způsobem jsOU řešeny i hloubnice. Na fyzickogeogra
fických mapách "jsou pro orientaci uvedena významnější
: síCI.Hštěs větším počtem obyvatel, sídliště ma.1fcí fyzickogeografický
význam a naleziště ner.qstů. Z. dalšího
odborného doplňkového
obsahu najde" tu čtenář na
mapách relativně větších měřítek. zejména sopky činné
a vyhaslé, lávová území, gejzíry, minerálnl'zřídla,
lázně, rozvodnice pomoří 1 povodí, rezervace lapod.

1963/28

Další složky fyzickogeografického
dbsahu jsou obsaníky a jinými odborníky z ústavů, škol a jiJ;lých vědec:ženy ve' vedlejších mapách. Čtenář si doplní obraz zobrakých pracovišť. Proto je každá publikace souboru "Pozeného území mapkou průměrných ročních srážek, ledznáváme svět" výsledkem bohaté tvůrčí pJ;'áce.
nových a červencových teplot i, obrazem geologických
Kromě jiného. setká se čtenář na jednotlivých mapách
poměrů'analezišť
nerostů, a obrazem květeny a geosouboru i v doplňkových textech a rejstříku s geogragrafického' rozložehí lesfi.
fickýJ;ll názvoslovím, Zpracovaným podle zásad NázvoPolitickoadministrativní
mapy podáVají především" reslovné komise při ÚstřE\dní správě geodézie a kartolativně . podrobný obraz politickoadministrativních
pografie. Toto názvoslovípřihl1ží
k politickoadministmtivměríí zobrazovaných území, uvádějí rozmístění sídlišť,
ním poměrům zobrazovaných území a je zejména v obpředevším podle počtu obyvatel a podle administrativlastech užívajíCích nelatinských
a, orientálních
písem
ního,nebo h)ospodářského významu v klasifikaci dovolupřeváděno d,o češtiny normativním / způsobem, to j. tající určit poměrně podrobně velikostní skupinu, k Clíž kovým, který. se .staněpro
toto názvosloví výchozím
jMnotlivá sídliště patří. Na mapách podrobnějších bu·
i v populárně
vědecké literatuře,
denním tisku, rozdou vedle státních hranic, hranic zemí a hranic spolhlasu a televizi. Tím bude překonán vliv starého chákových států za~resleny také hranice krajské, provincií,
pání těchto otázek; které obsahovalo přezírání a potlavojvodství, oblastí a administrativního
'dělení druhého
čování jedněch národů druhými.
řádu.
"
V této edici
nedávno vyšla již jako pátá publikace
Hlavním obsahem vedle rozmístění sídlišť po!itickoSovetsky svaz.
,ádministrativní
mapy jsou komunikace. U podrobných
map je zakreslena 100% železniční síť; u ostatních, map
Obvyklá obálka obsahuje dvě velké mapy - admije zakreslována zákla\lní železniční síť zobrazujícírychnistrativní a fyzickou ~ v měřítku 1:10 mil. a 3 listy
IíkDvolla . dálkovou dopravu. Sjlfiiční síť je zakreslo·
se šesti mapami menšími [1:24 mil.), zr;tázorňujícími
vánapouze ,výběrem, takže tvoří se železnicemi' sOuvis- geologicko.u stavbu zemědělství, průmysl, vegetaci, lidlou komunikační síť. U podrobnějších map se rozlišují
natost a klimatické
poměI;y J;lejvýznamnějšího státu
hlavní silnice a důležité vedlejší spojovací silnice, přísvěta.
.
".
.
'
\
padněkaravanní
spoje, celostátníhio významu v . poušMnožství vedlejších mapek a grafů na rubu hlavníca
tích a odlehlých krajích: Z dalšího doplňkového obsamap doplňuje informace o zobrazeném území a jeho
hu politickoadmihistrativních
map jist,ě zaujmou zákreobyvatelícJJ,z nejrůznějších hledisek.
sy naftovodů, plynovodů, letišť apod.
Textová část obsahuje podrobnější popis území SSSR
, Politickoadministrativní
mapy jsOu doplňovány ves množstvím geografických,
geologických, klimatických
dlájšími- mapkami, které znázorňují zemědělství, 9blasti
ti 'etnografických
ú,dajů, rozbor hospodářství, průmyslu
pěstování zemědělských plodin apod. Průmyslová výroa zemědělství, popis dopravy a přehled historickéfi..1
ba se 'zobrazuje podle hlavních ,průmyslových 'odvětVí
vývoje spolu s informacemi o sovětské vědě a kultuře.
1=působem užívaným v sovětské hospodářské kartografii.
Textová část je doplněna řadou zajímavých hlubotiskoDále se připojuje vedlejší mapa lidnatosti, ~akreslující
vých fotografických
příloh a rejstříkem' zeměpisných
hustotu oSítllení' plošnými barvami a městské osídlení
názvů. Publikace vyšla v nákladu 18 000 výtisků a stojí
terči, kreslenými podle kategorií počtu jejich obyv~17,50 Kčs.
telstva.
V této edici vyšla jako šestá Pllblikace
U komplexních obecně geografických
map zahrlll.}jících výběr fyzi<;kých a poliťickoadministrativních
,prvki'l
Spojené státy americké.
.
je zpracování obsahu, jak vlastních map, tak map, doVe
standardní
obálce
jsou
obsaženy
opět
dvě
velké
plňkových řešeno obdobným způs()bem,
mapy - administrativní
a fyzická - tentokrát v meTextová část tvoří samostatnou součást každého', tiřítku1:6
mil. a 3 listy se šesti mapkami měřítka 1:18
tulu souboru "Poznáváme svět" a obsahuje tyto základmil., zobrazujícími průmysl a těžbu nerostů., zeměděF
ní k:apitoly:
ství, lidnatost,
geologickou stavbu, klimatické poměry
I. Stručný geografický přehled
a rostlinstvo Spojených států amerických.
'. U.. l'říroda'
Textová čásť obsahuje podrobný geografický
popis
m. Obvvatelstvo
území, přírodních
podmínek, obyvatelstvil" hospodářIV. Hospodářské poměry [průmysl, \Zemědělství, dopraských poměrů, dopravy, obchodu, a stručný přehled hisva a obch::Jd)
torického vývoje. Text je obohacen řadou vysvětlujících
V. Kultura
mapek, gnafů, přehledů' a diagramů otištěnýéh na rubu
VI. Administrativní dělení
hlavních map. Výběr hlubotiskových fotografií čtenáři
VII. Stručný politickohistorický
přehled.
názorhě přibližuje přírodní krásy, průmyslové i obytné
Textová část obsahuje kromě toho reště charakteris8tavby" a další pozoruhodnosti
tohoto-pejvyspěleJšího
tické fotografie. Text je připojen ve formě, brožury, vlokapiti,llistickébQ státu, Publikace vyšla v nakLadu 19000
žené do pravé obálky 19 X 27 cm se záložkou {}ro zachyvýtisků a stojí 17,50 Kčs.
cení mapy, a je doplněn rejstříkem všech názvů opatřeSoubor "Poznáváme svět" zI\racovává a tiskn~ Kartonýchstatistickýmii
věcnými údaji.
'
grafický a repJ;odukční ústav v Praze, vydává Ustřednl
Vydávahý soubor "Poznáváme svět"- má mnohostransptava geodézie a kartografie..
_
né použití při kuUurně osvětové činnosti. Při výkladech,
Kartografická
ínformační
slyžba KRU v Praze
'o současné mezinárodní
situaci a jejich politických
podmínkách velmi dGbře poslouží jako podrobný nově
shromážd.ěný a utříděný materiál podle vybraných ukaSTÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA vydala L ~líl Sezatelů p'ro území zobrilzené v jedhotlivých mapách. Při
znamu vědecké a technické literatury, ,která došla
. tozborech -Vnitřní situace' 'jednotlivých
států a zemí
do ,státnil::h vědeckých knibOven ČSSR v' letech
poslouží zejména údaje hospodářské a s nimi souvise1950-1960,
který obsahuje ve -dvou svazcích ha
jící doplňkové map k\}', kartogramy, diagramy,statisti50000 záznamů nejhodnotnější literatury z oborů
ky a jiné.
pro naši vědu a techniku nej!lotřebnějších. Seznam
Studium fyzickogeografických
podmínek rllzných částí
slouží rychlé informaci o tom, zda hle'Jané dílo je
světa' v mapách v souboru zobrazených, velmi dobře
v našem státě, ale zároveň podává i přehled o rQzposlouží při sledování vuzných
géografických
skut6Čn.ostí vyskytujících se v d81;mím tisku-, časopisech, rozmístění v knihovnách.
hlasu a televizi. Rejstřík geografických názvů pak umož.Cena Ldílu, jmenného (ve dvou svazcích), je
ní rychlé .nalezení m'ís'ta a poskytne, pokud jde o vý129,- Kčs.
znamnější místo" i' další zajímavé. informace.
Objednávky zasílejte výhradně
Jednotlivé publikace souboru jsou zpracovávány kva~
lifikovanými odborníky, geografy a zenlěměřickýmí. in.- STÁTNÍ TECHNI€KÉ KNIHOVNĚ v Praze 1,
Klefilentinum.
ženýry kartografy
a konsultoványvědeckými
pracov,
<

výlll'lvá Ústřední
správa ,geodezJe
a kartografíe
ve Státním
nakladatelství
technické '1lteratury,
n.JJ.,
spálená
51, Praha 1; tel.. 23 44'41.
- Redakce:
Ústřední
správa
geOdé, zi,e a kartografie,
);:Iybern s Í<á, ~, .f raha ,I. Vedoucí, redakce, inž. Vladislav
s,ach,UnSký. Výkonný redaktor
ínž. Jaroslav
jirmuS,ŮSGK,
Hybernská
2, praha
1, tel., 222145 až 7, '2346 68 až 9. Inzertní.
oddělení:,
SNTL, Spálená
51, Praha .1,
t.el. 234441. ,Tiskne MiR, novínářské
závotiy,
n. p., závod 1, Václav skě nám. 15, Praha 1. ~ Vychází dvanáctkrát
ročně; toto číslo vyšlo
11.' 1. 1963. Cena jednotlívého
čísla! 4,Kčs; celoroční
předplMflě
48.- Kčs. - RozŠiřuje Poštovní novinová I služba, objednávky
a před, platně
přijímá
poštovní
novinový
úřadústřední
administrace,
PN,S,- jinqřišská
14, Prah/!
1. Lze tak.ě ,objednat
u každého
po'štovniho
- úřadú
nebo dorúčovatele.
Objednávky
do zahraničívyřizuje
Poštov ní rwvínový úřad - vývoz tisku, Iínd,řišská
14, F~aha 1. - Do sazby
10.12.,1962, ,do tisku 5.1. 1963; na klad 2500 výtisku.
Pap!r: Text a příloha
7208-11/70 g, obálka 7;209-41/80g. --- Otisk doVolen jen s ud"ním
"
'
,
'
.
pr,,:~ene
a se zachovánim
autorských
práv.
A'17*310M

Geodetické přístroje

~

B{JDAPESl

theodolity

tachymetry
nivelační
stolové soupravy
planimetry
dvojité vytyčovací hranoly
měřická
pásma
pantografy
aj.

přístroje

METRIMPEI
8UDAPES

r

82 P08 202 MAĎARSKO

'"
Casopisy

Arbltrážnl praxe
Automatizace
Automobil
Domov
Dřevo
Elektrotechnický obzor
Elektrotechnik
Energetika
Geodetický a kartografický
obzor
Geologický průzkum
Hutnické listy
Hutnlk
Chemický prOmysl
Inženýrské stavby
Jaderná energie
Jemni mechanika a optika
Kožařství
Kvasný průmysl
Listy _cukrovarn ická
Mechanizace a automatizace
administrativy
Paliva
Papír a celulóza
Pod nIková. organizace

které

Maďarský podnik zahraničního
obchodu pro přístroje

telegramy IMSTRUMENT 8UDAPEST

vycházeji

ve

STÁ TN r M NAKLADATELSTVr

Počet
stran
44
36
38
74
34
68
42
78

Cena
Kčs
3,4,50
4.10,2.50
6,3,5,-

24
34
80
52
56,
62
42
38
38
26
30

4.4.6.50
3.50
5.6,5.5,3.50
5.S.-

44
34
26
52

3.50
S.3.4.-

TECH N ICKI§ LITERA TU RY

Pozemní stavby
Průmysl potravin
Přírůstky technické literatury
ve vědeckých knihovnách v CSSR
Přehled technické a hospodářské
literatury:
Energetika a elektrotechnika
Hornictví
Hutníctvf a stojírenství
Chemie a chemická technologie
Stavebnictvl
Rudy
Sdělovací technika
Sklářa keramik
Slaboproudý obzor
Slévárenství
Stavivo
Strojírenská výroba
Strojfrenství
T 62 - Technický magazfn
Technical Digest
TextU
Účetní evidence
Uhli

Počet
stran
58
62
16

48
24
64
48
44
38
44
40
76
46
44
62
94
76 92
42
42
38

';-ena
Kčs

6,..,7.3.-

9,5,15.9,9.4,-

",-

3.50
6.5.6.3,50
7.3.50
5.3,50
3.4.--

