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Nařízením Rady ministrů SSSR ze dne 7. dulma 19q6, č. 760, byl zavedenna územíSSSRjednotný systém
geodetických souřadnic a výšek. Vytvoření jednotných geodetických zákkulů pro území jedM šestiny světa
zajímá jistě každéhozeměměřičea nás tím více, že tyto zákkuly vytvOřil náš veliký spojenec,Sovětský svaz.
Snahou tohoto článku je seznámit čtenáře 8 pracemi, které vedly k uskutečnění velkého díla a s jejích vý-
sledkem, geodetickými základy v SSSR. Podrobnější údaje a vzorce čtenář najde v literatuře, citOOOMna
kOncičlánku.

za 25 let trvání státní geodetické služby v SSSR
byly provedeny rozsáhlé geodetické práce, které byly
základnou obsáhlých topografických prací mapova-
cích. Výstavba geodetic~é sítě předcházela zpravidla
bezprostředně mapovacím pracem a to jen v těch
prostorech, kde byla naléhavá potřeba vyhotovení
nových map. Nebylo proto možno provést obecné na-
vázání mezi odlehlými prostory, v2ldálenými mnohdy
několik tisíc kilometrů. Tak vznikly v řadě prostorů
SSSR lokální trigonometrické a nivelační sítě, počíta-
né v samostatných souřadnicových soustavách. Mimo
to byly na území SSSR starší souřadnicové systémy,
provedené do r. 1917.
Pokud lokální geodetické sítě a mapování nepřišly

do styku, nečinila tato roztříštěnost potíži. Jakmile
však měly být dílčí systémy souřadnic a výšek na-
vzájem spojeny, objevil se značný nesouhlas souřad-
nic a: výšek a v důsledku toho také nesouhlas v kladu
listů map, což velmi ztěžovalo měřické práce a vedlo
k četným nepříjemnostem. Je samozřejmé, že takový
stav není žádoucí.
Vybudovat jednotné a přesné geodetické základy

ve státě s malým územím nečiní zvláštních potíží
a v malých geodetických sítích se také neprojeví tolik
vliv různých chyb. Když však tutéž úlohu má řešit
Sovětský svaz na své ohromné rozloze, je nutná dů-
kladná příprava prací a nelze připustit nějaká zjedno-
dušeni. '
V roce 1932 bylo v SSSR vyrovnáno prvých ~ poly-

gonů trigonometrické sítě I. řádu a spojeno několik
dílčích souřadnicových systémů v »P U Ik o v s k Ý
sy stém souřad nic r. 1932«, který pokrýval
evropskou část SSSR, západní Sibiř, Kazachstan,
Střední Asii a Kavkaz. výpočty byly provedeny na
elipsoidu Besselově (a = 6377397 m, i= 1/299,2).
Základním bodem bylo P u lko v o (Bo = 59°46'18" ,71,
Lo = 30019'38",55 v. Gr.), výška geoidu nad elipso-
idem v základním bodě h = O a azimut trigonometric-
ké strany Sahlino-Bugry Ao = 317°02'50",63.
V letech 1934-35 byl na Dálném Východě založen

»Svobodněnský systém« se ~kladním b0-
dem Č e r n i g o r s k é. Tento souřadnicový systém
obsáhl několik dříve provedených systémů a prostíral
se v jižní části východní Sibiře a Dálného Východu
(východně Krasnojarska). Mimo tyto dva hlavní sou-
řadnicové systémy existovalo na území SSSR ještě

několik menších: na Kamčatce, v oblasti Vercho-
janska, v ústí Jeniseje a jiné.
Nesouhlas souřadnic na hranicích dílčích systémů

dosahuje značných hodnot. V prostoru Krasnojarska
lišily se souřadnice totožných bodů v Pulkovském a
Svobodněnském systému v šířce o 270 m, v délce
o 790 m. Jinde byly rozdíly menší, ale přesto dosa-
hovaly 100-300 metrů.
Obdobné poměry byly i ve výškové síti. S nivelač-

ními pracemi bylo na území SSSR započato r. 1871,
mistní výškové sítě však měly různé základní body.
Největší část nivelací v SSSR byla vztažena na nulu
vodočtu v K r o n š t a d t u, byly však nivelace, vzta-
žené k hladině moře černého, Japonského, Ochotského
a Kaspického. Nebyly vzácné případy, že celé rozsáhlé
nové nivelace hyly vypočteny od značek starých nive-
lací, nebo dokonce ve vzdálených oblastech navázány
na bod, určený barometricky.
Plocha. pokrytá nivelacemi, se zvětšovala a proto

bylo rozhodnuto provést do r. 1932, obdobně jako
u základů polohopisných, vyrovnání základních nive-
lací a sestavit souhrnný seznam výšek. V evropské
části SSSR byla za základ vzata síť 9 polygonů, se-
stavených výlučně z pořadů nivelací vysoké přesnosti
o celkové délce 9 500 km. za základní bod byla přijata
nula Kronštadtského vodočtu. Z rozboru provedených
prací bylo na příklad stanoveno, že střední hladina
černého moře je 0,4 m níže než nula Kronštadtského
vodočtu. Vyrovnané výšky byly vzaty za pevné a na
ně připojeny další tahy přesných nivelaci. Výsled-
kem těchto prací byl »Seznamvýšek značek Q. repérů
nivelace vysoké přesnosti a přesných nivelaci, prove-
dených hlavním geodetickým úřadem a úřadem vo-
jenských topografů v evropské části ~SSR od 1875
do 1932«.
Nivelace ve Střední Asii byly podobně sestaveny

v takový seznam v roce 1935; avšak spojení těchto
nivelací s nivelacemi ze »Seznamu r. 1932« bylo pro-
vedeno jen jedním polygonem, tedy ne dost spoleh-
livě.
Pro Sibiř a Dálný Východ <bylzákladním seznamem

»Dočasnýseznamsibiřských nivelaci«, sestavený vo-
jenským topografickým úřadem téměř současně se
seznamem z r. 1932, ale s tímto systémem bohužel
nespojený. Ačkoliv oba seznamy, z r. 1932 i sibiřský,
udávají výšky od nuly Kronštadtského vodočtu, liší
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se udané hodnoty dost značně. Podle údajů »Dočas-
ného seznamu sibiřských nivelací« je hladina Balt-
ského moře 1,8 m nad hladinou Tichého oceánu.
V tomto seznamu jsou také dány pokyny, jaJ,tým způ-
sobem je možno přepočítat nadmořské výšky sezna-
mu, vztažené na nulu vodočtu v Kronštadtu, na střed-
ní hladinu Tichého oceánu. Tímto přepočtením vznikl
»Tichooceánský systém« pro území Dálné-
ho Východu a východní Sibiře. Mimo to exist9valo
ještě několik systému dalších bez vzájemného spo-
jení. Od roku 1919 do roku 1943 bylo provedeno cel-
kem 115 950 km přesných nivelací.
V r. 1939 se stala potřeba zavedení jednotného

systému geodetických souřadnic a výšek naléhavou.
SSSR měl v té době již dostatečně rozvinuté a dosta-
tečně přesné astronomicko-geodetické a nivelační sítě,
.které po příslušném zpracování mohly tvořit základ
pro jednotný systém geodetických souřadnic. a výšek.
Bylo jasné, že pouhé přepočtení triangulací a nive-
lací v nějaký jednotný systém nepostačí, ale že bude
nutno nejprve provést vyrovnání astronomicko-geode-
tické sítě, a pro jednotný systém nadmořských výšek
vyrovnat nivelačnípolygony I. a n. řádu. Výnosem
ze dne 7. dubna 1940 bylo stanoveno, že vyrovnání
základní geodetické sítě musí být ukončeno nejpozději
v r. 1945.
Velkým problémem byla otázka, má-li ,být zaveden

nový referenční elipsoid, který by nejlépe vyhovoval
pro území SSSR, nebo zda má být ponechán elipsoid
Besselův, na němž byly počítány dosavadní, často
velmi rozsáhlé sítě. Při ponechání elipsoidu Besselova
bylo možno očekávat v ,mnoha případech jen malé
změny v souřadnicích bodů, které by se na příklad
vůbec neprojevily v mapách menších měřítek.
Referenční elipsoid, který se nejlépe přimyká geo-

idu v určitém území, má místní (relativní) charakter
a odlišuje se od obecného elipsoidu, který nahrazuje
geoid v rámci Země jako celku a má charakter abso-
lutní., Pro výpočty základní geodetické sítě velkých
prostorů j~ nutno volit takový referenční elipsoid,
který svými rozměry a orientací představuje co nej-
lépe obecný tvar Země jako celku. Byly-li určeny a
přijaty rozměry referenčního elipsoidu, zbývá jako
další samostatná úloha určit základní geodetické ve-
ličiny na základním bodě geodetické sítě: astrono-
micky souřadnice 'Po a )'0 nebo podle sovětského ozna-
čení Bo ,a Lo' azimut alespoň jedné trigonomeťrické
strany, převýšení gedidu nad elipsoidem, a příslušnou
odchylku tížnice od normály přijatého referenčního
elipsoidu.
K dokonalejšímu určení referenčního elipsoidu a

základních geodetických veličin je nutna nejen dosta-
tečná astronomicko-geodetická síť, ale i síť gravi-
metrická. Je-li referenční elipsoid určován jen z astro-
nomicko-geodetické sítě za podmínky minima součtu
čtverců zbylých tížnicových odchylek, jak to bylo do-
nedávna obvyklé a pro nedostatek gravimetrických
měření i nutné, přisuzuje se tím. vlastně relativním
tižnicovým odchylkám charakter ~hodilých chyb.
Odchylky tížnic mohou však mít ve zkoumaném pro-
stóru systematický charakter a v důsledku toho urče-
ní základních geodetických veličin pouze z astrono-
micko-geodetických měření může vést k nepřesným
výsledkům. Referenční elipsoid při tom odpovídá tva~

ru geoidu v hranicích použité astronomicko-geodetické
sítě. Jsou-li však uvažovány také gravimetricky získa-
né odchylky tížnic jako opravy k relativním od-
chylkám, přiblíží se řešení mnohem více k obecnému
zemskému elipsoidu. V SSSR existují celkem vhodné
podmínky, neboť téměř na polovině ohromného území
je již astronomicko-geodetická síť a dostatečná síť
gravimetrická.
Vědecký výzkum pro určení referenčního elipsoidu

a základních geodetických veličin vedl pro f. F. N.
K r a s o v s k ý, který ve svých pracech dokázal, že
elipsoid Besselův pro územi SSSR nevyhovuje, neboť
rozestup plochy geoidu a Besselova elipsoidu, oriento-
vaného v Pulkově, dosahoval na Dálném Východě
podle přibližných vzorců hodnoty 410 metrů. Při tak
velkých rozdílech obou ploch dochází k značným
deformacím sítě, rovným až 1/15,500 měřené délky .
Stejně i elipsoid Hayfordův nevyhovoval pro území
SSSR. Prof. Krasovský určil rozměry nového refe-
renčního eHpsoidu pro geodetické práce v SSSR ze
stupňových měření Sovětského svazu, západní Evro-
py a USA tak, aby jeho rozměry vyhovovaly roz-
lllěrům a tvaru Země jako celku, t. j. aby byly blízké
rozměrům absolutního zemského elipsoidu. Takto ur-
čený elipsoid byl pojmenován »e Ii P s o i d K r a-
s ov s ké h 0« a má rozměry:!)

. 1
a = 6 378 245 m, ~= 298,3

Dále bylo rozhodnuto ureit odchylku tížnice a opra-
vu základniho geodetického azimutu v základním bodě
lPulkovo z odchylek tížnic astronomicko-geodetické
sítě SSSR a převýšení geoidu v Pulkově určit samo-
statně na základě výzkumu tvaru geoidu. Pro výpo-
četní práce byla použita astronomicko-geodetická síť
ve stavu do r. 1940 včetně, s vynecháním těch částí
sítě, kde chyběla potřebná gravimetrická data. Byl
to zejména oblouk Armavir-Baku v oblasti Kavkazu,
k;de jsou značné místní odchylky geoidu, které by vý-
sledek znehodnotily, není-li zaměřena dostatečně hustá
síť bodů gravimetrických. Nebyl také uvažován ob-
louk Krasnojarsk-Chabarovsk, velmi vzdálený od zá-
kladního bodu v Pulkově, neboť i tam chybí gravi-
llletrická data a mimo to síť tam má pravděpodobně
větší deformace.
Astronomicko-geodetická síť měla v r. 1940 487

bodů, z nichž téměř všechny byly body Laplaceový-
llli. Hustota gravimetrické sítě byla asi 1 bod na
1000 km2• Tato hustota bodů obou sítí není tak velká,
jak by bylo pro velké území SSSR žádoucí, ale stačí
k posouzení vhodnosti dosavadního elipsoidu Besse-
lova, k výpočtu lepšího referenčního elipsoidu a k vý-
počtu oprav geodetických veličin na základním bodě.
Tyto opravy byly vypočteny ve dvou variantách. Po
prvé byly určeny jen z astronomicko-geodetické sítě,
po druhé bylo pro výpočet tížnicových odchylek užito
anomalií síly tíže v okruhu Laplaceových bodů o P0-
loměru do 1000 km, na okraji sítě jen v okruhu 300

1) Tento článek má seznámit s geodetickými základy
v SSSR. Pokud by se čtenář zajímal blí~e o určení re,fe-
renčního elípsoidu, doporučujeme článek A. A. Izotova:
.Určení rozměrů Země pro geodetické práoe SSSR«,
Sborník naučno-techničeskích i proízvodstvennych Sltatěj,
svazek XX., MOElkva1948.
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km a na několika bodech jen 100 km. Anomalie síly
tíže byly počítány podle rovnice Helmertovy z r. 1901
a redukovány »ve volném vzduchu«. V horských ob-
lastech byla uvažována také redukce podle Bouguera.
V astronomicko-geodetické síti byly v základnových

sítích vždy dvojice Laplaceových bodů stejné přes-
nosti ve vzdálenosti ne větší 25 km (rozvinutá zá-
kladna). Tyto dva body byly spojeny v jeden fiktivní
Laplaceův bod o veličinách rovných aritmetickému
průměru veličin obou ,J:;odůa to zřejmě k vůli homo-
genitě sítě.
Pro určení oprav geodetických souřadnic a azimutu

v základním bodě Pulkovo bylo sestaveno 319 š:řko-
vých, 307 délkových a 277 azimutálnich rovnic. vý-
sledky výpočtů obou variant si byly velmi blízj.{é,
s přesností, která je dostatečná pro určení základních
geodetických veličin SSSR. Jako správnější a více
odůvodněné byly přijaty výsledky současného využití
astronomicko-geodetických a gravimetrických veličin,
neboť jsou skoro zbaveny vlivu místních zvláštností
tvaru geoidu.
Konečné opravy dříve přijatých geodetických sou-

řadnic a azimutu v základním bodě Pulkovo (viz dří-
ve zmíněný »Pulkovský systém souřadnic r. 1932«)
byly'. dBo = - 0",16 ± 0",12

dLo = + 3",54 ± 0",20

dAo = + 2",66 ± 0",21

Pro správné převádění výsledků geodetických mě-
ření z geoidu na plochu zvoleného referenčního elipso-
idu je potřebné znát z dostatečnou přesností (podle
prof. Krasovského s chybou 8 m) rozestup plochy
geoidu a elipsoidu na bodech astronomicko-geodetic-
ké sítě. Pro malá území dosahuje převýšení geoidu
nad vhodně voleným elipsoidem sotva hodnoty několi-
ka málo metrů (u nás na příklad 1-2 m). Z toho je
vidět, že úvahy, které uvádíme, mají význam hla~ně
pro území rozsáhlá jako je Sovětský svaz, kde převý-
šení geoidu nad elipsoidem dosahuje 80 m.
Pro výzkum tvaru geoidu byla v SSSR příjata

methoda astronomicko-gravimetrické nivelace podle
vzorců Wening-Meineszových a Stokesových. Praktic-
ky nebyly splněny všechny podmínky v plné míře pro
nedostatek gravimetrických bodů, ale chyba takto
vzniklá nepřesahuje 2 m. Převýšení geoidu bylo urče-
no v polygonech a vznikla otázka jejich vyrovnání.
Přesné vyrovnání by bylo velmi obtížné a prakticky
neúčelné. Proto byla .použita methoda postupného
přibližování. Opravy z tohoto přibližného vyrovnání
jen v některých případech dosáhly 1,0-1,3 m a jen
ve dvou případech byly větší néž 2m. Získaná převý-
šení geoidu není ještě možno považovat za správná,
neboť pro jejich určení byla užita geodetická data,
získaná' rozvinutím sít~ od západu na východ (základ-
ní bod Pulkovo je na západním okraji SSSR), čímž
vznikají chyby, které rostou se vzdáleností od základ-
ního bodu. Ve vzdálenosti 100° zeměpisné délky od
Pulkova dosáhla oprava výšky geoidu, způsobená vli-
vem uvedených chyb, hodnó-W 10 m.
Uvnitř astronomicko-geodetické sítě byly jakoprů-

měr výšek geoidu v okruhu 2° určeny výšky geoidu
na 43 bodech a z nich bylo určeno převýšení geoidu
v Pulkově. výpočet byl proveden postupně z' vybra-

ných bodů západně meridiánů o zeměpisné délce 40°,
50° ... 1300 s těmito výsledky:

L= 40· I 50· 60" 70" 80·

---- ---~ ---- ---
h (metr6)= +,3,36 +3.35 +3.71 +1,83 - 0,21

)

L= 90· 100· IlO· 120· 130·

---- ---- --- --- --- ----
h (o,etra)= -0,77 -1,10 -1,14 -0,40 +0,83

I
Z tabulky je vidět, že při určení z většího počtu

bodů nedosahuje převýšení (snížení) geoidu nad
elipsoidem v základním l;Joděhodnoty 1 m. Bylo proto
rozhodnuto příjmout pro Pulkovo h ~ O.
Referenční elipsoid Krasovského a uvedené hod-

noty základních geodetických veličin vyhovují podle
sovětských geodetů požadavkům vědeckého zpraco-
vání velkých triangulací SSSR. Po výpočtu sítě je
možno srovnávat geodetické zeměpisné souřadnice
bodů se souřadnicemi získanými astronomiclty. Tsk
na příklad trigonometrický bod El kti o souřadnic:ch
B = 53° 14'02',56, L = 69° 0853",14, A = 1430
49'17"11 (na bod Iskinžal), vzdálený tedy 39° země-
pisné délKYod Pulkova na východ, měl rozdíly astro-
nomických a geodetických souřadnic LI B = 1",12,
LI L = 1",87 a LI A = 1",91. Astronomické souřadnice
byly určeny s vysokou přesností v roce 1943 a bylo
přihlédnuto také k výsledkům měření tíhových. Dobrý
souhlas mezi geodetickými a astronomickými 'sou-
řadnicemi svědčí o vhodném rozměru a orientaci no-
vého elipsoidu. Z provedených výpočtů a měření na
vice bodech je vidět, že nesouhlas nemá charakter
systeInatický jako tomu bylo u elipsoldu Besselova.
Práce pro určení nového elipsoidu trvala 10 let

a z počátku ji vedl pouze prof. Krasovský. V r. 1935
byla pojata do plánu Vědecko-výzkumného ústavu
geodesie, fotogrametrie a kartografie. Prof. Krasov-
ský i nadále řešil nejdůležitější vědecké úkoly a pře-
svědčivě .dokázal, že přesné zpracování triangulací
SSSR musí být vykonáno na tomto novém elipsoidu.
Po všech těchto přípravných pracích a výzkumech

vydala Jtada ministrů SSSR dne 7. dubna 1946 pod
Č. 760 nařízeni »0 zavedení jednotného systému geo-
detických souřadnic a výšek na území 888R«.
Pod jednotným systémem geodetických souřadnic

se rozumí systém souřadnic, získaný jako výsledek
vyrovnání astronomicko-geodetické sítě SSSR na
referenčním elipsoidu Krasovského (a = 6 378 245m,·

i= 29~,3)' orientovaným v základním bodě Pulkovo

(střed kopule astronomické observatoře), jehož sou-
řadniee jsou:

Bo = 59°46'18",55
Lo = 30° 19'42",09
Ao = 121°40'38",79 na trig. bod Bugry.

Tento systém se nazývá zkráceně »systém r. 1942«.
Jednotným systémem výškovým, jehož zavedeni

je uloženo tímže nařízením, se rozumí systém ortko-
metrických výšek, získaných z výsledků vyrovnání
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nivelací T. a II. řádu, počítaných od nuly Kronštadt-
ského vodočtu. Tento systém se nazývá »Baltský«.
Na základě tohoto nařízení Rady ministrů uložil

Hlavní úřad geodesie a kartograJie (Glavnoje uprav-
lenie geodezii i kartografii, zkratka GUGK) při Radě
ministrů SSSR svým složkám a jednotlivým geode-
tickým, topografickým a kartografickým úřadům:
1. Přepočítání triangulací a nivelací, provedených

do r. 1946 do jednotného souřadnicového systému;
2. všechny geodetické, topografické a kartografic-

ké práce mají být od r. 1946 konány v jednotném
systému geodetických souřadnic a výšek;
3. vydání existujících map '(vydaných do r. 1946),

v novém systému;
4. na všech topografic'kých mapách, seznamech

souřadnic a výšek musí být, počínajíc rokem 1946,
napsáno o jaký systém souřadnic a výšek jde.
Methody pro vyrovnání, velké astronomicko-geode-

tické sítě SSSR vypracoval prof. Krasovský. Vyrov-
nání se děje postupně v polygonech. Do vyrování sítě
nebylo pojato 17 polygonů západně od 300 východní
zeJ;llěpisné délky a to proto, že v letech Velké vlaste-
necké války nebylo možno ukončit potřebné měřické
práce, zejména na Laplaceových bodech a práce gra-
vimetrické. Tyto polygony byly jen předběžně vy-
rovnány vojenskými topografickými oddíly a budou
převyrovnány, jakmile budou skončeny nové měřické
práce. 87 polygonů východně 30. meridiánu bylo vy-
rovnáno v Hlavním úřadě geodesie a kartografie pod
vedením Ing~ D. A. LaTina. V roce 1948 byl dokončen
seznam bodů vyrovnané astronomicko-geodetické sítě,
obsahující 4 733 bodů. K této, již vypočtené síti,
budou připojeny. další skupinypolygonů, jakmile bu-
dou dokončeny polní měřické práce.
Z vyrovnání astronomicko-geodetické sítě bylo

určeno:
a) Střední chyba v úhlu ,podle Ferrera ± 0"64.
b) Střední chyba ve směru ± 0",5
c) Střední chyba v délce geodetické čáry ± 0,56 m.
Opravy měřených úhlů z vyrovnání jen v ojedině-

lýclí připadech převyšují 1",5. Uvážíme-li těžkosti,
spojené s provedením přesných měřických prací v se-
verních oblastech Sibiře, na Dálném Východě a ve
Střední ,Asii, musíme přiznat značně vysokou hod-
notu astronomicko-geodetické síti SSSR, neboť pod- .
mínky, za 'kterých tam bylo pracováno, nemohou být
srovnávány s podmínkami států západní Evropy nebo
USA.
Pro výpočty triangulací naelipsoidu Krasovského

a ve zvoleném přičném válcovém zobrazení Gauss-
Krligerově vyhotovil Hlavní úřad geodesie a karto-
grafie řadu tabulek, z nichž již vyšly: »Tabulky pro
výpočet geodetických SOUřadnic od 00 do 800« úplné
a zkrácené (od 300 do 700), »Kartografické tabulky«,;
»Tabulky k výpočtu Gauss-Krilgerových souřadnic«
pro výpočet logaritmický a druhé pro výpočet stro-
jem, »Tabulky Gaus8-KrugerovýchsouřadWic a ta-
bulky rozměrů rámů tOpografických listů«.
Dále je nutno provést vyrovnání vyplňujících sítí

bodů II,. m. a IV. řádu, jichž je celkem 150000. Při
výpočtu těchto vyplňujících sítí se využívá co nejvíce t'

materiálu dřívějších ;vyrovnání, !aby tafto rozsáhlá
práce mohla být vůbec zvládnuta a nedodržují se

vždycky přesně zásady vyrovnávacího počtu. Počítají
se jen veličiny nezbytně nutné pro přechQd na elipsoid
Krasovského a pro včlenění do »systému r. 1942«.
Přibližné souřadnice bodů se získávají připočtením
přibližných oprav z rozdílu systémů, někdy není třeba
počítat nové koeficienty rovnic oprav, přibližné směr-
níky apod. Snahou však je získat souřadnice s do-
statečnou přesností, konečné, nepodléhající po dlou-
hou dobu změnám.
Vyrovnání vyplňujících sítí II. řádu se provádí

zpravidla odděleně od vyrovnání základních řetězců
n. řádu, ačkoliv odpůrci tohoto řešení namítali, že
při odděleném vyrovnání body doplňujících sítí budou
mít větší chyby. Pracemi Pranis-Praněvičovými, který
sám ,byl odpůrcem odděleného vyrovnání, bylo pro-
kázáno, že oddělené vyrovnání řetězců II. řádu a vy-
plňujících sítí jen velmi málo zvětší chyby v poloze
bodů a že nepatrné zvýšení přesnosti při vyrovnání
současném stojí příliš mnoho práce a času. Chyby
v poloze' trigonometrických bodů m. řádu vzhledem
k okolním bodům vyššího řádu se pohybují v mezích
0,10-0,30 m.
Byla-li daná síť dobře změřena a vyrovnána, stačí

obvYkle pro přepočítání do »systému r. 1942« zavést
opravy eouřadnic, které byly vypočteny jako střední
hodnoty rozdílů definitivních souřadnic trigonomet-
rických bodů vyššího řádu v soustavě staré a nové.
Je však nutno počítat nové délky stran a směrní'ky.
Zkušenosti ukazují, že rozdíly v souřadnicích týchž
bodů, počítaných uvedeným způsobem a nebo vyrov-
naných podle methody nejmenších čtverců nepřevy-
šují 0,10 m, a v 5% 0,20 m. Jestliže ještě nejsou
vypočteny konečné nadmořské výšky trigonometric-
kých bodů, uvedou se v seznamech souřadnic výšky
přibližné, zaokrouhlené na celé decimetry, vztažené
k nule vodočtu v KroDŠtadtu.
P~ zavedení jednotného systému geodetických sou-

řadnic je nutno také přepracovat rámy map, vyda-
ných do r. 1946 v různých systÉ\mech, zejména map
1 : 100 000 a větších měřítek. Jde téměř o 20000 listů
map; proto bylo rozhoduto vykonat tuto práci p0-
stupně při nových vydáních, po novém mapování,
revisi a pod. Vydávání map v »systému r. 1942«
provádí GUGK ,podle předem stanovených ročních
plánů.
A nyní přejdeme k výškové síti.
Různost systémů měla za následek, že pn spoJem

sítí se výš'ky totožných nivelačních značek, vypočtené
v různých systémech ,mezi sebou lišily o decimetry,
ba dokonce na dálném východě o celé metry. (1 až
2,5 m). Tyto nesrovnalosti mohlo odstranit jedině
nové vyrovnání ,základní nivelační sítě a, vytvoření
jednotného systé~lU výšek. Podle citovaného nařízení
Rady ministrů SSSR byla za základní výškový bod
vzata nula vodočtu v Kronštaudtu a to nejen z tra-
dičních a historických důvodů, ale hlavně proto, že
zkoumání střední hladiny moře v Kronštadtu se dějí
systematicky již více než 120 let.
Ačkoliv bylo uvažováno o větší vhodnosti dynamic-

kých výšek pro hydrologii (všechny body jedné a téže
hladinové plochy, na př. hladíny jezera, mají stejné
výšky), přece bylo rozhodnutO ~hat výš1ryortho-
metrické jako dříve.
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Při výpočtu orthometrických výšek nebyly ortho-
metrické opravy počítány z normálních hodnot tíže,
ale byla alespoň čfultečně uvažována skutečná tíže.
Přesně vzato, je nutné znát velikost tíže (anomaiíe
tíže) pro každou nivelační ~ačku. Tento požadavek
byl splněn jen velmi přibližně: anomalie síly tíže
byly vzaty z mapy isoanomál SSSR, sestavené na
základě povšechného gravimetrického měření. Byl
však takto alespoň čfultečně zachycen obecný cha-
rakter vlivu tíže.
Na počátku r.1944 měla síť přesné nivelace v SSSR

celkem 127000 km. Tyto nivelace však nebyly sou-
rodé a některé byly málo spolehlivé. Dále je třeba
poznamenat, že· na území obsazeném ve válce Němci
bylo mnoho nivelačních značek zničeno nebo poru-
šeno. GUGK hned po válce přistoupil k obnově zni-
čených nivelačních sítí. Pro založení jednotného sy-
stému výšek bylo rozhodnuto provést vyrovnání exi-
stujících vhodných nivelací vysoké přesnosti ve dvou
částech. Ústřední počtářské oddělení GUGK dokon-
čilo již v r. 1947 vyrovnání nivelační sítě východně
čáry Sevastopol-Moskva-Leningrad. Tato východní
část sítě má více než HlO polygonu z nejlepších ni-
velačních pořadu a má pouze jediný pevný bod --
nulu Kronštadtského vodočtu. Na začátku r. 1947
bylo také provedeno nové spojení nivelační sítě s tímto
základním bodem. Na vyrovnání západní části sítě se
pracovalo v r. 1949 a tato síť byla navázána na body
východní čfulti jako na body pevné.
Zvláštní péče je věnována otázce ocenění přes-

nosti nivelací a zkoumání ruzných pramenu chyb
podle nejinodernějšíchpoznatků, neboť vzorce LaUe-
ryw/YlĎhVybyly podrobeny kritice v pracích Vignalo-
vých, Oebotarevových a j. Práce v tomto směru řídí
prof. N. A. Pavlov, který odvodil nové vzorce pro
instrukci. Tyto vzorce také ještě nepočítají s řadou
pramenů systematických chyb; otázka je předmětem
dalšího studia. Aby přesnost nivelací SSSR mohla
být srovnávána s přesností jiných států, počítají se
také střední chyby podle mezinárodních vzorču
Lal1errÍandových.
Hlavní význam této obsáhlé prác~ je v určení jed-

notného, spolehlivého systému výškových bodů pro

celé 1ÍZemíSovětského svazu jako pevné kostry pro
další měření. Po v:ědecké stránce přispěje vyrovnání
zá:kladní nivelační sítě SSSR k řešeni otázky rozdílů
středních hladin moří, vertikálních pohybu zemské
kůry, k hledání pramenu systematických chyb a na-
lezení vzorcu oceňování přesnosti nivelací atd. Z do-
savadních prací bylo již na př. zjištěno, že existují
systematické vertikální pohyby zemské kůry, posti-
hující v některých případech vélké oblasti a ty jsou
za 20-30 let vyjádřeny řádově decimetry.
Jednotný systém geodetických souřadnic a výšek

se týká nejen geodetických, topografických a karto-
grafických prací celostátního významu, ale zavádí se
ve všech úředních pracích, tedy i pro plány velkých
měřítek. V územích, kde je to nutné, se úsilovně bu-
dují nové triangulace a nivelace, aby i plány velkých
měřítek, které do r. 1946 byly sestrojovány v nej-
ruznějších souřadnicových systémech a často neměly
dostatečně přesné geodetické základy, mohly být nyní
konstruovány v »systému r. 1942« a v »systému
Baltském« .. Je to ulehčeno tím, že astronomicko-
geodetické a nivelační sítě jsou již téměř ve všech
hospodářsky vyvinutých čfultech SSSR provedeny.
V tomto krátkém pojednání jsme čtenáři nastínili

obrovskou a po vědec~késtránce dobře vedenou práci
zeměměřičů v SSSR, která je také vedoucími vlád-
ními osobnostmi Sovětského svazu správně oceňo-
vána a její důležitost pro potřeby socialistického plá-
nování a pro hospodářský rozvoj země všeobecně
uznávána.

Prameny.

S. G. S u d a k o v: O zavedení jednotného systému
geodetických souřadnic a výšek na území SSSR.
A. A. I z o t o v: Nové základní geodetické veličiny

v SSSR.
A. M. V i r o v e c: Vyrovnání základní nivelační sítě

SSSR.
A. V. Ryt o v: O přepočítání triangulací Il., lIl. a

IV. řádu do systému souřadnic r. 1942.
Všechny tyto články byly uveřejněny ve »Sbornik

naučno-techničeskich í proizvodstvennych statěj«, sva-
zek XVII., Moskva 1948.

Směrnice k provedení nařízeni Rady ministri't ze dne
7. dubna 1946 Č. 760 »0 zavedení jednotného systému geo-
detických souřadnic a výšek na území SSSR«, uveřejněné
v nahoře citovaném sborníku č. XVI.. Moskva 1948.

Transformace soni'adolc nestejnorodtch.'

v z. o. č. 4,5,7,8/1947 byly probrány matematická podstata transformací souřadnic a případy trans-
formací souřadnic stejrwrodých, kde jejich růz'nlJ8t měla původ jen v použití oáliš'ných způsobů zobrazení
elip80idu 00 roviny. V tomto čZánkJu dtilwnétme studium transformací souřadnic v geodesii probráním
pŤÍ'fJfU1Ů, kdy 1'ŮZ'1/I)8f; souřadnic byla způsobená různou triangulací. V číslování vzorců a vyobrazení na-
vazujume na předešlé čZánkty. Podané statě jsou vodítkem k aktuelním transformacím souřadnic v ČSR a
k vyu,žití starších map a plánů. ptro zhotovení hospodářské mapy 1:5000.

Název nestejnorodých souřadnic volíme pro případ,
kdy v síti týchž bodu byla vykonána dvojí triangu-
lace s ruzným, zpravidla časově odlehlým změřením
vodorovných úhlů, základen a astronomických prvků.
Stačí však také, alb\}'táž síť byla pouze vyrovnána za
různých podmínek. Vždy s~ vytvoří tato situace:
každý bod sítě má jedinou stabilisaci v přírodě; ale

k ní patří dvojí různé souřadnice a to ať rovinné či
zéměpisné. Nezpůsobuje to jen různý rozměr, poloha
či orientace sítě na elipsoidu - to by se lehce odstra-
nilo lineární transformací podobnostní - ale ruzné
chyby. při obojím měření nebo ruzné opravy týchž
úhlu při odlišném vyrovnání téže sítě způsobí, že vy-
rovnané úhly mezi týmiž body budou při každé trian-
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gulaci jiné a to přivodí i výpočet dvojích rltzných
souřadnic ,pro každý bod. V přírodě tak bude existo-
vati jediná síť, ale matematicky zde půjde o sítě dvě
(zpravidla o síť starou a novou), kde spojnice týchž
bodů identických budou vytvářetl nepodobné obrazce.
Vzájemná jejich deformace se zvýší, přistoupí-li dále
i odlišné zobrazení do roviny každé sítě. Jest ještě
třetí okolnost, která může dáti vzniknouti dvojím sou-
řadnicím; jsou to malé geologické posuny, pokud jsou
v přípustných mezích. Při větším posunu přestává
však identita bodu v obou sítích a vzniká bod nový,
netotožný s původním.
Okol transformace bude zpravidla tento: ve staré

triangulaci (x, y) byl určen velký počet bodů trigono-
metrických a polygonálních, v "'nové triangulaci pak
jen řídká síť bodů vyššího řádu, identických v obou
sítích (x, y, X, Y). Jest transformovati (zbývající
velký počet detailních bodů staré sítě do nové způ-
sobem Comožná jednoduchým a dostatečně přesným.
n.ešení je celá řada a postupně je uvedeme.

i. Případ 8tejného zobra.zení do roviny.

Tento volíme napřed jako jednodušší. I po úpravě
měřítka; polohy a orientace podobnostní transformací
zbudou vlivem různě naměřených a vyrovnaných úhlů
vzájemné rozdíly (posuny) souřadnic d x = X - x,
d y = y - y, které při nahodilém promísení chyb by
měly býti střídavě různé velikosti a znaménka. Jako
sečtený vliv chyb obou triangulací by měly býti v Prů-
měru kvadratickým součtem elips chyib obou trian-
gulací; v praxi ale dojde zpravidla vlivem místního
nahromadění větších či systematických chyb k vzá-
jemnému stočení, roztažení či smrštění první sítě
k druhé v celých oblastech většího počtu trojúhelníků
a tak i k větším rozdílům d x a d y a jejich stejného
znaménka pro celé části sítě. Bude-li nová triangu-
lace hodně přesnější než prvá, ukáží rozdíly souřad-
nic, zbylé po podobnostní transformaci, zákony, jak se
hromadily chyby v triangulaci starší. Zde vždy nej-
méně (n - 2) bodů zůstane neztotožněno. To by byla
jen úprava sítě, nikoliv prava transformace, při níž
musí dojíti k přesnému krytí všech identických bodů
a pro ni musíme hledati způsoby jiné, které nyní po
řadě vyjmenujeme.

1. Nové vyrovnáni. Dnes zhušťujeme trigonome-
trickou síť všeobecně za podmínky [p v v] = min.,
kde v jsou opravy naměřených směrů. Je to způsob
hospodárný, třeba ne ideální; Jung dokazuje (Allg.
V. N. 1938, str. 131), že lepším určením bodu jesmě-
rové protínání zpět spojené s měřením 'délek než samo
protínání směrové byť i kombinované, kde podmínka
[v v] = min. platí jen pro směry a nikoliv pro protí-
náním »naměřené« délky. Ovšem dnes nemáme ještě
laciného a přesného způsobu měření délek trigono-
metrických stran. Nové vyrovnání staré sítě do nové
s použitím původních naměřených směrů by bylo
velmi těžkopádné, i .když se při něm mění .jen aJbso-
lutní členy normálních rovnic. Rychlým grafickým
způsobem můžeme splniti podmínku [pvv] = min.
aspoň pro směry vnitřní, když· osnovu směrů první
.sítě si nakreslíme na průhledný papír a vyneseme
v plánu souřadnicové posuny d x,d y ve větším mě-
řítku. Posunováním a natáčením najdeme novou po-

lohu určovaného bodu, aby [p v v] v nové síti bylo
podle odhadu minímální. Nalezené posuny souřalinic
budou v témž větším měřítku. V případě jen tří směrů
pů~dou paprsky přes nové polohy všech tří daných
bodů.
2. Diferenciální . vzorce. Rozdíly d x = X - x a

d y = y - y u identických bodů jsou buď malé anebo
je můžeme předběžnou podobnostní transformací celé
stdré sítě zmenšiti rta malou míru plynoucí jen z hro-
madění měřických chyb. To bychom dostali předběž-
ně, transformované souřadnice x', y', ke kterým stačí
u identických bodů přidati malé opravy, aby se sou-
řadnice (body) ztotožnily: X = x' + Vx, y = y' + Vy.
To jsou již jen diferenciální změny souřadnic daných
bodů; zdálo by se, že diferencování vzorců pro protí-
náhi !by dalo rychlejší postup než nové vyrovnání.
úlohu řešil Miiller (Z. f. V. 1940), ale dospěl ke vzta-
hům velmi složitým. I při pouhých třech daných bo-
dech budou vzorce pro posuny detailních bodů vx, Vy

, míti tvar pro protínání vpřed:

v _ fa28/ Y1 + f12
81

4 Y2 + f22
82

4 Ya (36)
x - f 28 4 + f 28 4 + f 28 4a a 1 1 2 2

pro protínání zpět:

v _ fa 8a
2 Y1 + f1 8/ Yz + f2 822Ya (37)

x - fa 8/ + f1812 + f28/

kdk Yi=Vxi+ (X-Xi) k{- (y-y)ki,

k
i
=2-_ ai + ai+2 , k/ ~_ .!!l+ bi+2 ,

8i 8i8i+2 8i :i+2

mi Pia·-- b,--.
1- Si' 1- Si

Zde jsou Pi plochy dílčích trojúhelníků s výškami
Ji. Ostatní veličiny 8, m, S (délky stran mezi klíčový-
mi body )jsou patrny z obrázku (12 a). Pro určení
posunů Vy se ve vzorcích (36) a (37) místo Yi dosadí se
Y{= VYi + (x - Xi) k;+ (y - Yi) k/o Určované posu-
ny vx, Vy detailních bodů jsou obecným aritmetickým
průměrem posunů V", Vy (nebo přímo dx, dy, jsou-li
dosti malé) identických bodů, kde váhami u protíná-
ní vpřed jsou součiny čtverců ploch a čtyřmocí stran
a U protínáni. zpět sOučiny ploch a dvojmocí stran.
Podobné postupy ještě uvedli Martin (Z. f. V. 1930)
a Merkel .(Allg. V. N. 19~4), ale vždy jsou výpočty
přiliš složité a nehOdící se pro hromadné transfor-
mace.
3. TTamI8formace afinní vede k rozdělení sítě na klí-

čové trojúhelníky. Její rovnice č. (7) by se určily po-
dle vzorců (8), anebo by se zvolil grafický' způsob.
Vlastnosti této transformace byly již uvedeny: Je
jednoduchá s plynulým přechodem mezi klíči, ale ne-
kohformní, neuplatní se ostatní okolní body a různé
koinbinace klíčových bodů dávají různé' výsledky.

4. Projektivní transformace rozděluje území na
čtyřúhelníky, je složitá 8. vede k dvojím výsledkům
na hranici dvou klíčů. Merkel (Allg. V. N. 1932) se
snaží poslední závadu odstraniti prodlužováním stran
do úběžníku, ale ř~šení je opět složité. Poměrně vhod-
nýje grafický způsob »proužkové Dlethody« (pop~
na př. Clauss, Z. f. V. 1931) významné pro fotogram-
metrii.
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5. Konformní transfarmace by se použila ve formě
vzorců (13). Je theoreticky nejlepší, ačkoliv se snaží
zachovati původní vyrovnané úhly staré sítě, nikoliv
tedy původní úhly měřené; přenášejí se tak do nové
sítě cizí prvky z vyrovnání sítě starší. Methoda je ale
těžkopádná, i při rozdělení území na trojúhelníky, a
bez plynulého přechodu mezi klíči. Fi:irster (Z. f. V.
1931) ukázal, jak v síti s 8 identickými body postup-
né ztotožňování 3, 4 až 8 bodů v klíčových rovnicích
dává i odlišné výsledky.

6. TramlSformace jako průměr posu11iUd x, d y okol-
ních identických bodů. V přehledném situačním plánu
staré sítě připíšeme u daných identických bodů jejich
příští posuny d x, dJ y, kterými se změní na body nové
sítě. Je ihned zřejmo, že ostatní body staré sítě budou
tyto posuny sledovati podle své polohy vůči daným
identickým bodům: posun bližšího bodu se uplatní
více než vzdáleného. To jsme již poznali u diferenciál-
ních vzorců (36) a (37), že souřadnicové posuny
každého bodu staré sítě jsou váženým průměrem po-
sunů ur~ovacích bodů. Zde vznikly váhy velmi složité,
ale malé hodnoty posunů d x, d y (které v negativním
případě zmenšíme podobnostní transformací na malé
v,,., Vy), umožní zavedení i jednodušších vah. Vznik-
nou nám tak přímé vzorce, kde odpadá složité tvoření
koeficientů transforma.čních rovnic a kde potřebné
váhy můžeme graficky určovati z plánu. Různé způ-
soby transformace obdržíme podle toho, jak budeme
voliti váhy. Označme písmeny dx, dy (resp. V7, Vy)
posuny bodů identických v obou sítích a písmeny ~, 'fJ
(resp. v.r, Vy) posuny ostatních bodů staré sítě.
Rozdělíme-li území na trojúhelníky a d x, d y lineár-

ně interpolujeme po stranách 812, 823, 831, dostaneme
dva vrstevnicové.plány mnohostěnů, zvlášť pro d x
a zvlášť pro d y, kde posuny;, 'fJ pohodlně najdeme
interpolací vrstevnic podle polohy bodu P. To je afin-
ní transformace. Provedeme-li si tento úkon početně
přes bod P/, dojdeme k tomu, že afinní transformace
je totožná s obecným aritmetickým průměrem posunů
všech tří identických bodů, kde váhami jsou plochy
dílčích trojúhelníků podle obr. 12 b) a součet vah
ve jmenovateli je plocha celého trojúhelníka:

~= Pldx1+P2dxo+P3.!X" , tJ= rPdy], (38)
Pt +P2 +P3 Cp] i

což připomíná Ansermettův vzorec pro protínání zpět
(Vevey, 1912).
Plynulost mezi dvěma sousedními klíči je patrná

zmenšová;ním se váhy vzdáleného bodu (a~ na nulu)

i větší uplatnění posunu bližšího bodu jest rovněž
zřejmé vzrůstem plochy odpovídajícího trojúhelníka
až na možnou plochu celého klíčového trojúhelníka se
současným zmenšování ploch ostatních dílčích troj-
úhelníků.
Uplatnění posunu bližších bodů zvětšíme, když za-

vedeme váhy: (39)

f1 dx1+ !.l-dx
2
+ fa dX3 [Ldy]

; _ 81 82 S3 'fJ __ 8 -

- ~+b+b ,- rL]
~ ~ ~ 8

Způsob doporučuje Merkel (Allg. V. N. 1934). Ply-
nulost transformace mezi dvěma klíči zůstává; váhy
můžeme zde vyjádřiti i v jiné formě užitím ploch díl-
čích trojúhelníků, protože podle obr. 12 b)

~=~- atd.
Sl P2 + P,

Hlavním znakem nekonformity transformačních
způsobů je výlučná závislost posunů ~ na posunech
d Xi a posunu 'fJ jen na posunech d y;. To se snaží od-
straniti Blass (Allg. V. N. 1933), který zejména pro
transformaci polygonálních pořadů, resp. pro rozdě-
lení souřadnicové odchylky při pořadu vloženém mezi
dva pevné body, navrhuje rovnice :

8·
dx; = dXA + t (diz; -dx,,J-

Koeficienty jsou patrné na obr. 12 c), kde vhod-
ným posunem pořadu byl napřed ztotožněn bod A
v obou sítích. Je to rozložení posunu d s na složky
d x a d y a použití podobnostní transformace. Úseky
s; a ki stačí určiti graficky.
Nejjednodušší váhy zvolil Blass (Allg. V. N. 1933

a Z. f. V. 1938) ve formě P; = 1 : Si, kde Si jsou vzdá-
lenosti transformovaného bodu P od jednotlivých
identických bodů Pí [viz obr. 12 d)]:

~= [dsX] . Hl 'fJ = [ds
Y] . [~l (41)

Také zde se uplatní posun bližšího identického bodu
větší měrou než u afinní transformace. Čáry stejných
souřadnicových posunů; nebo 'fJ uvnitř určitého obraz-
ce n identických bodů budou křivkami vyššího stupně.
Problém znají i theoretičtí m atematici, na př. Schef·
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Obr. 13. Transformace čtvercové sítě 1231 do obrazce I, II, III, IV podle vah p = 1: s, podle p =1: S2 a Helmer-
tovou transformací.

fers (»Funktionen der Abstande von festen Punkten«,
1900) odvozuje, že přímka se takto transformuje na
křivku řádu (n -1) .2n-1 (křivka stejného poten-
ciálu). Z geodetického stanoviska oprošťujeme se zde
od plošných transformačních klíču a můžeme tu na-
podobiti postup triangulace »z velkého do malého« t.
j. posuny ~ a 'I} určovati z posunu d x, d Y těch bodů,
ze kterých byl bod i triangulací určován. To je ne-
sporná přednost vůči ná př. transformaci afinni, kde
se neuplatní více než tři identické body. Na obr. 13
je uveden výsledek transformace čtvercové sítě tímto
způsobem do téhož obrazce v nové síti; zvolen je týž
početní příklad jako u obr. 2, 3 a 5.
Tuto jednoduchou volbu váhy podrobil Jung (Allg.

V. N. 1938) kritice a našel, že váhy 1 : 8 neodpoví-
dají zde vyrovnávacímu počtu, t. j. zákonům chyb
v triangulaci. Protože chyba v poloze bodu roste
úměrně vzdálenosti 8 určovacího směru, je nutno vo-
liti váhy Pi = 1 : 8/. Theoretickým rozborem doka-
zuje, že se tím splní podmínka nejmenší deformace
úhlů i délek [d '1'2] + [d S2] = min.; tyto deformace
jsou patrny z obr. 12 e). Při transformaci totiž vy-
koná klíčový bod Pi posuny d Xi, d Yi ze staré sítě do
nové, bod P daný jen souřadnicemi staré sítě pak jiné
posuny ~, 'I}, což způsobí změnu původního směrníku
a délky spojnice P Pi o hodnoty d 'Pi a d Si. Tyto změ-
ny jsou různé vůči jednotlivým určovacím bodům a
uvedené splnění minima dává tomuto způsobu trans-
formace, kde

~= [~]: [~] 1) = [!:J!..] : [~]., (42)
82 S2' S2 82

dobrý základ i theoretický. Uvedená jednoduchá for-
ma transformace platí v případech, kdy určovací body
nebo body na polygonálním pořadu jsou rozloženy
rovnoměrně; stačí ovšem i" přibližná rovnoměrnost,
aby podmínka minima i při jednoduché formě rovnic
(42) prakticky ještě platila. Způsob tento pak předčí
i konformní transformaci, která obětuje délky a plochy,
aby se zachovávaly úhly, a je jakýmsi způsobem
kompensačním. Na obr. 13 je rovněž uvedena tranl?-
formace čtvercové sítě tímto způsobem a porovnáním
s obr. 5 je patrna kompensace mezi zachováním úhlů
a měřítka (ploch), což nejlépe platí pro střed území.
Zásada většího uplatnění posunů blízkých bodů než
vzdálených je splněna ještě větší měrou než u vah
pi=l :8j•

7. Další způsoby individueZni transfcrrmace. Mnoho
autorů řešilo ještě otázku tra;nsformace jednotlivých
bodu. Methody jsou často velmi důmyslné a vtipné,
ale pro poměrnou složitost se nehodí k hromadným
transformacím. Poukážeme jen na literaturu. Tak
R6hrs (Allg. V. N. 1929) uvádí konformní transfor-
maci se zavedením vah, Bodemiiller (Z. f. V. 1936)
způsoby vektorové (Ulbrichův a Schumannův),
Schwede (Z. f. V. 1936) čtvercovou síť použitou
Sohroederem v Porýní. Velmi vtipné je řešení prof.
Hohennera, jež popisuje Fritsch (Allg. V. N. 1938)
a zlepšuje Kriegel (A. V. N. 1939); je založeno na
principu mechaniky s 'nejmenším »vnitřním napětím«.

8. HeZmertova transf01"rrl-aCe. V případě n bodů
identických v obou triangulacích ztotožní podobnostní
transformace jen 2 body a při (1'IJ - 2) bodech zusta-
ne určitý rozestup mezi polohou bodu v nové síti a
bodu transformovaného d = VVx2 + Vy:<'Můžeme zde

vytvořiti (~) různých klíčU a každý ukáže jiný p0-

sun, stočení a poměr měřítka. Jistou dobu se použí-
valo průměru z několika podobnostních transformací,
které daly jednotlivé okolní trigonometrické strany.
Reciprokou vahou hyla vzdálenost transformovaného
bodu od těchto stran, což dalo plynulý přechod Od
jednoho klíčového obrazce k druhému. Najdeme-li
střední hodnotu všech těchto posunů, stočení a změn
měřítka, neztotožní se obecně ani jeden identický bod,
ale rozestupy budou všude malé. Nejlépe se stará síť
přimkne (přizpůsobí) nové síti či naopak, položíme-li
podmínku [d d] =min.
První použil tohoto způsobu Helmert a uveřejnil jej

v díle »Die europiiische Liingengradmessung in
52° Breite« (1893), jiným postupem dospívá k němu
prof. Ryšavý (»Praktická geometrie«), jiná dvě ře-
šení udává prof. Fiala (»Geodetické poétářství Il.«)*)
V geodesii má tato methoda zvláštní uplatnění a po-
píšeme ji podrobněji.

") Prof. Ryšavý jej uveřejnil v Z. V. 1928a v »Journal
des géometres Experts«, 1931, pod názvem »Adaptation
du nouveau Réseau trigonométrique d rancien«. Fran-
couzský sazeč označil autora jménem R i s a v y. Prof.
Krasovskij jej uvádi v »Rukovodstvu« I/2, str. 238 jako
»francuzskij sposob Rízavi«. V budoucnu jistě již nebude
nutno, aby slovanští geodeti se navzájem dovídali podob-
nýmí oklikami o svých pracích.
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V obou triangulacích máme n identických bodú
s obojími souřadnicemi (x, y, X, Y). Podobnostní rOv-
nice s jakýmisi pruměrnými koeficienty a, b, CI' 02

dá transformované souřadnice •

x' = a x - b y + CI' y' = b x +a y + C2,

a = q cosw, b = q sin w,

kterým chybí do souřadnic nové sítě malé posuny
Vx = X-x', Vy' = Y - y'. Použijeme púvodních
rovnic (2) s bodem rotac,e Po (xo, Yo) a dostaneme:

Vx =X-x'=X-x-(x'-x) =X-x-(a-l)

(x-xo) + b (Y-Yo) -kx
Vy= Y-y'= Y-y-(y'-y) = Y-y-(a-1)

(Y-Yo) -o (x-xo) -ky (43)

Jsou to rovnice oprav se čtyřmi neznámými a, b, kx,

ky, takže již tři identické body vedou k vyrovnáni po-
dle pozorování zprostředkujících, položíme-li podmín-
ku [dd] = [VX VxJ + [Vy VyJ = min. Z této podmín-
ky plyne ale i [VxJ = O a [Vy] = O, takže dostaneme
rovnice

[VxJ = [XJ - [x] - (a-1) {[x] -nxo} +.
+ b {ly] -nYo}-n. kx =0

[VyJ = lY] - ryJ - (a-i) {[yJ -nyo}+
-b{[x] -nxo}-n.ky=O·

Aby platily pro libovolné hodnoty (a-1) a b,musí
býti: . .

Xo = [x] . n, Yo = ly] . n,

ki;= [X - x] : n, ky = [Y - yJ : n
kx=Xo-xOJ ky=Yo-yo

Tím jsme určili konstantní posuny kx, ky, stejné
pro všechny body i souřadnice bodu rotace Po, který
leží v těžišti všech identických bodú. zavedeme si
nyní redukPvarté souřadnice x - Xo = x" y - Yo =
= YrS kontrolou [xrJ = O, [YrJ= O, vytvoříme [dZ] =
= [Vx2 + Vy2] a provedeme parciální derivace podle
proměnnýchl(a-l), b.
Výsledkem budou normální rovnice:

[xr2+ Yr2] (a-1) - [(X -x) Xr+ (Y -y) Y,] = O

[xr2+Yr2]. b + [(X-x) y,- (Y-y)x,J =0

Dostaneme tak koeficienty transformačních rovnic:

a-l= [(X-x)xr] + [(Y-Y)YrJ
[xr2J + [Yr2J

b= [(Y-y)xr]-[(X-x)Yr]
[x./] + [Yr2]

\

Hranaté závorky znamenají součty jednotlivých
součinú či čtverců a tvoříme je v počítacím stroji.
Protože [xr] =0 a lYr] =0, múžeme všechny sou-
řadnice X zmenšiti či zvětšiti o jakoukoliv konstantu,
nejlépe zaokroulilenou; totéž platí pro souřadnice Y,
x, y. Použijeme toho 'pro zmenšení rozdílů (X -x)
a (Y - y) na nejmenší míru. (Prof. Ryšavý je zmen-
šuje až na (Xr-Xr) a (Y •.-yr), což ale nutí k přes-
ným redukcím). Transformační rovnice jsou :

x' =x + (a-1) x,-bYr + kx, Vx =X -x'
y'=y+bxr+ (a-l)Y,+ky, Vy='y-y' (46)

Hodnoty (a - 1) a b bývají 'zpravidla tak nepatrné,
že stačí určovati redukované souřadnice xr, Yr za-
okrouhleně na metry či setiny kilometru. Vzájemný
střední posun obou sítí je kx a ky, vzájemné střední

stočení tg OJ =~, měřítko q = Va2+ b2. Z odchyleka
Vx, Vymůžeme stanoviti také přesnost, s jakou stará
síť zapadá do nové:

D D _
o - střední vzdál. od těžiště

Posuny kx, ky znamenají vzdálenost těžišť staré a
nové sítě; obě těžiště tudíž při transformaci splynou
v jeden Ibod (do = O), což je obecně jediný bod, který
se v transformované i nové soustavě ztotožní.

Rovnicemi (46) můžeme transformovati i všechny
ostatní body staré sítě. Ctenář ale již nahlédl, že tu
nejde o pravou dokončenou transformaci, protože ne-
došlo k úplnému převedení klíčových bodú ze staré
do nové sítě. V tomto stadiu má právě tato transfor-
mace svůj význam: ukazuje nám sčítaný zákon chyb
obojí triangulace vedoucí k místním deformacím sítě,
zvláště když nová síť je přesnější než stará. [Takto
bude nová základní síť čsl. ověřovati jednotnou síť
z r. 1927, ta opět síť stabilního katastru či jiných
starších triangulací a pod.] Větší posuny, lišící se
značně od okolních posunů, ukáží na neidentitu bodu
téže stabilisace v obou triangulacích, jež mohla na-
stati geologickým posunem, nakloněním věže kostela,
přemístěním bodu a pod. Názorný obraz dostaneme,
když na přehledném plánu vyznačíme vektorově směr
a velikost posunu v přehnaném měřítku u každého
bodu, resp. když interpolací sestrojíme vrstevnicový
plán stejných posunů Vx a Vy (jako u afinní trans-
formace). Další použití methody nastává, když nová
přesná síť se po Vyrovnání má přizpůsobiti geogra-
fické poloze a orientaci sítě staré. Stane se tak posu-
nem, pootočením a úpravou měřítka, s nejlepším
přimknutím při [d2] =min., aniž by nová síť ztratila
svou vysokou vnitřní přesnost. (Případ určení rozmě·
ru a polohy jednotné sítě čsl. podle rakouské vojen.
ské triangulace.) Posléze se Helmertovy transforma-
ce pouŽívá i ke spojení dvou sousedních sítí. K síti
dobře vyrovnané a orientované múžeme pomocí spo-
lečných okrajových bodů posunem, otočením a úpra-
vou měřítka připojiti novou síť sousední za podmínky
[d d] min. Tyto odstupy d múžeme odstraniti posu-
ny x' + V x = X, y' +Vy = Y u těchto okrajových
.podů a ty můžeme povlovně rozděliti na ostatní vnitř-
ní body přiřazované sítě až po těžiště, jež nedostane
již žádné posuny. Tak byla na př. vytvořena v dol~ě
války »velkoněmecká« síť postupným přiřazováním

: ostatních k rýnskému jádru.
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Autor uvádí zajímavou historii usilí O normativní zavedení setinného dělení kruhu a shrnuje důvody,
které přesvědčivě mluví pro brzkou realisaci tohoto racionalisačního požadavku.

Staré 'dělení úhlové jest šedesátinné. Obvod kruhu
jest rozdělen na 360°, 1'0 = 60', l'= 60". Vteřina se
podle potřeby dále dělí desetinně.
Decimalisaci míry úhlové navrhl 1782 Lagrange.

Revoluční Francie přijala tento návrh současně s ji-
nými reformami. Přes naprostou převahu desetinného
dělení nepodařilo se této nejjednodušší soustavě zdo-
mácněti v ostatních státech. Avšak nesporné výhody
desetinného dělení, stupňované zaváděním počítacích
strojů do měřické prakse, přece jen pomalu a jistě
zatlačovaly důvody prestižní a vítězily nad malicher-
ností lidského konservatismu.
Prvým zastáncem nového dělení v naší vědě byl

profesor Karlovy university Dr Ceněk Strouhal
(víz jeho Mechaniku). Prvým důsledným jeho propa-
gátorem byl profesor brněnské techniky Dr Augustin
Sem e rád (po prvé ještě jako úředník triangulační
kanceláře ministerstva financí ve Vídni při přípravě
nového katastrálního vyměřování v Rakousku r. 1903,
pak v Technickém Obzoru v r. 1911, str. 68 a zejména
v jeho příručce praktické geometrie, vydané JčMF
1920). Profesor pražského vysokého učení technic-
kého Ing. Dr Josef R y š a v Ý již na počátku své vě-
decké činnosti poznal nesporné výhody setinného dě-
lení a zastával se jIch houževnatě nejen v našem
Technickém Obzoru (r. 1912, str. 58), ale i ve fran-
couzských odborných časopisech.
V roce 1916 (Casopis pro pěstování matematiky a

fysiky, roč. 45) napsal obsáhlé pojednání o deciInali-
sací míry časové a obloukové Dr Karel H o Iu b, který
však doporučováním návrhů dávno překonaných otáz-
ku spíše komplikoval, než aby přispěl k jejímu klad-
nému rozřešení. .
Tak jako měla setinná soustava četné propagátory

a zastánce, našla i dosti odpůrců. Konservativci na-
mítali, že budeme těžko překonávat návyk na starou
soustavu ve vyučování a v praksi. Poukazovali rovněž
na nedOstatek pomocných počtářských tabulek Autor
tohoto článku zavedl ve své praxi důsledně setinnou
soustavu již v roce 1925. Od té doby měl možnost na
desítkách inženýrů a techniků se přesvědčiti, že si na
novou soustavu zvykají za půl dne a po tétozkuše-
nosti se již nikdy ke staré soustavě nevracejí. Nedo-
statek tabulek odstranil sestavením a publikací čet-
ných nových pomůcek, které jsou již známé a osvěd-
čené v našem technickém světě, kde vytlačily i zave-
dené počtářské tabulky německé. Připravený obsáhlý
rukopisný Inateriál dává naději, že i v budoucnu bude
česká tabulková literatura nejen propagátorkou české
techniky a vědy za hraniCemi republiky, ale i zdrojem
přijmu v hodnotných valutách.
Našli se i takoví odpůrci nové soustavy, kteří ne-

byli s to popříti přednosti desetinného třídění a tu
vymyslili kompromisní kombinaci: starý stupeň jako
devade9átý .díl kvadrantu desetinně rpoddělený. Přes

značnou houževnatost navrhovatelů a jejich vliv v ži-
votě vědeckém a technickém nemohla tato poloviča-
tost míti naději na trvalý úspěch.

Klasickým příkladem jak malicherné prestižní dů-
vody mohou zdržet i světový pokrok technický je
postoj Němců, kteří jedině možnému a důslednému
francouZskému řešení vzdorovali 160 let. A právě
v dObě, kdy jejich pýcha byla na vrcholu, v době,
kdy celý svět se měl kořit před »německou vědou a
technikou«, v roce 1937, převzali novodobou soustavu
setinného úhlového dělení s ohledem na její výkon-
nost a hospodárnost tak rpotřebnou v připravovaném
válečném tažení na dobytí světa.
Po první světové válce, při zakládání ~. pozemko-

vého katastru v r. 1919 a. při přtpravě prvých měřic-
kých instrukcí, nebyla využita vhodná příležitost
k zavedení setinného dělení úhlového, ač bylo na ni
poukazováno zvláštními memorandy i v odborných
časopisech (Semerád, Technický Obzor 1924). Po ně-
meckém rozhodnutí v roce 1937 se zdálo, že českoslo-
venské úřady rovněž již nebudou se zavedením nového
dělení otáleti. Autorem byla přednesena na počátku
roku 1938 řada přednášek v Praze, v Bmě a v Brati-
slavě, prof. Semerád vypracoval návrh na zavedení
setinného úhlového stupně pro Československou spo-
lečnost normalisační, prof. P e tří k doprovodil sna-
hu čs. zeměměřičů četnými poznámkami a připomín-
kami. Iniciativní návrh měřické skupiny STA v Brně
byl podporován Spolkem čs. inženýrů v Brně a ústře-
dím v Praze, Inženýrskou komorou pro ČSR v Praze,
celosUttriím sjezdem zeměměřických inženýrů v dub-
~u 1938 v Bratislavě atd.
Příslušné návrhy a resoluce se dostaly na pořad

jednání technicko-dopravního výboru senátu Národ-
ního shromáždění, v Ceskoslovenské společnosti nor-
malisační, v Masarykově akademii práce, v Komisi
pro zhospodárnění veřejné správy a j. Leč vše marně.
Bezpečnost republiky, ba její existence již visely na
vlásku. V zákonodárných sborech, ve výborech a v ko-
misích byly již vážnější starosti a tak se otázce nor-
malisace setinného dělení úhlového dostalo vice než
desetiletého klidu. Teprve při sjezdu čs. zeměměřičů
ve Starém Smokovci dne 11. února 1949 se opětně
objevila jako stará překážka důsledné normalisace a
racionalisace zeměměřické práce a byla tak znovu ře-
šena za účasti a pomoci bratrské delegace polské.

Zvláštní resolucí bylo doporučeno aby byl dán p0-
pud Československé společnosti normalisační ke ko-
nečného projednání věci registrované ve spise č. j.
F 1756/S/Kl P ze dne 9. března 1938 a nedořešené jen
pro tehdejší naléhavější problémy. státně-polJitické.
Zvláště bylo zdůrazněno, že návrh prošel tehdy pří-
slušným připomínkovým řízením a že měl podporu
všech interesovaných míst.
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Zdá se, že dnes po konečném soustředění země-
měřictví v ministerstvu techniky s pokrokovým vede-
ním politicky uvědomělých odborníků bude snadno a
rychle dosáhnouti úpravy vládním nařízením, jehož
návrh jest k citovanému spisu připojen.

Zbývá definitivně rozřešiti názvy a značky pro pří-
slušnou jednotku úhlovou (setina kvadrantu) a její
desetinné zlomky. Ani cizí, ani naše literatura není
v tomto ohledu jednotná. Normy přijaté Jednotou čs.
matematiků a fysiků v Praze a schválené minister-
stvem školství v r. 1939 užívají pro setinný stupeň
názvu g rad a označují jej buď indexem g nebo c,
pro setiny gradu (setinné minuty) označení " pro de-
setitisíciny gradu (setinné vteřiny) označení ". Způ-
sob psaní se připouští obojí: buď 26,7543g nebo
26c75'43". Pro jednotlivá desetinná místa normy při-
pouští - analogicky s metrickou soustavou měr a
vah - označení decigrad, centigrad, miligrad, deci-
miligrad. československá normalisační společnost ve
své normě čís. 1295 z roku 1940. užívá pro jednotku
úhlu při dělení setinném název grad a značku g, ne-
uvádí však ani název ani značku pro jeho desetinné
zlomky.

Pro označení setinného stupně se zdá, že index g

vpravo nahoře za úhlovou hodnotou setinného stupně
již zevšOObecněla že nebude odchylných názorů, takže
by se psalo 26,7543g a nikoliv 26,g7543, podobně jako
se píše 372,19 Kčs nebo 18,29. m. Hledat nový, ať
český nebo internacionální název pro setinný stupeň
by mohlo vést k dlouhé neplodné polemice a tím opět
rychlou normalisaci setinného dělení jen komplikovat
a oddalovat. Hodnota úhlu v setinném dělení se zá-
sadně vyznačuje celým nebo desetinným číslem s je-
diným indexem (na př. 372g neb 26,7543g).

Tím odpadá běžné užívání značek pro zlomky se-
tinného stupně, kterých by se pak používalo jen vý-
jimečně pro vyjádření malých úhlových hodnot (sfé-
rický exces, citlivost libely, dovolené odchylky a pod.).
I pro tyto výjimečné 'případy však jest třeba, aby
zpačky i názvy byly normalisovány. Protože zase již
převládá označování c pro setinu gradu (setinnou mi-
nutu) a cc pro desetitisícinu' gradu (setinnou vteři-
nu), doporučuje se dáti tomuto označení přednost
před značkami' neb ", !které se rovněž dosti často
objevují v naší i cizí literatuře. Názvy »setinná mi-
nuta« a »setinná vteřina« bylo by dobře zavrhnouti.
Rovněž není nutným používati názvy decigrad, cent!-
grad, miligrad, decimiligrad atd., neboť se dobře obe-
jdeme s označením setina gradu (c) , desetitisícinlt
gradu (CC).

Nebude na škodu, když ke konci ještě jednou (snad
již je to naposled) zrekapitulujeme alespoň ty hlavní
výhody setinÚého dělení úhlového, tak jak byly vět-
šinou uvedeny v citovaném návrhu ČSN z r. 1938.

1. Numerické počítáni se zjednoduší a zhospo-
dární. Zbytečná ztráta času a možnost omylů plynoucí
:ze šedesátinného převodu odpadá. Můžeme používat
téže soustavy jakou jest desetinná soustava měr a vah
nebo desetinné pocldělení naší měny. Dá se tudíž vy-
užíti i výhod počítacího stroje, který jest při šede-
sátinné soustavě hůře použitelný. Sluší zdůraznit
alespoň následující body:

a) Obdržíme jednotnou soustavu ve všech výsled-
cích.

b) Ježto odpadá při psaní úhlových hodnot oddě-
lené vypisování stupňů, minut a vteřin do zvláštních
sloupců, protože výsledky se zapisují v desetinném
zlomku, zjednoduší se tím velmi úprava tiskopisů
a tabulek. Při masových úkonech v triangulaci, poly-
gonisaci a tachymetrii to znamená podstatnou úsporu.

c) Při sečítání celých sloupců úhlových údaju od-
padá převod vteřin na minuty, minut na stupně, jakož
i odčítání násobků »n X 360«.

2. Zkrácené a zjednodllŠenépsaní měřických údajů,
výpočtů a výsledků poskytuje další úsPoru v práci,
čase i materiálu.

3. Desetinná soustava využívá dokonaleji přiroze-
nou řadu čísel, takže menším počtem cifer vyjadřuje
hodnotu úhlu se stejnou přesností než soustava še-
desátinná. Důsledek toho jeví se na příklad ve stano-
vení přesnosti měření úhlů v polygonové síti. V setinné
soustavě se předepisuje přesnost na jednu setinu gra-
du, v šedesátinné na 20", takže v šedesátinné soustavě
potřebujeme k vyjádření hodnoty úhlu o dvě cifry
a dva indexy více.

4. Při vyhledávání trigonometrických funkcí v růz-
ných kvadrantech v setinném dělení odpadnou prostě
stovky; zatím co ve starém dělení nutno odečítati ná-
sobky 90, což může vésti k omylům.

Při hodhotách úhlu

do dvou

do tří

do čtyř

set jsme v druhém kvadrantu,

set jsme ve třetím kvadrantu a

set jsme ve čtvrtém kvadrantu.

5. Zjednodušení dále nastává při stanovení trigo-
nometrických funkcí malých úhlů pomocí aditamentů
nebo při přechodu z míry obloukové do míry. úhlové.
V šedesátinné soustavě jsou tři radiány (lQ, (l', (l" V se-
tinné jediný (,!g. •

6. V setinné soustavě se zjedhoduší úprava ta-
bulek, konstrukce stupnic dělených .kruhů a všech
měřítek pomocných, jakož i stupnice v grafickém p0-
čítání, neboť je budeme míti konečně v jediné sou-
stavě. Dosavadní dvě soustavy vedly záměnou ke
komplikacím a tím k chybám nebo při zvýšené ostra-
žitosti k větší námaze a ztrátě času.

7. Odpůrci setinného dělení mívali ještě jednu ná-
mitku: nedostatek počtářských tabulek v setinné sou-
stavě. Tato námitka nejen že již dávno odpadla, ale
dnes jsme těmito pomůckami již lépe a vhodněji vy-
baveni než tomu bylo v soustavě šedesátinné.

Ze všech těchto důvodů je žádoucím, aby také u nás,
v československu, byla setinná soustava úhlového dě-
lení konečně normalisována. Nejschůdnější cestou
zaručující nejrychlejší výsledek zdá se býti forma
vládního nařízení, neboť s ohledem na soustředění
zeměměřické služby se zjednodušují i případná mezi-
ministerská jednání.
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Problémy a stanoviska.
Pod společným názvem přinášíme dalších několik zlepšovacích návrhů a kritických stanovisek k dNve

uveřejněným článkům.

526.913.2

Zlepšení dalekohledů našich geodetických strojů.

U všech optických systému se ztrácí reflexí na
rozhraní každé plochy mezi sklem a vzduchem asi 5%
dopadajícího světla. Při vícečočkových soustavách
vznikají tímto zpúsobem ztráty velmi značné (na př.
u optické soustavy s 10 rozhraními mezi sklem a
vzduchem se ztratí reflexí přibližně 40% světla).
Podobné velké ztráty světla se vyskytují u všech
dalekohledu měřických stroju a projevují se hlavně
snížením světelnosti obrazu a zmenšením jeho kon~
trastu. Kdyby nebylo škodlivých reflexních ztrát, mu~
sely by dosavadní měřické dalekohledy poskytovat
obrazy lepší a mnohem jasnější. Nežádoucí reflexe
lze však potlačit interferenčním zpúsobem a světelné
ztráty zpusobované reflexí téměř odstranit.
Počátkem letošního roku autor těchto řádku dal

'zhotovit v závodech Meopta n. p. dva nové měřické
dalekohledy se vnitřním zaostřováním, z nichž jeden
byl podle jeho návrhu opatřen antireflexními povlaky
na čočkách. Na jaře vyzkoušel oba dalekohledy la~
boratorně a prakticky při měřeních v poli a v lese.
Porovnáním obou dalekohledu se ukázaIo, že měřický
dalekohled s antireflexními povlaky skýtá obrazy svě-
telnější a kontrastnější, á to nejen za normálních
okolností, ale i když je opar nad měřeným územím
anebo měří~li se za šera. Zvlášť dobře se takto zlep~
šený dalekohled osvědčuje při měření proti světlu:
Zaměřování na cíl a čtení na lati je snazší a přes~
nější.
Dosavadní výsledky a zkoušky optiky s antireflex-

ními povlaky (vrstvami) ukázaly jejich velké výhody
i· pro účely zeměměřické a proto na pisateluv návrh
budou napříště všechny dalekohledy nově vyráběných
geodetických stroju Meopta (theodolity, tacheometry,
nivelační stroje a dalekohledové busoly) opatřovány
antireflexním povlakem. Tyto zlepšené dalekohledy
poznáte podle modrofialovéhozabarvení optiky.
Antireflexní vrstvy jsou velmi tenoučké, jen asi

0,000 15 mm silné, mají značně nižší index lomu než
použité optické sklo a speciálním zpusobem se do-
datečně nanášejí na vyleštěné plochy čoček (zatízp.
jen ve vnitřní uzavřené části dalekohledu, aby je ne-
bylo možno při čištění dalekohledu poškodit). K na·
nášení antireflexního povlaku bude použito zařízení,
které se u nás osvědčilo při zhotovování dražší fbto-
grafické optiky a triedru. Později se budou opatřovat
antireflexními povlaky také vnější části dalekohle-
dové optiky, neboť ~ vyrobit antireflexní vrstvy
velmi trvanlivé, které se při čištění dalekohledu ne-
poškodí. Doc. Dr J. Klobouček.

006.89.001.

poznámky k problémům mapy 1 : 5000.

V závěru článku »0 problémech mapy 1: 5000«
dává autor Ing. Dr Boguszak velmi žádoucí podnět,.
k vyřešení několika konkrétních otázek, s nímiž se

každý vyhotovitel výškopisných plánu neustále p0-
týká. Zaměřuje sice svoje pojednání na mapu 1 :5000,
ale i on sám, jako i všichni ostatní. čtenáři pociťují,
že vlastně souvislost s ostatními »jedna ku ... « nelze
přehlížeti.
Aby tedy tyto otázky, které klade nejen vyhoto-

vitelum map, ale hlavně uživatelUm, mohly býti zod-
pověděny, je nezbytno hned předem si uvědomiti, že
vrstevnkové plány byly a jsou vyhotovovány ve sta-
vebnictví pro dvě hlavní skupiny uživatelu, z nichž
ka~dá má jiné cíle a jiné požadavky. Jsou to plánů-
vatelé-urbanisti a projektanti-detailisté. Jinak ovšem
používají vrstevnicových plánu na př. i lesníci a j.
Nemužeme s určitostí říci, která z obou skupin

uživatelu ve stavebnictví by měla míti větší váhu.
Před 2-3 desetiletími to určitě byli projektanti-
detailisté, (hlavně ovšem městské stavební úřady),
kteří dávali podnět k tomu, -aby výškopisná mapa
určitého území byla vypracována. Těm ovšem se jed-
nalo jaksi o denní potřebu, neboť mimo problém cel-
kového regulačního plánu města, se neustále, řek-o
něme denně, vyskytovaly případy malých úprav ko-
munikací, novostaveb, povrchových kanalisací, no-
vých ulic atd., a ti potřebovali mapu podrobnou a
přesnou, jak v situaci, tak i ve výškopisu. Teprve
později vZrUstal zájem na plánování urbanistickém
a krajinném, jehož duch byl velkorysý a sumární.
K tomu zase bylo zapotřebí velkého prostoru a ma-
lého měřítka ma,pované oblasti. V letech 1935-45 se
ustálila praxe, pořiwvati současně výškopisné plány
ve dvou měřítkách, z nichž 1 : 1000 bylo - abych
užil dobře volených pojmenování autorových - kon-
struktivní, a druhé, 1 : 5000, informativní. Ale opět,
i když dáme měřítku 1 : 1000 význam věci denní po-
třeby, nemužeme říci, že b~ měřítko 1 : 5000 poslou-
žilo jen jednou provždy jako podklad definitivně vy-
řešeného plánování urbanistického a krajinného. Zu-
stane informativním pramenem také pro další časté
případy většího i menšího druhu.
Další závažné kriterium obou měřítek je cena a čas,

jichž nepoměr pto obě měřítka je jasný. Ale, uvá-
žíme-li, že plánování samo o sobě jest jen jakousi
rozvahou pro skutečný cíl, t. j. pro výstavbu urči-
tého díla, spočívajícího na podrobném plánu a roz-
počtu, pak si teprve uvědomíme těsnou souběžnost
a téměř současnost obou měřítek, či podkladu.
O užitečnosti a přednostním právu mapy 1 : 5000

nelze vubec debatovati, bylo by to dílo tak ohromné
ceny a významu třeba i pro celé příští století, jako
bylo vybudování katastrálních map celého území
státu před 100 lety: tedy hodnota trvalá a vše-
obecně prospěšná. Je tedy nutno dívati se na pro-
blémy mapy 1 : 5000 s tohoto hlediska: Mapa 1 : 5000
bude informativním ,podkladem pro řešení akutních
případu výstavby nových sídlišť, velkých technických
děl, řešení problému komunikačních, hospodářských,
těžebních, atd. - Avšak pro uskutečnění těchto
všech případu, nejsou-li již po ruce, musí bezpro-
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středně následovati vypracování podrobných podkla-
dů mapových, a vypracování podrobných projektů a
rozpočtů, aby cíl, tedy konečná výstavba, mohl býti
dosažen.
Shrnuji nakonec svoje vývody takto: Úsilí o opat-

ření výškopisné mapy 1:5000, co nejrychlejší cestou
a v nejširších oblastech, je nezbytnost diktovaná do-
bou, diktovaná potřebou rychlého přebudování celého
dosavadního systému národohospodářského na velko-
rysých, celostátních zásadách. Ale v místech, kde
bylo již něco velkého vybudováno, i jinde, kde se te-
prve buduje, nastala již doba denních starostí, t. j.
dokončení menších úprav, doplňování podružnějších
zařízení esthetických, hygienických a praktických, ja-
kési skonsolidování všeho toho nového se starým,
zkrátka zřízení všeho toho, na COpři horečném, velko-
rysém budování nezbyl čas. A v tom zase spočívá
cena a budoucnost velkého měřítka výškopisných plá-
nů. Mám tedy pocit, že obsah mapy 1 : 5000 je nutno
Co nejvíce přiblížiti úkolům bezprostředně následují-
cím, a :pod tímto úhlem bych odpověděl na některé
otázky Dr Boguszáka.
K otázce přesnosti a podrobnosti vrstevnic jsem

toho názoru, že vrstevnice musí být sledovaíelné po
celém mapovaném prostoru, třebas by byly v přík-
rých a strmých útvarech térénu, pro nedostatek mís-
ta, znázorněny jen vrstevnice 5-10 metrové. Plynu-
lost a nepřetržitost vrstevnic dává pak při prvním
pohledu na mapu správný plastický obraz. Ovšem,
není tak důležité, aby v trvalých porostech lesních
a v terénu nepravidelných útvarů - nelpí-li právě
na těch místech zájem plánovatelů - byly vrstevnice
zobrazovány s takovou přesností a podrobnostmi,
jako v prostoru volném, kde zaměření je snadněji
proveditelné.
Rozhodně ale pokládám za důležité. aby v zastavě-

ných částech města, ve dvorech, zahradách, byly vrs-
tevnice prokresleny. Chci tím zdůrazniti, opět to, že
nepřetržitost vrstevnic podává plastický obraz, a že
pro každého plánovatele i projektanta je významné,
viděti před sebou nepřetditý útvar terénu. Vyskytují
se totiž hrom~dně případy proražení nových ulic v za-
stavěné části města, rekonstrukce a přeložení auto-
mobilových a dálkových komunikací, odlehčení do-
pravy, úpravy povrchovýchkanalisací a spádu po-
vrchových vod, atd. Je-li však v mapě znázorněn jen
výškopis starých komunikací, nemůže plánovatel usu-
zovati, zda navrhovaná nová úprava je vůbec možná.
Zvláště v tomto případě poukazuji na to, že výško-
pisná mapa 1:5000 nebude sloužiti jen v případě vy-
řešení problémů v generelním zastavovacím plánu
jednou provždy, nýbrž, že neustále se vynořují nové
a nové případy, a že tedy i to měřítku 1:5000 musí
býti aspoň názorově přípraveno na řešení takových
menších případů. Nebylo-li by to možné, pak by ihned,
i pro generelní projekt bylo zapotřebí dÓměřování
pOdrobností, čemuž z důvodů hospodárnosti a rych-
lého plánování se nutno vyhýbati.
Nesdílím proto také názor autorův, že v mnohých

městech hyly pořízeny vysokým nákladem zbYtečně
podrobné a rozsáhlé výškopisné plány, bez zřetele na
to, že v jistých míl;ltech nedojde již nikdy k nějakým
dalším úpravám: Nemůže totiž nikdo předem říci,

kdy a kde se jaký problém vynoří. Energie a náklady
takto vynaložené nebyly zbytečné, a rentují se ne-
ustále totiž pohotovostí pro každý případ, bez dalších
nákladů a ztráty času na doměřování. V městech, kde
dnes mají podrobné výškopisné plány 1 : 1000, pro
plochu 500-700 hektarů, mohou' bezodkladně pří-
stoupiti k jaMmukoliv detailnímu plánování nebo stu-
dii, nebo k vyčíslení rozpočtů, dokonce i k podrobným
projektům předlažby ulic v kterémkoliv místě města.
Neslyšel jsem námitky, že byly vydány velké obnosy,
ale slyšel jsem uspokojení nad tím, že se s určitou
věcí může ihned začíti.
Napsal jsem tyto řádky jako svůj osobní názor,

podepřený nejen zkušenostmi z praxe, ale hlavně zku-
šenostmi z neustálého styku s přímými zájemci a uži-
vateli výškopisných plánů. A kdybych sečetl názory
všech těch uživatelů pro a proti, došel bych jistě
k resultátu, že pořizování mapy 1:5000 pro zasta-
věná města (a hlavně větší města), jest jen výcho-
diskem z nouze, totiž nouze o čas.

Ing. Jan KowaZski.

Vynášecí pravítko pro polní náčrt.

Polní náčrt podle měřických instrukcí má být vy-
hotoven tak, aby podával v příbližném měřítku dobrý
orientační přehled zaměřeného území. Vyhotovuje se
zpravidla na měřickém stolku tak, že naměřené vzdá-
lenosti se vynášejí pomocí obyčejného měřítka. Tento
způsob práci zdržuje, neboť je třeba opětovně při-
kládat měřítko k přímce a vynášet zvlášť pořadnice
a úsečky. Aby se práce usnadnila, jsou hledány různé
pomůcky. Podávám návrh na takové jednoduché vy-
nášecí 'Pravítko. Podrobnosti jsou patrny z obrázku.

A

B

Yynášecí pravítko A sestává z dírkované dřevěné
lišty, opatřené podél horních hran bílými páskami
z umělé hmoty nebo papíru. Pravitko připevníme ke
stolu do rovnoběžné polohy s příslušnou měřickou
přímkou pomocí dvou spínáčků. K rychlému nasta-
vení rovnoběžnosti nám slouží ryska na trojúhelníku,
kterou také kontrolujeme rovnoběžnost pří práci. Po-
1:átek staničení si vyznačíme tužkou na pásce. Tato
značka nám slouží jako odčítací index. staničení. Číslo-
vání stupnic na trojúhelníku je patrno z obrázku.
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Pomůcka je tak jednoduchá, že Sl JI muze každý
sestrojit ze snadno dostupného materiálu (celuloidový
trojúhelník a dřevěná lišta) pro nejrůznější měřítka.
Písmenou B je vyznačena jiná konstrukce připev-

nění pravítka. Uprostřed lišty je průřez, jímž se p0-
hybují dvě svorky, přichycující pravítko ke stolu.
Ostatní součásti soupravy jsou stejné jako při použití
pravítka A. V. Kraus, poslucJw,č zmněm,{iř. inž.

Poznámka k zlepšovacímu návrhu
Ing. Fr. Štorkána.

V člsle 2. ZO podává Ing. Fr. Štorkán zIepšorvacíná-
vrh na měření polární methodou. V jedné částí návrhu
lloporučuje, aby body pro analytícký výpočet byly vy-
počítány předem a současně vyneseny s body, které ke
kon&trukci mapy nutně potřebujeme. K tomu pozname-
návám, že zeměměřícké oddělení KNV v Prešově tento
způsob mělo už zavedený a podle získaných zkušenos.tí
s& úplně osvědčil. Vedle výhod, uvedených Ing. štor-

LITERÁRl'í

kánem, má tento způoob je'ště tu velikou výhodu, že' pH
dnešním méněcenném materíálu mapového papíru (na-
lepený na velmí tenkou kovovou vložku, podobnou spíše
staniolu), podléhá papír velmi srážce, která je nevltanou
při kontrolním odllunování souřadnic, neboť celý proces
zdržuje a zdražuje. V tomto případě je, potom o mnoho
lepší provádět kontrolu přímo pří kartírováni polárným
koordínátografem, jak doporučuje Ing. Štorkán.
Druhá vyhoda z tqhoto' plynoucí je rázu místního, pre-

šovského. Prešov,,"'ké zeměměřícké oddělení nemá totiž
pravoúhlý koordínátograf a vynášení bodů musí prová-
dět v Košicích. Z důvodů, aby s.e ušetřilo na čase a pe-
něz1ch (náhrada slu~ebních cest), provedlo se vynášení
všech vypočítaných bodů - tedy í bodů pro analytický
výpočet současně, což se nám v Prešově vyplatilo, neboť
se ukázalo, že kontrola souřadnic bodů pro analytický
výpočet prováděná odsunovacími trojúhelníčky je proti
prácí na koordinátografu zdlouhavá.
K tomu bych ještě připomněl, že zaměstnanci země-

měřického oddělení KNV v Prešově ře,ší si tímto 'způso-
1Iem sami momentální těžkostí na cestě za svým cilem,
šetříce zároveň ča,sem i veřejnýmí prostředky.

Dr J. Stěpán.

Pantoflíček Jaroslav, prof. Ing. Dr:
Vyrovnání vsunutého polygonu statickou methodou,

Praha 1948,Sborník Českého vysokého učení technického
v Praze, 10 str., cena Kčs 10,-.·)
Jde o řešení polygonu z důlního měřictví. Dva trígono-

metrické body připojovací Po, Pn (v příkladu n '= 10)byl,y
určeny na povrchu definitivními souřadnicemi v sousta-
vě, platné pro celou důlní oblast, a promítnuty olovni-
cami do podzemního horizontu polygonu. Promítnuté tri-
gonometrické body jsou spojeny polygonem. Známým způ-
sobem se stanoví úhly, které svírá první a poslední stra-
na polygonová s úhlopříčnou PoP no
Pro vlastní řešení se nahradí polygon pružnou static-

kou soustavou, pro kterou zvolil autor methódu p r u ž-
n Ý c h k I o u b Ů, jež je velmi podobná nebo místy i shod-
ná s obvyklým výpočtem podle me,thody nejmenších
čtverců, Strany polygonu nahradil pružnými neohebný-
mi pruty, jichž délky ve stavu bez napětí se rovnají
délkám naměřených stran. Tuhost prutů se nahradí va-
hami Ps d~lkovÝeh měření. Úhly se nahradí pružnými
klouby, které ve stavu -bez napětí svírají ve vrcholech
polygonu stejné obvodové úhly, jaké byly naměřeny.
Jejich tuhost se rovná vahám Pro úWových pozorování.
Náhradn! soustava je jednou statícky neurčitá.
Buďtež tedy Po, Pn dané trigonometrické body připojo-

vací a strana PoP n= C, vypočtená z jejich souřadnic,
dále So tatáž strana, a.le stanovená z předběžného výpočtu
polygonu (za příčinou stanovení připojovacích úMů na
vrcholech Po a Pn) neho přimo měřená.
Odchylka c - So = ~ se odstraní, když se ztotožní před-

běžně vypočtené body připojovací s danými, v nichž se
předpoldádají pevná ložiska. Tím nastane v náhradní
soustavě .vnitřní napětí, způsobující její deformací do té
míry, ažpolygon zaujme rovnovážnou (nejpravděpodob-
nější) polohu. Při tom vzniknou v bodech Po, Pn nezná-
mé síly X, které se určí tak, že se soustava zatíží ve smě-
rech X jednotkovými silami X = 1. Označí-lí se Pi
(i= 1, 2 ... n), směrníky stran, jsou vnitřní sí[y pro za-
tížení jednotkovÝmí silami 1. cos Pi a způsobují deforma-
ci prutů.

Lls=cos{3
Ps

.) Viz též recensi spisu prof. Pantoflíěka, Vyrovná-
vací počet statickou methodou v čís. 5/50 Z. O., kdež jsou
zmíněny základní pojmy nahrazující pojmy geodetické.

a opravy cos {3
v= --p;- .X.

Při výpočtu nutno dbáti algebraických znamének.
Deformace úhlů vrcholových při zatížení jednotkovými

$ilami je M
LI,w=-,

pro
kdež 'M je statický moment sÍ'1y X= 1 v příslušném
vrcholu, t. j. součin ze síly a ramene. Když se položí
osa x do Wavní úhh)příčky PoPn, tak jsou ramena pro
síly X = 1 pořadnice y, a statický moment 1. y, takže
po dosazení do předešlé rovnice

LI w=..!!...
Pro

Opravy obvodových úhlů

w=JL.X.
Pro

Jde nym Jen o určení sil X.
Podle věty o virtuální práci při zatížení jednotkovými

silami je vzájemný posun bodů Po, Pn dán vzorcem

Protože práce vnějších SL1- je rovna práci sil vnitřních, je
[ps V2] + [pw w2'] ,= X.~,

coz Je konečná kontrola výpočtu.
Tento způsob řešení uveřejnil autor r. 1948,jak v nad-

pise udáno. Rok nato, když sepsal knihu Vyrovnávací
počet statickou methodou, pojal do ní také tento polygon
a mimo to úptlný polygon (vřazený nebo oboustranně pří-
pojený). Pak přidal ještě další dvě řešení: grafický
způsob příhradovou soustavou a alternativou pružných
kloubů.
K theoriím připojil 'také aplikace na příkladech a vÝ-

počet přesnosti.
Porovnáme-li vyrovnání polygonů methodou nejmen-

ších čtverců se statickým vyrovnáním, seznáme, že Pan-
toflíčkovy způsoby statickými methodami jsou jedno-
dušší a snadnější, takže znamenají další přínos vyrov-
návacímu počtu. Doppručuji proto originá1ní a prakticky
velmi cennou tuto práci nejen ke studiu, nýbrž i k prak-
tickému používání. Geodet by ovšem potřeboval se sezná-
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miti se základními větami stavební mechaniky, což by
bylo nyní snadno možné pomoci zájmových kroužků.

Tichý.

Oprava tiskové chyby. V rooensi knihy Ing. Dr J.
Pantoflíčka: Vyrorvnávací poISetstatickou methodou,
v sešitě 5. str. 79, levý sloupec, řádek 15. zdola má býti

na pravé straně rorvniceoJ'Plllísto,J~
ZeIler M., prof. Dr:

Traité de Photogrammétrie. Str. 31&,obr. 197 v textu
a 38 na obrazových přBohách, rozměr 16X23 cm; vydala
1948Sooiété de vente H. Wild, Heerbrugg. Cena váz.
32,- šv. fr.
Za rok po něme.ckémvydání učebnice prof. Dr ZeIlera,

o níž přinesl Z. O. (1948)zprávu na str. 127,vyšlo fran-
couzské vydání této knihy. Má rozsah o 8 stran zvětšený
a je v podstatě překladem vydání německého, jen v ně-
kterých místech obsahuje menší doplňky a rozšířenou
stať pojednávající o nejvhodnějším postupu při vzájem-
né orientaci snímků. Typograficky je kniha pečlivě vy-
pravena a tištěna na papíru nejlepší jakosti. Připravuje
se rovněž anglické vydání této učebnice a v Polsku se
tiskne (podle přímé zprávy od inž, J. Tymovskiho) vy-
dáni v ja.zyce polském. Po učebnici Gruberově, která
před válkou vyšla ve třech jazycích, stává se kniha prof.
Zellera jednou z nejrozšířenějších příruček fotagrametrie.
Pojednává hlavně o methodách a přístrojích švýcar-
ských. Klobouček.

Warcholowska-KietliÍlska,
Prof. Dr Inž. Zofia:

Miernictvo na usl:ugach inžynierii (Měření, použité
v inženýrství), nakladatelství ministerstva budorvání,
Warszawa, státní ústav vydavate'lský, 1949, spis Č. 30.
cena neudána.
Jde o praktickou příručku nižší geodesie, probírající

na 416 stranách tyto úseky praktické geometrie: úvod
(o základních pojmech), měření přímková (hlavní mě~
ření délek a' kolmic), orientování plánů (k poledníku
geografickému a magnetickému), pozorování, úhlů, plo'-
choměrství, nivelace, vytyčováni oblouků, tachymetrie,
měření stolem, triangulace, barometrické měření, karto-
grafie a fotogrametrie. Zpracování jednotlivých úseků
je sice stručné ale obsažné, přimknuté vesmě8 k inženýr-
ské praxi, takže jde v prrvé řadě o praktickou studijní
příručku, která má sloužiti jednak posluchačům inže-
nÝr8tví během jejich studia, jednak k orientaci inžený-
rl'lm v jejich praktickém povoláni.
Kniha tato byla napsána v době varšavského povstání

a dočkala se již v r. 1949 druhého rozšířeného vydání,
což svědčí o její vnitřní hodnotě. Tichý

Tanni L.
On the Continental Undulations of tbe Geoid as De·

termined from the Present Gravity MateriaI. (O konti-
nentálních undulacích geoidu, určených z dosavadních
tíhových měření.) 78 str., 3 mapové přílohy, 5 tabulek,
17X25cm, 1948,Helsinki, Isostatic Institute, brož. 2 dol.
V úvodě od W. Heiskanena je shrnuto d08avadní vy-

užití Stokesovy rovnice pro výpoče,t undulací gooidu.
Pro praktickou aplikaci této rovnice bylo užito me-'

thody čtvercového systému (Země byla rozdělena na
čtverce síti poledníků a rovnoběžek) a odpovídajících
koeficientů. Toto řešení je zajímavé, protože jej má být
použito pří výpočtu sl~ek ~ a 'Yj odchylek tížnic a také
při isostatické redukci.

o ,
RUZ:NE

Důležité je nalezení vhodné methody pro redukci mě-
řené tíže na nulovou hladinu. Kdyby bylo po celé Zemi
dost rovnoměrně rozložených měření, byla by nejvhod-
nější redukce ve volném vzduchu. Protože ale na ně-
který čtverec 10X10 připadá jen jedno měření a ano-
malie ve volném vzduchu se mohou od sebe lišit ai
0_ 150mgl, mohla by takto získaná střední hodnota (pro
čtverec 1(}X1Q) se odchylovat od skutečné střední hod-
noty o 50 až 80 mgl, což by znemožnilo správné určení
geoidu. Proto bylo v práci užito redukce isostatické,
jejíž anomalie se od sebe tolik neliší a vypooteDy střední
tihové anomalie pro čtverce 5(}X5°.
Průměrné hodnoty anomalii se pohybuji od -13 mgl

(600 p. š.) do + 19 mgl (900s. š.) a v dostatečně hustě
zaměřených oblastech od - 1mgl (200j. š.) do + 7mgl
(600s. š.). Usuzováno z těchto hodnot je v mezináp>dním
vzorci pro normální tíži a= V297 vyhovující, ale
y= 978,049poněkud nízké.
Dále je zajímavé, že i když jednotlivé anomalie koli-

sají od + 300mgl do - 200mgl, stř. anomalie zřídka kdy
překroči ± 30mgl a nikde nedosáhnou ± 50mgl. Hod-
nota stř. anomaliepro západní Evropu se pohybuje
v mezich -ř 20 až + 30 mgl, střední Asie - 20 až - 30
mgl.
Cílem této práce je výpočet undulací geoidu z uvede-

ných středních hodnot anomalií čtverců 5°X5(}.Hlavní
výsledek práce je obsažen v tabulce V. a mapce I.,
z nichž je vidno, že max. a min. hodnoty undulací
geoidu (počítáno pro 218bodů) jsou v mezích N=± 60m
a že jejich střední hodnota činí ± 30m. Přesnost vý-
počtu (zejména v hustěji zaměřených oblastech) je prav-
děpodobně vyšší než ± 10m.
Z výsledků vyplývá řada důležitých skutečností, na

př. to, že na americkém kontinentu geoíd dobře souhlasí
s referenčním elipsoidem. Je to šťastná náhoda, protože
byl Hayfordem určen právě na základě severoamerícké
triangulace.
Přes to, že řídkost měření na mořích i v rozsáhlých

částech kontinentů způsobuje nejistotu v určení geoidu,
znamená tato práce značný krok kupředu na tomto poli.

Stk.
Čihák Ing. VIWltimil:

Logaritmické pravítko stavebního technika. Vydalo
nakl. Práce v Praze jako 1. sva2iek Příruček škol práce
úRO 1950,str. 30, formoA/5, 25 obr. v textu. Cena 18 Kčs
brož.
Ty tam jsou doby, kdy zeměměřická pra1ale odmítala

užívání logaritmického pravítka s odůvodněním, že jeho
přesnost pro úkoly geodesie nestačí. Na stránkách našeho
časopisu bylo již vícekráte poukázáno, jak mnoho opa-
kujících se početních úkonů lze zvládnouti logaritmickým
pravítkem s přesností, zcela zeměměříckým nárokům vy-
hovující; naposledy se tak stalo v čísle 4/1950 Z. O. na
straně 60 a 61.Domníváme se proto\ že všichni prakticky
činni zeměměřiči uvítají knížku Ing. Čiháka, v níž jsou
podány pokyny jak logaritmického pravítka používati
pří běžných počtářských úkonech (násobeni, dělení, moc-
nění a odmocňování, při výpočtu ploch a obvodů kruhů,
při výpočtu gonímetrických funkcí). Pracorvní návody
jsou doplněny i pokyny o nákupu a ošetřování pravítek
a schematem o stanovení řádru výsledků.
Jen je litovat, že většina obrázků logaritmického pra-

vítka s nastavenými příklady vyšla tak nezřetelp.ě, že
data na pravítku nejsou čitelná. Za toho stavu obrázky,
povětšině nemají pro čtenáře cenu; v příštím vydání
měly by být buď nahraženy pél'ovkami nebo vůbec vy-
nechány. bp

Zhodnocení nového měření v roce 1949. Ministerstvo
techniky nás požádalo o uveřejnění této úřední zprávy
o novém měření v roce 1949:
V' roce 1949provádělo 13 zeměměříckých oddělení tech-

nických referátů KNV v českých ze~ích polní měřické
práce pro obnovení pozemkového katastru (nové měření)
ve 46.obcích (70 katastrálních území).

Vcelku bylo zaměřeno 14.401ha a 60.090 parcel za
27.668 pracovních dnů včetně polygonisace, místního
šetření a projednám hranic katastrálních území. V 10ob-
cích byly polní měřické práce zcela ukončeny a v 8 ob-
cích byly ukončeny po,lní měřické práce v zastavěných
a k zastavění určených částech. Z větších měst, kde bylo
měřeni ukončeno, jsou to zejména Jíhlava, Turnov (celá),
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běžnou a technickou nivelaci, topografické záměrné pra-
vitko s dalekoWédem (eklimetr), theodolit OT-10 se skle-
něnými kruhy a vernierový tacheometrický theodolit
TT-2 [oba theodolity jsou popsány a vyobrazeny v Z. O.
(1949) na str. 152]. Spolooným znakem většiny těchto
strojů je delší dalekohled a poněkud větší celková váha:
stroje určené pro měřické práce menší přesnosti jsou
lehčí, neboť jejich třínožky pro stavěcí šrouby jsou zho-
tov~ny z umělé hmoty (bakelitu). V konstrukci a zpraco-
vání není oproti loňsku podstatných změn. Optické části
měřických strojů jsou velmi dobré. Četné ukázky suro-
vého optického skla, používaného k výrobi'i sovětských
geodetických strojů, byly rovněž· vystaveny.
Geodetické stroje s o vět s k é, které· k nám dovezlo a

prodává KOVO (akc. spol. pro obchod s kovodělnými a
strojírenskými výrobky a surovinami, obch. odbor. VI
v Praze 1), byly povětšině vyrobeny minulého roku v le-
niugradských a charkovských tQvárnách jemné mooha-
niky a optiky. Některé z těchto strojů, a také několik
měřických tltrojů dalších, bylo lze shlédnout i ve vitri-
np-ch oficiální· exposice SSSR na Starém výstavišti, kde
byly navíc vernierový repetiční theodolit TG-1 se sázecí
libelou a nivelační stroj NG-1 střední velikosti: oba
stroje jsou pro dUlní měření a proto mají jednoduché
odrazné osvětlovací zařízení, nasouvatelné na přední ob-
jektivovou část dalekohledu. Osvětlování nitkového kříže
a čtení na vernierech se provádí s použJtím elektrické
svítilny anebo důlního kahance. Označení na vystave-
ných strojích ukazuje, že byly vyrobeny roku 1950v Char·
kově. - Vedle strojů pro důlní měření byl spooiální
theodolit balonkový a několik theodolitů a nivelačních
strojů, o nichž jsme se už prve zmiňovali. - Pozornost
mnoha návštěvníků uJ/outaly nové sovětské fotografické
komory na kinofílm, zn. »Kijev« a .Zorkíj«, s objektivy
rovněž sovětské výroby (1: 2 až 1: 1,5), dále zrcadlovky,
triedry a také vzorky různého optického skla. .
V exposici m a ďa I' s k é byl toliko jeden geodetický

stroj, repetiční vernierový theodolit, výrobek MOM (dř.
fa Siiss). Nebyla to ovšem nejlepší ukázka dnešní ma-
ďarské optiky a mechaniky z tohoto Qboru, neboť je zná-
mo, že už před několika lety se v Maďarsku vyráběly
dobré theodolity s limby skleněnými.
V exposici po 1s k é vystavovaly optické závody PZO

(Varšava) různé mikroskopy, lupy a také desky polského
surového optického skla; zeměměřické stroje vysta;veny
nebyly, ale vyrábějí se.
Geodetické stroje něm e c k é byly vystaveny letos po

prvé, a to v exposici Německé demokratické republiky.
Nový str(}j Zeissů;v, označený Ni 030, je dobře provedený
nivelační stroj pro technickou nivelaci; má dalekohled

Geodesie, jemná mechanika ft optika na PVV. Podobně 25X zvětšujicí a kQincidenční libela se pozoruje vlevo
jako loni na podzim, také v květnu 1950poskytl pražský od okuláru dalekohledu. Vyrábí se ještě o něco menší
veletrh mnohým zeměměřickým inženýrům a technikům nivelační stroj, označený Ni 060, který má dalekohled
zajímavý pohled na řadu geodetických strojů a měřic- 19X zvětšující a jehož elevační šroub je umístěn šikmo.
kých pomůcek, vyráběných nejenom našimi národními Z dalších Zeissových přístrojů uveďme aspoň dvojité
podniky, ale i závody jemné mechaniky a optiky v SSSR, pentagony s provažovací tyčí, Zeissovy objektivy pro
v Polsku, v Maďarsku, v Německé demokratické republi- reprodukci, projekci a jiné speciální účely, jakož i tried-
ce a jinde. ry a několik novějších typů německých fotografických
Z VÝrobků ě e s k o s loven s k Ý c h byl zde vernie- komor. _ Podle Vřímé informace, získané v této části

rový thoodolit Th 30 v novější úpravě (s trojpodstavcovou exposice, Zeissovy závody připravují výrobu zdokonale-
soupravou, s výměnnÝmi záměrnými terči a s elektric- nÝch autoredukčních tacheometrů »Redta«. - V téže ko-
kÝm osvětlením pro měření v podzemních prostorách), lektivní německé exposici vystavovaly závody WEB (dř.
nivelační stroj s dalekohledem 25X zvětšujícím (s vodo- fa Hildebrand, Freiberg) tři menší nivelační stroje pro
rovným děleným kruhem), malé nivelačni stroje, odmě- stavební praxi a jeden astronomický sextant. Závěsné
tovací trojúhelníky a soupravy, nitkové planimetry, hra- pantografy a různé nivelační a tacheometrické latě (vý-
noly, pentagony jednoduché i dvojité, busolky a geolo- robky dř. fy R e i s s o v y) doplňovaly vÝstavku. Theo-
gické kompasy; jsou to ;vesměs výrobky n. p. MEOPTA. dolity ani fotogrametrické stroje vystaveny nebyly.
- V téže exposici byly také výrobky z dílny V. Honce V exposici i t a 1s k é si zeměměřiči mohli povšimnout
(nivelační, tacheometrické a skládací latě, t. zv. »ces- několika počítacích strojů a v kolektivní exposici š v ý-
tovní«, s dělením centimetrovým a půlcentimetrovým). cár S k é přesných výrobků Kernových. Byl tu nivelační
Všechny naše geodetické stroje a pomůcky byly ve stroj NK-3, celokovová invarová nivelační lať v nové

Veletržním paláci ve stáncích KOVO, kde ve zvláštní úpravě a Kernův dvojkruhový theodolit DKM 2-P.
velké vitrině byly umístěny i geodetické stroje s o v ě t- s optickým mikrometrem a odnímate,lným-spodním dílem
s k é h o původu, vyijtavené letos ve větším počtu než (byla vystavena celá trojpodstavcová souprava, se třemi
loni: Velký nivelační stroj NA-1 se 44násobným zvětše- stojany, jedním theodoHtem a dvěma záměrnými terči
ním dalekohledu, doplněný optickým mikrometrem s pá- s elektrickým osvětlenim). - Sooiété genevoise vystavo-
kovým převodem (typu Zeiss A), s nivelační libelou o cit- vala automatický stroj na přesné dělení délkových měří-
livosti 10"/2 mm, dále dva menší nivelační stroje pro tek. Klobauček:

Hlavní a odpovědný správce: Ing. Dr Bohumil Pour. - Majetník a vydavatel Spolek českoslov. inženýrů a techniků.
- Středočeské tiská=y n. p., závod 20, Praha XVI. Telefon 410-62.- Redakční korespodendence budiž řízena na

adr&<u hlavního redaktora Praha XVI, Nábřeží Legií 3. Tel. 493-79.

Nové Město nad Metují, Vlašim, Nymburk, Rosice (za-
Rtavěné a k zastavění určené části) atd., čímž se v brzku
těmto měst.ům dostane dokonalých map v měřítku 1:1.000,
zejména když nové katastrální mapy jwu doplňovány
i výškopisem. VÝškopisné měření na polohopisném pod-
kladě nové katastrální mapy je zde již, zčásti hotovo a
zčásti se podle potřeby provádí.
Vlastními sílami zaměřila zeměměřická oddělení KNV·

9.538ha a 21.096parcel za 19.882pracovních dní včetně
autentiťikace. Pověření civilní geometři zaměřili 4.863ha
a 38.994parcel (pouze podrobné měření) za 7.238pracov-
ních dní. Měření bylo převážně v zastavěných částech
katastrálních územích.
Na jednoho zaměstnance průměrné denní výkony pol-

ních skupin ve dvou hlavních druzích práce - místní
šetření podle ustano'Vení § 9, odst. 1 zákona 'Č. 177/27Sb.
a podrobné měření - jsou následující:
a) místní šetření:

1. Pardubice - 16,5 bodu (parcely + ha),
2. Olomouc - 16,4bodu,
3. Brno - 15,9bodu.,
4. Praha - 15,2bodu,
5. Hradec Králové - 15,1bodu,
6. Liberec - 13,0bodu,
7. Plzeň - 12,0 bodu atd
Zeměměřícké oddělení KNV v Jihlavě není uvažováno,

neboť jeho průměrný výkon 33,3bodu je zkre,slen jinými
okolnostmi.
b) Podrobné měření:
1. Olomouc - 6,5 bodu (parcely -+ ha),
2. Praha - 6,0 bodu,
3. Plzeň - 5,0 bodu,
4. Hradec Králové - 4,7·bodu,
5. Ostrava - 4,7 bodu,
6. Brno - 4,39 bodu,
7. Liberec - 4,38bodu atd.
Zeměměřická oddělení technických referátů KNV

v Ostravě (Opava), L,iberci a Hradci Králové navzájem
zápolila ve výkonu v ušlechtilém boji socialistické sou-
težC'.Výsledek podle soutěžních podmínek: Ostrava 153,5%,
Hradeo Králové 143,1%,Liberec 121,7%.I podle hořejších
kriterií je jejich umístění nadprůměrné.
Polní novoměřické elaboráty jsou zpracovávány v zim-

ním období v kanceláři. Výsledkem těchto prací za rok
1949jsou nové operáty 17 katastrálních úZllmí,které nej-
později počátkem roku 1950nabyly platnosti.

Za ministra podepsán: ;Ing. Br á z dav. r.
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