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Rozvoj studia geodesie a kartografie v SSSR
Letošního 7. listopadu oslavujeme s hrdosti se všemi
pracujícimi na celém světě 35. výročí Velké ří,jnové socialistické revoluce. Ohromné sociální a hospodářské změny,
které přetvářely neJen vnitřní a vně,jší charakter státu,
ale ; život národů a jednotlivců, přetvořily i školství,
které za sovětské vlády nabývá a doznává stále vyšších
a vyšších forem odpovídajícich potřebám společnosti spějíci
ke komunismu.
Rozvoj sovětské vědy a techniky budované na pokrokových ideologických základech učení Marxe, Engelse, Lenina
a Stalina obohatil a stále přispívá k zvyšování úrovně
světové vědy a kultury. Velká řijnová socialistická revoluce
položila základy k vytvoření podmínek nutných k mohutnému rozvo,ji tvůrčích. sil liJ.~ ve prospěch ne,jširších mas
pracu,jicich. Zvláštní péče byla hned od prvnich řijnových
dnů věnována rozvoji a v{estrannému využiti sovětské
techniky ve velkém dUe výstavby socialismu.
Této zvláštní péče se dostalo tak jako všem technickým
oborům i sovětské geodesii a kartografii. Jaká péče ,je věnována tomuto vědnímu oboru ,je neilépe patrno z toho,
,jaká péče ,je věnována výchově geodetů a kartografů na
vysokých školách.
V současne době studuje na vysokých školách všech oborů
v SSSR mnoho našich nejlepších studentů, kterým péčí
naší vlády se dostává jedinečná přUežitost a možnost
čerpat bezprostředně z bohatství sovětské vědy a techniky.
Mezi vědními obory. studovanými našimi studenty
v Moskvě ,je i geodesie a kartografie. Moskevský institut
inženýrů geodesie, letecké fotogrametrie a kartografie
předává své bohaté vědecké zkušenosti a výsledky vědecké
práce se souhlasem vlády SSSR nezištně studentům všech
států tábora míru. Mírové cile a mírové budování SSSR
jsou směrnici studia geodesie a kartografie na tomto institutě, kde v početné skupině studentů-cizinců je zastoupena
i Ceskoslovenská republika.
Zkušenosti získané našimi studenty v, SSSR
budeme
přenášet v našich poměrech v plné míře. Je však ,je,jich
povinnosti, aby se stali dopisovateli našeho odborného tisku,
aby se tak naší veřeJnosti dostalo bezprostředních zpráv.
U přUežitosti prázdninové návštěvy našeho vzorného
studenta Milana Burši, studu,jiciho zeměměřické inženýrství, získali ,jsme pro nás velmi cenné poznatky, které pomohou i nám v CSR při organisování našeho vysokého
školství.
Speciálnímu zeměměřickému studiu je v SSSR věnována
veliká péče, kterou můžeme ;en závidět. Theoretické základy
studia jsou postaveny co ne,jšíře,jia,jdou skutečně do hloubky.
Studium theoretických základů, ze,jména matematiky a fysiky, trvá dva roky, po nichž nastává úzká specialisace
na ,jednotlivé vědni obory se samostatnými fakultami:
geodesie a geodetické astronomie, kartografie, geodetických
přístro,jů, inženýrské geodesie a ne,jmladší fakulta letecké
fotogrametrie.
Studium geodesie a geodetické astronomie trvá pět let
a čtyři měsíce, ostatní obory čtyři leta a deset měsíců.
Fakulty ,jsou vybaveny všemi potřebnými pomůckami,

které jsou studentům bezplatně k použiti. O ubytování
a stravu je bezvadně postaráno. Studuje se ve skupinách
a přednáškám, cvičení a studiu je věnováno tolik času,
že každý student má možnost stát se na slovo vzatým
odborníkem - mistrem svého oboru.
Studenti jsou vedeni k vlastní tvořivosti, aby po absolvování a zapojeni do výrobního procesu byli samostatnými
a vedoucimi odborniky, aby si dovedli v každém případě
sami poradit. Na fakultách ,jsou pořádány vědecké konference studentů, které mají velký význam pro další růst
a rozvo,j studovaného oboru.
.
Prázdninová praxe studentů je povinná a je součásti
studia.
Student ,je podrobován během studia průběžným zkouškám, tak zvaným zápočtům, které ,jsou zkouškou zdatnosti
studentů ,jak v theorii tak i v prázdninové praxi.
Pro prázdninovou praxi má institut vyhrazeno zvláštni
úze1tJ úměrné rozloze SSSR pro praktická cvičeni s dobou
trváJí odpovídajíci důkladnosti theoretického studia a studia
vůbec.
Celý štáb vědeckých pracovniků se stará o program
studia, které plyne bez kolisí s bezvadnou připravenosti
a podle plánu. Protože,je studium soustředěno do jednoho
institutu, který má svou vlastni budovu i s přilehlými
volnými prostory pro běžná cvičení, neztráci student čas
zbytečným přecházením a studijní doba ,je plně využita
k studiu. Dlužno poznamenat, že tento institut je druhým
největším vysokoškolským učilištěm v Moskvě, že SSSR
má takový institut ještě v Novosimbirsku a že vedle toho
je studium zeměměřického inženÝf,..ství téměř při všech
fakultách ,jiných inženýrských směrů, které ke svým
pracem potřebu,jí zeměměřiče.
Úroveň vysokoškolského studia,je zdůrazněna dále podminkou,že
každý student musi alespoň pasivně ovládat
jeden cizí ,jazyk, z něhož ve 4. a 5. ročníku musí také
složit zkoušku.
Z těchto stručných poznámek,je patrno, že zeměměřickémustudiu,je věnována veliká péče. V tomto čísle se pokusíme
vybranými články přibližiti sovětské zeměměřictvi a kartografii našemu čtenáři.
Vyslovu,jeme přání, aby studenti zemí lidové demokracie
studu,jíci v SSSR se stali apoštoli pokroku vědy a techniky
ve svých zemích a svými příspěvky odborným časopisům
svých vlastí se zasloužili o další růst odborných kádrů.
Tím způsobem oplati dělnické třídě své vlasti péči, která
,je ,jim věnována. Dik za tento růst patří také pedagogickým sborům vysokých škol SSSR.
Bylo by si ,jen přáti, aby taková péče, ,jaká,je věnována
rozvo,ji studia geodesie a kartografie v SSSR byla věnována i geodesii a kartografii naší, a aby stáM křivdy
páchané na československém zeměměřictví byly ,již ,jednou
odčiněny, a aby zeměměřické studium v Praze a Bratislavě
se alespoň přibližilo zeměměřickému studiu v Moskvě.
Učíce se ze zkušenosti Sovětského svazu a uvažu,jíce
střízlivě rozlohu našeho státu a potřebu zeměměřických
kát1rů přikročíme ,jistě i my k vyšší formě studia geodene
a kartografie na našich vysokých školách.
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Budouci vývoj a úkoly naší geodesie a kartografie, které
nejsou - co do obsahové náplně - o nic menší než úkoly
geodesie a kartografie SSSR,
budou klást stále vyšší
a vyšší požadavky na naše odborné inženýrské kádry,
které musí být lépe než dosud připraveny na tyto úkoly
již na vysoké škole. Předpokladem k splnění tohoto požadavku b,ude rozšíření studia na pět let a vyt-,:oření samostatné
vysoké
školy
geodesie
a kartografie,
členěné ve 3. až 5. ročníku na několik .speciálních směrů
pro výchovu kádrů v oboru geodetických základů, kartografie, fotogrametrie, důlního měření, zemědělství, stavebnictvi a jiných odvětví.

Věříme v nápravu škody způsobené zrušením vysoké
školy speciálních nauk, kteráiiž od školního roku 1952-53
mohla plnit funkci samostatné vysoké školy pro výchovu
zeměměřických .inženýrů nového typu, pionýrů technického
pokroku, průkopníků kolektivního hospodaření na vesnici
a předních bojovníků na pozemních, průmyslových a inženýrských stavbách socialismu v naší vlasti.
U příležitosti 35. výročí Velké říjnové socialistické revoluce pozdravujeme Moskevskij institut inženýrů geodesie,
letecké fotogrametrie a kartografie s přáním, aby dál
ukazoval cestu k rozvoji studia zeměměřických vědních
oborů všem pokrokovým zemím na celém světě.

Prof. F. N. Krasovskij 'ajeho úloha pri rozvoji sovietskej
geodetickej vedy
A. I. Durnev
Ospechy sovietskej geodézie v spojení s vedeckým rastom vynikajúceho geodeta a pellctgoga svetového mena F. N.
Krasovského. (Redakcii došlo 17. 3. 1952.)

S menom vynikajúceho sovietskeho vedca g~deta
profesora Feodosija Nikolajeviča Krasovského je úzko
spojená celá epocha slávneho rozkvetu ruskej a sovietskej
geodetickej vedy, epocha skvelých úspechov sovietskej
geodézie. Polstoročná mnohostranná vedecká, prednášaterská a praktická činnosť prof. F. N. Krasovského sa
vyznačuje vynikajúcimi výsledkami a vedeckými prácami,
ktoré postavily sovietsku geodetickú vedu na prvé
miesto na svete. Život a činnosť prof. F. N. Krasovského
je skvelým príkladom oddanej slúžby jedného z najvačších sovietskych vedcov pre blaho svojej verkej vlasti.
Feodosij Nikolajevič Krasovskij narodil sa 26. septembra 1878 v mes~ Halič, v Kostromskej gubernii,
ako syn štátneho zdstnanca.
Keď mal 7 rokov, zomrel
mu otec. Ostal s matkou a 4 nedospelými súrodencami,
bez akýchkorvek existenčných prostriedkov, a preto sa
Feodosijovi Nikolajevičovi v detstve mnohého nedostávalo. V újazdnej škole, v ktorej nadobudol základné
vzdelanie, upozornil na seba svojimi vynikajúcimi schopnosťami školského učitera, ktorý spolu so strýkom
Feodosija Nikolajeviča, zememeračom, zamestnaným
40 rokov v Meževom vedomstve, dopomohol vstupu
Feódosija Nikolajeviča do všeobecne vzdelávacích tried
bývaIého Meževogo instituta, kde študoval na štátne
trovy.
'R, 1900 absolvoval s Vyznamenaním Meževoj institut,
kde aj ostal, aby sa pripravoval na vedeckú dráhu.
Už. v r. 1900-1902 dodatočne študuje matematiku,
mechaniku, geodéziu a praktickú astronomiu, vedie
z týchto disciplin praktické cvičenia v Meževom institute
a súčasne je mimoriadnym poslucháčom Moskovskej
univerzity. S verkou vďačnosťoua úctou vždy spomínal
Feodosij Nikolajevič znamenitých ruských profesorov
S. A. Caplygina.• V. K. Ceraského a I. A. Iveronova,
u ktorých študoval teoretickú rrechaniku, matematiku,
astronomiu a vyššiu geodéziu. Svoju prípravu ukončil
na Pulkovskom observatóriu, kam bol vyslaný na
vedeckú prácu a kde pod vedením F. F. Vitrama,
A. P. Sokolova a A. S. Vasirjeva pracoval 10 mesiacov
v praktickej astronomii. V tom čase sa tiež zúčastnil

na spracovaní výsledkov známeho stupňového merania
na Špicbergoch.
R. 1907 začal prednášať vyššiu geodéziu, ročne sa
striedajúc s prof. I. A. Iveronovom a r. 1916 bol menovaný riadnym profesorom nakatedre vyššej geodézie.
Od r. 1907 do r. 1917 sa zúčastnil na základných geodetických prácach v mestách, na astronomických prácach
vo Východnej Sibíri a i. a viedol astronomické práce
bývalého Pereselenčeskogo upravlenija (Presídrovacieho
úradu). Táto jeho činnosť svedčila o raste nielen verkého
vedca a pedagoga, ale i vynikajúceho činitera v praktických otázkach geodézie. Rámec tejto činnosti bol však za
cárskeho Ruska vermi obmedzovaný.
Je známe, že pred Verkou októbrovou socialistickou
revolúciou geodetické a kartografické práce ako i všetky
odvetvia priemys1u a hospodárstva' boly v našej krajine
slabo rozvinuté, čo zapríčiňovala zaostalosťhospodárskoekonomického a spoločensko-politického zriadenia v cárskom Rusku. Verkou prekážkou vo vývoji tvorivého
vedeckého myslenia v cárskom Rusku bola otrocká
poníženosť vládnucich tried cárskeho Ruska pred všetkým, čo bolo zahraničné a spolu s tým ·bezohl'adné
a bezočivé chovanie cudzincov, zaplavujúcich Rusko,
ktorí sa vydávali za predstaviterov "vyššej rasy" a
okrádali nadaný ruský národ a jeho vedcov.
Avšak ruský národ, jeho samobytnosť, kultůru a vedu
nič nemohlo zlómiť. Ruský národ vždy vyzdvihoval zo
svojho prostredia skvelých novátorov-vedcov, skutočne
nadaných rudí - vrelých vlastencov, hotových život
položiť "za upevnenie vedy v otčine". V oblasti geodézie
sa ruské vedecké myslenie uberalo svojimi vlastnými
cestami a v procese svojho vývoja bolo na vysokej úrovni,
vyzdvihujúe a riešiac vedecké problémy a úlohy zásadnej
doležitosti. Stačí poukázať na niektoré fakty vo' vývoji
ruskej geodetickej vedy v XIX. a na začiatku XX. storočia.
Je známe, že odovodnenie myšlienky sploštenia Zeme
a určenie číselnej verkosti sploštenia na pólóch,. položilo
v polovici XVIII. storočia základ doležitému odvetviu
geodetickej vedy - teórii o tvare Zeme. Ruská Akadémia
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vied, založená roku 1725 rokovala o otázke sferoidického užívajúc pritom F. N. Sludského obecnú diferenciálnu
tvaru Zeme už na svojom prvom zasadnutí. Od tých rovnicu geoidu. Takých prík1adov by bolo možné
čias sa rusIti vedci-geodeti a astronomovia stále zaoberajú uviesť viac.
týmto problémom obohacujúc ho novými uzáve~
Prof. F. N. Krasovskij vo svojej príprave i nasledujúcej
a výsledkami. Vynikajúci ruský astronom-geodet V. J. činnosti si hlboko osvojil a zdedil všetky najlepšie tradíStruve previedol v západnej časti Ruska v r. 1816-1852
cie ruskej astronomicko-geodetickej školy. Ale jeho
za účasti vojenských geodetov význačné astronomicko- tvorčie schopnosti sa mohly skutočne rozvinúť až po
geodetické práce v stupňovom meraní meridianového Vefk:ej októbrovej socialistickej revolúcii. Socialistická
oblúka o amplitude cez 25°. Táto práca prakticky začatá výstavba v našej krajine vyžadovala previesť vefk:éastro5 rokov skor ako Gaussovo hannoverské stupňové me- nomicko-geodetické a kartografické práce na plánovaranie, je klasická svojou organizáciou, metódami a vý.• nom vedeckom základe. Dekrétom Rady rudových kosledkami a mala obrovský význam pre vedeckú a prak- misárov z r. 1919, podpísaným V. I. Leninom bola
tickú geodéziu. Svoj vedecký význam si zachovala aj utvorená civilná zememeračská služba celoštátneho výpre dnešné časy a dostala sa do všetkých nasledujúcich znamu; bolo založené Vysšeje geodezičeskoje upravlenie
aj dnešných odvodení rozmerov a sploštenia zemského (VGU) (Najvyšší geodetický úrad), ktorému bolo uloelipsoidu, počítajúc do toho i odvodenie rozmerov žené š~údium krajiny z hTadiska topografického za účeelipsoidu Krasovského. F. N. Krasovskij o tejto Struve-ho lom zvýšenia a rozvoja jej výrobných sil. F. N. Krasovpráci píše: "Neobyčajne zaujímavé a vefké nadanie od- skij venuje v tomto čase svoje sily a schopnosti šrache~e!
zrkadfujúce badania ... , ktoré previedol Struve, zna- ú10he rozvoja sovietskej geodézie pre blaho svoJeJ
menajú vefký prínos do vedy a aj dnes nútia geodetov vlasti. S doslednosťou a pevnosťou pre neho typickou
všetkých krajín študovať jeho diela. Rozhovor s týmto . rozvinul všestrannú činnosť vedca, pedagoga a organivefkým duchom, nadaným teoretikom a vefk:ýmprakti- zátora.
,
kom prostredníetvom knihy "Duga meridiana" (MeriIntenzívne pracuje predovšetkým na pretvorení stadianový oblúk) je pre výchovu začínajúceho geodeta rého Meževogo instituta na skutočnú geo,detickú školu,
skutočne nevyhnutný a prospeje i skúsenému geodetovi, schopnú pripraviť vysokokvalifikovaných inžinierovktorý už mnoho pracoval, pri kontrole jeho práce."l)
geodetov, ktorí sú v stave vykonať vefk:éštátne ~tronoPulkovské astronomické observatórium, otvorené r'2- micko-geodetické a kartografické práce. R. 1919 Je zvoku 1839, ktorého zakladatelom a prvým riaditeTom bol lený za rektora Meževogo instituta. Usiluje sa o rozdeV. J. Struve, bolo prácami ruských astronomov vyzdvih- lenie instituta na dve fakulty: geodetickú a fakultu ponuté na nebývalú výšku a právom sa nazývalo "astrono- zemkových úprav a rozširuje prednášky z geodézie.
mickou stolicou sveta". Ono spolu s predrevolučným Tiež v tom čase získavajú sa vermi presné geodetické
Vojenským zemepisným ústavom, zriadeným skor ako prístroje, zavádzajú sa nové smery v gravimetrii, v .t~ó~ii
pred 150 rokmi, vychovalo vynikajú~ich astronomov o tvare Zeme, buduje sa komparator na etalomzaclu
a geodetov: A. S. Vasiljeva, F. F. Vitrama, N. J. Cinge- invarových drótov atď.
.
ra, M. V. Pevcova, D. D. Gedeonova, V. V. VitkovOd tej doby až do posledného dňa svojho života, do
ského, I. I. Pomeranceva a mnohých iných, ktorí vy- 1. okt. 1948, F. N. Krasovskij, súc nepretržite vedúcim
tvOlili skve1épracovné metódy astronomicko-geode- katedry vyššej geodézie, nikdy nenechal stranou starosť
tických prác.
o rast, rozkvet a upevnenie vysokej sovietskej geodeV polovici minulého storočia odvážne vyslovilmyšlien- tickej školy. Moskovskij institut inženerov geodezii,
ku trojosého zemského elipsoidu ruský vojenský geodet aerofotosjomki i kartografii (Moskovský ústav inžinierov
Šubert. Táto myšlienka, ktorá predstih1a svoju epochu geodézie, fotogrametrie a kartografie), vytvorený r. 1930
a bola úplne nezaslúžene pripisovaná anglickému geode- z geodetickej fakulty Meževogo instituta má dnes 4 fatovi Clarkovi, bola iba v našej dobe s dostatočným odo- kulty a je prvotriednou vysokou školou technickou v navQdnením potvrdená.
šej krajine. Vytvoreniu a upevneniu tohto ústavu venoval
V sedemdesiatych rokoch minulého storočia sa snažili F. N. Krasovskij mnoho svojich sil a času.
západoeuropsIti vedci odovodniť myšlienku ideálneho
Pre činnosť, F. N. Krasovského je velmi charaktetvaru Zeme alebo tva!U geoidu. Ich výv,odyna základe
ristické
spojenie teórie s praxou a markantné úsilie
existujúcich astronomicko-geodetických a gravimetric,využiť
vedeckú
a metodickú prácu na rozvoj výroby.
kých meraní viedly k záveru, že povrch geoid:u prechádza na pevnine 400 m vyššie a na oceánoch ,500 m Starostlivosť o rast a rozkvet zák1adných geodetických
nižšie ako povrch zemského elipsoidu. Avšak ruský ma- prác v našej krajine, včele ktorých stojí teraz Glavnoje
tematik a geodet F. A. Sludskij, použijúc tieto údaje, upravlenie geodezii i kartografii (GUGK) (Hlavná
prišie1 k iným záverom: t. j., že systematické odstupy správa geodézie a kartografie) pri Rade ministrov SSSR,
plochy geoidu a rotačného elipsoidu existujú, ale sú je nerozlučne spojená' s energickou vedeckou a prakčo do verkosti ďaleko menšie, pričom povrch geoidu leží tickou činnosťou F. N. Krasovského. Svoju praktickú
na pevnine práve nižšie a na oceánoch vyššie ako povrch činnosť začal r. 1921 ako inšpektor prác Moskovského
zemského elipsoidu. Tento záver F. A. Sludského sa obvodu VGU, ~ če1ektorého bol vtedy prvý jeho vedúci,
celkom shoduje so súčasnýmivýskumami tvaru geoidu. známy meračský inžinier a vojenský činitel M. D.
F. A. Sludskij vypracoval týmto povodnú teóriu o tvare Bonč-Brujevič. Neskoršie F. N. Krasovskij stojí včele
Zeme. Na začiatku XX. stor. previedol I. I. Pomerancev Vedecko-technickej rady VGU ako jej predseda (v r. 1922
vynikajúce výskumy tvaru geoidu Ferganskej doliny, po- až 1932). V r. 1924-1930 ako zástupca vedúceho VGY
bezprostredne riadi všetky práce VGU. Bolo to obd~ble
vzniku
základných geodetických prác v našej krajine,
1) F. N. Krasovskij: Rukovodstvo po vysšej geodezíi, Č. II,
obdobie vyriešenia najvačších programových a meto1942, str. 441.
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dických otázok, otázok organizácie práce, rastukádrov,
počtu prístrojov a pracovných skúseností.
Z iniciatívy F. N. Krasovského vzniká v r. 1928 Naučno-issledovaterskij institut geodezii i kartografii (Vedecko-výskumný ústav geodézie a kartografie) (terajší
CNIIGAiK). Do r. 1937 stojí F. N. Krasovskij včele
vedeckého riadenia tohto ústavu, súc zástupcom riaditefa pre vedeckú činnosť a potom vedeckým poradcom
ústavu (v r. 1937-1940). Usnesením vlády SSSR je
F. N. Krasovskij r. 1939 menovaný za člena kolégia
GUGK pri Rade ministrov SSSR a na jeho prácach sa
aktívne zúčastň1}jeaž do posledných dní svojho života.
F. N. Krasovskij pracoval taktiež v Geodetickom výbore
Gosplana SSSR.
R. 1939 ho zvolili za dopisujúceho člena Akadémie
vied SSSR pre oddelenie fyzikálno-matematických vied.
Coskoro bol poetený hodnosťou zaslúžilého pracovníka
na poli vedy a techniky RSFSR.
Celá tvorivá vedecká činnosť F. N. Krasovského je
úzko spojená so životom našej krajiny, s potrebami sovietskej geodézie. F. N. Krasovskij napísal vyše 120tlačených '
vedeckých prác, v ktorých sa ukázal ako jeden z najnadanejších vedcov-geodetov našej epochy. V známej
svojej práci vydanej r. 1928 skvele vedecky odovodnil
schému a rozvrh štátnej triangu1ácie a predvídal od samého začiatku prác jej pretvorenie na sieť astronomicko-geodetickú. Tieto návrhy F. N. Krasovského boly
nové a originálne a v svojej zásadnej časti ostávajú
správne až po dnešné časy. Astronomicko-geodetická
sieť SSSR, prevedená na ohromnom území našej krajiny
a doplnená z iniciatívy F. N. Krasovského všeobecným
gravimetrickým meraním (z r. 1932), stala sa najvačším
úspechom sovietskej geodézie, ktorý ju postavil na prvé
miesto na svete.
F. N. Krasovskij prihliadajúc na mohutný rozvoj našich prác na obrovs~om území vypracoval skve1ú vedeckú teóriu presného vyrovnávania ve~ých astronomicko-geodetických sietí. V čase prác' spojených s vyrovnaním astronomicko-geodetickej siete SSSR (r. 1942)
F. N. Krasovskij túto teóriu ďa!ejrozvinul a navrhol nový
sposob spracovaniaastronomicko-geodetických sietí, nazvaný metóda projekcie, miesto metódy rozvinutia používanej v iných krajinách. V tejto novej metóde
sa výsledky geodetických meraní zobrazujú na povrch
referenčného elipsoidu zavedením odpovedajúcich ko. rekcií vo funkcií odchyliek od tvaru geoidu. I v tejto
otázke sovietska geodézia prácami F. N: Krasovského
predstihla zahraničnú geodéziu.
Spracovanie rozsiah1ej astronomicko-geodetickej siete
SSSR nutne vyžadovalo vyriešiť základnú vedeckú úlohu
geodézie, t. j. stanovenie rozmerov Zeme a výskum jej
tvaru .. R. 193,6 odvodzuje F. N. Krasovskij rozmery
zemského elipsoidu a pod j~ho vedením podáva A. A.
Izotov r. 1940 nové odvodenie rozmerov zemského
elipsoidu, ktoré boly pre spracovanie astronomickogeodetickej siete SSSR r. 1946 schválené Radou ministrov SSSR. Tak sme sa mohli oslobodiťod nepresných
a pre SSSR nevyhovujúcich rozmerov Besselovho elipsoidu, ktorý sa v našich prácach používal celé storočie.
V svojich vedeckých prácach venoval F. N. Krasovskij
vefkú pozornosť vypracovaniu metód základných geodetických prác, menovite metód merania uhlov, merania
základní, presnej nive1ácie, organizácií astronomickej

častiprác triangu1ácií atď. Všetky základné technické
inštrukcie boly vypracované za účasti a redakcie F. N.
Krasovského. Bez zveličovania možno povedať, že každý
paragraf technických inštrukcií pre základné geodetické
práce si F. N. Krasovskij starostlivo premyslel a formuloval. Vermi jemne a hlboko chápal význam správneho
a vedecky odovodneného použitia pracovnýchmetód.
Preto ich neúnavne a starostlivo vypracovával a vo svojich príručkach z vyššej geodézie vedecky odovodňova!.
Tieto práce vychovaly nespočetné kádre inžinierovgeodetov a zabezpečily vysokú kvalitu základných geodetických prác SSSR.
Vo svojich prácach venoval F. N. Krasovskij serióznu
pozornosť taktiež otázkam sferoidickej geodézie. Jeho
velkou zásluhou je úplné a dokladné spracovanie sústavy
Gaussovych rovinných pravouhlých konformných súradníc, ako aj to, že sa pričini1 o prechod k tomuto systému v SSSR.
F. N. Krasovskij venoval velkú pozornosť otázkam
vedeckého využitia výsledkov rozsiah1ychastronomickogeodetických a gravimetrických prác. Podfa jeho myšlienky a pokynov sa previedly vedecké výskumy na
určenie tvaru geoidu a na odvodenie odchýlok tiažníc
s použitím výsledkov gravimetrických prác. V týchto
výskumoch sa zúčastnili prof. A. A. Michajlov, prof:
I. A. Kazanskij a potom aj nadaný, mladý sovietsky
vc;dec, terajší laureát Stalinovej ceny, dopisujúci člen
Akadémie vied SSSR M. S. Molodenskij, ktorý z iniciatívy a za účasti F. N. Krasovského vypracoval metódu
odvodenia tiažnicových odchýlok astronomicko-geodetickou cestou a položil tak základ t. zv. geodetickej
gravimetrii. V~decké výsledky sovietskych vedcov v oblasti geodetickej gravimetrie ďalekopredstihly zahraničnú
vedu.
Od r. 1937 F. N. Krasovskij sústredi1 svoju pozornosť
na otázky štúdia složenia zemskej kory podfa údajov
astronomie, geodézie, gravimetrie a tiež geologie a geofyziky. Jeho skve1á práca: ,,0 nekotorych naučnych
zadačach astronomo-geodezii v svjazi s izučenjem
strojenja tvjordoj oboločki zemli" (O niektorých vedeckých úlohách astronomickej geodézie v spojení so
štúdiom složenia tvrdého obalu' Zeme) otvára vede
o Zemi nové velké perspektívy a je začiatkom novej
epochy geodézie. V tejto svojej práci poukazuje na to,
že všeobecné zvlnenie geoidu, ktoré možno dobré zistiť
astronomicko-geodetickými a gravimetrickými metódami,
odráža fyzikálne procesy zemegu1ev minulosti aj v pritomnosti a je výsledkom mohutných procesov, ktoré
prebiehaly v značných hÍbkach vo vnútri Zeme, ako aj
procesov v jej vrchných vrstvách podmienených vplyvom
Slnka· a Mesiaca. V tej istej práci F. N. Krasovskij
poznan;J.enáva,že astronomická geodézia musí v podstatnej časti osvetliť hypotézu o pohybe kontinentov
a taktiež pomocť pri štúdiu vertikálnych pohybov tvrdého
obalu Zeme. Súbor týchto otázok nazval F. N. Krasovskij
fyzikálnou geodéziou.
Práce a starostlivosť F. N. Krasovského sa týkajú naj:'
rozličnejších úsekov a otázok geodézie, astronomie
a kartografie. Velkú pozornosť venoval organizácii astronomických prác v stupňovom meraní a nezabudol ani na
blízke astronomické definície pre kartografiu: r. 1927
navrhol svoj sposob určenia azimutu z meraní horizon:"
tálneho uhlu medzi Polárkou a pomocnou hviezd(}u.
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Velkú pozornosť venoval náležitému vybudovaniu presnej
nivelácie a metronomickej
časti geodetických prác;
preštudoval a hlboko chápal požiadavky kladené rozličnými odvetviami národného hospodárstva na geodetické,
topografické a kartografické práce. F. N. Krasovskij
pracoval taktiež v oblasti kartografie, hlavne matematickej
a navrhol novú kužefoV\Í projekciu.
Osobitne treba vyzdvihnúť vynikajúce práce F. N, Kra ..
sovského na učebniciach a príručkách geodézie. Jeho
fundamentálna práca "Rukovodstvo po vysšej geodezii"
(Rukovať vyššej geodézie) v dvoch dieloch je základnou
pomockou vysokej školy geodetickej. V tejto práci
nachádzajú sovietski geodeti skvelé myšlienky, hlboké
vedecké odovodnenia a zovšeobecnenia. II. diel tejto
práce bol vyznamenaný Stalinovou ceno? 1. stupňa.
F. N. Krasovskij bol nadaný pedagog a vedec. Jeho
prednášk)r a referáty sa vyznačovaly neobyčajnou vedeckou Wbkou, jasnosťou, konkrétnosťou a názornosťou
a boly hlboko preniknuté spojením teórie s praxou,
velkou starostlivosťou o štátne záujmy, o rast a rozvoj
vlasteneckej vedy.
F.N. Krasovskij vrúcne miloval svoju vlasť. Vrúcne
miloval sovietskych fudí a hlboko veril v nepremožitefnú
si1u a moc sovietskeho štátu. Bol nielen popredným
vedcom, ale i skvelým srdečným človekom, ktorý spojoval
v sebe prísnosť voči sebe i iným, neobyčajnú svedomitosť
a hlbokú úctu k fuďom. Vďaka týmto vlastnostiam

požíval hlbokú úctu študentov, profesorov, prednášatelov,
inžinierov-praktikov
a všetkých svojich nespočetných
žiakov.
Strana a vláda vysoko ocenily zásluhy F. N. Krasovského, vyznamenajúc ho radom Lenina, radom Cervenej
zástavy práce a medai1ami.
Dnes je nesporné, že sovietska geodetická veda má
v svetovej geodetickej vede vedúce postavenie. Sovietska
geodézia v mnohom je zaviazaná za svoje skvelé úspechy
F. N. l<rasovskému. Ale hlboko pravdivé je i opačné
tvrdenie, že nebyť predchádzajúcej
slávnej kultúry
ruského národa a úspe<;:hov ruskej geodézie a nebyť
v našej krajine nového socialistického zriadenia a ním
vytvorených podmienok pre rozvoj sovietskej geodézie,
F; N. Krasovskij by nemohol rozvinúť svoje schopnosti
a nemali by sme toho ,Krasovského, akým on bol.
Spomienka na prof. F. N. Krasovského ako na jedného
z najvačších sovietskych vedcov a vrúcneho vlastenca
našej vlasti bude vždy žiť v srdciach súčasnej generácie
i budúcich pokolení geodetov.
Moskva, jún 1949.

Moskovské
oddelenie
Vsesojuznogo astronomo-geodezičeskogo obščestva (VAGO
- Všesviizovej
astronomicko-geodetickej
spoločnosti).
A. I. Dumev: Professor F. N. Krasovskij i jego ror v razvitii
sovetskoj geo;iezičeskoj nauld, Bjulleteň Vsesojuznogo astronomo-geodezičeskogo ob§čestva, 1950, č. 8, str. 8 -13.
Preložil Ing. Peter Marčák.

Geodetické a gravimetrické údaje k otázce trojososti Země
V theoretické práci "Hladinový trojosý elipsoid a tíhové zrychlení na jeho povrchu" (Urovennyj trechosnyj ellipsoiJ
i sila tjažesti na ego poverchnosti, Izd. AN SSSR, Institut teoretičeskoj astronomii, 194fJ) podává D. V. Zagrebin
podrobné matematické řešení tohoto problému. Aby ukázal, že odvozené vzorce mohou nalézt praktického použití, uvedl
'V dodatku své práce (Dopolnenie str. 99 až 109) přehled zjištění svědčících o trojososti Země. (Redakci došlo 3. 3. 1952.)
Uvedeme řadu důkazů trojososti Země, opírajících se
o údaje geodesie a gravimetrie. Tyto důkazy rozdělíme
na tři skupiny:
1. Důkazy spočívající na údajích geometrické geodesie, které bezprostředně využívají stupňových měření
k odvození prvků zemského elipsoidu.
2. Důkazy založené na údajích fysikální geodesie
(gravimetrie), které jsou dvojího druhu: aj Tíhových dat
se užite ke stanovení normálního tíhového vzorce, který
má také člen se zeměpisnou délkou. Potom lze z Clairautova theorému určit extrémní zploštění. poledníků
a rovněž délku hlavní rovníkové poloosy. b) Z tíhových
dat se určí odchylky (undulace) geoidu od referenčního
elipsoidu (na př. rotačního) podle vzorce Stokesova.
Projeví-li tyto odchylky systematický charakter, závislý
na zeměpisné délce, pak lze z toho usuzovat na elipticitu
rovníku, t. j. na trojosost Země.
Poznamenáváme, že gravimetrický materiál je stejnO:rodější než údaje stupňových měření, poněvadž tíhová
měření zasahují větší oblasti Země.
3. Důkazy, opírající se o data astronomická. Především se dají využít měření mezinárodní služby šířkové,
konaná ke zjišt~ pohybu pólu. V případě, že rovníkové
momenty setrvačnosti Země nejsou rovny, bude se pól

pohybovat po elipse, při čemž směr její hlavní osy bude
totožný se směrem kratší osy zemského rovníku. To
může sloužit za důkaz elipticity zemského rovníku.
Za druhé mohou být k důkazu trojososti Země užita
pozorování Měsíce.
Vidíme, že otázka určení trojososti Země je nejtěžší
otázkou současné geodesie. Ke svému úspěšnému roz-,
řešení vyžaduje veškerého složitého komplexu method.
jimiž současná geodesie a astronomie disponují.
Přejdeme nyní k základním pracím, které se týkají
tohoto problému.
Uprostřed minulého století objevují se první náznaky
trojososti Země. Byl to Schubert v roce 1859, který na
základě tehdejších stupňových měření!) určil následující
prvky trojosého zemského elipsoidu: hlavní rovníková
poloosa2) a = 6378568 m, vedlejší rovníková poloosa
b = 6377 850 m, polární poloosa c = 6356731
m,
zeměpisná délka hlavní rovníkové osy Aa = 41 °04' vých.
1) Schubert užil: rusko-skandinávský
poledníkový oblouk
délky 25°20', indický oblouk délky 21 °21', francouzský oblouk
délky 12°22', kapský oblouk d. 4°37', peruánský oblouk d. 3°07',
pruský oblouk d. 1°30', anglický oblouk d. 2°20', pensylvánský oblouk d. 1°29'.
2) Přepočteno na metry podle vztahu 1 toise = 1,94904 m.

1952/165

' Geodetické a gtavtmetncké
,
,
úd'"
'7
D. V. Zagrebzn:
• aJe k otazce trojososti' umě
od Greenwiche, největší zploštěni'v této zeměpisné délce
1
292 109' zeměpisná délka vedlejší rovníkové osy Ab =

,

== 131°04' východně od Greenwiche, nejmenší zploštěni
v t~to zeměpisné délce 302~004' rozdíl a-b. = 718 m3).
Práce Schubertova dala podnět pro práci Clarke-ovu
z roku 1861. Clarke užil přibližně stejného Iilateriálu
jako Schubert, provedl však přesnější výpočty. Jeho
výsledky jsou: délka polární poloosy c = 6356228 ±
± 290 m, rozdíl rovníkových poloos a - b = 1618 m,
směr hlavni rovníkové osy Aa = 13°58,5' ± 15° východv dG'
h
.
1 v vni a-c
1
ne o
reenWlCe, neJvetsl zp oste -c - = 286,799'

Další práce, ve které se Heiskanen zabývá tímto
problémem, je z roku 1928. Jako přívržence trojososti
Země zde uvádí Lamberta, jako odpůrce Schweydara
a Schwinnera. Schwinner považuje elipticitu rovníku
za početní výsledek geodetů, který nemá žádného geofysikálního smyslu.
. K výpočtům užil 841 oblastí o jednom čtverečním
stupni, v nichž je zahrnuto 137 měřeni Vening-Meineszových na moři. Prvni zprácováni, kde použil všech
841 oblastí, poskytlo vzorec pro normální tíži ve tvaru:
y = 978,049[1
+3

v..

zeměpisná délka vedlejší osy rovníkové Ab

=;:

103°58,5'

východně od Greenwiche, nejmenší zploštěni b~c
1
c

y = 978,052[1
+4

+ 0,005285 sin2 qJ -

0,009007sin2 2qJ
,

+

+ 0,000018 cos qJcos2(A+ 17°)],
2

+4

+6°

kde qJ a A značí zeměpisnou šířku a-délku. Z tohoto
vzorce plyne pro směr hlavni rovníkové osy Aa{ = 17°±6°
západně od Greenwiche a pro rozdíl rovníkových poloos
fJ-b = 230 ± 51 m.
Obdobná práce Berrothova poskytuje pro tytéž veličiny Aa = 10° západně od Greenwiche,
,
a-b = 150 ±± 58 m.
Heiskanen věnoval otázce trojososti Země několik
prací, z nichž prvni je z roku 1924. V této práci, a podobně i ve všech následujících, nahražoval Heiskanen
obdobně jako Helmert všechny tíhové stanice ležící
v oblasti jednoho čtverečního stupně stanicí jedinou
s jednotkovou vahou a o souřadnicích rovných středu
oblasti. Ze, 656 takových oblasti z Evropy, Mriky,
Ameriky a Asie odvodil vzorec pro normální rozložení
tíže s délkovým členem, ze kterého obdržel: Aa = 18°
východně od Greenwiche, a-b = 345 ± 38 m. Ve
všech Heiskanenových pracích jsou tíhové hodnoty
isostaticky redukovány.
3) V tabulce Luomovy práce z r. 1941 je uvedeno a =

713 m.

+ 0,005293 sin qJ 2

b

=

0,000007 sin2 2qJ

+3

+ 0,000019 cos qJ cos 2 (), - 0°)],
+3
+5°
),a = 0° ± 5\ a-b = 242 ± 33 m,

+

'

2

odkud

. , zploštěni poledníků

- 309,364:
Na základě výsledků srovnáni normálních měr opravil
Clarke později tyto výsledky na: Aa = 15°34' východně
od Greenwiche, a-b = 1944 m.
Nový výpočet Clarke-ův z roku 1878 dává: Aa = 8°15'
západně od Greenwiche, a-b = 465 m.
Tím končí počáteční práce, vztahující se k prvni
skupině důkazů trojososti zemského elipsoidu.
Po delším přerušeni následuje řada prací, vztahujících
se již ke druhé skupině důkazů, které spočívají na úda.jích gravimetrie.
Prvni prací toho druhu byla práce Helmertova z r.1915.
Helmert určil vzorec pro normální rozloženi tíže ze
2 112 pevninských tíhových stanic, které redukoval ve
volném vzduchu. Blízko ležící stanice (do 25 km) uvažoval jako stanici jedinou se střední hodnotou tíhového
zrychleni. Tímto způsobem sestavil z 2 112 stanic celkem
1 493 podmínečných rovttic, kterým přisuzoval stejnou
váhu. Výsledkem byl vzorec pro normální tíži tvaru
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největší

295,71± 0,4' nejmenší zploštěni

1
dní 1 v v •
1
N základv
299,0 ± 0,4 ' stře
zp ostem 297,3 ± 0,3' a
e
samotných měřeni na, moři dostal: ),0 = 5° ± 7°,
a-,-b = 294 ± 75 m. Pro rovníkovou skupinu měřeni
(stanice se zeměpisnou šířkou menší než 40° a několik
stanic mezi 40° až 44°) odvodil: ),a = 3° ± 6°, a-b =
= 230 ± 42 m.
Heiskanenovo grafické znázorněni závislosti tíhových
anomalií na zeměpisné délce potvrzuje reálnost délkového členu s argumentem 2),. Cleny s argumenty 31. a 4),
neni třeba uvažovat.
Heiskanen rozebírá otázku trojososti Země nejenom
na základě dat gravimetrických, nýbrž přihlíží také
k údajům stupňových měřeni. Již v roce 1926 upozornil
na to, že rovníkový poloměr vypočítaný z rusko-skandinavského poledníkového oblouku v hodnotě 6 378 481 ±
± 115 m je asi o 100 m větší proti hodnotě Hayfordově
6 378 388 ± 53 m stanovené ze stupňových měřeni
v Americe. To jistě může vést k myšlence, že Země je
trojosý elipsoid s hlavni rovníkovou osou směřující
k evropskému kontinentu. Tuto domněnku potvrdil na
shromáždění Astronomické společnosti v Kodani v roce
1926,kde ukázal, že vůbec všechna evropská poledníková
měřeni dávají podle jeho výpočtů větší hodnoty rovnikového poloměru než je hodnota Hayfordova.
. Na témže shromážděni poukázal Heiskanen ještě na
jednu okolnost, která svědčí o tom, že hlavni rovníková
osa se nachází v evropských zeměpisných délkách. Ze
stupňových měření podél rovnoběžky v Evropě vychází
totiž menší hodnota rovníkového poloměru, než z analogických měřeni v Americe. Vyložit se to dá takto:
je-li rovník elipsou s hlavni poloosou a ležící v evropských zeměpisných délkách, a vedlejší rovníkovou poloosou b, nacházející se v zeměpisných délkách amerických, pak stupňová měřeni podél rovnoběžky, která
je rovněž elipsou, neposkytují rovníkový poloIilěr, nýbrž
poloměr křivosti rovníku, který bude v tomto případě
2
2
b • neJmenší a pro Ameriku li
a neJvets.
•
Ví
pro E vropu -;;
v

v

Dostaneme tedy ze stupňových měřeni podél rovnob~žky pro rovníkový, poloměr v Evropě hodnotu a
a v Americe hodnotu b.
V práci z roku 1928 to Heiskanen znovu potvrzuje.
Ze stupňových měření podél rovnoběžky vypočítal pro
Evropu a = 6 378 543 m, pro Ameriku b = 6 378 241m;
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ze stupňových měření poledníkových dostal pro Evropu

již v práci. Schweydarově z roku 1916. Za první práci
této' skupiny důkazů lze považovat studii Lambertovu
b2 = 6378072 m a pro Ameriku (včetně měření azimu':'
z roku 1922. Lambert říká, že sledování kolísání pólu
a
ukazuje na elipticitu 14měsíčního chandlerského pohybu
tá4úch) ~2 = 6 378 546 m.
pólu. Domnívá al:, že směr hlavní osy elipsy, po které se
Na základě tohoto rozboru dochází Heiskanen k zá- děje tento pohyb, nachází se 90° západně od Greenwiche,
věru, že stupňová měření skutečně ukazují na elipticitu z něhož lze usuzovat, že směr hlavní osy rovníkové elipsy
rovníku s rozdílem hlavní a vedlejší rovníkové poloosy bude na poledníku greenwichském.
Další je práce A. J. Orlova, předložená na VII. konfeasi 200 m. Tím potvrdil svoje výsledky získané z gravirenci Baltické geodetické komise v roce 1934, ve které
metrických dat.
Ještě přesnější výpočty ze stupňových měření vykonal ukázal, že chandlerský pohyb pólu se skutečně děje po
Heiskanen tak, že do rovnic tížnicových odchylek zavedl elipse. K tomuto závěru došel zpracováním nejlepší
člen závisející na zeměpisné délce. Užil Schmehlova serie měření mezinárodní služby Šířkové. Wanach se
vzorce, který úmožňuje určit vliv elipticity rovníku na však domníval, že tato měření nejsou dostatečně přesná
zeměpisnou šířku, délku a azimut koncového bodu geo- pro vyšetřová~ tohoto dru~u. Dvě~a nez~vislými způ:
detické čáry a ze stupňových měření v Evropě a Ame- soby odvodil Orlov pro smer hlavm osy elipsy, po ktere
rice4) vypočítal: Aa = 38° ± 10° výchocfuě od Gr., se pól pohybuje, hodnotu 131° ± 4,5° východně od
Greenwiche, z čehož plyne pro směr hlavní osy rovnía-b= 165 ± 57 m.
, kové elipsy hodnota Aa = 41° východně od Greenwiche.
Dále následuje práce Hirvonenova z roku 1934, kde Tento výsledek přesně souhlasí s výsledkem Schubertojsou studovány oj, hylky geoidu od rotačního elipsoidu. vým. Později došel Orlov k výsledku: Aa = 12°východně
Hirvonen užil celkem 4410 tíhových dat. Z katalogu od Greenwiche.
Ackerlova převzal 4165 hodnot, které pečlivě přeNa VIII. konferenci Baltické geodetické komise
kontroloval podle původních' pramenů. Zbývajících v roce 1937 předložil F. N. Krasovskij výsledky svých
245 hodnot vzal odjinud. V této práci Hirvonen ukázal, prací, ve kterých studoval trojosost Země podle údajů
že existují systematické odchylky geoidu od rotačního stupňových měření. Poznamenal, že dnes již dosahuje
elipsoidu, které tvoří dvě minima a dvě maxima. Extré- celková amplituda různých pOledníkovýcha rovnoběžkomy dosahují přibližně hodnoty ± 85 m. Průměrná hod- vých oblouků několik set stupňů a dosud nebyl tento
nota odchylky je ± 50.m. Na základě této stuc;:l.ie
navrhl veliký materiál podroben úplnému zpracování, neboť
Hirvonen trojosý elipsoid, který se nejlépe přimyká ke Heiskanen využil v r~ 1929 existujlcí materiál jenom čásgeoidu a který je charakterisován veličinami: Aa = 18,5°± tečně. Heiskanen na příklad nepoužil americký materiál
± 3,3° západně od Greenwiche, a-b = 139,2 ± 15,8m. získaný po roce 1910,' materiál indický, nový materiál
Podle Hirvonena je lepší nahradit normální tvar Země z SSSR a z jiných států. Proto Krasovskij vyzývá ke
trojosým elipsoidem než elipsoidem rotačním. Elipticitu zmíněnému souhrnnému zpracování stupňových měření.
rovníku pokládá za dostatečně dokázanou. Střední odTato práce byla vykonána y Ústředním vědeckochylka geoidu od navrženého trojosého elipsoidu je průvýzkumném
ústavu geodesié, fotogrametrie a kartoměrně ± 33 m. Vývody Heiskanenovy byly takto po:"
grafie
(CNIIGAiK)
při odvozování prvků zemského
tvrzeny.
elipsoidu Krasovského, které jsou: hlavnj poloosa =
Zmíníme se ještě o jedné práci Heiskanenově z r. 1938.
K disposici měl již 1 802 oblastí, z nichž 211 vypustil = 6 378 245 m, zploštění 29~,3' Při odvozování prvků
(isostaticky neredukované stanice Vening-Meineszovy
v jižních mořích). Ze zbývajících 1 591 oblastí odvodil: tohoto elipsoidu bylo přiblíženo k práci A. A. Izotova
ze zminěného ústavu, obírajícího se trojosostí Země,
podle něhož je: Aa = 15° východně od Greenwiche,
2
2
'JI = 978,0524 [1 + 0,00529;0 sin tp --'-0,0000059sin 2tp+
j:14
j:35
rovníkove'l.ění
zp ost
= 30 1000 .

+ 0,0000276 c<1s tpcos 2 (A + 25°)J,
j:23
j:2°
Aa = 25° ± 2° západně od Greenwiche,
2

odkud
=

a-b

=

352 ± 30 m, největší z~loštění poledníků 295,3 ~ 0,4'

.
nejmenší

zp1··'
ostem

2 1. O 4'
300, ± ,

·dní
stte

zp1··'
ostem

1

297,8 ± 0,4 .
Nedávná práce Niskan~nova z roku 1945 poskytuje
tyto hodnoty: Aa = 4° západně od Greenwiche, a-b =
= 293 m.
Přejdeme nyní k pracím třetí skupiny důkazů. Pokus
odvodit polohu rovníkové osy z kolísání pólu nacházíme
4) Užil západoevropský poledníkový oblouk délky 23°53',
rusko-skandinávský pol. obl. d. 25°20', středoevropský oblouk
podéll'ovnoběžky v zem. šířce 52° a stupňová měření v USA.

Závěrem se ještě ;z:mínímeo práci, I. A. Kaziínského
a V. E. Brandta. Zde se autoři opíraji o tíhová měření
v SSSR (o gravimetrickou mapu CNIIGAiK z r. 1937).
Z rozboru materiálu docházejí k závěru, že se pro území
samotného SSSR ukazuje nedostatek členů se zeměpisnou délkou v normálním tíhovém. vzorci. Jinak řečeno,
již data pouze z SSSR ukazují na trojosost Země. Vypočetli, že Aa = 8° východně od Greenwiche. Dále
autoři poznamenávají, že také Jeffreysova studie z r.1937,
spočívající na pozorování Měsíce, přivádí také na
myšlenku trojososti Země.
Kazanskij a Brandt požadují určit pro SSSR nejvhodnější vzorec pro normální tíži, bez kterého je nemožné
racionálně využít základního gravimetrického mapování
SSSR. Při jeho odvozování doporučují přihlédnout
k tomu, že Země je trojosý elipsoid. Dosavadní vzorce,
zvláště dvouosé, i když vyhovují na území nevelkého
státu, nemohou vyhovovat pro Sovětský svaz.
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Helmert
'Berroth
Lambert

.

Hirvonen
Orlov
Krasovskij
Kazanskij a Brandt
Heiskanen
lzotov.
Orlov
Niskanen

1859
{ 1860
1866
1878
1915
1916
1922
{ 1924
1928
1929
1933
1934
1936
1937
1938
1940
1944
1945

Zeměpisná délka
hlavni osy rovníkové od Gr.
41° vých.
14° vých.
15,5°vých.
8° záp.
17° .záp.
10° záp.
0°
18° vých.
0°
38° vých.
19°' záp.
41° vých.
10° vých.
8° vých.
25° záp.
15° vých.
12° vých.
4° záp.

Podle theorie vyložené v této práci (rozuměj prac!
Zagrebinovu uvedenou v podtitulku - pozn. přek1.)
dostáváme pro trojosý elipsoid, určený rozměry elipsoidu
Krasovského a údaji o trojososti Země podle CNIIGAiK,
normální tíhový vzorec (přesný až do .členů druhého
řádu včetně) tohoto tvaru:
"
Y = Ym [I + 0,0053029 sin2rp +
+ 0,ססOO165cos2rp cos 2 (A.-15°) - 0,00000 58sin22 rp].
Při výpočtu koeficientů bylo přijato Ym = 978,049 ~alů.

.

I

a m- b

718
1618
1944
465
230
150

-

345
242
165
139

-

213
352
213

-

293

Č. 11

I
Stupňová měřeni
dtto
dtto (poopraveni výsledků z r. 1860)
Stupňová měřeni
Tihová měřeni
dtto
Kolísáni pólu
Tihová měřeni
dtto
Stupňová měřeni
Tihová měřeni
Koli áni pólu
Stupňová měřeni
Tihová měřeni
Tihová měřeni
Stupňová a tihová měřeni
Kolísáni pólu
Tíhová měřeni

Přehled výsledků prací o trojososti Země poskytuje
výše uvedená tabulka.
Kritikou dat v tabulce uvedených se nebudeme zabývat. Dá se však říci, že přes značné rozdíly jednotlivých
údajů lze považovat trojosost Země za dostatečně dokázanou. Velmi bohatý seznam literatury (25 prací), kterou
cituje D. V. Zagrebin, pro úsporu místa neuvádíme.
Zájemcům jej na požádání poskytne překladatel nebo
redakce.

Sovětská zeměměřická praxe
Ing. Dr Václav Krumphanzl
Současná zeměměřická technika v SSSR. Mnohostranné zapojení zeměměřičů SSSR do budovatelského úsilí Sovětského svazu při výstavbě socialismu. Nástin praktického provádění zeměměřických prací v SSSR. Speciální úkoly zeměměřičů při budování velkých staveb komunismu. (Redakci došlo 16. 10. 1951.)
Úvod.

V tomto ,článku chtěl bych navázat na předchozí
pojednání o úspěších sovětské geodesie á kartografie
(č. 11/1951) a o zeměměřietví při výstavbě měst v Sovětském svazu (č. 3/1952) a pojednati o současné zeměměřick~ technice v SSSR. Zde by měl mít sice slovo
odborník, který zblízka poznal nynější stav sovětské
praxe. Jelikož však zde není zatím nikoho, kdo by měl
tuto možnost poznat sovětské zeměměřiče přímo při
práci, nutno se omezit na poznatky z literatury. Není
to v žádném případě lehká úloha, neboť, jak plyne z před~ cházejících pojednání, je pQle působnosti sovětských
zeměměřičů v podstatě jiné, než u nás a je také daleko
širší..Sovětští lidé byli již.v prvých pětiletkách postaveni
před řešení rozsáhlých geodetických úloh. Neměli k tomu
takřka ničeho. Nebylo zkušeností z rozsáhlé hospodářské
výstavby, nebylo odborné líteratury a téměř chyběly
geodetické základy, o které by se opíralo provádění.úloh
nižší geodesie. Tato okoblost také osvětluje, proč téměř
všechna pojednání se tolik obírajíú1ohami vyšší geodesie
a astronomie. Sovětští zeměměřiči se jalí houževnatě
studovati poslední stav zeměměřických prací na západě,
brzy dohonili zpoždění a v mnohém předstihli dobu.

Vše, co je ovlivněno přírodou a rozsáhlostí země, má
v SSSR svůj zvláštní ráz. Totéž platí o zeměměřietví.
Ono musilo hledat své zvláštní methody práce. Tehdy
vznikla známá Danilovova methoda paralaktické
polygonometrie,
jejíž význ;un neumíme dosud plně
docenit. Co tO.znamená pro Velké vodní a komunikační
stavby v opuštěných krajích, jaká je to úspora času
a nákladů, tam kde na stovky kilometrů není trigonometrického bodu, to si uvědomujeme jen částečně.
Konečně v poslední době tato methoda triumfuje při
gigantickém tempu prací velkých staveb komunismu.
Dnes je nám již známo, že v SSSR je veškerá technika
důsledně specialísována. Měření a zeměměřietví je
kladena značná váha. Jeto přirozené, neboť tak velká
stavební díla, jaká tam vznikají, ta vyžadují důkladných
znalostí·a zkušeností. Mají-li jít technické vědomosti do
hloubky, pak se musí zúžit okruh působnosti. V SSSR
je každé velké technické dílo výsl~dkem práce velkého
kolektivu odborníků. Tam se nesetkáme s tím, aby
technik jednoho oboru prováděl dílo ve všech podrobnostech sám, tak jak tomu bylo dosud u nás a jak to
odpovídalo poměrně malému rozsahu prací. Jednou
.z důležitých složek spolupracujících nll velkých staveb-
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ních dílech je zeměměřictví. A to není vše, i zde je opět
další třídění podle druhu průmyslu nebo veřejných
staveb, pro který kolektiv pracuje.
Geodetické základy.
Geodetické základy'se stále budují. Jsou odlišné povahy
od našich prací. Pokud jde o trigonometrickou síť, jde
většinou jen o řetězce, jak to odpovídá velikosti území
(Elznic Z. O. 1948).
Vysoká hodnota prací v SSSR je všeobecně známa
a uznávána. Zeměměřický věstník a později Zeměměřický
obzor SIA přinesl za léta množství zpráv, které nám
podávají dokonalý obraz. Již v roce 1920 píše Ing. Karel
Rykr v Zeměměřickémvěstníku o zemědělské reformě
v Rusku. Mluvě o školení zeměměřičů píše: "Takovou
školu zřizoval v Astracháni při zeměměřickém oddělení
gubernského komisariátu zemědělství gubernský sovět
a nutno přiznati, že na ni nákladů nešetřil." Z toho vidíme, že již brzy po revoluci věnovalo SSSR značnou
péči přípravě zeměměřických kádrů. Pojednání je také
zajímavé tím, že již před 30 roky předvídá nynější velké
stavby na: Volze a Donu a výsadbu ochranných lesních
pásů. Zájem čs. zeměměřičů o geodetické práce v SSSR
je dokumentován tím, že již od června 1926 je pravidelně
recensován Geodezist a novinky geodetické sovětské
literatury, pokud se k nám dostaly.
Při budování triangulace řešila sovětská geodesie
mnohé zvláštní úlohy, které vyplývají z meteorologických
a zeměpisných poměrů. Pro rozsáhlé kraje bezlesých
rovin a stepí byly konstruovány skládací měřické věže,
dřevěné i kovové. Byl velmi podrobně studován systém
"Bilby", který byl zvláště přizpůsoben ruským poměrům. V jisté obměně používá se tohoto kovového
signálu i při městské triangulaci nástavbou na střechy
domů.

vodních toků. Pro paralaktickou methodu byl vypracován
prof. Čebotarevem zvláštní způsob přesného vyrovnání.
Danilovovu methodu kriticky hodnotily téměř všechny
evropské zeměn#ické časopisy,jak částečně dále uvedeno
ve stručném výtahu literatury. Také Zeměměřický
věstník a později Zeměměřický obzor jí věnoval svou
pozornost.
Další vývody by byly již opakováním známých a zde
uveřejněných fakt. Otázkami vyspělosti sovětské vyšší
geodesie zabývá se u nás více odborníků.

Měřeni měst.
O problémech měření velkých měst bylo u nás málo
známo. Byla domněnka, že mu není věnována taková péče
jako u nás anebo v západních zemích. Mínění se opíralo
o menší význam vlastnické hranice v SSSR. Tento
mylný názor ovlivnil značně i naše práce po roce 1!)45.
Menší anebo žádný význam vlastnické hranice, nebo
čáry užívání, v socialismu nesnižuje ještě důležitost
polohopisného-plánu. Jeho.orientace ve směru budovate1ského úsilí ml! dává novou a daleko významnější náplň.
Takse'v SSSR klade velký důraz na znázornění budov
ve styku s komunikací, to je zaměření stavební a regulační čáry, zatím co prostory uvnitř stavebních bloků
nejsou měřeny tak důkladně.
Při triangulaci v městech používá se k trvalému označení bodů pyramid i jiných znaků na střechách; k pozorování úhlů a k trvalému zajištění bodů se užívá zděných
pilířů, které se přizdívají na hlavní zdi budovy. Vedle
bbdu na budově se důkladněji zajišťujena ulici prvý bod
polygonového pořadu jako bod zajišťovací. Zajišťování
trigonometrických pozemních bodů děje se mnohem
důkladněji než u nás. Jde se do hloubky, kde končí účinek
promrzání; do 2,65 m a někde až do 3,50 m.
Městské sítě, jakož i všechny měřické práce v SSSR
Paralaktická polygonometrie.
mají svou zvláštnost také v tom, že jsou velmi často
Lze říci, že Danilovovu paralaktickou polygonometrii samostatnými sítěmi bez připojení na jednotnou státní trinutno přiřadit k pracím geodetických základů. Vznik angulaci. Tato okolnost nám také osvětluje tu skutečnost,
této methody si vynutil nedostatek a nákladnost triangu- že každá odborná geodetická příručka vždy podrobně
lace, která i ve vyšších řádech nebude ještě v dohledné pojednává o úlohách vyšší ~eodesie a astronomického
době vpotřebné hustotě. Velikou výhodou polygonometrie určování souřadnic. Tyto síte obyčejně vycházejí z měje především rychlost provedení za poměrně nt::patrných ření základny a astronomického určení azimutu. Je
nákladů. Při velkých vodních stavbách nyní i v minulosti zřejmé, že každý prakticky činný zeměměřič ovládá vyšší
geodesii ve vyšší míře než u nás, kde máme geodetické
je jí stále více používáno.
Pořady Danilovovy polygonometrie jsou vkládány základy vybudovány až téměř do podrobné sítě.
mezi trigonometrické body vzdálené desítky kilometrů
Polygonová síť.
a bylo použito i pořadů délky až skoro 200 km. Některé
Polygonová
síť
se
buduje
celkem na stejných zásadách
výsledky nám osvětlí hospodárnost a rychlost práce.
jako
u
nás,
až
na
přesnost,
důkladnost
trvalého zajištění
Délka paralaktické základny se pohybuje od 24 do 72 m
a
ochranu
bodů.
Sovětské
předpisy
znají
čtyři druhy
a denní výkon je asi 4 km. V připojené tabulce jsou
polygonový~qpořadů: (viz tabulku na str. 170).
některé výsledky, které ukazují přesnost.
Vcelku lze~,ijci, žev SSSR je kladen daleko větší
důraz na přesnost, ale také dovolená délka pořadů"je
Délka
Relativni
Pořad
IOd~%~al
vkm
chyba
daleko větší. Přestože trvalé označeni bodů v přírodě je
prováděno do značné hloubky, dochází též k zničení
bodů; tu se zavádí nový způsob t. zv. nástěnných bodů.
Terekty-I<erege- Tas
57,2
1,13
1 : 50.000
Terekty-U$ch-Oba
29,6
0,32
1 : 93.200
Ve výšce 2,0 ID nad chodníkem je na zdi šrouby při1,31
Kerege- Tas- U sch-Oba
46,8
1 : 35.800
pevněna zvláštní konsole, jejíž hrot vyznačuje polygo75,8
1,05
Usch-Oba-Ssuran
1 : 72.200
nový bod. Ten se provažuje olovnicí na dlažbu chodníku,
kde ho lze v případě potřeby. vyzn.ačit křídou či jinak.
Body těchto pořadů, které jsou zejména ve spojení Časté překopávání chodníku, kde' jdou různá vedení,
s leteckou fotogrametrií současně vlicovacími body, nemá pak vlivu na přesnost bodu a jeho zničení je velmi
JSOl!výborným podkladem pro projekty úprav velkých nepravděpodobné. (Obr. 1 a 2.)
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Pořady

Vysoké přesnosů
I. řádu
II. řádu
III. řádu

Střední
chyba
měřeného
úWu

3"
5"
8"
10"

Nejvyšší
dovolená
poměrná
chyba

1:25.000
I: 15.000
I: 8.000
1: 4.000

Nejvyšší délky pořadů v km
Volný terén při měřítku

V zastavené
čásů

1:1000

5,0
3,0
2,0
1,0

7,0
4,0
2'5
1,5

Tohoto způsobu bylo S úspěchem použito v jedné
moskevské čtvrti. Otázka trvalosti zajištění bodu je
i u nás ožehavá a doufejme, že tyto zkušenosti budou
v brzku vyzkoušeny. Naše trpké zkušenosti nejsou nové.
V roce 1877 byla vybudována polygonová síť Moskvy.

I

1:2000
10,0
6,0
4,0
2,5

I

1:5000

Nejmenší
délka strany
250
100
80
70

15,0
10,0
6,0
,4,0

,

úzerm JSou 1:500, 1:1000, 1:2000 a v území volném
1 :5000. Měřické přímky jsou tak voleny, aby kolmice
nebyly delší než 2 m. Pro některé předměty je velmi
často používáno určení úhlem a délkou. Zaměřovány
jsou veškeré pevné předměty jako u nás a kromě toho
vždy stromořadí.
Předmětem podrobného zaměření jsou také podélné
řezy ulic. Výsledkem podrobného měření měst je dokonalá popisná mapa. Urbanismus je nezbytnou součástí
měřických prací a také předmětem zobrazení v příslušné
mapě. Zobrazovány jsou rovněž podzemní vedení, jako
jsou rourovody a kabely. Dále uvádím přehledně tato
různá vedení:
A) rourovody:
odpadních
1. kanalisace
vod,
průmyslových
2. drenáž pro odvodnění základů budov,
/ pitné vody
/ městský
"
3. vodovod " .pr~I?y~lový "užitkové vody
" pozarm,
vysokotlaký
4. plynOvod /"střednětlaký
,
" nízkotlaký,
/ normální páry
~. parovod "
" přehřáté páry,
6. teplovod,
7. průmyslové rourovody různého účelu;

<

>

B) kabelová vedení:

Trvale byla zajištěna běžnými kameny s' vytesaným
křížkem. Body nepřežily v přírodě čtyři roky a celé
nákladné ,dílo bylo zníčeno. Polygonové body jsou
většinou zajišťovány hluboko zapuštěnou
zabetonovanou železnou trubkou 0 6 cm. Její hořejší konec je
uzavřen a vlastní bod je vyznačen dir!,l"ou0 2 mm.
Bod je chráněn obVyklým litinovým poklopem.
.Polohopisné podklady měření měst jsou současně doplněny sítj:městské nívelace, která je budována se stejnou
přesností, pečlivostí a stejně důkladně zajišťována jako
polygonová síť. Pouhé polohopisné měření, tak jak u nás
známe měření katastrální, v SSSR není. Veškerá měření
jsou prováděna vždy ve smyslu polohy i výšky.

a

Podrobné měření.
Podrobné měření vychází z polygonové sítě, doplněné
sítí měřických přímek. Běžná měřítka plánu v zastavěném

· k'
. /
1. elektnc a energie "

V'f"s°dníhké,hO
'"
stre
o / napetl,
"nízkého
2. kabely městské e1ektrické dráhy,
/ telefonní
3. slaboproudá vedení '" radiová
požární a spec. účelů.
U kabelů se opět rozlišuje volné položení anebo
uložení v tvárnících nebo v speciálních kanálech.
Vedení mají na povrchu ulice různá šoupátka, uzávěry,
revisní štoly a pod. Všechna šoupátka jsou zaměřena
polohově i výškově a na plánu vyznačena jejich čísla,
a to v jmenovateli průběžné číslo ve čtvrti a v čitateli
číslování v ulici ve směru stoupajících domovních čísel.
K tomu jsou ovšem příslušné seznamy a záznamy.
Všechna vedení jsou znázorněna -jednak na přehledech
v měřítku 1: 5000 nebo 1: 10.000 a na průsvitkách mapy
1: 500 nebo 1: 2QOje vyznačen průběh vedení. Plány jsou
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doplněny příčnými řezy š vyznačenim polohy a průřezU
vedeni, napětí a pod. Byly konstruovány zvláštní pomůcky pro usnadněni měřeni hloubek a světlosti kanalisace li pod. Jsou také na př. zaměřována i všechna odbočeni vedeni do nižších řádů a do domovnich přípojek,
a to jak u potrubí tak u kabelových vedeni. Vedeni základních plánů podzemních zařízeni (t. j. naše tak zv.
popisná mapa) je svěřeno měřické službě. Správy jednotlivých zařízeni dostávají pro svoje účely potřebné otisky.
To je jen jeden druh činnosti, která je podobná naší.
Hlavni práce jsou dnes při výstavbě sídlišť a průmyslových kombinátů, při vodním stavitelství, při stavbě podzemní dráhy a stavbách mostů.
Význam zeměměřické práce pro velké projekty inženýrských staveb je v SSSR dávno doceněn a nelze si
představit žádnou větší stavbu' bez náležité zeměměřické
přípravy.

V nich je přesně vymezeno, které úkony ta která zaměstnanecká kategorie provádí. Pro všechny práce je přesně
normalisováIÍo sestaveni pracovnich skupin. To konečně
vyžaduje i systém normované práce, která je v SSSR
ve všech úsecích techniky provedena do důsledku.
Stavba podzemní dráhy.
Zdá se, že sovětští zeměměřiči mají monopol na
všechna měřeni, ať na, či pod povrchem země. Tak
veškerá důlni měřeni spojená s budováním podzemni
dráhy jsou dalším polem působnosti zeměměřičů. U nás
se tradičně tyto práce stále chybně udržují v jiných
kruzích. V SSSR jsou pravděpodobně vyloučena geodetická .studia Ze všech ostatníéh oborů. Odpovídá to
důsledné sovětské spedalisaci, která je provedena i uvnitř
zeměměřictví. Jedni odbornici působí při výstavbě měs~,
jiní při vodním stavitelství a opět jiní při budováni
geodetických z4k1adůapod.1)

Výstavba průmyslových kombinátů a sídlišť.
O účasti zeměměřiče při přípravě plánových pomůcek
pro projekt neni třeba zvláštní zmínky, ta je samozřejmá. Nutno jen poznamenat, že při podkladnich měřenich se myslí na přeneseni projektu do přírody, a proto
jsou již tato měřeni náležitě zajišťována. U nás zatím
velmi zápasíme s l,lskutečňovánim tohoto požadavku.
Jen poskrovnu se objevují hlasy projektantů, uznávající
nutnost velkorysého založeni měřického díla. Obyčejně
se projektant po odevzdáni plánu mnoho nestaral o další
osud díla, jinak by více uvažoval o jeho přesném umístěni
v přírodě a tu by také musel myslet na zeměměřickou
spolupráci. Tato otázka je v SSSR nesporná a jednoznačná. Je nesporná proto, že jak podklady tak i umisťováni stavby do přírody, t. j. výklad projektu, provádí
zeměměřič a ten zajisté nejlépe zná cenu řádně zajištěných bodů pro další práci. V tomto případě se nemůže
stát, že by bylo třeba měnit podrobný projekt během
prováděni a přizpůsobovat ho území.

Závěr.
,
V Sovětském svazu je vše velké, počínaje ruskou z~.
Jsou tam velké úkoly, ale také bylO'již vykonáno velké
dílo. Přitom je pochopitelné, že se zatím nelze obírat
takovými maličkostmi, jako je sje.dnocená technická
terminologie. Naprostý nedostatek zeměměřického slovníku nám činí velké potíže při studiu sovětskýchpramenů.
Nemáme také nikoho, kdo by byl měl příležitost zblízka
studovat poslední stav sovětského zeměměřictví. Doufejme, že se časem napraví i tento nedostatek. Naši odbornici, kteří dlouhá léta studují vývoj sovětské zeměměřické
vědy, vědí ťóho kolektivně jistě mnoho. Ta šíře je ale
taková, že je jednotlivci těžké to obsálmout. Nevím proto,
zda se mi aspoň částečně podaří vyvolat u čtenářů
představu o skutečném nynějším stavu zeměměřickÝch
prací v SSSR. Je to obtížné také proto, že ten pravý
smysl zeměm.ěřictví, to je spolupráce ve směru ke konstruktivní technice, je i u nás nový a jen málo čtenářů
bude ho správně chápat a hodnotit. Prožíváme i v zeměZeměměřič obdrží projekt a do něho si vypočte vyty- měřietví velkou duchovní revoluci, a to odpoutáni se
čovací síť. Používá se většinou .čtvercovévytyčovací sítě, od vlastnické hranice. A v této době, kdy se opustily staré
která .také nejlépe odpovídá pravoúhlému řazeni budov tradiční včdy katastrálni, je mnoho našich lidí v nejistotě.
v celém projektu. Rohové body sítě se v přírodě za- To nové buď ještě nepochopili,nebo neměli dosud příjišťují, a to velmi důkladně se zřenim k zemním úpra- ležitost s tím přijít plně do styku. Tomu, kdo dlouhá léta
vám, k pohybu těŽkých mechanisačnich prostředků sledoval vývoj prací v SSSR a doma hledal plné uplatněni
a k jiné možnosti zničeni při stavebnich pracích. Po- v technice, tomu se to zdá být samozřejmé, ale těžkoieto
drobné popsáni různých úkonů a způsobu vytyčováni chápat těm ostatním. Zajisté by nám velmi pomohl
podle sovětské praxe byly již v tomto časopise uvedeny. seminář, uspořádaný vysokou školou, kde by větší počet
Nelze je podrobně vypočítávat, neboť by vystačily na inženýrů měl možnost na příkladech··sovětské geooesie
obsáhlé pojednáni. Zeměměřič provází výstavbu celého< a zeměměřické· techniky pochopit pravé cesty našeho
stavebního díťa a udává výšky i umístěni jednotlivých vývoje, velikost úkolů a odpovědnost pro včasnou
staveb vytyčenim základů.
l'říptavu příštíhO budováni.
.
Vodní stavitelství.
Vodni stavitelství má svůj osobitý charakter a ani toto
nelze si představit bez geodetických základů. A zde opět
provádí zeměměřiG veškeré geodetícké práce od podkladů až po vytyčeni vodních staveb, zátopové čáry a také
strojního zařízeni lodních propustí.
Se zřenim ke gigantiokým stavbám jeví se i velikost
geodetických prací. Takové práce zajisté vyžadují i dobré
organisacé a dokonalého plánováni. Sovětští inženýři
jsou na to náležitě připraveni. Pro jednotlivé druhy prací
jsou vydávány přesné návody za účelem jednotnosti.

~'"

n.

1. Geodezijav gorodskom stroite!stve, I. a
dil, Stěpanov,
Moskva 1950.
2. Parallaktičeskaja poligonometrija, Inž. A. S: JurkeviČ,
1935.
3. Teorija vysokotočnoj poligonometrii,
Danilov, deodezist4/1937.
4. Uvjazka poligonov, Ganšin, Geodeiist 4/1937.
1) ZeměměHči jsou i nezbytnými i!leny vědeckých expedici,
připravujícfch půdu pro velké stavby komunismu. Tato okolnost
je obecně známa: z novinových zpráv.
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~ 5. Application pratique de la methode de la mesure
indirecte des longeurs du prof. Danilov, Sopocko, Journal des
géometres experts, 1933.
6. O zakladke centrov triangulacii i poligonometrii v gorodskich usloviach, Geodezist 7 -8/1937.
7. Vyrovnání polyg. tahu a tabulky pro toto vyrovnání,
Cebotarev, Geodezist 2-3/1932.
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8. Verofi'entlichungen der "Bdltischen geodatischen Kommission" - 1935, sdělení prof. Danilova o přesné polygometrii.
9. Různé zprávy a recense v Zeměměř. věstníku a v Zeměměř. obzoru.
.
10. Geodezičeskie raboty pri krupnom gidrostroiterstve,
lož. Glotov, Moskva 1939.

Literární' hlídka
Komitet architektury při radě ministrů SSSR.
. Hlavní úřad pro plánování a stavbu měst a osad.
Techničeskie
ukazanija
po postrojke
metalličeskich
geodetičeskich znakov i nadstrojek na punktach gorodskich trianguljacij.
(Technický návod pro stavbu kovových
triangulaénich věži, signálů a nástaveb na bodech městsk.'Ýchtnangulaci.) Stran 140. Vyobrazení 147 a 8 příloh. Formát 174 x
218. Moskva 1949. Gosudarstvennoe architekturnoe izdatelStvo. Cena 7 R.
Po řadě dobrých sovětských návodů dostává se nám do rukou
další, tentokráte z oboru triangulace. Stavba kovových t!'iangulačnich věží při městských triangulacích je velmi zajímavá a
jak v předmluvě návodu je podotknuto, zkušenosti posledních
let ukázaly velké výhody jejich použiti.
Návod je rozdělen do sedmi oddílů: I. Všeobecná pravidla
(popis typů, věží a signálů, všeobecné požadavky na věž a rekognoskace). - II. Jednoduché pyramidy a signály. - III. Nástavby na budovách. - IV. Zakládání pilířů a betonovací práce.
- V. Organísace práce a nejdůležitější zámečnické nástroje. VI. Barveni znaků. - VII. Technika bezpečnosti (s 8 přílohami o hlášení úrazu). '
V oddílech I - VI, týkajících se přímo stavby, jsou velmi
podrobně a s mnoha výkresy rozvedeny veškeré .práce spojené
s budováním znaků a popsán způsob stavby, příprava materiálu
a organisace práce. Popisy jsou provedeny pro konstrukce věží
do výšky stolu 12 m. V oddíle VII se pojednává o technice bez~
pečnosti při stavbě věži. Tohoto oddílu je třeba si zvláště povšimnout, neboť voláme-li dnes ve všech pracovnich odvětvích
po úrazové zábraně, nemůžeme tuto otázku zanedbávat ani při
pracích zeměměřických. Bude třeba, aby v nových návodech
bylo podle sovětského vzoru na to také pamatováno.
Doporučujeme tuto publikaci pozornosti zeměměřických
pracovníků na stavbách socialismu, kde třeba řešit dosud nebývalé úkoly, zvládnout stále rostoucí stavebni komplexy a
přitom zajistit pevné body. Kovové věže se osvědčily při rychlém
růstu sovětských měst pro svou trvanlivost. Bylo prokázáno,
že jejích stavbou se ušetří nejen na čase, ale i na materiálu
potřebném při obnově znaků, které 'zvláště v městských a průmyslových obvodech podléhají rychlé zkáze.
.
Ing. O. Jeřábek
531.719
Šerman D. S.
Posobie dlJa rabočich na linejnych izmereniJach.
64 stran,,57 obr., cena 3 rub. (v Sovětské knize Kčs 7,50),
1952,. Moskva Geodezizdat.
Tato příručka, vycházející v druhém přepracovaném a doplněném vydání, určená pracovníkům na délkových měřeních,
pojednává všeobecně o technice a organísaci měření délek
rozličné přesnosti, informuje o stavu soudobé techniky v oboru
délkových měření a seznamuje nás s pokrokovými zkušenostmi sovětských zeměměřičů.
Porovnáme-li stav ruského mapování v první čtvrtině tohoto
stuletí se stavem v dnešní době a přehlédneme-li výsledky
geodetických prací spojených s organisací rozsáhlého socialis~
tického zemědělství, s geologickým průzkumem velikého teritoria Sovětského svazu, s opatřením podkladů pro projekty
.velkýchstaveb a jich vytyčení v přírodě, musíme uznati,
že by sovětští geodeti nezvládli tyto úkoly bez dokonalé organi~
sace práce a, za použiti nejlepších měřických method. '.
V úvodní kapitole je pojednáno o délkových měřeních v síti
trigonometrícké a při přesné polygonometrii, nahrazující triangulace nižších řádů. Sovětská tradice vlastní cesty v methodách
měření délek nastoupená prof. Danilovem je dále rozšiřována,
prohlubována a zobecňována. V druhé, kapitole jednajíq

o přesnosti jsou délková měření rozdělena do pěti tříd a pojednáno o materiálech pro délková, měřítka (ocel, invar) .
Třeti kapitola jedná o měření Základen, čtvrtá o postupu
práce a pomůckách, pátá o nivelaci stojanových značek, šestá
o měření základen dráty, sedmá o délkových měřeních nižší
přesnosti (ocelovými pásmy a dálkoměry). Zde dlužno upozornit na aparaturu Belicynovu, která se v posledních letech
s úspěchem užívá v Ústředním vědecko-výzkumném institutu
pro geodesii, fotogrametrii a kartografii. Osmá kapitola poučuje
o technice bezpečnosti a ochrany práce, závěrečná kapitola
o kádrech, jejich přípravě, výchově, odborném růstu a úspěších.
Poučný je i podrobný seznam ústavů vychovávajících inženýry
zeměměřiče.
Brožura je určena zřejmě pro pomocné kádry a může !;lám
býti vzorem pro techni;ké (výrobní) normy (směrnice) i pro
jiné měřické práce. .
Ing. Ant. Prokeš
. Geometrie v pi'írodě.
132 str., 83 obr., cena brož. Kčs 25,-, 1952, Praha, Universita vojáka, svazek 31, vydalo a vytisklo Naše vojsko.
Autor je známým sovětským popularisátorem vědy a jeho
práce vycházejí v Sovětském svazu v statisícových nákladech.
Knížka je výběrem ze sbírky zábavného vyprávěni o geometrii a je určena čtenářům s minimálními školními základy
geometrie. Je to předpoklad, který by si měli uvědomit zvláště
učitelé v závodnich školách práce. S obsahem spisu nás nejlépe
seznámí názvy jednotlivých kapitol: I. Geometrie v lese. II. Geometrie u řeky. - III. Geometrie v krajině. - IV. Geometrie na cestách. - V. Trigonometrie bez vzorců a tabulek. VI. Kde se setkává nebe se zemí. - VII. Geometrie Robinsonů. - VIII. Geometrie a orientace. - Kniha je určena
především k prohloubení vědomostí našich vojáků. Každá
kapitola však,může býti nějakým způsobem užitečná i ostatním
zájemcům.
Ing. Ant. Prokeš
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Hvězdná mapa severní oblohy. Druhé vydáni"
S prvním vydáním Hvězdné mapy severní oblohy vykonal
Státni zeměměřický a kartografický ústav kus poctivé práce
v šíření vědeckých znalostí
oblasti všeobecné astronomie.
2000 výtisků prvního vydání bylo rozebráno během několika
měsíců. Druhé vydáni v počtu 3000 výtisků uspokojí přání těch,
kterým náplň hvězdné mapy poskytla jen částečnou odpověď
na množství otázek o vesmíru kolem nás. Nové vydáni doplnil
odborný redaktor s. Ing. Dr Lukeš textovou částí, která je
natištěna na zadní straně mapy. V první kapitole textu se čtenář
seznámi.s vývojem názorů na vznik vesmíru a se vzníkem prvních
materialistických kosmogonií. Obšírné kapitoly jsou věnovány
nejbližší hvězdě Slunci, hvězdám, hvězdokupám a IÍ1ijlovinám,
naší galaktické soustavě a soustavám mimogalaktickým. V kapitole o galaktické soustavě čtenáře zaujme popis nejznámějších
souhvězdí nebe s významnými objekty. Textová část je zakončena kapitolou o souřadnicích hvězd a o praktickém užití
astronomie.
Mapa je složena do formátu 25 x 22 cm na 12 dílů. Text
s několika obrázky a tabulkami zaujímá plochu 10 poli uvedených
rozměrů. Na prvním poli je velká reprodukce souhvězdí Oriona
a dvanácté pole nese jen tiráž.
Textová část je psána velmi poutavě a srozumitelně, takže
je jí skoro škoda na zadní stranu mapy. Dá se s jistotou říci,
že Illalý 30-40 stráukový průvodce k Hvězdné mapě by měl
ještě větši úspěch než text na zadní straně. Reprodukce je proti
prvnimu vydání nepoměrně lepší a barva temného podkladu
lahodnější. Je radostnou skutečnost!, že po všem tomto zlepšení
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zústává cena nezvýšena a činí 50 Kčs. Je oprávněná naděje,
že třetí vydání bude již upraveno pro export do lidových demokracií a doplněno útlou knížkou - populárním průvodcem po
vzoru sovětských přírodovědeckých publikací - jehož vydání
.odborný redaktor původně 'Plánoval. Poněvadž dnes znalost
hvězdného nebe patří mezí základní vědomosti pokrokového
člověka, bude jistě i toto vydání brzy rozebráno.
Ing. Chudoba
526.921 :518.2

Kučera K.
Kanda L.
Grafické tabulky pro nitkovou tachymetrii (gradové).
56 str., 47 tab., 1 pří!., 1952, Praha, TVV.
Ve sbírce "Geodetická edice" vyšly jmenované tabulky,
jež byly vypracovány ve snaze, aby zvýšily produktivitu mapovacích prací na území naší republiky nyní prováděných.
Tabulky jsou sbírkou nomogramů (v celku 168), jež řeší
tachymetrické rovnice, vyjadřující horizontální a výškový
rozdíl D = 1001 cos2e, H = 1001 ! sin 2e. Tyto nomogramy
jsou propočteny a konstruovány pro centisimální dělení úhlové
(pro grady). Pro úhly až do 5g včetně jsou sestrojeny nomogramy pro horizontální vzdálenost ve formě LID = 100 1- D = 501 (1 - cos 2e).
Celý soubor proměnných 1 a e v praxí přicházejících (1od O
do 300 m, e od Ogdo 40g) je rozdělen na menší úseky s intervalem úhlovým po 19 a pro každý takový interval je sestrojen
zvláštní nomogram, který je ještě rozlámán na dílčí nomogramy pro užší meze proměnné 1, takže jsou s hlediska dosažitelné přesnosti pro každý grad konstruovány dva až šest nomogramů.
Nomogramy jsou typ průsečíkový a jsou tak uspořádány,
že lze na stejném nomogramu najíti k daným veličínám 1 a e
jak rozdíl výškový H, tak také LID, případně D. Proměnná
veličina 1 je zobrazena osnovou kótovaných přímek, kolmých
na jednu odvěsnu pravoúhlého trojúhelníka, veličina e je
vytvořena svazkem kótovaných přímek, jejichž kóty jsou
vepsány v jejich průsečíku s druhou odvěsnou. Tyto dvě
soustavy kótovaných přímek jsou společné nomografickému
vyjádření obou rovnic, takže na jedné tabulce se dá najíti
veličina H i D pro danou dvojíci veličín 1, e. Toto uspořádání
nomogramu je šťastné, zvláště také z toho důvodu, že kótované
přímky pro 1a e vytvořují na odvěsnách trojúhelníka pravidelné
kótované stupnice bodové, takže interpolace mezi nimi je
jednoduchá. Kótované čáry pro hledané veličiny HaD,
případně LID jsou křivkami vyšších stupňů a jejich rovnic;e
bychom obdrželi v pravoúhlé soustavě souřadnicové, kdybychom

položili 1 = k1x, e

=

kl

~,

kdež kl> kl jsou určité

x
konstanty, závislé na modulech zobrazené stupnice pro 1 a e
na odvěsnách pravoúhlého trojúhelníka. Tyto křivky se však
v užitých intervalech pro e po jednom gradu neliší příliš
od přímek a mají tu výhodu, že jsou dosti rovnoměrně rozloženy
v nomogramu, aniž by se na některém mistě nepříznivě zhušťovaly.
K uspořádání tabulek lze řící, že je velmi vtipně provedeno
a úprava nomogramů je vzorná. Čitelnost jednotlivých tabulek
je d1ina povahou průsečíkových nomogramů, kde pro množství
různýchkótovaných
čar bývá nutno míti zvláštní opatrnost
při hledání výsledku, aby se nezaměnila některá kótovaná čára.
Při spojnicových nomogramech toho není. Zdá se, že v publikaci
autorů tato okolnost nebude tak závažná, neboť všechny kótované čáry jsou zakresleny na nomogramech ve zřetelných.
a téměř konstantních odlehlostech. Autory udávaná· přesnost
ve výškách H, to jest 1 cm, je ve všech tabulkách dosažitelná.
Pokud se týče přesnosti v určení vzdálenosti D, domnívám se,
že bude třeba něll.de jí snížiti, neboť čáry stejných vzdáleností
jsou často dosti od sebe vzdáleny, což stěžuje řádnou interpolaci od oka.
Vydané aHo poslouží jístě dobře svému účelu a bude na
prakticích, kteří budou těchto tabulek užívati, aby vyjádřili
svoje zkušenosti s nimi a případně je porovnali s četnými
jinými .nomografickými pomůckami jak po stránce časové
ekonomie, únavnosti i dosažitelné přesnosti výsledl<;ů.
F. Fiala
Poznámky ke grafickým tabulkám pro nitkovou
tachymetrii autorů Kučera K. - Kanda L.
~ešení tachymetrických rovnic H = 50 1. sin 2e, Do = 100
1.c:os2e umožňují četné pomůcky tabulkové, grafické a mecha-

nické, a to s nestejným úspěchem. Vyčíslováni rovnic pomoci
ciferných tabulek o normálním rozsahu postupuje poměrně
pomalu. Nevýhodou jednolistových nomogramů je, že pro
někter~ případy nestačí ani přesností ani rozsahem a je nutno si
vypomoci jinými úplnějšími pomůckami. Za nejvhodnější
pomůcku bylo dosud prakticky označováno tachymetrické
pravítko.
Cílem autoro - příslušníků SZKÚ v Praze - je nahtadit
dnes u nás nevyráběné tachymetrické pravítko takovou pomůckou, která by mohla nejen co do rychlosti s ním úspěšně
soutěžit, ale která by byla v celém rozsahu i přesnější a byla
zbavena některých nevýhod pravítka.
Průsečíkové nomogramy mají v oboru každého grádu tvar
trojúhelníka, který je rozložen na 2 až 6 části. Tyto části JSOll
pak sestaveny vždy ve dvou protichůdných dvojicích do obdélníkového obrysu. Charakteristickým znakem tabulek je, že při
jednom postavení hrotu tužky odečteme zároveň převýšení a
redukční opravu (do Óg), od 6g výše však přímo redukovanou
vzdálenost. Na stroje se šedesátinným dělením je pamatováno
jednoduchou převodovou tabulkou v rozsahu jedné stránky ve
formě volné přílohy. Zdržení při převodu je nepatrné a stane
se prakticky bezvýznamné, převádí-li zapisovatel výškový úhel
v poli ihned po zapsání odečtené hodnoty.
Neobvyklá úprava tabulek nesmí uživatele odradit, neboť
po krátkém zácvíku se v nich pracuje rychle, přesně a spolehlivě.
Tomu nasvědčují i zkoušky, které podnikl recensent při srovnávání některých používaných pomůcek. Jejich výsledky jsou
obsaženy v přehledu, který následuje. Nejprve je uveden druh
pomůcky, dále největší použitelný sklon pro určitou vzdálenost, relativní doba pro spojené úkony vzdálenosti a převýšení,
počet stran a střední chyba v určeném převýšení v cm. Relativní doba je odvozena pro základ 100% při tachymetrickém
pravítku.
Na vzdálenost (v m)
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Z toho plyne, že grafické tabulky jsou stejně rychlé jako
tachymetrické .pravítko, ale asi dvakrát přesnější. Rozsahem
vystačí pro všechny v praxi se vyskytující případy při tachymetrováni v libovolném měřítku. Vzhledem k plánovanému
rozvoji mapovacích prací v měřítku 1: 5 000 přicházejí právě
včas.
Autoři neupozornili ve svém úvodu k tabulkám na možnost
jejich ještě jiného užití. Snadno v ních totiž určíme převýšení
H = Do tge v 'případě vodorovné vzdálenosti (používáme-li
autoredukčnfho tacheometru). Jde-li o výškový úhel větší
než 6g, vyhledáme pro něj redukovanou vzdálenost v systému
jí odpovídajících čar (laťového úseku si nevšímáme) a odečteme
převýšení. Chceme-li určit převýšení pro úhel menší než 6g,
vyhledáme vodorovnou vzdálenost v systému rovnoběžek pro
laťový úsek. Pak -přemístíme hrot tužky na hodnotu zvětšenou
o redull.ční opravu a v tomto místě přečteme převýšení.
Grafické tabulky jsou významným krokem na cestě k. vyšší
produktivitě práce v masově prováděných zeměměřických pracích, které předcházejí každému projektu a tím podporují
budováni socialismu v naší vlasti.
Autoti tabulek mne zmocnili, abych v této poznámce sdělil
jejich jménem veřejnosti tuto zprávu:
Tabulky byly vypracovány ve Státním zeměměřickém a
kartografickém ústavu v Praze a autoři k ním původně napsali
vlastní předmluvu, ve které byla tato okolnost zdůrazněna.
Během vydavatelského procesu však redakce TVV zrušila
celou předmluvu autorů a napsala k dílu předmluvu svou,
do nít nepřevzala ZIl1ÚJ.ěnoupoznámku, ani když na to autoři
při korektuře upozornili. Autoři litují, že se tato samozřejmá
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pozornost k podpůrci díla nedostala do prvního vydání a chtějí
v eventuálnim dalším vydání chybu napravit.
Ing. Adámek.
522 + 525.4 + 529.7 = 84
K~piúski F.
Astronomia
praktyczna.
Wyznaczanie
sp6lrz~dnych
geograficznych
i azymutu celu ziemskiego. (Praktická
astronomie. Určeni zeměpisných souřadnic a azímutu na
pozemni cíl.) 183 str., 40 'obr., 1951, Varšava, cena litograf.
výtisku 18 zl. 60gr. (87,50 Kčs).
První díl Praktické astronomie rozdělil autor na 4 části.
V první věnuje pozornost universálnímu pří,stroji, krátce pojednává o libele, mikrometru, mikroskopu a děl~ném kruhu.
Všímá si vlivu s/donu a kolimace na měřené zenitové vzdálenosti
a azímuty, zmiňuje se o hodinách a chronometrech a část zakončuje několika poznámkami o provádění observace.
Druhá část obsahuje methody měření času, šířky a azimutu
pomocí Slunce.
V třetí části jsou zahrnuty méně přesné methody určení času,
šířky a azímutu pomocí hvězd. Mezi jínými je též uvedena
methoda Hosmer-Krasovského k určení azimutu bez použití
hodin.
Čtvrtá část obsahuje příklady měření a jejich výpočet.
Jako dodatek je připojen popis několika theodolitů a univer-
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sálů (Wild T2 s prismatickým nástavcem, Wild T4, Askania'
Tavistock, Breithaupt, Satorius, Heyde, Gerlach), dále popis
zkoušeče libel (Askania), chronografu (Favag), radiopřijimače
a chronometru (Nardin).
Publikace je litografovaná a obrázky i tisk jsou místy velmi
špatné. I když jednotlivé kapitoly jsou velmi dobře zpracovány,
zdá se, že některé paragrafy jsou poněkud zpřeházeny. Na př.
_popis přístrojů v dodatku měl snad být na konci první části.
Do první části také nepatří vyšetřování vlivu sklonu točné osy
a kolimace na měřené veličiny. Zvláštní část měla být věnována
krátkému přehledu sférické astronomie. Také poznámka o rytmických signálech nepatří do první části a nevystihuje jejich
důležitost. Příklady jsou počítány ještě logaritmicky bez jakýchkoli úvodních poznámek, takže pochopení redukci naměřených
hodnot spíše ztěžují.
V prvnim díle Kepiúského Praktické astronomie není nic,
co by mělo nějaký vztah k prvořadým astronomicko-geodetickým
pracím na Laplaceových bodech. Podle rozsahu knihy, která
je určena pro studenty Varšavské polytechniky, se dá usuzovat
na mnohem větší počet přednáškových hodin, než kolik je jich
věnováno geodetické astronomii na Pražské' technice. Tím
spíše, že teprve druhý díl obsáhne pravděpodobně methody
přesné a nejpřesnější, které přicházejí v úvahu při měření na
Laplaceových bodech.
Ing. Dr Lukeš.

Normativní hlídka
Sbírka
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pro
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Zhospodárněni některých zeměměřických prací změny a doplňky Návodu A a Instrukce I.
(Sešit 32/1952, poř. č. 362.)
Zrychlení a zhospodárnění polních měřických a zobrazovacích prací vyvolává nutně požadavek zrychlení, účelnosti a
hospodárnosti pracovních postupů při pracech výpočetnich
a pro vyhotovení písemného katastrálního operátu.
Ministerstvo stavebního prúIDyslu v zájmu jednotného
postupu zpracovalo a zkoordinovalo dosavadní zlepšovací
návrhy dotýkající se příslušných prací a svým oběžníkem
ze dne 10. července 1952, č. j. 964-22-Měř. 4 - 1952, změnilo
některá ustanovení Návodu A a Návodu I. V podstatě jde
změny ustanovení dotýkajících se prací, které předcházejí
vlastnímu sestavení písemného katastrálního operátu.
Zejména jsou upraveny:
Způsoby a postup číslování parcel, kdy rozbod,qjícím činítelem pro použití dosavadního označení nebo nového průběžného
číslování parcel je přehlednost číslování parcel nebo takové
okolnosti, které přečíslování parcel zcela ód,ůvodňují. Dále
se připouští výpočet výměr skupin a výměr' velkých parcel
z odsunutých souřadnic lomových bodů poúžitlm pravoúhlého koordinatografu.· Podstatná změna je zavedena pro
sestavení výměr parcel podle jednotlivých mapových listú
a pro celé katastrální území s použitím jediného tiskopisu
"Výpočet výměr parcel (dílů)", odstraněním dosavadního
používání pmpisů "Sestavení výměr parcel podle jednotlivých
mapových listú" rozstříhaných na proužky obsahující jednotlivé
výměry parcel nebo jejich dílů a zavedenim nového způsobu
kontroly správného sestavení výměr parcel.
Změnami a doplňky jsou dotčeny v NávOdu A §§ 14,
277, 278,280,281,291,293,301,304,
305 a v Návodu I §§ 33,
34.
Okresni poradní sbory pro úpravu
pomístného názvosloví - ustavení.
(Sešit č. 34/1952, poř. č. 395.)
Vyřešení úpravy pomístného názvosloví, důležité součásti
všech druhů map, hlavní orientační pomůcky v každodennim
životě usedlého obyvatelstva a vhodné1}oorientačního vodítka
pro mzné akce v terénu, je velmi naléhavé vzhledem k velkým
přesunÚffi obyvatelstva po roce 1945.
Tento úkol mají splniti okresní poradní sbory pro úpravu
pomístného názvosloví (krátce "okresní názvoslovné sbory"),
které podle rozhodnutí ministerstva stavebního prÚffiyslu
a v souhlasu s ministerstvy vnitra, národní obrany, informací
a osvěty, školství, věd a umění, lesů a dřevařského pmmyslu
a zemědělství zřídí technické referáty ONV v dohodě a ve
spolupráci s ostatními referáty a s orgány jejich složek archiv-

o

ních, musejních, osvětových, s konservátory státni péče
o ochranu přírody a krajiny, s konservátory pro státní památkovou péči, s orgány složek provozních a za přizvání odborných
poradců.
Okresní názvoslovný sbor, který úzce spolupracuje s MNV
je poradnim a pomocným orgánem zeměměřické složky technického referátu ONV a je technickým (XI) referátem kontrolován. Technický referent určí zaměstnance zeměměřické služby,
který obstarává práce· spojené s činností sboru. Členy sboru,
jejichž počet není omezen a jejichž členství potVrzuje na návrh
technického referenta rada ONV, jsou především filologové,
historici, vlastivědní pracovníci, geografové, konservátoři,
osvětoví pracovníci, zástupci výkonných složek národního výboru, jeho zařízení a jiných orgánů, podniků a institucí pokud
projeví o práci ve sboru zájem. Členství ve sboru je stálé a je to
funkce čestná. Člen může být odvolán jen rozhodnutím rady
ONV. Předseda sboru je volen prostou většinou hlasů. Sbor
se platně usnáší prostou většinou hlasů a při rovnosti hlasů
je přijat návrh, pro který hlasoval předseda: Podrobné pomístní názvy bude schvalovat rada ONV. Názvy charakteru
geografického schvaluje ministerstvo stavebního prÚffiyslu po
vyjádření Názvoslovné komise při Státnim zeměměřickém
a kartografickém ústavu v Praze, na Slovensku pověřenectvo
stavebního prúIDyslu po vyjádření Slovenské názvoslovné komise při Slovenském zeměměřickém a kartografickém ústavu
v Bratislavě.
Při rozsáhlosti úkolu bude úprava pomístního názvosloví
provedena ve dvou etapách. S etapou první je nutno započít
neodkladně a budou v ní upraveny nejhlavnější orientační pomístní názvy v hustotě, jak ji podává speciální mapa. Druhá
etap~ provede úpravu podružnějšich pomístních názvú až do
hustoty v mapách velkých měřítek, hlavně katastrálních.
Dodržováni jednotných pracovních zásad zajistí ministerstvo
(pověřeneetvo) stavebního prúIDyslu vydánim "Směrnic pro
ůpravu pomístního názvosloví", které budou rozeslány všem
technickým referátÚffi.
Zastavení výplaty paušálních
náhrad
výdajů
při vnějších pracovních výkonech
v obci pracovního místa.
Oběžník ministerstva financí ze dne 29. července 1952,
zn. 283/82.548/52. (Sešit č. 35/1952, poř. č. 400.)
Oběžníkem byla na podkladě vyhlášky č. 72/1952 Ú~ 1. zastavena s účinností nejpozději od 1. května 1952 výplata všech
paušálních náhrad výdajů za stravování při vnějších výkonech
v obci pracovního místa.
Ministerstvo financí však zároveň zmocňuje krajské národní
výbory stanovit v obcích s místnlmi veřejnými dopravními
prostředky při vnějších pracovních výkonech v obci pracovního místa paušální náhrady až do výše Kčs 300,- měsíčně
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za nutné použití těchto dopravních prostředku. VÝŠepaušální
částky nesmí přesahovat nutné jízdní výdaje, které skutečně
zaměstnanci v prÚffiěru měsíčně vzniknou a stanoví se proto
jen po předchozím přezkoušení a zjištění, že je to hospodárné.
Pokyny pro kontrolu činnosti zeměměřické
služby.
(Sešit č. 38/1952, poř. Č. 439.)
Úspěšná socialistická výroba ve všech odvětvích vyžaduje
soustavnou a dokonalou kontrolu. Tato zásada platí plně
v zeměměřictví, kde hospodárná výroba vyžaduje nejen spolehlivost výsledku, ale i jednotnost při provádění zeměměřických prací. Významný krok pro vybudování takového nezbytného kontrolního systému v zeměměřické výrobě učinilo
ministerstvo stavebního prÚffiyslu vydáním pokynu pro kontrolu činnosti zeměměřické služby v krajích oběžnikem ze dne
20. srpna 1952, SZ OSI-11-Měř. 4-1952. Kontrolu zeměměřických prací prováděných zeměměřickými odděleními
kraju, orgány, podniky nebo družstvy pověřenými zeměměříckými pracemi podle § 3 zákona č. 61/1951 Sb. provádí příslušný KNV svým uohlédacím měřickým úředníkem. Předmětem plánované kontroly je zejména plnění pracovních plánu,
dodržování měřických předpisu, plnění výkonových norem,
pruběh socialistického soutěžení, odbornost a kvalita prací a
jejich jednotné provádění, plnění přímých hospodářskýéh smluv
o zeměměřických pracech sjednaných se socialistickým sektorem
atd. Dalším úkolem kontrolní služby je péče o politickou a odbornou vyspělost zeměměřických kádru, rozšiřování nových
pracovních method, koordinace požadavku kladených na
zeměměřické složky, sledování pracovní pospolitosti a kázně
zaměstnancú, sledování spolupráce s ostatními referáty národních výboru a součinnost při plánování zeměměřických prací.
Ústřední řízení kontrolní čimiosti prováděné na zeměměřícké práce v jednotlivých krajích vyžaduje, aby minísterstvu
stavebního prÚffiyslu, oddělení Měř. 4 byly zasílány opisy
záznamu o provedených koatrolách.
V/k.
Doplňky a vysvětlivky k zeměměřickým
výkonovým normám.
(Sešit č. 32/1952, poř. č. 363.)
Ministerstvo stavebního prÚffiyslu vydalo na podkladě dosavadních zkušeností doplňky a vysvětlivky k některým zeměměřickým výkonovým normám.
Především se v praxi prokázalo, že přílišná rozdrobenost
norem a jejich oddělené sledování i v případech, kdy dílčí
nomiované výkony téže pracovní operace provádí jeden a týž
zaměstnanec, je neúčelné a někdy i nemožné. Ministerstvo
stavebního prÚffiyslu proto zavádí komplexní sledování výkonových norem, t. j. při určité pracovní operaci vykazuje sice pracovník počet měrných jednotek a bodové ohodnocení podle
všech dílčích norem přicházejících v úvahu, avšak skutečný
pracovní čas uvádí jen jednou pro celou pracovni operaci.
Z ostatních položek oběžnlku jest závažnější nová úprava
stupňu obtížnosti pro tachymetrická měření při současné úpravě
i denní pracovní normy (norma C~10), vložení nové normy
(C-I0.l) pro výškopisná měření s ohledem na počet bodu
připadajících na 1 ha zaměřovaného území se zaměřením situace
a úprava denní pracovní normy pro plošnou nivelaci (norma
C-12). Dále se zavádí nová norma pro adjustaci polních náčrtú
při výškovém měření (C-13) a norma pro vyhotovení srovnávacího sestaveni změněných pozemnostních archu (B-4;5.1).
Ostatní vysvětlivky v oběžniku mají přispěti k jasnějšímu
a jednotnému výkladu výkonových norem.
Vk
,
Pověřování zeměměřickými úkony.
Ministerstvo stavebního prÚffiyslu udělilo další pověření,
u nichž dále uvádíme v závorce pod 1) působnost, pod 2)
územní platnost, pod 3) oprávněné osoby, pod 4) číslo výnosu
min. stav. prÚffi., pod 5) částku úř. listu, v němž bylo pověření
uveřejněno.
1. Keramoprojekt, národní podnik v Brně (1) jen pro
vlastní potřebu, 2) území celého státu, 3) Ing. Karel Sindelář
za závod v Praze, Ing. Bohuslav Svoboda za závod v Brně,
Ing. Vladimír Ročák za závod v Trenčině, 4) 048-I-Měř.
2-1952, 5) Úř. 1. č. 62/1952).
2. Kombinát Ostravsko-karvinských dolu v Ostravě (1) jen
pro vlastní potřebu, 2) území kraje Ostravského, 3) Ing.
Ferdinand Olšák za obvod ředitelství Ostrava-sever, Ing. Jan
Pavlíček za obvod ředitelství Ostrava-jih, Ing. Jiří Jedlička za

obvod ředitelství Karvinná, Ing. Jindřich Cigánek za obvod
ředitelství Orlová, 4) 1730/96-Měř. 2-1952, 5) Úř.1. č. 62/1952).
3. Železárny V. M. Molotova, národní podnik v Třinci
(1) jen pro vlastní potřebu, 2) území kraje Ostravského, 3) Ing.
Osvald Kiša, 4) 059.1-12-Měř.2-1952, 5) Úř. 1. č. 62/1952).
4. Východočeské ul1elné doly-revírní ředitelství, národní
podnik v Trutnově (1) jen pro vlastní potřebu a potřebu všech
uhelných podQikú v revíru trutnovském, 2) území kraju
Ústeckého a' Královéhradeckého, 3) Ing. Petr Chejlo, 4)
1730/93-Měř. 2-1952, 5) Úř. 1. č. 72/1952).
5. Plynostav, národní podnik v Pardubicích (1) jen pro vlastní
potřebu, 2) území celého státu, 3) Ing. Josef Beran, 4) 059.17-Měř. 2-1952, 5) Úř; 1. č. 72/1952).
6. Posista, národní podnik v Praze (1) jen pro vlastní potřebu, 2) území celého státu, 3) Ing. Miloš Sevčlk, 4) 0486-Měř. 2-1952, 5) Úř. 1. č. 72/1952).
7. Krajská vodohospodářská služba krajského národního
výboru v Ces. Budějovicích (1) jen pro vlastní potřebu, 2) jen
území kraje Ceskobudějovického, 3) Ing. Stanislav Matyáš,
4) 057.3-2-Měř. 2-1952, 5) Úř. 1. č. 72/1952).
.
8. Zemědělský stavební závod v Ostravě, národní podnik
v Ostravě (1) jen pro vlastní potřebu, 2) jeq území kraje Ostravského,3) Ing. Václav Folkert, 4) 059.1-27-Měř. 2-1952, 5) Úř.1.
č. 72/1952).
9. Poděbradské sklárny, národní poqnik v Poděbradech
(1) jen pro vlastní potřebu, 2) území kraju Ústeckého a Královéhradeckého, 3) Ing. Karel Vosáhlo, 4) 059.1-21-Měř. 2-1952,
5) Úř. 1. č. 72/1952).
10. Dopravní podniky města Ostravy, komunální podnik
v Ostravě (1) jen pro vlastní potřebu, 2) jen území kraje Ostravského,3) Ing. Jaroslav Mencl, 4) 059.2-5-Měř. 2-1952, 5) Úř. 1.
č. 72/1952).
11. Lesprojekt, závody pro úpravu lesního hospodářství,
národní podnik v Brandýse nad Labem (1) jen pro vlastní
potřebu, 2) území kraju českých, 3) Ing. Josef Sak za závod
v Praze, Ing. Bedřich Procházka za závod ve Ždáru, Ing.
František Kovárna za závod v Plzni, Ing. Ceněk Titlbach za
závod v Hluboké nad Vltavou, Ing. Ladislav Tobrman za závod
v Karlových Varech, Ing. Dr Erich Sesták za závod v Brně,
Ing. Vlastimil Ninger za závod v Místku a Ing. Dr Karel
Matěju a Ing. Jaroslav Zamouřil za ústřední závod v Brandýse
nad Labem a zbývající lesní závody, 4) 059.1-34-Měř. 2-1952,
5) Úř. 1. č. 117/1952).
12. Hydroprojekt, národní podnik v Praze (1) jen pro vlastní
potřebu, 2) území celého státu, 3) Ing. Dr Václav Staněk,
4) 048-16-Měř. 2-1952, 5) Úř, 1. č. 117/1952).
13. Závody V. L Lenina Plzeň, národní podnik v Plzni
(1) jen pro vlastní potřebu, 2) území k~aju českých, 3) Ing. Josef
Panzer,4) 059.1-38-Měř. 2-1952,5) Uř. 1. č. 117/1952).
14.. Zemědělský stavební závod v Ceských Budějovicích,
národní podnik v Ceských Bud.ějovicích (1) jen pro vlastní
potřebu, 2) jen území kraje Ceskobudějovického, 3) Ing.
Otakar Svoboda, 4) 059.1-42-Měř. 2-1952, 5) Úř.1. č. 117/1952).
15. Huuifprojekt, národní podnik v Praze (I) jen pro vlastní
potřebu, 2) území celého státu, 3) Inj?;.Josef Cech a Ing. Jan
Andres,4) 059.1-43-Měř. 2-1952, 5) Uř. 1. Č. 117/1952).
16. Stavitelství okresu Slaný, komunální podnik ve Slaném
(1) jen pro vlastni potřebu, 2) jen území okresu Slaný,. Kladno,
Kralupy nad Vltavou a Rakovnlk, 3) Ing. Karel Hruška,
4) 059.2-7-Měř. 2-1952, 5) Úř. 1. č. 117tI952).
..
17. Zemědělský. stavební závod v Praze, národní podnik
v Praze (1) jen pro vlastní potřebu, 2) jen na území kraje Pražského, 3) Ing. František Thuma, 4) 059,1-39-Měř. 2-1952,
5) Úř. 1. č. 117/1952).
18. Zemědělský stavebni závod v Liberci, národní podnik
v Liberci (1) jen pro vlastní potřebu, 2) území kraje Libereckého, 3) Ing. Vladimír Havl1k, 4) 059.1-41-Měř. 2-1952,
5) Úř. 1. č.117/1952).
19. Stavosvit, národní podnik v Gottwaldově (1) jen pro
vlastní potřebu, 2) území celého státu, 3) Ing. Rudolf Vr4na,
4) 059.1~44-Měř.. 2-1952,5) Úř. 1. č. 117/1952).
20. Zemědělský stavební závod v Havlíčkově Brodě, národní
podnik v Havlíčkově Brodě (1) jen pro vlastní potřebu, 2) území
kraje 'lihlavského, 3) Ing. Miroslav Novák, 4) 059.1-53-Měř.
2-1952, 5) Úř. 1. č. 117/1952).
21. Zemědělský stavební závod v Ústí nad Labem, niirodní
podnik v Ústí nad Labem (1) jeli pro vlastní potřebu, 2) jen
na území kraje ústeckého, 3) Ing. Michal Chomenko, 4) 059.152-Měř. 2-1952, 5) Úř. 1. č. 117/1952).
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22. Vítkovické železárny Klementa Gottwalda, národní
podnik v Ostravě (1) jen pro vlastní potřebu, 2) jen území kraje
Ost~avského, 3) Ing. Karel Rozum, 4) 059.1-58-Měř. 2-1952,
5) Uř. 1. č. 117/1952).

23. Stavební kombinát okresu Mnichovo Hradiště, národní
podník v Mnichově Hradišti (1) jen pro vlastní potřebu, 2) jen
pro území okresu Mnichovo Hraqiště, 3) Ing. Antonín Horáček, 4) 059.2-6-Měř. 2-1952, 5) Uř. 1. č. 117/1952).

Rozmanitosti
Zeměměřiči projekčních závodů.
Při projektování velkých staveb jakéhokoliv druhu jsou nezbytné měřické podklady. Při jejich pořizování setkává se
zeměměřický inženýr s řadou obtíží, z nichž mnohé by bylo
možno poměrně snadno odstranit. Uvádím alespoň některé.
Při zadávání projektu zadavatel neuvažuje často dobu potřebnou pro řádné vypracování projektu a tím méně počítá
s dobou /pro pořízení měřických podkladů. Obyčejně velmi
spěchá, což se velmi často projeví zvýšeným nákladem nejen
na projekt, ale i na stavbu samotnou. O měřických podkladech
se, bohužel, i některý projektant domnívá, že je to něco, co
se udělá mezi obědem a večeří a natiskne se jako noviny. Proto
je dnes stav měřických podkladů na některých místech neutěšený. Při informaci na KNV, ONV i u zadavatele se dozvíte, že na místě, kde máte provést třeba rozsáWý tachymetrický plán, nebylo dosud nic prováděno.
V rozpočtu, který jste'předložil zadavateli, škrtne vám na př.
stabilisaci polyg. sítě, vazbu na jednotnou síť, vazbu na katastr,
řádné osazení nivelačních pořadů s odůvodněním, že je to
drahé,. že na to nemá v rozpočtu peníze a konečně, že to ne~
potřebuje. Když to později bude potřebovat někdo jiný, třeba
stát, ať si to zaplatí. Něco ná tom je.
A proč také stabilisovat, když to nikde není nařízeno s výjimkou prostoru, kde se očekává nové měření a každý se
ohlíží na hospodárnost a výrobnost jen svého úseku a měřítko
celostátní je mu cízí.
Po příchodu na místo narazíte najednou při rekognoskaci
na kolíky různého druhu a často i mezniky a výškové značky.
Zjistit původ a data těchto značek je často obtížnější, než
provést zaměření nové. A tak počet kolíků resp. mezníků
utěšeně roste. Někdy bývá část operátu, na př. tachymetrčásti
území, dodán zadavatelem s tím, že je ho možno v plné hodnotě použit. Shánění dat k ověření použitelnosti této práce
a její spojení s prací novou bývá těžkou zkouškou. Často je
možno dosáhnout jich jen vyWedáním osoby, která měřeni
prováděla. Od čerta k ďáblu a nazpět. A několikrát. Technická
zpráva je bílou vranou. Při zpracování daného elaborátu
zjistíte, že práci nedělal zeměměřič a že má všechny nedostatky neodborného zpracování. Také není nikdo podepsán.
Předpokládejme ale, že všechny podklady jsou v pořádku
a i zadavatel uzná potřebu řádného provedeni prací.
Potřebujete 300 mezníků. Obrátíte se na průmysl kamene.
,,Máte je plánované?" "Jak bychom mohli, když zakázka byla
zadána teprve včera!"
Potřebujete nivelačni latě. Koupit? Níkdo je Jlevyrábi ani
neprodává. Potřebujete transportér? Tabulky funkcí? Třecí
tuš? A je možno psát dlouho. Národni podniky se málo zajímají
o potřeby zeměměřičů a neinformují se na pracovních místech.
A zlepšovací návrhy? Začínají a končí na dlouhou dobu
prototypem.
" Když se vám podařilo všechno sehnat, chcete se podívat do
příst. instrukcí, aby bylo všechno provedeno podle předpisu.
Chyba. Instrukce A se vyskytuje jen sporadicky, instrukce B
není. A co ostatní instrukce o provádění a návody? Státní
. zeměměřický a kartografický ústav koná mnoho prací z různých
oborů zeměměřické služby. Má výzkumné oddělení i řadu
zlepšovacích návrhů. I v ministerstvu stav. průmyslu v zeměměřickém odboru jsou zeměměř. odbornící s mnohaletou praxi
a mnoha zkušenostmi, kompetentní k vydávání předpisů.
Každému je jasné, že v zájmu jednotnosti a v zájmu urycWeni
a zkvalitnění prací jsou měřické předpisy nezbytné.
Rozhodnete se, že práce provedete jak nejlépe dovedete,
podle svých znalostí. K provedení potřebujete ale figuranty.
Podíváte-li se ,do sovětských zeměměř. norem (Edinye
normy vyrabotky na topografičeskie i geodezičeskie raboty Moskva 1949) vidíte, že je nejen předepsáno, kdo práci provede
(inženýr, starší technik, technik atd.), a počet figurantů, ale
i přesné jejich začleněni jako dělník III. tř. heliotropista dělník V. tř. (starší dělník V. tř.) atd. To znamená stálé zaměstnance, zdravé a zapracované.
Jak to vypadá u nás? Figuranti se neplánují. Je to pozůstatek

z doby I. republiky, kdy bylo vždy dost lidí, kteří byli ochotní
dělat jakoukoli práci i za malou odměnu. Tak zbývají většinou
lidé starší, neduživí, nebo dorost.
A ani přídavkových potravinových lístků není třeba.
V r. 1951 bylo prováděno zaměření Orlícké přehrady na
Vltavě. Byly to stovky km polyg. pořadů, výkupové čáry,
zátopové čáry a tisíce mezníků. Cára prochází strmými stráněmi,
skalami, hustými porosty, bez komunikací až 150 m výškových
nad řekou. Mezníky nutno vynášet na zádech, je třeba porazit
několik tisíc "kubíků" (mS) stromů. Po strmých stráních
a skalách, kam by se značnými potížemi vylezl turista s volnýma
rukama, aby potom půl dne odpočíval. Je nutno chodit se
strojem (16 kg), s latěmi atd. Měřič může upadnout, ale stroj
musí chránit. Je to drahý národni majetek. Na co je třeba přídavkových lístků? Vždyť nejdále ve vzdálenosti 50 km je závodní kuchyně a nejdále v okruhu 10 km je nějaká hospoda,
ve které může sníst všechno, co si s sebou donese. To neni
vtip, to je řečeno vážně. V rovině, v polích, když se osadí
mezníky, tak by bylo často třeba, dát ke každému nejen výstražnou tabulku, ale i betonový val kolem dokola, aby je
traktorista nevyoral. Když přes všechny překážky jste práci
venku dokončili, vrátíte se do kanceláře s radostí, že jste už
všechny překážky překonali. Radujete se ale jen krátce.
Chcete počítat "polygonálku": počítací stroj není, tabulky
funkcí nejsou, formuláře možná budou, ale jsou vhodné třeba
pro plnoautomat. počítací stroj a vy se musíte vrátit několík
desítek let nazpět - K logaritmům. Chcete vypočítat tachym.
zápisník. Nemáte tachym; pravítko, chcete vynášet, není transportér. A tak zmořen duševně i tělesně vytvoříte dílo drahé
a nedokonalé, i když jste měli nejlepší úmysly.
Musíte podniku na sebe a na své spolupracovníky vydělat.
A dostanete se do dalších těžkostí. Podnik má předepsánu
výrobnost. Na př. na Wavu a den 1000 Kčs.
Podle všeobec. sazebníku (X) fakturuje se za den práce
projektanta 700 Kčs, kresliče jen 350 Kčs a podle sazeb zeměměř. sazebníku vycházejí částky ještě nižší. Opravdu práce
zeměměř. inženýra není žádný med. A to jsem vybral jen tak
namátkou to, co mne nejvíc tlačilo.
Ing. Dr Staněk.
Vzorný kolektiv zaměstnanců zeměměřické služby.
Ústřední národní výbor v Brně ocenil dobrou práci kolektivu
zaměstnanců' zeměměřického odděléní, který s úspěchem provedl na jaře 1952 štítkovou akci a udělil mu vlajku vzorného
pracovníka. Příslušníky tohoto vzorného kolektivu zaměstnanců ÚNV v Brně jsou soudruzi: Černoušek, Ing. Helán,
Ing. Obst, Réznerová a Ing. Syrovátka.
Čest jejich vzorné prácil
St.
Na pomoc vyšší zeměměřické škole v Brně.
Výnosem ministerstva školství, věd a umění č. 15424/52IV/2 ze dne 2. VII. 1952 byla zř.izenataké v Brně Vyšší zeměměřická škola, která je přičleněna Vyšší prúmyslové škole
stavební v Brně, Kudelova č. 8. Tato škola je čtyrletá. Počet
žáků v prvých dvou ročnících je padesát, ve druhém ročníku
třicet. Na škole studují také žáci ze Slovenska, kteří jsou většinou umístěni v internátech.
Tato škola jako nově zřízená trpí nedostatkem vyučovacích
pomůcek, jako knih, tabulek, strojů a pod., které bude nutno
postupně opatřit. Přesto, že škola byla dotována i finančně, není
možno v blízké budoucnosti počítat s tím, že budou nakoupeny
včas potřebné pomůcky, nutné k vyučování. Obracím se proto
na celou technickou veřejnost s prosbou, aby zapůjčila nebo
věnovala této škole geodetické knihy, početní tabulky, stroje,
případně jiné pomůcky, aby žáci mohli být nejen theoreticky,
ale i prakticky dobře vybaveni, a aby mohli s .úspěchem splnit
úkoly, které je v p~axi očekávají.
Ledabyl.
Oprava.:Prosíme čitatelov, aby si v spomienkovej zpráve
"Ing. Ján Krištofík tec, uverejněném v 9. čísle na str. 144,
láskave opravili ;, .•• vo veku 76 rokov . • . " na správne
" ••• vo veku 66rokov •.• ".
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