Novými výkonovými normami k lepší organisaci a k vyšší
produktivitě práce v geodesii a kartografii
Dr František Jabůrek, Jaroslav Jirák, Ing. Emil Ulm, ÚSGK
Pracující ústavů geodesie a kartografie dosáhli v minulých letech značných úspěchů v plnění plánu, zejmena na úkolech, duležitych pro plán rozvoje národního hospodářství. Dosáhli některých úspěchů
i na poli mzaové politiky a vstupují tedy do prvého
roku druhé pětiletky s výsledky, jichž je třeba využít k ll:abezpečení dalšího rozvoje a plnění úkolů
geodetické a kartografické výroby v letošním roce
a v dalších letech aruhé pětiletky.
Přes příznivé výsledky v plnění plánu a ve mzdové
politice nemůžeme však být spokojeni s některými
jevy při socialistickém odměňování za množství vykonané práce. Značné nedostatky vykazovalo měřítko pro odměňování za množství vykonané práce výkonové normy. Jejich nízká technická úroveň a
zastaralost nepusobily na zvyšování produktivity
práce, nýbrž naopak způsobily v geodetické, kartografické a hlavně v reprodukční výrobě mnoho těžkostí, zvláště pracovníkům řídícím mzdovou politiku
a odpovídajícím za mzdové fondy.
Staré výkonové normy neplnily svůj hlavní úkol,
neboť byly stanoveny na základě statistických údajů,
ve velmi častých případech odhadem. Nestanovovaly
proto novou, nutně dosažitelnou produktivitu práce,
nýbrž produktivitu již dávno ,překonanou. Důkazem
toho je, že byly překračovány většinou pracovníků
ihned po jejich vyWášení. Tyto výkonové normy ye
spojení s neprogresivním prémiovým řádem vedly ve
velmi častých případech k rovnostářství ve mzdách.
Jejich plnění bylo vlivem tohoto prémiového řádu
uměle vyrovnáváno a nedávalo reálný obraz ani o časových reservách, ani o kvalifikaci pracovníků. výkonové .normy nesloužily svou pobídkovostí k vyhledávání nových pracovních metod a nemoWy být proto
podkladem pro spravedlivé odměňování.
Aby tyto nedostatky v oboru normování práce byly
odstraněny, bylo nutno nahradit statistické výkonové
normy výkonovými normami středně progresivními,
stanovenými na základě časových studií.
Námitky některých organisátorů výroby prQti
progresivním, technicky zdůvodněným výkonovým
normám, že jsou v poměru proti normám statistickým tvrdé a pro většinu pracujících nedosažitelné, je
nutno odmítnout. Tyto námitky pramení ve vět"ině
případů z neochoty k novým formám organisace
práce a k vyhledávání a zav.ádění nových technickoorganisačních opatření, jednak z neochoty odstraňovat rovnostářskou mzdovou politiku. Dalším důvodem je často nedostatečná péče organisátorů výroby o výchovu méně kvalifikovaných pracovníků,
aby i tímto způsobem byla produktivita práce pravidelně zvyšována.
Naši organisátoři výroby se nestarali o zlepšení výkonových norem, zejména o odstranění v nich obsažených časových reserv a zakrývali velmi často nedostatečnou organisaci práce především proto, že se
z nich stávali administrativní vedoucí, kteří pro různé
práce přímo nesouvisící s organisací výrohy se dostá-
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vali zřídka na pracoviště a jejich hlavní úkol - organisování výroby - zaostával.
K úkolu, vypracovat nové výkonové normy na
základě časových studií, hyli ustanoveni normovači,
jako techničtí spolupracovníci vedoucích provozů
v oboru normování práce. To však neznamená, že
normování práce- se stalo výhradní záležitostí provozních normovačů nebo pracovníků oddělení práce
a mzdy. Normování práce úzce souvisí s organisací
práce a se spravedlivou odměnou za množství vykonané práce a musí být tedy záležitostí všech organisátorů výroby, hlavními inženýry počínaje a vedoucími oddílů konče, tak jak to předepisuje usnesení vlády ze dne 18. srpna 1953 a ze dne 30. března
1955 a Směrnice ke zlepšení technick~ho normování
výkonu a odměňování práce v resortu Ustřední správy
geodesie a kartografie.
Casové snímky pro zjištění normativů času byly
pořizovány v r. 1955 a budou pokračovat i během
r?ku 1956 s výhledem na hlavní náplň prací v resortu
Ustřední správy geodesie a kartografie v budoucnu
prováděných.
Největší péče byla proto věnována časovým studiím a sestavení výkonových norem pro topografické a fotogrametrické mapování. Nutnost přepracování výkonových norem těchto prací byla vyvolána
nově stanoveným technologickým postupem a novým
mapovým klíčem, zavedeným v r. 1955.
Aby nové výkonové normy plnily svůj účel, t. j.
aby se staly základem spravedlivého odměňování
za množství vykonané práce a podkladem pro plánování, byly sestaveny na nových technických základech.
Stupně obtížnosti byly stanoveny jednotně pro
všechny druhy topografického mapování s ohledem
na sklon a tvar terénu, zastavění, zarostlost a na
schůdnost, případně nebezpečí spojené s překonáváním některých druhů terénů. Jednotné typy jsou
přesně popsány a budou během r. 1956 doplněny
grafickými vzory. Stanovení jednotných typů terénu
má za účel sjednotit náhled projektantů všech ústavů
při určování obtížnosti prací.
Jako další činitel, ovlivňující výkon, byl vzat
v úvahu použitý podklad pro vyhotovení noyého
díla. Dosavadní praxe neuvažovala ve výkonových
normách podklad, na němž bylo pracováno a· tím
byl velmi často stírán rozdíl v pracnosti, neboť byla
nasazována stejná výkonová norma pro mapování
bez polohopisného a výškopisného podkladu, jako
při mapování s použitím přesného polohopisu a výškopisu.
Tento nesprávný zjev je odstraňován zavedením
výkonových norem za předpokladu využití čtyř
druhů podkladů, rozlišených podle jejich přesnosti.
Aby tato podmínka mohla být dodržena musí oddíly
technické dokumentace dodat technické projekci příslušné podklady nejlepší kvality a přičinit se tak
o růst produktivity mapovacích prací.
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Mapovací práce hudou prováděny různYlll1 me- hezprostřední vedoucí starali o neustálý kvalifikační
todami . .Pro vsechny hyly stanoveny nové výkonové
růst svých podřízených a ahy hledali a zavá4ěli
normy, tedy i pro metody dosud zřídka užívané,
nové druhy organisace práce na všechna pracoať Už to jemerení
na fotoplánu, reVIse dřívějšího
viště. Jen neustálá péče o zlepšení technických znamapování nebo revise fotogrametne . .Náplň v)ikonolostí a o zlepšení organisace práce může vést k trvavých norem se kryje přesne se :'měrnicemI pro topolému růstu produktIvity práce.
grafické mapoválll v méfítku 1 : 10 000 a 1 : 5000,
Nové výkonové normy hyly vypracovány za předvydanými Ústřední správou geodesie a kartografie
pokladu ekonomické organisace práce, jejíž ohsah
v r. 1~55.
je vždy popsán, dále za předpokladu, že četa je
Nové výkonové normy pro fotogrametrické mapo.
ohsazena . priíměrně fysicky vyspělými pracovníky
vání opustily starou skladbu podle snímkových
a vyhavena poiřebným množstvím strojů a pomůcek
dvojic s ohledem na měřítko zhotovované mapy.
dostatečné přesnosti, že práce jsou vykonávány
Tato skladba se ukázala nespravedlivou, nehoť nev požadované kvalitě a že jsou hezpodmínečně dourčovala výměru vyhodnocene dvojice (dvoj,-cenejsou
držovány všechny předpisy o hezpečnosti práce. Velstejně velké), ovlivněnou předevSlm měřítkem snímmi diíležité je zajištění kvality prací. Výkonové
ku. Mimo to hyl v normě času započten čas na pronormy nesmí hýt příčínou poklesu kvality na hranici
vedení ahsolutní a relativní orientace. Nové složení zmetkovitosti. Kvalitu musí zajišťovat vedoucí odvýkonových norem počítá s vyhodnocenou plochou
dílů neustálým kontrolním stykem se svými podřízes oltledem na měřítko snímku avšak hez přihlédnutí
nými.
k měfítku pořizované mapy. Ahsolutní a relativní
Ústřední správa geodesie a kartografie předpokládá,
orientace je znormována zvlášť.
že nové výkonové normy odstraní všechny zjevy
U ostatních prací nehylo stanovení výkonových
rovnostářské mzdové politiky, způsobené statistic-.
norem technickým zdůvodněním provedeno v tak
kými normami, že spravedlivě rozliší kvalifikované
značném rozsahu. Ve většině případů ať už u prací
triangulačních, nivelačních, zhusťovacích neho no- pracovníky od nekvalifikovaných, hJavně při zavádění prací do úkolové mzdy. Zkomplexnění výkono-'
tářsko-technických hyly výkonové normy zpevněny
vých norem povede ke zjednodušení plánování.
odečtením časů na docházku a zpět, které do výkonových norem nepatří. Časové snímky ukázaly
Výkonové normy musí již v r. 1956 plnit svou
u těchto prací, že ve starých výkonových normách
úlohu, t. j. zvyšovat produktivitu práce a stát se
hyly značné časové reservy, jichž hylo často nedovospravedlivým měřítkem pro odměňování za množství
leným způsohem využíváno. U trl.angulačních prací
vykonané práce. Stejnou důležitost je nutno vývšak hylo nutno přesto zachovat část časů na do- konovým normám přisoudit při organisování sociacházku a zpět, nehoť překonávání značných vzdálelistického soutěžení a zavádění chozrasčotního hospoností není pln.ě kryto paušalisací na základě vyhlášky
dářství na ústavech.
č. 173/1954 U. 1.
Význačné místo zaujmou výkonové normy při
Výkonové normy pro r. 1956 hyly složeny z normavypracovávání projektů jednotlivých zakázek. V tom~
tivů, zjištěných časovými snímky na základě skladhy
to oboru se stanou základem pro kalkulaci potřeb, času, stanovené metodický~i pokyny pro technické
ného času na zpracování zakázky a tím i pro kalkulaci
normování práce v resortu U střední správy geodesie skutečných nákladů.
a kartografie.
V nedávném čase hyly vydány Směrnice ke zlepPři sestavení výkonových norem hylo použito
šení technického normování výkonu a odměňování
těchto časů v % vzhledem k č~su hlavnímu, t. j.
práce v resortu Ústřední správy geodesie a kartočasu potřehného k vlastnímu provedení práce:
grafie. Směrnice obsahují hlavní zásady pro správné
Čas přípravy a zakončení
Čas práce hlavní
Čas práce vedlejší

0,5-3,0 %
100 %
10-50 %

Čas nutného zdržení stanoven na základě potřehného
času k 'překonání vzdáleností mezi stanovisky.
Čas
Čas
Čas
v

na ohsluhu pracoviště
0,1-1
na organisaci pracoviště
0,1-1
na odpočinek a osohní potřehy
průměru
10

%

%

%.

Technicky zdůvodněné výkonové normy jsou sta·
noveny na základě časových studií, pořízených u kvalifikovaných pracovníků. Takto zjištěné časové normativy hyly zprůměrovány a na jejich základě vytvořeny výkonové normy středně progresivní. Lze
předpoklá~at, že nové technicky zdůvodněné výkonové normy, zejména v mapování, hudou z počátku
plněny většinou pracovníků jen těsně kolem 100Ofo
a částí pracovníků, zejména těmi, kteří nejsou pro
mapování plně kvalifikováni, neho na jejichž pracovištích není dohrá organisace práce, z počátku
plněny nehudou. Je proto nutno, ahy ie hlavně

řízení a pllovádění mzdové politiky v oboru geodesie
a kartografie a jsou zá!azné pro další práci všech
organisačních stupňů Ustřední správy geodesie a
kartografie. Úkoly dané směrnicemi a jejich úspěšné
zvládnutí jsou důležité zejména k tomu, že spokojenost pracujících na základě správně uplatněných
zásad socialistického odměňování vede pracující
k nové tvurčí činnosti a tím dále ke zvyšování produktivity práce.
Bylo hy vážnou cliyhou, kdyhy vedení ústavů
přikračovald k řešení úkolů, daných Směrnicemi hez
důkladných znalostí pracovišť a jejich prohlémů a hez
náležit~ politické přípravy. Je proto nutná stálá
a úzká spolupráce s Jednotnou odborovou organisací
na ústavech. Jde právě o to, ahy vedoucí hospodářští
pracovníci v těsné spolupráci s Revolučním odborovým hnutím neustále vysvětlovali pracovníkům význam, smysl a prospěšnost těchto opatření a získávali
je k aktivní spolupráci při jejich uskutečňování.
Nové výkonové normy hudou vykazovat ještě
určité nedostatky, které blldou hěhem času odstra-
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něny. Je však třeha na ně reálně ukázat a navrhnout
řešení. Je nutno, ahy technickým normováním výkonu se zahývali nejen normovači a organisátoři výrohy, ale pracovníci sami, ahy se tak stalo technické

normování i v ohoru geodesie a kartografie záležitostí dalekosáhlého ekonomického významu, t. j.
záležitostí odkrývání časových reserv, vyplývajících
z využívání a rozvoje techniky.

'"
Vloha
geografie při rozvoji výrohy map
RNDr Čeněk Harvalík, zeměměřická fakulta ČVUT v Praze
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Kritika geografického obsahu mapy. Význam komposice a generalisace. Funkce a výrazová schopnost jednotlivých geografických prvků. Podstata dynamického znázorňování zeměpisného obsahu v mapě. Význam geografické
typisace pro generalisaci kartografické kresby.
Při dnešním rozvoji národního hospodářství klade
zvýšený rozmach vědy i praxe stále větší a větší
požadavky na kartografii. Mapa se dnes stala středem
zájmu všech vědních ohorů a výrohních odvětví. Je
protů třeha, ahy právě v této dohě kartografie věnovala zvláštní péči otázkápl teorie geografického
ohsahu mapy.
Geografický ohsah mapy představuje řadu prvků,
které je potřeha nejen zakreslit, ale i vzájemně sklouhit tak, ahy mapa tvořila pravdivý, geometricky
přesný a geograficky ucelený ohraz zemského povrchu. Když matematická složka mapy má poměrně
solidní základnu v matematické kartografii, top 0grafii a kartometrii, tu složka geografická trpí stále
je~tě teoretickými nedostatky komposice a generalisace. Výsle3kem toho je, že mnohé mapy mají
neurovnaný, mnohdy nepřehledný ohsah a znázorňují odtrženě od sehe různé geografické prvky. To
podvazuje poznání vzájemných souvislostí a zákonitostí zeměpisných jevů v mapě a napomáhá agno~ticÍ8mu v geografii.
Na příklad na mapě ČSR ve školním atlasu z r. 1953
není koordinováno vodstvo s výškopisem, takže zaniká souvislost dvou hlavních prvků fysické mapy a
relief se jeví jako výsledek nahodilostí a ne jako určité
stadium zákonitého geografického procesu. V témže
díle ohsahuje přehledná hospodářská mapa světa
pouze ohlasti zemědělské výrohy a nerostné zdroje,
kdežto nejdůležitější hospodářsko-geo~afický prvek
průmyslová výroha chyhí. Taková mapa
místo ahy ukázala rozmístění a vzájemné souvislosti
průmyslu i zemědělství, ukazuje pouze jak zemědělství málo souvisí s nerostným hohatstvím a přitom
nesprávně se snaží zdůraznit zemědělskou výrohu
jako jedinou dominantní složku světového hospodářství. V Politicko-hospodářském atlase světa nalézáme
'mapy zemědělství, které mají zakresleny místo výrohních zemědělských ohlasií ohlasti fyto~eografické (vegetační), což je nesprávné směšování fysických a hospodářských prvků v mapě. V témže
díle se ohjevuje také nesprávné a nevhodné zakreslování výškopisu pomocí hypsometrických harev na
politických mapách malých měřítek při plošném vyharvení jednotlivých států.
Tyto nedostatky v mapách nejsou nahodilé neho
vý,jimečné, ale jsou to logické důsledky idealisti~kých
názorů v kartografii, kterých jsme se ještě nedovedli
plně zhavit. Je zapotřehí poučit se z těchto chyh a
zahývat se důkladněji prohlémy sestavování map,
jehož základy tvoří komposice a generalisace mapy.
Především zde jde o prohlém komposice, která hy
vyhovovala účelu mapy, to jest ve všech směreéh
podporovala její poslání a při tom vystihovala plně

geografický charakter zohrazovaného území, jeho
zvláštnosti a zákonitosti. Komposice mapy tedy
znamená nejen provádění výhěru mapových složek
neboli komposičních prvků, ale i nástin způsohů
jejich sklouhení tak, ahy co nejlépe hylo vystiženo
vzájemné půsohení jednotlivých faktorů v mapovaném zeměpisném prostředí. Komposice je tedy
určena za prvé posláním mapy a za druhé charakterem území a představuje tím vlastně ideový plán
mapy.
Je potřeha zohrazovat na mapě jen ty složky a
prvky, které jsou rozhodující pro jejich účel a při
tom podávají dostatečný názorný přehled o zeměpisném charakteru území a jeho zákonitostech. Při
tom mají jednotlivé složky různou valenci (váhu) a
rozličný rozsah, takže' se některé ohjevují na všech
mapách, jiné opět jen na speciálních. Jepotřeha také
počítat s měřítkem mapy, které při větší hodnotě
snese širší a podrohnější náplň, kdežto při menší je
potřeha omezit se jen na základní velmi zevšeohecněné (generalisované) prvky.
Základní složkou mapy je hydrografická kresha
neholi vodopis, který se v podstatě skládá z následujících prvků:
1. zákresu pohřežní čáry, 2. zákresu říční sítě,
3. zákresu stojatých vod, 4. zákresu hydrografických
a hydrologických hranic (povodí a jiné), 5. zákresu
menších hydrografických prvků jako vodopádů, peřejí, hrodů i jiných spéciálních hydrologických údajů
jako průtočné rychlosti, isotachy a pod. neho údajů
oceánografických (mořské proudy, slanost vody a
jiné):
Ostatní fysicko-geografické složky ohsahují výškopis, pedologické a geologické údaje, podnehí a hiogeografickou charakteristiku.
Jako prvky zde přicházejí v úvahu zejména kóty a vrstevnice jako základní výškopisné charakteristiky
a její modulační
prvky jako stínování a šrafování i harevná hypsometrie. Z geologické a pedologické složky nalézáme
v mapách hlavně zákres typů půd a geologických
útvarů a z dynamických prvků tektonické čáry a
sklony vrstev. Podnehí charakterisují
hlavně isotermy a isoamplitudy (pro teplotu), isohary a proudové šipky větru ja~o prvky tlaku a dynamiky
ovzduší. Isohyety a isonify charakterisují jeho. vlhkost. Konečně hiogeografická charakteristika se váže
hlavně na zákres vegetačních a zoogeografických
ohla stí.
Hospodářsko-geografický charakter území vytvářejí na mapě prvky sídelní, průmyslové a zemědělské
výrohy, dopravy, politické a kulturní charakteristiky.
Tyto prvky v rámci svých složek opět zdůrazňují
tu či onu stránku charakteristiky.
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Základní rejstřík pro geografický obsah mapy se
ve své systematice poněkud liší od systematiky
fysického a hospodářského zeměpisu, což souvisí
s grafickou povahou pracovní metody. Je proto
zapotřebí v určitých případech vytvořit zvláštní
zeměpisné aplikace pro kartografii. Mnohdy dlouhý
ba několikastránkový
geografický popis se objeví
v mapě jako určitá čára, plocha nebo značka. Na př.
fysická mapa s dobrou komposicí dosáhne účinku,
jenž v některých případech by vyžádal mnohostránkové geografické pojednání. Podobně ještě ve větší
míře to platí pro mapy politické a hospodářské. Je
ovšem potřeba si uvědomit, že mapa nedokáže vše,
že nikdy nenahradí plně geografické pojednání a na
druhé straně geografické pojednání nikdy plně nenahradí geografickou mapu. Je při tom zapotřebí
zdůraznit, že nestačí jen umět mapu dělat, ale že je
potřeba ji umět též číst a to nejen v rámci orientace
a mapového klíče, ale též pokud jde o komposici
a generalisaci. To znamená, umět s mapou zacházet
jako se základní osnovou geografického pojednání.
Mapa tedy je v tomto smyslu určitým druhem podrobného geografického konspektu. Lze tedy plně
souhlasit se slovy profesora Baranského, jenž říká,
že "mapa je druhým jazykem zeměpisu". Speciální
stručný způsob grafické interpretace a k tomu potřebné aplikace geografických prvků neznamená tedy
zárodek odtržení kartografie od ,zeměpisu, ale naopak
nejsilnější pouto, které mapu váže na zeměpis.
Mapa znázorňuje i vykládá jevy zemského povrchu v pevné ~eometrické osnově (zobrazovací soustavě), vycházející ze základního geometrického tvaru
Země s přesnou topografickou lokalisací. Její komposice a generalisace vykládá pomocí jednotlivých
geo~afických prvků zemský povrch a jeho vzáj~mné
vztahy ve své prostorové souvislosti.
Geogra1ické prvky v mapě svým způsobem kresby
zdůrazňují buď více stránku statickou jako plochy
nebo dynamickou jako čáry (směrové šipky větru;
vodních proudů, nebo říční toky, silnice, železnice
a pod.) Isočáry mají charakter statický i dynamický
podle toho jak hustě a skloubeně jsou uváděny,
dále podle povahy prvku a konečně podle kombinace
s ostatními prvky. Tak na příklad vrstevnice zakreslené dále od sebe bez zjevné souvislosti s vodní
sítí působí chaoticky a je potřeba zvláště v nížinách
postupovat velmi opatrně, aby se získala srozumitelná modelace terénu buď výhodnou ~eneralisací řek
a nebo když i toto není možné, snížením intervalů
výškových vrstev případně zakreslením modulačních prvků, jako stínování nebo šrafování, které jako
všechny modulační pomocné prvky mají ráz dynamický.
Při komposici mapy je nutno uvážit všechny tyto
okolnosti a sestavovat bezpodmínečně jednotlivé prvky mapy tak, aby zákonitě na sebe navazovaly. Když
na příklad relief na mapě obsahuie statický prvek
jako barevná hypsometrie, tu vodstvoiako
prvek
dynamický musí být pevně spojen se zákresem barevných ploch. Proto je nesprávné zakreslovat výškopis na mapách, kde tento .ie vzhledem k účelu mapy
málo vVznamný a může být zakreslen jen neúměrně
generalisovaný, bez spojitosti s vodstvem.které samo
o sobě je těžko čitelné v záplavě názvosloví. Takový
terén je isolovaný od ostatních prvků v mapě a proto

přebytečný, nehledě k tomu, že se tím, podobně jako
u zmíněných map zemědělství se přeceňuje vliv zeměpisného prostředí na společnost, vtiskuje mu na
mapě dominantní ráz, což je zbytek geografického
determinismu.
Taková mapa dostává ztrnulý charakter a povrch
Země se nám tu nejeví jako určitý stav geografického vývoje, ale jako stálý, neměnný souhrn na sobě
vcelku nezávislých zeměpisných prvků. Tak mapa,
která nedovede zobrazit dynamiku v.ývoje jevů na
zemském povrchu má idealistický charakter a brzdí
geografické poznání.
Bylo by však mylné domnívat se, že dynamiku
mapy docílíme výhradným zakreslováním graficky
osvědčených dynamických prvků. Dynamika v mapě
se docílí právě tím, že zakreslujeme v pevném vzá·
jemném skloubení dynamické i statické prvky. Právě
výstižné zakreslení nejvýraznějších protikladů vzájemného působení geografických činitelů umožní nám
dodat mapě výrazu, jenž odpovídá skutečnému dění
na zemském povrchu.
Úkolem geografa při výrobě map je provádění
kom po sice mapy a to znamená rozhodnout v rámci
celého výrobního procesu o geografických prvcích,
které mají být zobrazeny v mapě, o souvislostech
v jakých mají být skloubeny a jak ten či onen prvek
má být generalisován, aby co nejlépe vystihl podstatu věci. K zvládnutí komposice je tedy třeba
splnit následující tři podmínky:
1. dosáhnout jasné představy
o zobrazovaném
území a jednoznačnou představu o účelu mapy.
2. dosáhnout ucelenou představu
o mapových
prvcích, které budou použity a jak budou působit
ve vzájemném skloubení pro účel a cíl celého díla.
3. ujasnit si formy vyjadřovacích
prostředků
(způsob kresby, tvary značek, tóny barev a pod.)
i jejich míru generalisace vzhledem ke geografické
podstatě, účelu, měřítku a technickým možnostem.
Komposice mapy je tedy výsledek geografické
studie, spo.iený s podmínkami grafického výkladu
v rámci výrobní techniky. Ideovost ~eografických
věd se proto projevuje v karto~afii v celé své šíři.
Stává se, že dobře nastíněná komposice se během
dalšího výrobního procesu vymkne redakci z rukou
a pak nejsou dodržovány .iejí zásady, což snižuje
kvalitu mapy. Lze tomu zabránit vypracováním podrobného "úvodního projektu" a "technického projektu" mapy, který obsahuje nejen zásady technologického postupu. seznam upotřebených pramenů'
a pod., ale i důkladné rozvedení komposice mapy
a zásadních ~eneralisačních pokynů. Pomocí "projektů" lze nejen dobře rozplánovat výrobu a osvětlit
všem pracovníkům podstatu úkolu, ale i zajistit,
aby původně schválený projekt nebyl během výrob.
ního procesu nežádoucně překrucován.
o

Pro potřehu komposice stále víc a víc přichází do
popředí otázka ~eografi«<kétypisace. Jde zde o určování tvarů zemského povrchu podle jednotlivých složek mapv. což by pro karto~rafii znamenalo velikou
pomoc. Bvlo bv však zapotřebí vycházet při tom
z mapových prvků tak,jak se v karto!!rafii objevují
a .iakou mají výrazovou schopnost. Na příklad při
stanovení morfo!!rafických celků v ČSR by se v tomto
případě vycházelo ze struktury říční sítě a zkoumalo,
jak v jednotlivých regionech souvisí tvary reliefu. se
o
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strukturou vodstva. Takové studie by byly snadno
použivatelné při výrobě map a pomohly by velmi
při zvýšení produktivity práce v kartografii.
Při tom nelze zapomínat na vlastní generalisaci
mapy. I když komposice již určuje hlavní generalisační zásady, tak vlastní generalisace se provádí
teprve na konceptu mapy neboli sestavitelském originálu. Nesprávná generalisace tu může mnoho zkazit.
Při generalisaci je potřeba zaujmout nejen kvantitativníhledisko,
jak se to ve většině případů dělá,
ale i kvalitativní. To znamená, nejen posoudit velikost, ale i váhu jevu v určit~m území a při tom hledět
zachovat základní tvary charakteristické pro určitou
krajinu. V tomto případě je geografická typisace pro
kartografii nutným theoretickým předpokladem dobré a výstižné generalisace, která by vycházela nejen
z osobního odhadu a kvantitativního
hlediska, ale
z geografické podstaty mapových prvků. Sovětská

kartografie má již celou řadu typisací a spolu s geografií se tímto problémem velmi zabývá. Je potřeba
seznámit se s těmito výsledky a rozvíjet je dále,
hlavně pro potřebu naší krajiny. Mimo to postrádáme v naší kartografii citelně důkladnou regionální
studii celé republiky a výsledeJ-. toho je, že vydání
dokonalé mapy ČSR je z geografického hlediska značným problémem ne snad pro nedostatek znalostí, ale
pro nedostatek souhrnných regionálních prací.
Geografie má veliké povinnosti ke kartografické
praxi a zde bylo možné nastínit pouze několik málo
případů, které by osvětlily šíři otázek, před nimiž
dnes stojí geograf, který pomáhá při výrobě map.
Je tu vděčné, ale také odpovědné pole působnosti
pro geografii a kartografii. Stojí tu před námi úkol
vypracovat společně se zeměměřiči, vojáky a organisátory výroby mapu jako spolehlivý nástroj budování socialismu, obrany vlasti a propagace míru.

v

,

základy speciální mapy 1:75000
poucenl pro nové
topografické mapování 1:10000 a 1:5000
Ing. Vladimír Forman,

ÚSGK

526.1/.3:526.89

Přesnost výškového horizontu a systematické polohopisné odchylky geodetických základů III. vojenského
mapování. Rozdíl mezi zeměpisnou délkou od Ferra a Greenwiche. Návrh na napojení a převyrovnání trigonometricky určených nadmořských výšek trigonometrických bodů na čs. jednotnou nivelační sít pro nové topografické mapování v měřítku 1:10 000 a 1:5000.
Speciální a topografické mapy převzaté roku 1918
z bývalého vojenského zeměpisného ústavu ve Vídni
budou jistě ještě dlouho civilní službou používány
jako podklady pro různé práce. Výškopis z topografických map byl většinou použit pro Státní mapu
1 : 5000 - odvozenou (SM5 - O), která ve spojení
s bývalou mapou hospodářskou je dosud jedinou
celostátní, systematicky a úplně vydanou výškopisnou mapou v tomto největším měřítku. Při zákresu
trigonometrických, zhušťovacích a nivelačních bodů
do odvozené mapy vyskytují se mezi původními výškami a nově zakreslenými body odchylky ve výškách, jak místní, tak systematické. Protože i použivatel SM5-0 potřebuje vědět, jll:k přesný je podklad, je vhodné uvést, jak tyto mapy skutečně
vznikly a opustit částečně tradice, které se někde
udržují.
Též pro zákres a lokalisaci nového dělení listů
mapy 1 : SOOO a 1 : 10 000 bude nutno ještě použít
speciální mapy. I zde je třeba vědět, jak přesně může
být tato síť zakreslena.

Přesnost výškového horizontu základů
III. vojenského mapování
O místních nesrovnalostech vrstevnic a kót na
topografických mapách se skutečností se každý již
jistě přesvědčil a je to dosti známo. Důležité je ale
všimnout si systematických
odchylek výškových
v určité oblasti vzhledem k bodům, určeným na základě přesné nivelace.
Před III. vojenským mapováním byly k disposici
výšky trigonometrických bodů stabilního katastru.
V té době právě yrováděná přesná nivelace nedospěla
ješiě na území Cech, pouze na jižní Moravu, jak to
popisuje Kořistka a Sterneck v [S]. Trigonometrický

bod "Fliegengas" na jižní Moravě u Hrušovan, záp.
Mikulova, nyní 861. Za školou byl připojen na tuto
přesnou nivelaci, právě prováděnou a tedy s nevyrovnanými výškami. Na území Čech a Moravy byla rozvinuta trigonometrická síť 40 bodů s výškovými úhly
"současně" oboustranně měřenými na heliotropy pro
vyloučení refrakčního koeficientu a výškově připojena
na trigonometrický bod FHegengas. Tato síť 40 bodů
byla potom zhuštěna 270 body. Při tom shledány
někoHkametrové rozdíly od výšek bodů stabilního
katastru.
Ale ani nově trigonometricky
určené vojenské
výšky neukázaly se správnými. Bylo měřeno na
velké vzdálenosti. Při vyrovnání rozdílů 40 bodů
v řídkých případech vyskytly se opravy nejvýše
0,3-0,4 m, obyčejně ale jen 0,1 m. Vyrovnání po-o
zorovaných rozdílů výšek bylo .vždy .libovolné. Jak
byla "současnost" měření časově přesně dodržována,
jsem se nic nedopátral. Není však možno předpokládat na tak veliké vzdálenosti konstantní refrakční
koeficient, jak teorie "současného měření" a vyloučení refrakčního koeficientu předpokládá. A nesymetričnost refrakce může způsobit velké odchylky.
Asi i postupné nashromáždění chyb způsobilo, že při
poštupující přesné nivelaci právě v době III. vojenského mapování byly dále zjištěny nesouhlasy vojenských výšek s nivelací. Jak se popisuje v [S], nivelace v Čechách teprve při mapování započala a jen
částečně jí bylo použito. "Kde to bylo možné, bral
se částečně zřetel k výsledkům nové přesné nivelace
podél dráhy Františka Josefa tím způsobem, že na
pásu 3-4 míle šíře podél tratě diference posloupně
byla rozdělena (na př. u Strakonic)". Ve většině
jiných míst však mapování již natolik postoupilo, že
zůstalo na podkladě jen vojenských, trigonometric-
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ky určených výšek. Při porovnavalll kót nutno
vsak mít na zřeteli, že "v nové mapě {rozuměj topograhcké - pozn.autora)
nalézá se mnohem Vlce
kót výšek a mezi nimi obsaženy jsou všechny z mapy
staré. Ačkoliv velké procento techto nelze více porovnati, poněvadž se výšky vztahují nyní k jiným
objektům, aneb časem půůa snešena byla, prece se
takové případy zpozorují .•• " [:>].
Ale ani později při revisi map nebyla snaha opravit
kóty vzhleůem k nivelaci, neboť poůle instrukce [ts]
str. 2ó2 nesmělo být použito "nového vyrovnaní
trigonometrické výškoVé sítě" [iZ], které bylo proveueno v Čechách a na Moravě v r. lHY2na základě
připojení lllvelační sítě na 35 místech trigonometricky
a ~l'tngonometrických
bodů nivelací - [0], svazek
XlI. (W~2).
O oůchylkách III. ,vojenského mapování proti nivelaci, zjIšťovaných při, reambulaci map čs. vojenským zeměpisným ústavem, píše Dr Lukášek v [12].
Prúměrné odchylky se postupně zvětšují od jIžní
Moravy až na 4 m, u ojedinelých bodů zjišťuje až
8 metrů.
I při trigonometrickém určování výšek v čs. jednotné trigonometrické síti jsou zjišťovány další odchylky, takže je již dostatečně podkladi'i pro opravu
výškového honzontu map vyšlých z III. vojenského
mapování, nepočítáme-li ani nové topograhcké mapování. Je tedy i na čase, aby i na geografických
mapách se již objevily nové nadmořské výsky našich
hlavních hor, na pře Sněžky a aby se dostaly i do učebnic a žáci se neučili nadmořské výšky skoro sto let
staré, ačkoliv již byly dávno určeny přesněji.
Návrh na zdokonalení dalších tisků SM5-0

I

Vyhotovení SM5-0 bylo nutno rychle uekutečnit
a je pochopitelné, že nebylo přihlíženo k rozdílům
výškových horizontů, ačkoliv to bylo zjišťováno při
úpravě vrstevnic vzhledem k zakresleným trigonometrickým, zhušťovacím a nivelačním bodům čs. jednotných sítí do výškopisu této mapy. Vrstevnice
byly jen místně přizpůsobovány. Avšak při vydávání
dalsích potřebných výtisků této mapy mělo by' se
k rozdílům výškových horizontů přihlížeti tím
spíše, že to vlastně již dělali skoro před sto lety,
již při samotném III. vojenském mapování, jak jsem
již uvedl, pokud byl k disposici podklad nivelační,
nebo za I. republiky při reambulaci vojenských map
[12]. Pokud npbude možno využít nového topografického mapování, bylo by třeba zjistit rozdíl horizontů v ploše větší než list SM5-0, vždy i za sekčními čarami, pravděpodobně však v menších územích než plocha listu speciální mapy, jak je to určováno v [12], neboť tak bude možno přihlížet i k místním nepřesnostem. ,Na námitku, že styky s dosavadními listy SM5-0 hy nesouhlasily, nutno pouká~at,
že nebudou styky map vyhotovené s různými výškovými horizonty též souhlasit, na pře nové mapy
větších měřítek v baltském výškovém systému s dosavadními.
Systematické polohopisné odchylky základů
III. vojenského mapování
Při zákresu nového kladu listů mapy 1 : 10000
a 1 : 5000, příp. 1 : 2000 do speciálních map neho při
jakémkoliv zákresu bodů podle. zeměpisných souřadnic nutno uvažovat přesnost i systematické od-

chylky polohopisných základů použitých pro III. vojenske mapovaní.
Ak. li.ysavý ve' své nejnovější "Geodesii I" z roku
1%5 ha str. a63 píše, že "pouKlauem tohoto mapování méta být nově rozvrzená trigonometrIcká
vojenská síť •.• Popis uveůen v publIKaci ,,~rgebnisse ..• " [6].
li1ídek v "Topografickém měření" z r. 1932 píše,
že "katastr byl uo sekéních listů pantograťován na
základě spolecných trIgonometnckych bodů:'
V letech 18óo-189tl byly sice prováděny triangulační a astronomické prace vojenSkým zeměpIsnym
ústavem ve Víůni a byly postupné uveteJnovany
v

[LJ!].

l'1ové celkové vyrovnání sítě provedené před
r. lYOl hylo uveřejneno v "Die Ergebnisse ••• " [6].
(Na záklaůě tohoto trlangulačního métení a měrení
pozdejsích byla vypoétena čs. jednotná trigonometncka síť.) 'ľyto vysleúky však jako celek nebyly
pOUŽItypro 111. VOjenské mapovaní.
Jak jsem již uvea1 u výškopisných základů, podkladem byla síť 40 základmch 1l0ŮŮ a dále zhušténých
sítí. 1'0 astronomickém urcení některých záklaůlllch
hodů hyly vypocteny zeměpIsné soutaůnice . .l:'rotože
mapovaní bylo provedeno v polyedrickém zohrazení,
byty trigonometrické body vynašeny na mapový list
poule ůuajú vypočítaných ze zeměpIsných souřadnic
[1] a [1~] doůaných Triangulierungs- und CalculJ:Sureau [,)J. Pro vynášení na konstrukční list byly
použity pravoúhlé souřadnice od osového systému
ve středu každého listu. 'ľeprve na základě takto
vynesených trigonometrických bodů, pokud byly
iůenhcké
s body stabIlního
katastru,
hyla
konstruována příp. graficky vyrovnána v každém
mapovém listu nezávisle mílovásíť' a síť sekčních
listů katastrálních a pantografována redukovaná katastrální situace. POdobný' postup popisován v instrukci [8], podle které však mapy v našem území
vypracovany nehyly, nýbrž podle "l\1ittheilungen ..•••
[s] str. 38 měla platit od r. 1875 "definitive lnstruction fur die mihtarische Aufnahme (Militar-Mappirung)". Tuto instrukci jsem však v žádné knihovně
nenašel.
Zde je nutno konstatovat, že sice mnoho trigonometrickýéh hodů stabilního kat astru je totožných, ale
jsou i celá území, kde konfigurace trigonometrické
sítě ve speciální mapě je zcela jiná než katastrální,
případně bod v "Ergebnisse ... " [6] uvedený není
ve speciální mapě. Je zde opodstatněna domněnka
(tradice), že některé trigonometrické body byly dodatečně zakreslovány do speciální mapy. Obdobný
případ na generální mapě níže uvádím. Věc je zdánlivě protismyslná, ale prakticky obdobnou práci provádíme i nyní. Na pře do SM5-0 zakreslujeme geodetické hody, neho mapy menších měřítek montujem~ do nového geodetického podkladu.
Pro zákres nového kladu mapových listů nebo jiného zákresu podle zeměpisných souřadnic do speciálních map nelze !Idat nějakého všeobecně platného přesného posunu, nehoť místní odchylky jsou
různé velikosti' a různého směru řádu asi 200 m.
Toto lze zjistit pouhým srovnáním graficky zjištěných zeměpisných souřadnic trigonometrických bodů
, ze speciálky se souřadnicemi na př. v "Ergehnisse ... "
[6] nebo čs. jednotné trigonometrické síti. Na pf.
na speciální mapě č. 3751 Teplice je trig. bod 921
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Bernstein jen o 100 m v zeměpisné délce posunut.
Trig. bod 905 Kahleberg (v "Ergebnisse" jako č. 28)
byl by podle zeměpisných
souřadnic uvedených
v "Ergebnisse •.• " zakreslen dokonce do jiného severního listu mapy. Zakreslen je pravděpodobně neidentický bod saské triangulace, jak to naznačuje
list německé mapy. V generální mapě je však tento
bod zakreslen podle "Ergebnisse ..• ", což by znamenalo, že sem byl 'zakreslen dodatečně p'odle zeměpisných souřadnic.

.Rozdíl mezi zeměpisnou' délkou
od Ferra a Greenwiche
V dosud popsaných podkladech byly zeměpisné
délky počítány od Ferra. Protože geodetický systém
rakousko-uherský,
uveřejněný v "Ergebnisse '" ."
[6] a z něho orientovaná čs. jednotná trigonometrická
síť je otočena a i z jiných důvodů, neexistuje přesně
konstantní rozdíl mezi Ferro a Greenwichem, uvažováno ve smyslu geodetických základů. Rozdil je
na různých trigonometrických bodech různý, porovnávají-li se tyto zeměpisné délky od Ferra s hodnotami od Greenwiche, později buď astronomicky měřenými nebo geodeticky získanými z jiných geode.
tických systémů.
V knize [10] je pěkně popsána historie vzniku nultých poledníků: "Každé kartografické středisko mívalo svůj počáteční poledník, a.když vznikaly v jednotlivých místech hvězdárny, požadoval jakýsi místní
patriotismus,
aby poledník hvězdárny byl zvolen
za počáteční alespoň pro zemi, v níž byla hvězdárna.
Dály se sice již dosti záhy také pokusy o sjednocení
v otázce počátečního meridiánu,ale
teprve pokus
kardinála RicheHeu, který svolal r. 1634 do Paříže
matematiky, geo~rafy a hvězdáře své doby, přinesl
první záblesk naděje na shodu společnou v té věci.
Za počáteční meridián zvolen poledník, který jde
přes západní okraj ostrova Ferro. Trvalo však ještě
skorem sto let, než se podařilo de l'rslovi (r. 1724)
jasnějším definováním nultého poledníku zjednati
jednotu. Nultým poledníkem, zvaným dnes ferrským,
jest od té doby poledník položený právě 20° na západ
od poledníku pařížské hvězdárny. Přes to však od
r. 1725 začal se objevovati opět nový meridián
nultý, totiž greenwichský, uveden byv do praxe
Flamsteedem, a ten dnes na mapách převládá."
V instrukci z r. 1845 [I] je udána zeměpisná délka
vých. od Ferra: Paříže 20°00'00", Greenwiche ...

•.• 17°39'37,5

11
•

Albrecht ve své publikaci "Ausvleichung des zentraleuropliischen L~n~ennetzes" [71 uvádí astronomicky rpěřený rozdíl zem({pisných délek mezi Greenwichem a Paříží jako llTl'lměr z 5 měření, poslední
v r. 1902, hodnotou 9m20,940'. Za předpokladu, že
Paříž má zeměphmou délku 20°00'00", vvcluhí rozdíl
Ferro-Grpenwiche.
.
17°39'45.90"
Dále v [71 se udává vyrovnaná hodnota rozdilů
zeměni8nvr.h dplek 9m20,932', čemuž odpovídá ...
... 17° 39' 46.02". Je to sice vvsledek z mnoha astronomickvch měření v oblasti měst Greenwiche. Madrid,
[Um, Oděsa, Moskva. Pulkovo a Stockholm. Ale
některá rakousko-uherská měření a i rozdil Praha""Sněžka nebylv pojaty do vyrovnání pro svoji nepřesnost, dosahující až skoro 1 vteřiny časové, t. j.
15 Je to tedy hodnota získaná v původu z rm;·
sáhlých i přesných astronomických měření rozdílů
11

•

zeměpisných délek, ale na jiných bodech, než má
základ geodetický systém rakousko-uherský
(Ergebnisse) a tím tedy i čs. jednotná trigonometrická
síť. V tehdejších dobách, ještě bez radiotelegrafických
časových signálů, bylo prováděno pO'hze určení rozdilů zeměpisných délek mezi jednotlivými městy a ne
vždy přímo s Paříží neb Greenwichem. Měřený přímý
rozdíl Greenwiche- Wien získává opravu z vyrovnání
- 1,125 ", Paříž- Wien ještě méně. Není nevhodnost této hodnoty tedy způsobena tím, že by do
vyrovnání vešlo mIW>hochyb z jednotlivých rozdílů .
V [9] Schumann udal jako výsledek astronomického měření vídeňské hvězdárny,' geodeticky přene.
sený vojenským zeměpisným ústavem ve Vídni na
trigonometrický
bod Hermannskogel,
•
.hodnotu
17° 39' 45,020"
V [11] uvádí Beneš, že hodnota
. 17° 39'.45,90"
byla upotfebena čs. vojenským zeměpisným ústavem
a byla použita' z počátku při doplňování sekčního
rámu speciálních map o zeměpisnou délku od Greenwiche.
V [11] je též uvedena hodnota YYPo'číta.nána základě astronomických měření v Čechách a Zakarpatské Ukrajině . . . . . . . . . 17° 39' 59,0" V (16) Kuchař udává bez udání původu hodnotu

. . . . . . . . . . . . . . . . . 17° 39' 45,02"
Připojením naší trigonometrické sítě v Čechách a na
Moravě za okupace do sítě německé bvl zjištěn průměrný rozdíl
17° 39' 57,3489"
Tento rozdíl zaokrouhlený na setiny vteřiny se užívá
pro převod roh.ů listů starého dělení (Křovákova)
u Státní mapy 1 : 5000 - (hospodářské), ačkoliv po
teoretické stránce je tento postup nesprávný, neboť
odečteme-li tento rozdil, nemůžeme se domnívati, že
čs. jednotnou trigonometrickou síť orientovanou na
základě rakousko-uherských
astronomických měření
převedeme do jiných geodetických systémů měřených od Greenwiche.
V [15] Buchar uvádína str. 91 rozdíl 17°39'46,02"
a na str. 99 odchylku d Lf)'
•••••••
13,725"
z čehož by vyplýval rozdil počítaný z hodnot získaných na trigonometrických bodech na našem území

. . .'.

. . . . . . . . . . ..

17°39'59,745"

Při porovnání souřadnicového systému 1952 s čs.
jednotnou tri~onometrickou
sítí vychází rozdil ve
středu sítě (trig. bod Brdo) ...

Lp-LG

. . . . . . . . . ..

17°39'58,8161"

Z toho je vidět, že není správné užívat v našem
území rozdíl Albrechtem vypočtený na základě rozdilu zeměpisných délek Paříž-Greenwiche,
daleko
od nás měřen~ch a že na speciálních mapách není
zeměpisná délka od Greenwiche - pokud je užito
tohoto rozdilu - správně zakreslena.
Rozdíl se velmi blíží hodnotě zaokrouhlené na minuty 17°40'. Odlišuje se jen o 0,3-2,7",
při čemž
1 " v našich zeměpisných šířkách ve speciální mapě
činí 0.3 mm. Používáme-Htedy
zeměpisných délek
od Ferra zmenšených o zaokrouhlenou
hodnotu
17°40', ~edopouští~e se ~raficky příliš znatelných
chyb. Je to rozhodně lepší, než zákres podle vy tisknuté zeměpisné délky od Greenwiche, zakreslené podle
nezaokrouhleného :rozdílu. U části speciálních map
bylo již tak postupováno.
r Výše uvp-dené jedná o zjištění systematického rozdl1u mezi Ferrem a Greenwichem, netýká 8e to vlak
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místních nesouhlasů zákresů trigonometrických bodů
i situace ve speciální mapě, jak o tom bylo výše
psáno.
Závěr
Podíváme-li se nyní, kdy začínáme budovat nové
topografické mapy 1:10000 a 1 : 5000, na stav geodetických základů, vidíme, že v polohopisu nevyskytují se žádné podobné závady, jako za III. vojenského
mapování. Ale ve výškopisu je bohužel situace podobná. Nevyskytují se sice žád,p.é několikametrové
rozdíly mezi nivelační a trigonometricky měřenou
výškovou sítí, ale přece navázání obou sítí je velice
řídké, podle stavu nivelace z doby budování trigonometrické sítě a ne z nynější doby mapování. Vyskytují
se až 70 km dlouhé trigonometricky měřené výškové
pořady. Při postupujícím zhušťování nivelační sítě
buď nehyly zanivelovány další trigonometrické body
neb i když byly připojeny, trigonometrická síť není
převyrovnána, ačkoliv se v těchto územích právě
mapuje a při mapování se zjišťují značné rozdíly mezi
nivelačními a trigonometricky měřenými výškami.
Nechceme-li, aby další generace se nám divily podobně jako my situaci při III. vojenském mapování,
musíme:
a) při dalších nivelacích připojovat trigonometrické body a
b) převyrovnávat trigonometricky měřenou výškovou síť tak, aby trigonometricky měřené výškové
pořady nebyly delší 20-10
km, zvláště v rovině,
nebude-li zde každý trigonometrický bod zanive10ván
a teprve takto přeyyrovnanou síť, zároveň připojenou na Kronštadtský vodočet, nazvat "výškovým

systémem baltským" a používat pro nové topografické mapy 1 : 10000, 1 : 5000, 1 : 2000 a 1 : 1000.
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Statické řešení přenosných měřických věží
Ing. Dr Václav Kolomazník, geodet
Ing. Miloš Pelikán, fakulta inženýrského stavitelství ČVUT v Praze

526.32:531.25

Výhody a využití přenosných měřických věží. Jejich technický a hospodářský význam. Statické řešení dvou
8amostatných konstrukcí, a to signalisační neboli výstupní věže a observačního pilíře. Vyšetření navržených
profilů součástí a ověření, že volené rozměry součástí jsou namáhány v dovolených mezích: a že konstrukce jsou
vyšetřeny pro dvoJnásobnou bezpečnost proti převržení větrem nebo proti posunu.
Konstrukce přenosných měřických věží, jak konstrukce signalisační neboli výstupní věže, tak i konstrukce observačního pilíře, musí. být co nejlehčí
a snadno přenosné při možnosti snadné a rychlé
montáže a demontáže. Snažíme se je navrhnout
co nejúsporněji
při splnění požadavků stavebné
mechaniky a bezpečnostních předpisů pro dovolené
namáhání jednotlivých součástí.
Pokud jde o samotné konstrukce, je nutno statickým řešením vyšetřit jednak osové síly působící
ve styčných bodech konstrukcí jednak podporové
reakce a 9věřit bezpečnost k~nstrukcí před převržením větrem, vyšetřit síly pro zakotvení lanem
(nebo roštem), po případě vyšetřit jejich bezpečnost
proti posunutí (na př. na betonové vozovce, na
podezdívce, a pod.) a ve smyslu úředních stavebních
předpisů prokázat, že konstrukce vykazují dvojnásobnou bezpečnost proti převržení větrem. Případ,
v němž připustíme jen jednonásobek bezpečnosti,
musíme náležitě odůvodnit.
Jen dřevo přichází v úvahu jako nejvhodnějií

stavební materiál, a to proto, že dřevo vůči železu
má výhodu ve své malé specifické váze a v malém
koeficientu tepelné roztažnosti, dále že je špatným
elektrickým a tepelným vodičem, že netrpí námrazou
a za mrazu "nepálí". Dřévo se u nás všude vyskytuje jako dostupná surovina, snadno se opracovává a spojuje. Je nesporně nepoměrně levnější
i když přihlédneme k jeho kratší době používatelnosti.
Železo jako stavební materiál by mělo výhodu
vůči dřevu jen v t~m, že by konstruk{le ze železa
vzhledem k celkove menší ploše vystavené tlaku
větru a větší specifické váze železa hyla bezpečnější
proti převržení větrem.
.
Stavba přenosných měřických věží vede vzhledem
k jejich mnohonásobnému použití k úsporám na
stavebním materiálu, na dopravních výlohách, na
mzdách a na čase. Se zřetelem k produktivitě technické práce je nejdůležitější, že tyto věže umožňují
zaměřování a vytyčování přes trvalé i přechodné
překážky, jaké se vyskytují na rozsáhlých staveništích. Zde je zvlášť výhodné, že měřeni délkovými
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měřidly takřka odpadá a že lze téměř pro všechna
techlucká měření využít theodolitu· a optických
dálkomeru a též v noční době zaměřovat na velmi
jednoduše signalisované body.
:Přenosné méřlcké včže pro Jejich snadnou dopravu
i na odlehlá a vzdálená nusta, pro jejich pohotovost,
rychlou: montáž i demontáž a úsporu pracovního
času pti stavbě, dávají nejrozsáhlejší možnosti vyUŽItí práce celého kolektivu a technikum poskytují
největší operativní možnosti i za noční doby. Mohou
se obzvlástě dobře uplatnit při používání metody
protínáním vpřed, metody, která velmi omezuje
neproduktivni hudování sítí polygonových pořadů
a měřIckých přímek v otevřeném terénu, a zapadá
bez něja.k.ých dodatečných úprav do dané zobrazovací soustavy. .
Přeno'l:lnYlUi měřickými
věžemi lze podstatně
zhospodárnit polní fotogrametrické měřické práce
tím, že je možno jich použít v nepřehledném a nepřístupném
území za stanoviska
fototheodolitů
v místech, odkud jsou záběry snímkových dvojic
nejúčinnější. PřItom je. určení polohy těchto stanovisek jednoduché a rychlé. Obdohně lze jich hospodárně využít při metodě letecké stereofotogrametrie,
jednak pro ptípravné práce v území, a jednak i pro
vytyčení a zaměření vlícovacích bodů protínáním
vpřed nebo zpět.
Přenosné merické věže mohou být účinným prostředkem přizákladnových
geodetických pracích
rekognoskacípočínaje,
pří budování geodetické základny ve vlmtém území, při připoj9vací triangulaci
a při vlastním měření základny invarovými dráty.
Vehni by se osvědčily při Danilovově paralaktické
polygonometrň,
při vytyčování
lesních průseků,
dálkových elektrických vedení, atd.
Velmi zhospodární údržbu pevných geodetických
bodů, umožní snadnou rekonstrukci sítí trigonometrických bodů a pronikavě usnadní řešení všech
geodetických úloh. Mohou se velmi uplatnit při
hospodářsko-technických
úpravách, při řízení provozu na pře na letišti a pod.
Jakou měrou je využito takových věží v SSSR,
je možno velmi často vidět i z pouhých vyohrazení
obrovských stavenišť nejen v odhorných sovětských
časopisech, ale i v sovětských a v našich časopisech
denních, na výstavách zastavovacích plánů a jejich
fotografické dokumentaci.
Jak je vidět z mnoha děl sovětských techniků,
používají v SSSR přenosných měřických věží všude
a takřka výhradně při triangulacích, při topografickém měření, při vytyčování rozsáhlých projektů,
tras komunikací všech druhů, k vytyčení os tunelů,
vodních kanálů, vodních. přehrad a vodních zdrží,
při údržbě geodetických podkladů na staveništích a
všude tam, kde produktivní
zeměměřické práce
vyžadují rychlého přemístění stanovisek theodolitů,
nebo obnovování těchto stanovisek.
Je zřejmé, že sovětští technici s takových věží
geodeticky i stavebně řídí ..a kontrolují práce na
staveništi, aniž jsou rušeni v měřických pracích
neho aniž sami narušují provoz.

Posuzujeme-li je po stránce statické, jsou ohě samostatné součásti měřické věže - signalisační, neholi
výstupní, a ohservační pilíř - složené prostorové
prutové sous'tavy trojúhelníkové, I které se však
dosti ,spolehlivě řeší rozkladem na soustavy jednoduché, za které jsou také v dalším výpočtu považovány.
Měřické věže mohou být navrženy jako trojhoké
nebo čtyřboké jehlany. Sesti-a osmihoké konstrukce
nejsou vhodné pro přenosné měřické věže, protože
by větší množství dílů neúměrně prodloužilo montáž
a demontáž. Trojboké konstrukce se pro zajištění
bezpečnosti proti převržení musí stavět s větším
sklonem stěn. Tím se prodlouží délky jednotlivých
prutů, které musí být potom navJ;"hovány ze silnějších profilů. Také prostorové řešení trojbokých věží
je pracnější.
Nejvýhodnější a nejhospodárnější se zdají konstrukce čtyřhoké, jejichž podrobný výpočet je také
v další části uveden.
Konstrukce měřických věží můžeme za určitých
předpokladů řešit jako staticky určité prutové soustavy trojúhelníkové. Předpokládáme, že jednotlivé
pruty jsou navzájem spojeny kloubově a že zatížení
se přenáší pouze do styčníků, takže jednotlivé pruty
jsou namáhány buď jen tahy nebo tlaky.
Budeme-li uvažovat ve svislé rovině souměrnosti
věže ideální nosník abv, který vznikne průmětem
obou bočních
nosníků do roviny
soumě1':9-0sti
a přisoudíme-li jemu celé zatížení od tlaku větru
na přední stěnu, převedeme řešení prostorové na
řešení rovinné. Viz obr. 1.

Obr. l.-Schema p'et1odu o,ových sil ideálnUzo nosntku do .mlrŮ
skutečných prutů.
.

Některou z obvyklých metod vyšetříme osové'
síly 1, 2, 3, .•. n v ideálním nosníku a tyto osové
síly převedeme rozkladem do směrů skutečných
prutů ze vztahů

Teorie statického řešení. konstrukcí měřické věže
Navrhované
konstrukce
musí vyhovovat
požadavkům stavebné mechaniky aúředn,ím st~vebním
pfedpisum.
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E
= ----
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Zatíženf.

Modul odporu

Pro stanovení osových sil jednotlivých prutů
uvažuje~e toto zatížení:
1. zatížení stálé [vlastní váha kónstrukce Q],
2. zatížení nahodilé [4 X (P = 100 kg) - osohy
měřičů a pomocníků],
3. zatížení tlakem větru, půsohící kolmo na přední
s~~~:
w = 150 kg/m2 při konstrukci z dřeva
hraněného,
.
w = 150 X 0,7 kg/ml .i při konstrukci
z dřeva ohlého.

W-

M
k

_ 1817
....,.,·80
= 2,~,7cm3

dqv, W =?7 cm:3•

~

Bezpečnost konstrukce proti převržení.
Úřední předpis vyžaduj~ ahy moment, který zahr.aňujepřevržení (moment od vlastní váhy), hyl
nejméně dvakrát větší než moment od síly, která hy
pfevržení způsohila (tlak větru).
Ma > 2Mrq
(2)
Není-li tento předpoklad dodržen, musí se konstrukce zakotvit huď lany neho zabezpečit podpory
pr-otivytržení .
. U přenosných měřických věží, které vyžadují
rychlou montáž a demontáž, zdá se nejvýhodnější
z~-otvení lany, protože nelze provádět trvalé uložení, na př. do betonových bloků a pod.
Příklad statického řešení měřické věže
V pří~adu jsou zároveň řešeny tři typy měřické

~ěž, ~ o9servačJÚmpiliřem,. v těchto rozměrech:.
Tabulka 1.
výška
Typ
signalisačn1
I.
II.
III.

+ 3,60
12,20 + 3,60
17,70 + 3,60

věže

I

observačn1

1.0123456ř891O.m
L....-.-..L..--,J...

7,80

7,50

!

,

r

I

I

I

I

!

!

Obr. Z-. Pohled na p~,~
~~~
11.1.
Zndzornlni průnikukonstruket
měřické lIěle.
SlIislý řez obseTllaéntm piltfem 18 m, 1I1sokým:
MMttko .•.d€le/e.
. ..

12,35
18,00

A. Řešení signalisační
(výstupní) věže!
Nejdříve stanoVÍme zatížení a navrhujeme:
1. pracovní podlahu,
2. příčné nosníky a
3. podélné nosníky.
1. Pracovní podlaha.
Nahodilé zatížení (4 pracovníci, každý o váze
100 kg), je umístěno na pracovní podlaze tak, aby
vyvozovalo největší účinek,
Návrh podlahy: prkna 3 X 18 X 660 cm (W = 27cm3)
Posouzení: uvažována délka prkna mezi dvěma
v'x ík ~
pn..,.,q,
1= 0,60 m
Vlastní váha Q = 0,03 X O,18 X 0, 60 X 700 = 2,268
kg vyvodí ~oment
Q ·1
M'=-8-= 0,17kgm
Nahodilé zatížení P = 120 kg (pracovník s bř.emenem) vyvodí ve středu prkna moment
P·l
Mp=-4-= 18kgm.
M: = Mf

+ M, = 18,17kgm

1,0 Q5
I

~o
I

~O.m,

2. Příčné nosníky.
Uvažujeme příčník, v pořadí druJ~ýod.k!aje,j~~~
nosník zatížený dvěma pracovníky po l.QQ '~.
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Vzhledem k celkovým rozměrům nastane nejúčinnější zatížení, necháme-Ii je působit ve třetinách
nosníku.

120 12J 120 'lao

f

a,oi:

0,&0

~------

~40

Obr. 5. Podlln' no.nlky.

W

=

21500
-so--= 268 cm

S::!::

dov. W

=

266 cms

Dále bylo vypočteno svislé zatížení konstrukce
v jednotlivých patrech způsobené vlastní vahou Qi
(tab. 2).

Typ I.
Obr. 4. P1flnl no&nfky: a) sCJtfženfvla&tnt vahou, b) váha prkennl
potllahy, c) nahodili saetEenf.

Návrh příčníku: 8/10
(W = 133,5cro3)
Posouzení:
a) zatížení vlastní vahou ql = 5,6 kg/m
1
I
M, = - . q • 12 = 4,375 kgm
8 .
b) váha prkenné podlahy o ploše 2,5 X (},5=
= 1,25 mB
qs = 10~5kg/m
1
Mf S = 8" . q . za = 8,2 kgm
c) nahodilé zatížení
1

M_ = p. 3" = 100 X. 0,83 = 83 kgm

+

+

Qo

57 kg

Ql

500 kg
312 kg

Q.
QI

Typ II.

I
Q[
Q.

Qu -

869 kg

Qn

354 kg

Q,

1223 kg

Qm

L:o
3

WI =

Af2

podlahy

-

1875 kg

L:o
"

Vi;

Wu =

L:o
5

Vi;

WIII =

Vi'

(3)

kde Vi jsou síly vznikající tlakem větru, úměrné
zatěžovací ploše, jejímž těžištěm je styčný bod. Při
uvažovaném tlaku větru w = 150 kg/m2 dostáváme
pro tři typy věží tyto výsledné síly Wi a jejich ramena vi (viz tab. 3).

V bodech 1 až 6 působí podporové reakce příčníikůA, z nichž na každý ze čtyř středních umístíme
n.d podporu po jednom pracovníku. .
Ná,yrh:2x8/10
dov. W=2x133cm3
Podporové reakce příčníků:
.

652 kg

=

= 869 kg

Tabulka 3.
Typ II.

Typ I.

3. Podélné nosníky

A ti

1223 kg

Při výpočtu prutů CaD v jednotlivých patrech
uvažujeme, že v nich působí čtvrtiny těchto sil
jako tlaky.
Graficky byly dále zjištěny výsledné síly

M = Mfl
Md
M_ = 95,6 kgm
9560
W = 80 = 118 cm3 < dov. W = 133,5cm3

' áh·
5,6 X 2,5
vIastw v . y =
2 .

Typ III.

I

7 ~g

Typ III.

I

Vo

96 kg

WI

672 kg

Wu

1046 kg

Vl

202 kg
239 kg
135 kg

-V.

-135 kg
333 kg
176 kg

-Ve
Ve
Vi
Wm

-176 kg
439 kg
270 kg

V.
V.
WI
VI

=
=

672 kg
5,12 m

VI
Ve

= 1046 kg
vu = 7,28m

Wu

VUI

=
=

1579 kg
9,45 m

V silověm obrazci (viz obr. 6.) jsou potom vy. šetřeny v ideálním nosníku osově síly, vznikající
tlakem větru. Kontrolou řešení jsou směry reakcí
A příČníku
= 20kg
A02' A03 a AQ4' které musf být vždy stejné jak v silo1 pracovník
, - 100 kg
věm obrazci tak i v mnohostranu osověm. Redukce
na osově síly skutečných prutů podle vzorců (1)
"As, 3' " li •••••••••••••••••••••••••
= 120 kg
jsou provedeny pro y = 2°51' a b = 2°21'.
Vlastní váha Q = 2 X 8/10 = 28 kg
V tab. 4 jsou uvedeny a sestaveny vyšetř~ě
l.
maximální a minimální osově síly ideálního nosníku,
Mf = 8" Q • I = 8,4 kgJ;D.
síly skutečných prutů, redukované podle vzorců
M, = 260 X 1,03 - 20 X 0,95 ..,-120X 0,35 = 207kgm (1), dále jsou uvedeny navržené průřezy prutů a
vyšetřená napětí v nich.
M = Mf
M, = 215 kgJll
=

13 kg

+
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věže,

d'

Typ'

.t-t

Skut.é
,realr.é:e
(:mu.:)

1

I

-.

-1086
. .+2206
+ľi\)4
-1'90
+ 1~6

15'
16
17
18
19

Ao.

.!o.

750
+1122
+1230
-1010
+ 108

11
12
1~
14
15'

...•.

+

23S
+ 136
+ 45$
..... 350
-482
' + 500
+ 776
_.63'
58

-

4
5
6
7
8
9
10
11'

·3

:

157
+
••... 164

vitr

;.

-

"

Bot

1958<

Bot

~3

Bos

+

+

1180

658

-~O

-940

1833

1088

58?:

-470

-470

-307

-211l

,218

,140

--140

-614

543
+1l0~
898
~ 745

1.5

-...,15

--;-

-307

-

-

,

I vLváha

"

- I~S

79
;:-:; 82
119
..
-ry,: ~8
:+ 228

.,.:

.. -ritr

'

akuteě~p~tů

""'" 241
,:+250
+338
31,9
1;- 29

vkg

I

-614

-:436

,..-436

.

-280

-280"

-l30

~ .30

lvLváha\

ideáblJho. DDBn1kU

1
2

.;

Prut

+ 93

+633
+ll98

+ 54

+254
+616

+ 29

+ 32
+338;

o

...,

+228

t,
.

-,'

..

537

241
~18

8lZ

-

~

-1215
~\

;"",543
.;..;..:470

307

.....

...•. 375

-

-

..., 315

-

~,'i9'Z'
119
- 140

~ -lS

,mas. S

,<

.'

2.x6{10
12{12
07
' 12{12
11){10

2X6{10
10{10
06
10{10
,12{12

07
06
8{8
06
8{8
2x6{10
10{10
,06
,1O{10
12{12

"7

; NáVrh
průfezu

31

120144
37
144
100

120
100
27
100
144

37
27,
64
27
64
120
100
27
100
144

352
550
665
550
407

305
47q
570
470
352

360
360
230
345
425
345
260
400
485
400
305

3,5

2,9
3,5

2,9

2,!)

2,9

157

121
157

162

105
162

72,0

21,0
28,0

74,0

J.O,O
28,0

1,0

24,0

-

23,0

n~

8,0

-

• kolllltr1lktiv. důvodů

+40 kg/cmt ut1žeDt podL

*)

pnatl

**) • kOlUltruktiv. cl6.TOdů

*)

-:-)

*)

*)

*)

p~:

.j pfi op,&ém •• &u'.itn je •• pfttSůo •
,.lounjeh IlJ..-neky ke.'ri116 -.

8,5

4,6
8,5

:.-

9,2

3,3
9,2

·3~0
...,

'3&,()
..
5,0
14.0-

6~0
4e~0
31hO
17~0

'''.
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je třeba uložení v podporách zabezpečit proti vy.
tržení silou

které jsou ~ věže typu
I.
II.
Yj'počet bezpečnosti konstrukce signalisačnf věže proti
převrženf
Předpokládejme tři možnosti uložení měřické věže
(viz obr. 7.), a to:
1. na pozemnici, nebo
2. uložení na pozemnici a zakotvení lan, anebo
3. uložení na roštu.
1. Na pozemnici tvořené věncem prutů 11,15
nebo 19 (podle výšky věže), a podpory zabezpečené
proti vytržení. Uvažujeme, že by převržení ~on·
strukce nastalo na př. kolem podpory b.
Vyšetřené celkové váhy konstrukcí, výsledné síly
.větru, příslušná ramena otáčení a momenty k pod·
poře b jsou uvedeny v tabulce 5.

III.

I.

Q
869

I

rQ

I

1,57

-II.

1230

1,76

W

672

1875

2,03

VJV

5,16

-- -1046

-- III.

I

1579

7,22

I MQI

Mw

1325

3468

Typ

9,40

I

-- -- -2171

-- -3816

Mg,

=

3,52 m

3178kg při r = 4,07 m.

I

rj, m

I

Si kg

I

Návrh

ta lana

I.

6,0

361

7,6 mm

II.

8,0

637

10,1 mm

III.

10,0

1016

12,9 mm

7552

-- -14843

Protože vypočtené momenty nesplňují požadavek
2MW'~

= 3,05 m

2. Uložení na pozemnici a zakotvení lan. Připevníme-li kotevní lano.do styčníku, který je nejblíž
výslednici zatížením větrem, a zakotvíme·li ve
směru přibližně rovnoběžně se směrem reakce A,
dostáváme po vyřešení momentové výminky rovnováhy k bodu b síly Si' na které je nutno lano dimensovat. Síly Si' jejich ramena ri a navrhované
průřezy lan jsou sestaveny a uvedeny v tab. 6.

Tabulka 5.
Typ

.920 kg při r
1836kg při r

(2)

3. Uložení na roštu, který vznikne prodloužením
dolních prutů V na obě strany konstrukce.
Při tomto uložení se zmenší síly Si' na které je
nutno konstrukci kotvit, vyžaduje však dokonale
tuhého spojení roštu s celou konstrukcí, aby se celý
zbývající moment převedl do základu.
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Doplňky k statickému řešení konstrukce signalisační
(výstupní) měřické věže přenosného typu
Statické řešení; uvedené v připojeném příkladě,
doplníme ještě výpočty a opatřeními některých podrobností, jak následuje:
Při návrhu spojovacích šroubů uvažujeme max.
osové síly uvedené v tab. 4 a 9,. a to na pevnost
šroubu ve střihu a na otlačení dřeva.
Výpočtem vychází profil šroubů 0 10 mm při
délce 270 mm.
Aby sloupy (pruty CaD)
nebyly ve styčných
bodech protnuty šrouby ve stejné výši, je třeba
věnce i kříže sousedních stěn (tedy i šrouby) posunout vzhůru o výšku nosníků V.
Nosné sloupy věže se nesmí nastavovat v bodech
styčných, nýbrž nejméně 30 cm nad nimi.
Vodorovné nosníky (věnce, pruty V) je třeba
obecně přezkoušet, vyhovují-li také svislému zatížení za předpokladu, že je uprostřed při montáži
nebo. demontáži zatíží pracovník vlastní vahou
90 kg.
Výpočet provedeme pro nejdelší věnec (prut 15),
jehož I = 3,52 m.
Pracovník vyvodí ohyb. moment
P

I

90

3,52

M=T'"2 =2 X -2-=
W=

7:~0

.

To

.~...
-t··

= 99 cm3 (modul odporu pro pro1il

0

..

.'f-'

79,2kgm

6/10 dov. W = 100 cm3).
Poněvadž ve věnci (prut 15) působí i síla osová,
vytvoříme věnec jako kleštiny rozměrů ~ X 6/10.
Doporučuje se zpevnit konce nosníků (věnců)
příčnými železnými prstenci, aby nosník následkem
tlaků ve vrtu pro šrouby podél vláken dřeva nepraskl.
Konce křížů (pruty E) doporučuje se ukončit
železnou příložkou s otvorem pro šroub, úmyslně
vyosovanou, aby bylo lze montovat kříže bez prů':
hybu v místě křižování. Podrobnosti viz obr. 8.
Kotevní lana (dráty) připojujeme na obou stranách
smyčkou nebo objímkou.
Ke konstrukci výstupní věže bylo by ještě uvést
některé konstruktivní podrobnosti.
Aby byla umožněna přímá centrace stanoviska
stroje závěsnou oloXnicí nebo optickým zařízením
stroje, budujeme vlastní střední sloup (observační
pilíř) jako dřevěný truhlík o vnitřním profilu 10/10
(v řešených příkladech 7,50 m dlouhý), jehož stěny'
spojíme na zubování a opatříme jej stolkem, který
můžeme obdobně jako rýsovací desku měřického
stolu při centraci posunovat vodorovně v libovolném směru. Uvedené zařízení umožňuje také
centrické umíetění signálu na observačním pilíři.
Pracovní podlahu (viz obr. 3 a obr. 9) upevníme
na nosných sloupech přenosné výstupní věže posunovatelnými kleštinami (jsou to dvojité podélné
nosníky, viz obr. 5.), které jen vnitřními plochami
přiléhají ke sloupu a jsou na sloupech podepřeny
příložkami, které jsou teprve šrouby připevněny
na sloupy a to tak. že lze iimi zvedat podlahu
o 5 cm, otočením příložek o 180 o 10 cm, posunem
příJožekvzhůru o 10 cm, a op~tným otočením o 15 cm,
a konečným opětnvm otočením přI10žekdosáhneme
zvvšení celkem o 20 cm. Tímto zařízením umožníme

.
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upravování výšky měřického !5troje nad podlahou
podle potřeby technika a měřického stroje.
V příkladu uvedené tři typy konstrukcí lze vybudovat jako stavebnici, t. j. můžeme nejnižší kon-
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strukce nastavovat dalšími patry
podle okamžité potřehy, pokud se
výšky týče. Konečně samotné vý~
stupní věže (hez ohservačního pllíře)
můžemevyužít jako signalisačnívěže.
B. Statické fřešení ko~-;t~k"U
o\hservačního pilíře (stativu)
Při tomto řešení postupujeme ohdohně jako u konstrukce signalisační
věže. Jako svislé zatížení půsohí zde
pouze vlastní váha konstrukce, při
vodorovném zatížení větrem. užijeme
zmírňovacího .Jtoeficientu0,7, protože použijeme výhradně oblého dřeva.
Početně hyly zjištěny váhy jednotlivých pater Qj a výsledné síly Vj,
vznikající zatížením tlakem větru.
Graficky hyly pomocí výslednicové
čáry zjištěny výslednice tlaků W a
délky jejich ramen v v jednotlivých
typech věží. Výsledky jsou sestaveny
v tah. 7.
V silovém ohrazci (viz ohr. 10) hyly
ohdohně jako u konstrukce signalisačnÍ věže zjištěny osové síly v ideálním nosníku a redukovány na
osové síly skutečných prutů podle
vzorců (1), kde hyla také provedena redukce se zřetelem k umírňovacímu koeficientu 0,7, a kde
y = 1l020',
6 =8°02'.

měřítko sil v kg
~

"
I

I.

Qo
Ql
Q.
QI

39 kg
135 kg
315 kg

=

Qr
Qa
QH

489 kg
652 kg

=

1141 kg

45 kg

WI

611 kg

VI
V.
Va

105 kg
265 kg
196 kg

-V.
Va
V,

196 kg
445 kg
257 kg

VI

=
=

QH
Q,
Qm

1141 kg
1232 kg
= 2373 kg'

489 kg

Vo

WI

Typ III.

611 kg

WH = 1117 kg

2,93m

VII

=

5,00m

WH
-V,
V,
Vij
WIU=

1117 kg
257 kg
602 kg
344 kg
1806 kg

VIII = 7,72m

tO •••
"

I

MQ

Mw

I

1253

763
'"

8 = 2MW-MQ
i
2r

I

I

Typ

Při požadované hezpečnosti2 musíme zahezpečit
podpory proti vytržení na síly

Typ II.

•

!

Pro výpočet hezpečnosti konstrukce proti převržení jsou Sestaveny v tah. 8. momenty vznikající
tlakem větru Mw a vlastní vahou MQ•

I

.~~~

měřítko délek
)

Uvedené hodnoty jsou uvedeny v tah. 9, kde jsou
zároveň uvedeny průřezy prutů a vypočtená f1apětí.

Typ I.

~o__

II.

2881

3910

III.

8922

9759

které jsou u věže typu
I.
280 kg při r = 3,12 m,
II.
488 kg při r = 5,05 m,
III.
705 kg při r = 7,52 m.
Vzhledem k velikosti těchto sil můžeme konstrukci zahezpečit proti převržení jednoduchými
dřevěnými neho železnými koly.
.
Mimoto v dohě, kdy není věže použito k ohservaci,
můžeme zajistit neproměnnost centračních prvků
jednoduchým spojením ohservačního pilíře se signalisační věží na pracovní podlaze.
Celková dopravnt váha včetně pomocného nářadí
. a materiálu je uvedena v tah. 10.
ti
Závěr:
V příkladu uvedená statická řešení konstrukcí
měřických věží{platí stejnou měrou jak pro přenosné
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Typvěie

15
16
17
18
19

11
12
13
14
15'

9
10
11'

8

1
2
3
4
5
6
7

Prut

Skutečné
reakce
(:max.:)

-

1

..,;

1

,

85

A,.

--

Ae.

--

A.-

I

837

512

-

B••

,

217

-345
+328
+3C}9
-286
+147

-219
+159
+272
. -213
+ 55

+ 39
- 43
- 36
+ 31
+ 53
- 45
-l1a
+ 58
+152'
-133
- 48

vitr

697

420

"

I

44

-

-

-

-594

-'-

-594

-

-

L.

+147

-

+3C}9

-

.

+ 55

.

-

.

-880

-

-345
-594

-

-498

-

-285

-219
-285

-

-

-

-

-256

+ 48

-

- 89
-113
-123

-

- 10
- 53
-:36
-44

-

+ 65
+152

-

+ ,53

-

+ 29

vkg

I

+272

,

+

malt. S

-

-285

-

-

-123

-

-123

-

-M

-

- 10
-

-'10

I vI. váha

Ilkuleč. prutt\

----

Des

-

-1188

-.~- B.

274

-

-

570

-

570

-

-

246

-

246

-

88

-

88

-

20
20

-1188

-

-

-

-

-

-

-

vkg

I vI. váha 1

--

-68C)+644
+790
-561
+294

c

-438
+312
. +539
-417
+109

+ 66
+ICJ5
-90
-225
+114
+301
--'260
+ 95

-71

-

+ 77

---

vitr

ideáJnfhó nl)llnlku

Osové lIfIy

,-

6
6
!2J 8
0 6
8
$ 8.

010
014
0 8
014
010

0 7
011
0 6
011
0 8

"

0
0

.

4
4
5.

0 6
0 6

"

~

.0

Návrh
průfezu

,

78,5
154,0
50,3
154,0
78,5

,

38,5
95,0
28,3
95,0
50,3

12,6
12,6
19,6
28,3
28,3
28,3
28,3 '.
50,3
28,3
. 50,3
50,3

I

-

183

-

-

3,5

-

--,

-

70,3
1,0

-

70,0
47,4

-

66,0

-

57,0
38,0

-

64,0

-

23,0
15,0
30,8

1,9

-

7,1)

-'
-

1,1

-

9,6

-

.

1,0

-

5,4

-

-

2,0

-

~

"o

.

*) .

*)

*)

*)

*)

'

"

c

.

~
,

Pomúnky:

.

'o

-

.

*) pli opaČllém .měru věnu je napětl jako u prutů
pololených armetricky ke .vitléoee.

-

12,3

-

15,9
12,3

-

204
183

12,6

-

10,6
12,6
185

640'

2,5.
3,5

-

510
640

-

500

2,7

-

-

-

500

172
185

-

-

1,8
2,7

12,6

185

~10

-

-

2,0

-

-

-

7,2
a,7
12,6

-

11,3

4,~

I,?
7,2

10,7
56,S

1'",

13,4
13,4

e",

146
110
185

-

190
61
.146

190-'

A",

1,5 .
1,5
2,0

~

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

-

jSem

370

.•..

220
165
370

-

190
190
80
220

Plocha Délka
cml,
cm

'.

.ř

l

.I
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!
Váha Mgnalisačnf věže
Váha ohservačnfho pilíře
Celkový součet vah

Typ II.

I Typ III.

869 kg

1223 kg

1875 kg

489 kg

1141 kg .

2373 kg

Typ I.

I

1358 kg

2364 kg

4248 kg

Pomocný materiál a stavehnf nářadí

200 kg

250 kg

552 kg

Celková dopravní váha

1558 kg

I

2614 kg

I

4800 kg

měřické věže, tak i pro trvalé jednorázové stavby
měřických věží stejného typu) prokazují, že v ná·
vrhu uvedené profily' součástí a spojů odpovídají
požadavkům stavebné mechaniky, nauky o pevnosti
a pružnosti, a že jsou jen namáhány v dovolených,
úředně stanovených mezích.
Dále výpočty prokazují úředně předepsanou dvojnásobnou bezpečnost konstrukcí
proti převržení
větrem a stanoví velikost sil, na které je třeba
konstrukce zakotvit.
Podávají konstruktéru
neměnitelné konstrukční
údaje, aby mohl bezpečně provést konstrukce s ohledem na bezpečnost pracujících na věži a i v 'okolí,
na bezpečnost na pracovišti, na bezpečnost kolem
jdoucí dopravy atd., a aby plně zajistil bezvadné
výsledky všech měřických prací.
Konstrukce provedené podle staticky vyšetřených

rozměrů a profilů jsou nejhospodárnější. Materiál
je při nich hospodárně využit nejen podle účele
'Stavby, ale i podle místa jeho působení.
Všude tam, kde byly profily v návrhu předim trllSOvány, viz na př. v tab. 9. pruty 3, 4, 5, 6 a 7, staJo se
tak jen výhradně z důvodů konstrukčních, neboť
teoreticky postačily pruty 0 4 cm, ale z důvodů,
že šrouby 0 10 mm oslabují tento profil, bylo třeba
volit 0 6 cm, aby se předešlo nebezpečí roztržení
konců nosníků při častějším utahování šroubů.
Pokud se týče spotřeby stavebního dřeva, není
rozdílu mezi přenosnými typy a typy jednorázových
staveb. Přenosné konstrukce jsou, co se železa týče,
o oplechování konců věnců a křížů a o železné příložky křížů těžší (viz obr. 8).
Přehled

použité

literatury:

Ing. Dr Zdeněk Bažant:
Stavehná mechanika, ČMT, Praha
1946.
Ing. Dr Josef Ryšavý, Nižší geodesie, 2. vyd., Praha 1949.
Vyšší geodesie, Praha 1947.
Ing. Václav Kolomazník:
Signalisační stavby trigonometrických sítí, Praha 1924. Vydala jako litografovaný rukopis
triangulační kancelář min. financí v Praze pro úřednf potřebu.
Ing. Václav Kolomazník:
Zeměměřický věstník č. 1-3,
1925. Stavby měřických věží trigonometrické sítě prvního
a druhého řádu.
Ing. Dr Václav Kolomazník:
Statické řešení konstrukcí mě·
řických věži. Řešení věží tří až osmibokých. V rukopise.
Návod A z roku 1932 (návrh). Plány měřických věží v návrhu
staticky řešeny a konstruovány autorem. Statické řešení
zůstalo u autora v rukopise.
Ing. Rudolf Petráš: Polská sourodá triangulace. Zeměměřický
obzor, čís. 4. z roku 1950.
Matematické a statické tabulky, díl II, ČMT, Praha 1947.

ZlepšovacÍ,náměty "Cirta I" a "Cirpol I"
Ing. Kamil Klimeš, OÚGK v Opavě
Stále rostoucí úkolyzeměměřické
služby v oboru
topografického mapov~ní vedly pracovníky oddělení
technické kontroly OUGK v Opavě k myšlence na
urychlení a usnadnění výpočetních prací.
Pro nedostatek jiných vhodných pomůcek bylo
používáno až dosud v naší službě grafických tabulek
Kučera~ Kanda.
Při kontrole polních zápisníků bylo technickou
kontrolou zjištěno v jednom případě značné procento
chyb (28,9 %), které pramenily v nepřehlednosti a
únavě očí při používání grafických tabulek.
Výsledkem snahy pracovníků OTK OÚGK v Opavě
usnadnit a urychlit výpočetní práce při topografickém mapování jsou dva zlepšovací náměty nazvané zlepšovateli s. Ing. Rudolfem Kollerem, s. Ing.
Oldřichem Dostálem a s. Ing. Kamilem Klimešem
"Cirta I" a "Cirpol I".
Tacheometrický kruh "Cirta I" má tři úplné
logaritmické moduly, které v lineárním provedení
by představovaly neforemné pravítko .o délce asi
70 cm. Sestává z dvou pevných, soustředných,
kruhových, logaritmických stupnic, z' nichž vnější
je stupnicí převýšení a vnitřní je stupnicí vzdále·
ností.
Na soustředně otáčivém mezikruží pohybuje se
stupnice cos2oc určená k redukci měřených vzdále-

ností a
šení.
Délka
ní, t. j.
stupnice

stupnice

. 681.143/.147:526.921+526.913.1

t sin 20c

určená k výpočtu převý-

modulu tacheometrického kruhu činí u vnitřvzdálenostní ,stupnice 204,2 mm, u vnější
převýšení 232,48 mm.

Nastavením indexu pohyblivé stupnice úhlové
cos2oc proti hodnotě měřené vzdálenosti D pevné
stupnice vzdálenostní můžeme ihned· na téže stupnici proti rysce odpovídající hodnotě výškového úhlu
odečíst redukovanou vzdálenost Do a proti rysce
odpovídající výškovému úhlu pohyblivé stupnice
t sin 20: převýšení na pevné stupnici převýšení.
Příklad:

D
Do

= 200 m,
= 100 m,

D

=

Do -

výškový úhel = 50K•
převýšení H = 100 m.
(Tímto nastavením kontroluje se správné
nasazení kruhů.)
83 m, výškový úhel = 2,89K•
82,80 m, převýšení H = 3,76 m.

Ke snadnějšímu a přesnějšímu odečítání použije se
centricky umístěný celuloidový index.
Práce na tacheometrickém kruhu "Cirta I" je
tak jednoduchá a snadná, že ji lehce pochopí i nej.
méně kvalifikovaná síla, údaje se lehce nastavují a
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výsledky dobře čtou, práce
neunavuje
a rychlost výpočtů se neobyčejně zvětší.
Tacheometrického
kruhu
"Cirta I" lze výhodně použít
při výpočtu podrobných bodů v mapování 1: 10 000,
1 : 5000 i 1 : 1000.
Nejcennější výhodou tacheometrického kruhu "Cirta
I" je ta okolnost, že si jej
múžeme vyhotovit sami a
kdykoliv prostým spojením
dvou tisků a nejsme odkázáni na tovární výrobu.
Úspora u OlJGK v Opavě
v roce 1955 je propočtena
částkou 8722,98 Kčs, celostátně asi 113398,74 Kčs.
Zlepšovatelé provedli v mimopracovní
době
úplnou
montáž 300 kusů tacheometrického kruhu "Cirta I".
Do' konce měsíce' května
1955 rozeslal OÚGK v Opavě
podle výnosu Ústřední správy geodesie a kartografie
v Praze ze dne 25. dubna

1955 čj. 243-231-5235/1955
po 50 kusech oblastnímu
ústavu v Praze a Brně, po
30 kusech oblastnímu ústavu v Č. Budějovicích, Plzni,
Liberci a Hradci Králové a
10 kusů Správě geodesie a
kartografie
na
Slovensku
v Bratislavě.

Zlepšovací námět na výpočet souřadnicových roz'dílů
při výpočtu polygonových
pořadú "Cirpol I" sestává
z pevné (nepolryblivé) logaritmické stupnice délkové a
pohyblivých
kruhových
stupnic log. funkcí sin oe a
cos oe. Délka logaritmického
modulu
délkové stupnice
(1-10), odpovídající celému
obvodu kruhu, činí 697 mm,
což proti normálnímu pravítku zajišťuje větší přesnost při malých rozměrech.
Logaritmická stupnice sinoe
a cos oe jest vyznačena na
otáčivém kruhu a obsahuje
celkem čtyři logaritmické
stupnice, jež jsou vyznačeny
na čtyřech soustředných kruzích. Stupnice logaritmických hodnot funkcí sin oe a
CO!! oe jsou rozděleny:
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Souřadnicové rozdily
Délka
polyg. strany
(řád)

úhel
(řád
stupnice)

123,3

9,508
(- 1)
82,00g
(-1)
5rr20
(- 2)
0,45g
(- 3)

(+ 3)
205,6
(+ 3)
135,8
(+ 3)
86,5
(+ 2)

dy
(počet celých míst)

nastaveni
čárkového
indexu.

18,33
(+ 3 - 1 == 2)
197,40
(+3-1+1::3)
11,08
(+ 3 - 2 + 1 = 2)
0,61
(+ 2 - 3+ 1 == O)

I

vpravo

dx
(počet celých míst)

vlevo
vlevoJ
vlevo

122,00
1 + 1 == 3)
57,38
(+3-1=2)
135,30
3 -1 + 1 = 3)
86,50
2 -1 + 1 = 2)

(+ 3 (+
(+

nastaveni
čárkového
indexu
vlevo
vpravo
vlevo
vlevo

první stupnice pro sin IX úhlu 0,0080,068,
cos IX úhlu 99,948-100,008, j
druhá stupnice pro sin IX úhlu 0,068-0,638,
\ cos IX úhlu 99,378-99,948,
tř~tí stupnice pro sin IX úhlu 0,638-6,37g,
cos IX úhlu 93,638-99,3,8,
čtvrtá stupnice p.ro sin IX úhlu 6,378-1008,
cos IX úhlu 0,008-93,638•
.
Kótované hody funkcí sin IX jsou provedeny plnými
číslicemi, funkcí cos IX pak dutými číslicemi.
Ve vnitřním kruhu jsou vyznačeny vyčíslóvané
rovnice a tabulka pro stanovení funkcí v jednotlivých kvadrantech.
Centricky je připojen otáčivý čárkový index
k vlastnímu odečítání výsledných hodnot.
Index otáčivého kruhu (počátek úhlových stupnic)
nastaví se na hodnotu délky polygonové strany s
pevné vnější délkové stupnice. Potom nastaví se
otáčivý čárkový index na příslušnou hodnotu úhlu
(jižníku) sinové stupnice a přečtením čárkového indexu na vnější pevné stupnici délkové stanoví se
hodnota souřadnicového rozdílu dy. Při téže _poloze
vnitřního otáčivého kruhu a nastavením otáčivého
čárkového indexu na úhlovou hodnotu cosinové stupnice udává čárkový index na pevné vnější délkové
stupnici hodnotu souřadnicového rozdílu dx.
Polohu desetinné čárky u výsledku stanovíme
snadno zavedením řádu čísel.
Čísla udávající déllm polygonové strany mají řád
kladný a rovný počtu míst vlevo od desetinné čárky.
Řády odpovídající čtyřem úhlovým logaritmickým
stupnicím jsou vesměs záporné a jsou vyznačené
u indexu pohyhlivého kruhu (- 1, - 2, - 3, - 4)
v kroužku.
Při stanovení počtu míst výsledné hodnoty souřadnicového rozdílu mohou nastat dva případy:
1. Čtení hodnoty souřadnicového rozdílu padne
vpravo od indexu pohyhlivého kruhu (nastaveného
na hodnotu délky polygonové strany). Pak počet
míst souřadnicového rozdílu před desHinnou čárkou

se rovná prostému součtu řádu délky polygonové
strany': a řádu příslušné stupnice funkce úhlu.
2. Čtení hodnoty souřadnicového rozdílu padne
vlevo od indexu pohyblivého kruhu (nastaveného na
hodnotu délky polygonové strany). V tom případě
počet míst souřadnicového rozdílu se rovná součtu
řádu délky polygonové strany a řádu příslušné stupnice funkce úhlu I/Ivětšenému o jedničku.
Příklady jsou patrny z tahulky shora uvedené.
Střední chyha zjištěná výpočtem souřadnicových
rozdílů 100 hodů v porovnání s výsledky strojovými
činí u dy ± 5,92 cm u dx ± 5,73 cm. Zkouška byla
provedena na prototypu
částečně deformovaném
mokrou cestou.
"Cirpol I" dá se velmi dohře použít pro výpočet
souřadnicových rozdílů polygonových pořadů v mapování 1 : 10000, 1 : 5000 a pro výpočet polygonových pořadů při provádění měřických prací, kde přesnost výsledků postačuje grafické přesnosti mapového
podkladu nebo kde výsledky se použijí pro grafické
zohrazení.
V praktickém použití má "Cirpol I" stejné vlastnosti jako předcházející "Cirta I".
Propočtením na úkoly v mapování 1 : 5000 v roce
1955 mělo se docílit jen u Ohlastního ústavu geodesie
a kartografie v Opavě při použití "Cirpol I" úspory
30638,- Kčs, v celostátním měřítku asi 306383 Kčs.
Zlepšovací námět na výpočet souřadnicových rozdílů polygonových pořadů "Cirpol I" hyl přihlášen
dne 20. IV. 1955 u Ohlastního ústavu geodesie a
kartografie v Opavě, přijat komisí stanovenou ředitelem ve smyslu § 36 v!. nař; č. 10/1952 a předložen oddělení nové techniky Ustřední správy geodesie a kartografie v Praze.
Oha zlepšovací náměty jsou vyhotoveny pro setinné dělení kruhu. Vzhledem k tomu, že se v praxi
používají hojně i stroje se šedesátinným dělením,
mají zlepšovatelé v úmyslu vyhotovit "Cirta II"
a "Cirpol II" pro šedesátinné dělení, hudou-li
"Cirta I" a "Cirpol I" příznivě výrohou přijaty.

PoĎÍváni a údržba měřických pásem

resp. nečíslovaná) strana, čímž se děleni pásma chrání před
opotřebenim.
Po skončeni práce pásmo vždy utřeme suchým hadrem
a uložíme na teplé a suclié místo. Znečištěné pásmo a případně
i zrezavělé po měřeni v mokrém terénu. vyčistíme petrolejem
a konservujeme slabým nánosem vaseliny. Největším omylem
je čištěni pásem popelem, pískem, smirkovým nebo skelným
papírem, neboť tímto způsobem se úplně zničí děleni (leptání
a číslováni)' pásma.
Ing. Ane. ProW

Pásmo se natáčí na kruh, vidlici nebo do pouzdra počínaje
svým koncem. Při jednostranně děleném pásmu zůstává dělená
(leptaná, číslovaná) strana uvnitř, hladká strana vně. Při
měřeni je začátek pásma po levé straně pozorovatele (kruh,
vidlice, pouzdro po pravé straně resp. v pravé ruce). Při měření
delších délek než je délka pásma přenášíme pásmo drženim
za oba konce a zdvižené. Taháme-li pásmo po zemi za jeden
konec, dbáme na to, aby na zemi byla nedělená (neleptaná
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413.11:330.412:711.4(437)
Statistický lexikon obcí (;SR 1955. Vydal státní úřad statistický s ministerstvem vnitra nákladem Statistického a evidenčního vydavatelstvi tiskopisů n. p. Praha I. Str. 576, cena
váz. výt. 24,- Kčs. (Poznámka: výtisky jsou důvěrné a OčÍ-slované.)
Pravidelně po každém sčítání lidu vydávaly ministerstva
vnitra, resp. dřívější zemské a statistické úřady, podrobné se~
znamy míst, nazývané lepkony obci. Jest prokazatemé, že se
tyto lexikony obcí staly pramenem - pro další díla vědecky
různě zpracovaná - prakticky nenahraditelným jinou pomůckou. Bez nich bychom na př. nedovedli rekonstruovat osíd·
leni žádného územního celku, neměli bychom učebnice vlastivědně-zeměpisné s hodnověrnými daty místopisnými, Rprávnost
číselné náplně literatury potřebné pro mezinárodní spolupráci
v zemědělstvi a lesnictvi atd. Škoda, že aspoň pro naši domácí
potřebu nebyllexikon,opatřen bohatšími daty statistickými.
Z těchto důvodů se na sestavení lexikonu podílely i jiné úřady
a orgány. Na Slovensku to bylo pověřenectvo vnitra a Slovenský statistický úřad, dále ministerstvo spojů, ministerstvo
dopravy, za plošné výměry Ústřední správa 'geodesie a kartografie, jakož i Správa geodesie a kartogralle na Slovensku.
Nový lexikon obcí je sestaven podle územní organisace národnich výborů se stavem ke dni 1. ledna 1955. Jest výslcdkem
sčítání konaného 1. března 1950. Statistické výsledky z roku
1950 jsou tedy převedeny na územní rozdělení ze dne 1. ledna
1955. Bližším studiem tohoto místopisu možno dospět k závěru:
obě územní části 'státu se od sebe dosti značně odlišují přirozenými hospodářskými podmínkami. Část západu - s průměrnou lidnatostí asi 109 osob na 1 km2 - mají převážně ráz
průmyslový, část východní, méně lidnaté - 71 osob na 1 km2 je převážně zemědělská. Tato hospodářská rozdílnost obou
našich zemí (české a slovenské) byla vyjádřena také tím, že
v českých zemích připadalo podle předválečných poměrů z celkového národního důchodu na podíl ze zemědělstvi asi 24 %,
avšak na Slovensku 53 %. Proto úsilí o hospodářské vyrovnání
obou těchto částí republiky, vlastně snaha o industrialisaci
Slovenska, charakterisu)ící výrazně novou státní politiku, je
tak důležitá, neboť toto žádoucí vyrovnání hospodářské disparity bude základem trvalého společenství obou bratrských
národů v jediném, společném a nedělitelném státě ČSR.
Ing. Jelínek Ed.
374.23(091)

Provazník, V. -- Šebek, A.

vývoj vlastnických poměrů k pudě. Vydal Orbis 1955 Praha,
v redakci Právnického ústavu ministerstva spravedlnosti. Stran
138, cena brož. Kčs 9,90.
Tato publikace je rozdělena na dva díly. Svazek první podává
stručný přehled dějinného vývoje vlastnických poměrů k půdě,
hlavně se zřetelem k českým zemím: a) ve starověku a b) v období feudalismu.
Ad a) Z obsahu této části uvádím: I. Vlastnické poměry
k Plldě v patriarchálním otroctvi. II. Vlastnické vztahy k půdě
v klasickém otrokářském řádě. III. Vlastnické poměry k půdě
za císařstvi. Literatura.
Náš drobný rolník nebyl ve starověku nikdy skutečným vlastníkem své půdy a vlastnictví ke kousku půdy nikdy neznamenalo zajištění jeho existence. Naopak, jeho posice byla vždy
vratká. Poněvadž byl odkázán na sebe, ale nebyl ve všem soběstačný, byl nucen se uchylovat o určitou pomoc k velkostatku.
To bylo jeho pravidelným údělem, pokud ho různým způsobem
neproměnili ve svého nevolníka, nebo i s celou jeho rodinou nepřevedli v bezzemky, ano i bezdomovce.
Ad b) Tento oddíl má tyto kapitoly: I. Vznik feudalismu.
II. Feudalismus v českých zemích. Literatura. Slovníček cizích
slov.
V úvahách přehledně jsou líčeny právní poměry k půdě
v období feudalismu v českých zemích a poskytují nám hlubší
pohled na hospodářskou i politickou situaci poddaných. Ani
ten z poddaných, který hospodařil na, svém gruntu jako vykoupený, neměl nikdy právní jistotu své existence. Bylpřeg.mětem
nejen využitkování, nýbrž jeho existence byla zcela závislá na
libovůli vrchnosti.
Boj poddaných o udržení pozemkové držby, zvláště v poslední
etapě feudalismu se stával stále marnější. Ne. řetržit, řetězy
VzruWjícich selských nepokojů, revolt a povstání končily vždy

neúspěšně a znamenaly nakonec další zhoršeni situace poddaného lidu z podhradí.
Drobný držitel půdy za feudalismu měl dvojí vyhlídku: buď
být tak či onak likvidován a zřítit se do propasti bezejmenných,
nebo živořit na stále více zmenšovaném rustikálu (ager publicus)
a většinu své pracovní síly dávat ve formě roboty k disposici
dominikálu (agri privati).
.
Thematika díla je podaná jasně a obsahově velmi poutavě,
takže tato studie jistě zaujme každého zeměměřiče. Netrpělivě
budeme očekávat vydání druhého dílu, který bude obsahovat
právě nejdůležitější statě zákonodárstvi v našich zemích, jež
v poslední době přidaly tak na rychlosti.
Kniha tato podává ucelený přehled o vlastnické otázce
k půdě od nejstarších dob až po dnešní dobu a charakter výrobních a vlastnických variant vůbec, z hlediska pokrokového,
dialektického a historického materialismu.
Na Slovensku - jak je všem, kteří tam ztrávili drahný čas
služebně, známo - se poměry obdobně vyvíjely, ovšem v mezích státu uherského. V mnohých směrech, zvláště v poslední
fázi feudalismu se vyvijely tak odlišně, že by si seriosní zpracování této otázky vyžadovalo samostatné studie. Snad se
ujme této vděčné úlohy některý slovenský právník! Bylo by to
jistě záslužné již proto, aby slovenské poměry byly celistvě
vyňaty ze smíšených dějin uherských, vlastně dějin několika
národů (Maďaři, Slováci, Ukrajinci, Chorvati, Poláci, Jugoslávci, Rumuni).
Ing. JeUnek Ed.
523.89
Kopff, A.
Supplement-Katalog des FK3 (FK3 Supp). Dodatkový katalog k fundamentálnímu katalogu FK3 (FK3 Supp). Sonderausdruck aus dem Astronomisch-geodatischen Jahrbuch 1954.,
Verlag G. Braun, Karlsruhe, str. 1-44.
Tento katalog obsahující přesné střední polohy 1142 hvězd
severní polokoule až po rovnoběžku - 10° a přibližné střední
polohy 425 hvězd jižní polokoule pro epochu 1950,0 je vlastně
třetím dílem fundamentálního katalogu FK3. První díl tvoří
Auwersovy hvězdy a druhý díl t. zv. dodatkové hvězdy (Zusatzsterne). Výběr hvězd v tomto třetím dílu byl proveden
s pomocí Bossova katalogu GC a Morganova katalogu N 30
obsahujícího 5 268 hvězd až do 9. velikosti.
Hlavním účelem třetího dílu FK3 je vytvořit pro budoucnost
homogenní pole fundamentálních hvězd s větším počtem přesných poloh zejména pro potřeby geodesie.
Rozšíření katalogu FK3 o část FK3 Supp je velmi záslužné,
neboť umožní lepší a dokonalejší sestav.ení pozorovacích programů pro všechny metody geodetické astronomie.
Dr Lukeš
523.89
Bakulin, P.,I.
Fnndamentalnyje katalogy zvezd. Fundamentální katalogy
hvězd. Gosudarstvennoje izdatelstvo techniko-teoretičeskoj literatury, Moskva-Leningrad 1949. 136 str., 14 obr., 39 tab.,
99 lit. Cena 14,- Kčs.
Znalost přesných hvězdných souřadnic má v geodesii prvořadý význam, neboť nám umožní určit přesnou polohu bodů
na zemském povrchu, orientovat naše měření a naše mapy a
stanovit přesný čas. V minulých 100-200 letech bylo sestaveno
několik; set katalogů, obsahujících vice nebo méně přesné polohy hvězd, vybraných podle různých hledisek.
Polohy týchž hvězd v různých katalozích však nejsou totožné.
Liší se o t. zv. systematické rozdíly, které se zákonitě mění se
změnou hvězdných souřadnic. Srovnáním týchž hvězd dvou
katalogů je možno získat jednotlivé složky systematického rozdílu v rektascensi a deklinaci i t. zv. rovnici velikostní a sestavit vhodné íabulky.
Z několika set různých katalogů byly vytvořeny fundamentální katalogy, jejichž polohy mají tu vlastnost, že jejich systematické chyby jsou minimální.
Větší část knihy je věnována popisu nejdůležitějliích katalogů pulkovských, katalogů PGC, GC, NFK, FK3 a postupu
při výpočtu systematických oprav k fundamentálnímu katalogu. Informace uložené v této knize jsou důležitým doplňkem učebnic o sférické astronomii. Praktické použití tabulek
systematických rozdílů nastává na př. při převodu hvězdných
souřadnic soustavy PGC a GC do soustavy FK3.
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