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U příležitosti oslav 40. výročí Velké říjnové socialistické revoluce nem"žeme si nepřipamatovat
veliké zásluhy
genia revoluce V. 1. Lenina a Komunistické strany Sovětského svazu, pod jejímž vedením doznala geodesie a kartografie v Sovětském svazu velikého rozmachu. Naše čtenáře budou jistě zajímat bezprostřední osobní zkušenosti
pracovníka Výzkumného ústavu geodetického, to-pografického a kartografického v Praze Milana Burši,
absolventa
astronomicko-geodetické
specialisace geodetické fakulty MIIGAiK,
které jsou živým dokladem roz:tJojea vysoké
úrovně sovětského odborného vysokého geodetického a kartografického školství. Studentům
nejen tohoto učiliště,
ale všech sovětských vysokých škol jsou poskytovány· díky péči. Komunistické
strany a vlády Sovětského svazu
jedinečné možnosti široce založené výuky nejvyspělejšími vědeckými a pedagogickými autoritami velikého kolektivu
národů Sovětského svazu. Rovněž výběru studentů na vysoká učiliště je věnována veliká pozornost a z toho všeho
vyplývá i vysoká úroveň absolventů vysokých škol Sovětského svazu.
Zdravíme u příležitosti 40. výročí Velké říjnové socialistické revoluce studující i pedagogické pracovníky
MIIGAiK,
jakož i všechny ostatní geodety a kartografy Sovětského svazu. Blahopřejeme jim k vynikajícímvýsledkům, dosaženým v uplynulých
čtyřiceti letech, které sovětskou geodesii zařadily na první místo ve světě. Přejeme
jim do další vědecko-výzkumné
a praktické činnosti v oboru geodesie mnoho úspěchů.
Redakce
Studium astronomicko-geodetických
a kartografických disciplin na vysoké škole geodetické vyžaduje
dnes harmonické sladění hluboké teoretické výuky,
budované na široké matematicko-ťysikální základně,
s důkladno~ výukou praktickou ve všech základních
oborech příslušné specialisace. Docílit takového sladění, správného poměru celkového objemu teoretické
a praktické výuky, je úkol velice obtížný, který může
být úspěšně vyřešen pouze na samostatné vysoké geodetické škole (fakultě), která není součástí žádného
jiného studijního oboru. Je tomu tak proto, že teoretická výuka v matematicko-fysikálních
disciplinácH,
v astronomii, geofysice, teorii tvaru Země a'j. nutně
musí obsahovat prvky, které má vysoká škola
universitního typu, a praktická výuka v základních
předmětech příslušné specialisace· proti tomu vy~
žaduje prvky inženýrského studia.
Jistě bude poučné ukázat, jak je tento závažný
problém. řešen na Moskevském institutu inženýrů
geodesie, fotogrametrie a kartografie (MIIGAiK),
samostatné
vysoké geodetické škole Sovětského
svazu. Tento institut má čtyři fakulty: geodetickou,
kartografickou, fotogrametrickou a opticko-mechanickou; následující konkretní informace se. však
budou týkat jen fakulty geodetické, a sice směru
astronomicko-geodetického.
Bude vhodné uvést nejprve celkové údaje o výuce
v některých základních přípravných
předmětech
a základních speciálních předmětech.
Matematika
se přednáší celkem šest semestrů
(1, 2, 3, 4, 5, 6). V posledních dvou semestrech jsou
přednášeny
speciální partie, zvlášť pro geodeta
důležité, jako je na příklad teorie kulových funkcí,
diferenciální Laplaceova rovnice a jiné v geodesii
důležité diferenciální rovnice, diferenciální geometrie
ploch a křivek )la nich, variační počet atd. Výuka
v tomto základním přípravném předmětu je tedy
přizpůsobena potřebám výuky ve speciálních předmětech uvedené specialisace. Tak na příklad znalost
teorie kulových a jiných funkcí vyžaduje předmět
gravimetrie, teorie tvaru Země a fysika Země, vari·
ační počet vyšší geodesie atd. Jistě není bezvýznamné,

že tuto disciplinu přednáší profesor matematiky,
který vedle universitního
studia absolvoval též
geodetický institut, na němž nyní přednáší a vede
katedru matematiky a teoretické mechaniky.
Fysika se přednáší tři semestJ;"y (2, 3, 4), kromě
speciální fysiky v 7. a 8. semestru, zahrnující hlavně
elektroniku a radiolokační a elektrooptické měření
vzdáleností. Studium teoretické mechaniky trvá dva
semestry (5, 6) atd.
Ze speciálních předmětů: vyšší geodesie se přednáší
pět semestrů (5, 6, 7, 8, 9) při značném počtu hodin
(8, 8, 7, 7, 6), gravimetrie a teorie tvaru Země tři
semestry (6, 7, 8), fysika Země dva semestry (7, 8),
praktická astronomie tři semestry (5, 6, 7) atd.
Poměr objemu teoretické výuky k objemu celkové
výuky (v hodinách) u některých z vyjmenovaných
předmětu je přibližně: matematika 270/490, fysika
114/224, teoretická mechanika 80/112, vyšší geodesie
270/466, gravimetrie a teorie tvaru Země 112/200 atd.
Tyto všechny údaje uvádíme zde úvodem proto,
aby byl podán alespoň hrubý obraz o výuce základních předmětů a aby byla podtržena důležitost, jaká
je věnována teoretické výuce - i při značném roz·
sahu výuky praktické.
.
Přejděme k popisu praktické výuky, jak je cílem
tohoto informačního sdělení. Celkově lze tento důležitý úsek studia na Moskevském geodetickém insti·
tutu charakterisovat
takto: studenti jsou vedeni
k samostatné tvůrčí práci tak, ~by po skončení studia
byli schopni samostatně vykonávat práce inženýrského charakteru své specialisace. Tento požadavek
přináší praktický život, neboť v současné době, při
velikém rozvoji hospodářství, je v SSSR velká potřeba geodetických kádrů. Praktická výuka a vedení
k samostatné práci se děje mnoha formami, z nichž
nejdůležitější
zde uvedeme s povšechnou jejich
charakteristikou.
Praktická
cvičení, laboratoře,
semináře
a p.
Výuce tohoto druhu je příslušnými katedrami
věnována veliká péče a připisována velká váha.
Vedení praktických cvičení se obyčejně uskutečňuje
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alespoň dvěma pedagogy, z nichž jeden často bývá
profesor. Jsou velmi pečlivě připravována,
jejich
program je předem zveřejněn spolu se seznamem potřebné literatury a pomůcek ke každému thematu.
Pokud jde o laboratorní cvičení, jsou rozdělena na
dvě části: výklad (profesora) a praktické provedení
úlohy. Studenti jsou při nich rozděleni na dvojice
(zpravidla), každá dvojice má samostaJ;ně k disposici
všechnu potřebnou aparaturu. Tak na příklad při
laboratorních cvičeních z vyšší geodesie má každá
dvojice v laboratoři k disposici pilíř s předepsaným
přístrojem a zařízením, při laboratorních cvičeních
z gravimetrie pilíř s gravimetrem či kyvadlovým přístrojem, atd. Tím je umožněno, že po celou dobu
laboratorního cvičení jsou všichni studenti neustále
v činnosti. Výklad k úlohám se-často omezuje jen na
prověření znalostí studentů a krátkou rozpravu,
takže převážná většina předepsané doby je věnována
vlastnímu měření. Výsledky každé práce s protokolem
(při čemž každá dvojice odevzdává dvojí nezávislé
měření) se zvlášť přijímají vedoucími cvičení nebo
malou komisí, složenou z několika členů katedry.
Mnohdy má přijetí formu zápočtu.
Cvičení nelaboratorní, semináře a pod. jsou rovněž
rozdělena na dvě části: výklad a praktické řešení.
V tomto případě však druhá část bývá často velmi
malá, mnohdy odpadá vůbec. Látka je pouze ve
formě rozpravy teoreticky probrána a je individuálně
vydána úloha. Vlastní výpočty se potom provádějí
mimo učební dobu. Přijetí semirtárních prací se děje
podobně jako prací laboratorních, pouze při důkladné
znalosti teorie. Následkem tohoto opatření je, že látku
základních předmětů je nutné osvojovat si již během
semestru.
Školní

praxe

Cílem školní praxe je důkladné osvojení praktických vědomostí nabývaných v praktických cvičeních
během školního roku na základě ucelenějšího teoretického studia. Při tom se dbá na to, aby prováděné
práce
odpovídaly
předpisům, současně platným
v praxi. Školní praxe se koná po skončení druhého,
čtvrtého, šestého a osmého semestru, tedy vždy
v létě. Institut má pro ni k disposici t. zv. "geopolygon", území nedaleko města Čechov, ležící na
železniční trati Moskva-Kursk.
Na tomto území má
kromě geodetických sítí, zařízení pro astronomické
observace, měření základny, interferenční měření
a pod. vybudována též některá zařízení, usnadňující
pobyt a práci v přírodě, jako jsou stavby pro ubytování, vyhodnocování výsledků měření, sklad přístrojů atp. Po dobu školních praxí je většina pracovníků institutu na geopolygoně. Z příslušných kateder
jsou tam odvezeny potřebné stroje, přístroje, počítací a grafické pomůcky, potřebná literatura a j.
Institut vlastní důkladné zařízení pro stanový pobyt
v polních podmínkách. Je plně využito při triangulaci I. a II. řádu a při praxi z praktické astronomie.
Na školní praxi jsou studenti rozděleni do skupin
o takovém počtu pracovníků, jaký vyžaduje ten
který druh práce. Tak na příklad při praxi z nižší
geodesie jsou skupiny většinou čtyřčlenné, z triangulace a praktické astronomie dvoučlenné, z nivelace
I. řádu pětičlenné, ze základnových měření dvanácti
až patnáctičlenné.

Celkový časový rozvrh všech čtyř školních praxí,
nepočítaje tedy praxi výrobní, je 33 týdnů. Podle
jednotlivých
předmětů je školní praxe rozdělena
takto:
Předmět

Nižší geodesie (1)
Geomorfologie
Nižší geodesie (2)
F otogrametrie
Vyšší geodesie
I Praktická
astronomie
Praktická
astronomie
Gravimetrie

-

I

Semestr

I Počet

2
2

8
1
8
2

4
6
6
6

(1)
(2)

5
3

4

8
8

I

Celkem

týdnů

2

I

33

Školní praxe probíhá přesně podle časově i objemově podrobně vymezeného programu. Převážení
skupin a jejich zařízení z jednoho pracoviště na druhé
se děje v přesně stanovenou dobu pomocí automobilového parku, který institut vlastní. Nevznikají tedy
vůbec ztrátové časy, díky organisaci praxe, která je
opravdu vzorná, a její příprava vyžaduje při současné kapacitě institutu mnoho úsilí od vedení praxe
i hospodářského aparátu institutu.
O některých druzích školní praxe se zmíníme podrobněji.
Praxe z nižší geodesie (2) obsahuje (kromě důkladných rektifikací všech používaných strojů a pomůcek,
které se provádějí v 1-2 dnech před započetím
každého druhu práce): polygonometrii (3,5 km),
nivelaci III. řádu (3,0 km), dálkomě111á měření
(4--6 vzdáleností), ba:rometrickou nivelaci (10 km),
topografické mapování v měřítku 1 : 25 000 (10 km2)
a zpracování výslei!.ků všech měření.
Náplň praxe z vyšší geodesie je přibližně tato:
1. Triangulace I. a II. řádu (3 týdny): denní a noční
měření úhlů ve všech kombinacích 2" theodolitem
závodu Aerogeopribor TT -2"/6" s vahou 24 v triangulaci I. řádu a optickým theodolitem (denní měření)
metodou ve skupinách a řadách v triangulaci II. řádu,
dále určení hodnoty otočky okulárového mikrometru,
určení runové chyby, měření zenitových vzdáleností, grafické určení centračních prvků, určení excentricity heliotropu a reflektoru analytickým způsobem, místopisy bodů, rekognoskace dvou bodů
triangulace a určení výšek měřických věží pro jeden
směr a zpracování všech výsledků měření.
2. Základnové měření a komparování invarových
drátů: měření základny délky okolo 1 km čtyřmi
invarovými dráty, komparování drátů na komparátoru MIIGAiK a zpracování výsledků měření.
3. Nivelace I. -řádu: zaměření nivelačního pořadu
délky 3-4 km, zkoušky strojů a latí a zpracování
výsledků měření.
Během astronomických praxí (1 a 2) musí každý
student provést tyto práce:
1. Zkoušky přístroje, justace, určení jeho konstant
(citlivost libel, hodnotu otočky
okulárového
mikrometru, vzdálenost nití atd.).
2. Přípravu efemerid pro jednotlivé pozorovací metody.
3. Přibližné určení astronomického azimutu zaměřováním na Polárku.
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4. PřihlIžné určení astronomické šířky měřen~m
zenitových vzdáleností Polárky.
5. Přihližné určení astronomického azimutu metodou Krasovského.
6. Přibližné současné určení opravy chronometru
a astronomického
azimutu
zaměřováním
na
Slunce.
7. Určení opravy chronometru měřením zenitových
vzdáleností Slunce.
8. Určení astronomické šířky měřením zenitových
vzdáleností Slunce.
9. Určení astronomického azimutu zaměřováním na
Slunce.
10. Určení opravy chronometru metodou Cingerovou.
11. Určení astronomické šířky metodou Pěvcovovou.
12. Určení astronomického azimutu zaměřováním na
Polárku podle programu pro I. řád.
13. Určení astronomické šířky metodou Talcottovou.
14. Určení astronomické šířky měřením zenitových
vzdáleností severních a jižních hvězd.
15. Určení astronomické délky podle 1. programu
"Instrukce astronomických měření".
16. Současné určení astronomické šířky a délky metodou stejných výšek.
17• Určení opravy chronometru z měření pasážníkem.
18. Určení konstant pasážníku.
. Měření prováděná na školní praxi musí svou kvalitou vyhovovat požadavkům, stanoveným příslušnými instrukcemi. Dhá se na to při polních kontrolách i při přijímání hotových prací, které provádí
zpravidla několik pracovníků příslušné katedry. Současně s hotovými pracemi každý student musí předložit též podrobně vedený pracovní deník. Jsou-li
práce uznány za vyhovující, student obdrží (z každého druhu školní praxe zvlášť) klasifikovaný zápočet
se záznamem do výkazu studia.
Kromě hezpodmínečně povinných prací má student hěhem školní praxe (zvláště na vyšších ročnících) zpracovat určité individuální thema výzkumného charakteru, podle vlastního výhěru ze seznamů
themat, které koncem letního semestru jsou zveřejňo,
vány katedrami. Může si také individuální thema
navrhnout sám. Tím se studenti cílevědomě vedou
k samostatné vědecko-výzkumné práci i hěhem školních praxí. Vypěstovává se v nich též hádavý přístup
k pracem, vykonávaným podle existujících návodů
a instrukcí.
V ýrohní

praxe.

Výrohní praxí prochází student po zakončení
osmého semestru studia, po skončení posledního úseku
školní praxe. Předepsaná doha pro tuto praxi je
12 týdnů, studenti však většinou mají možnost
pracovat ve výrohě až do započetí devátého semestru
(24. listopadu), t. j. o 6-8 týdnů déle, mnohdy
celkem 5-6 měsíců. Před započetím výrohní praxe
student již ahsolvoval čtyřletou teoretickou přípravu a školní praxi celkového rozsahu 33 týdnů.
Může t~dy povětšině vykonávat běžné práce své
specialisace samostatIl.ě. Je poslán na některé z geodetických pracovišť geodetické praxe SSSR (aerogeodezičeskoje predprijatije) a je tam přijat do zaměstnání,
přičemž je snaha, ahy se pokud možno oheznámil
s inženýrsko-technickými pracemi různého druhu ve
své specialisaci. V tomto ohledu jsou slaďovány

požadavky vysoké školy s požadavky geodetické
praxe. Výrobní praxe se tak stává jednou ze základ·
ních forem styku a plodné spolupráce vysoké školy
s praxí. Často se stává, že vysoká škola pomůže
přetížené praxi i vytvořením
samostatného díla
svými silami, t. j. posluchači praktikanty pod vedením pedagogických pracoVJ.líků školy. Praxe naopak
velmi účinně spolupůsohí při odborné praktické výchově mladých specialistů; je za ni zpravidla na
pracovišti zodpovědný hlavní inženýr, který je také
povinen hěhem polních prací uspořádat pro praktikanty (nezávisle na jejich počtu) odhorné školení.
Student praktikant
popisované specialisace
je na výrohní praxi zaměstnán v jednom z těchto
druhů prací:
a) rekognoskace v triangulaci a nivelaci;
h) úhlová měření v triangulaci;
c) základnová měření;
d) polygonometrie;
e) nivelační měření a stahilisace v nivelaci;
f) městská triangulace;
g) astronomická měření;
h) gravimetrická měření.
Při provádění prací student zaujímá místo vedoucího příslušné měřické skupiny neho jeho prvního pomocníka. Tak na příklad při úhlových měřeních
v triangulaci pracuje buď jako ohservátor neho pomocník ohservátora. Z vlastní zkušenosti mohu také
uvést, že vedoucí pracovišť velmi vycházejí vstříc
požadavkům školy v otázce praxe praktikantů. Na
výrohní praxi jsem hyl poslán do Severokavkazského
geodetického střediska, kde jsem hyl hěhem prvních
deseti dnů seznamován s různými druhy prováděných
prací, potomhyla vytvořena a dokonale narychlo vyhavena nová pracovní skupina pro měření v triangulační síti, jej!mž vedením jsem hyl pověřen~ Prováděl jsem potom ohservaci na bodech prvního a druhého řádu; přitom první týden mi hylo povoleno provádět pouze "cvičná" pozorování za dozoru hlavního
inženýra, který po týdnu odejel, když už skupina
hyla způsohilá pracovat samostatně tak, že výsledky
měření měly přesnost, předepsanou instrukcemi pro
triangulaci prvního a druhého řádu.
Podohně jako hěhem školních praxí, i hěhem výrohní praxe se student má zahývat výzkumnou
činností. Volí pro zpracování jedno z "oficiálních"
themat, předložených katedrami,
neho si thema
zvolí sám anebo po dohodě s vedoucím pracoviště,
kde je zaměstnán. Toto thema a k jeho zpracování
samostatně získaný měřický materiál (hěhem výrohní
praxe, avšak navíc vzhledem k nutným předepsaným
pracem) mohou hýt základem diplomové práce.
Během výrohní
praxe
každý
student
musí
čtrnáctidenně posílat odpovídající katedře hlášení
o průběhu praxe, hlavně o případných! závadách.
Hlášení podává na speciálním lístku ve formě poštovního tiskopisu a s předtištěnými otázkami o tom, jaká
práce hyla studentovi svěřena, jaké má v ní potíže,
co učinil pro zpracování výzkumného thematu atd.
Kromě toho praktikant musí pečlivě vést pracovní
deník, který tvoří součást materiálů, předložených
katedře po skončení výrohní praxe. Hlavní místo
v těchto materiálech patří podrohné technické zprávě
o provedených pracích, sestavené studentem po
skončení praxe a podepsané hlavním inženýrem příslušného pracoviště, který též připojuje posouzení
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studenta' a klasifikaci jím vykonaných prací. Přijímání prací se děje formou obhajoby na katedře
před komisí, složené z řady pedagogických pracovníků.
Kromě uvedených forem praktické výuky existuje
ještě celá řada jiných, jimiž jsou posluchači Moskevského geodetického institutu systematicky vedeni
k samostatné tvůrčí práci. Jsou jimi na příklad ročníkové práce nebo projekty (na popisované specialisaci
je jich celkem sedm), jimž je rovněž katedrami
věnována velká péče a kladena na ně značná důležitost, jsou přijímány formou obhajoby atd. Dále
k nim patří dobrovolná činnost ve studentské vědecké

společnosti (Studěnčeskoje naučnoje obščestvo, SNO),
kde posluchači samostatně,
za vedení zkušených
pedagogických pracovníků, zpracovávají zvolená themata a přednášejí o nich v kroužcích SNO; nejlepší
referáty jsou potom zařazovány na pořad výroční
vědecké konference studentů (rozlišujme od t. zv.
vědecké konference institutu) atd. Nemůžeme je zde
podrobně popisovat ani činit výčet dalších. Překročili
bychom tím rámec této krátké zprávy, jejímž úkolem
je pouze ukázat, jak je na Moskevském geodetickém
institutu prováděna praktická výuka, a poukázat
při tom na výhodnost a plodnost živého kontaktu
vysoké školy s praxí.

v

Současný stav fotogrametrie v Ceskoslovensku a směry jejího dalšího
ekonomického rozvoje
Prof Ing. Dr Josef Klobouček, katedra mapování a HTÚP
zeměměřické fakulty ČVUT v Praze
Na 1. vědecké konferenci fakulty zeměměřické
v Praze byl podán rozbor sovětských fotogrametrických metod se zřetelem na jejich použití při státním
mapování. Nyní pojednáme o stavu naší fotogrametrie a o směrech jejího dalšího ekonomického rozvoje.*)
V současné době a během příštího desetiletí bude
hlavním úkolem fotogrametrie mapování v měřítkách
1 : 10000 a 1 : 5000. Předtím je třeba dokončit letecké topografické mapování celého státního území a
dohotovit novou topografickou
mapu v měřítku
1 : 25 000, potřebnou v národním hospodářství a pro
obranu vlastio$
Hlavní fotogrametrickou metodou při topografickém mapování 1 : 25 000 je u nás metoda univers ální, metoda letecké stereofotogrametrie,
prováděná na universálních strojích 1. řádu (na Zeissových
stereoplanigrafech C-5 a C-6 a na Wildových autografech A-5 a A-7).
Rovinaté kraje, asi sedminu státního území, lze mapovat fotogrametrickou metodou kombinovanou.
Polohopis se získá fotogrametricky, klasifikací fotoplánu, a výškopis se provede na fotoplánu, na jeho
šedé kopii, přímým měřením v terénu klasickými metodami. Zkoušky ukázaly, že při doplňování fotoplánu
výškopisem je účelné používat sovětského záměrného
pravítka s dalekohledem a ,,výškoměrem Stodolkevičova typu.
Třetí metoda letecké fotogrametrie, metoda diferencovaná,
t. j. způsob rozdělených pracovních postupů, byla při mapování 1: 25000 použita jen velmi
málo. Byly provedeny některé pokusné práce, které
ukázaly, že v našich poměrech nevýhody diferencované metody převažují její výhody.
Při novém topografickém mapování 1 : 25 000 nebyly u nás také použity projekční multiplexy, poněvadž tyto universální fotogrametrické stroje II. řádu
skýtají asi 2 až 3krát menší přesnost než stereoplanigrafy nebo autografy.
Měřické snímky pro mapování 1 : 25 000 byly pořizovány normálními leteckými řadovými komorami
Zeissovými nebo Wildovými (f..:.....21 cm) ve sním*) Předneseno a diskutováno na II. vědecké konferenci ,fakulty zeměměřické v Praze v únoru 1957.

kovém měřítku asi 1 : 18 000 až 1 : 26 000, což odpovídá relativní výšce letu asi 3800 až 5500 m. Jako nejvhodnější se zatím jeví snímkové měřítko 1 : 23 000.
Je výhodné ještě s hlediska ekonomického a současně
zaručuje dobrou přesnost fotogrametrického
mapování v daném mapovém měřítku.
Pokud se týče přesnosti fotogrametricky zhotovených map v měřítku 1 : 25 000 lze říci, že při porovnání s dříve u nás používanými metodami klasickými
a po srovnání s výsledky leteckého fotogrametrického
mapování v jiných státech je přesnost výškového zobrazení vrstevnic i jednotlivých kotovaných bodů
velmi dobrá a plně vyhovuje kladeným požadavkům;
rovněž v zobrazení polohopisu skýtá letecká stereofotogrametrie potřebnou přesnost.
V roce 1956 autor posuzoval přesnost dvou fotogrametricky zhotovených mapových listů 1 : 25 000.
Oba mapové listy byly vyhodnoceny. na stereoplanigrafech: jeden mapový list vojenskou fotogrametrickou službou a druhý mapový list byl vyhodnocen civilní zeměměřickou složkou. Oba mapové listy měly
zcela vyhovující přesnost a nebylo podstatného rozdílu v jejich přesnosti polohopisné nebo výškopisné,
jen vyjádření souvislosti terénních tvarů na listu
mapy zhotovené vojenskou fotogrametrickou službou
bylo poněkud lepší. V poslední době, po dobrém zapracování civilních kádrů, jakost vyhotovených topografických map v měřítku 1 : 25 000 se postatně zlepšila a dobrá je také jakost kartografických originálů.
Kdyby nyní prováděné topografické mapování
v měřítku 1 : 25 000 se mělo konat dřívějšími klasickými metodami, vyžadovalo by to několika desetiletí.
Díky letecké stereofotogrametrii lze tuto práci provést
za celkovou dobu krat~í než 10 let a letos v ro<:e1957
ji už prakticky dokončit.
V posledních letech byla věnována zvýšená pozor·
nost fotogrametrickému
zhušťování bodového pod.
kladu. Byly vykonány různé pokusy se snímkovou
triangulací. Byl vyzkoušen zp,ůsob početní, grafický
neboli průsvitkový a způsob mechanický, nazývaný
"štěrbinový". V jedné diplomn~ práci na fakultě zeměměřické v Praze byla provedena radiální snímková
triangulace v měřítku 1: 2S 000 způsobem analy-
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tickým a pro srovnání způsobem grafickým. Byly
použity jen obyčejné kopie leteckých měřických
snímků, ale přesto v polohopisném určení bodů bylo
dosaženo v průměru větší přesnosti než 0,4 mm.
Současně bylo zjištěno, že početní způsob radiální
triangulace vyžaduje asi sedmkrát delší doby než způsob grafický a že oba způsoby skýtají prakticky stejnou přesnost.
Větší význam v našich územních poměrech mají
metody aerotriangulační,
které skýtají prostorové
souřadnice vlícovacích bodů, kdežto radiální triangulací lze určit jen rovinné souřadnice těchto bodů.
Aerotriangulace byly u nás prováděny na Wildově
auto grafu A-5 a získaných výsledků bylo použito při
fotogrametrickém mapování nepřehledného horského
úzeI)lí.
Na našem státním území je poměrně hustá síť bodů určených souřadnicemi a proto při mapování
1: 25 000 bylo fotogrametrické zhušťování bodového
podkladu prováděno dosud jen v malém rozsahu. Při
fotogrametrickém
mapování ve větších mapových
měřítkách bude třeba s hlediska ekonomického těchto
metod používat ve větší míře a jejich výzkumu a praktickému použití věnovat zvýšenou péči.
Před dvěma lety bylo rozhodnuto, že k uspokojení
potřeb národního hospodářství a obrany státu bude v nejkratší lhůtě, během asi deseti let, vyhotovena nová základní' topografická mapa v měřítku
1:10000. Kromě toho se v oblastech hospodářsky
zvlášť důležitých dále buduje topografická mapa
1: 5000, neobyčejně potřebná pro různá technická podnikání a zejména při provádění hospodářsko-technických úprav pozemků. V současné době topografické
mapovánfl : 5000 tvoří podstatnou část všech mapovacích prací. Počítá se s tím, že v brzké době, po dokončení topografické mapy 1 : 25 000, se také vojenská topografická služba účastní spolu s civilní zeměměrickou službou na novém státním
mapování
1: 10 000.
Topografické mapování v měřítkách
1: 10000
a 1: 5000 nelze v tak krátké lhůtě provést jinak, než
s vydatným použitím letecké fotogrametrie, která se
u nás stává hlavní mapovací metodou. Technologické
postupy při leteckém fotogrametrickém mapování
v těchto mapových měřítkách jsou· v podstatě podobné jako při mapování 1 : 25 000. Z fotogrametrických metod přicházejí v úvahu: metoda kombinovaná, metoda diferencovaná a hlavně metoda universální.
Použití fotogrametrické metody kombinované
je
dost omezené a tímto způsobem lze u nás mapovat
v měřítku 1 : 10 000 jen asi desetinu státního území.
Mapování kombinovanou metodou lze provádět jen
v těch částech státního území, kde je možno spolehlivě získat polohopis z fotoplánu. V terénu lze za. nedbat jen tak velká převýšení, která na fotoplánu
nezpůsobí větší polohopisné chyby než 0,4 mm. Fotoplány se u nás zatím zhotovují jen v těch územích,
kde je možno optické překreslování provádět přímo,
nikoliv po více vrstvách. Pro zhotovení fotoplánů se
používá Zeissových překreslovačů SEG·I, příp. SEG·
IV, a Wildova překreslovače E·2.
Optické překreslování se provádí ponejvíce na fotografický papír s kovovou vložkou (něm. papír "Correctostat" nebo švýc. papír "Typostat"). Fotoplán vzni·

ká montáží většího počtu opticky překreslených
snímků a lze prakticky počítat s tím, že polohopisná
přesnost bodů zobrazených na fotoplánu bude asi 0,3
až 0,5mm. Jak patrno, polohopisná přesnost při mapování kombinovanou metodou není nikterak vyni.
kající, ale pro praktické účely může postačit. Přesněji
než polohopis se při kombinované metodě zobrazuje
výškopis, který se provádí přímým měřením v terénu,
při čemž za polohopisný podklad slouží šedá kopie fotoplánu, vyhotovená na papíru vyztuženém kovo·
vou vložkou.
Kombinovaná metoda má hlavně tu výhodu, že pořízení polohopisné složky mapy s použitím fotoplánu
je rychlé a poměrně levné a ,že při výškopisném měření na šedých kopiích fotoplánů se mohou zaměstnat
měřické skupiny topografů a techniků, ovládajících
jen klasické mapovací metody.
Kombinovaná metoda leteckého fotogrametrického
mapování byla dříve hojně používána při mapování
rovinatých území SSSR, ale postupně i tam se této
metody používá stále v menším rozsahu a nové mapování se nyní provádí už převážně metodami stereofotogrametrickými
(metodou diferencovanou a
v poslední době se ve větší m,íře používá metoda universální). Udává se, že metoqy stereofotogrametrické
jsou proti metodě kombinované asi o třetinu levnější.
Druhá metoda, metoda diferencovaná,
se u nás
ještě neujala a patrně ani v budoucnosti se už ve větší míře používat nebude. Tato metoda má některé výhody, ale také řadu nevýhod. Je třeba při ní používat
nejméně tří fotogrametrických přístrojů: stereokomparátoru, topografického stereometru a optického
překreslovače nebo jednoho projektoru z multiplexu.
Na stereokomparátoru se měří paralaxy bodů a z naměřených hodnot se početně určují vzájemné úhly
sklonu snímků; topografický stereometr STD·2 je
přístroj podobný stereokomparátorua
jeho šest korekčních mechanismů současně opravuje podélné paralaxy o vliv nestejné výŠky fotografování, vliv sklonu snímků a stočení; překreslovačem anebo jedním
projektorem multiplexu se obsah snímku (situační
čáry a vykreslené horizontály) převede z centrální
projekce snímku do orthogonální projekce mapy.
Z naznačeného postupu je patrno, že diferencovaná
metoda je dosti složitá a pracná a vlivem překreslování i méně přesná. Použití diferencované metody je
proto na místě hlavně tam, kde není dostatek fotog:a~etrických strojů pro mapování metodou universalnI.
V Sovětském svazu velký počet fotogrametrických
pracovišť dosud používá diferencovanou metodu ne~
jen při mapování v malých a středních měřítkách,
ale i při mapování v měřítkách větších. Četné výsledky zkoušek provedených v SSSR při mapování touto
metodou ukázaly, že ve členitém území přesnost výškového zobrazení terénu značně klesá, neboť se tu
projevují ďůsledky chyb grafických prací při kresbě
horizontál na snímku a chyby v přenesení vrstevnic
ze snímku na fotoplán. Ukázalo se také, že osobní
chyby různých pracovníků bývají při této metodě
značné a že je proto třeba, aby pro tento druh prací
byly pečlivě vybírány osoby podle stereoskopické
schopnosti jejich očí.
Podobně jako při mapování 1 : 25 000, také při mapování 1: 10000, prováděném v menším rozsahu
dvěma diplomanty zeměměřické fakulty, se ukázaly
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některé nevýhody diferencované metody, zvláště
když ji provádí jen jeden nebo dva pracovníci. Jiné
pokusné práce na stereometrech pro mapování v měřítku 1 : 10 000 se v současné době dokončují.
Nelze předem říci, že by se topografické stereometry, jimiž lze na leteckých snímcích kreslit horizontály, nedaly u nás použít pro doplnění dobrých
polohopisných map výškopisém. Předpokládá to možnost zhotovení dostatečně přesných fotoplánů i v kopčitém nebo hornatém území překreslováním po více
vrstvách. To může být ještě předmětem výzkumu.
Při mapování ve větších mapových měřítkách lze
u diferencované
metody
očekávat
nejen menší
přesnost, ale také menší hospodárnost. - Soudím, že
dosavadní stereometry typu STD-2 by se daly zlepšit
úpravou pozorovacího systému a kdyby se místo papírových kopií proměřovaly skleněné diapositivy.
Třetí metoda, fotogrametrická
metoda univers ální, metoda letecké stereofotogrametrie, je u nás
nejpoužívanější.
Fotogrametrické
stroje I. řádu,
kterých se při této metodě používá, Zeissovy stereoplanigrafy a Wildovy auto grafy, zaručují při svědomitě prováděných pracích polohopisné určení jednotlivých bodů v hodnotě asi 0,15 promile výšky letu
a fotogrametrické určení výšek bodů asi na 0,25 promile výšky letu. Podle zkušeností u nás získaných
tato metoda celkem dobře vyhovuje všem požadavkům na přesnost map v měřítkách 1: 25 000,
1: 10 000 a 1 : 5000, případně 1 : 2000 a 1 : 1000.
Z ekonomického hlediska je zvlášť důležitá volba
nejvhodnějšího snímkového měřítka, které by mělo
být pokud možno malé, ale při tom takové, aby se
při vyhodnocování spolehlivě docílilo požadované
přesnosti v polohopisu i ve výškopisu. Otázky ekonomické se přitom střetávají s docílenou přesnóstí, neboť
ta bývá při menším snímkovém měřítku zpravidla
také menší. Při použití dřívějších Wildových nebo
Zeissových leteckých měřických komor pro snímky
rozměru 18 X 18 cm, pořízených normálními objektivy (f....:.-21 cm), jsou v našich poměrech pro universální fotogrametrickou metodu zatím tato nejvhodnější měřítka:
Měřítko mapy

1: 25000
1 : 10000
1 : 5000

I

Měřítko snímku

1 : 23000
1 : 13000
1 : 9000

l

Výška letu

4800 m
2700 m
1900 m

Hlavní příčinou, proč v současné době nelze u nás
volit menší snímková měřítka a fotogrametrické mapování tím podstatně zhospodárnit, je příliš velká a
nepravidelná srážka leteckých měřických filmů, které
se u nás nyní používají. Některý druh filmu, přesto
že je neobyčejně citlivý ajemnozrnný, mívá až třikrát
větší rozdíly srážek v obou základních směrech, než
je přípustné pro fotogrametrické práce. Bylo by proto
třeba používat jen těch leteckých filmů, které vyhovují náročným požadavkům mapování ve středních
a velkých měřítkách (na př. letecké měřické filmy
Kodak, llford, Gevaert). Při použití filmů, které mají
velkou nerovnoměrnou a nepravidelnou srážku, nelze
využít vysoké kvality objektivů leteckých měřických
komor, nepodaří se vytvořit geometricky přesný op-

tický model a při vyhodnocování se potom objeví
chyby a nepřesnosti, a to nejen v polohopisném zobrazení, ale také ve výškách. Rovněž snímkové triangulace, zejména aerotriangulace, nelze s použitím·
takových filmů provádět s potřebnou přesností. Protože nemáme ani vhodné letecké fotografické desky
rozměru 15 X 15 cm, nemohla být u nás dosud použita před několika roky zakoupená Wildova letecká
měřická komora RC 7 na desky, ač je to jedna z nejpřesnějších měřických komor a snímky touto komorou pořízené lze ekonomicky zpracovat i na přesné
mapy velkých měřítek 1 : 2000 nebo 1 : 1000.
Kromě úkolů, které byly prve uvedeny, má u nás letecká fotogrametrie ještě řadu úkolů speciálních. Velké využití letecké fotogrametrie je hlavně v oboru
lesnickém.
Vyhotovuje se státní mapa lesnická
1 : 5000 (Lesprojekt v Brandýse n. L.) a na Slovensku ve velkém rozsahu lesnická mapa hospodářská
1: 10 000 (Lesprojekta, Zvolen). S velkým úspěchem
bylo před časem u nás použito letecké fotogrametrie
pro účely železniční.
Pro projekty nových železničních tratí byly pořízeny mapy v měřítku 1 : 2000,
zobrazující polohopisně i výškově pruhy území v šířce
600 až 800 m, v celkové délce asi 200 km. Další velké
použití letecké fotogrametrie je pro potřeby geologické a pro potřeby hospodářsko-technických úprav
pozemků.
V současné době může být u nás široce a ekonomicky
využito leteckých měřických snímků ve snímkovém
měřítku 1 : 13 000, a to jak při leteckém fotogrametrickém mapování, tak pro potřeby lesnické, zemědělské, geologické. a jiné. Doporučuji proto, aby celé
státní území bylo souvisle ofotografováno ve snímkovém
měřítku 1 : 13 000 a aby byl založen a veden jednotný
archiv těchto snímků, který bude našemu hospodářství
velmi užitečný. Současně navrhuji, aby nové letecké
snímkování bylo prováděno nejnovější řadovou leteckou komorou Wildovou, typu RC 5/a, která má
jeden z nejlepších fotogrametrických objektivů, jež
v současné době známe. Starší typy leteckých měřických komor by už napříště neměly být používány pro
fotogrametrické práce, od kterých se požaduje vysoká
přesnost a hospodárnost. Bude třeba také opatřit kvalitnější letecké měřické filmy. Jejich vyšší cena není
rozhodující, neboť částka připadající na letecké fotografování a fotografické práce tvoří jen asi patnáctinu
celkového nákladu na fotogrametrické mapování.
Stále větší použití má také fotogrametrie p o z e mn í.
Touto metodou se pořizují mapy a plány velkých měřítek 1 : 2000, 1 :-1000, 1 : 500 a v některých případech i v měřítku 1 : 250, když se jedná o podrobné
mapování a zejména o přesné výškové zobrazení
těžko přístupných území, jako jsou místa pro stavbu
údolních přehrad, lomy, povrchové doly a uhelné výsypkové prostory. Fotogrametricky se zjišťují kubatury a získávají výškové profily. Také při velkých
komorových odstřelech v lomech lze fotogrametricky
určovat kubaturu hornin. Rovněž pro geologický
průzkum lze s výhodou používat pozemní fotogrametrie. Jiné speciální použití pozemní fotogrametrie
je při zaměřování blízkých předmětů, při měření různých deformací, v poslední době na př. pro účely železniční při měření bezstykových kolejnic, nebo při
měření deformací citlivých fotografických vrstev,
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desek, měřických filmů a fotografic-

V příštím desetiletí očekávají fotogrametrii u nás
další velké a důležité úkoly. Po dokončení fotogrametrického mapování v měřítku 1 : 10000 a 1:5000
bude nutno přikročit - i když ne k souvislému mapování celého státního území - aspoň k mapování
četných hospodářsky důležitých oblastí ve velkém
mapovém měřítku 1 : 2000, případně 1 : 1000. Dnes
projevuje na př. železniční správa neobyčejně velký
zájem o fotogrametrické mapování železničních tratí
v měřítku 1 : 1000. Letecká fotogrametrie, prováděná
na universálních strojích 1. řádu je vhodná a dostatečně přesná i pro tyto účely. Už v dřívějších letech
byly u nás prováděny některé fotogrametrické práce
ve velkých mapových měřítkách, ale často se nara·
zilo na otázky ekonomické, neboť v některých případech letecká fotogrametrie byla z finančního hlediska
poněkud nehospodárná. Časové úspory při leteckém
fotogrametrickém mapování byly však značné.
Na zeměměřickém kongresu v Paříži v roce 1953
a zejména na posledním mezinárodním ~togrametrickém kongresu ve Stockholmu v roce 1956, byla
použití letecké fotogrametrie ve velkých mapových
měřítkách věnována neobyčejná pozornost. Dosavadní vývoj letecké fotogrametrie zřetelně ukázal, že
nové letecké měřické komory Wildovy nebo Zeissovy,
vybavené zvlášť výkonnými a neskreslujícími objektivy (Wildův Aviotar nebo lnfratar, dále Aviogon
nebo lnfragon a Zeissův objektiv Topar) a pozoruhodné pokroky, docílené ve výrobě nových druhů
fotografických desek a leteckých měřických filmů,
jakož i zlepšené konstrukce vyhodnocovacích strojů
1. řádu (Wildův auto graf A-7, Zeissův stereoplanigraf CoS)umožňují nejen velmi přesné, ale také hospodárné fotogrametrické mapování ve velkých mapových měřítkách.
Jak vysoké přesnosti lze na př. docílit na Wildově
autografu A-7 při použití měrických snímků získaných deskovou leteckou komorou Wild RC-7a, ukazují pečlivě provedené zkoušky se snímky, pořízenými z výšky 1300m ve snímkovém měřítku 1 : 7650.
Střední chyby m" a my transformovaných strojových
souřadnic byly pouhých S cm a grafická přesnost vyhodnocení mapy v měřítku 1 : 1000 byla 10 cm ve
skutečnosti. Vzdálenosti do 20 m bylo možno určit
z odečtených nebo auto grafem registrovaných souřadnic s přesností S cm, graficky s přesností 14 cm.
Střední výšková chyba signalisovaných a foto grametricky určených bodů byla 13 cm, což odpovídá 0,1
promile výšky letu. - Při jednom z pokusných leteckých fotogrametrických měření prováděných v Rakousku bylo docíleno ve fotogrametrickém určení polohy bodů přesnosti až 6 cm, ve výškách S cm; maximální výšková chyba byla 23 cm. Střední chyba
ve fotogrametricky určených vzdálenostech signali-

4. října
ské vědy
a technika
sovětským
prostoru.

sovaných bodů byla 11 cm; maximální chyba v délce
SOOm byla 24 cm.
Pokroky v oboru letecké fotógrametrie a pozoruhodné výsledky, docílené při zkouškách fotogrametrického mapování ukazují, že také u nás je třeba
v příštích letech velmi vážně počítat s rozsáhlým použitím fotogrametrie ve velkých mapových měřítkách.
Je proto třeba získat předstih a dobře a včas připravit všechny technologické postupy, včas obstarat potřebný počet fotogrametrických
strojů a všechny
další pomůcky pro rychlé a hospodárné fotogrametrické mapování ve velkých měřítkách. Dnes je už
téměř jisté, že pro velká mapová měřítka přichází
u nás z fotogrametrických metod v úvahu hlavně metoda universální,
která zaručuje hospodárnost prací a svou přesností vyhovuje pro měřítka 1 : 2000,
1 : lQOOa ve zvláštních případech i pro mapové měřítko 1 : 500.
Novodobé letecké měřické komory, na př. Wildova
komora RC-7a, s použitím speciálních fotografických
desek a při vyhodnocování na Wildově autografu
A-7, umožňují používat značně menšího snímkového
měřítka, než tomu bylo u nás dosud a tím podstatně
urychlit a zhospodárnit fotogrametrické mapování
nejen ve středních ale i ve velkých mapových měřítkách. Při použití nejnovějších fotogrametrických
strojů 1. řádu bude možno i v našich poměrech provádět dobré mapovací práce mnohe'm ekonomičtěji,
asi v těchto měřítkách:
Stereofotogrametrické
vyhodnocení v měřítku
1
1
1
1
1

: 10000
: 5000
: 2000
: 1000
: 500

I

Snímkové měřítko
1
1
1
1
1

: 20000
: 15000
: 10000
: 7000
: 5000

Úspěšné a ekonomické provádění fotogrametrických prací v příštích desetiletích již nyní vyžaduje
zmodernisování a doplnění naší dosavadní fotogrametrické výzbroje. Současně bude třeba používat
i leteckých měřických komor o kratší konstantě (f .
100 mm), což se rovněž projevízhospodárněním
mapování.
Zvýšení přesnosti fotogrametrických prací umožní
registrace souřadnic na autografech nebo stereoplanigrafech a zavedení elektronických počítacích strojů.
Mapovací metody letecké fotogrametrie, kterým se
dříve mohlo vytýkat, že jsou to v podstatě jen metody grafické, stanou se metodami číselnými a svou
přesností se v praxi vyrovnají dřívějším mapovacím
metodám, které už nyní - po stránce ekonomické s novodobými metodami letecké fotogrametrie ve většině případů soutěžit nemohou.

1957 byla v Sovětském svazu vypuštěna první umělá družice Země. Na tomto úspěchn sověta techniky mají nemalý podíl i geodeti a geofysikové Sovětského svazn. Socialistická věda
dokázala tak SVOll převahu nad vědou a technikou západních kapitalistických států. Přejeme
vědcům, aby tuto převahu potvrdili dalšími novými úspěchy v průzkumu meziplanetárního
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K otázce výpočtu trigonometricky měřených výšek ve vysokých horách
Ing. Bořivoj Delong, kand. techn. věd, VÚGTK Praha

526.38(23)

Výpočet trigonometricky měřených výšek ve vysokých horách na Slovensku vyžaduje přesnějšího vzorce, než
jaký se uvádí v učebnicích geodesie. Je podáno odvození takového vzorce pro největší vzdálenost 3 km a výškový
úhel 30° s přesností 1- 2 cm. Postup výpočtu je upraven tak, že je možno použít dosud užívaného vzorce a známých výpočetních formulářů, avšak k výsledku je, třeba připojit dvě korekce, které se vyjmou z vhodných nomogramů.
(Redakci došlo 18. 4. 1956.)
1. Úvod

od měřeného úhlu

Závěrečná etapa triangulace čs. jednotné trigonometrické sítě se odehrává na Slovensku v oblasti vysokých hor. S hlediska trigonometrického určování
výšek je závažnou zvláštností tohoto území okolnost,
že výškový rozdíl mezi dvěma sousedními body nabývá značné velikosti na poměrně krátkou v~dálenost. Výškový úhel IX dosahuje v maximálním případě až 30° na vzdálenost nepřevyšující 3 km.
Je pochopitelné, že tyto obtížné podmínky kladou zvýšené požadavky na exaktnost vzorce pro výpočet trigonometricky
měřených výšek. Praktické
, výpočty v triangulačním operátu ukázaly, že těmto
zvlášť náročným požadavkům nevyhovuje již ani
přesnější vzorec, kterého se dosud běžně užívá při
velkých výškových rozdílech a který je uveden v Návodu A z r. 1940 (str. 214, §230, odst. 4) nebo v učebnici "Geodesie" akad. J. Ryšavého (SNTL Praha
1955, II. díl, str. 22). Jednodušší a méně přesný vzorec, uvažující kromě rovinného převýšení pouze vliv
refrakce a prvního členu zakřivení zemského povrchu,
nevyhovuje tím spíše (viz Návod A z r. 1940, str. 213,
§ 230, odst. 1). Při značných výškových rozdílech,
jaké se vyskytují ve slovenských horách, poskytují
oba vzorce výsledky nepřesné a chybné již v decimetrech.
2. Odvození

přesného

IX

o známou refrakční opravu (!

=

IX'

IX -

(1)

(!,

takže úhel IX' můžeme rovněž pokládat za známý.
Protože kruhová vzdálenost
Sk se vypočte ze souřadnic koncových bodů A a B, je středový úhel
S =

Sk
Ii'

(2

)

také veličinou známou. V· trojúhelníku ABC známe
tedy stranu AC = R
VA a dva úhly k ní přilehlé
90°
IX' a s, takže musí platit sinová poučka

+

+

+ VA
+ VB

.*:R

R

+

sin {90° - (IX'
sn
sin (900.
IX')

+

vzorce

Praktická potřeba přesného výpočtu trigonometricky měřených výšek i pro oblast vysokých hor na
Slovensku si vynutila odvození přesnějšího vzorce,
než jaký je uváděn pro vdké výškové rozdíly v učebnicích geodesie. Základním požadavkem bylo, aby
i pro maximální převýšení 1 000 m a největší vzdálenost sousedních bodů 3 km nepřesn?st výsledného
vzorce nepřesáhla 1-2 cm. Vyšší číselná přesnost
byla by totiž zbytěčná, protože vliv chyby ve výškovém úhlu IX a nejistota refrakčního koeficientu k tuto.
hodnotu vždy převýší.
Postup odvození sledujeme na obr. 1, ve kterém
značí A výchozí bod a B koncový bod spojnice AR,
podél které se výškový rozdíl trigonometricky určuje.
Nadmořské výšky bodů A aBoznačme VA a VB a výškový úhel v počátečním bodě IX. Povrch Země můžeme pro uvažované vzdálenosti pokládat za kouli
o jednotném poloměru R ~ 6381 km. Vzdálenost Sk
mezi sousedními body A a B se vztahuje na povrch
referenční koule a představuje tudíž délku kruhového oblouku, jemuž přísluší středový úhel s. Při trigonometrickém určování výšek jsou známými veličinami nadmořská výška v počátečním bodě VA' výškový úhel IX a souřadnice bodů A a B; hledanou veličinou je výškový rozdíl ,6 V = VB - VA'
Odvození hledaného vzorce nám umožní trojúhelník ABC. Výškový úhel IX' přímé spojnice AB se liší

Tento výraz upravíme na tvar

+
+

R

+

R
VA
R
VB
VB = (R

"

cos

IX' •

coss - sin
cos IX'

+ VA) . (cos s -

IX' •

sin s

sin s. tg 1X')-I,

(3)

který platí pro kulovou referenční plochu exaktně.
V dalším rozvineme druhý činitel na pravé straně poslední rovnice podle binomické věty v nekonečnou
řad~. Její 'poměrně rychlá konvergence dovoluje,
abychom se v rámci požadované přesnosti omezili jen
na první tři členy rozvoje, tedy

+ cos

Středový
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+

(cos s - sin s . tg 1X')-1 = cos -113
sin s. tg IX'
cos-3s. sin2s. tg21X'

-213 •

+

úhel s vyjádříme

+ ...

nyní pomocí vztahu (2)
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a funkce sin B a cos B rozvineme opět v řadu s omezením na členy do druhého řádu, což při našem požadavku přesnosti úplně stačí. Platí tu
(cos

sin

B •

tg ex')-l=

(1 -

i .tg ex'+ (S21 -

S2 )-2 S

+ (1 (cos

B -

2~2

B -

.
sm

•

B •

tgex')-1 _
- 1

Sl

+R2·tgex•

)-1+
)-3

S2
2~2

2~2

3. Poznámky

S2

. R~ . tg2ex'

+ 2R2
S~ + Sk
R.

'+

tg ex

1:0. V = Sk .• tg ex

S~

S~.

,

+ VB = R + VA + 2R + 2R2 •VA + Sk . tg ex +
+ SkR·

V

A·

.

,

tg ex

+ S~
R .tg

2'

ex

S~
+ R2·

V

A·

2'

tg ex •

Čtvrtý a osmý (poslední) člen na pravé straně této
rovnice můžeme opět zanedbat, neboť jejich hodnota
nedosahuje 0,5 mm ani pro Sk = 3 km, VA = 3000 m
a ex= 30°. Dostáváme tak hledaný výškový rozdíl
vetvaru

výpočtu

První a druhý člen na pravé straně výsledného
vzorce (5) představují hodnotu rovinného převýšení
mezi sousedními body A a B a vliv refrakce a zakřivení zemského povrchu. Oba členy spolu s koncovkou
v - h tvoří vzorec

2'

Poslední výraz dosadíme do rovnice (3), odkud plyne

R

k číselnému

+ I-k
2R. S~ +

v -

h,

kterého se v našem triangulačním operátu běžně používá k výpočtu trigonometricky
měřených vý~ek.
Vzorec.(6) je také uveden v NávoduAz r. 1940 (str.
213, § 230, odst. 1) a dosud užívané výpočetní formuláře pro trigonometrické výšky jsou sestaveny pr.•dle
něho. Vidíme tedy, že se přesný vzorec (5), platný
i v podmínkách vysokých hor naší republiky, liší od
jednoduššího vzorce (6) jen v tom, že obsahuje navíc
opravný člen
I'"

O

1=

VA

+ R·
Sk·

tg ex

S
k·

tg ex •

S~

To znamená, že výpočet výškových rozdílů můžeme
provést i pro vysokohorské podmínky podle jednoduššího vzorce (6) s použitím známých formulářů,
Sk V
S~ .tg 2' ex .
avšak k výsledku musíme připojit korekci (7), kterou
R· A· tg ex'
R
určíme buď početně nebo vyjmeme z vhodného diagramu.
Vrátíme se nyní ke vztahu (1), abychom vyjádřili
Návrh dvou diagramů, z nichž první řeší rovnici
poslední rovnici pomocí měřeného výškového úhlu ex.
(7) pro cíle převýšené, t. j. pro výškové úhly kladné,
Především vyslovíme zjištění, že v rámci požadované
přesnosti je lhostejné, vystupuje-li u třetího a čtvr- ,a druhý pro cíle snížené, tedy pro exzáporné, je podán
tého členu na pravé straně rovnice (4) úhel ex'nebo ex, na obr. 2 a 3. Do diagramů vstupujeme vždy s hodnotou nadmořské výšky počátečního bodu VA a
protože rozdíl e mezi oběma úhly dosahuje při vzdás hodnotou převýšení Sk. tg ex,které známe z prvního
lenosti Sk = 3 km jen 6". Dosadíme proto vztah
členu rovnice (6). Obě hodnQty se protínají v bodě,
(1) jen do prvního členu rovnice (~) a provedeme
jemuž přísluší v síti k~ivek kóta, představující opravu
úpravu
podle vzorce (7). Z obou diagramů je rovněž zřejmé,
tg ex'- tg (ex_ n) _ tg ex- tg e _
od jaké nadmořské výšky VA a od jakého převýšení
o: 1
tg extg e Sk • tg exje nutno korekci (7) již zavádět, má· li být
zachována přesnost 1-2 cm.
= (tgex - e) (1 - e . tg ex)=
Opravný člen (7) lze řešit také nomograficky. Rov= tg ex- e - e . tg2 ex e2• tg ~.
nice (7) se dá zobrazit sdruženým spojnicovým nomoSpokojíme-li se za nejnepříznivěj~ích podmíD.ek (Sk = gramem zvlášť pro cíle převýšené a pro cíle snížené.
= 3 km, VA = 3000 m, ex= 30°) s přesností výsledVýsledný vzorec (5) se vyznačuje dále tím, že obného vzorce 2 cm, můžeme zanedbat členy e. tg2ex sahuje kruhovou vzdálenost Sk sousedních bodů A a
a 2 • tg ex,takže bude platit
B, vztaženou na povrch referenční koule. Kruhová
vzdálenost Sk se určí z rovinné projekční vzdálenosti
Sk.
Sp, vypočtené ze souřadnic koncových bodů A ~ B,
tg ex, = tg ex- e = tg ex- -.k
2R
podle jednoduchého vztahu
Dosazením tohoto vztahu nabývá rovnice (4) výS _ Sp
sledného tvaru
k m'

1:0. V = VB - VA = Sk . tg ex'

+

+ 2~ +

+

+

+

e

Oznáčíme-li konečně výšku stroje nad kamenem v a
výšku signálu nad kamenem h, dostaneme výsledný
vzorec v úplném tvaru

kde m je délkové skreslení použitého zobrazení.
Vzorce pro výpočet trigonometricky měřených výšek,
uváděné v různých učebnicích geodesie, vesměs zanedbávají i pro velké výškové rozdíly diferenci Sk - Sp, což je hlavní příčinou jejich nepřesnosti. V naší
republice v oblasti maximálního délkového skreslení
Křovákova zobrazení dosahuje diference Sk - Sp
při vzdálenosti Sk = 3 km velikosti 42 cm, což při
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IX = 30° poškozuje výsledný výškový rozdíl hodnotou 24 cm. Při použití Gaussova zobrazení byla by
nejistota výsledku mnohem vět~í, protože délkové
skreslení nabývá tu větších hodnot. Z toho plyne, že
kruhovou vzdálenost Sk musíme zavádět do výpočtu
s přesností na 2-3 cm a že je dále nutno vypočítat

ze souřadnic projekční .vzdálenost Sp se stejnou přes~
nosti.
Avšak kruhová vzdálenost Sk se uplatní jen
v prvním členu výsledného vzorce (5); V rámci požadované přesnosti výsledku je totiž lhostejné, dosadíme-li do druhého a třetího členu tohoto vzorce hod-
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QrI.l

Napa délkového skreslení

notu Sk nebo Sr Tato okolnost umožňuje, abychom
výpočet podle vzorce (5) provedli s projekční délkou
Sl>' vypočtenou ze souřadnic, pokud k výsledku připojíme další opravný člen

Křovákova zobrazení

O2
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v ČSR.

= Sk • tg ~'- Sp . tg ~ = Sp .tg ~. (~ - 1) =
1- m

=

Sp • tg ~ . --

m

.

•

'Vt
De I ong: K' otazce vypocu

t'ngonometnc . k y merenyc
vv,
h vyse
'v
k ... ~

S dostačující přesností lze také klást
O2 = Sp • tg oe • (1 - m)
(8)
Pro praktické výpočty s použitím Křovákových rovinných souřadnic hyla rovnice (8) zohrazena spoj.nicovým nomogramem, kterýje předveden na ohr. 4.
Znaménko výsledné opravy se určí podle těchto zásad: Je-li délkové skreslení menší než 1 čili záporné,
má oprava O~ stejné znaménkó jako výškový rozdíl
Sp • tg oe. Tento případ nastává v pásmu, jdoucím
středem naší repuhliky (viz ohr. 5). Je-li však délkové
skreslení větší než 1 čili kladné, má oprava O2 opač~é
znaménko než výškový rozdíl Sp • tg oe. Tento případ
nastává v ohou okrajových pásmech, sledujících Průhěh severních a jižních hranic našeho státu. Je tedy
zřejmé, že k vyhledání korekce O2 potřehujme mapku
repuhliky se sítí ekvideformát, kótovaných hodnotami délkového skreslení pro určitou vzdálenost (na
ohr. 5 pro 1 km).
Z uvedených skutečností nyní plyne závěr, že se
výpočet trigonometrického výškového rozdílu ve vysokohorských podmínkách sprostředkovává takto:
K přihližnému výškovému rozdílu, vypočtenému ve
známém formuláři podle vzorce (6) s použitím projekční délky Sp, připojíme korekce 01 a O2, První
z nich vyjmeme z diagramu na ohr. 2 neho 3, druhou
z nomogramu na ohr. 4. Tak získáme výsledný výškový rozdíl.
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Jetřeha
ještě připomenout, k jakým následkům
vede zanedhání ohou opravných členů 01 a O2, Je
známo, že se jednotlivé trigonometricky určené výškové rozdíly spojují v dlouhé pořady, na jejichž koncích hýva-jí zpravidla pevné výškové hody státní nivelace. Ve vysokých horách se většina výškových
pořadů dělí na dvě části, z nichž první, stoupající vede
z údolí na hřeheny hor a druhá, klesající směřuje zase
z hřehenů do sousedních údolí. Ve stoupající části
pořadu je oprava 01
O2 ve vysokohorských ohlastech Slovenska pro Křovákovy souřadnice u každého
výškového rozdílu kladná, v klesající ~ásti pořadu je
oprava 01
O2 stále záporná. Vliv zanedháni této
opravy ve stoupající části pořadu je tedy do značIié
míry kompensován týmž vlivem v klesající části pořadu, takže připojení k nivelačním výškám v údolích
nemusí vykazovat nepřípustné odchylky. Avšak zanedhání opravy 01
O2 systematicky poškozuje přesnost trigonometricky měřených výšek v tom smyslu,
že vypočtené výškové kóty hodů uvnitř pořadu jsou
nižší než ve skutečnosti a tato diference je tím větší,
čím více je hod vzdálen od koncových hodů pořadu.
Z toho plyne závěr, že přesného vzorce (5) pro výpočet trigonometrických
výšek je nutno používat
vždy, postupuje-li výškový pořad z údolí do hor,
i když některý opravný člen 01 neho O2 nedosahuje
hodnoty 1 cm.

+

+

+

Geodetické systémy a příčiny jejich vzniku
Ing.

Vladimír

Forman,

ÚSKG,

Praha

Popis okolností, za jakých vznikají geodetické systémy souřadnicové a výškové soustavy.
rozdílnosti srovnávacích hladin - středních hladin moří.

526.81/.88:526.36
Příklady. Příčiny

Protože se nyní u nás mění geodetické základy
Socialistická technická díla již často přesahují
a při tom se zavádí nový souřadnicový i výškový
hranice jednotlivých států lidově demokratických
systém a v dohledné dohě i gravimetrický systém,
a SSSR. Jejich projektování a vytyčení a rovněž
chtěl hych se pokusit v tomto článku vylíčit, za
potřeha jednotné souřadnicové soustavy z důvodu
ohrany nutí upustit od geodetických základů vy- jakých předpokladů vznikají nové geodetické systémy.
hudovaných na úzkém zájmu jednoho státu a sjedV hěžném mínění se soudí, že souřadnicový a výšnotit je pro všechna území táhora míru.
Než přejdeme k vlastnímu jádru věci, pokusme se kový systém se mění neho je stanoven počátečním
(nulovým) hodem a případnými dalšími údaji vztahuvyjasnit si některé potřehné pojmy. Zohrazovací
jícími se k počátku (orientace) a pod. Je nutno si
soustava na rozdíl od zohrazení je dána nejen mateuvědomit, že zde jsou i jiné faktory, které často
matickým způsohem převodu zeměpisných souřadnic
vytvoří nový systém.
na rovinné souřadnice, ale i číselně stanovenými
zohrazovacími údaji. Může hýt doplněna speciálními
Souřadnicový systém je určen hlavně:
zohrazovacími tahulkami, platícími jen pro uvažo1. Volhou rozměrů zemského elipsoidu.
vanou zohrazovací soustavu.
2. Zohrazením (zohrazovací soustavou) s volhou
Souřadnicová soustava je především charakteriso- 'počátku souřadnic.
3. Triangulací.
vána zvoleným počátkem a orientací os souřadnic.
4. Způsohem vyrovnání trigonometrické sítě.
Může hýt i samostatná souřadnicová síť pro menší
5. Volhou rozměru sítě.
území, na př. při investiční výstavhě továren, se
6. Polohou sítě na elipsoidu.
zvoleným vlastním počátkem a pod. V téže souřadnicové soustavě může existovat i více geodetických
Výškový systém je určen hlavně:
souřadnicových systémů, na př. podle různé polohy
L Střední hladinou moře.
trigonometrické sítě v dané souřadnicové soustavě.
2. Výchozím hodem.
3. Nivelační sítí (měřením).
Analogicky mají, na př. některé doly, určitá města,
4. Způsohem výpočtu a) vyrovnáním sítě,
vlastní výškovou soustavu ("horizont") na rozdíl od
h) zaváděním oprav z neoficiálního výškového systému. Název "souřadnicové
rovnohěžnosti
hladinoa výškové systémy" se užívají pro rozsáhlejší území,
vých ploch a po~.
státy a pod. Souřadnicové systémy platí nejen pro
rovinné, ale i zeměpisné a jiné souřadnice.
Jakmile se i jen jeden z těchto faktorů u geode-
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tickýc\ základů mění, mění se i souřadnice a nadmořske výšky bodů základní (prvotní) sítě a tím
i celého bodového pole vyplňovací sítě někdy v rozsahu celých států. Tím se změní i souřadnicové nebo
výškové (případně gravimetrické) systémy - soustavy, i když se ponechá název geodetického systému
nezměněný.
U souřadnicového systému není třeba k prvním
dvěma bodům (elipsoidu a zobrazení) nic dodávat.
Nutno však vysvětlit blíže bod 3.
Systém je též dán prvotní trigonometrickou sítí,
t. j. fysickou 'sítí a jejím zaměřením. Změní-li se
tato síť, mění se i geodetické základy. Na př. souřadnice bodů delimitační triangulace a státní hranice
na polsko-čs. hranici, ačkoliv triangulace byla počítána v Křovákově zobrazení, nestaly se přece souřadnicemi v systému čs. jednotné trigonometrické
Iilítě. Při pozdějším určení totožných trigonometrických bodů v čs. jednotné trigonometrické síti, případně podrobných bodů státní hranice, byly shledány
rozdíly (přes 20 cm). Novým vyrovnáním trigonometrické sítě I. řádu do základní trigonometrické
sítě by vznikl též jiný geodetický souřadnicový
systém, i když by bylo zachováno Křovákovo zobrazení a stejné výchozí hodnoty. Totéž platí i u výškových systémů.
K bodu 4. Změna postupu vyrovnání prvotní
'(základní) trigonometrické sítě též způsobuje změnu
souřadnicového systému. Jako ne zcela vhodný příklad uvádím převyrovnání
trigonometrické
sítě
I. řádu v západních Čechách v r. 1928-37, neboť
byly změněny souřadnice jen v části státního území.
Rovněž změnou polohy prvotní trigonometrické sítě
na elipsoidu dochází k změně souřadnicového systému.

Souřadnicový
systém

Elipsoid

U výškových systémů se mění systémy volbou
výchozího moře, zjištěním jeho středilí hladiny (mění
se během doby pozorování), stanovením a stabilisací
výchozího bodu (nulového), novým připojovacím
pořadem nebo zapojením výchozího bodu do sítě,
každým novým zaměřením prvotní (základní) sítě
(přeměřením), způsobem vyrovnání [na př. v celku
nebo po částech, metodou nejmenších čtverců nebo
přibližnými (aproximativními) metqdami], zaváděním různých oprav z nerovnoběžnosti hladinových
ploch, jako jsou opravy orthometrické, normální
orthometrické, dynamické, normální, a převzetím
podkladů pro výpočet oprav. Vzala-li by se na př.
pro určení normálních oprav základní nivelační sítě
jiná mapa tíhových anomalií, 'mění se tím i nadmořské normální výšky nivelačních bodů.
Zaměřením čs. jednotné nivelační sítě I. řádu
vznikl též nový výškový systém, ačkoliv nadmořská
výška základního nivelačního bodu Lišov se nezměnila (Jaderské moře) proti rakousko-uherské
nivelaci I. řádu, resp. nivelační síti ininisterstva
veřejných prací.
Čs. jednotná nivelační síť I. řádu v Jaderském
výškovém systému byla vyrovnána samostatně pro
české kraje a část slovenská byla připojena na část
českou jako danou (pevnou). Důvodem k tomu bylo
jen malé zjištění diference (do 1 cm) proti síti vyrovnané najednou pro celé státní území, takže tyto
diference neměly technický význam [1]. Zamezila se
tím další změna nadmořských výšek nivelačních
bodů v českých krajích a tím i zavedení nového
výškového systému. Kdyby však bylo převzato
přesto celkové vyrovnání jako geodetický základ,
vznikl by tím v českých krajích ještě o jeden výškový
systém více.

Zobrazení
(Zobrazovací soustava)

Trigonometrická
síť

Způsob výpočtů

Dřívější katast~ální systémy označují se podle návodu "B','.

Bessel

Do roviny nezobrazován

1. řád býv. rakouskouherského Vojenského zeměpisného ústavu

Jen zeměpisné
nice

"Křovákův"

Bessel

Obecné konformní kuželové

Jednotná trigonometrická
síť katastrální

Vyrovnání ve dvou čá·
stech (již. Slovensko)

Delimitační
(Křovákův)

Bessel

Obecné konformní kuželové

Delimitační triangulace

Gauss-Kriiger
německý
(s«)uřadnicový systé~
r. 1946)

Bessel

Gaussovo příčné válcové
konformní
a) 3° pásy (DRG)
b) 6° pásy (DHG)

Základní
českomoravská

Souřadnicový systém
r. 1952

Krasovskij

Gaussovo

Jednotná
strální

"Ergebnisse ...

"

Do německé trig. sítě
vyrovnána část základní
trig. sítě a do ní transformována jednotná trig.
síť katastrální

trig. síť kata-

I
Souřadnicový systém
r. 1952 - po vyrovnání

Krasovs~j

I

Gaussovo

Základní trig. síť (ZTS)

I
Pro ostatní systémy se použije vhodné
šova soustava a pod.

o:l<načení,na př. souřadnicová
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souřad-

soustava

do
Síť transformována
přibližné mezinárodní sítě
Síť vyrovnána v mezinárodním bloku sítí zemí
lidově demokratických a
SSSR. Síť 1. ř. vyrovnaná
do ZTS.

Grossenheim 1., Bene-
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Přestože pn výpočtu čs. jednotné nivelační sítě
I. řádu zůstala nadmořská výška základhího nivelačního hodu Lišov nezměněna proti výšce v rakouskouherské nivelaci, resp. nivelační sítí ministerstva
veřejných prací, přece vznikl nový výškový systém,
který sice v okolí Lišova se neliší od předchozích
systémů (v celých Čechách nejvýše o 57 mm), na
Moravě však rozdíl stoupá na 150 mm a na Slovensku je dosti rovnoměrně rozložen (u Košic 175 mm).
Bylo nedostatkem, že na rozdíl tohoto nového výškového systému s předcházejícími není žádnou právní
nórmou poukázáno a tyto různé výškové systémy
nehyly ani nijak rozlišovány jiným označením.
Ahy hyl zjevný systém, ve kterém je měřický
elahorát proveden a nehylo třeha až v případě potřehy podrohně věc zjišťovat, je nutno všechny mapy
(plány), seznamy souřadnic a nivelačních údajů
zřetelně označovat, v jakém souřadnicovém a výškovém systému jsou zpracovány. Týká se to jak Ú()vě
zpracovávaných
elahorátů,
tak nutno postupně
i starší elahoráty označovat.
Mezi některými výškovými systémy je malý roz-

Výškový systém
Č.

..

--~_.

Návrh názvu
pro mapy

I Značka
užívaná
v nivelaci

1

Výškový
systém
jadranský MVP

(MVP)L

2

Výškový
systém
jadranský Strečno

(VZÚ22-26)S

3

Výškový
systém N.N.
(Severní moře)

4

-5

6

7

--8

-9

Výškový*)
systém'
jadranský CSJNS

(ZÚ)L

Výškový
systém
haltský - po
vyrovnání

Popis

I

v čes.
krajích

I Slovensku
na

A.N.

-

Původní rakousko-uherská nivelační síť a na ní připojená
síť přesných nivelaci ministerstva veřejných prací.

-

S

Nivelační síť vyhudovaná ha Slovensku hýv. čs. Vojenským
zeměpisným ústavem vr.1922-1926, vyrovnaná po částech.
Výchozím hodem hyl původní nkousko-uherský základní
nivelační hod Strečno

N.N.

-

Nivelační síť hýv. Zeměměřického úřadu na území hýv. Protektorátu vyrovnaná na německou síť (1939-1944) a na ní
v r. 1944 připojená nivelační síť hýv. čs. Vojenského zeměpisného ústavu na Slovensku. Výchozí hod "Normální nula".

-

L

Nivelační síť hýv. čs. Vojenského zeměpisného ústavu na
Slovensku vyhudovaná v r. 1922-26, vyrovnaná však v r.
1944 na síť v N. N., ale od výšek N. N. odečteno 248,6 mm.

A.N.

-

Síť vyhudovaná hýv. Zeměměřickým úřadem na území hýv.
Protektorátu. Výchozí hod Lišov s původní nadmořskou
výškou z rakousko-uherské nivelace, t. j. od výšek N. N.
odečteno 248,6 mm.

L

Čs. jednotná nivelační síť vyrovnaná ve dvou částech (nejdříve české kraje a na ně připojené Slovensko). Výchozí hod
Lišov s I'ů,:odní výškou z rakousko-uherské nivelace.

Bez
(ČSJNS)L
neho
Adrie

Výškový
systém
haltský
Výškový
systém
haltský,
-O,46m

Jak zde v předcházejícím hylo uvedeno, postupným spojováním nivelačních sítí v různých výškových systémech dochází se k opakovanému konstatování rozdílnosti nadmořských výšek identických nivelačních hodů.
První zkušenosti hyly získány ve Francii nivelačním spojením mareografů na pohřeží Středozemního
moře a Atlantického oceánu. Naměřené velké rozdíly
vedly původně k názoru o značném
(několika

---(VZÚ44)L

Výškový
systém
jadranský Lišov

Rozdíl mořských hladin

Zkratka užívaná
v triangulaci

(ZÚ)NN

a
(VZÚ44) NN

díl. Jejich rozlišování v nivela~i, kde se udávají
desetiny milimetrů, je oprávněné, avšak v plánech
a mapách, pokud v nich nejsou číselně uváděny nadmořské výšky stahilisovaných hodů, hy jejich rozlišování hylo zhytečné a někdy i nemožné. Proto se
navrhuje jednotné označování na plánecIi, na př.
"výškový systém j adranský - Lišov".
Starší elahoráty mohou hýt označeny souřadnicovým a výškovým systémem, pokud dosud není,' až
v případě potřehy jejich přepočtu do nových systémů
neho v případě používání (zjištění systémů).

B 46

označení
-

neho
Adrie

.

B 68

B 68

Výšky z výškových systémů jadranských - MVP, Lišov,
Strečno, neho ČSJNS zmenšené o 0,68 m.

B 46

B 46

Výšky z výškového systému jadranského - ČSJNS zmenšené o 0,46 m.

Čs. jednotná nivelační síť I. řádu začleněná do přijaté mezi·
národní soustavy. Normální výšky.

*) Výškový systém pod. č. 6 má hýt podle výnosu ÚSGK čj. 23-243-5993/56 označován "Výškový systém jadranský
(ČSJNS)/'. Označení jadranský je v názvu zbytl'čně dvakrát.
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metrovém)
rozdílu středních hladin jednotlivých
moří. K podstatnému snížení původních naměřených
rozdílů však došlo, když Lallemand
zavedl orthometrické opravy. To svedlo Lallemanda k myšlence,
že hladiny všech moří přísluší téže (nulové) hladinové
ploše a že nampené rozdíly jsou jen výsledkem
měřických chyb (viz [2], str. 448). Novější výzkum
mezinárodní oceanografické asociace i sovětských
vědců však vedou k názoru, že existují až několikadecimetrové
rozdíly způsobené fysikálními okolo
nostmi (různý střední tlak vzduchu, různá teplota
nebo slanost vody, převažující směr větru a pod. (viz [5], str. 39).
Rozdílnost hladin moří se neprojeví tak výrazně
mezi místy, třeba i daleko vzdálenými, ale spojenými
otevřeným mořem. Sovětský svaz a lidově demokratické státy mají proti tomu možnost zjišťovat rozdíly
mořských hladin na koncích výběžků moří, spojených
úzkými průlivy (Gibraltar, Bospor, Kattegat a pod.),
kde rozdílnost se projeví ve větší míře.
Spojováním výškových systémů od Jaderského"
a Černého moře se systémy severomořskými (Severní
a Baltické moře) docházíme k rozdílům o stejném
znaménku:
Jaderské moře - "Normální Nula" = Severní moře
-0,23 až -0,27 m,
J aderské moře - Baltické moře
od -0,68 přes -0,46 až -0,40 m,
• Černé moře - Baltické moře (Kronštadt)
-0,40m,
t. j. hladina Černého moře je pod hladinou Baltického
moře [3], str. 93.
Rozdíl je systematický, t. j. hladiny otevřených
(severních) moří jsou vždy výše. Značná část nalezených rozdílů může ovšem plynout z měřických chyb,
způsobu vyrovnání a nepřesných orthometrických
oprav (neznalostí gravitačních anomalií).
V dalším bude vysvětlena nesprávnost názoru
o stejné výšce středních hladin všech moří.
Uvažujeme-li soustavu moří jako spojené nádoby
(v rovině), dojdeme k názoru, že střední hladiny moří
musí být rozdílné, jsou-li různé fysikální podmínky,
na př. různé teploty vody, specifické váhy (slanosti)"
tlak a teplota vzduchu a pod. Rovněž vypařování
vody způsobuje pokles hladiny, což se projevuje
prouděním mořské vody při snaze vyrovnat hladiny
moří. Třením vzniká odpor, který způsobuje, že
proud mořský nevyrovná úplně hladiny moří. Dosti
silný proud existuje na př. v Gibraltaru a Suezském
průplavu. Tyto vlivy způsobují malé, ale přece určité
rozdíly v středních hladinách moří. Velký výpar,
slanost vody, velký odpor v přílivu Gibraltarskou
úžinou a pod. musí způsobit nižší hladinu Středozemního moře. Naopak Baltické moře má menší
slanost vody, menší odpařování, převládající vliv
západních větrů a má na něj vliv konec Golfského
proudu. Tyto faktory zvyšují střední hladinu moře.
Specifická váha mořské vody v Středozemním moři
je při 3,5% obsahu soli 1,028 gfcm3 [4]. Uvažujeme-li
jen 1 % rozdílu slanosti vody a tím tedy i změnu
rozdílu specifické váhy mořské vody od jedničky
o 1 %, změnila by se ve spojitých nádobách již při
výšce 100 m hladina o 2,5 cm. Skutečný rozdíl solného obsahu je mnohokrát větší (Baltické moře
1,0-1,5 %, Rudé moře 4,0 %). Průměrná teplota
vody v Baltickém a Středozemním moři bude mít

též vliv, avšak opačný. Větší vliv mohou mít i převládající větry, na př. západní větry v Baltickém
moři, kde úžiny (Kattegat) ještě podporují možnou
rozdílnost hladin mezi Severním a Baltickým mořem
(ztížené vracení se vodních mas). Vliv větru na mělkých vodních hladinách možno pozorovat i v našich
vnitrozemských poměrech, na rybnících nebo i na
každé louži, kde se nahrne voda ve směru větru.
Vichřice způsobují na mořských pobřežích často
zátopy, dosahující několika metrů. Tyto okolnosti
ovlivňují stanovení průměru a tím i střední hladiny
moře. Slapové síly působí převážně v pásu mezi
ohratníky. Více vody se shromažďuje v mořích
v tomto pásu a vlivem odporu nevrací se všechna
voda zpět do moří severních. Golfský proud mířící
k Severnímu moři jistě také přispěje k zvýšení hla"diny, neboť na konci vodního proudu působí energie
pohybu (kinetická) •.
Dosud bylo pojednáváno o fysických vlivech, způsobujících možnost skutečného rozdílu středních
hladin moří. Avšak číselný rozdíl mezi nadmořskými
výškami (kótami) různých výškových systémů může
být mimo rozdílnost nulové značky od střední hladiny moře a vlivem měřických chyb způsoben též
následujícími příčinami.
Při spojení na př. Terstu a Kronštadtu,ležících v tak
rozdílných zeměpisných šířkách, mohou se projevit
chyby, zanedbání nebo nepřesnosti vzorců, pokud
jsou systematického rázu. Tyto odchylky neobjeví
se uvnitř jednoho výškového systému. Pro porovnání
jednotlivých výškových systémů s referenčními body
podstatně vzdálenými a v různých zeměpisných
šířkách je třeba určit, jakého alespoň řádu by mohly
dosahovat, není-li možno z nedostatku podkladů je
přímo vyčíslit.
Též při výpočtu nadmořských výšek nivelační sítě
rakousko-uherské bylo použito oprav z nerovnoběžnosti hladinových ploch, laťového metru a pod.
jen s určitou přesností. Protože nadmořské výšky
CSJNS od J aderského moře byly odvozeny z nadmořské výšky základního nivelačního bodu Lišov
tak, jak byla určena a vypočítána v rakousko-uherské
síti a protože připojení od Terstu nebylo přepočítáno,
ani opraveno, jsou i absolutní hodnoty všech nadmořských výšek ČSJNS, počítaných od J adranu,
systematicky nejisté o určitou hodnotu. Obdobně
možno uvažovat i při porovnávání s absolutními
hodnotami nadmořských výšek systémů připojených
na Severní moře.

V minulosti nečinily se často rozdíly mezi různými
souřadnicovými a výškovými systémy, jestliže rozdíl
mezi nimi byl malý (na př. (MVP)L a (ČSJNS)d,
n~byly právně zakotveny a z tohoto důvodu ani
označovány. Zvětšováním počtu souřadnicových a
výškových systémů zvyšuje se i nutnost uvádět
s údaji vždy i systémy, ve kterých jsou počítány.
Někdy bude nutno i obtížně je zjišťovat, jako na př.
na starších plánech a projektech, u nadmořských
výšek trigonometrických bodů na Slovensku (Strečno
-Lišov) a pod.
Pro dnešek a budoucnost z toho vyplývá, abychom
věnovali větší péči a důslednost rozlišování systémů
a k údajům vždy udávali systémy, a to nejen u dosavadních jaderských výškových systémů, ale nutno
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rozlišovat i výškové systémy baltské: ,,-0,68 m",
,,-0,46 m" i výškový systém baltský vzniklý z vyrovnání mezinárodní nivelační sítě.
T. zv. "Křovákovy souřadnice" jsou odlišné od
souřadnic v souřadnicovém systému r. 1952. Toto
ulehčení však nebude mezi souřadnicovým systémem
r. 1952 a souřadnicovým systémem r. 1952 vzniklým
z vyrovnání mezinárodní astronomicko-geodetické
sítě.
Vzhledem k uvedené reálnosti rozdílů nadmořských
výšek v různých výškových systémech vyplývá, že
nesmí být" zaměňovány nebo současně používány
hodnoty z různých systémů, ale nutno při užití nad-

mořských výšek z různých systémů převésti je příslušnými opravami na jeden horizont. To musí mít
na zřeteli jak projektanti a stavebníci, tak i technické
dokumentace sdělující údaje, neboť nadmořské výšky
se dostávají často do rukou i neodborníkům.
Literatura:
[1] Kruis B.: Srovnávací studium nivelačních horizontů ČSR
a okolních států. Geodetický a kartografický sborník 1957.
[2] Ryšavý J.: Vyšší geodesie. Praha 1947.
[3] Brož, Chudoba, Lukeš, Wittinger: Geodesie v SSSR,
Praha 1953.
[4] Jaeger Ch.: Technische Hydraulik. Basel 1949.
[5] Biihm J.: Přesná nivelace. Praha 1955.
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Geodetické počtářství v praXI

Dvojitý algebraický počítací stroj v geodetické praxi
Otakar E. Kádner,
3. Protínání

zpět

Řešení této dnes dosti časté úlohy vyžadovalo dříve poměrně
pracného a zdlouhavého výpočtu; spřažený počítací stroj přinesl
i sem značné zjednodušení [7] a algebraický stroj nám dává
možnost toto zjedn;odušení ještě prohloubit. Zatímco dosavadní řešení spočívalo na použití způsobu Cassiniova nebo
Collinsova, zvolíme pro algebraický stroj řešení Legendreovo,
které má výhodu nůnimálního počtu zápisů do formuláře a
jako vedlejší produkt nám dává potřebné směrníky s neznámého bodu na všechny tři známé.
Základem metody je rovnice pro směrník s levého známého
bodu A na neznámý bod (viz obrázek ve výpočetním vzoru
č. 3, tab. 3)
tgtAN =
YB
XB

ctg IX
ctg IX

Známe-li

tAN,

-

YA

-

XA

(ctg IX
(ctg IX

+ ctg tJ) + ctg tJ) -

Yc
Xc

tAN

+

IX ; . teN

XB + Xc
+ YB - Ye

ctg tJ ctgtJ

= tAN

+ tJ

(7)

Protínání zpětné se tedy rozpadá na jedno protínání vpřed se
směrníky, při čemž je k disposici ještě druhá kombinace jako
početní kontrola. V odstavci 2a) jsme ukázali, že řešení protínání vpřed na algebraickém stroji patří k nejjednodušším
úkonům vůbec. Proto i protínání zpětné, redukované v konečné
fázi na tento krok, bude jednoduché a hlavně kontrolovatelné.
Výpočet rovnice (6) na algebraickém stroji je možno provést
bez jakéhokoli mezipsaní a na spřaženém stroji vypočteme
čitatele i jmenovatele současně. Celý postup je tedy tento:
1. Do nastavovacích počitadel nastavíme vlevo YB, vpravo
XB (dvě desetinná místa); do obrátkového počitadla vytočíme
ctg IX s respektováním znaménka (6 míst); výsledek (8 míst)
ponecháme, ostatní počitadla vymažeme.
2. Do nastavovacích počitadel nastavíme YA vlevo a XA
vpravo a Ctg IX v obrátkovém počitadle přetočíme s resp.ektováním znamének na ctg tJ; smažeme opět jen nastavovací počitadla.
3. Do nastavovacích počitadel nastavíme vlevo Yc, vpravo
Xe; ctg tJ v obrátkovém počitadle přetočíme na nulu; výsledek ponecháme, nastavovací počitadla vymažeme.
4. Provedeme příslušné součty a rozdíly -XB;
YB resp.
Xc; - Yc; pro negativní hodnoty použijeme devítkového
mostu; postavení vozíku: 7.
'
5. Výsledek v levém výsledkovém počitadle dělíme výsledkem
pravého počitadla; při tom může nastat několik alternativ, které
řešíme podle níže uvedené tabulky, zaručující správné a přímé dělení přímo ve stroji, bez mezipsaní a s využitím techniky
aditivního dělení.Tato tabulka ušetří zbytečné vypisování dekadických hodnot
na papír a pak teprve dělení. Celkový postup je velmi rychlý;
výsledná tangenta Směrníku. se vztahuje na pomocný úhel,
kvadrant se urči podle znamének V, a Vp stejně, jako tomu

+

+

bylo při výpočtu směrníků v odstavci 1. K tangentě vyhledáme
z tabulek příslušný úhel a doplníme na směrník.
Levé poč. V,
p
má znaménko má znaménko
V

+
+

-

I

Vp se na'staví
do N, takto

+

kladně

-

dekadicky
kladně
dekadicky

+

-

V, se stočí
na nulu tak,
že provedeme
obrátky
záporně O -

0+
0+
0-

6. Prostým součtem podle rovnice (7) utvoříme směrníky
a teN a vyhle'dáme k nim tangenty.
7. Vypočteme protínání vpřec;lse směrníky tAN a tBN přes
body A a B; přesný popis v odstavci 2a).
\
8. Kontrola výpočtu (nikoli daných hodnot): protínání vpřed
se směrníky tBN a teN přes body B a C.
Výhody tohoto postupu jsou tedy nejen v menším počtu zapisovaných hodnot (o 11 zápisů méně než ve formuláři podle [7]),
ale - což nelze jistě přehlédnout - fejména v tom, že pro výpočet nepoužíváme úhlů sevřených. jednotlivými směry, ale
osnovy orientované na první směr jako počátečnÍ. Vyplývá to
z obrázku v záhlaví formuláře; vedlejším produktem výpočtu
jsou pak směrníky s hledaného bodu na všechny tři body
známé, což má velkou důležitost jednak pro případné další
vyrovnání a zejména pro řešení dalších kombinací, v nichž
jsou některé směry společné; výpočt!t takové kombinace je pak
redukován pouze na zmíněné protínání vpřed, čímž hospodárnost a produktivita počtářské práce dále vzrůstá.
Řešení protínání zpět pro dvojitý stroj Brunsviga a pro jednQduchý stroj jsme nedávno v tomto časopise podali, a proto
můžeme na tomto místě na ně odkázat [7].
tBN

dostaneme ostatní směrníky velmi snadno:
tBN=

Praha

4. Protínání
zpět ze dvou bodů
(t. zv. úloha Hansenova).
Protínání zpětné ze dvou bodů se dosti často v praxi vyskytuje buď v úzkých a zalesněných údolích, nebo v oblastech se
zničenou signalisací trigonometrických bodů; také řešení nepřístupné vzdálenosti a centračních prvků se musí provádět
někdy tímto způsobem. Přes velké praktické výhody není Hansenova úloha, zvaná tak historicky neoprávněně [8], oblíhena
pro zdlouhavý a složitý způsob výpočtu; tento POStupse dá podstatně zjednodušit [9], takže není důvodu, proč by tato metoda
měla být neoblíbena u praktických zeměměřických pracovníků. Pokud se týče odvození vzorců, odkazuji na cit. literaraturu, tady jen stručně uvedu výsledky a výpočetní vzor
s návodem k počítání. Podle obr. 1. je hlavním úkolem výpočtu zjistit irhel průseku spojnice daných a spojnice hledaných
bodů; tento úhel ve spojení se známým směrníkem trigonometrické strany AB a s měřenýuů úhly na bodech C, D dává
ihned dvě kombinace protínání vpřed se směrníky, jejichž vý-
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5. Protínání
zpět ze čtyř hodů
(t. zv. úloha Markova)
Protínáni zpět ze čtyř hodů, historicky nesprávně připisované Janu Markovi (viz [8]), je příkladem opomfjeného řešeni
svízelných poměrů v terénu neho v signalisaci, a to ze stejných
dů~odů, které jsme uvedli v předešlém odstavci. Přesto se tato
úloha dá řešit velmi elegantně a rychle opět převedenim na
protínáni vpřed se směrniky, resp. s úhly.

sledkem jsou souřadnice stanovisek. Hledaný úhel plyne z rovnice:
..
ctg.ct + ctg
tg e =.. ctg ct • ctg

P

d

+ ctg y + ctg d
-ctg {:J • ctg y

(8)

Podstatou úlohy je situace; kdy ze dvou neznámých, vzájemně viditelných stanovisek jsou pozorovatelné vždy dva a
dva rňzné dané body (viz obr. 2). Proložf:me-li danými body
kružnice, pak prodloužená spojnice neZJlámých stanovisek
protne tyto kružnice v Collinsových hodech K1 (na obr. 2 K)
a Ka (na ohr. 2 L), které mají známé výhodné vlastnosti. Důkaz je uveden na př. v [lOJ. Souřadnice Collinsových hodů snadno
vypočteme protínánim vpřed s úhly, a to huď podle postupu
v odstavci 2b) neho v úpravě vhodné pro algehraický i jednoduclíý počítací stroj podle vzorců:
YAi ctg cti -

Tento vzorec je pro výpočet na dvojitém stroji velmi výhodný
a jak čtenář snadno nahlédne, dá se řešit v jediném početniin
postupu hez mezipsani. Ostatnich. vysvětlivek neni třeha a
veškeré podrohnosti jsou patrné z výpočet~
vzoru v tah. 4.
Metoda je- stejně vhodná pro jednoduchý stroj.
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YBi ctg {:Ji- XAi + XBi
ctg {:Ji

YKi = --------------ctg cti -

XAi ctg cti - XBi ctg Pi + YAi ctg cti - ctg {:Ji

XKi = ---------------

YBi

(9)
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Protínání ze d vou bodů

+

+

+

ctg oc ctg P
ctg y
ctg <5
tg e = ----------ctgoc.ctg<5-ctgp
.ctgy
YBYA
tg tAB = XB - XA
Kontrola:

oc=D-A
P=B-D

tg (tAB

y=A-C

Xc
I

+ e) ""li = tg tCD

V--12 + II2 = VLIYtD

<5=C-B

= XA

+

(YB - YA)tg t1
+ (Yc - YB)tg t1

XC=XB+

(YCatd

+ Llxb = s

+

YB) tg ta

I

(tg t1)

"I

_~ _

61

I

I

•

~

6j

X~
I

I

obdobně pro bod D

ctg

P

380, 84 21

Y

14, 72 79

<5

232, 79 59

--

-

2,490072

-

3,222096

+ 4,245148
+ 1,766321
+ 0,299301

II.

i • 765 926

tg tAB ~

- 1

tg e

+ OI

!

032 252

332 g 80 • 20 co

tAB
e
tCD = tAB

+e

t1 = tCD - oc± 200g
ta = tCD +P
III.

I

Bod

I

Y

I

t3=tCD

I

X

A

Do 114

2443,57

19130,07

B

Do 25

418,07

20277,06

2025,50

+ . 1146,99

---

B-A

-

-

0,746755

ta

-

3,973231

ta

-

1,013203\

t4

- 30,913239

--.

1857,61

19914,75

032

1310,70

20248,18

+ 546,91

11= - 333,43

I =

t1

--

038

C-D

tg

I~

±

200g

+y

I
I

t·=tCD-<5

2.05

26

334,85

46

359, 16

59

115, 69

67

349, 58

25

102 05

87

= tg tDC= - 1,6402541

VF + II2 = s = 646,530m

Známe-Ji souřadnice Collinsových bodů, vypočteme podle
postupu v odstavci 1. směrn1k jejich spojnice a tim i směrník
spojnice obou neznámých 'stanovisek. Dalši postup je pak
zřejmý: vytvořime-Ji pomoci měřených úhlů směrníky
ft=T+IXt;
--

-

-

-

-

-

--I

ta =

1

T

+ P1;

t3=1t+T+OC2
t4 = 1t

+ T + P.

1

1
,I
1

1
1
1
I
1
1
1
1
1

vypočteme souřadnice neznámých. bodů protinánim vpřed s těmito směrníky podle postupu v odst. 2a). Pro kontrolu výpočtu můžeme použit dalšich kombinaci vypQčtených se směrnikem s Collinsova bodu nebo porovnáni tohoto směrn1ku s výpočtem ze souřadnic stanovisek. Kontrolu výpočtu i daných
prvků dává výpočet vzdálenosti s porovnánim vzdálenosti
stanovisek, pokud byla jiným způsobem určena.
, Celkový postup, k němuž neni třeba dalšich vysvětlivek,
vyplývá z výpočetniho vzoru v tab. 5., kde je vyčislen i praktický přiklad.
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ctg {J
YBctg IX

XK = XA -

=B

XK = XB -

- P2
{J=A - P2
y =D - P1
d = C - P1

IX

YA

YL-

YK

sl

•

tgtKL = XL - XK

+1-1-1-1'-\-\+
-1+\+1+

tAPl

= tKL

fBPl

=

tCP2

=

tDP2

tKL

=fKL

+ {J
+ IX
+ d + 2R

+ + IY

+2R Y

tKL

K

I

=.- + -

XK=

_~_

21

ctglXSI
I

D +0

Obdobně pro bod L

I Bod č.

I

1

~; I

7734,80

2141,09

7 108,49

5014,81

IA-B

K

+
7368,58
- 2 046,30
5322,28

I~I

IC-D

-L

-

,

~I

9769,10

2520,21

10969,30
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XB

o
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s
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+ YB
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tBPl
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I!'.!.

s

I

I

úh_Iy
__
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- 0,583182
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133,6111

\

+

0,696527

238,7314

tAPl

-

0,694588

361,3518

tBPl

-

I

I

+ 1,983 2451

d 229, 7315

- 0,333948

Y 120,5185

I

455,17

105,g 1203

+

105,1203

+

~I

tg

I (tg tAP1) I
.Yť! sl

I

L-Kj
5647,02/L-Kj
tg tKL ctg - 0,080 604 tKL

3375,46

+

+

XB

tAPl -

l~sl
I~-+!~~I ~ sl

s

+

-'- 445,98

5300,79

1199,98

l

tg

3821,44

9770,61

9769,32

\.

c_tg

1__

~

sl

XA

tAPl -

YPl = (XPl - XA) tg tAPl
YA
Výpočet bodů P1, P2

I·~sl~sl
~

tg

+

IX

21

XA

Pl =

Výpočet bodů K, L

AYIAXI_lo
+1+1+1-

--

X

+ YKctg{J
+ YKctg

+

0,426019

25,6388

tCPt

-

1,640412

134,8518

tDPz

2920,29

-

0,64
2920,29

Kontrola: I tg tu I - 0,080 6231

tu

105,g 12151 Podpis:
Vzor Kádner
(Pokračování)

526.8/.9
Lipiňski Mieczyslaw
Jak powstaje mapa - Geodezja dia wszystkich (Jak vznikne
mapa - geodesie pro všechny), Wars2Jawa 1956, 2. doplněné
vydání, str. 250, obr. 203, Pmstwowe Przedsi~biorstwo Wydawnictw Kartograficznych, brož. cena zl 13,60.
Z podtitulku knihy je patrné, že jde o publikaci, která má
za úkol seznámit co nejširší okruh čtenářů populárním způsobem s pracemi, které předcházejí vzniku mapy. Jejím dalším
cílem je, vzbudit u čtenářů zájem o tyto práce a tím nakonec
přispět také ke správnéml,l hodnocení jejich výsledků - plánů
a map všeho druhu.
Tomu slouží zajisté i barevný výsekmapy, úmyslně umístěný
hned na první stránce, stejně tak jako vhodně vybraná látka,
rozdělená do patnácti kapitol. Obsah jednotlivých oddílů je
pečlivě sestaven a vzájemně dobře vyvážen. K vysvětlování

jednotlivých vývojových etap mapy - ať už to jsou polní
měřické práce nebo kancelářské práce počtářské, kresličské,
reprodukční a jiné - případně k zdůraznění jejich vzájemné
souvislosti a důležitosti, volil autor poutavý a zajímavý způsob podání. Matematických důkazů a vzorců, vzhledem k populárnímu zaměření knihy, autor zásadně neužívá. Avšak nahradil
je četnými přilehavými srovnáními a lehce proveditelnými
praktickými důkazy, které doprovází velký počet názorných
obrázků a kreseb. Tím výklad získal na srozumitelnosti, přehlednosti a možno říci, že i na přitažlivosti. Snad také tomuto
způsobu podání vděčí kniha za své druhé vydání.
Psát populárně vědecká pojednání není vždy věc jednoduchá
a lehká, zejména tehdy, týkají-li se tak širokého oboru jako
v tomto případě. Avšak autorovi se to podařilo. Závěrem třeba
ještě ocenit jeho neustálou snahu, představit mapu jako výsledek namáhavé a odpovědné práce početných rukou a mozků,
které společným úsilím vytváří dílo právě tak potřebné a účelné
jako vědecké a umělecké.
.
Dr R. Pétrúš
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Předpisy pro topografické mapování v NDR.

a) Při protínání (před, vzad neho komhinovaném) je vždy
nutné aspoň jedno nadhytečné určení, úhly se měří ve dvou
skupinách, určovací směry mají svírat úhel větší než 35g(menší
než 165g), maximální rozpětí v poloze ze dvou určení je 1 m
pro 1 : 10 000 a 0,5 m pro 1 : 5000.

Pokračujíce v přehledu německých instruktivních pomůcek,
zahájeném v č. 6 zmínkou o nových mapových značkách, přinášíme dnes stručný referát o návrhu instrukce pro mapování
h) Polygonové pořady nemají hýt delší než 7 km, strany musí
ve středních měřítkách.
hýt kratší než 500m, dopustný rozdíl mezi dvojím měřením délky
Instruktion fiir die topographische Aufnahme in den MaBstiben
je d = 0,004 Vs+ 0,0003 8 + 0,02 (8 = délka v metrech), do1 : 10 000 ond 1 : 5 000, vydaná ministerstvem vnitra NDR,
pustná mez pro úhlový uzávěr je ± 20 (1
Vn) neho ± l'
správou vyměřování a mapování, v Berlíně v r. 1956, je prozatímním
normativním předpisem pro mapování, ohsahují(1 Vn), kde n je počet vrcholů, a dopustná odchylka v polohovém uzávěru je 1/1000 délky pořadu. Úhly se měří ve dvou
cím, kromě ohecných zásad, pokyny pro měřické práce s výřadách, z nichž druhá následuje po přesazení limhu zhruha
jimkou metod fotogrametrických. Fotogrametrické práce v měo pravý úhel. Doporučuje se paralaktické měření délek; při
řítku 1: 10 000 jsou totiž normativně zpracovány v jiné,
tacheometrickém měření může hýt užito jen záměr do 80 m.
současně vydané pracovní pomůcce (Instruktion fůr die phototopographische Aufnahme im MaBstah 1 : 10000, Berlín 1956),
c) ZálOveň s určením polohy se zpravidla zaměří i prvky pro
na jejíž přílohy se projednávaná instrukce v některých ustanourčení výšek, huď trigonometricky neho geometrickou nivelací
veních odvolává. Rozsahem, úpravou a úspornou koncepcí se
(v rovinách). Rozsah výškového zhuštění závisí na hustotě
prozatímní německá mapovací instrukce velmi podohá našim
dané nivelační sítě. Dopustná mez v určení výšky hodu je
směrnicím. Tisk je proveden přímo z rukopisu psaného strojem,
± 0,3 m v rovinách a ± 0,5 m v ohtížnějším terénu. Trigonopo zmenšení z formátu A 4 na A5, a ohsahuje 88 stránek. Dvě
metrické určení výšky při protínání musí hýt zajištěno aspoň
kresehné přílohy a patnáctistránkový ahecední rejstřík v oddětřemi směry kratšími než 2 km. Vzdálenosti nutné pro trigonoleném sešitku jsou rozmnoženy knihtiskem. Látka je rozčlemetrický výpočet výškových rozdílů v polygonových pořadech
něna desetinným tříděním na patnáct oddílů: všeohecná ustase huď odsunou z připraveného polohopisného katastrálního
novení, geodetické základy, vyhotovení náčrtu sítě, polohopodkladu, aneho se použije normálního tacheometrického
pisné podklady, příprava listu hez podkladů, příprava pro polní
(číselného neho -stolového)pořadu. V prvém případě je dovoleno
práce, technický projekt, přípravné práce v poli, dopustné
užít záměr až do 1 km (1 : 10000) neho do 600 m (1 : 5000),
meze, polní práce, práce v polní kanceláři, průvodní záznam,
v druhém je jejich délka omezena průměrem 200 m. Potřebné
měřický zápisník, odpovědnost (vedení a kontrola) a odevzdání
výškové prvky se měří ohousměrně. Nivelační záměry nesmí
topografického originálu. Kartografické zpracování není v inhýt delší než 150 m. Přípustný výškový uzávěr pořadů geostrukci uvedeno. Text je společný - tak jako v našich předmetrické nivelace je omezen hodnotou ± 0,025 Vn, u pořadů
pisech - pro ohě měřítka, jejichž rozdílnost se ohjevuje jen
v některých podrohnostech.
jiného druhu výrazem F = ± m2
ml m~, kde m =
S hlediska jednotné tvorhy topografických map, o kterou
= ± 0,3 Vn a členy ml' m2 jsou rovny huď nule, jde-li o pořad
se snaží všechny země mající zájem na zdravé mezinárodní
připojený na hody určené nivelací, neho mají hodnotu 0,3,
spolupráci, je pro nás důležité, jak si počínají naši spřátelení
jde-li o připojení (začátku neho konce) na hod menší přesnosti.
sousedé. Povšimneme si proto některých závažnějších ustanoD je délka pořadu v kilometrech.
vení, ahychom je mohli srovnat s ohdohnými u nás.
Sťanoviska
měřického
stolu, pokud jejich poloha není
V zohrazovací
soustavě, v rozdělení a číslování poleddána polohopisným podkladem, se určují grafickým protínáníkových pásů (po 6° pro 1: 10000 a po 3° pro 1: 5 000),
ním (vpřed, stranou, vzad), stolovými tacheometrickými pořady
v soustavách pravoúhlých souřadnic a v označování listů
neho zpětným tacheometrickým připojením. Přesnost určení
mapy 1: 10000 není oproti našim předpisům žádných rozdílů.
protínáním a zpětnou záměrou je vymezena podmínkou, aby
V měřítku 1 : 5000 však číslování listů nevychází přímo z listu
směry zaměřené na dané hody geodetického základu neho pomapy 1: 100000, nýhrž k označení příslušného listu mapy,
mocné nevykazovaly větší odchylky než 0,2 mm na 10 cm vzdá1 : 10000 se připojí římské číslo shodné čtvrtky, na př. M-33lenosti na mapě. Pořady nemají hýt delší než 2 km v měřítku
-96-B-d-4-III; tím se získá výhoda rychlé ídentifikace listů
1 : 10 000 a 1 km v měřítku 1 : 5000; v tomto měřítku má hýt
v ohou měřítkách.
pokud možno poloha každého druhého hodu pořadu kontroloZákladní
interval
vrstevnic
je stanoven v ohou měřítvána záměrami na dp"lé hody. Polohová odchylka v koncovém
kách stejně, a to 5 m v horském, 2,5 m v pahorkovitém a 1 m
bodu pořadu nesmí p.éekročit 1.mm, v lesích 1,5 mm na mapě,
v rovinném terénu, hez ohledu na přehlednost a porost. Tvary,
a pro výškový uzávěr platí zmíněná dopustná mez F. Odchylky
pro které hy základní interval hyl málo názorný, se vyjádří
se však nevyrovnávají, takže podrohné měření se koná vždy
polovičními vrstevnicemi, ve výjimečných případech i doplňuzároveň s určením stanovisek. Výšky stanovisek se počítají
jícími vrstévnicemi čtvrtinovými. Přesnost vrstevnic je vymeihned po ohousměrném určení rozdílu v jedné straně, při čemž
zena zcela shodně s našimi předpisy, v závislosti na základním
rozpětí mezi ohěma převýšeními nemá přestoupit 10 cm. Taintervalu a sklonu (0-2°, 2-6° a přes 6°). Výšky kótovaných
cheometrických :/!áměrdelších než 250 m (1 : 10 000) a 200 m
hodů a stanovisek musí souhlasit' s vrstevnicemi v mezích
(1 : 5000) nemá hýt používáno.
•
1/10 základního intervalu. Pro polohopisnou kreshu je stanovena
Topografický
originál
se kreslí tužkami (ohyčejnou,
dopustná maximální odchylka 1 mm, u méně významných
hnědou a žlutozelenou) za přímého postřehu na místě; tušemi se
čar 1,5 mm.
vyrýsují ucelené úseky do tří dnů po zaměření. Slovní a číselné
Instrukce věnuje důkladnou pozornost využití jiných polohodoplňky se vpisují do originálu s modře psaným číslem typu
pisných mapových děl větších měřítek, rozdělujíc je podle
písma. Ve výškové průsvitce (Hohendeckpause) se vyznačí
kvality geodetických základů na mapy v Gauss-Kriigerově
jen čísla a výšky daných hodů geodetického základu, hodů po(staré) síti, v zemské síti, v místních sítích a hez sítě. Hlavním
mocných a vlícovacích, stanovisek a hodů určených k okótozdrojem těchto grafických podkladů jsou mapy katastrální
vání.
(včetně nespojitých map pozemkových tratí, t. zv. Flurkarten),
Odchylka
magnetického
meridiánu
od směru osy X
dále plány dálnic, sídlišť, lesního a vodního hospodářství. Sposouřadnicové sítě je zjišťována velmi pečlivě aspoň na čtyřech
lehlivé využití map a plánů s místní sítí a hez sítě se zajistí
hodech mapového listu, při čemž pozorování na hodech, vykavlícovacími hody, hezpečně ztotožnitelnými' na dané mapě
zujících větší odchylku než 1,5g od předběžného průměru
a v přírodě, jejichž poloha se určí trigonometricky neho poly(anomale Punkte), se z výpočtu výsledné hodnoty vylučují.
gonovými pořady. Odchylka mezi relativní polohou hodů
Technickým
proj ektem je grafický rozvrh zhuštění geov daném materiálu po transformaci a novým určením nesmí
překročit 2 m v měřítku 1 : 10 000 a 1 m v měřítku 1 : 5000. detických základů mapového listu, sestavený v kanceláři na
podkladě mapy 1 : 25 000 a daného číselného materiálu. OvěVe velkých lesních plochách je přípustný dvojnásohek. Vlícovací
řením a doplněním tohoto rozvrhu při rekognoskaci, trvající
hody a s nimi určené hody polygonové se dočasně zajistí konejvýše 3 dny, se technický projekt stává technickým plánem
líkem neho truhkou pro další měřické práce. Nemá-li mapované
závazným pro pracovní postup topogJ;afa.
území použitelných map větších měřítek, zhustí se geodetické
základy pomocnými hody s přihlédnutím k členitosti terénu
Uvedený výpis nejdůležitějších pokynů instl"Ukce ukazuje,
(názvu "pomocný hod" je použito z naší terminologie, v origiže topografická služha NDR tvoří nové normativní předpisy
nále je "Aufnahmepunkt"). Celkový počet všech hodů po . pro mapování asi stejným způsohem jako ÚSGK, čerpajíc vyzhuštění na ploše jednoho listu nemá hýt větší než 15.
datně ze sovětské technologie. Prozatímní pomůcka hude patrně
před definitivním vydáním v některých podrobnostech pozmě·
Pro určení vlicovacích
a pomocných
hodů platí tyto
.něna. Bylo· hy třeha zlepšit soulad na př. mezi velkou tole,
zásady:
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