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Letošní máj'ově slavnl'Jsti jsou zvlá!lť významné
pro všechen pracujfcI lid Československé soCialistické republiky, neboť 14. květn,a vrchol! O!llavami
čtyřicátého výročí vzniku Komunistické strany ČeskQslovens1ka.
Je to slavné výročí, neboť za uplynulýcb čtyřicet
let strana dovedla náš ~racující nd k vítězství socialismu. le to veliký úspěch Komunistické strany
ČeskoSlovenska, je to potvrzení správnosti její po.,
l1tiky a činnosti na všech úsecích našeho společ-enského života. O velikosti histori-ckécesty,
kt,erou strana jako bojový předvoj naší dělnické třídy
protšla, svědčí to, že v současné době budujeme
vyspělou
so'cialistic1kou společnost,
směřUjící
k přechodu ke Ikomunismu.
Toto obrovské vHězství, pOkrokových sil v historii našich národfi je velikým zadostiučiněním
pro všechny, kdo stáli li základfi naší strany, a podíleli se na jejích bOjlch> v období ilťapltalistnu.
Vítězství socialismu je výsledkem obětavé prá,ce a
bojfi našich dělníků, rolnJkfi a inteligence. Toto
historiCiké vHězství je tím významnější, že ho bylo
dosaženo v poměrně 4krátké .době čtyř desetiletí,
v čase jedné jediné generace. Toto vitězství Je
zároveň součástí vít,ězného postupu socialismu ve
světě, započatého Velkou říjnovou socialistickou
revolucI. Je plodem vzájemné spolupráce avzájemné pomoci socialiStických
zemí, přědevšlm
bratrské pomoci Sovětského svazu.
, Prošlých čtyřicet let není však Jen historií, která patří minulosti. Dějiny strany znamenají zdroj
velkých zkušentlstí apoučenL
Od svého vzniku strana usilovala o stálé těsnější
spojení s nejširšími masami pracujících. Jedním ze
závažných poznatků je, že nejširší vrstvy pracujícího lidu zís!kala hlavně rozvíjením jejich vlastních politických Zlkušeností. Tato zásada se,osvědčila nejen v boji proti kapitalismu,- al!J i na vše'ch
. stupních vývoje a budování naší socialistické společnosti. Dosavadní cesta naší strany potvrdila, že
neustále musíme naslouchat masám a učit se z jejich zkušeností. V ,poslední době jednou z hlavnfch
forem.spojení S"'nejširšími masami našeho Udu jsou
celonárodni
diskuse, organizované nalŠí stranou.
~Tyto diskuse se neomezují pouze na vyjadřování
námětfi . a připomínek k nejdfiležitějším otázkám
našeho společenského života, ale stávají s~ vskutku celonárodní školou. Významné jsou poznavky
nejprogresívnější částipracujícich,
těch, kteří ř~í
otázky našeho budoucího života, těch. kteří ukaI

i

zujI ,cestu kupředu; K jejichpodnětfimmusIme
btt
pozorni, uplatňovat je a, rozšiřovat. Zde nAm :poskytuje veliké vouwní roZVťlj hnutí brigád socia~
listické práce.
Těsné spojeni strany s masaml a dfivěra mas ve
stranu nepřišly však autbmaticky, ale musely být
probojovány. Jsou však výsled1kem správně politiciké linie a ilrácekomunistu.Strana
zIskala dt\.věru pracujících proto, že znala je'ji,ch potřeby a:
že komunisté 'byli vždy v prvnl:ch řadách těch,
kdož za dtl:sledné uskutečnění těchto požadavkfi
bojovali. Rozvíjet a usměrňovat lidovou iniclatlvu
- to musí být jedna' z hlavních a charakteristických stránek současného stylu práce všech orgmtl
a jednotlivých pracovníkfi.
Strana dlí.le mohla a mtiže úsp~ně plnit svou
r..evoluční úlohu :proto, že se v prfiběhu svéhočtyřicetiletého trvání řídila revolučnim učením marxismu-leninismu.
Marxismus-Ieninimus se stal
spolehlivou základnou 'le]1politilky ve všech etap!íchzápasu za socialismus.
Ovládnuti marxismu-leninismuumofuno
straně
tvořivě, a proto i úsp,ěšně vyřešit klíčovou otázku
dějinného zápasu naŠeho lidu za konečné sociální osvobození - otáZlku nejvhodnější cesty a přístupu k uskutečněni socllÍlní revoluce a nastoleni
<:\iktatury proletariátu,
odpovídající
podniInkám
našeho historického 'Vývoje.
Avšak nebyla to cesta snadná. Bylo třeba mnoho
úsilí a bojfi, aby si toto revoluční učení strana
osvojila a dále' je rozvíjela podle konkrétních
podmínek. ~trana s,e zrodila v nesiiíii'itelnémbojl
proti oportunistickým útQlkilmna marxismus-lem.'
nismus. Musela mnohq překonat, aby dospěla ke
skutečnému
tvfirčímu uplatňování
:Qlarxistickoleninských' idejí v našich podminkách. Velkým
vítězstvím pl'oti vlivfim oportunismu byl V. sjezd
KSČ v roce 1929; přesto však i později musela
strana bojovat a odrážet rfizné tendence oport~is~
tic!ké, dogmatické
i sektářské, !které oslabovaly
činnost strany na rftzných úsecích.
Marxismus-leninismus, který si komunisté osvo!iU
a vyttžívali jakodfiležitou
zbraň 'IV boji proti buržoazní ideologii, se stal ideovým základem naší
společnosti. Výsledky soda1istické
výstavby jsou
nejlepším důka:rem správného tvfirčíbo uplatnění
marxismu-leninismu.
•
Na základě marxismu-leninismu byla také $'000-,
vána ideová a organizační jadnQta strany.
.
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U nás byly úspěšně splněny úkoly druhé pětiVšestrannost
řidíci úlohy strany za socialismu,
cUevědomá práce 'kofnunistti v nejrtiznějších
ob- letky, zejména pak byl splněn ptivodní plán v prtiroku dříve, dále vzrostla
lastech výroby, hospodářství,
vědy i kultury vy- myslu více než opfil
životnI úroveň pracujíc[ch a byl splněn druhý nejžaduje hlubokou a pevnou ideovou jednotu strany,
závažnější historický úkol druhé pětiletky --'vyzaloženou na vysoké uvědomělosti a marxistic;kém
vzdělánI.
'
budování socialismu na vesnici, neboť bylo téměř
dokončeno združstevněn[ zemědělské Výroby, Ikdy
Význam ideové jednoty strany se nezmenšuje
ani při přechodu
k sociallsmu
a komunismu,
socialist~cký sektor hospodař[ na více než 90 %
celkoťé výměry zemědělské ptidy.
naopak ještě vzrtistá.1 Ideová jednota strany tvořila vždy základ pro jednotu akce. Názorová jed~
Pers'pektivy dalšího mohutného rozmachu česnota komunistti a všech pracujících je dtiležitým
koslovenského
národního hospodářs'tví, které vyčinitelem
pro rozvíjení aktivní účasti' mas na
tyčil XI. sjezd a celostátn[ konference Komunisplnění úkolti naši' třetí pětiletky; při dalším roz-I tické strany
Československa,
znamenají
novou
voji společnostI., Budování socialismu a Ikomunis} 'epochu v rozvoji našI země. ,ČSSR ge ,již 'dnes zamu se postupně stává cílevědomým obsahem činřadila mezi státy s nejvyšší ~ivotnI úrovnI ~a
nosti všech pracujících. Veškerá čJnnost strany je , světě a v prfiběhu 3. pětiletky již předstihne řadu
tedy nerozluf:ně spojena s úsilím o upevnění fednejrozvinutějších
Ikapitalistických
zemí svou výnoty, nesmiřitelným
bojell). proti frakcím, s rozrobou na jednoho obyvatele.
víjenim vnitrostranic:ké demokracie a s neustálou
V prtimyslové výrobě zvýšIme do roku 1965 výsnahou o jednotu slov a činti.
robu o 56 %, z toho Výrobu výrobnIch prostl'edkfi
Komunistická
strana
Československa
'konečně
o 70 %' a Výrobu spotřebních
předmětfi nejméně
byla a je nedílnou součástí mezinárodního
komuo 34 %. Zemědělská výroba má vzrtist do konce
nistického hnutí, pevnýma
spolehlivým článkem
rqku, 1965 proti plánu roku 1960 o 22-23 %.
mezinárodní komunistické fronty. Pro naši stranu
V příštích deseti letech dojde k obratu v rozvoji
byl princip pro~etářSlkého internacionaIlsmu
vždy
zemědělské Výroby ta'k, aby dosáhla úrovně prtizákladem prakt~cké politilky, strategie
a taktiky
. myslu. To se projeví ve zv,ýšeném rtistu životnI
V zápase
proti třídnim nepřáteltim i v boji za 'vý- úrovně, kde se předpokládá
zvýšitI osobnI spostavbu socialismu. Strana
se dtisledně
opírala
třebu obyvatelstva nejméně o 30 %. Je proto uloo. zkušenosti ostatních bratrských stran a přispíženo životní úroveň lidu rovnoměrně
zvyšovat
vala .k rozmaéhu celého mezinárodního
komunisrozmístěním
výrobních sil 'V jednotlivých, oblastického hnutí.
tech, vyrovnávat rozdíly v hospodářské a kulturnI
úrovni, vytvářet, sociallstioké
pro~tředi, zejména
Prohlášení, a Výzva, lt národtim celého světa,
které byly jednomyslně přijaty na poradě 81 Iko- zkracováním pracovní doby, řešit bytový problém,
zlepšovat podmínky pro odpočinek a oddech po
munistických a dělnických stran V Moskvě, shrnuJr' kolektivní zkušenosti celého mezinárodního kOe práci a dále rozvíjet služby pro obyvatelstvo.
Tyto velké perspektivy
hospodářského
rostu a
munistického hnutí a předs.tavují bojový program
bohatého života vyžadují nemálo energie a iniciaJeho nového ofenzívního nástupu v současných
tivní ~innosti všech pracujídch.
Pod vedením Kopodmínkách.
Leninské závěry Moskevské porady
munistickéstrany
Československa byla v uplynulé
obohatí a ovlivní veškerou činnost, naší strany,
době soustředěna také geodézie a Ikartografie. Úsineboť přinášejí
celou řadu podnštti a smělých
perspektiv.,
lí o toto soustředění bylo vedeno ze strany českých
Dbdobi" 'l'e kterém žijeme, je ve znamení pře-/ zeměměřičti již od r. 1906 a obnoveno československými zeměměřiči v roce 1920, ale za kapitalisticvratných změn, vyplývajících z nového postavení
kého zřízení nemělo úspěchti ani porozuměnI.
socialismu v dnešním světě. Přesvědčivě to doPo dosaženém
soustředěrlťodvětvI
geodézie a
kládá zejména skutečnost,
že na socialistickou
Ikartografie nemalou měrou přispělo a přispívá
sVě,tovou soustavU připadá nyní 35 % ob~vatelstva
k výstavbě vyspělé .socialistické společnqsti. Plnění
zeměkoule; asi 40 % lidstva představují\národy,
úkolfi pomohlo vytvořit
na', úseku geodetiClkých
které se osv~dily
od kolonialismu, nebo bojují
pract, mapování, kartograf~c~é tvorby a vydáváni
za svou svobodu. Na imperialistické
země připadá
map příznivé podmínky pro rozvoj socialistického
přibližně 25\% obyvafelstva světa. Přitom v zemích
imperialistické
nadvlády ž~jí praeujtcí, jejichž. na-' sektoru v zemědělství, rozvoj surovinové základny
a prfimyslové výroby a pro plynulé zásobováni
prostá většina je pro mír li pokrok, kteří nenávidi
národl)ího hospodářství, škol a rtizných organizact
imperiiilismus a jsou našimi spojenci v boji proti
potřebnými 'kartografickými
díly.
válce.
,Naší generací byla dokončena velmi významná
Přitom ,socialismus
,neustále roste a mohutní,
díla. Byly ;zejména vybudOVány stá,tní trigonozatímco imperialisUlus se, rozpadá a ztrácí jednu
metrioké sítě všech řád ti, státnI nivelační sítě I. a
pozici z~ druhou. VeUká vítězství socialismu se
II. řádu a státní gravimetrické
sítě I. a II. řádu.
stala masovým podnětem pro rozmach národně
Byla vyhotovena
a vydána stáHU top'Ůgrafická
OSVObozeneckého hnuU, pod jehož úderyr se demapa 'v měř. 1 : 25 000 a -z nI kartograficky
odvofinitivně hrouti KoloniálnI soustava a podstatně
zeny mapy v měř. 1 : 50 000, 1 : 100 000, 1: 200 boo
mění tvář dnešnIho
světa. S ,rfistem socialismu
a1 : 500000. Byla založena a zpřesněna jednotná
vzrostly nesmírně síly míru v celém světě. ,Zádné
evidence ptidy. Bylo úspěšně, zahájeno topograficimperialistické
síly nemohou zvrátit chOd současké mapování v roěř. 1: 10 QOOa vytvořeny předného, vývoje a sprovodit ze' světa skutečnost, že
poklady
pro zahájení
topografických
prací na
soclallsÚcká
soustava
ptiSobí jako nejmasovější
technickohospodářské
mapě v !pěř. 1: 2000 a
hYbná síla naší společnosti.
I
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v nejvÝ'značnějšf její formě - socialistickém
sou1 : 1000. Pro potřebu našich škol bylo v Ikrátké
těžení. Na rozvoji odvětví geodéziea
IkartografIe
době vydáno několikdruhO.
atlasů a řada nástěnnÝ'ch map. Také naše širokA veřejnost byla uspo- 'mají rfemalÝ' podíl kromě vÝ'robních pracovnIků
a vedoucích organizátorfi, vynálezcfi a zlepšovatekojena vydáním řady turistických
map
plánů
lfi ta'ké někteří naši vědečtí pracovnIci, jimž bylo
měst.
umožněno pracovat ve vÝ'zkumném ústavu.
Další rozvoj našeho národního hospod
tv~ ve
Proto také my, pracovníci odvětví geodézie a
3. pětiletce bude od nás vyžadovat, abychom sVÝ'mi
pracemi daleko 'více přispíváli k zajišťování hoskarto&!afie, nejl(ipe oslavíme slavné a historické
podářských
úkolů. Ve třetím pětilet~m
plánu
výročí' ~aší strany Um, že bohatÝ'ch revolučních
zkušenos'tí použijeme pro zlr;pšenI práce na dalpředpokládáme
zvýšení
objemu vÝ'rob~ odvětví
geodézie. a Ikartografie o dalších 20 % a zVÝ'šení ších' velikých úkolech pl'i budování vyspělé socialistické společnosti. Nadchne nás všechny k šiproduktivity
práce o 8,4 %.
ro:kému rozvinutI závazkového hnuU, k dalšímu
O plnění dalších úkolů bude rozhodovat především všestranné
rozvinutí nové techni1ky' a techrozmachu
socialisticNého
soutěžení,
rozvIjení a
prohlubování
činnosti
brigád
socialistioké
práce.
nického
rozvoje,
zavádění
zlepšovacích
návrhů
a
.
, !
doplňkových
mechanizacních
prostředků,
proOslavy čtyřicátého
výročí naší strany jsou pro
myfŠlená organizace práce a vysoká úroveň jejího
nás předeVlším výzvou do další úspěšné práce a
řízen!., iniciativa, J;lopfivý a uvědomělÝ' vztah k prábojfi. Dosavadní dosažené úspěchy jsou: veliké a
ci, hospodárnost
8. vynalflzavost
a uplatňování
zavazují nás, že splníme všechny nové a současné
úkoly a tak přispějeme k vítězství míru a sociavšech tvt'lrčíc)l schopnosti pracujících, projevující
lismu na celém světě.
se v jejich široké účasti na řízení vÝ'roby, zvláště
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vyšší společenskou

účinnost
naší k~rtografické
,
ln:!. Jaroslav Kouba, QSGK

tvorby
526.8: 308( 437)

OlJekdV~n~ požadavky na kartografick~
prdce pl'edpokládatt vl§novat zlI!J§enou pozornost spolelJenskd t1lJinnostt
kartograf
k~ tvorby. Hodnotu oJ1.sahumapového díla urču;í dva feho základní rysy - obfektivnost a, ideovost. Jetich spec, fckg charakter na t1seku školních kartograflckOch pomucek, map vydávan!Jch pro vel'etnost, v htstortck~
kartograf ti, v období pl'lpravy Atlasu ČSSR a pl'i tvorM technlck~-hospodá"skgch
map velk~ho ml§J'ttka. '
.

Rozvoji národního hospodářství, vědy a kultury,
S ohledem na účel mapy še faktický materiál zejež se bude uskutečňovat' v období nejbližších let,
všeobecňuje, zvýrazňují se jeho charal~teristické
musí odpovídat i naše kartografická činnost. ZVýše- rysy a tvoří se vědecké! závěry. Současně s Hm se
nou pozornost je nutno proto věn'Ovat všem otáz,kám,
přihlíží i k estetické stránce a k úměrnosti (srozukteré přispějI k zajištění nových požadavkt'l, předemitelnosti)
obsahu. "Je zřejmé, že pravdivost povším však kvalitě vydávanÝ'ch děl. Vedle kartogradobných map je určena správnÝ'm porozuměním jefic1kých (kresličských)
a reprOdukčnIch prací navfim zobrazenÝ'm na mapě, správnÝ'm způsobem
bývá '5 rostoucími nároky na kvalitu stále větší vÝ'- myšlení, ikoncepcl i názory autora mapy. Na správznam kartografická tvorba, to je souhrn všech prací,
nosti názorfi autora zvláště závisí hodnota map sevytvářejících
obsah mapy. Rozumíme tedy kartostavovanÝ'ch podle nedostatečného faktického mategrafickou tvorbou volbu ediční teÍnati1ky, redakční
riálu, kdy bílá místa se vyplňují pomocí hypotézy,
práce (vÝ'běr a zpracování
vÝ'chozIch materiáll1)
založené na jednotHvÝ'ch p021orovanÝ'ch faktech a
i vědeckovÝ'zk!umnou činnost na tomto úseku. Za
vědeckém předvídánI. Kterákoliv mapa obsahujfcí
hlavní kritérium pro posuzování naší' kartografické
,závěry a názory nutně zobrazuje též světovÝ' názor
autora. "2)
tvorby považujeme její'společenskou
úči,n.nost, to je
aktivní přínos současnému životu v.oblasti politilky,
Ve světle uvedenÝ'cI1 zásad se zmíníme o několika
ekonomiky a kultury poskytováním potřebnÝ'ch ob- úseCÍch naší současné kartografické
tvorby, 'kde
sahově hodnp'tnÝ'ch mapových děl. I, Jde přitom něotá~ka společenské
účinnosti má mimořádný· výjen o zobrazení rozdílů "od místa, k místu", ale
znam.
Při tvorbě a vydávání map pro potfl'e'fJu §kol je
v prvé řadě o správné vyjádření vztahů mezi rfiznÝ'mi přírOdními podmínkami, historiCikÝ'mi událostmi,
naší prvořadou snahou zabezpečit usnesenf .ÚV KSC
ekonomickÝ'mi jevy, podmínkami
života společo poskytování učebnic zdarma, jež se tÝ'ká i Ikartonosti,l) o znázornění úsilí spole~nosti při přetvágrafických
učebních pomťicek. Vyšší nároky na
ření přírody apod.
úroveň výchovy a vyučování ve školách však vyvoHodnotú obsahu kartografického
díla určují přelávajI potřebu přepracovat učebnice a tedy i školdevším dva jeho základní rysy - objektivnost
a
nf mapy a atlasyt Existující soubor kartografickÝ'ch
ideovost. OQě však vždy pro IkaždÝ'druh (typ) mapy
učebních pO~ficék vytvořený v obdobf poslednfch
pěti let sVÝ'mob~ahem převyšuje obdobné předchomají speCifický charaliter. "pČelem některÝ'ch map
je zobrazit, stanovit určitý okruh jevfi podle vÝ'sled- zípomficky. Týká se to jak nástěnných a příručních
kt'l pozorování, pril.zkumu fa,ktfi v přírodě '" Uvemap, ta1k zejména atlaslJvÝ'ch děl, z nIch pak v prvé
dené mapy obsahují objektlvnf údaje vÝ'sledek
řadě .S1kolního atlasu čs. dějin a Skolního zeměpI~
rozsáhlé práce připozorovánf
a studiu terénu, 'příného atlasu- ČSSR. Snaha po nejvyšší hodnotě obsarody, hospo<!ářskÝ'ch jevfi atd." 2) Tvorba, mapy však
hu vedla k rozsáhlé spolupráci s řadou vědeckých
nenf, jen mechanickÝ'm zobrazením
skutečnosti.
'pracovišť ~ expertů, jež se velmi osvědčila. Podrob-

---. 1)

[1], str.!36.
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[2], str. 25.
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ná zhodnoceni dosud vydan'9éh kartagrafick~ch
mapy. V pohotovém vydávání aktuálních politických
uť!:ebnlch pomficek [:tJ i zkuŠEmosti s výukou však
a hospodářských map objasňujících problematiku
současného života u nás, spolupráci zemi socialistic~
přesto ukaz,ujl v souhrnu na nepřiměřenost obsahu
map i atlas1! věkU žákfi a stupni j!'ljich duševního
kého tábora a fakta o politice a hospodářství ostatvývoje, na subjektivní prvky v mapové tvorbě (ne.- ních zemí jsme dosud zfistávali naši veřejnosti dost
sourodost dosavadního souboru, nesprávné relace
dlužni. Soustavně je nutno též sledovat a zpracováatlasfL a učebniC aj.), na nedostatek .ospodářsikých
vat kartografické publikace k dfiležitým politickým.
map apod. Z těchto závěrfi vychází také VÚGTK a
a kulturním výročím. Rovněž \rozvíjející se vývoz
s přihlédnutím :k požadavMm školní výuky navrhuje
map nesmi pro nás být jen ekon'omiCikou záležitostí.
novou koo.cepci - jeq.notnou soustavu školních karV tvorbě map pro zahraničí je třeba dfisledně dbát,
tograftck~ch pcm:ulcek. Tím se v logick'é funkční
aby pravdivě zobrazovaly život v našem státě a aby
souvislosti zásadně utřicfuje obsah jednotlivých jejejich obsah byl názorný a přístupný uživatelfim
jí'Ch částí - atlasových souborfi, nástěnných a přív zemi! pro kterou js'ou určeny.
ručnlčh map. Tvorba obohacená uvedenými hledisHlubší rozbor zaslouži i vzájemná souvislost maky a ~oznatky bude v několill$:a příštích letech jedpy a doprovodného textu. Tento vztah, běžně ozna·
ním z našich hla'.l1ífch úkolfi, na který bude třeba
čovaný za soulad nebo :zájemné doplňování obou,
ilývá v praxi mnohem složitější, neboť je určen přísoustředit mimořádnou pozornost.
Zpracován! map vydávan~ch pro vefe;nm;t, jež se
mo zákonitostmi kartografických
zpfisobfi znázorňování jevfi na jedné straně a výrazovými možnost·
podařllo v poslední době rozvinout v kvantitě i kval1tě, jenntno stále více usměrňovat podle dvou záml resp. zvláštnostmi textu na straně druhé. Jde tedy
v podstatě o vztah mezi generalizovaným obsahem
sadních požadavkfi:
mapy a doprovodného textu.3) Tyto závislosti lze
- postupně vytvářet zá:kladní fond map a atlasfi,
nejlépe sledovat s přihlédnuUm k účelu dna vždy
zobrazujících přírodní podmínky a lidskou činpro určitý druh mapy, jímž je určen nejen obsah,
nost u nás i v ostatních státech a částech světa;
ale i rozsah textu.
.
- v tvorbě každéllo dna v prvé řadě přihlížet k jeho
společenské účinnosti, to je, k·správnémupusoVelký význam pro současnost ml;ljí historickobení na nejširší okruh uživatelfi.
.kartografické' prtíce. Jejich posláním je vhodným
zpusobem seznámit náši veřejnost s- minulosti naPřítomnost stále udržovaného
a obnovovaného
šeho národa v souvislosti s celkovým vývojem svě- J
map.ového fondu s vhodně volenými norrrtativy zásoh
tových dějin, přispět k správnému vý',kladu a hodno·
rozhodně zmfrní dosavadní "hlad po mapách".
ceQi historické ,skutečnosti. V tomto smyslu bylo
Dosud vydávané atlasy typu Malý atlas světa nejvice
vykonáno na úseku školní kartografie, Ikde
příruční vydánI a Kapesní atlas světa, podobně ja1ko
zejména Školní histodcký atlas ČSSR, přes některé
Soubor poltttckých map mohou svým obsahem uspokopt jeuzákladní
po~adavky n~šíveřejnosti.
Ros- slabší stránky (např. neúměrně bohatý obsah s ohledem na požadavky vyučování: nedfislednost v otáztouct pol1ttcká a odborná úroveň nejširšího okruhu
kách názvosloví, nedostatečné uvedení vývoje zeměpracuttcfch vyvolává potřebu komplexních karto. graftckfch .informacl o přírodním prostředi, hospo- - dělství aj.), patří k nejhodnotnějšIm pracím u nás.1
\7 poslední době.
dářství a životě ve všech státech a částech světa.
K 20. výročí vzniku ČSSR má být vydáno vrcholné
Pro naléhavost požadavkfi jsme proto přistoupili
dno historic:ké kartografie - Historický atlas ČSSR.
k vydávání atlasového souboru "Poznáváme svět",
Zdá se, že pro zdal" tohoto atlasu jsou již dnes vy.
V němž účelným spojením mapové části, kartogratvořeny optimální podmínky: vysoká vědecká a pomo., tabulkových přehledfi, obrazové přílohy a textu
litická úroveň čs. historických věd, zkušenosti karposkytufeme čtenáři největší počet hodnotných intografické výroby z tvorby a zpracování historických
formací tohoto druhu, Ikteré dosud nikdy před tím
atlasfi a již při zrodu díla vhodná organizace pract
u nás nebyly vyd'ány. První svazky tohoto souboru
Kladem je též, že spoluúčast na úkolu, zařazeném
vděčí za velmi příznivou odezvu především té skudo státního plánu stěžejních vědeckovýzkumných
teifnostt, že byla věnována zvláštní pozornost hosprací, přislíbila četná histoI"ická pracoviště. I z hle-'
podářství a žIvotu společnosti na zobrazeném územI. V dalším prtl.běhu pracÍ bude nutno podle mož- 'diska kartografické tvorby bude nutno :k tomuto dnu
přihlédnout jako Ik úkolu mimořádného politického
nosti usměrňovat též postupné vydávání jednom:
a kulturního významu.
.
YVch času souboru tak, aby časově vyhovovaly před-.
Bohatou kartografickou
tradici v našem státě a
poktádanému
zMmu a zobrazovaly území stojící
výsledky prac! předchozích kartografických
genev popředí současného politietkého. a hospodářského,
racf
mají
přibltžit
naší
současnosti
monografické
dění ve světě.
studie a publikace obsahuObdobí několiika. uplynulých let svědčí rovněž o historickokartografic:ké
jief
vhodný
výběr
reprodukcí
starých mapových dm.
postupném zlepšování tvorby map z území našeho
N~kter{j
dosti
úspěšné
publikace
tohoto druhu vystátu. Dokladem toho je např. zpracování turisticdané v poslední době lze charakterizovat sprše příkých map (v základním měřítku 1 :100 000), plánů
lišnou popisností postrádajtcl rozborové prv:ky a zeněkterých měst aj. V tvorbě uvedených map se dovšeobecněrté ! hodnocení ve vztahu k současnosti.
sud d</-řil01v podstatě správně spojovat požadavky
Proto patrně se také vyskytly některé kritické nána obsah s komplexními hledisky vhodnostl zobrazory, zdali je vfibec účelné dnes práce tohoto druhu
zování nMtterfch území. l'utozásadu
bude třeqa
vydávat. I když tvorba uvedených publikací není
. ;plně dodržovat i v dal~ch pracích, ať již při novém.
určena pro běžnou potřehu nejširšího okruhu spozhodnocování turistických map;'jMl se právě prováti'ebiteltl., je podle našeho názoru nutno ji považovat
dí především pro l1zemí Slovenska, při zpracování
plánfi dalších měst neho při opětov~m vydání autoS) [1], str. 291-317.
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Kouba: O vyšší společenskou účinnost naší kartografické
.

tvorlJ]J

!-

za neuHnou součást Ikartografické ediční činnosti
že se dal~ko intenzívněji než dosud bude rozvíjet
v kazaem stálé, zvlás[ě mOnOUdI poKrOKové rysy
spolupráce v ~ezinárodním měřítku, zejména s koKartogral1CKé uadIce a ziSiKane zkusenosti obOnatll
misí národnich atlasil..Mezinárodní geografické unie.
soucasnou tvorbu a jsou:1i dOKladem Kulturní vy·
Zevšeobecnění zkušenosti z prací na národních
spélOSU nároaa. To vsaK vyžaauJe, abycnomznovu
atlasech [4] ukazuje, že základní otázky 'koncepce
vzuy ZVáZIllnejen formu a rozsan dIla, ale i ÚČlIl- i obsahu národních atlasil. možno --vpodstatě povanose Jeno obsanu.
žovat za vyřešené. Netýká se to jen rozdělení temaJe treba se zmínit i o otázce histOl.:ického názvo·
tiky na hlavní části (fyzická geografie, obyvatelsloví. tinana o id.eově a objeKtivně správnou tvorbu
stvo, hospodářství, kulturní problémy, politické a
a uzívaní historIcKého nazvosloví na nasIch maadministra"uvní rozdělení), jež vyplývá z poslání
páCh, jež vyústlia ve veřejnou dISkusi, nevedla po
atlasu, dále zpil.sobil. kartografického
znázornění'
CielsI .Cio.buk jednoznacným závěrů.m. Proto lze jen
jevil., měříték a form?til., zobrazení ,a geodetiClkých
ptIvítat nedávné zásadní tešení této otázky za připodkladů, ale i námětil. a-obsahil. jednotlivých map.
spění HistoriOKého ústavu CSAV. Podle něho se poJde nyní předeVším o to, tento rámec doplnit a
tvrdila oprávněnost používání historických
názvů
zpřesnit s ohledem na zvláštnosti přírodnlho prove smyslu zásady, že názvosloví má odpovídat spostředí našeho státu, dosaženou úroveň a -úspěchy
lečensKé účinnosti historické map-y. To konlkrétně
národIlího hospo'dářství, politického·a kulturního ltpředpokládá, že u místních jmen mimo území naše-, vota a zvážit rozsah, v jakém budou zařazena histoho státu bude kromě historického názvu ponecháric1ká témata (časové změny jevo.). Uvedení histován i český název a dále, že u jmen, pro něž není
rických témat musí být v souladu s posláním atlasu
český název, bude přihléd~uto k maximu historicjakožto uceleného dila s logickou vnitřní vazbou
kých podmínek politických, ntírodnostních
aj .. obsahu map. Je však nutno přihlédnout rovněž
Jde opět o příklad vzájemného tvil.rčího obohacovák správným relacím s připravovaným Historickým
ní dvou styčných vědních disciplín.
. atlasem ČSSR. Dosavadní zkušenosti s dlouhodobým
Kartografickým
znázorněním
dosažené úrovně
plánováníni na 'všech úsecích našeho národního
geografie je národní atlas - dilo, Ikteré je považohospodářství i vědy dávají pro tvorbu atlasu dostaváno za "nejdůležitější přínos této vědy VýVOjinátek údajil. k znázornění i dalšího vývoje a perspelkrodní kultury".4) ·Protože v současné době se i u nás
tiv našeho státu ve všech oblastech lidské činnosti.
připravuje zpracování Atlásu ČSSR, povšimněme si
V tomto smyslu je nutno usměrnit tvorbu na všech
i zde otá2lky společenské účinnosti tohoto díla.
pracovištíGh, která se budou podílet na zpracování
V roce 1935 byl vy~án Národní atlas CSR, určený
obsahu map atlasu. Lze očekávat, že v pril.běhu prakromě využití u nás, především' pro zahraničí, kde ~ cí postupně dojde i ke zlepšení ne zcela uspokojivéměl přispět k oživení hospodářských stykil. s naším
ho stavu na n~kterých úsecích tematického mapostátem v době hospodářské stagnace. Přesto, že atlas
vání (např. geomorfologického,
pil.dního apod.).
na svou dobu znamenal významn1 pokrok v kartoZnačnou ,pozornost bude vyžadovat i kartografický
grafickém zpracování přírodního prostředí, něktevýzkum, jehož výsledky ve 'vytváření objektivních
rých populačních, ekonomických a Ikulturních prozásal:\. tvorby dosud neodpovídaJí požadovaným náblémů, poslání díla nutně předpokládalo jednostra!lrokil.m na kartografickě
práce spojené s tvorbou
ný, neúplný a ide«;>věpochyben'ý pohled na zobrazoatlasu.
vané skutečnosti. "Aby mohl reprezentovat v zahra- ' V současné době se přesvědčujeme, že např. i tvorničí, atlas přešel mlčením určité nepříjemné ekoba technickohospodářských
map velkého měřítka
nomické -a SOCiální otázky tehdejšíhci Českosloven(podobně jako i map topografických6)
aj.) má svá
ska, zejména snížení průmyslové Výroby a exportu
významná hlediska společenSké účinnosti, která se
. na počátku třicátých let.• existenci a růst nezaměst·
projevují již při vytvářenI, koncepce mapového dna
nanosti, hromadné úpadkY malých a středníc~ poda stanovení zásad jeho obsahu (problém přesnosti,
nikil., bídu drobného i středního rolnictva; některé
měřítka, značkového klíče, zobrazení a pod.). Půjde
z těchto jevů (jako např. nezaměstnanost)
nebyly
o dílo zcela nové, nebot ani v zahraničí nejsou dov atlasu uvedeny, zatímco jiné (zahraniční obchod,
sud vyřešeny všechnyzákladaí
otázky týlkající se
zemědělské vztahy atd.) byly znázorněny stati~ky, ,obsahu podobných map. Proto při tvprbě technickobez uvedení jejich časových změn."S) Malá' oblekhospodářské mapy velkého měřítka se současně též
tivnost se projevila jak ve výběru témat jednotlivých
nově zhodnocují obdobné práce
uskutečňované
map atlaso., tak při volbě způsobil. jejich kartogra·
v předchozích dobách, jejichž poslání vyhovovalo
ficlkého znázornění (např. použití kartogramů). .
potřebám .dřívějšího společenského řádu. Dil.sledně
Dnes, kdy naše geografie a kartografie v nejužší - se přihlíží k požadavkil.m uživatelil. díla z nejril.znějspolupráci s celou řadolNlalších vědníchoboril. stojí
ších odvětví národního hospodářství se snahou vypřed úkolem nově zpracovat toto náročné dílo, hodtvořit ta1kový optimální obsah mapy, jež by poskytl
, notíme. přednosti i negativní stránky předchozího
potřebné údaje pro nejširší využití. Spolu s řešením~
jeho vydání a usilujeme o to, aby celkové pojetí soobsahu se hledá nejvýhodnější soulad hledisek tvorcialistickéhOďnárodního
atlasu bylo zaměřeno jak
by s využitím efektivních nových technologických
na jeho využití k vědeckým účelům, talk pro potřebu
postupil. a s maximální hospodárností všech prací.
nejširší veřejnosti a v nejril.znějších odvětvích náTo předpokládá rovněž brát v úvahu nejen současné
rodního hospodářství a kultury. To předpokládá přepožéldaVlky našeho národního
hospodářství,
ale
devším,že na tvorbě. díla se bude podílet nejen něi pravděpodobné potřeby budoucí komunistické spokolik, odborných a vědeckých pracovníkil., ale vše- lečnosti, jež musí nová mapa nejméně někOlik dechny zájmové orgány a instituce v našem státě, a
setiletí uspokojovat.
4) [4], str. 50,
5) [4], str. lB.
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Zvýšení společenské účinnosti je dnes hlavním
úkolem naší kartografické
tvorby. Postihnout po, - drobněji všechny stránky uvedené problematiky by
přesáhlo rámec tohoto pi'íspěVlku. Jeho .účelem já
spíše uvést některé pal~ivé současné otázky kartografické tvorby ideového, vědeckého i praktického
rázu. Řízení kartografické tvorby socialistickou státní organizací je zárukou, že mohou vznikat soubory
map a atlasů" v jejichž obsahu se projevuje plná
..odpovědnost všech pracovníků, v kartografii
vůči
společnosti. Kartografie
se stále více obohacuje
zobrazováním pokroku dosaženého v nejrůznějších
vědních a' odborných disciplínách, Ikteré naopak využívají mapu k dalšímu výzkumu a roztroji příslušného odvětví. Chceme-li v budoucnu vyhovět očeká·
vaným novým nárokům, musíme stále intenzívněji
zajišťovat i objektivnost obsahu vydávaných map. Tu
předpokládá rovněž, aby byla vyjasněna koncepce
základního výzkumu v, kartografii
a v nejkratší
možné době vyrovnán předchozí dluh na tomto úseku
zvýšením péče o kartografický výzkum: a vhodným

využíváním skvělých výsledků sovětské kartografie.
V důsledku rostoucího vzdělání a životní úrovně
u nás stoupá i zájem o m~pu v nejširších vrstvách
pracujících. Mapa - názorný prostředek výchovy
- není již přepychem, ale běžnou potřebou. K vytváření socialistického vědomí uživatelů však může
spolupůsobit jen takové, Ikartografické dílo, v ljehož
obsahu se výrazně projevují uvedené dva základní
rysy - ideovost a objektivnost .
Lektoroval:
"

inž. Vladislav SachunskO, ndm~stek
OSGl(,Praha,

předsedy
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Vy~ledky ověřovacích zkoušek tellurometru
CSc inž. Bořivol

Delong,

MRA 1/CW

VOGTK, Praha

526.99:621.38

M~Fení délek tellurometrem'
a lelich 'vOpočet. Ověřovací zkoušky tellurometru
v trigonometrické
síti: vOsledky m~l'ení a lelich zhodnocení;
vyrovnání délko v/! měřené sítě; srovnání úhlů triangulačních
a trllateračních;
srovndnt
pi'esnosti tellurometru
a geodtmetru
NA5M-2A;
měření polygonového
pořadu tellurometrem;
určení rychlosti
rádtovOch vln. Zaměřování
vlíoovacích
bodu tellurometrem:
,postup při měření a Vy počtu'" vvsledky
měření. Závěr.

1. Úvod,
Výzkumný ústav geodetický, topografický a karto·
grafický v Praze prováděl v roce 1960 ve spolupráci
s Ústavem geodézie a kartografie v Praze terénní
ověřovací zkoušky rádiového dálkomeru značky tellu.
rometr, typ MRA-.l/CW, výrobní čísla MA 373, RA
'509. Ověřovací zkoušky tellurome.tru zahrnují práce
dvojího druhu: jednak zkoušky tellurometru v trigo.
nometrické síti, jednak zkoušky tellurometru při za·
měřování vlícov:tcích bodů pró topografické mapování
.•..měřítku 1 : 10 000.
Zkoušky tellurometru v trigonometric;ké síti byly
provedeny ve dvou lokalitách: v lokalitě geodetické
observatořePecný a v lokalitě základnové rozvinovací
sítě .Tesenské. V lokalitě Pecný byly měřeny jednotlivé
délky stran trigonometrické sítě základní, 1., 11., III.,
IV. a V. řádu 8 cílem ověřit technické vlastnosti a mož.·
nosti tellurometru při trilateraci. V lokalitě Jesenské
byla souvisle zaměř~na celá základnová rozvinovací
síť' i okolní strany základní trigonometrické
sítě.
Vznikla uzavřená délkově měřená síť s přebytečnými
délkami, která dává možnost samostatného vyrovnání
trilater/1Ce. V této síti byla provedena užitím tellur.o.
metru za různých atmosférických podmínek opakova.
ná měření geodetické základny, určené invarovými
dráty; Uzavřená síť umožnila dále srovnání úhlů, od.
voz~ných z měřených délek, ...s úhly triangulačí:úmi.
Vhodným' uspořádáním měření v základnové rozvino·
vací síti vznik1amožnost odvodit určité závěry o měře·
nípolygonového pořadu tellurometrem. U některých
délek, vyskytujících se v obou lokalitách, bylo možno
porovnl;\'tvýsledky měření tellurometJ:em s výsledky
měření )~eod~metrem NASM.2A, získanými při jeho
ověřovacích zkouškách v roce 1959. Všechna měření
tellurometrem, u nichž je možné srovnání s jinými ne·

závislými- metodami, např. s délkami trigo~ometric.
kých-stran, bylan~konec použita pro odvození rych.
losti šíření rádiových vln ve vakuu.
Zkoušky tel1urometru při zaměřování 'tlícovacích
bodů byly provedeny v lokalitě Votice a představují
měření potřebných prvků pro určení souřadnic a výšek
vlícovacích a topografických bodů na ploše dvou mapo.
vých listů topografické mapy 1 : 10000. Souřadnice
a výšky bodů byly určovány metodou rajónu z domi.
nantního stanoviska pomocí délek měřených telluro·
metrem a vodorovných a svislých úhlů měřených
theodolitem, Pro měření vlícovacích bodů uvedenou
metodou a výpočet jejich souřadnic a výšek byLvy·
pracován vhodný technologický postup. Kromě vlast.
ního zaměfování vlícovacích bodů metodou rajónu
pomocí tellurometru bylo provedeno ověřovací měření,
kterým byly výsledky kontrolovány nezávislými me·
todami'.
Ověřovací zkoušky tellurometru poskytují poměrně
bohatý materiál, který umožňuje provést řadu studií:
Předložené pojednání podává jeho rozbor a zhodnocení
a obsahuje některé studie, zaměřené hlavně k otázce
praktického využití' tellurometru pro různé druhy
geodetických prací.
'
1.1. Měření

délek

Tellurometr MRA 1/CW je rádiový dálkoměr pro
měření geod'etických vzdáleností, u něhož je použito
k měření délek rádiových mikrovln o frekvenci nosné
vlny kolem 3000 Mc/s, modulovaných klystronem
'amplitudově i kmitočtově na 4 modulační frekvence
A, B, C, D, Jsde A = 10,000 Mc/s, B = 9,990 Mc/s,
= 9,900 Mc/s a D = 9,000 Mc/s, Nosná vlnová
délka 10 cm se tedy postupně moduluje na 4 vlno·
vé délky kolem 30 m. Při modulačních frekvencích A,

e
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B, O, D se čtou údaje kruhové stupnice osciloskopu,
čímž se získají tzv. hrubá čtení. Odečítacím indexem
stupnice osciloskopu je počátek přerušení kruhové
stopy, vytvořené elektronovým paprskem na této
stupnici. Z rozdílů hrubých čtení A-B, A-O, A-D
a ze čtení samotné frekvence A se sestaví číslo, které
představuje přibližnou hodnotu časového intervalu,
jejž rádiová vlna spotřebuje k překonání měřené vzdálenosti tam a zpět, zvaného transitní čas. Celistvý
počet 15 km dlouhých úseků, obsažených v měřené
délce, se připíše před toto číslo. Pro zpřesnění přibližné
hodnoty transitního času se pořizují na modu1a,ční
frekvenci A tzv~ jemná čtení, označená A+, A-,
A+R/A-R, která jsou vzhledem k původnímu čtení
A+ sóuměrp.á kolem svislé osy (A-), vodorovné osy.
(A
R), ,a kolem středu kruhové stupnice osciloskopu
(A - R). Aritmetický průiněrtěchto 4 jemných čtení,
převedených do toho kvadrantu stupnice osciloskopu,
ve kterém se vyskytuje čtení A+, je zbaven systematické chyby z nesprávné polQhy nulové rysky fltupnice
a z excentricity kruhové stopy vzWedem ke kruhové
stupnici osciloskopu.
Při měření délek tellurometrem je nejmenší samostatnou měřickou jednotkou
tzv. měřick~~érie.
Jedna série' představuje 'několik řad jemných čtení
při modulační frekvenci A, pořízených na různých
nosných frekvencích, a 2 řady hrubých. čtení A, B, O,
D, provedených při první a poslední nosné frekvenci. ,f
Změna nosné frekvence u tellurometru je možná v roz- "
sahu 2800 až 3200 Me/s. Aritmetický průměr ze všech
průměrů, vytvořených pro jédnotlivé řady jemných
čtení, je zbaven systematické
chyby, pramenící
z reflexních jevů. Tento závěr platí však jen za před.
pokladu, že průběh jednotlivých řad jemných čtení
předst.avuje alespoň jeden úplný, cykl dostatečně
jemně prokreslené sinusoidy. Spojením přibližné hodnoty transitního času s výsledným aritmetickým prů.
měrem ze všech řad jemných čtení dostaneme přesnou'
hodnotu transitního času, kterou převedeme na stan·
dardní měřenou vzdálenost. Pro fyzikální redukci této
vzdálenosti měříme na obou jejích koncových bodech
vždy na začátku ,a na konci jemných čtení teplotu,
vlhkost a tlak vzduchu. K výsledné hodnotě šikmé
vzdálenosti připojíme opravy z matematické redukce
a případně z excentricity stanoviska. Všechny tyto
opravy byly zaváděny pro každou měřickou sérii
zvlášť. Z t9ho plyne, že jedna měřická série představuje jeden naprosto nezávislý výsledek měření délky,
zbavený systematických ohyb.

+

,

Podle počtu použitÝ)lh řad jemných čtení hovoříme
o tzy;. úplné sérii a neúplné sérii. Úplná série zahrnuje
10 až 12 vhodně volených nosných frekvencí a před.
stavuje měřickou jednotku, využívající maximální
dosažitelné přesnosti přístroje. Při ověřovacích zkouškách tellurometru byla technikou úplných sérií provedena všechna pozordvání v trigonometrické síti.
V závislosti Ra pozorovacích podrÓÍnkách a zejména
na ostrosti přerui\ení kruhové stopy na stupnici osciloskopu trvalo zaměření jedné úplné série 5 až 15 minut.
Neúplná série obsahuje podstatně omezený pQ<íetřad
jemných čtení a _poskytuje délku, vyhovujicípři
nižších požadavcích na přesnost. Při zaměřování
vlícovacích bodů telluminetrem byly délky měřeny
výhradně technikou neúplných sérií s omezením na
3 vhodně volené nosné frekvence. Zaměření jedné
neúplné série pr~ tento účel trvalo průměrně 2 minuty.

Pro odstranění systematického vlivu reflexních jevů
při přesném měření délek technikou úplntch sérii má
rozhodující význam správná volba kroku pro změnu
nosné frekvence při přechodu od jedné řady jemných
.čtení k řadě sousední. Proto byla pro každou úplnou
sérii sestrojena křivka průběhu jednotlivých řad
jemných čtení a bylo sledováno, zda vzniklý sinusový
průběh a jeho prokreslení jednotlivými body zaručuje
správnost výslednéhoaritmeťického
průměru ze všech
řad. Série, u nichž se průběh křivky značně odchyloval
od požadovaného průběhu, byly opakovány za změně.
ných pozorovacích podmínek. Jestliže se původní
průběh potvrdil, byly pojaty do celkového výsledku
všechny série; jestliže se původní průběh podstatně
zlepšil, byly pojaty do výsledku jen série s vYhovujícímprůběhem. Pro změnu nosné frekvence bylo použito
u vizur se střední výškou nad terénem do 50 m konstantního kroku pro vzdálenosti do 10 km v hodnotě
1 dílek stupnice nosné frekvence (tj. asi 20 Mc/d),
pro vzdálenosti od 10 do 40 km v hodnotě % dílku a
pro vzdálenosti nad 40 km v hodnotě 1/4 dílku.
TI vizur se střední výškou nad terénem přes 50 m bylo
použito rovněž konstantního kroku, ale v poloviční
hodnotě pro jednotlivé rozsahy měřených vzdálenosti.
Při měření délek v neúplnych sériích pro vlícovací
body bylo použito nosných frekvencí 5, 10 a 15, tedy"
s krokem 5 dílků.
Při ověřovacích zkouškách tellurometru byly měřeny vzdálenosti v rozsahu 130 m až 63,3 km. Měření"
kratšíCh vzdáleností nelze doporučit pro silné přesycení
příjmu; měření delších vzdáleností bylo by možné jen
za zvlášť příznivých atmosférických a topografických
podmínek až asi do 80 km. Přesnost jednoho měření
délky je dána st~ední chybou
•
mD= ±(3 . 10-6 • D
5 cm).
(1)

+

Za příznivějších pozorovacích podmínek může být tato
přesnost zvýšena. Střední, chyby výsledných aritmetických průměrů z 5 až 10 úplných sérii dosahují jen
několika málo centimetrů.
Měřická souptFa
tellurometru
obsahuje vlastní
dálkoměrnou jednotku, vibrátor 'a akumulátorovou
baterii, která je zdrojem elektrické energie. Dálkoměrná jednotka má buď funkci tzv. řídicí stanice,
u níž se provádí čtení stupnice osciloskopu, tj. vlastní
měření délky, nebo furikci tzv. protistanice, která je
při měření délky v pasivní součinnosti s řídicí stanicí.
Vnější vzhled obou stanic je ptaktickystejný.
Měřická
souprava s řídicí stanicí se staví na počátečním bodě,
měřická souprav~ s protistanicí na koncovém bodě
měřené délky. Celková váha každé soupravy i s příslušenstvím je asi 40 kg. Příkon elektrické energie
z baterie do přístroje je 48 W (6 V, 8 Á).
Velikou výhodou tellurometru je možnost rádiofonického dorozumívání mezi pozorovatelem ·řídicí stanice a protistanice na všechny měřitelné vzdálenosti.
Výkonnost tellurometru příznivě ovlifpuje ta okolnost, že měření je prakticky nezávislé na stavu počasí.
Měřeni je možno konat ve dne i v noci, za jasného počasí
i v mlze, v kouři,. v mracích i za mÍIného deště a v rozsa·
hu teplot -40 °C až +40 °C, a to bez podstatnéhovlivu na přesnost. Nejlepší povětrnostní podmiriky pro
měření představuje suché a slunné počasí s vánkem
ve směru vizury. Další výhodou tellurometru zejména
při měření kratších vzdálenos~í je, že rádiová vlná.
překonává i drobnější terénní překážky, jako řidší po.
rosty, křoví, koruny stromů apod.
•
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·1.2; Výpočet
měřených
délek
Při měření délek tellurometrem je měřickýmprvkem
doba šíření rádiových vln podél měřené vzdálenosti
tam a zpět, čili tranzitní čaS 't'. Způsob sestavení tran·
zitního času z údajů hrubých a.jemných čtení stupnice
osciloskopu je podrobně popsán v [1; stať 3.1.]. Ztranzitního času i se vypočte standardní vzdálenost D,
podle vztahu

_

20 km s přesností .0,5 mm Hg, pro vzdálenosti nad
20 kms přesností 0,1 mm Hg.
.
Matematická redukce M šikmé vzdálenosti Dn obsahuje 3 opravy
M = LI Sr
LlSk
LlS"
pro něž platí vztahy

+

LlS

=

_~{(HA-

't'.c,

D'--2-'

LlSk

v němž C ,značí rychlost šíření rádiových vln ve vakuu.
Z toho já zřejmé1 že standardní podmínky měření jsou
definovány. vakuem. Pro rychlost rádiových vln ve
,vakuu C byla ve výpočtech použita hodnota doporučená
XI. kongresem MUGG v roce 1957 v To~ontu
c· 299 792,5 km/sec ± 0,4 km/sec.
(2)
Fyzikální redukce standardní vzdálenosti byla prováděna výpočtem šikmé vzdálenosti Dn pro skutečné
~tmosférické podmínky podle vztahu

D,

Dn=--·

n

Pr(} výpočet indeX:ll lomu-n decimetrových rádi'ových
vln ve vzduchu byl zvolen na doporučení III vzorec,
který empiricky odvodil L. Essen a K. D. Froome
a který po převedení anglických jednotek na u nás
užívané jednotk,y teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu
nabyl tvaru
.
103,46
I 4744
')
N =n(
1). 108 = 273
+ t . ( P + . 273
+ t . e) , (,o)
kde

r

'.

(ť +'

)

= +

2

Dn

+

HB)2+

HA

+ HB

R'

D}

n,

Dna
24R2'

LlS, = -lfB'

~ .'YJ2 • Ic~s aj.

Y těchto

vzorcích značí HA a HB výšky v koncových
bodech měřené délky, vztažené k povrchu referenčního
elipsoidu, R střední poloměr Země, 'YJ elipsoidickou veličinua
a azimut měřené délky. Pro výpočet M
s přesností na mm stačí znát výšky HA a HB s přesností
0,1 m, R s přesností 10 km, zeměpisnou šířku cp pro
výpočet 'YJ s přesností na stupně a azimut a rovněž
s přesností na stupně. Oprava LlSrpyla počítána ve
formuláři, oprava LISk byla vyjmuta z tabulky a opra·
va LlS, byla zjištěna v nomogramu, sestaveném rovněž
ve Výzkumném ústavě geodetickém, topografickém
a kartografickém. Výsledná délka Dt, měřená tellurometrem-a vztaž()Ilá na povrch referenčního elipsoidu,
se pro danou sérii určí ze vztahu
Dt= Dn
M.
(7)

+

~. OvěřC)vaefzkonšky tellnrometrn
V trigonometrické síti

2.1. Výsledky měření a jejich zhodnocení
Vý~ky
měření délek př(ověřovací'Ch zkouškách
,
tellurometru-v
lokalitě Pecný a Jesenské jsou uvedeny
V těchto vzorcích značí symboly t a ť suchou a vlhkou
v tabulce 1. Délky v lokalitě Pecný jsou označeny
1
teplotu vzduchu ) ve ~O, p tlak vzduchu v mm Hg,
čísly 1 až 13, délky v lokalitě .1esenské mají označení
eťlak vodních par v mm Hg a e' tlak vodních par v mm
svých
koncových bodů AB až FG v souhlasu s obr. 1.
Hg při maximální vlhkosti vzduchu. Pro hromadné
výpočty výrazu N byly vzorce (3) a (4) upraveny na
W~
/
N= p. 10-3 • (2)
e . (3),
e = e' -'- p . 10-3 • (t - ť) . (1),

e • e' - 0,000 6606 . P . (t I" t').

1

872,8

. (4)

+

kde pro symboly (1), (2), (3) platí vztahy
(1) = 0;6606.

.(1 + 872,8
ť)

'

(2) = 103460 273 +ť
(3) = 103,46 • 4744
273
t 273
t
Výpočet výrazu N podle vZ2r_QU
(5) a (6) byl upraven
do formuláře, navrženého ve Výzkumném ústavě.
geodetickém,· topografickém a kartografickém, kde
byly také sestaveny tabulky symbolů (1), (2), (3) a e'
s krokem teploty 0,2 °0. Z uvedeného je zřejmé, že
meteorologickými prvky'pro fyzikální redukci délek
měřených tellurometrem jsou suchá á vlhká teplota
a tlak vzduchu. Obě teploty byly měřeny prakovým
vlhkóměrem2) a čteny s přesností 0,1 oe, tlak vzduchu
byl měřen polním aneroidem a čten pro vzdálenosti do

+

+

G
Obr. 1.

Dále značí DT ~itmetický průměr všech jednotlivých
měření tellurometrem
Dt, dt = Do - DT označuje
rozdíl délky určené geodeticky a měřené telluro·
metrem, Mo je střední chyba výsledného aritmetického
průměru DT a mo střední chyba jednoho měření čili
jedné série D;.
K vlastnímu měření je třeba říci, že některé délky
1) Suchou tElplotou vzduchu rozuml se jeho normálnl
teplota; vlhkou teplotou vzduchu rozumí se teplota od- - byly měřeny v několika dnech za různých atmosféricp.ařujlcích se vodnlch par .. '
kých podmínek: Ukázalo se, že měření tellurometrem
2) Prakový vlhkoměr je prakové pouzdro se dvěma
teploměry, z nichž jeden měří suchou a druhý vlhkou za změněných podmínek může vést ke z~ěně výsledků
tep-Iotu vzduchu.
. řádově až o 10 cm. Vzhledem k přesnosti přístroje je
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DT

Délka

1
2

8

~

5
6
7
8
9
10
11
12

18

.

960,959
1 790,796
2625,002
3 776,354
5 849,300
10 696,547
11 819,105
24 467,287
28254,461
29022,088
35 710,317
48655,926
52041,755

mo

Mo

m

;j;l,2
1,0
0,6
2,5
0,8
1,7
1,9
1,6
1,3
1,8
1,7
2,2
2,2

cm

±O,8
0,5
1,4
2,5
0,8
1,0
5,9
2,2,
4,5
1,5
1,2
0,9
0',4
1,7
1,1
1,0
1,1
3,8.

cm

±

,

dt

4,6
2,4
1,3
7,5
2,8
,,3,5
6,0
4,0
3,2
4,4
3,7
5,5
5,4

cm

2,1
2,3
3,4
7,9
2,0
2,4
14,5
7,0
11,1
3,8
2,8
3,0
1,1
4,2
2,7
3,3
2,6
9,4

cm

8,4
5,1
-10,2
+ 0,7
+ 7,3
0,8
+16,0
+ -9,5
+10,4
4,5
~20,6
+14,9
+32,5

cm

+ 4,5
--4,6
5,3
+14,2
+ 8,0
0,5
-17,9
+ 1,0
+ 8,0
-17,8
+ 3,2
+16,1
+ 0,6
+35,9
9,0
+32,3
+ 1,5
+ 8,2

cm

, I
-

AB
AO
AD
AE
AF
Ba
BD
BE
BF
BG
OD
OE
DE
DF
DG
EF'
EG
FG

6039,962
m
6286,871
9 380,408
17 338,478
31 506,709
6441,115
12191,139
21 104il05
37 155,334
27 384,156
6024,437
'15 005,381
8985,756 34 443,222
29 928,005
33633,651
35668,279
63 330,524

±

.

.

tato změna přiměřená. U opakovaných měření byla
dále podle možností provedena--záměnastanovisek
řídicí stanice a protistanice. Bylo zjištěno, že tato
záměna vede prakticky ke stejným výsledkům a že
vzniklé rozdíly zůstávají v mezích přesnosti metody
,a mají charakter nahodilých chyb. J~ to důsledek sku.
tečnosti, že i po záměně stanovisek obou stanic přichází rádiová vlna při nezměněné poloze obou koncových
bodů do styku s týmiž body zemského povrchu jako
před záměnou, tak~eflexní
vlivy jsou.v obou pří.
padech stejné. Ukazuje se, že pro přesné určení délky
je důležitější měřit za různých atmosférických podmí.
nék než provádět záměnu stanovisek řídiCí stanice
a protistanice. /
/
Z'výsledných délek Dt jednotlivých sérií bylo možUo
,učinit závěry (). vhodném počtu opakování měření.
Ukázalo se, že opakování měření téže délky za stejných
pozorovacích podrmnek vede většinou k 'nepatrným
rozptylům a malým středním chybám Mo i mo, cha.
rakterizujícím vysokou vnitřní přesnost měření. Při.
tom však všechny výsledky mohou být systematicky
posuIU1ty vůči sprá'\1né hodnotě. Proto nelze doporučit
měřit za stejných, pozorovacích podínínek větší počet
sérií než 3 až 4. Z hlediska přesnosti je mnohem důležitější, jestliže se měření provede při pokud možno
rozmanitých
pozorovooich' podmínkách
tak, aby
systematiqké vlivy určitých konkrétních podmínek
získaly v celém souboru-měření nahodilý charakter.
Střídání pozorovacích podmínek neznamená jen
střídání počasí a genní doby, ale též střídání pozo,.rovatelů li řídicí stanice. Pro většinu délek jsou rozdíly mezi
různým! pozorovateli nepatrné a mají charakter ob·
vyklých nahodilých chyb. Avšak v některých přípa.
dechjsou tyto rozdíly výraznější a je nutno přisoudit
jim charakter osobních chyb.· Nelze říci, že by osobní
chyba určitého pozoro'\1atele byla v těchto případech
systematicky kladná nebo záp.:>rná, nýbrž má jedno
znaménko jen 11jedné délky, ale tI jiné délky může mít
znaménko opačné. Osobní chyby se projevily zpra·
'\1idla u těch délek, kdy '\1důsledku značného útlumu
rá.diových vln a uroítých rušivých vlivů býlo přerušení

kruhové stopy na osciloskopu neostré a neklidné.
V takových případech bylo, čtení s~upníce osciloskopu
někdy velmi nejisté a bylo přirozeně ovlivněno tím,
jak který pozorovatel vyladil modulační frekvenci A
a podle čeho posuzoval počátek přerušení kruhové
stopy. Systematické chyby toho druhu se však stávají
při střídání pozorovatelů nahodilými. Vzhledem k ve·
likosti rozdílů mezi různými pozorovateli, které jen
zcela výjimečně přesahují hodnotu 10 cm, má střídání
pozorovatelů své opodstatnění jen u vysoce přesných
délkových měření, kdy je snaha využít maximálních
možností přístroje:-. Z tabulky 1 je vidět, že střední chyby Mo aritme·
tických průměrů DT ze všech sérií i střední chyby mo
jedné série ••.které charakterizují mtřní přesnost měření, jsou poměrně malé á ve většině případů pod.
statně menší, než vyplývá z rovnice (1). Pozoruhqdné
je, že velikost těchto středních ohyb roste, čím více
se pro daný soubor měření střídají pozorovací pod.
mínky, tedy čím více se aritmetický průměr DT
blíží ke spr~vné hodnotě. Největší hodnoty dosahují
obě střední chyby u délky BD, kde poměrně veliký
rozptyl výsledků byl způsoben neobyčejně proměnlivými atmosférickými podmínkami během měření ar
hlavně výraznými reflexními jevy u některých nosných frekvencí. Rozptyl výslédků i velikost středních
chyb Mo a mo pro daný soubor měření závisí tedy
jédnak na způsobu střídání pozorovacích podmínek,
jednak na reflexních vlastnostech terénu mezi oběma
koncovými body měřené délky. Proto nelze váhy délek
měřených tel1uromEltrem pokládat za úměrné převrá.
ceným hodnotám čtverců středních chyb.
.
Významnou veličinou pro posouzení přesnosti měře·
ných délek jsou rozdíly" dt = Do ~- DT, plynoucí ze
srovnání geodeticky určených a tellurometrem měře·
ných délek. Y celém souboru 31 délek, měřených tellurometrem v trigonome~rické síti, jsou tyto rozdíly
18krát kladné a 13krát záporné. Lze tedy soudit, že ve
výsledných délkách DT nejsou obsaženy výrazné systa.
-matické chyby. Z uvedených 31 hodnot jsou rozdíly
dt v 19 případech pod 10 cm, ve 28 případech do20 cm
a ve 3 případech nad 30 cm (+32,5 cm, +35,9 cm,
+32,3 cm). Opakované měření u jedné z těchto
3 délek EF potvrdilo původní výsledek a tudíž i po·
měrně vysoký rozdíldt. Pro vysvětlení těchto vyso·
kých rozdílů, které se"y'elmi výrazně odlišují od ostat·
ních hodnot, je možno uvést tito skutečnosti:
U některých délek jsou klimatické a topografické
- podmínky podél dráhy paprsku tak rozmanité, že
měření meteorologických prvků jen na koncových
bodech měřené vzdálenosti -dává naprosto nerepre.
zentativní hodnoty. Dále je třeba připustit, že také
'čtení suché a zejména vlhké teploty na prakovém
vlhkoměru může obsahovat chybu až 1
Přitom
i' vlhký teploměr
projevuje tendenci udávat systema.
ticky vyšší hodnoty, nežli jsou hodnoty správné, což
vede k vyšším údajům vlhkosti, k yětšímu indexu lomu
rádiových vln, ke kratším '\1zdálenostem DT a nakonec
k většim rozdílům d, kladného znaménka. Tato tendence je zvláště závažná u rádiových dálkoměrů,
protože malá -změna vlhkosti způsobuje u rádiových
vln poměrně velkou změnu indexu lomu a u dlouhých
vzdáleností též'větší změnu délky. Je možno konstato·
vat, že při ověřovaclch zkouškách tel1urometru '\1trio
gonometrické síti se zmíněná tendence \v malé míře
projevila, jak plyne z převládajícího znaménka a z ab·
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solutních hodnot rozdílů dt• Proto lze doporučit, aby
při přesném měření dlouhých vzdáleností byly údaje
polního prakového vlhkoměru sousta.vně ověřovány
spolehlivým staničním vlhkoměrem. Konečně je nutno
při vysvětlování rozdílů dt vzít v úvahu, že i délky
trigonometrických stran Do mají své chyby. Uvedené
3 hodnoty rozdílů dt, převyšující 30. cm, se vztahují
k délkám stran základní trigonometrické sítě. Při
střední chybě v poloze bodu této sítě ±5 cm může mít
délka trigonometrické strany v nepříznivém případě
chybu až 10 cm. Projeví-li se tato chyba v opačném
smyslu než obě předešlé chyby fyzikální redukce (nereprezéntativnost
meteorologických dat a. chybný
údaj vlhké teploty), je možno vysvětlit rozdíly dt
řádově až 30 cm veliké.
Bylo již řečeno, že u délky BD se projevily na některých nosných frekvencích -wazné
reflexní jevy.
Při tomto měření byly obě stanice postaveny na věžích
o výškách: li bodu B 13,5 m a u bodu D 10,5 m a
střední výška Yizury nad terénem byla asi 150 m.
Měření bylo provedeno v šesti úplných sériích dvěma
l'0zorovateli, při čemž u první, třetí a páté s~rie byla
nosná frekvence měněna po ~ dílku v rozsahu 4,0 až
9,5' dílků stupnice a u druhé,-čtvrté a šesté série měla
změna 'nosné frekvence krok rovněž ~ dílku, ale
rozsah 8,0 až 13,5 dílků stupnice. Křivky, znázorňující
průběh jednotlivých řad jemných čtení, mají u všech
sérií vyhovující charakt~r. Výsledné dé,lky jednotlivých sérií :mají poměrně veliký rozptyl přes 36 cm
a jejich cť-kový aritmetický průměr se liší od délky
trigonometrické strany o dt = -17,9 cm. Vzhledem
k délce vizury 12,2 km není tento výsledek již zcela
uspokojivý, ale je ještě použitelný.
Ve snaze ověřit uvedené výsledky by1e)provedeno
nové měření délky BD za podstatně odlišných atmosférických podmínek (jasno, klidno, slunečno). Obě stanice
byly postaveny na týchž r koncových bodech jako
původně, jen řídicí stanice na koncovém bodě D
nebyla umístěna na věži, nýbrž na' stativu. Tím klesla
Výška paprsku v bHzkosti bodu D z 10,5 m na 1,4 ni,
avšak střední výška vizury nad terénem se nezmenšila
nijak podstatně. Při měření se opět projevily mezi
jednotlivými nosnými frekvencemi značne rozptyly
a výsledné délky jednotlivých sérií byly průměrně
o 2,lm větší než délka. trigonometrické strany. Tento
rozliíl upozorňuje zřejmě na to, že při měření nastal
intenzívní odraz rádiových vln od terénu a že tel1urometrem byl určen tranzitní čas nepřímého, odraženého
paprsku, kterým byl přímý paprsek zahlcen. Studium
podélného profilu vizury a reflexních možností terénu
ukázalo, že vzhledem k uvedenému prodlouž~ní délky
mohly odrazy nastat v blízkosti koncového bodu D,
což potvrzuje změna výšky stanoviska v tomto bodě.
Z těchto zjištění plynou dva závěry: Především je
vidět, že intenzívní odraz rádiových vln od terénu a
vznik nepřímé dráhy paprsku může být v některých
případe~h odstraněn změnou výšky stanoviska jen
jedné stanice. Dále je vidět, že vizury, které mají
výhodnou polohu pro optická měření, nemusí vyho.
vovat pro měření tel1urometrem. Velká. výška vizury
nad terénem, která se u optických. měření posuzuje
příZnivě, při měření délek -tel1urometrem snižuje
přesnost a .zvýšuje pravděpodobnost
intenzivních'
reffexnfch jevů. Je zřejmé, že se při rekognoskaci sítě,
určené k zaměření tel1urometrem, postupuje podle jiných zásad než při rekógnoskaci triangulač!1Í sítě.

, Pro zjištění případné součtové konstanty tel1urometru, čili tzv. indexové opravy, byla dvakrát určena
za totožných pozorovacích podmínek v několika sériích
vzdálenost AO, a \0 jednak vcelku, jednak jako součet dvou úseků. Označíme-li výsledek určení vcelku
DAO a výsledek určení s mezibodem ,uprostřed D.4MO,
dostaneme pro dané pozorovací podmínky tyto
hodnoty:
'
D.4o = 6286,896 m ± 0,6 cm,
DAÁfO= 6286,913 m± 1,1 cm.
Rozdíl obou výsledků d = DAO - DAMO = -1,7 cm
je v mezích obvyklých rozdílů mezi.,aritmetickýmiprůměry měřeni téže délky v různých dnech. Z toho lze
soudit, že délky měřené tel1urometrem- nevyžadují
žádnou indexovou opravu a že součtová konstanta
přístroje je rovna nule. Tento závěr potvrzují výsled.
ky ověřovacích zkoušek tel1urometru v trigonomet.
rické síti.
2.2 Vyrovnáni
délkově měřené sítě
Délky, měřené tel1urometrem při jeho ověřovacích
zkouškách v lokalitě Jesenské, tvoří souvislou a uzavřenou síť, která dává možnost samostatného délkového
vyrovnání (obr. I). Síť obsahuje 7 přebytečných délek,
takže pro její vyrovnání je nutno sestavit 7 rovnio
závislosti. V zájmu zjednodušení výpočtů byly všechny
rovnice závislosti vyjádřeny V. jednotném tvaru,
platném pro délkově měřené čtyřúhelníky s oběma
úhlopříčkami [2; str. 95-100]. Jsou to čtyřúhelníky:
ABOD, ABOE, AODE,. F ADE, FBDE, GBDE a
GBFE. V našem případě byly zavedeny do vyrovnání
všechny délky se stejnou vahou.
Výsledky samostatného vyrovn~ní délkově měřené
sítě jsou uvedeny v tab. 2. Zde značí DT délku měře~,
nou, dt - Do - DT rozdíl délky geodeticky určené
a tellurometrem měřené, v opravu délky z vyrovnání
sítě, Dv = DT
v délku vyrovnanou a dD = Do - Dv
,rozdíl délky geodeticky určené 'a délky vyrovnané.

+

AB

Aa

AD
AE
AF

Ba

BD

BE
BF

BG
OD
OE
DE
DF

DG
EF
EO
FG

6 039,962 m
6286,871
9380,408
17 338,478
31 (i06,709
6441,115
12191,139
21 10l,605
37 155,334
27 384,156
6024,347
15 005,381
8985,756
34443,222
29 928,005
\33 633.,651
35 668,279
63 330,524

l
+ 4,5 om ' + 3,9 oml 6040,001 ml + O,6<'m
- 4,6
- 3,7
6286,834
- 0,9
- 5,3
- 4,3
9 380,365 - 1,0
+ 14,2
+ 8,3
17 338,561
+ 5,9
+ 8,0
- 1,2
31 506,697
+ 9,2
- 0,5
+ 9,3
6441,208
-9,8
-17,9
- 9,8
12191,041
- 8,1
+ 1,0
- 1,3
21 104,592
+ 2,3
+ 8,0
- 1,6
37 155,318
+ 9,6
-17,8
- 0,5
27384,151
-17,3
+ 3,2
+ 3,1
6 024,378
+ 0,1
+16,1
+ 4,9
15005,430
+ 11,2
+ 0,6
-10,2
8 985,654
+ 10,8
+35,9
+ 6,3
34443,285
+29,6
- 9,0
+ 2,2
29928,027
-11,2
+32,3
- 3,5
33633,616
+35,8
+ 1,5
- 1,3
135668,266
+ 2,8
+ 8,2
- 0,5
63330,519
+ 8,7

Výsledky vyrovnání je možno dále charakterizovat
několika čísly: Střední chyba délkl. po vyrovnání
m,=

±

V

[vv]

r

. ±8,4 cm, kde r je počet rovnic

,

závislosti. Střední oprava z vyrovnání mD -

::l:

V[:]

.

=

= ± 5,3 cm, kde n je počet všech délek, Z tab. 2 je
dále patrno. že ze všech 18 vyrovnávaných délek se
rozdíly d, vyrovnáním zmenšily v 9 případech a zvět·
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šily rovněž v 9 případech. Celková hodnota, b kterou
se rozdíly
vyrovnáním zmenšily, je 44,8 cm; cel.
ková hodnota, o kterou se rozdHy dl vyrovnánim zvět.
šily, je 31,1 cm. Střední hodnota rozdílů dl před vyrov.
, nánfru je mdl= ±14,5 cm; střední hodnota rozdHů d~po
vyrovnáni je mdu= ± 13,5 cm. Z těchto údajů plyne, že
se rozdíly dl geodeticky určených a tel1urometrem mě.
řených délek vyrovnánim sice zmenšily, ale nijak pod.
statně. Toto zjištěni svědčí o tom, že délkově měřená
síť tvoří poněkud jinou konfiguraci bodů než úhlově
měřená síť. Stejný závěr byl konstatován při vyrov·
náni délkové sítě, měřené geodimetrem NASM·2A
[3; str. 331, 2. od,st. sh.]. .

at

2.3. Srovnání

úhlů triangulačnioh
ní ch

a trilaterač.

Pro posouzeni vzájemného vztah\! délkově měřené
sítě se sítí triangulačni a délkově měřené sítě před
vyrov~áním a po vyrovnáni byly všechny úhly rozvillovací základnové sítě u Jesen~kého srovnány s-úhly,
vypočtenými z měřených a vyrovnaných aélek. Měře·
né úhly byly převzaty z triangulace základnové roz·
vinovací sítě a základní trigonometrické sítě, počítané
úhly byly získány ze vztahu
cos <i P , SP Hl =

D2Sp,

+ D~PHl
2 D

-

D},PHl

D

. sp,·

8P'+1

Srovnáni triangulačníoh a trilateračních úhlů je pro·
vedeno v tab. 3. Úhly jsou v ní označeny třemi písme.
ny, obecně P,SPH1, při čemž v souladu s popisem
obr. 1 prostřední písmeno značí vrchol úhlu a krajní
písmena označují koncové body úhlových ramen. Ve
sloupci označeném U G jsou uvedeny úhly z triangulace,
UT úhly vypočtené z délek měřenýoh tellurometrem
a U y úhly vypočtené z vyrovnaných délek. V dalších
sloupcích značí dUGT= UQUTrozdily úhlů trian·
gulačnich a 'počítaných z měřených délek, dUGy =
UG - Uy rozdíly úhlů triangulačnich a počítaných
z vyr~vnaných délek,' dU vr= U y - UT rozdíly úhlů
Ta.b. 3.\:
Úhel

BAO
OAD
BAD
OBA
OBD
DBA
BOA
AOD
BOD
ADC
ADB
BDO
ADE
DBF
DBG
BDF
BOO
EBF
EBG
,FBG
FOO'
BEF
BEG
FEG
BFD
DFE
BFE
BGD
OOE
BGE

I

počítaných z vyrovnaných a měřených délek. Průměr.
ná délka úhlových ramen je označena Dm.
Tab. 3 je rozdělena na dvě části: v horni části jsou
srovnávány Úhly základnové rozvinovaCí sítě o průměrné délce stran 7,84 km, v dolní části je srovnáni
provedeno pro úhly základni trigonometrické sítě
o průměrné délce stran 29,14 kru. Především tabulka
ukazuje, že se velké úhlové rozdíly (větší než 5") vy·
skytují jen tam, kde má síť -geometricky nepříznivý
tvar. Z úhlových rozdílů dUGT a dUGy je dále vidět,
že se v délkově měřené síti úhly vyrovnáním přiblížily
k úhlům triangulačním, a to u rozvinovací sítě o poměrně krátkých stranách velmi pronikavě, kdežto
u základní sítě o dlouhých stranách jen zcela nepod,.
statně. S prudkým vzrůstem průměrné délky strany
u -základní sítě ve srovnání s rozvinovací sítí podstatně
klesly úhlové rozdíly dU GT a dU vi. Tento výrazný
pokles svědčí o tom, že chyby v délkách měřených
tellurometrem nejsou úměrné jejich velikostem, ale
závisí na nioh poměrně málo. Toto zjištěni vede
k závěru, že při trilateraci tellurometr lépe uplatni
svou přesnost u sítí o dlouhých stranách než u sítí
podrobných. Nepatrný pokles úhlových rozdílů dUGy
se vzrůstem délky strany ukazuje, že se korelace mezi
délkami stran měřenými tellurometrem
a jejich
ohybami vyrovnáním zvětšuje. Hodnoty úhlových
rozdílů před vyrovnánim i po něm jsou však pro ob,a
druhy "Sítí takové, že zůstáv~ v platnosti závěr
předešlé stati o poněkud odlišné konfiguraci bodů
délkově měřenésíM.
Z údajů tab. 3 je možno ještě učinit závěr o přibližné
přesnosti v poloze bodů základní trigonometrické sítě
zaměřené tellurometrem. Střední opravaúhlJ,r délkově
měřené základrií sítě, plynoucí z jejího samostatného
délkového vyrovnání, je ± 0,98". Této hodnotě odpo.
vídá podle zákona 'O přenášení chyb nejistota ve směru
±0,69". Při průměrné délce stran základni sítě v dané
loklllitě 29,14 km je nejistota v poloze bodu ± 9,7 cm.
Je·li středni polohová chyba trigonometrického bodu
celé základní sítě ± 5 cm, plynoucí z jejího úhlového

Srovnáni úhl6 trlangulaěnich a trllateraěnich
-

UG
62°57'59,13"
39 20 14,54
102 18 13,63
60 2322,09
11 3841,12
484440,98
56 3838,94
99 14 53,82
155 53 32,73
41 2451,71
I 28 57 05,72
12 2745,90
141 2840,58
~67 4559,68
89 4528,88
93 06 32,25
66 12 15,86
63 42 27,16
93 49 01,37
157 31 28,53
159 1848,11
82 0333,91
49"5958,80
132 03 32,71
1907 29,05
1506 :'11,19 '34 14 00,24
24 02 16,85
12.0846,04
361102,89

UT

Uy

62°57'59,12"
39 20 12,36
102 18 20,90
60 2324,51
11 3825,36
48 4436,91
56 3836,37
99 14 55,94
155 5405,26
412451,70
28 5102,19 '
12 27 29,38
141 2831,15

62'58'02,81 "
39 20 14,26
102 18 16,99
60 2320,46
11 3841,95
484438,69
563836,74
9914 53,99
1555Ho,45
41 24 1,75
28 57 04,32
12 2747,60
141 2846,12

67 45 54,76
894525,62
93 0635,38
66 12 16,95
63 42 24,45
.93 4858,34
157 31 22,07
159 1854,13
82 0335,53
49 5959,55
132 03 34,77
19 07 29,87
150631,38
34 14 00,02
240217,42
12 0846,14
36 11 02,12
Rozvinovaci

Středni hodnoty

rozdlltl

•

'"
ZéJdadni Bie

I

67 45 55,99
894526,85
93 0634,67
66 12 16,53
63 42 24,25
93 4858,33
157 31 22,60
-159 18 50,95
82 03 35,73
49 5969,59
132 03 35,33
190729,34
15 0630,68
34 14 00,02
24 02 16,62
12 0845,47
36 1102,08

Bit:

~

dUGT

,dUGy

dUYT

+ 0,01"
+ 2,18
- 7,27
- 2,42
+15,76
+ 4,07
+ 2,57
- 2,12
-32,53
+ 0,01
+ 3,53
+16,52
+ 9,43

-3,68"
+0,28
-3,36
+1,63
-0,83
+2,29
+2,20
-0,17
+2,28
-0,04
+1,40
-1,70
-5,54

+ 3,69"
+ 1,90
- 3,91
- 4,05
+16,59
+ 1,78
+ 0,37
- 1,95
-34,81
+ 0,05
+ 2,13
+18,22
+14,97

6,16
7,83
7,71
6,24
9,32
9,12
6,36
6,16
6,23
. 7,70
1°,78
9,11
9,18

+
+
+
+
+
+
+

4,92
3,26
3,13
1,09
2,71
3,03
6,46
6,02
1,62
0,75
2,06
0,82
0,19
0,22
0,57
0,10
0,77

+3,69
+2,03
-2,42
-0,67
+2,91
+3,04
+5,93
-2,84
-1,82
-0,79
-2,62
-0,29
+0,51
+0,22
+0,23
+0,57,
+0,81

+
+
+
+
+
+
-

24,67
19,79
23,32
21,06
29,13
24,24
32,27
32,19
27,37
28,39
34,65
35,80
34,04
35,39
28,66
32,80
31,53

, ±1l,67"

±2,47"

± 12.72"

7,84

±2,39"

± 0,98"

29,14

± 2,96"
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-

1,23
1,23
0,71
0,42
0,20
0,01
0,53
3,18
0,20
0,04
0,56
0,53
{I,70
0,00
0,80
0,67
0,04

Dm(kml
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vyrovnání, platna i v dané lokalitě, lze soudit, že
tel1urometrem zaměřená základní síť, má přibližně
poloviční přesnost. Přitóm samozřejmě zaměření dané
sítětel1urometrem proběhlo několikanásobně rychleji
než jeji úlůové zaměření.
přesnosti
tellur ometru &j ge9di.
metru
Měření tel1urometrem MRA 1jCW v lokalitě Pecný
. aJesenskévroce 1960aměřenígeodiinetrem
NASM-2A
v týchž lokalitách v roce 1959 um,ožňuje ~rovnat
délky, měřené oběma přístroji. Toto srovnání je obsa.
hem tab. 4. V ní značí DG délku měřenou geodimetrem,
dg= Do- DGrozdíl délky geodeticky určené a geodimetrem měřené, DT délku měřenou tel1urometrem,
dt = Do~ DT rozdíl délky geodeticky určené a tel1uro.
. metrem měřené a dgt = DG - DT rozdíl délky, mě.
řené geodimetrem-a tel1uroII1etrem. Pro sestavení této
tabulky byly délky měřené tel1urometrem vyjmuty
z tab. 1 tohoto pójÉldnání a délky měřené geodimetrem
byly převzaty z [3; átr.-329,tab. 1].

Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2.4, Srovnání

Dél·

ka

DG

dg

2
3
4
6

1790,734 m
2624,927
3776,363
584.9,359

+l,lcm
-2,7
-0,2 '
+1,4

AB 16 040,010
AO
6286,826
AD
9380,304
BO
6441,121
OD
6 024~361
BD 12 190,963
8985,690
DE
'BE 21 104,1124

-0,3
-0,1
+5,1
-1,1
+1,8.
, -0,3
+7,2
+9,1

DT

1790,796 m
2625,002
3776,354
5 849,~OO

6039,962
6286,871
9380,408
6441,115
6 024,347
12 191,139
8985,756
21 104,605

dt

5,1 cm
-10,2
+ 0,7
+ 7,3

+ 4,5
- 4,6
5,3
-0,5
+ 3',2
-17,9
+ 0,6
+ 1,0

dol

+
+

6,2 cm
7,5
0,9
5,9

+ 4,8
- 4,5
-10.4
+ 0,6
+ 1,4
,-17,6
."-. 6,6
8,1

Z tab. "4 je ihned zřejmé, že rozdíly d~ jsou podstatně
menší než rozdíly dt a že rozdíly dgt jsou číselně velmi
blízké rozdílům dto Střední hodnoty .jednotlivých
rozdílů jsou: ffl,dg -±3,8
cm, m.dt
7,0 cm, mgt
= ± 7,6 cm. Vzhledem k tomu, že. střední hodnota
mdg 'je nepříznivě
ovlivněna posledními dvěma a poměrně vysokými rozdíly dg, je možno na základě srovnání délek vyslovit závěr, že· přesnost geodimetru
NASM·2A je nej~éně dvakrát vě.tŠí než přesnost
tel1urometru;
Přesnost obou dálkoměrů je však možno srovnat
ještě podle jiných údajů. Při vyrovnání délkové sítě,
měřené tel1urometrem v lokalitě Jesenské, je střední
oprava z vyrovnání m~= ± 5,3 cm. Při vyrovnání
části této sítě, měřené gecidimetremNASM-2A,
je
'atřední oprava z vyrovnání m~- ± 5,8 mm [3; str.
331, 5. ř.sh.]. Střední oprava úhlu, plýnoucí'z vyrovnání délkové sítě měřené tel1urometrem, je ± 0,98".
Střední chybil.vyrovnaného úhlu, plynoucí z vyrovnání
délkové sítě měřené geodiníetrem NASM-2A,je
± 0,25" [3; str. 331, 6. ř. sh.]. Z těchto čísel je opět
\ vidět, ~. přesnost geodimetru je několikanásobně
vYšší než přesnost tellurometru.
.
Konečně pro srovnání přesnosti obou přístrojů
sledujme průběh ~ěření téže délky jeďnak tel1urometřem, jednak geodiinetrem, Jde o délku AO v l()kalitěJesenské, která je geodetickou základnou měřenou
invarovými dráty. Průběh měření tel1urometrem .po
vyrovnání délkové.sítě je sestaven v tab:'5, v níž',
značí Dt výsledné délky jednotlivých sérií, d =

=±

•

8.8.1960

,

--7.
8.
9,
10.
11.
12.

17.8.1960

6286,812
810
826 '
835
788
815

13.
14.
15.
16.
17.
18.

25.8.1960

6 286,878
873
861
845
851
845

19.
20.
.21.
22;
23.
24.

13.9.1960

,

.

~--_._-

I

v

..

-5,3
-4,8
-3,6
-2,0
-2,6
-2,0

-4,4
-3,9
-2,7
-1,1
-1,7
-1,1

-2,0
-3,3
+1,6
-1,4
+1,0-3,4

-1,1
-2,4
+2,5
-0,5
+1,9
-2,5

-0,9

cm

-.

+0,6 cm
+2,1
+3,2
+1,2
-1,1
-0,3
-----~.
+2,2
+2,4
+0,8
-0,1
+4,6
+1,9

,

+r,3
+1,5
-0,1
-1,0
+3,7
+1,0

-

m

I

-0,3
cm
+1,2
+2,3
+0,3
-2,0
-1,2

6 286,845
858
809
839
815
859

1?286,834

I

d

6286,828 m
.813
802
822
845
837

,

I

Tab. 4.
Srovnáni měřeni g-eodimetrem a tellurometrem

Dt

Datum

I

.

0,0 cm

-. Do"'::'" Dt rozdíly geodeticky určené délky a jednotlivých měření a v opravy délek vzhledem k! jejich
aritmetickémupr~ěru.
Pr'i!.běh měřellf téže délky
geodimetrem NASM.2A je uveden se stejným označením v [3; sk 334, tab. III]. Výsledek měření telluro·
metrem je charakterisován,..:ú.da.ji: dt = -0,9 cm,
Mo = ± 0,5 cm";,mo ==±2,3 éll: Měření geodimetrem vede k těmto výsledkům: dt = -I, mm, Mo =
= ± 1,5 mm, mo = ± 10,6 mm. Při měření tel1urometrem je rozpětí výsledků 9,0 cm, při měření geodimetrem je 5,1 cm .. Na. základě všech těchto čísel je
možno vyslovit celkový závěr, že přesnostgeodimetru
NA8M-2A, je nejméně dvakrát větší než přesnost
tel1urometru.
polygonového
pořadu
tellurometrem
Měření délkové sítě tellurometrem v lokalitě Jesenské dává možnost stanovit přesnost tel1urometru
při zaměřování polygonových pořadů o dlOUhých
stranách (5-10 km). Za tím účelem byly mezi body
B a E propočteny 3 různé polygonové' pořady:
B-D-E,
B__A-D-E,'
B-O-D-E
(obr. 1).
.K tomuto výpočtu bylo použito délek měřenýc4
. tel1urometrem a měřených úhlů, převzatých z trian~
gulace základnové rozvinovací sítě. Výpočtem uv:ede.
ných polygonových pořadů, který byl proveden
. jednakpomocí měřených, jednak pomocí vyrovnaných
délek, byla třikrát určena délka spojnice koncových
bodů BE. Z těchto tří výsledků byl vypočten obecný
aritmetický průměr, při čemž první:mu byla přisouzena
váha 3, druhému váha 1 a třetímu váha 2. Stalo se tak
vzhlBdem k počtu délek, které se uplatňují v jednotlivých pořadech, a vzhledem k velikosti vybočení pořadů od přímé spojnice [3; str. 331, 5. ř. zd. - str. 332,
3. ř.· sh.]. Výsledná délka Su byla pak srovnána
s výsledkem přímého měření spojnice kougových bodů
Du, pak a délkou trigonometrické strany LBE a s délkou určenou geodimetrem. GBE /a ve všech případech
byly stanoveny jejI rozdíly' od uvedených hodnot.
.sestavení všech výsledků je obsaženo v tab. 6.
Z tab. 6 je zřejmé, že výpočetpolygonového pořadu
pomocí vyrovnaných délek vede k přesnějším výsled.
kům než výpočet póňioCt měřených déIft. Oba případy
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Veličina

jiným nezávislým způsobem, např. geodeticky. nebo
geodimetrem, jsou' důsledkem jen nepřesné hodnoty
:rychlosti rádiových vln, použité ve výpočtech délek.
Rovnici pro výpočet délek měřených tellurometrem
můžeme ve smyslustati
1.2. vyjádřit souhrnným
vztahem
...'

Vf"",,,
'vyrovnaných
délek

m''''''.'h Mrek I
PořadB~D-E
Pořad B-A-D-E
Pořad B-C-D-E

21 104,775 in
21104,615 ln
21104,570 m

21 194,575 m
21 104,501 m
21104,589 m

-

n

.u,:-

Obecný prf1měr SBE'
Středni chyba mBE

,21 104,680 m
±6,8 cm

21104,567 ID
±2,6 cm,

,

Přimé mljřeni DBE
RozdilDBE -SBE

21 104,605 m
-7,50m

21 104,Ml2/m+2,5 cm

,Geodet. křivka LBE
RozdilLBE -SBE

21 104,615 m
-6,5 cm

21104,615 m
+4,8 cm

Geodimetr GBE
RozdilGBE -SBE

21104,524 m
-15,6 cm

21 104,524 m
-4,3 cm

C.'i

-2-.n

Z výsledků měření tellurometrem je možno určit opra·
venou hodnotu rychlosti rádiových vln ve vakuu
Co = c
(Jc a s její pomocí též opravenou délku Do
podle vZtahu

+

r

Do = co'

Vn

2.6. Určení

rýchlosti

rádiovýchvln

.

'i

2.n

je možno posuzovat tak, že výpočtem polygonového
pořadu flDmocí měřených délek se získávají údaje
ó přesnosti volného pořad-tl, kdežto výpočet pomocí
vyrovnaných délek poskytuje údaje o přesnosti obóustranně připojeného pořadu. Vzhledem ke způsobu
šu'ení chyb v polygonovýchpořadech 'volných a připojených je možno střední polohovou chybu konpového
bodu volného' pořadu charakterizovaf
přibližným
vztahem: mWII = ± 5 . n (cm), kdežto pro střední polohovou chybu polygonov~ho .bodu oboustranně připojeného pořadu lze přijmout přibližný vztah: m,!y =
= ± 5.
(cm), kde n značí počet polygonových
stran k uvažO'ffillému bodu.
, Skutečnost, že výpočet polygonového pořadu po. mocí vyrovnaných délek vede k přesnějším výsledkům
než výpočet pomocí měřených délek, je v plném soula·
- du se závěry předešlých statí 2.2. a 2.3., v nichž bylo
konstatováno, že délková síť měřená tellurom~trem se
vyrovnáňím přibližuje k síti trigonometrické a tím
zpřesňuje. Proto lze doporučit zásadu, -aby měření
tellurometrem byla pokud možno vždy rozvržena tak,
aby poskytovala možnost vyrovnáni.
,

Výsledkůměřeňí
délektellurometre!U
v trigono.
metricki síti jEt možno použít k odvození rychlosti
šíření elektromagnetických ,:ln ve vakuu. Přitom je
nutno vycházet z předpokladu, žeL'ozdily d v hodnotách délek, měřených tellurometrem ,a určených

+M,

+ M.

(11)

Opravu rychlosti (Jc lze odvodit z podmínky, že so\illet
čtverců rozdílů v geodeticky nebo jinak nezávisle
určených délek Dg a opravených délek Do je pro daný
soubor měřeňí minimální, tedy [pvv] = min., kde
v = Dg - Do. Rozdíly v lze pomoci (10) a (11) vy.
jádřit ve tvaru
v = -k . ()c
d,
(1~)

+

• 'i

kde k

= -2--

,-

.n

a d ~ Dg -

Dt.

Podmínka

bude splněna tehdy, když opravá rychlosti
(12) bude určena ze vztahu
'
[pkd]
(Jc =
[Pkk] •

(Jc

minima v rovnici

+

Střední chyba opravené hodnoty rychlosti rádiových
vln se vypočte ze vztahu
ma =

m

V [Pkk]

, kdem

= ±

V

[pv'v] •
n-l

Naznačentm postupem byla určena ryclilost rádio·
vých vln ve vakuu pro různé soubory měřeňí se stej.
nými vanami. Především byl výpočet proveden, pro
všechny délky, měřené tellurometrem v lokalitách
Pecný a Jesenské při jeho ověřovacích zkouškách
v roce 1960. Do druhého .výpočtu byly pojaty jen
délky, měřené telluroníetrem v lokalitě Pecný. Další
dvě hodnoty rychlosti rádiových vln byly odvozeny
jen z délek rozvinovaci základnové sítě u Jesenského,
ato jednak měřených, jednak vyrovnaných. Pátý
soubor tvoří jednotlivá měření telluroIIImrem geode.
tické základny AO v lokalitě Jesenské po vyrovnání
délkově měřené sítě, která jsou uvedena' v tab. 5
tohoto pojednání. Šestý výsledek byl získán ze srov·

c'

Rychiost lliřeni elektromagnetických

vln

.

Soubor m.ěřeni
1.

~

V.ěechna měřeni tellurometrem
LokalitaPecnÝ + Jesenské.

2.

Měřeni tellurometremv

3.

Měřeni tellurometrem
.nim.

v trig.siti

Co
v roce
_. 1960.

lokalitě Pecný.

.

v lokalitě' Jesenské před vyrovná-

~c

mg

299 793,Zl km/s

±:0,26 km/s

299 793,26 km/s

±0,40 km/s

299 793,18 km/s

±0,36 km/s

"

-0,71 km/s
-0,76 km/s

.

~,68km/s

"

4.

Měřeni tal1urometrem v lokalitě Jesenské po vyrovnáni.

299 793,1~ km/S"

±0,33 km/s

-0,68 km/s

5.

Měřeni teUurometrem
rovnánl.
~

299 792,08 km/s _

±:0,22 km/s

+0,4.2 km/s

Porovnáni měřeni geodimetrem 'z roku 1959 a tellurometrem z,roku 1960.
.

299 790,891>;m/s

±0,60 km/s

+1,61 km/s

Měřenfgeodimetrem

299793,14 km/s

±0,33 km/s

-0,64

299 792,45 km/s

±0,07 km/s

+0,06 km/s

-6.. '

geodetické základny AC po vy·

'.',

7.

--Měřeni geodimetrem
8.

vtrlg.siti

v r. 1959.

km/s

---geodetické zá,kladnyAC v r. 1959.
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náni měření tel1urometrem a geodimetrem NA8M-2A
které je obsaženo v tab. 4 tohoto pojednání. Výsledné
hodnoty rychlosti rádiových vln ve vakuu jsou sesta·
veny v tab. 7. V ni jsou připojeny k výsledkům uvede·
ných šesti souborů měření ještě další dvě hodnoty,
plynoucí z ověřovacích zkoušek geodimetru NASM·2A
v roce 1959. Přitom sedmá h,odnota reprezentuje všech·
na měření geodimetrem, u nichž bylo možné srovnáni
s geodetickými udaji, kdežto osmá hodňota byla
odvozena z jednotlivých měření geodetické základny
AC geodimetrem. Oba posledni' výsledky byly pře.
vzaty z [3; str. '333, 3. odst. zd.].

losti rádiový~h vln ve vakuu, plYnoucí z ověřovacích
zkoušek tel1uroÍnetru v roce 1960, můžeme považovat
Co = 299793,2 km/sec

± 0,3 km/sec.

(13)

,Na základě výsledné hodnoty (13) můžeme učinit
závěr o přesnosti, s jakou je definován rozměr dané
délkové sítě měřené tel1urometrem. Protože hodnotu
rychlosti elektromagnetických vln (2) je nutno pova.
žovat za správnou, je relativnf přesnost rozměru sítě
vyjádřena poměrem ~,

c

který pro hodnotu (13) vede

Ji výsledku 1 : 430 000. Tato přesnost, plynoU:cí ovšem

V tab. 7 je vidět, že výsledné hodnoty Co rychlosti
rádiových vln ve va~uu, plynoucí z jednotlivých souborů měřeni, oscilují kolem správné hodnoty (2),
přijaté XI. kongresem MUGG'v roce 1957pro výpočty
elektronicky měřených déJek. Dále je pozoruhodné,
že první čtyři soubory měření tel1urometrem poskytují
prakticky shodné výsledky. Vzhledem k tomu, že hod·
notou Co je definováno měřítko délek čili rozměr zamě·
řené sítě, je nyní zřejmé,. že tel1urometrem měřené
sítě vlokalitě Pecný a Jesenské mají stejný rozměr.
Naprostá shoda výsledných hodnot Co pro délkově
měřenou síť u Jesenského před vyrovnánim i po vy.
rovnáni svědčí o tom, že vyrovnánim se rozměr délkové
sítě nemění, ale ve smyslu předešlých stati 2.2. a 2.3.
se mění pouze její tvar. Za výslednou hodnotu rych.

z většího počtu měřeni délek, je uspokojivá jak pro
základní trigonometrickou síť, tak i pro základnovou
rozvinovací síť. Nyní je možno vyslovit tento závěr:
Rozměr základní trigonometrické sítě m*že být určen
tel1ul'<?metrem s dostatečnou přesností, ale nikoliv
proměřením několika ojedinělých základen, nýbrž
zaměřenim celých souvislých rozvinovacích základno·
vých sítí. Naproti tomu pomocí geodimetru NA8M-2A
je možno určit rozměr trigonometrické sítě jen zamě.
řenim základen nebo výchozích stran triangulace [3].
Na základě těchto skutečností lze doporučit nový
zpŮsob zaměřováni základnf trigonometrické
sítě:
výchozí strany sítě měřit geodimetrem NA8M-2A
a řadové délky základní sítě měřit tel1urometrem.

Zlepšovací návrhy, problémy
"
a stanoviska

komb1nace dvou řešení. Vzhledem k' tomu, že nebyl
předložen prototyp, tj. že nebyly splněny požadavky
řešení, bylo rozhodnuto vyplatit jen % vypsané odměny.
Z celkové odměny bude vyplaceno s. inž. J. Hagarovl
a s. J. Spevákovi, oběma z Bratislavy. za společné
l'ešení 2000,'" Kčs (1000,-- Kčs pro každého Jas.
I. Kormaňákovi rovněž z Bratislavy 1000,- Kčs.

Vyhodnocení tematických úkolů l!'.3, 4 a 5'
soutěže zlepšovatelů a vynálezců úSGK
526 :331.876.6(437 J
Soutěžní porota Ústřední správy, geodézie a kartograf1e, jmenovaná náměstkem
předsedy ÚSGK s. inž.
Vladislavem Sachunským, se sešla dne 22. ,března 1961
a projednala tematické úkoly Č. <l - Mechanické nastavování decentrace snímků na vyhodnocovacím stroji,
Č. 4 Transformování
mapového obrazu, iI Č. 5 .Zlepšení reflexního způsobu reprodukce, které byly vyhlášeny plánem tematických úkolů ÚSGK z 30. 9. 1959
čj. 211-,--23-8780/1959 a které byly uvel"ejněny v Geodetickém a kartografickém
obzoru č. 10/1959, str. 181- \
-184.
I

Jednání soutěžní poroty se zúčastnil jej1 předseda s.
tnž. Jo~f Pšenička (ÚSGKJ, členové s právem hlasovacím ss. inž. dr. František Brož (VÚGTKJ.,-inž. František
Č,~lek' (ÚSGKJ, inž. Karel Dvořák (KRÚ' Praha], inž.
Vladimír Ellner (ÚGK PrahaJ, inž. Karel Holý (ÚSGKJ
a inž. Jiří Matějka (GTÚ Praha) a členové
poradnfm
hlasem ss. Josef Boška (ÚVOS-MHJ, inž. RudolfTvarůžek
(ÚSGKJ, inž. Miloš Váchal (ÚSGKJ a inž. Ján Valovič
(GÚ BratislavaJ.
-

s

Podle návrhu soutěžní poroty, schváleného Ústřední
spfávougeodézie
a kartúgrafie,
byly příspěvky došlé
k jednotlivým tematickým úkolfim vyhodnoceny takto:
Tematický úklll ě. 3 - Mechanické
trace na vyhodnocovacím
stroji

nastavováni

decen-

K řešení ~ohoto tematického úkolu došly dva přfspěvky. Po jejich důkladném prodiskutování
a s přihlédnuUmk
posudku Geodetického
ústavq v Bratislavě,
který byl pro tento tematický úkol pověřen provedením
pruzkumu prospěšnosti a který obě řešení prOjednává
jako zlepšovací návrhy, dospěla soutěžní porota k názoru, že oba příspěvky řeší tematický úkol v plném
rozsahu. Pro realizaci v GÚ Bratislava bude využita

(Pokračováni. )

Tematický úkol ě. 4 -

Transformováni

mapového

obrazu

O řešení vypsaného problému se pokuslli dva řešitelé, žádnému se však nepodařilo úkol uspokojivě vyřešit. Fo podrobném projednání a s přihlédnuUm k posudku Kartografického
a reprodukčního ústavu v Praze,
který byl u tohoto úkolu pověřen provedenlm průzkumu
prospěšnosti a který také oba návrhy projednává jako
zlepšovací návrhy, došla soutěžní porota k závěru, že
návrh s. inž. M. Mikšovského lze považovat za částečné
vyřešení tematického úkolu. R.ešení, jehož podstatou je
transformace
pomocí gumových f6lif a které bylo vyzkoušeno v KRÚ v Praze, je však použitelné jen pro
darové mapy a není vhodné pro transformaci
polot6nových podkladů. Proto bude vyplacena s. inž. Mikšov-.
skému Jen· dílčí odměna ve výši 1200,- Kčs.
Tematický líkol i!. ·5 Zlepšeni reflexniho
zpil.sobu
reprodukce
Do soutěže došel k ,tomuto tematickému úkolu jediný
návrh, který však není řešením, ale jen dlskusnlm příspěvkem. Úkol nebyl vyřešen ani částečně, a proto nebude vyplacena žádná odměna.
Závěr:
Na základě výsledků řešení došlých k tematickým'
úkolům č: 3, 4 a 5 dospěla soutěžní porota k závěru, že
tematický úkol Č. 3 byl vyře~en úplně a nenl třeba
na něm dále již pracovat. Úkol Č. 4 byl vyřešen jen
částečně, a proto soutěžnl purota doporučila ÚSGK, aby
uvážila jeho přeformulování
a nové vyhlášení v plánu
tematických úkolů pro zlepšovatele a vynálezce. Současně však soutěžní porota nedoporučila
opako\'ání tematického úkolu č. 5, přestože nebyl vyřešen, protože
nepovažuje j~ho další řešení v současných podmlnkách
za reálné.
'
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Geodetický
obzor
sv. 7/49 (],961) ·č. 5

Pokrok v pracovních metodách, při založení
a zpřesňování jednotné ~vidence půdy
336.211.1 :681.177
lnž.

Karel

Letocha,

sd;,prostě;oV

Pokrok v přizpůsobení
naší činnosti
potřebám hospo"
dářského života. Pokrok při písemném zpracování lEP pomocí stro;ní početní stanice. Některá zlepšení při reprodukci map.

V roce 1900 skončilo založení a zpřesňování jednotné
evidence půdy (lEP]. Byl to rozsáhlý a složitý úkol.
Naším záměrem je zabývat se uplynulými čtyřmi roky/
naší hlavní činnosti z hlediska pokroku dosaženého pl'i
t'izení, organiZhci a vlastním provedení uloženého vládního úkolU.
Úkol byl převzat v roce 1956, na jehož počátku bylo
v socialistickém sektoru asi 45 (YÍl půdy. Z toho vyplývalo,
že· úkol bude plněn za obtížných podmínek souběžně
s postupu)icím rozvojem družStevn.ho hnuti a sociali·
zací venlmva. V průběhu socializačního procesu se uká·
za 10, že nejasnost vyplývající z nedostatku evidentních
údajů o půdě a jejích' uživatelích byla mnohde brzdou
tohoto procesu a že zakládání. JEP a získání přehledu
o uúvatelích a zavedení pořádku do užívaclch poměrfi
v mnohých případech přispělo ke ·zrychlení socializace
a k jejímu úspěšnému dOVrŠe?í.
Krátkost termínu pro tak rozsáhlý úkol nemá v minulosti obdoby. Dnes však vidíme, že se v zemědělství řeší
už --celá řada dalších úkolů, z nichž mnohé spočívají na
výsledcích JEP. Při delším termírtu by pozbyla JEP
aktuálnosti.
Pokrokem bylo' vydání rám c o v Ý c h směrnic, které
umožňovaly přizpťísobení
nebQ zjednodušení
pracovních postupů; bylo použito plánovánY výkonů, kontroly
plněrH, harmonogramů
v dokončování praci. Je tlleba
srovnat všechny tyto nové prostředky s neměnnými plledpisy dřívějšich instrukcí nebo se, zvyklostí věnovat na
měření čas bez ohledu na ekonomická hlediska, abychom poznali rQzdíl v řízení a plánování měřické práce
proti dřívějším dobám."
Naučili lsme se lépe a rychleji plnit požadavky socialistického hospodářství a v neposlední řadě mužeme za
pokrok označit výchovu nOvých mladých pracovníku,
kteří se naučili dobře ovládat nejeI,! technickou stránku
práce, ale i jednat o složitých otázkách na vesnici při
pracích na TEP nebo HTÚP.
'
Naši powrnost všh: chceme věnovat hlavně pokroku
při provádění vlastního úkolu založení JEP.
Autorovi článku není známo, v jakém rozsahu bylo při
založení lEP v celé republice použito spolupráce se strojní početní stanicí. Možno však tvrdit, že použití SPS je za
posledních 10 roku nejzávažnější pokrok v zeměměřické
práci. Neslllíme se dát mýlit Hm, že se týká zpracování
písemných operátfl a nikoli vlastního měření (vyhotovení písemného op~átu je z hlediska ukončení dlla stejně
dil.ležitá dílCi práce jako každá jiná operace), ale je nutno
vzít v úvahu úsporu času a rozsah použiti.
Založení JEP poskytovalo pro použití SPS velmi vý·
hodné podmínky. Krátkost termínu, potřeba čtyř sestav,
nutnost pořídit u dvou sestav dvojí vyhot{j.\lení, časté pří,pady úplné změny v užívání po vyhotovení operátil., to
byly důvody, které jednoznačně svědčily pro použiti mechanického zpusobu
A přece některé ústavy zůstaly při tradičnlm ručním
zprácovánL Pátráme-li po příčinách, zjistíme, že to byly
poť.áteční obtíže .. které odradily od použití nového postupu. !?ři ručním způsobu se totiž bezpečněji sestavily
evidenční listy jednotlivých zemědělských závodil. a jejich obsah se mohl přímo při šetření projednat, kdežto
při mechanickém zpracováni byl evidenční list sestaven
až v SPS. Zato při uzávěrce ve všech 13 kulturách na
J1hrnné hodnoty druhů pozemku' a v sektorech na hospodářskou ploéllu obce přechází výhoda jasně na stranu
, mechanického zpracování. Jakmile však jednoU byly evidenční listy založeny, odpadá i tató nevýhoda; z toho
vyplývá snadný přechod z ručně zpracovaných operlHo.

na aperáty SPS. Tento přel:hod bude možno za určitých
předpokladfi označit za hospodárný.
.
Jiné závady pramenily z nedostatečné spolupráoe s početními stanicemi. Pomineme počáteční obtíže, které byly postupně odstraněny: nekvalitní zpracování, nepružné
splnění požadavku na přehlednost a nedostatečná poho·
tovost při naléhavých požadavcích urychleného Zpracováni. Musíme se však pozdržet U jedné závažné okolnosti. Podle objektivního zjištování během let 1957-1960
činila doba od odesiání prvotního
dokladu pro' SPS
k vrácení. sestav (knihařsky svázaných) 6-12 týdnu a
v posledním roce měla tendenci se spíše prodlužovat. Po
tuto dobu nebyly k dispozici ani výsledné operáty, ani
prvotní doklad a nebylo možno podat informace (např.
'pro JZD.p{i plánování) nebo přikročit k provádění nové
J1pravy.
Nad touto závadou bylo třeba semmyslit,
a to tím
spíše, že vlastní kompletní zpracování např. 1000 poiožek
v SPS jednou soupravou stroju činí asi 16' pracovních
hodin. Všechen ostatní čas le ztrátový, zaviněný dopravou, skladovánlm apod., a snižuje výhodu spolupráce
s SPS. Vinu na tom má soustřeďování zásilek pro SPS
[v rámci oblasti] a zpracování ve1kého množství položek u jedné početní stanice.
.
Po tomto rozboru jsmeučlnlll u SG Prostějov opatření,
kdy lsme.v tomto ohledu dosáhli skoro ideálního stavu:
při vzájemném přizpůsobení pracovních cyklu a při bezprosředním styku s pQčetní stanicí dosahujeme spojitého,
bezztrátového pracovního postupu až k ukOnčení dlla.
Dálede nutno se zabývat výtkou nepřehlednosti a neobvyklosti opertUu SPS. Je třeba přiznat, že je to· závažná
námitka, zejména je-li vznesena ze strany pracovníkil.
MNV, nebot pro ně je-určen opercH JEP, A je ještě dále
tJ:lebapřiznat, že v tomto směru se nepodniklo skoro nic
na odstranění nedostatku
[pokud nebyly použity speciální tiskopisy] ft máme ukončeno celé z§.ložení JEP. Při
tom zdaleka nebyly vyčerpány všechny možnosti.
Neinformovanému čten'ářl by se mohlo zdát po tomto
výčtu nevýhod mechanického zpracování, že ruční postup
Je výhodnější. Je však třeba zvážit, že nedostatky JSOU
odstranitelné nebo podružného významu proti hlavní výhodě: pře nes e n í ú n a v n Ý c h a r o z sáh 1 Ý c h
s u ma r i z a ční c h a pí s a řs k Ý c h p r a c l z či 0věka
na stroje
při mnohonásobně
zvýšen é r yc h los t l. Proto mechanickému zpracování patří
budoucnost, a je třeba se zaměřit na jeho zdo·konalování.
Pracovnlci střediska geodézie vPi1ostějově mají v úmyslu
·vytvořit vzorné středisko mechanického zpracování JEP
a pi"inášet pod~ětné návrhy na zl€pšenl tohoto postupu.
Vedle písemných operátu měla jednotná evidence pUdy
poskytnout též vhodné mapové podklady. Článek by nebyl
l1plný, kdyby si nevšiml též pokroku na tomto pol!.
V poslední době se ustállly dva pracovní postupy p-ři
vyhotovování reprodukcí map se átavem po založení JEP:
reprodukce pomocí modrotisku, kdy je nutno přerýsóvat
černě veškerý platný lineamellt, a reprodukce na základě
návrhu podaného v roce 1959 u ÚGK Opava, kdy pracov'ník reprodukce provádí retuš na negativu na základě dohodnutých pokynu, provedených na ťisku s přípravou pro
reprodukci. Tento návrh byl doplněn v poslední době námětem na retuš tohoto tisku pomocí krycí bílé tuše.
Z hlediska pokřoku možno za zlepšení označit jedině
druhý postup, nehét prvý je stejně pracný jako metoda
zahaleného negativu. Teprve u druhého postupu dochází
k pracovní úspoře v dusledku spolUllf'áce mezi pracoV'níkam reprodukce a střediska (předpokladem je ovšem
dobrá kresba použitého tisku).
Zdá se,' že byla vyčerpána hlavní zlep~ení, ke kterým se
dospělo během čtyř rokil. při zakládáni jednotné evIdence
pfidy. Je možné, že se připadlo na další, třeba i drobné
nápady. Ukončení JEP a oddech, který bude dopřán, by
měl přimět pracóvníky, kteří se podíleli na tomto úkoiu,
k ohlédnutí, k zámyšle,ní a případně i k uchopení pera.
Lektoroval:
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Z geodetické P.faxe
//

Optimální ~ápisník pro dvojnitkovou
tachymetrii
ln~. dr. Erlch Sesták, Státní ústav dopravního
Vání v BmlJ

526.921

projekto-

. Autor zdůrazňuje vhodnost speciálního zápisníku pro
dvolnitkovou tachymetrtž, která se v~Ua II~ na mnohých
pracovištích. Upl'avule svůl původní zápisník a vysvětluje
v!íhody nového záplsnJku.
1. Funkce tachymetrického

zápisníku

Vhodná úprava tachymetriokého zápisnlku usnadňuje
nejen zapisováni údajů, ale je důležitá· i .pro jejich vyhodnocen!. Při účelném rozdělení dává zápisník do značné mlry Pracovní pokyny. Jednotlivé druhy zápisníku
se od sebe lišt jednak metodou ta·chymetrování (trojnitková, dvojnitková, autoredukční), dále prácovní variantou'a
a podl'e volby uspořádání. V cizině se někdy. lišt jednotlivézápisnlky ještě druhem měřické a početní kontroly. Např.
Drake [1:'] má \le svém zápisníku dvoji čtení podle horní
i dolnl nitě. V tomto přlpadě je jednou nastavena na celf
dm hornl nit, podruhé dolní nit. TNUs.eJlosJávádvakrát
hodnota laťO'Vélhoúseku. Liberka 12j kontroluje vfpočet
převfšenl v zpusobem velmi bHzkým dvojnitkové tachymetrU. Kowalewski [2] použíVá pro tutéž kontrolu nomogram pro Vf =0,90 v. Ke zjištěné hodnotě vt přidává 10%
a dostává znovu hodnotu v. Macarol [3] kontroluJe řadu
sloupcu devitkovou kontrolou, což vede k'e zvětšeni zápisnlku .o 6 sloupcl1. Všechny tyto fr _podobné kontrolní
práce přinášejí
sice zvfšenou
pl,'acovnI spolehlivost
v ur.čitém.pracovním úseku, nejsou však zárukou správnosti práce jako celku a' navíc celf vfpooet ~omplikuJ!.
Poněvadž v praxi se spokojíme zpravidla jen s JednIm
odečtenlm vodorovného
a svislého úhlu, mfižeme se
spokojit i s Jedním odečtením laťového úseku.
Nutno sipřipómenout,
že nejvíce pOčtářskfch chybsa
udělá při vfpočtech převýšení a nadmořské vfšky tachymetrickfch bodů. Je proto nutné provést takovou kontrolU,která by objevila především tj:.to hrubé chyby. Postačí
k tomu jednodUché nomogramý, hlavně takO'Vé,které dávaJí přlmo absolutnl vfškytachymetrickfch
bodů. Dalšl
kontrolou Je globální kontrola celé 1Jachymetrické pr.áce
porovnánlm tužkové kresby s terénem.
2. Dosavadní zápisníky pro dvojniťkovou tachyIl1etrli
ze shora uvedenfch důvodů 'je nejvhodnějšl jednoduchý zápisnlk b~z zvláštnlch sloupců pro kontrolu vfpočtu. TakOVým Zapisnlkem byl např. původní zápisnlk
pro dvojnitkoVlOu tachymetrli [(4) [5]). Některé pozdě]šl
Zápisníky byly uspořádány tak, aby. vyhovovaly jak pro
dvojn:akovou, tak i pro trojnitkovou tachy:metrii. Takovfm velmi zdařilfm zápisnlkem je např. dvouřádkový zápisnlk Ústřednl správy geodézie a kartografle, formo 218,
kterf lze přIzpůsobit pro libovolnou metodu p'pravou
VZOl:CŮ
V.záhlaví [6]. Má vfhodnf kapeSnnórmát A5. Bfvalé družstvo Geoplán vypracovalo návrh třli'ádkového
-zápisníku, vhodného rovněž pro všechny tachymetrické
metody~ [7]. Formát A 4 má zpravidla vedle sebe dva
sloupce' Zápisů.
3. Optim~ní

zápisník

pro dvojnltkovo-q tachymetrii

Shrňme požadavky kladené na optimální zápisnlk:
11I.)
Za nejvhodnějšl formát zápisníku prb práce-v terénu
J'e nutno považovat· formát A 5. Zápisník možno uschovat
do kapsy ft při špatném počasí je jeho plocha vystavena
po.sobení vlhkosti méně než u formátu A 4. Forril1ít A 4
tlenl nijak úsporný .. Je třlřádkovf, III.proto potřebuje tři
i'ádky v záhlavf. Na Jeho jednu stranu se vejde prakticky
24 bodů při 6 mm širokých i'ádclch pro polní zápisy.
SteJnf.počet řádků má však i dvou řádkový form.218 na
dvou straněch A 5. Nově navrženf zápisnlk má však
90 řádkfi, přičemž řádky pro polnl zápisy JSou široké
10 mm. K-romě toho jetřířádkovf
zápis nepřehledný.
b} Zápisník je nejjednodušší, Je-li určen jen pro jednu
metodu v tomto případě Jen pro dvojnitkovou tachymetrU.
.
c) Do zAhlavl patří jen nejnutnější údaje. Údaje o po~
časl, stroJI, Iill:iřičl apod. se mohou pozna.onenat před kaž-

dým měřenlm na volné řádky, popřlpadě na obal záJ>isnlku.
d) Do zápisníku se zapisuji naměřené ft v'ypočtené
údaje. Někteřl autořizápisnfků
rozdělm Jej proto na
část polnl (levá strana) a na částkarú::elářskou
[pravá
strana) [9]. Toto formální rozdělení neposkytuje však
žádnou vfhodu. Protož,e výsledky měření ft vf;počtů jsou
podkladem pro vynášení bodu do plánů, JSou v některých
zápisnícíCh tyto ú,daje (člslobodu, vodorovnf úhel vzdálenost a vfška bodu) silně zarámovány. NejvýhodněJšl
však je, když údaje potřebné pro vynášení jsou napsány vedle sebe.
.
Ve SIIl1yslushora uvedenfch zásad byl navržen nový
zápisník (viz obr. 1).
VyplňovánI nového zápisníku je Jednoduché.
A. Vý'sledky měření se zap}sujl do sloupců 1 až 5 podle
aritmetického pořadí čísel.
/'
B. Kancelářské vfpočty se provedou převážně jen Vfl
sloupclch a, b, c.
C. Po zakryt! okrajových část! zápisnlku zůstanou pl'Dpotřebu vynášení bodů volné jen sloupce mezi silnými
svislfml čarami.
.
4. Zápis do nového záplsntku
Zápis polních měřických údajů do zápisníku nedělá gotíže ani neškolenfm zapisovatelům. Ve sl. 1 Je zpravitlla
předep.,sáno.několik čísel dopředu, v hOrnl polovině sl. 2
bývá nejčastěji buď hodnota f,OO (používá-li se obyčejná
lať), anebo 0,00 (u speciální-latě).
Tyto hodnoty (i jiné
hodnoty hJ hlásí pozOrovatel zapisovateli ještlldříve,
než nastavl hornl nit přesně na hlášené mis to. Po nasta·
vení hornInitě
na čtení h, odečte laťový úsek I a dá
zname;ní pomocníku, aby přešel na dalšl bod. Mezitím co
pomocnlk přecházl, odečre výškovf a vodorovný úhp!.
Aritmetické pořadí sloupců pro zápiS člsel Je pro zapisovatele velmi výhodnf. I nezkušený zapisovatel viO.la kontroluje snadno úplnost měření a zápisu na každém řádku.
Vplochém
terénu se. může provést normálnl .nivelace
(body 77, 78) anebo se 1nfiže použit normálnl dvoJnitková
tachymetrie (bódy 79, 80), která Je rychlejšl než nivelace.
VfP&čet Vo usnadní -pOužití přímkovéllO diagramu pro
malé prevýšení.
Kancelářské vfpočty lze u člselné ta~hymetrle rozdělit
do tři částí. Nejdříve se vypočtou sloupce a, b, pak se
provedou eV8U!uální součty Vo
(ho-h)
a poznamenajl
vedle sloupce b a nakonec se vypočte sloupec C. V normálnlch případech (body S6, 72, 73) jevT=vR+Vo, v mi- .
mořádRfch případech'(body 74 až 76) jevT=vR+ (vo+ho
-hJ. Použije-li se při výpočtu nomogram typu "Tacheogram" (9), odpadnou výpočty ve sloupd b.
Zakrytim okrajových části zápisníku při vynášeni bodu
se stává práce méně namáhavá a spolehlivější. Pro zvý:
šenl přehlednosti zápisníku, byly :použity krátké desetinné
čárky podle zápisníku [6] a svislé čárky, oddělujlel stupně a minuty úhlů.

+

5. 'závěr
Příklady v záplsnlku'byly zvoleny úmyslně pro mě1'ení
s obyčejnou tachymetrickou latí. Autoři některfch článkfi
v tomto časopisu se totiž mylně. domnlvali, že při dvoj·
nltkové tachymetrii je nutno použlvat speciálnl latě. Cástečně Jsem jejich omyl zavinil sám tlm, že jsem ve svfch
praclch [4] a [5} uváděl optlmálnt dvojnitkovou tachymetrii. A tou Je opravdu dvojnitková tachymetrie se speciální latí. Při většl pozornosti (v textu uvedpnfch prací
jsem např .. napsal "...
d O!po I,' U Č u J i upravit běžnou
tachYID'etrickou lať ... ") á při hlubšlm vniknut! do pod·
staty dvojnitkové tachymetrie je patrno, že se dá u ni
použit i běžná lať.
Pracovnlkfim, kteřl dávajl v praxi pllednost dvoJnitkové
tachymetrii, přináší novf zápisník dalš! úlévu v Jejich
namáhavé a odpovědné práci.
Lektoroval:

Žnž. Jiří Adámek, VOGTK, Praha.

Literatura:
[1] 01,'. Joh; Drake, Einfiihrung ln dle'-praktische
sungskunde, Lipsko 1952 (str. 160).
[2] Mgr. inž. Waclaw Klopociňski, Tachimetria,
1954 [str. 190).
.

1961/96

Verm'esVaršava

Geodet1ckf
obzot
sv.. 7'/49' (1961) fo 5

Zápisník pro dvojnitkovou tachymetrii
La(ový

úsek
1

V!ÍJS1<óvý
úhel
a

CIl1

.tI

(3)

~(4J

Číslo

VodOL'QtL

tach.
bodu

6hel
a

C

Výška

vzdáL.

bndu

~.J).l

UT

m

m
Ic)

li:

(5)

(1)

(a)

'.

h (2J
'Red. přev.
tIó ••

:

"Poznámka
(1Ió+hC/-hJ

VoZ
m

.±I

\b)

,

:Přík :Ladl

Z~

LAJ. nor. lé ,1nJ..
pisu přf ~ ouži
,
.

-

..

V<Jdor.

~é 1 3.tě

I

!

1

~=2
oi-

St,a: :l..S~

7,~? 2
1,

,

1800 399156

S6

~,=
1 ,oOm)'
'8'

.

.

)VH ~

achymetric-

·
·

L

,

,

229,3:

.

~

·

1,OC
0[00 1800 226.17
2,14
'"
1.0e
"234(88, 32~
22954 ~ 1.23
1.00
293132 19.5 2.21.8E
6.43
2.00}
26pf55 59.7 221.78 1- 5.53
Q.50 }
28'7142 1054 225 50 3,31
1.00 J
~03P.2 1430 22811 l+ 18Q.

== 228~)1

-

.

\"\'\

322

2176

72

-

216 300p.O 73
602 394144·

74

-

105.5 398132 75
143 C

1112 76
\

t
t

·
,
I

t

·
·

rtilv. 77 306{e4 717 22774
n:i{v. 78

323112 1135 226 ;l8

399154 79

:n5~8 142 5 22651

,

0110 80 32s!78 9qO 22798

-

I
\t

-

-

- 6,53
2,81

0,20

121,3
157

193,0

256,5
370,0

'j.13
1"00
174
"100
O 33

.

.

"
,

[S} Ing. Slavko Mlldi.rol, Praktlčna
1954 (str. 450).

geodezija.

Záhřeb

(41 Ing. Dr. Erlch Se.sták, Iabullw pro dvojnitkovou tachymetrll. Praha 1948 (str. IX}.
[51 Ing. Dr. Erich Sestlík, DvojnitkOV'á tachymetrie, Ze,měměřlcký obzor 1948 (str. 124).
[5} Ústrednf ,správa geodézie a kattografie, Ukázka, tacheome1rtckéh,o zl1plsniku, Praha 1958.

[7] Ing. A. Prokeš, Přfspěvek zlepšovatelského hnuti ,ke
zdokonalení tacheometrického zápisníku., Zeměměřlctví 1954 (str. 19(1}.
",/

[81 Ing. Nazar Hnatiuk, Přispěvek k zlepšeni
tachymetrie, Zeměměřictvt 1954 (str. 711.

nitkové

(9] Ing. K. Bouda, Ing. K. Lesse, M. Zavadil, Tacheogram, GeodeUckt
a kartografickt
obzor 1955
(str. 190).

1961/97

GeoMttckf

obzor

sv. 7/49 (1961) č. 5

Z činnostfTČeskoslovens,.ké
věde'ckotechnické společnosti

526.36

Pfipravlljeme 3. celostátnf konferenci geodetd
1961

526 :~61.3 (437)

Vfbor celostátní odborné skupiny geodézie a kartografie při I1střednl sekci stavebnictvl
Ceskoslovenské
vědeckotechnické
společnosti
v Praze se rozhodl uspořádat
v roce 1961 3. celostátní konferenci geodetfi v Brně.
Konference
bude zaměřena
na probl'ematiku
spojenou
s fotogl'ammetrlckým
mapováním
ve velkých měřftkách
a bude navazovat na výsledky jednání 2. celostátnl konference uspořádané
v Tatranské
Lomnlc!.
Tři dny v řljnu 1961 budou v Brně českoslovenšU
geo/ deti a fotogrammetři
řešit ot4zky Výroby map velkfch
. 'měřftels', které z hlediska I1spěšného plnění 3. 5 LP na·
šeho národního hospodářství
musí zajhnat nejen geodety
a fotogrammetry,
ale I širší technickou
veřejnost a užl·
vatele map velkých měřftek.
'.
Tematika konference
je dána čtyřmi zásadními přednáškami. Prvá přednáška
"Dosavadnt zku§enosti z Jotogrammetrického mapov,dnt ve velkých méřítk4ch" podá
l1častnlkfim konference.
přehled
o dosažených
praktických výsledclch
jednotlivých
llstavfi, podnikil, instituci
a škol, které se v naší. repu!}lIce zabývají fotogral1lmetric·
kým mapovAnlm ve velkým měřHkách.
Druhá přednl1ška "DUč! výsledky Celostátntho výzkumu
pl'esnostt !otogrammetrtckého mapovdnt" pojedná o práci všech řešitelfi výzkumných I1kolil.
. Ve třeU přednášce "Mechanizace v geodetických a Joto·
gramm.etrických practch" zlskají 'Očastnlci
konference
Informace o nynějšl l!rovni mechanizace
hlavních druh O
geodetických
a fotogrammettických
prací u nás a ve světě
a o reelních možnostech
dalšího
rozvoje
mechanizace
v naší geodézli a fotogrammetrU.
\
Ctvrtá předná.ška na téma "Uplatnl!nt Jotogrammetrie
o technické geodézii" ukáže dlllšl cesty vedoucl k l1člnnému využlU fotogrammetrlckých
metod v dliešnl tech·
nlcké praxi.
Přlp)'avný vfbor pro 3. celostátnf
konferenci
geodetfi
• 1961 zvolil nový, kolektivní
zpfisob zpracováni
jednotli·
vých přednášek.
Každé z~ čtyř témat bylo svěřeno vybranému kolektivu' odbornlkfi tak zvané zpracovtltelské'
komisI: Clnnost zpracovatelské
komise řldl, koordinuje a za
ni odpovldá jej I předseda, který zpracovanou
přednášku
na konferenci
přednese.
Všichni přlslušnlci
komise vyvíjejl Iniciativní l1sm, aby zlskali vhOdný materiál pro
zpracování
příslušné
problematiky
připravované
přednášky, a toneje!l
z vlastního praCOViště, ale také z pracovišf jiných podnikfi!a
institucí, které se ve své praxi
zabývaj1 pracemi s pi'íslušnou tematikou ..
Vlastní sestaveni přednášky z dUčlch mat!)l'iálil zpracovaných jednotli1{ými členy komise provedé přednášejlcl
tak, aby přednáška
byla v zásadě vyčerpávajlcL
Pfivodnl
myšlenky a praktické zkušnosti jednotlivc~ nebo pracovních kolektivfi budou v přednášce uvedeny ve spojení se
jmény autorfi, kteřl budou v diskusi zodpovídat
dotazy
nebo připomínky
týkajlcí se jejich autorských
myšlenek
nebo zkušenosU.
'
Tedy při plném zachování
autorského
práva lze kolektivní spoluprací
v přednášce
soustředit
myšlenky
a
zkušenoSti širokého okruhu' odborných prllcovníkil nebo
celých pracovnlch kolektivfi. Takové pojeU koletivnl práce
je v souladu s myšlením socialistického
člověka I s významným posláním Ceskoslovenské
vědeckotechniCké
společnosti - orgánu našich odboril.
In!. Stanislav Taro§, p"fedsf!da pl'tpra1Jn~ho oOboru pro
tl'et! celostátnt konferenci geodettl
J

es. vědeckotechnická společnost, sekce' stavebnictvl odborná
skupIna geodézle a kartogl'afle
oznamuje,
že
III. celostátní
konference
geodetil s tematikou,
týkajfcl
se fotogrammetrického
mapování ve velkých měřHkách
se koná ve dnech 18. a!ž 20. října 1981 v Brně. Přihlášky
l1častnlkil konference
je třeba zaslat .do '10. června 1961
na adresu Ing,. M. Kllmeš, Ústav geodézle a kartogl'afle
v Brně, Běhounská 211, Brno.
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Geometrická
nlvelace. Vydalo SNTL Praha v prosinci 1960, 228. stran, 203 ob!,"., éena váz. 'výtisku 27,50
Kčs.
.
Látka je rozdělena
do devíti, kapitol. V 1. kapitole
"Úvod do nlvelace"
je popsán
vývoj nivelačních
přlstroj li a metod od dob Herona Alexandrijského
až po
naši dobu. Zajímavé jsou některé obrAzky představujlcl
měřenl starýmipřfstroj!.
Ve 2. kapitole
"Nivelační
přlstroje,
latě a znaČky"
jsou popsány
součásti
nivelačního
přístroje,
modernl
1 staršl přtstroje
pro přesnou n~veláci, přítroje s automatickým
urovnAvAním, Csétlho přístroj' pro důlnl nl. velacl aj. Je zde zařazen také velmi pěkný přehled pří·
strojil pro velmi přesné a přesné nivelace. NAplň podkapitoly
;,Přístroje
hydrostatické"
je pouze informa-;
tlvnL
Ve 3. kapitole
"Zdroje chyb a rektlfíkace
přfstrojil"
jsou ocen~ny rt1zné příčiny chyb. Názorně
je podán
rozbor vnějších vlivli na přesnost
nlvelace.
Posouzeny
jsou I vlivy tektonických
pohyM
zemské
kliry, její
vlnění,
oscllace
vlivem slunečního
záření
I oscilace
tížnlc gravitačním
plisobenlm
Měsíce a Slunce.
Rozboru
"Nlvelačnl
refrakce"
v kapitole
4. byla
autory
věnována
velká péče. Teoretické
l1vahy, přípa.dně naměřená
data uvedená
ve statích
"Lom světelného paprsku v atmosféře",
"Teplotní gradient v mlkrokllmatu"
a "Diferenčnf
nivelační.
refrakce"
jsou
prakticky
zhodnoceny
ve sta ti "Výsledky
výzkum li a
praktické
závěry pro nlvelac!."
.
'
Kapitola 5. "Stablllzační,
měřlcké a výpočetní práce"
obsahuje
nejen pracovní
postupy. užívané v CSSR, ale
1 zahraniční
metody s připojením
srovnávací
kritiky.
Z čs. praxe jsol1 zvlAšf podrobně uvedeny zplisoby stablllzace a evidence nlvelačnlch,
bodli, postupy měření;
vzory. a příklady formulářli
topograflí,
nlvelačnlch
zá·
plsníkfi, .tabulky přlpustných
chyb pro nivelace rilzné
přesnosti,
zpil soby výpočtil., tabulky azpil.sob
výpočtu
'norm/ílních
ortometrlckých
oprav.
'
Náročnou kapitolou
pro čténáře 1 autory je kapitola
6. "Tlhově pole a geometrická
nlvelace".
V základních
geodetický.ch
pracích se nemližeme
již omezit na statlcl<jbu geodézl1, jak JI známe z běžných učebnic. Tady
byU autoři postaveni
před úkol vybrat a ve zkrAcené
formě podat z teorie tíhového
pole to,. co je nutné
k osvětlení
podkladil. ril.zných druhil. přesných
nadmořských výšek uvažujlcfch
Uhové pole. Autoři se toho
zhostlll se zd arem.
V CSSR se uskutečňuje
přechod
na normální
výšky
(podle Moloděnského),
a proto je teoretickým
i praktickým l1vahá1n o těchto
výškách
věnována
zvláštní
pozornost.
NAsleduje'
praktický
přehled
nivelačních
pořadil. a konečně
přehled
rfizných
druhil. "nadmořských" výšek podle oprav navržených
rt1znýml autory
(Moloděnsklj,
Vlgnal,
Bauford,
Baranov,
Ledersteger
V kapitole ,7. "Určení přesnosti
nlvelace"
je podán
vyčerpávajícím
zpil.sobem charakter
a rozbor nlvelačnfch chyb,. zpil.sob ověřovánl
jejich významu i obecný
zákon současného
hromadění
nahodilých
a systematických chyb. Dále Jsou' uvedeny způsoby výpoč,tu středních nahodilých
a systematických
chyb pomocí vzorcil
Lallemandových,
Runeových, Vignalových
a podán přehled definicí nlvelačnlch. chyb I mezlnárodnlch
vzorcil..
Kapitolu
zakončují
sovětská
kritéria
přesnosti
nlvelace.
.,
Kapitola 8. "Vyrovnání
nivelační
sHě" obsahuje
vyrovnánť vloženého
nebo připojenéhO
nivelačního
pořadu, určení výšky uzlovéhO bodu a ril.zné zpil.soby vyrovnání
nivelační
sftě:
samostatné
vyrovnl\ní
všech
uzlových
.bodil, vyrovnání
ekv!valentníml
pořady
a
l1plnfml aritmetickými
prilměry.
Dále
jsou uvedeny
rovnice I praktické
pi'íkla~v vfpočtu výšek vyrovnAním
pozorování
zprostředkujlc!ch
\a závislých. Všeo.becně
je též popsán způsob vyrovnáni rozsAhlých nivelačních
sítí použitím postupné
aproxImace
a historie vyrovnání evropské nivelační sili!, z níž jsou určovány výškově rozdUy středních
lHadln rfiznfch mořf. -

1961/98

Pro některé ptáce jsou velmi vhodné, případně I nuta rozšiřování
palivové a energetickě
základny,
pro
né, rychlejši zpi'lsoby .vyrovnáni. 'Bylo by zajímavé, kdyúzemní plánování, pro ekonomické využivánl pi'ldniho
by autoN provadli sr.ovnáni přesnostI dpracnosti
klafondu a plněni jiných naléhavých úkoli'l, jimiž geodézl~
sických metod s některou metodou "přibližnou", např.
a kartografle přlspivli. svým podllem. k zajlšfováni obra'
Glenad. [Graphlcal
Level Net Adjustment 'od D. W., ny naši vlasti. Na kulturnim úseku přispěje odvětvi
Stlppa). Za zmínku by stála též metoda vyrovnání
geodézle a kartografie
tvorbou a· vydávánim školnich ,
sftě redukci obvodi'l [G.odlewski: Wyrownanie slecl nlmap, atlasli a globi'l, politických, osvětových i hospovelacyjnych metod,! rei!1ukcji obwodow.).
dářských map a map pro leřejnost
a dalšlinl kartoKapitola 9. "Nivel~e
v praxi" podává přehled výgrafickými dUy ke splnění úkolu dovršení kulturní revoje nivelace na územl CSSR a různých etap budování
voluce.
jednotné nlvelačnl, sftě, jejího vyrovnání a označování
V dalším pak provedl soudruh předseda .úSGK rozbor
pořadi'l.
plnění hlavních il.kolťl jednotné ev1dence pi'ldy, hospoVe statích:
nivelace při výstavbě pril.myslového' zádářsko-technlckých
úprav pozemki'l pro jednotná zeměvodu, plošná nivelace, výškopisná měřeni, nlvelace podělská družstva, notářsko-technických
prací a dalších
délných a přlčných profl1i'l, vodni toky a přehrady je
úkoli'l, kterými geodézie a kartografle
přlspivá k výpodáno v kostce využití nivelace při některých prastavbě .a hospodářskému
rozvoji jednotlivých
okresťl.
:Velmi nadšeně bylo všemi přítomnými přijato konstatocích v měfické praxI. K nim jsou přiřazeny ještě lltatě
váni s. 'předsedy, ~e střediska geodézle jsou v obvodu
o nlvelačnich
vytyč ovacích pracich, o di'llni nivelacl
a o nivelaci přes široké vodní toky.
své pi'lsobnosti jedinými otgány, která reprezentují reOba autoři jsou. zkušeni pracovníci v oborU nlvelace
sortgeodézie
a kartografle a musi být schopna zajišťoa každý z nich vydal již dříve svou nivelacl (Bllhm
vat vše c h n y d r u h y zem ě měř i c k Ý c h p r a c í
"Přesnou!nivelaci"
v r. 1952 a 1955, Svoboda v r. 1953),
v rámci okresu.
které by1y brzy, "rozebrány.
Spojeným úsilim autoril.
Ve svém referátu zhodnotll s. předseda ÚSGK člnno"t
vznikla kniha, která je kompendiem nivelace, ve ktestředisek geodézle i po stránce ekonomické. Pozornost
ré jsou vyčerpávajicím
zp'i'lsobem zJfracovány všechny
vedoucích středisek
usměrnil na otázky plánováni a
problémy velmi přesné nil>elace, výzkumu a praci zavýkaznictví a na řízení, organizaci a kontrolu pracl
I hranič nich odborníki'l, ale také jejich kritické zhodnoa naznačil I výhled výstavby provozních budov středisek
ceni a četné uzávěry vlastní.
, geodézle v okresech. S jejich stavbami bude možno
začít ve čtvrté pětlletce podle dvou typových projektli,
Protože se při velkém zájmu odborné veřejnosti dá
očekávat, že dojde brzy k dalšimu vydáni, je třeba ješjejich! vypracováni je zařazeno do státního plánu tytě několik připomínek.
' . plzačních prací.
Je velmi záslužnou prací, ~ autoři podali ve své , V druhé části· svého referátu zabýval se s. předseda
perspektivami činností středisek geodézle a vytyčil hlavkl1ize všechny di'lležltě vzorce a jejich odvození, poní úkoly nejbližšího období, kt.eré v přehledu uvádíme:
třebné pro hlubši studium nivelační teorie. Při řešení
geodetických
úkoli'l rozlišujeme
(I /{dyž neni př~sné
Celostátní
úkoly
dělici čár'y) práce na základni resp. speciální, vykon~vaDo celostátních úkolli středisek geodézle patří zejméné zpravidla ,odborníky-specialisty,
a práce bě~né měříc·
na tyto úkoly:
ké praxe.' Prvá skupina pracovníků je obsahem jistě
-- systematické
přehlídky a údržba geodetických
sft(,
plně uspokojé'na, rozsah knihy však autori'lm pravdě- údržba celostátních
mapových děl velkých měřítek
podobně nedovoloval věnovat také technické praxi více
I map topografických
(v dohledné době topograficmísta. V přlštím vydáni bude zajisté možné již vynekých map v měřítku 1 : 10 000),
chat odvozování četných vzorci'l a postupil (s odvolá~
- údržba jednotné evidence pťldy a periodická sumanim na 1. vydánl J a ziskané misto věnovat rozši1'ení
rizace výsledkťl jednotné evidence píidy,
kapitoly o techJ;llckém použiti nivelace.
- spolupráce při technlcko-hospodářském
mapování ve
velkých měřltkách.
'
V knize jsou i drobnějši chyby, které sl pozorný čtenář z převážné část! sám opravi. Tisk I obrázky jsou
Do této kategorie úkoli'l mi'lžeme zahrnout I očekávané
práce k plnění některých nových vládních a jiných d!lvelmi pěkné a kniha sama je cenným. přínoseIA .čs.
ležltých úkolil., jako je:
geodetické literatuře' a bude jistě vřele uvítána naši
zeměměi'ickou veřejnosti.
- technická pomoc národním výboril.m 'přl zakládání
a vE!deni evidence lesniho fondu, .
- hospodářsko-technlcké
projekty pro slučovaná jednotná zemědělská družstva,
- mapy jednotné evidence pťldy V\měřítku 1 :5000 nebo
1 :10 000 pro slučované obce,
CQ.lostátní aktiv vedoucích středisek geodézie
- měřlcké práce prq ochranu přl~ody,
.
- měřlcké práce prO delimitaci pťldnlch fondil.,
526 :06 (437) ) _, práce spojené s novou evldencJ vlastnických
práv
Ve dnec'h 28. a 29. března 1961. uspořádala Ústřednl
k nemovitostem s maximálním využitím operáti'l jedspráva geodézie a kartografle
celóstátni aktiv vedounotné eVldénce, po.dy.
cích středisek geodéile, aby umožnila výměnu zkušeÚ k o I y m I s tni h o v Ý z n a mu'
,
ností, .na nejširši základně. Úkolem aktivu bylo zhod- \ Mezi úkoly mlstJ;lí jsou zařazeny práce až dosud běžně
notlt. klady a n~dostatkJ
v plnění úkoli'l, jimiž byla
.' prováděné středisky geodézle, zejména:
stře.dlska geodézle pověr.ován~ ,v době, o~ posledního
_ hospodářsko-technlcké
úpravy pozemkil.,
aktivu v r .. 1,958, a vy~yčlt dalšl směr .JejiCh~ činnosti, J _ notářsko-technlcké
práce, .
která veIIm tlzce SOUVisís dalším rozvoJem nušeho ná-vyhotovováni
mapových podkladi'l velkých měřítek
rodniho hospodářství, v 3. pětiletém
plánu na léta
pro projekci výstavby,
1961-1965.
.
I
l·
_ měřické práce vytyčovací pro Investiční a bytovou
V hlavnlm referá!u soudruha Inž. Jarosla~a P r li š I,
výstavbu,
"
pře~sedv ÚSGK, o ukolech středise.k geq~ézle ve třetí
_ v některých 'okresech měřlcké práce pro registraci
pěttletce .~yla charakterlzo~ána
soucasná. epocha vývoje
a, Inventarizaci chmelnic,
společnosti ve světě,.llaznaceny
perspektivy dalšiho mo_ mapovací práce pro závlahy a melioraqe,
hutného \ rozm,:c~u ceskoslovenského
národniho h6spo_ na Slovensku - měřické práce pro majetkoprávnl
dářstvi v 3. pe,tlletce a z toho plynouci úkoly cdvětví
uspořádání
po
dokončených
vodohospodářských
geodézie a kartografie. Třetí pětiletý plán na léta 1961
úpravách
až 1965 v resortu ÚSGK předpokládá
zvýšeni objemu
.
výroby v pri'lměru o dalších 2G%, zvýšeni produktivity
Měř i c k é P r á c e' s pec i á I ni,
práce o 8,4 %, sniženi vlastních nákladi'l o 1,2 % při.
Mezi m1stní úkoly budou postupně přecházet I některé
současném 'zvýšeni tržeb o 30 % a zkrácení doby obratu i, speclálni práce, prováděné jinými provoZy ústa VIlgeodéoběžných prostředki'l o 10 %. K hlavnlm úkoli'lm. geodézie a kartografie. Budou to zejména ty speciální práce
zle a kartografie v této etapě patři vyhotovováni geopro těžký pri'lmysl, u nichž předpokládáme
zvýšeni po-,
detick~ch a mapových podkladli pro projektováni
a
žadavkil. a které pro svou neobyčejn6U národohospodářrealizaci výstavby všeho druhu pro ~eologlcký pr'Úzkum
skou. dil.ležltost musí být prováděny operativně,' např.:

Rozman itosti
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Geofitlckt obzor
sv, 7/4!J li1.961)č. 5
-

proměřoVání deformaci jeřábových drah,
vyhotovování základních plánfi průmyslovfch my.(}·
dli a plánů pro jejich rekonstrukci, plál!l4Asfdljjt a
inženýrských děl,
vyhotovovánI požárnIch plánů, závodů,
pozorování sedáni půdy, deformacI st<tveb aj.

Konečně sem patřI i předpokládaně mapovacI, měřické
a průzkumné práce pro účely územního plánován!:,zejména pro podrobné územní plány a z.astavDvacI pláay venkovských obci.
~
Po tomto přehledu perspektivní či:nlilostistředisek geodézie zabýval se sr předseda nám/:ltově otázkami oospodářsko-technických
projektů pi'O slučovaná jednotná,z;emědělsk/'í. družstvá ti. dalším udržováním jednotné evtdencepůdy
unárodnIch
výborů [MNV, ONV ti. KNVj
a otázkou vhodné právnI úpravy evidence vlastnických
~v~tahů k nemovitostem, která by odpovídala současným
podmínkám, vytvořeným u nás dovršením socia1izace.
Ke všem těmto otázkám, mohou právě v:edouc1 středisek
geodézie vyslovit své ~zory a uplatnit náměty, která
by vyhověly orgánům státní' správy, lidovým soudům,
veřejnosti a pracovníkům středisek geod'ézte, klař1 budou
všechny tyto práce prakticky zajišťovat.
Soudruh předseda se dále zabýval otázkeu technického, rozvoje a nabádal k realizaci vtsledků výzkumu, vynálezeckého a zlepšovatelského hnuti i zahranil::tľích
informací pro další zlepšenI činnosti středisek ft k zajištění vyšší produktiVity, která bude nakonec Mm nejdůležitějš!:m faktocem přI plněnI zvýšených výrobních
úkolů a při postupném zkracovánI pracovní doby.

které brfl:di naší práť:i, je d1lležitým momentem při
plněni našich úkolií na vesnici. Těmto informacim ve
formě zpráv neboosobnlm
stykem je třebav.ěnovat
větší powrnost.
Závěrem zrekapituloval s.předseda
llkoly, kterýmtse
budou střediskageod-ězie
-zabývat a jakým zpi'rsobem
bude třeba tyto 'Úkoly organizačně zajišťovat. Zduraznil
přitom vedoucl úlohu strany, jejlž čtyřIcetileté jubileum
v roce1g61
ně'szavazujek
čestnému splněn!: všech
úkol'fi.
V diskusi k referátu s. předsedy vystoupilo mnohC\
soudruhů vedoucích středisek geo.dézie, stranických a
odborářských funkcionářů a ředitel ÚGK v českých Budiljovicích. Z diskuse vzešla celá řada podnětnýchnávrhll
a náměti1 k 'zlep~enI činnosti středisek geodézie k lepš1mu plOOilI úkolů, jak o nich mluvil s. předseda. Všechny diskusní příspěvky směřovaly k jednomu clU, jak
ještě lépe než dosud plnit úkoly středisek geodézie
vůči veřejnosU, zlepšit služby obyvatelstvu a lépe plnit
úkoly celostátního charakteru.
Výměna 'Zkušenost{ zejména na úseku zvyšování odborné a politické úrovně
pracovníkll středisek geodézie přinesla mnohé cenné
poznatky, jejichž uplatněním půjdeme v našem úkolu
odstranit hekvalifikovanost
pracovn1ků rychleji vpřed
při plnění hesla aktlvu"VyššI
produktivitou za splněnI
výrobillcn Ilk91li geodézie a kartografie".

Ze semlnáfeVÚGTK
v Praze
...Rozbor kádrového obsazení středisek geodézie .u.káZal
526.99:621.36
na nepříznivé složenI, pokud jde o kvalifikaci inženýr"
Na seminái'1 VOGTK, konaném dne 29. března 1961,
sko-technických pracovníků. Na středisclch máme z celpoi'edneslkandldlit technických věd inž. Bořivoj Dekmg
kového počtu inženýrsko-technických
pracovníkfi 38,3 {I/o
Nlferátna
téma: Současné mo-tnasU tellul'-emetru pfi zažen. Se vzděláním vYJ3okoškolským máme 19,4%,s 'odměfov4nitrigonometrickfch
sftl epi'i zhušťov6n( 11"0borným 15,0 %, se'štředoškolským
34,3 % a se základnh8 pole. ZrajJmavý referát s .aktuálnIteo:na"tikou vynim 31,3 % pracovnIkiL Máme tedy na střediscIch pOtize
slechU praoovnICi resortnícl:1l1stavů ÚSGK,zástupci ČVUT
34,4 % zaměstnanců s odborným vzdělAním. Na Slovena Vvjenskéoo 'zeměpisného I1st'llvu.
sku je situace ještě nepříznivě1ší, neboť je tu pouze
29,9 % plně kvalifikovaných pra-covníkt'l. Je proto úkolem
O'vodem byli pt'itomni seznlimeni s teorii: a technologiI
třetI pětiletky vyřešit otázku kvalifIkace praoovn1kt't
m~ření tellurO'l11etrem MRA-1/CW, kterým lze nU!ř1tvzdia odstranit do r. 1985 nekvaUfikovanostpracovn'íkl1
na
lenostt v rozsahu od 130 m do 60 km {výsledky ověřené
střediscích geodézledálkovým
studiem na prWnYs1{}v~ zkušebním měřenlm] v rozpětI teplot -40 áz +40 oe.
škole.
"
V dálšl člisti referátu bylo pakpojedn!ino o výsledclch a .
Když hovořil s: předseda k otázce social1'stlclí:ého
závtirech, vyplývajIcích 'Z ověřovacího a provozního mě-soutěženI, uvedl, že v hnuti brigád socialistické pl'l!.ee ření s tellurO'l11etrem, které provedl autor refeTatu
je na střediscích geodézie zapojeno 56 % Pl''llcGvnIkn spolu s pracovn1ky ůGK v Praze. Z ověřoV6rIho měření
soutmcich
ve 106kolektlvech,
z nichž 10 kolektlv,ll se
např. vyplynulo, že záměna tellurometl'u a jeho protIsta133 pracovnIky středisek geodézle je nositeli čestného
nice na obou koncIch měřené délky nevede k žádouclmu
titulu br1gádasocial1stlcké práce. Jsou té>: SG Praha, SG zvýšenI přesnosti. Z hled~ska zvýšení přesnosti a změny
.• České Budějovce, SG Český KrumltlV a SG Prostejov,
systematického charakteru některých vlivů na charakděje oddIl SG Blansko v BoskovicIch, a oddIly SG Kroter nahodilý je důle!ité provedení Gpak.;Jvaného měřenI
měříž, Zábřeh, Olomouc a dva kolektivy SG Spišská
za různýoh atmosférických podmInek. Střídání pororoNová Ves.
vateUi vede k alsttaninl:oso1:lni
chyby v odečteni "flOd1e
přerušené stopy indikátoru. Na základě číselných výNakonec hodnotil předseda OSGK spoluprácI střeťlIsek
Shldků zkušebníl;1o měření, které provedl referujícI, bylo
geodézie s národními výbory. Konstatovál na přlkl'lld€ch
konstatováno, žEt ryze dělkové vyrovnání sItě se všemi
mnohých středisek geodézie jejich aktivn!: zapojt!nI do
měrenýmI délka~1 mě-v podstatěl)tejné
vlastnosti, lako
činnosti národnIch výborů (68 pracovníků jsou poslanci
vyrovnánI
směrOvé. Srovnání
výsledkll
zkušebních,
národnIch výborů, 232 pracovníků
středisek
pracuje
měřenI provedených s geodimetrem v r. 1959 a s tellurov komisích ilárodních výborů l. vyjmenovali ta střediska,
metrem v r. 1960 vede k závěru, le geodimetrem lze dokterá nemají ani jednoho pracovníka poslancem nebo
slihnout dVojně.sobně přesnosti v určované déloe. Tyto
členem komise národního výboru. Na těchto střediscIch
je třeba zaktivizovat politickou práci, zlepšit styk s ná- , závěry dolOŽil pakreferujI-ci konkrétními čIselnými údajl.
rodními výbory, uplatňovat zkušenosti a vyvIjet aktivní
Zvláštní zřetel byl pák věnován poul!iti tellurometru
činnost k prospěchu výstavby okresu a uplatňovat připři zaměřovánI vlIoovaCích !:JOdůa' navržen praktickými
tom služby a práce střediska geodézie tlik, aby se staly
zkouškami ověřený technologický postup. ReferujIcím
samozřejmou součástí veškerého technického podnikání
bylo vyvozeno, že nejvhodnější postup pl'i zaměřovánI
v rámci okresu.
vlioovacích bodů je metoda raj6n1l', kdy úhel (směr]
Poukázal dále na nedostatky v činnosti pracovnIch
k měřenému bodu je určen thoodol1tem měřenIm v jedné
skupin pro evidenci půdy a na příkladech uvedl zase
skupině, se dvěma pevnými směFY a dé,lka tellurometrem
dobrqu spolupráci SG s 'místními národními výbory.
v jedné neúplné sérii se třemi nosnými frekvencemi, při
předpokládaném složení měřické čety: 2 ITP, dva pomocNakÓÍ1ec se zabýval otázkou styku pracovnfitů středinIci. Při praktickúm mě~ní trvalo zaměřenI jednoho vlísek geodézies
orgány Komunistické strany Českoslocovaciho bodu v průměru 17 min. (z toho: 10-15 mln.
venska. Znalost usneseni Ov KSČ je prvním přenpok1ana mě,ření úhlová a 2 min. na měřenIdéUrovéJ, se zadem k pochopení ú~olů geodézie, zejména v otázkách
zemědělské politiky. Informovanost mIstnich, okresnIch : hrnutfm všech přidružených .prací a přesunu čety vzrostl
čas potřebný k zaměřeni jednoho vlícovacIho bodu na
a k1:ajskýCh orgánů strany o možnostech rozšiřovánI
30-40 min. Na dvou mapových listech měřítka 1:10000,
urné půdy nebo o zanedbávál)-í ohlašovacI povinnosti
v evidenci půdy, o úbytcích zemědělské půdypl'i smiřbylo v r. 1960 dosaženo průměruého výkonu 6,0 vUoolivém povolování změn kultur li {} dalších nedostatcích,
vaclcb. ~Il
za den lve ~rovnání s klasickými metDdam1:
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2,4 bodů na den). Závěrem referátu bylo konstatováno,
že výsledky dosažené tellurometrem
svou přesností plně
vyhovují požadavkům kladeným při mapování II měřítku
1:10 000 a je třeba vhodně změněným tecl no~og.ckým postupem ur;10žnit využití te:lurometru i při technicko-hospodářsl<ém mapování. Jednu z dalšich možností upatnění tellurometru
lze také spatřovat v trigonometrické
nivelaci. Při provúzním měření v r, 1961 má být navržený
technologický postup dále upřesňován a zkoumána ekonomická stránka využili samočinného
počítač,e Aritma
T 520 při hromadném
výpočtu zaměřených vlícovacích
bodů.
V diskusi byly zodpovězeny některé podrobné dotazy,
týkající se zkušeností získaných s tellurometrem
v zahraniči [nejlepších
výsledků bylo dosaženo
v S~SRJ
a dalších směrů ve vývóji tohoto moderního dá koměru.
Dá·.e bylo konstatováno,
že lze př€dpokládat
v délkách
do 5 km, které nejvíce přicházejí v úvahu při zaměřování
vlícovacích
boadfl, přesnost
charakterizovanou
střední
chybon ±5-;'-6 cm. Diskusní připomínky k .navrhovanému
technologickému
postupu zodpověděl s. inž. Pukl z ÚGK
Prap.a, který se podrobněji zabýval ekonomickým rozborem zaměřování vlícovacích bodů tellurometrem. V další
diskusi bylo též poukázáno na možnosti využití te:lurometru při měření v lese a na rušivý vliv geologických
vrstev podloží stanoviska tellurometru
na přesnost měření. Bylo kostatováno, že hlavním kladem tellurometru,
užitého pří zaměřování v1íC(.'vacívh bodů je rychlost pracovního postupu.
Referát s. C Sc inž. Delonga byl přijat kladně všemi
přítomnými, neboť přinesl zajímavé a důležité výsledky,
dosažené
modernídálkoměrnou
soupravou,
jakou je
tellurometr
MRA-l/CW a ukázal na možnosti jejího
širokého uplatnění.

Podle soutěžních

podmínek literární soutěže SNTL
"Třetí pětiletka"
vyhlašuje Státní nakladatelství
technické literatury k 9.
5. 1961 udělení odměn za nejlépe vypracované
a do
soutěže zařazené přihlášky s podrobnými osnovami na
nejaktuálnější
náměty.
Odměny uděluje SNTL na doporučení soutěžních porot,
vytvořených podle podmínek soutěže.
V sekci strojírenství,
elektrotechnika,
energetika, hornictví il hutnictví bylo uděleno
5 prvních cen po Kčs 1000,- za náměty: BARTOS E.:
Nové způsoby dobývání nízkých kamenouhelných slojí,
BRANDÝS K.: Univerzální programové i'ízení pro slévárenské a jiné stroje, linky a zařízení, IBLER Z. TIMKO D.: Automatizace parních elektráren, KŘENEK
V.: Automatizace montáže, VELSOVSKÝ A.: Technická
příručka pro kalibréry.
ft druhých cen po Kčs 5nO,- za náměty. BUDtNSKÝ J.:
Technika tranzistorových
spínacích obvodil, CHYTKA
V.: Protlačování oceli za studena, KREJčlK M.: Základy automatizace
válcoven,
PLlvA L.: Projektování
svařovacích
linek,
ŘIMAN A.: Základy dohývacích
metod v kamenouhelných
dolech, SPURNÝ B. - SKAMENE M. - VITl-IA F.: Organizační příprava pro nástup samočinných
počftačfi do řízení strojírenského
podniku.
4 tře U ceny po· Kčs 300,- za náměty: FORMANDL J. KOČOVSKÝ A.: Manipulace s materiálem ve zpracovatelském průmyslu, KOSTRUBA J.: Mechanizace a automatizace v úpravnách a pomocných provozech hutních
závodů, SMRČKA J. - VÁCLÁVEK M.: E.xplozívní tváření plechů a trub, TŘlsKA J.: Základy pri'lmyslové
telemechaniky.
8 čtvrtých cen po Kčs 100,- za náměty: GRYCZ B. KUGLER T.: Obrábění a ohřev plazmatem, JANOVSKÝ
M.: Technika proudové výroby, KAKSA V.: Příprava
séríové
výroby
nových
elektronických
přistrojit,
KOLÁŘ J.: Vrtací technika při pokrokových metodách
hlubinného dobývání nerostných surovin, NESSEL V.:
Polovodiče v automatizaci,
PETŘINA J.: Konstrukce
elektronických
a rádiových zařízení, SKOKAN M. -

Oznam
Na záklarle požadovania niektorých ústavov a organizácií v CSSR, ktoré sa zaoberajú
určovaním
posunov
",avteb geodetickými mE!t6dami, rozhodli sa ČSAV - Laborá,órium meracích prístrojov SAV a ČSVTS, odborná
skupina geodézie a kartografie
pri Krajskej sekcii pre
stavebníctvo v Bratislave, usporiadať v dňoch 23. a 24.
novembra 1961 v domove vedeckých pracovníkov v Smolenicl8c:o s y m p ó z i u m o m e ran í p o s u n o v st av i e b geodetickými metódami.
Účelom sympózia bude zhrnúť doterajšie
poznatl{y
a zkúsenosti pri meraní posunov stavieb geodetickými
metódami v ČSSR, prediskutovať
najzávažnejšie
problémy, ktoré sa v tomto odbore vyskytujú, a naznačit
smer ďalšieho vývoja uvedených prác.
Poriadajúce organizácie sa rozhodli zaradiť do programu dva hlavné referáty:
1. Účel a význam geodetických meraní posunov stavieb.
2. Geodetické met6dy merania posunov stavieb.
K druhému referátu
odzneje niekorko
koreferátov,
ktoré sa budú týkať geodetických
meraní na roznych
druhoch stavieb, ako napr. vodné stavby, mosty, pozemné a priemyselné stavby a pod., alebo koreferáty k jednotliVým metódam
merania,
prípadne
i komhínácia
oboch.
ČSAV - Labor. mer. prfstrojov SAV a výbor odbornej
skupiny
geodézie a kartografie
pri Krajskej
sekcii
ČSVTS pre stavebníctvo
v Bratislave sa obracajú na
všetkých pracovníkov
v odbore geodetických
merallí
posunov stavieb s prosbou o pripomienky
a návrhy
k programu sympózia ako aj o zaslanie príspevkov, ktoré by mohli byť zaradené do programu ako koreferáty
alebodiskusné
príspevky.
Návrhy a príspevky treba zaslat na adresu: ČSAV Labor. meracích pi'ístrojov SAV, ul. Obrancův mieru 41,
Bratislava.

TVRZNÍK L.: Najíždění tepelných elektráren,
SUBtN
P. - PRÁGER V.: Stavebnicové jednotky.
V sekci chemie, stavebnictví,
sll0třehní
a potravinářský průmysl bylo uděleno
.
5 prvních cen po KčslllllO,za náměty: CYPRIÁN K.:
Základy měření a regulace v chemit:ké výrobě, MATYÁS J.: Vyšetřování fYZikálních soustav a syntéza
optimálních
regulátorů,
SCHREIBER B.: Premixy lisovací hmoty se zvýšenou pevností, jejich Výroba,
v astnosti a zpracování, SIRHAL H. - SVOBODA O.:
Ekonomika výroby a použit( nových lehkých stavebních hmot, SVRDLIK A.: Automatizace výroby cementu a Vápna.
5 druhých cen po -Kčs 500,- za náměty: BOHM O. MOTEJL P.: Automatizace cukrovarů, HORÁK J.: Obalové sklo, MARCIN J.: Nové směry ve výrobě pneumatik, ULBRECHT J.: Nenewtonské kapaliny, VAvŘIN F.:
Z odpadů cenné suroviny.
5 třetích cen po Kčs 3nO,- za náměty: HÁJEK J.: MATOUSEK A. a kol.: Autoklávované
porobetony, jejich
výroba a použití, JANATKA J.: Technická
kontrola
v papírně, SOUCHA A. - PROROK J.: Automatizace
výroby tvárníc a krytiny, STRÁDAL O.: Metody hodnocení technického rozvoje ve stavebnictví, SPIČKA M.:
Moderní metody Výroby spodkových usní.
10 čtvrtých cen po Kčs lnO,- za náměty: BURIÁNEK J. :
Teorie optimálního schématu rafinace cukru, FIEDLER
B.: Novodobé směry ve výrobě a použiti organominerálních hnojiv, FIŘT V.: Stabilita montovaných konstrukcí, KOPŘIVA M.: Prašnost v keramickém
průmyslu, LANG P.: Vnitrozávodní doprava a manipulace
s materiálem ve stavebním řešeni průmyslových závodů, MODRÝ S.: Křemenné sklo, PALEČEK M.: Moderní
metody sklářských rozborů, PÁTÝ L.: Ultravysoké vakuum, SMlSEK M_ - ČERNÝ S. a kol.: Aktivní uhU,
SVATOS J.: Konstrukce přípravkíi a zařízeni v nábytkářském průmyslu.
Odměny budou vyplaceny autoríim námětíi k 9. 5. 1961.
SNTL
Spálená 51
Praha 1 - Nové Město

Vydává Ústřední
správa geoďézie a kartografie
ve Státním naklada telství technické
literatury,
n. p., Spálená 51, Praha 1, tel. 23·44-41.
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předplatné
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Dvě kMihy pro vás
SBORNíK

PRACí

VÝZKUMNÝCH

152 stran, 32 obrázků, váz. 19,- Kčs
Publikace obsahuje výběr výzkumných

III.

prací z oboru geodesie a kartografie.

• Příspěvek ke studiu šíření chyb v gravimetrických
sítích
• Odvození parametrů
nejvhodnějš;ho
referenčního
elipsoidu pro
evropské geodetické sítě z astronomicko-geodetických
údajů katalogu MA]
• Návrh nových přípnstných
mezí, středních chyb a kritérií pro
práce v čs. jednotné nivelační síti
• K otázce metody rytí do vrstvy
• Automatizace zobrazování polohopisu programově řízeným koordiná tografem
• Přehled výzkumných zpráv Výzkumného ústavu geodetic~ého, topografického a kartografického
v Praze za r. 1959
pracovníkům
URCENO
školství a praxi.

v geodetickém.

VYTYČOVACÍ TABULKY
DĚLENÍ KRUHU

kartografickém

a

geofyzikálním

výzkumu,

PRO ŠEDESÁTINNE

Cm - Technický průvodce sv. 29 -

(2. revidované vydáni)

Vázaná asi 26,- Kčs

Vytyčovací

tabulky

ní, navrhování
vých oblouků
předpokládá

a trasování

kruhových

v dopravním

stavitelstvÍ.

měření

lenými v šedesátinné
použít i k přesným
geometrie,

slouží jako pomůcka

protože

i přechodnicoPoužití

stroji

tabulek

s kruhy

dě-

soustavě. Kromě toho lze tabulek
řešením různých úloh praktické
obsahují

ních goniometrických
mi vysvětlivkami

s geodetickými

k vytyčová-

šestimístné

funkcí.

a četnými

hodnoty

JSou doplněny

hlav-

podrobný-

příklady.

TABULKY JSOU URČENY stavebním,
nýrům jakož i vysokoškolským

zeměměřickým

posluchačům

a lesním inže-

a žákům průmyslových

škol uvedených specializací.

Obě knihy obdržíte v prodejnách technické literatury n. p.
KNIHA nebo přímo ve Středisku
v Praze 1, Spálená 51

technické

literatury

