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V roce 1942 byly v SSSR zakončeny práce v oblasti odvození P9rametrů nového geodetické~o systéníu, který, jak je známo, je pro krátkost nazýván systém r. 1942, a je definován takto:
1. parametry elipsoidu Krasovského:
a =,6378245m,
a = 1: 298,3;

2. j'eho orientačními prvky ve výchozím bodu Pulkovo (~o, Y)O jsou složky astronomicko-geodetické
tížnicové odchylky v roviněpoledníku
a prvního
vertikálu, ho je výška kvazigeoidu):
~o =
7)0

+ 0,16",

=-

ho=

1,78",
O m.

Sýstém r. 1942 byl zaveden v SSSR jako j~dnotný a jedihý Dekretem Rady ministrů SSSR Č. 760
ze dne 7. dubna 1946 a nařízením kolegia Hlavní
správy geodézie a kartógrafie při Radě ministrů
SSSR ze dne 12.' srpna 1946. Vědecký ii praktický
výzp.am systému r. 1942 dnes zdal€lka přesáhl jen
oblast geodézie uvnitř hranic SSSR, a proto považujeme za užitečné připomenout zde některé významné skutťlčnostU
.
Referenční plochou' systéníu roku 1942 je tedy
zemský
elipsoid
Krasovskéhó,
jehož odvození
prof. A. A. I z o t o v e m bylo výsledkem dlouholetého systematického, vědeck,'ého výzkumu v oboru základní geodézie v SSSR. Práce na tomto
poli zahájil již ve· třicátých leteGh tohoto století
prof. F. N. Kr a sov s kJJ; tehdy geodetická praxe SSSR stála před závažným probl~mem souborného
zpracování'
astronomicko-geodetické
sítě
evropské části SSSR. Od" r. 1935 spolupracoval
s prof. F. N; Krasovským prof. A.' A.lzotov, který
počínaje r. 1931..,práce bezprostředně řídil a od-i
vození dokončil r. 1940. Jak je známo, prof. Izotovovi a prof. ,Krasovskému ,byla za tyto 'práce udělena v r. 1952 Leninova cena.'
Je třeba zd,llraznit, že od sq.mého počátku výc
zkumu v tomto směru byl/problém formulován tak,
že cílem bylo odvození parametrll ob e c n é h o
ze msk é h o e 1 i'p s o i d u, nahrazujícího zemské
těleso jako celek, nikoliv jen v oblasti as\tronomicko-geodetické
sítě SSSR. Řešit takto formulovaný problém je přirozeně podstatně obtížnější než
řešit problém dílčí - odvozehí parametrů
tzv.
nejvhodnějšího
(pro astrononticko-geodetické
sítě
SSSR] elipsoidu - a vyžaduje zvláštního přístupu.
Nešlo zde Jen o rozsah oblasti s astronomickogeodetickými údaji, jichž bylo v řešení použito;
jak je známo, byly použity astronomicko-geodetické údaje z území SSSR, USA a západní části Evropy. Šlo zde předevšIm o zavedení takových korekcí
o~, 07) do ./absolutních členll rovnic stupňových
měření (tj. obecně rovnic složek tížnicovýéh odchylek v rovině poledníku a prvního vertikálu ~, Y)),
aby tyto rovniée dostaly charakter
skutečných
rovnic oprav. To ovšeIIÍ Znamená, že o~, GY) by měly
před,ita'vovat složky tížnicových odchylek vzhledem
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elipsoidu

k obecnému zemskému elipsoidu,' tj. elipsoidu neznámému, teprve odvazovanému. A zde tkví hlavní
problém - jak spočítat korekce, vázané na znalost směrů normál k ploše, kterou právě určujeme,
tj. k jejímuž odvo:.;>:eníony korekce právě mají
sloužit? Sovětští geodeti zde zvolili. cestu, která,
jak se stále výrazněji potvrzuje v současné době,
byla úspěšná.
Byl přijat předpoklad, že normální sféroid, k ně.muž se vztahují gravimetrické tížnicové odchylky,
počítané z tíhových anomálií, j~ dostatečně blízký
určovanému obecnému 'zemskému elipsoidu, a že
i umístění obou ploch v zemském tělese je stejné
(ztotožněny jejich středy a malé osy). Pak byly
korekce o~, ,oY) přirovnány gravimetrickým
tížnicovým odchylkám,
prakticky
ovšem jen jejím
částem, neboť tíhové pole mohlo být uváženo jen
v omezené . oblasti kolem jednotlivých
astronomicko-geodetických
bodů, nikoliv po celém povrchu Země, jak vyžaduje teorie. Mohly by být spory o tom, jaký vliv, jakou nepřesnost vnesly do
řešení zanedbané části složek gravimetrických tížnicových odchylek. Vycházíme-li však 'z hodnot
odvozovaných parametrů
el1psoidu Krasovského,
z jejich porovnání s výsledky odvození na základě
nových, rozsáhlejších
astronomickQ-geodetických
i jiných údajů po dvaceti letech, vidíme, že korekce
i v této neúplné, zjednodušené formě splnily svou
úlohu dobře.
Budí právě obdiv - dnes, PO více než dvaceti
letech - jak parametry elipsoidu Krasovského jsou
blÍZké pravděpodobným hodnotám' parametrů obecného elipso!du. Vezměme např. hodnotuzploštění
elipsoidu Krasovského 1: 298,3. Jak je znártlO, lze
dnes odvodit 'hodnotu pálového zploštění Země
s poměrně vysokou přesností z pozorování \pohybu
uzlu resp. perigea drah umělých družic Země.
Uveďme zdé některé hodnoty některých autorů:

a

B uch
r
(Z, Techn.
Hochsch.
Dresden 1958/59, 2): . . . . .
l3 uch a r (XII. Val.shrom. MUGG,
Helsinki 1960, Bull. géod. No 65,
1962):
,Ž on g o lov i č
(Bjull.
stancij
op ti č.. nabl. iskusstv. sputnikov
Zemli, 1960, 2):
. ...
K ing - H e 1e (Nature 1960, 187,
No 4736):'.
. . . . ,.
K ing - H e 1e a Me r s on (Natl,lre 1959, 183, No. 4665):
L e car,
S are n so n; E c kel s
(J. Geophys. Res. 1959, 64, No 2]:

1: 298,0,

1:298,12,

1 : 298,2,
1 : 298,24,
1 : 298,20,
1: 298,32.

Vidíme, že vychází hodnota poměrně velice blízká hodnotě zploštění e1ipsoidu Krasovského a poměrně značně odchylná od hodnoty zploštění tzv.
mezinárodního elipsoidu 1: 297,0. Na III. konferenci Mezinárodní gravimetrické
komise, konané
letos v září v Paříži, byla již dokonce předběžně
diskutována otázka změny hodnoty "mezinároo.ního" zploštění na hodnotu 1: 298,3.
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Příznivé je i porovnání výsledků odvozeníparametrll zemského elipsoidu jinými metodami z ce,c
losvětových údajů. Tak např. K a u l.a (J. Geophys.
Res. 1961,' 66, No 6) dostal kombinovaným
odvo~ením s použiÚni gravimetrických,
astronomicko}5eodetických a "družicových"
údajů nejvhodnější
parametry obecného zemského elipsoid/l
a
a

=

=

6 378 163 rb
1: i98,24;

F i S c her O v á odvodila v r: 1959 (Bull. géod.
1959, No 54) Z· celosvětových
astronomicko-geodetických údajů
I
a = 6 378 215 m,
a = 1 : 297,47;
v r. 1960 (XIL valné snromáždění
MUGG, Helsinki
1960; 'BulI. géod .. 1961; No 61) analogicky
a
a

= 6378157
=

m,

1 : 298,1.

Prof. B li s c h I i n předložil na XII. valném shromáždění MUGG návrh, aby býly přijaty nové mezinárodní pél;rametry
a
a

o

=
=

6 378 180 m,_
1: 298.

Celosvětové tíhové údaje zpracoval K au I a a obdržel z nich hodnotu. zploštěnÍ' (J. GeOphys. Res.
1959, 64,' No 12.)
,.
a = 1 : 298,49.

Z měření vzdálenosti Měsíce radarem obdrželi .autoři y á pl é e, B u r to n, c: r a in gá R o in a n (Proc.
bť the I. R. E., V91 46, 19$8) hodnotu velké polosy
a = 6 378 175 m.
B.a u s s li s kombinoVaně
odvodil s. využiHm výsledkůjiných
autorů parametry
(Xlt valné shromáždE\ní MUGG, Helsinki 1960)
a = 6 378 224 m,
a ;", 1 : 298,7
a při dosazení

hodnoty zploštěnI
a = 6 378 248 m.

'\
1: 298,3 obdržel

Je zajímavé,
že při přijetí
hodnoty
zploštění
1: 298,3 vychází i z různých astronomicko-geoctetickych sítí velká poloosa blízká pploo~e elipsoidu
Krasovského.
Tak např. F i s c h e 'r o v á odvodila
(J. Geophys. Res. 1960, 65, No 7) pro západní polokouli a = 6 378 192 m, pro Východní polokouli
a = 6 378 248 m.
Nás pak zajímá, jak je elipsoid ,Krasovského
vhodný jako referenční
p10cha pro naše evropské
astronomicko-geodetic~é
sítě, kde je již částečně
přijat. Ze všech astronomicko~geodetických
údajů
Evropy (k r. 1959) byly v našem výzkumném ústavu odvozeny parametry
a = 6 378 112 m,.
a = 1: 298,4
závěr je tedy opět příznivý:
Mohli bychom uvést lešíě'celou
řadu nových
i starších
výsledM od vo'Zéní parametru
elipsoidu
ruznými autory, které potvrzujj
jak "absolutní"
. charakter elipsoidu Krasovského,
tak i jeho vhodnost Jako referenční
plochy z hlediska regionál\tího pro ruzné dIlčí celky. Domníváme se však, že
i zde uved~né jen některé výsledky dovolují učinit
závěr, že systém r. 1942, jehož dvacetileté, trvání
jsme si taktopřipomněli,
muže úspěšně plnit
.funkci systému celosvětového.
li
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barometrtc~ém· vzorci

AnalogicKY s hlavní úlohou vyšší geodézie nazývejule
8iroké uplatnění barometrické nivelace, přigeodepřípad, kdy máme určit vzdušný tlak B2 v bodě. P2
tických, kartógrafických
a gravimetri(Jkých. pracích
za předpokladu, -že známe atm,osférický tlak B1 a tepv SSSR a využívání diferenciálních barometrů D. I.
lotu h na bodě P1, dále převýšení h (h = H2 - Hl)
Mendě1ejeva, M. A. Artanova a nivelačního barometru
mezi body Pt aP2 - přímou
barometrickou
úloV. V. $uléjkina vyžaduje užívat pro vyhodnocování,
hou. Druhý 'případ, kdy máme stanovit převýšení h,
měření přesných a vhodných vzorců. Metodavypraznáme-li Bv B2 a t1, t2, budeme nazývat obrácenou.
covaná S. 1. Blochiném [7], zavádějící oprav}"za měřítko stratifikace
(rozložení), dovoluje uvažovat ne- '-. barometriékouúlohou.
rovnoměrnosti atmosféry a zvyšuje přesnost baromeUvedená analogie dovoluje užít pro fešení barom~trické· nivelace.
trickýc1Íúloh
postupy, ~al()gické
metodám
vyšší
V souvislosti s· tím bude v následujícím! pojednání
geodéiie a zejinéna vy1Ížítřadu Taylorovu ke zkrácení
provedena srovnávací ;analýza zkrácených
barome8. pro vyvození
vzorců se středním tlakem a střední
trických vzorců z hlediska matematického
a jejich
úpr!l>va na logaritmický 'tvar.
'
teplotou.
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představuje obyčejnou řadu, která se shoduje pomaleji
nežli řada (5). Dokopce při součtu dvou členů řady je
nepřesnost vzorce (7) třikráte větší nežli vzorce (6).
Existuje mínění ([IJ, str. 60), že převýšení je třeba
vypočítávat ze středního barometrického stupně
1
!l Hm = ~ (I~HI !lH2) •

1. Obrácená ,bal'Omé~rická' úloha
Skutečnlé zkrácení vzorce pro řešení obrácené barometric,ké úlohy můieme rozdělit na dvě části:
/
,'B -'B
a) h ~k (1
IXtm) ,1 Bm 2
(1)

+

b) h

M (1

=;=

+

BI

+ .xtm) log

B

(2)

2

Ukážem~, že tento postup· je méně přesnější, nežli
výpočet podle vzorce (6). ,výpočet ze středníhobaro- _
metrického stupně odpovídá vzorci

kde
k = 7991,5 m je výška zavedené atmosféry,
M = ~=

. (,

18400m

ft

/

h

= O~003665je káef,icient roztažnosti plynů. '

IX

+ 0,003665 tm) • (lg BJ. "...,...lgB

čili
i'

-,

B1,::;= B~

'(

AR )
1 +2B
;
m
iI

,

h==H2-HI•

11:2 =

2Bm

I.

I

Užijeme-li pro stanovení rozdílu 19 BI
19 (I

:t x)=

±

D.f3 )

,,(
Bm 1--

.

•

2
!lB

l
J

Bm-2-

(1

0,377

M =2

ftX2

fta; -

+2

m.

t1t

=~

(Hm -Ho)h

H

px3"
2' ± '3

+ !lB·
2 +'

"
(em - eo) h;
.\
o
'
,
M",= 0~00276 (cos 2 CPm !J.he

19 B2 vz0rce

-

'

\ T _

Jestliže podmínky v oblasti prací se znatelně liší
od středních podmínek stá1!u, potom teoreticky vyplývá za,vés:t v převýše}lÍ diferenci,álníoprltvy:

Zřejmě bude:
r

IIl

,-!lt

Opravné členy v tomtO' vzorci jsou dvakráte větší než
ve vzorci (6) s barometrickým stupněm ze středních
argumentů.

+

Tm=tm+272,9°;

t1BT

h=2l),40

Bm

Přetvoříme tento vzorec pro střední argumenty,
k čemuž zavedeme označení: "
'
,
1
1
,Bm = 2,(.81 B2); D.B = B1-B2;
tm = 2 (tI +t2)

át=t1-t2;

2

(3)

2)

'I

_~9,4._~~B

, Bm

, Zavedeme (lkrácený vzorec M. V. Pevcova.
Pro
střední podmmky evropské části státu, tj. při absolutní
vl,hkósti eo = 9 mm, Bo = 740 l1!m, CPo = 55°, Ho =r250
m, a Ro = 6363,1 km,Pevcov dostává
b, == 18470 (1

=:;

Tm

cos 2 CPo) h;

.

Ro

(4),

Tyto vzorce můžeme zjednodu~it takto:
a popecháme-litři, první členy z rozvoje, dostaneme
jednoduchým přetvořenún vzorec tvaru (1),
.
h, ~~q21

(1

+ 0,003665 tm)'ťn

(1

+

Tt~:~
+ .,.)
({j)

Pokud pře'výšenípřibaromeťrické
nivelaci nepřesahuje
"
'ID.B2
250 m, potud bude oprava 12B '2 (při B;" >- 740
.

,m

mm) IDf;lnšínež 1: 12 000 a může být zanedbá~a.
Uvážíme-li, že 0,003665 = 1 :27-2,9, dostaneme náslei dující'vzorec
"se středním tlakem a střední teplotou":
}"i_ 29,4.0D.BT ni
-

i

)

Je

zřejmé,

že veličina

(6)

Bm

29,4011BTm

~--=---'

předstaynje

\Bm
barQmetrickýstupeI). "VýšekAH!"VuQvém tVaru. Vzorec

(6)j~ vhodný pro vyčísl~j na logaritmickém pravítku,
neboť auťomatjcl,w uvažuje opravy z teploty a může
s~ použít p~i nedostatku tabulek přibližných výšek
čili barometrÍGkých stupňů. :&ozsah výpočtů podle to, hotovzQrce je tentýž jako při používání tabulek barometrických stúpňů. :Příklad V:ÝP9čtu převýšení h je
u'redůn v. tabulce I.
'

r. Prišlecova
k (1 + ~m)áB

Vzorec V.
h

=:;

Blf

+,

([~, str. ,128)

k (1_+

_

' .',

k (1

,2B1

+ lXi,m) !lffJ

' 3
'4B

1

!lhe

IXt:) áB2
'

!lhH
I

sin (cpm -I;- CPo)' (CPo -

=: 0,00031 (Hm -

CPm)Oh;

(9(

Ho) km.

Za podmínek, že bude
(em - eo) < 4 mm
,
"
(cos 2 CPm - cos 2 CPo) < OJ 72 (tj. při 34°
(Hm - Ho) < 6,4 km

< rpm <

90°)

tyto opravy nepřesálmou 1 :500 převýšení. Tedy jen
první z nich může mít praktický význam. K jejímu
pohodlnéITj.uvyčíslení se užije nomogramu [IJ.
2. Nedos~tky

barometrických

vzoreťt Babina a Arneho

Vzore.c Ž. Babina, předložený v r. 1862 pro převýšení menší než 1000 m má tvar:
h = 80~

MJ

(1

+ 0,004 tql)'

(10)

m

Zvláštnost tohoto vzorce spočívá v nelogaritmickém
--

,

tvaru,~ v zaokrouhlení' koeficientu k z 7991,5 na 8000
a koeficitmt~ IX z 1 :273 na 1 : 250. Poslední koeficient
fyz~á.lně odpovídá teplotě absolutní nuly To v 250°,
nebo absolutní ylhkosti vzduchu e""=ol80 mm, což
vyplývá ze 'Vzorce

+

1

'

,
(1\~

h;j

= 0,0()51 (em -eo)

Ah~ =0,000096

(X

( 1+ 0,377

= fF = o

-iJ

273

StanoVÍme chybu, vzniklou zaokrouWenim :veličÍ{ly«;
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2.50

E

m

!20
o

(1)
I

E

3
.'to
O

o';
"o
(})

dosadíme· li za

lX

výraz

~

~., Proto míněQÍ E. V. Eliznjaka, že Vzorec Arneho

,dostaneme
o

I

h ~ 29,4 !lB (1

+

f)

=29,4

Bm
Diferencováním

" ... zasluhuje pozornosti" ... a "je vhodný pro svoji
jednoduchost a logaritmický tvar" ([5], str. 16, 18) je
třeba považovat za chybné a jeho uživáni odmitnout.

+ 29,4!lBtm

!lB
Bm

BmTo

Přfklad 1. Řešení obrácené barometrické úlohy (výpočet h)
.

tohoto vzorce podle h a To najdeme

dh = _ 29,4 !lBtm dTo = _ h -!'!!- dT
BT2
T2
o'

'I'

nebo'

o

o

I

dh
h
Při tm

=

=

15° a dTo

-~dTo
T02

= tmdlX

(ll)

.

= 250° - 273° = - 23°, dostane·
tI
t. "

a dávaji v soulu!llu větši chybu; pr9to barometrické
stupně výšek,je nutné vypočitat podle vzorce (6) nebo
podle vzorce (10) s opravenými koeficienty.
Vzorec M. Arna'z

h

Bm
tJ.B
Tm

r. 1912 má následujicí tvar:

= R (TI,

T2)

19 BI ..,lg B2

,

670,0 I':..Ho1 I
654,8 I':..t
22°,0 \ 1':..1\
18°,0 I':..H
662,4 !'s.B

BI
B.

= 2~5 '. Tato zaokrouhleni se nekompenzuji

me ~

15,21

292°,9

2~2

=

29',38;?\

=tl

+ 272°,Tl}

= t2

pro dR

podle

vzorce, (6)

\

132
0:00'
-0,05
12,,97
15,2

1,4683
1,18H
7,1789
2,4667

19 29.40
, Igl':..B
cpI 19 Bm
19 Trn

+197,1 m

19 h
h

2,2957
+197,6 m

3. Přímá barometrická úloha
Přímá barometrická úloha se vyskytuje v aerologii
při výpočtu balonových pqzorování, v meteorologii při·
redukování barometrických údajů meteorologických
stanic na mořskou hladinu atd. Jéji řešení sekompli.
kuje tim, že teplotu vzduchu na druhém bodě - ze·
'jména při hladině moře ~ často neznáme.

+ 272~ .

Arno soudil, že jím ziskaný nový základní vzorec je
vhodný pro libovolně rozložené teploty vzdušných
vrstevpři stálém vertikálnimteplotném
gradientu (tj.
'pro polytropickou atmosféru,r Jednak S. I. Blochin
V r. 1940 E4] dokázal, že tento vzorec je spráVný jen

&

h

\

Výpočet

(12)

19TI-IgTll

kde
R=

výpočet
podle t8lbulek
barometrických
stuPňll

Výchozi
dané hodnoty

'

E:V. BIiznj ak za tím účelem doporučuje použivat
vzorce ([5], str. 20):
"

'

< O.

Vzorec Arneho můžeme snadno upravit-na tvar (1)
neb (2), což pro-vedl v r. 1939 prof. A. S. Čébotarev [3]
a na tvar (6). Z toho důvodu není vzorec Arneho ničim
••novým;
Krdmě toho má uvedený vzorec nelogaritmický tvar
,a je tedy pro výpočty nevhodný; jeho přesnost je tím
menši, čím menší je rozdil teplot. Jestliže t = O,potom
podle Arneho vzorce (12) dostaneme neurčitost tvaru

I

B - B 15982 [1 +0,002 (tI
o I 15982 [1
0,002 (tI

+

Bo F B1 -~-------

10,5 [1

kde znači

Hl

+ 0,002 (tI + to)]
,

'Bo •.. tlak při hladině moře a
Hl ., . výšku bodu.
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+ to)] + Hl
+ to)] - Hl'

'(13)

(14)
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Tabulka ~odnotoprav

LI (v jednotkách

LI "", c- 0,0120 ,.dO·

4, místa log)

h

TI

,~\
±

1-

10 m
20
40
60
80 '

=f' 0.0002
"

T Q.0002

4

i

8 -1'2
16

100

8
12
16

19

20
30
4Ó
T 0.0050

IljO,

200

±250

,:29
'39
T 0.004l'l

,
.Jedn~k ~zorec (13) jénevhodnýpro'výpočet
a vzorec
(14) obsahuje chybu: Ve skutečnosti má být:

B

-B

, 0-

' ',1I ·760
1

10,5 [1

1+

+ 0,002

(t}

+ to)]

,'"
B}

1 f'
(4)

K .tomu je třeba připojit chybu ze zaokrouhIei:ú koefi~
cientu lX nal : 250.
Odvodíme mnóhem jedllodušší vzorec 'pro výpoqet
přímé barometrické úlohy, vycházejíce ze vzorce (6)
se střelílnírntlakem f1' střední teplotou a považujíce přitom
,pod nižší za počáteónf: Abyc-bomse v~yarovali postupnému přibližování až ve, výpóčtéch,provede~e
je už
přj odvozování vzorců. (Postupnému přibližování jsme
ee neVyhnllii ani při řešenfpřípíé barometricMúlohy se
středními hodIIDtami).
"
.
\'Na základěvzofce' (6) může~e psát:

f!.B

o~'!!'

.'Bm

,29,4

(trn

+ 27~,9)

29;4

(1-,,-

+

'~1

1

gradient" ~

,

2d;--;-

... J

B

I

tI'

TI

h '
LIB

=

kBi

,,'
\ ,
/).to.=' 0°,010 k .

,---c-;

29,4

7'}

670,0,
22°,0
2940,0
197,6 '
15,1

~, ~B-2-'--6-5'4-,,9--,

5.
6.
I

1

.

f!.Bo ~ d (15a)

4

9,0l20 ,ú10 k = 1 f!.B
g
o
, 1
vrchní bod (k

<

+

~

O), potom

Pro převedení tlaku na hladinu mořskou dóstaneme
vzorec:
'

." který pro vr.stvu at-

\~"'"

.
'/).Bo

=

Hodnoty veličjny !:::" jsou uvedeny v tabulce 2.
Podrobnosti výpočtu 'jsou patrny z příkladu č. 2.

mosféryvysokou až'500m,ínůžeme
považovat rovný
hodnotě~eo ,01O ([6] str. qOO) a dóstaneme

.

k )

0,0120 TI

-L-

a:

středníteplotný

1-

T {1 2~;;)'.

D() opr~vňých.čllW-Ůtohotovzorce
dosadíme přibližné hodnoty vellčin 1M3' dl;, pro ~rčenf jdt, Pťuž~jeme
,

'(

Jestliže přičtemepoóátečnl
vzorec (Ip) dostane tvar

(l--t:'J ,

. nebo

dB~29~+rl

~I

1 f!.JJ = 1 _ kBI' __
g,
g 294
TT
,}

.

MJ ~

kB

= 29.4

19 h
19 BI
,compl. 19 29,4
mPI,.lgT,1
C,O,
8., LI
(
".

'1.'7.

-17 ~-;;-----'

Bo ~ BI
.

+'.!!IBI~
(1 + 0,0120 Hl,)'
, 29,4 TI
TI

Příklad 2. ~ešeni fpřímé b~rcimetrické úlohy (~dola
nahoru). Výchozí dané hodnoty jsou stejné jako v
příkladě 1.
\

2,296
2,826
8,532
7,530

22°,0
20°,0
21°,0

'B

I

I Hl

I

h-Llht

670,0
1087,0
193,5

I

,-4'

I
I

197,6
-4,1

,',

I
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!

H.

t,B

2

1280,5
654,8

•

V aerol~gii je tře?a brát pro větší převýšení d~'

=

';= -"Ú,00065 (střední hodnoty pro vrstvu

vY.elokoulO
km) ([6], str. 500), Tehdy místo vzorce (15) dostaneme

hB
'('
" h )
áB = 29,4~1
1 + 0,0~38 fp~
Určíme vliv. chyby teplotného

gradientu

Na základě vzorce (15) mMemepsát:

.

liE = 'LV30(1 _ ~_h
.

5~8'TI

.
g

=

dt
dH

Ze vz6rce (18) vyplývá, že odečítá-li se. skutečný
teplotný grament od gramentu středního, dopouštíme
se ,při
řešení přímé barometrické úlohy -'-chyby,
úměrné převýšent Jednak v aerologii, kde se vyskytují
většipřevýšení, obvykle oba body leží v blízkosti jedné
vertikály a máme možnost pomocí radiosOlldy určit
teplo~ v horním bodě i v bodech mezilehlých.
Známe-li střední teplotu, potom je výhodnější použíti vzorce

,

hB1'( 1""":" 2liB
B )
liB

~,h ,),.
2 TI

=

I

.29,4 Trn

Diferencov~ním podle Ba g dostaneme

dliB = _i_ABhdg .
'
2 TI
!.i.Bo = 22 ním, h = 250 m, dg

!.i.13=

.

Přijmeme-liza
a TI=: 2850, dostaneme
,

mAB

=-

22.250.0,005
2.285

(Kolísání gradi~ntu

=

0,005

= -'O,O~ mm.

g nepřevyšuje

hodnotu

hB1

29,4 Trn

(1 -

h

0,017,0 T

).,
rn

(19)

Při větším převýšení je možné pro zvýšení přesnosti
provádět výpočty postupně po vrstvách.
Přeložil: inž.' dr. Rudolf Petráš

0,°005).

Redakci d~šlo 21. 8. 1961.

K přesnosti map velkých měřítek vyhotovených
fotogram metrickou metodou

, Výsledky zkušebního mapov'ání v mě!. J : 2 pOO metodou letecké fotogrammetrie, Vyhodnocení praci z někoUka varian
leteckéhosnímkování
navyhodnocovacich
přístrojích autograf Wild A7, stereoplanigraf Zeiss-Jena, autogiaf Wild A8
a stereoprojektor pro-f. RomanovskéhoSPR-2.
Výmě'ť!'azku§eností mezi státy socialistické, soustavy je
vžitou skutečností, která se osv.ědčuje ja:k v dění politickém,
hospodářském a kulturním, tak i vědeckém. Zvlášt cenné
jsou zkušenosti získané ze Sovětského svazu, které jsou
studovány našimi odborníky všech vědních oborů. Přínos
sovětské geodézie v. oboru fotogrammetrie je znám přede -.
vším diky.konstrukcim
širokoúhlých a zvlá8t§irokoúhlých
letéckýeh měřických komor a priftcipiálně nových vyhodnocovaCích strojů, jež při mapování v' rovinných územích
fotogrammetriclpými metodami umožňují
dosáhnout maximální přesnosti. Správná aplikace zmíněných přístrojů
umožní čs. fotogrammetrii reá?ně uvažovat i o použití foto.grammetrických
metod při (vyhodnocování
výškopisné
složky technickohospodářských
map.
,V článku o přesnosti plán'U velkých měřítek vyhotove~
ných ;fotogrammetriekou'
metodouN.
L Beljajev
[1]
uvádí výsledky fOtogra'lllmetrického mapování dvou
územf v měřítku 1· :.2000.
Snímky prvého území bylypořízen-y leteckou komorou AF A-TE
s konstantou fk = 200 mm V měřítku
1 : 4000 a ,druhého v měřítku 1 : 5000 opět leteckou
komorou AFA-TE
ale s konstantou fk = 100 mm.
Mapovaní bylo provedeno, diferencoVanou metodou
podle Instrukce pro topografické mapování v měřítkách
1 :.5000 al : 2000; vydané GUGK v r. 1955. Střední
výšková kvadra1;ick,á chyba bodů v nezakryté části
území urč\lná ze snímků pořízených komorou skonstantou fk = 200 mm měla hodnotu mz = ± 0,47, nebo po
vyjádření hodnotou pódélné paralaxy 'fJlP'" = ±0,0'42
mm a ze snímků' pořízených komorou' s kónstantou
fk = 100 mm měla hodnotu mz = ±,0,23 m, nebo ,po

Vyjádření hodnotou podélné paralaxy mp", = ± 0,033
mm. Důvodem publikování výsledků uvedených prací
byla' autorova snaha informovat' o přesnosti fotogrammetrické metody 'ty odborníky, kteří přes ekonomické
výhody fotogrammetric;;ké metody mají proti jejímu
využití při mapování ve velkých měřítkách, výhrady,
pramenící ,z nedůvěry v jeji přesnost.
'. V ČSSR po dokončení, topografického, mapovaní
v měřítku 1 :10000 nebo v některých částech území
vměřítku 1 : 5000 budej\ldním z hlav;ních úkolu geode.
tické služby vyhotovení, technickohospodářskÝch
map
(THM) v měřítku 1 : ,2 000 nebo podle potřeb národního
hospodářství
v některých částech ůzemí v měřítku
1 : 1 000 a v některých v měřítku 1 : 5 000. Užití fotogrammetrické metody při mapování v měřítku 1: 10000
prokázalo její výhody do té míry, že se počítá s fotogrammetrickou metodo,u jako s hlavní mapovací metodou i při THM.Proto Ustřední správa geodézie a kartografie pověřil~ v r. 1957 Výzkumný ústav geodetický,
topografický a kartografický v Praze řešením výzkumného úkolu Vyhotovení
THM fotogra.mmetric·
kou metodou.
'
Řešení úkolu bylo zahájeno v r. 1958. Cílem řešení
bylo zjištění přesnosti fotogrammetrické
metody při
THM, určen~vlivu, rozhodujících čiriitelU na přesnost
fotogrammetrického
vyhodnocení a získání podkladů
pro vypracQvání teclinolbgických postupů.
Aby tech'nickohospodář.ské mapy vyhotovené foto~
grammetrickůu metodou vyhovovaly běžným požadavkůJP národního hospodářství,
je nutné aby hodnota
střední výškové chyby nebyla větší než 1/3 lmetrového
intervalu vrstevnic. List mapy 1 : 2000 má přibližné
rozměry 1125 >< 1125 m. Z ekonomických důvodů je
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Pichlfk:

K přesnosti

map

~

velkých
měl'ltek
vyhotovených
~ __ m_e_to_d_o_u
__
~

výhodné, jestliže mapový list je vyhodnocen z minimálního počtu celistvých snímkových dvojic. Se zřetelem zvláště na polohovou přesnost vyhodnocení, na
uvedené ekonomické důvOd.y, ale i proyo, že po dokončení topografického mapovaní se uvolní v CSSR pro
THM značný počet univerzálních strojů, se nepředpokládá použití diferencované metody.
,
Byl prot<;>při výzkunmých pracích sledován zejména
vliv n!isledujícúJh činitelů a vliv provedení následujících
dílčích prací' ná, přesnost vyhodnocení univerzální metody: vliv měřftkasnímků, konstanty objektivu letecké
/ komory, způsobu provedení fqtoleteckých prací, fotogrammetrické signalizace, a to zejména vliv druhu, tvaru, veliko13ti a barvy fotogrammetrických
signálli,
vliv negativního materiálu a jeho diferenční srážky,
přesnosti zaměření vHcovacích bodů, způsobu provedení
relativní a absolutní orientace, vliv typu vyhodnocovacího stroje:a vliv početního a grafického vyhodnocení.
, Výzkum problematiky vyhotovení THM fotogrammetrickou metodou stále pokračuje. Na základě dílčích
zpráv z r. 1960 a 1961 byly provozními ústavy zahájeny
mapovací práce na 4 lokalitách, z nichž 3 mají výměry
asi po 50 km2 a 1 výměru asi 150 km2•
Protože v současné době v ČSSR není dobudováno
ještě zkušební fotogrammetrické pole se síti bodů, jejichž souřadnice by bylo možné pokládat při srovnlÍvacích pracích za správné, byly výzkumné práce prováděny
vždy v těch' 'ó,z8mích,jež byla nezávisle mapována v měřítku 1:2 000 pozenmíriJ.i metodami.
V olánku dále bude pojednáno o některých výsledcích výzkunmých prací z území Telč, provedených v r.
1958 až 1960,a to zejména vyhodnocovacích prací, týka·
jících se vlivu typu výhodnocov.acíhofstroje na přesnost
vyhodnocení.'
,
SElzřetelem na rozměry mapových listů bylo pro mapu
v měřítku 1 : 2 000 plánováno- snímkování v měřítku
1 :9 000 a I' :)6000, pro mapu v měřítku 1 : 1 000 v měřítku 1 : 4 500. Snímkování bylo provedeno leteckou komorou Wild R05a s konstantou fk =210 mm y měř.
1: 9 500,1: 6500 a 1: 5000, a s konstantou fk = 115mm
v měř. 1 : 9500 a 1 : 6 50.()na negativní materiál Agfa.
Před leteckýni' fotografováním byla provedena fotogrammetrická signalizace lotnových bodů hr.anicůžívánf. Vyhodnocovací práce byly provedeny ve 3 různých
provozních ústavech, a to v prvním na autografu' Wild
A7 .a stereoplanigrafu Zeiss-J ena, ve druhém opět na
stereoplanigrafu Zeiss·Jena a ve třetím n~ autografu
, Wild .A8 a stereoprojektoru Romanovského SPR:'-2.
Ověřovací práce byly provedeny na 1 mapovém listu'
mapy 1:: 1000, kde bylo fotogrammetrickysignalizo\
váno asi 180 bodů, jejichž souřadnice byly určeny
riezávlslegeodeticky
s přesností ± 5 cm až ± 7 ,cm.
Vyhodnoco:vací práce byly provedeny v! běžných provozních podmínkách z originálních filmpvých negativů
na. materiálu Agfa. Relativní i absolutní orientace byla
proved!lna týmž způsol;>em, jakýfbyl užíván při fotogrammetrickém
vyhotovení topografických map. Ve
/ všech příI?adech vyhodnocení byla vždy vyhodnocena
táž .část· mapového listu měř. 1 :1 000 a byl dodržen
následující postup.

.

Součet

I

210

.

m.
== 7M

m.
až'5M

.kde m. značí měřítkové číslo snímku a M měfítkové.
číslo mápy.
, Při početnim způsobu vyhodnocení lze však v~v diferenční srážky na určení polohových souřadnic eliminovat, jestliže převod modelových souřadnic na geodetické je 'proveden podle ,vzorců afinní transformace.
Tento způsob byl použit při výzkumných pracích v k. ú.
Telč. Pro každou variantu vyhodnocení byly vypočteny
podle vzorců afinní transformaoe konstanty transformačních klíčů, a to na běžných počítaoích strojích.
Transformace dalších bodů byla provedena ve Strojní
početní stanici ÚSGK n~ děrn.oštítkovémpočítači
Aritma T 520. .
Vlivy uvaŽovaných,!,činitelů na přesnost fotogrammetrického vyhodnocení byly posuzovány ,podle hodnot
středních'polohovtch
a výškových odchylek signalizo- ,
vaných bodů, vypočtených z rozdílů jejich geodetických
a fl\ltogrammetricky určených souřadnic. Počet vyhodnocených •snímkových dvojic a počet vyhodnocenych
bodů, vylučujících provedení závěrů z nahodilých
případů je uveden v tab. 1. V tab. 2 jsou uvedeny střední polohové chyby transformačIiích klíčů, a to jak ve
skutečnbsti v cm, tak i v měřítkách snímků v mm.
V tab. 3 jsou pak' uveden~ střední polohové chyby
jednotlivých variant vyh0dnocení opět ve skutečnosti
v cm a v měřítkách snímků v· mm, střední výškové
chyby ve skutečnosti v cm a. v hoqnotách podélné parala.xy v mm. Průměrné střední \lÝškoVé chyby jsou též
vyjádřeny v p'oměru k 'výšce fotografováni. V tomtéž
poměru jsou pro stroj auto graf Wild~A7 a stereoplanigraf Zeiss-Jena vyjádřeny i průIt).ěrné středni. chyby
ve vyhodnocení vrst!lvnic. Tyto"'chyby pro autograf
WildA8 astereoprojlfktor
Romanovského SPR-2, na
němž nebylo možné próvést z llvedených m'ěřítek snímků grafi?ké vyhodnocení' v ,měřítku 1: 2 000 nebo

1:

I

6500

9500

I

210

I

,

9500

.I

;210

115

,

I

Součet·
115

snfmkovýchdvojic A
Početvyhodnocených bodů'
B
A

A7
05
A8
SPR-2"

~ %

·Konsta.nta leteckékomory fk

V.Yhodnoco;va,cf stroj

~

I

6500

obzor
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Po dokončení'absolutní orientace bylyv každé variantě vyhodnocení vyhodnoceny vrstevnice na mapový
list, signalizované body byly vyhodnoceny graficky a pro,
každý z nich byly určeny ve dvou řadách. modelové '
souřadnice x', y' a nadmořské výšky z. Graficky vyhodnocené body byly použity pro určení přesnosti
vrstevnicového vyhodnocení, a to tak;~že jejich výšky
určené . interpolací fotogrammetricky
vyhodnocených
vrstevnic byly, porovnávány s geodeticky určenými
výškami. Graficky vyhodnocené body nemohly být
.použity Pr<? posouzení polohové přesnosti grafického
vyhodnocení, a to proto, že nebylo možné provést
s dostatečnou přesností měřítko modelu. Po -rozboru se
ukázalo, že příčinou je značná diferenční srážka, tj.
rozdílná srážka snímku ve směru a napříč směru letu.
Nemá.li být přesnost grafického vyhodnDcenf ovlivněna
diferenční srážkou, je nutné, za předpokladu, že připustíme po určení měřítká modelu: podle orientačních
bodů 3-5, nebo 4-6 nesouhlas ve stranách 3-4 nebo
5-60,1
mm až 0,15 mm v měřítkumapy,-aby
ho.dnota
diferenční srážky v procentech L1 % nepřekročila hodnotu podle1vzorce
'

Měřítko snfmků

I

5000

Geodetický

fotogrammetrtckou
~~

I
.

2
2
1
1

I

B

272
.282
143
132
"

6

B

~
2
2
1
1

304
320
181
176

6

981

I

A

2

I

I

B

1
1

181
180

2
2
1
1

4\

685

6

-

324

12J·

-

B

353
345
177
186
1061

I~

I

B'

2
-

·332
-

1
1

191
171

4

694

.

A

I

B

10
6
5
5

1585
947
873
845

26

4250

.
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Pichltk.:K

p"esno~ti

map

velkých

měF.ttek
metodou

č.11'

,I

"

ve

"

I
1,: 9500
r: ~500
1 : ,5000

A

I

I'

A8

Ir

10
10
8

I

A

I

B

I

A

0,025
0,023
0,028

24

0,0~1
0,015
0,016

vyhodnoceni

JlO

.

SPR-2

(v' cm) A; v měř. sním. (v mm) B

skuteč.

B

I

C5

kl!čů

I

B

,

,

210, H5
210, 115
210

,

I

A7

,

fotógraT7!-melrtckou

Střední polohové odChrlky transformačnich
"
na stroji

\

/k

Konstant/!' komory

Mětitko sniD1ků

vyhotouených

l5
14

0,012
0,018
0,030

H
12
15

I

A

B

20
14
20

0,021
0,022
0,040,

,

Průměr

0,014 '

.

"

1: 10(){), nebyly určeny. Podle ahalogie lze však předpokládat, že přesnost vTstevnicového vyhodnocení při
vyjádření tímtéžzpůsabem
hy byla asi 1/4000,
Porovnáme-li výsledky z tab. 1 a 3 s výsledky a ú.závěry ze zkušebního fotogrammetrického'
pole d'0berc
riet, j,ež. uvádí F6,rstner [2], lze potvrdit,. následujíCí
závěry:
'
"
,
1.Pylohováchyb'a,·foÚogramrMtricky
urč~n'Ých bodob.je'
funkcí měřítka snímku. Není tedy ovlivněna konstant'ou
objektivu letecké komory;
2. Výšková chyba' fotogrammetrického
vyhodnocení je,
funkcízákladr,oy
fotografování
á vy8ky
fotografování.
/ .Je tedy závislá na konktanM objektivu letecké komory.
:~.'Stfední polohová chyba všech početně určenych bodu
,na užitkové plpše snMnkové dvójice má přibližně tUtéž
hodnotu, jako střední poloho'llá chyba transformačního
klíče.
.
,"
\
. ,Tento .uzávěr bude, platit jen tehdy, jestliže objektiv
letecké komory má jen takovou distorzi, která prakticky
neovli~í pře~nost polohového vyhodnocení, nebo jsou-li '
při vyhodnocení pou.žity kompenzační destičky, a jestli-

I
I

A7

"

I

Měř. sním.

l{onst.
komory

,

I
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210
'li 5
210
115
210

10
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H
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-

0,024

---,
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~
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Id I

4

3

2

-
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'

•

-

0,014

'---

--,

0,016 1331
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0,020 18
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--- ~

---
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--- -
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0,016'

I

I
!

'0,025

0,014
I

I

3

0,035 22
0,021 1 20
0,028 27
0,032 25
0,036 25

,

--- -

0,027

-

.

'-

I

1

0,008
0,013
0,015
0,024
0,017

-

2
3
4

I

2

l3

~
4

42
30
22
15
24

-

---

0,016
0,020
0,012
0,014
0,016

---0,015

0,040

0,013,

-

---

---'

0,042 '

--- - ---

0,017
--

---

I

,0,030
,

0,017

0,016

0,016

0,041

,
,

'

-'

-

\
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Průměrné střední výškové chyby·vyjádřené v Eoměru k výš oe fotografování mají
,
pak průměrné odnoty
"
1/5200

T·

1/4300

I

\

1/4800
,I

I

1/3800

1962/209

I

1/4500

·1/4500

Průměrné střední výškové chyby vyliodnocenýc~ vrstevnic
'
,
,
"
.k výšce fotografo~ání
,

"

,

1

33 0,035
45 0,047
25 '0,038
24 0,037
23 0;046

0,018

_.__ ---

---

I

4 ,

---

-

0,033

-

-

!

210
115'

,

-'--

0,014 ,

,2

---'

.

0,017

0,025

--'-o -,

0,016

115
,

,

22
-

-

0,016

-

.-

0,012
0,014
0,013
0,015,.
0,017

32
22
24
15
24,

I

1

I

SPR·2

.

ve skutečnosti (v cm) ,
v měř. snímku (v mm)
ve skutečnosti (v cm)
,
hod. podél. paralaxy (v mm)

,

1 ~9 500
1 : 6500
1 : 9500
1 : 6500
1 : 5000

0,011
0,013
0,016
0,020
0,020

4

I

'A8

"

.'
-----'

I~3

2

---------r-- -~

-

,

Průměr
1 :9500
1 : 6500
1 : 5000

I

1

r

.,

m; vyjádřená

chyba mz vyjádf-ená
.

Stped. výš.
'-

0,028

strojI

I

C5

Střed. pbl. chyba

"!k

',i

I

"

1: '9500
1 : 9500
1 : 6500
1 :6500
1:5000

"

0,020

I

že měřické negativy nejsou zkresleny vlivem jejich ne~
rovinné polohy v době fot.ograf<J'Vání,nebo vlivem jejich
nepravidelné
srážky, popřípadě při, vyhodnocování
z diapozitivů na strojích s optickou projekcí, vlivem
neroYinnol3ti diapozitivn{ho materialu.\
Sťřednípolohové chyby transformačních klíčů budou
však n;lít vždy o něco menší hodno,tu než střední polohové chyby ostatních bodů ve snímkové dvojici, protože
při symetrické. distorzi je u pravidelně rozložených
vlíoovacích bodů její vli" eliminován a vliv zkreslení
snímkový,ch souřadnic působením uvedených
vlivů
'snížen vyrovnáním.
'\
"
Forstner uvádí, že střední chyba fotogrammetricky
.vyhodnocel1ých bodů na zkušebním fotogrammetrickéro poli d'Qbetriet, určených geodeticky s polohovou
přesností charakterizovanou max. chybou ± 3· cm, má
v měřítku snímku hodnotu :;I:: 0,925Il1m.
Střední polohové chy1:'Jytransformačních
kliČů. vy·
počtených po vyhodnocení ná. všech čtyřech uyedených
vyhodnooovacích strojíchn;lají
podle tab. 2 hodnoty!
které jsqu ': zásadě Shodné s touto zkušeností.

VYhodnocEmQna

,

~

!

0,025

-

vyjadřénJ v' poměru
'\
.

I

-

Pichlík:

210

K přesnosti

map velkých"

'-L

Tabulka

z n totogrammetricky

chyby

·z m~ř.,Snjm.

určených
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/k

v~jádřené
.

.ve skutečnosti
·v.měř.
snim.

n

'j

I

II

i

1I

I,
I

24S
241
186

,I

.253

.[

192

.[

1120

I

7,6

I

0,008

!

226

I·

r
I s;o 1'0,00S
I

I

I·

6,7

0,011

6,7

O,OH

'294

197

I

0,010

I

.106

I 0,018

126

11,5

·1

I
10,1,.(

I

I

t

I

717

m~,';lI:=V2- (podle

,
1. hodnoty chyb
v úrl'!erií inodelo~
vých souřadnic'

,"

tab.\,4).

A7

e5

'I

0,007,1' 0;012

I

A8

0,009

m",/.1I

I

I'
I

SPR·2

0,012

r

2. polohové chyby
vtransf. klíčích
(podle tab. 2)

0,014

jejioh polněr (I : 2)
,

0,50

'

.'0,025

I

0,48

0,020/1 0,028

0,45

0,020

I

2

I

II

119

10,4

I

0,016

I
I

128

7;2

'I

0,01l

!

1l,S'

100

0,017

I

Z chyb fotogratnmetrickyurčených
délek mdi. lze'
určit chyby v určení modelových soúřá.dnic m",',11 po.dle
.

1
2

12,1 I 0,01l

7,S

.,

Za předpokladu, že polohová přesllOst fotogrammetrického Vyhodnocení při početním způsobú je ovlivněna
především přesností určení modelových souřadnic a, že
u blízkých b.odůvliv zkreslení snímkových souřadnic,
ale i vliv' kvality vyhodnocení se projevuje stejnoU,
lJ,odnotou, byly pro porovnání vhodnosti uvedených
vyhodnocovacích strojů pro technickdhospodářské mapování porovnány vy-počtené vzdálenosti z fotogrlliJll:
me~rických souřadnic s přímo měř.enýin:i vzdálenostmi.
Vzdálenosti l;iepohybovaly v mezíCflhod 6 m do 100 m,
průměr ,byl,40 m. Výsledky Jsou uvedeny v tab; 4.

mdf

SPR-2

I

n

'12,0.,1 0,013
I

'1

0,014'

6,9

I
I

na stroji

I

. ~třední pqloho é chyby podrobnýc1;l bodů' určených
zV'láiítěna vyhodnocovacích strojích Wild A8 a stereopro~ktorRomanovskéh.o
SPR-2
mají podle tab. 3
yšak vyšší hodnoty. Příčinou busfe asi ta okolnost, že.
.při běžném geodetickém zaměření nemohly být souř-ad~
nice bodů určeny s takovou přesností jak:o na zku~ebním fotogramm.etrickém poli. a pak :mimo pravděpo-dobnép,ůS8bení jiných vlivů i ta okolnost, že vyhodnoceni na 'strójícPi Afl a ~PR-2 by 10 pr(>yedeno v ústavu,
provádějícím téměř výhradně:topografické
mapování,
tedy praoo~íky
bez větších zkušeností s vyhodnocování,m.polohopisu pro teohnické mapy velkých iněřítek.

..:.'

(v cm)
(v 0,001 mm)

2

I

po vy~odnocení

A8

I

1 : 9.500
210mm
1 : 9500
'., 115mm
I : 6500
210 mm
. I : 650O
115mm
I·: 500O
210 mm

vzdálenosti

. e5

A7

vztahu

fotogrammetrickQu'

4.
Prťiměrné

, .

vyhotovehých

měf'(tek
metodou

519

I

0,012

m~

=

"I~-

I
I

115
118

I

I.
I

13,2

0,014

13,6

0,014

12,3

0,019

124

I

123

I

14,7

0,023

101 ·1

10,9

0,022

I

O,\Ql&

"

i

58'1

I 0,013

Fórstnerdále
vzorec

'111

O,OIS

I

uvádí pro určení střední výškové chyby
A

0',00015 H

(

I

+

1800-H)"
3.200

,.

kde H je' výška fotografování v metrech. Určíme cli
podle toho,to vzorc,e průměrnou střední chybu z uvedených variant vyhodnocení a vyjadříme-li ji 'v' poměru
k výšce fotografování, dostáváme hodnotu 1/5800.
Porovnáme,li tuto hodnotu s průměrnými středními
výškovými chybami vyjádřenými v tap. 3 též v poměru
k výšce fotografování, dostáváme
".'

,

hodnoty

1,I O

Větší hodnoty středních výškových chýb budou
pravděpodobně ovlivněny opět i přesností geodeticky
určených výšek porovnávaných bodú, osobními chybami vyhodnocovatelů
a tím,že
při- vyhodnocdv~cích
pracích nebyly použity kompenzační destičky k vylo u čení vlivu distorze objektivu letecké,kOIllory. '
Z výsledkůexp~rimentálnich
praOf. z k. ú. Telč je
zřejmé, že na stereoprojektoru Roman,ovského SPR-'-2
,lze dosáhnout vyšší přesnost výškového vyhodnocimí
než uvádí G. P. Ž ukov [3]. Podle G.P: Žukova přesnost
'výškového vyhodnocení u bodů má \býť asi 1/2500
a u vrstevniů 1/2200 výšky fotografování. Vk. ú. Telč
výšková přesnost SPR-2
u bódů byla 1(4500 a u vrstevnic podle analogie asi 1/4000 výšky fotografování, to
je téměř 2krát větší přes~ost~ než' uvádí G. P. Žukov.
Lze tedypředpokÍádát,že
ster'eoprojektor Romanovského SPR-2 po dóplnl')nf koordinátografern a .zařízením
'pro registraci modelových souřadniG by bylOVhodným
strojem pro vyhotovování technický.oh map velkých
Illěřítek. Jeho výhodou proti jiným typům úniverzalních strojů by byla možnost vyhodnocení ze snímků,
pořízených, leteckými komorami s různými hodnotami
konstant jejich objektivů.

j-o,.(
Literatura:

Lze tedy~předpokládat, že relativní polohová přesnost
fotogrammetrickyurčených
bodů je ~2k['át větší ne~'
absolutní polohová přesnost, a' že lze na uvedených
strojích určit modelovésouřadnice
s dostatečnou 'přesností i fO technické mapy velkých měřítek.

[1] Geodezija i kartografia,
č. 2. - 1962.
.
Bel j a i ev
N.
1.:.
O přesnosti
plánii
velkých
měřítek,
vyhotovenýt:h
fotogrammetrickqu
meto.dou,
..
[,i] Photogrammetria
1.960 spedal
congress
number·C.
F Ď r s tne r R.:
Bericht ilber' die Tatigkeiť
und Ergebnisse
. der Kommission
Cder
O. E. E.·P. E. (1956-1960).
[3) GeodeziJa i kartogri'lfia,
č. 1 - 1956.·
.'tu k o'v G, p.: stereoprojekto.r
SPR·2.,
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Poznatky
medii

a skúsenosti z nadviazania. vzajomnej-družby

fotogra,metrickým

i kotektívmi

GÚ

a AGP v t1os~ve
Pri vytváraní podmienck ďalšieho rozvoj a sociaI1stickej súťaže na vyššiu úroveň, a to o titl!1l brigáda' socialistickej práce, prišli sme na myšlienku
Iladviazať spojenie s brigádou komunlstickej práce
na moskovskom Aerogeodetickom ústave. Pre to, že
smesi vybrali. práve BKP na MAGP v Moskve, bolů
Viacej príčin. Bolato .predovš,etkým podobná pracovná náplň pracovísk a skutočnosť, že' naši sovietsklpriatelia
boli už vtedy/ držitefmi titulu BKP,
takže od samého začlatkumohli nám bdovzdávať bohaté, skúsenosti jedhak po stránke odbornej akoaj
po stránke kultúrno-výchovnej
v zmysle vytýčeného hesla "učiť"sa socialistickypracovať
a žiť".
Ciéfom tohto článku je podeliť sa ůzískané informácie .a ,skúsenostl, ktoré boli spracované na podklade bohatej výineny !wlektívnej' ako aj individuálnej vzájomnej korešpondéÍ1cie.
i.

.

I

,t

"S kolektívom brigád socialistickej práce na MAGP
sanadviazala
oficiálna' družba dQa 20. VII. 1959, a
to výmenou dopisov médzi vedúcimi jednotli'Zých
brigád. Zo. strany moskcivských ,priatelov je ténto
iniciatívny,prvý
krok, charakterizovaný
v, druhom
dopise takto: Sme Vám velmi povďační. za dobrý

lovať súťaženie, pre· ktoréneE1,xistuje univerzálneho
receptu, a dosahovať jE1ho masového rozšírenia.
Každý kolektív má svoje zvláštne'úlohy.
Jedným
traba zvýšit produktivitu .práce, druhym kvalitu,
tretím vzdelanie, štvrtÝm kultúru atď. Otvorene si
priznávajú, že' ar v lch práci nejde všetko hladkci,
lliekedy z tých alabo oných ,Príčin, ktoré často nezávisia od n·ich. stávajúsa
chyby 'a prichádzajú
dočasn,é neúspechy. SilnýkoIektív
je ten, ktorý Isa
nedá úspechmi uspokojiť a neúl)pechmi oqradiť, ale
správnym rozborom konkrétť"\aj situácievyvodí
pb.
učenie do budúcna.
.
,
I

a~o

Také otázky
vzá]omná pomoc, uvedomelý
vzťah k práci, nežistnosť v súkromí aj na pracovisku, zvýšenie kultúrnej úrovne, technického vzde"
IUhla, boli predmetom nášho ďalšiehó kolektívneho
ctopisovania.
Konkrétnych
-pracovných
dotazov,
s ktorymi sme sa bbrátilina
našich priatelbv, bolů
dosť a odpovedali nám vždy ochotne' a. obšírne,
preto ,bude zrnienkalen.
o _tých najpodstatnejších.

Ako nám je dobra, známe, vyskytol sa pri vyhodnocovaní v mierke 1;10 000 na univerzálnych
fotogrametrlckých
.strojoch -problém sťriktne dotačiatok vo veci upevnenUldružby.
Začiatok družby
ddá ť predpísan ýd v'ojmetrov)' interval vrstevníc
bol uskutoěnen!l, teraz zostá'va posí1ňovať ju zo dňa
na deň. Doteraz savymenilo llavzájom 10 obšírnych v horských priestbroch so značnými výškovými
listbv avefablahoprajných,
telegramov. jednak " rozdielmi na jednu' stereodvojicu .. Ako 'odpoveď
nám napísali, že výška vrstvy pri mierke mapy
k výročiu VaSR, k úspešnému vypusteniu kozmic1 : 10 000 v horských a zvlnených lesných priestokých raklet a prvých kozmonautov db vesmíru,
roch sa určuje padla stanovených' Ú1Clh,a to od
k 15~ výročiu oslobodenia našej vlasti, k ,XXII. sjaz2,5 do 5 metrov. Aj táto skLÍsenosť soviefskych geodu KSSS a predovšetkým k vzájomným pracovným
detov nám pomohla. ako argument na presadenie
úspeclíoln. akrem tolto' sa ýymenilo niekolko vec5rn intervalu v našic;h podmienkach. Ďalej nám poných darov, či už knižných alebo umeleckých. Zo
skytli cenné informácie a sk(/senosti ,o využití mezačiatku sa omedzoválo naše dopisovanie skol' na
tódy rytia do emblzie pti vlastných vyhodnocolisty kolektívne, Ich náplň bola zvačša odborná,
vacích prácach.Píšu
qoslova, že plastické rytie
ale v nemalej mier-8"nás obqznamovali aj s politicmiésto vykl'eslovania skúmasa
aj u nich. Pri s.kúkým dianím, so 'životom 1ch brigád a s najvýznamšobnom
Vyhotovovaní
mapynovým.sposobom
na
nejšími, udalosťami v Mosk've. f
'univerzálnych
strojoch používali "Viniproz" alebo
Na naše otázky, týÍmjúcesa
skÚsenost(z 'rozvi"Hastofan" ,pokrytý' bielou Vrstvou pre grávírova!luHa závazkového lmutia na "vyššiu úroveň, nám
nie.No, maji1za tó.,že je lep"šia neryť Odrazu na príodpovedali obšírne, čo dopomol1lo obohatiťnašu
stroji, ale zo začiatku kresliť vrstevnice a obrysy
sMaž novými prvkami ako" nf! úseku pracovnom,
.tužkou a až potom vykonat' rytie takej kvality,
tak aj pri .politickej prevýchove členov aášho _koktorá'zahezpečJ
získanie vydavatelského
originálu
lektívu' Za 'základ súťaženiesi"určujú
otázky poUmapy. Taktiež' nám uviedli názov: ollbornej Iíteraticko"elronomického štúdia. Veď bez ch;;ípania politúry, ktorá sa, týmto problémom obšírnejšie zaoberá'
ticko;ekonomickych
javov al)úvislostí nie je ImoŽne a kde sa udáva aj' zloženie'"vrstvy -pre rytie. Ďéilšie
doslahnúť trva.lých úspechov.
.
.
otázky sa týkali Úpravy multiplexu pre 'stereoskoSúhlasili srne nanájom,
že bOj za nového člo- , pické neanaglyfové pozorovanie, čí používajú dodávekasocialistickej
a kblŮunisHckej spoločnosti ako
'točnú úpravu.a interpoláciu vyhodnotených, vrstev,
aj jeho výchova je zložitá vec, a nie je možné ju
níc, ďaIej vyúžívanle strojOvýG,h kapacít, skladba
zjednodušovať. Toto nové hnutie rieJt1ožno meraL
výkonových noriam a lch plnerue, ako. aj sposob
len holými číslicam1. Treba predovšetkým
vi<iieť hodnotenia
kvality fotogrametrických ·prác
bol
to nové,čo urobil k'oIektív a jeho vzťah k úlohám
"predmetom vzájomnej výmeny sk~senpstí. DozvepostavenýJf1pted
nepo v, daný okamžik. Toto nie
deli sme sá, že hotO,Vúprácu odovzdávajú výbornej
je jednoduchá ptázka', tú treba riešiť cielavedome
alepo velmi dobre.jkvality
podfa. vopred určených
a múdrb., ,Prevýchova rudí, slt l}edosiahne za krátky
a spresňovaných
l{valitatívnych zríakov a určitá
ča~. V tejtov.eci treba postupovať:od jedp.~duchých
časť má byť takej kvality, aby mohla byť odosland
z prevádzky bez 4áverečnej revízie: Z našej strany
úloh k zl~žitým, trl$a,krok
za krokom zdokonaj
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oboznámili sme ich sO systénlOm našich kontról,
prednáša;ú nám známi vedci, herci a šporlouci, ktonajma so zavádzaním vlastnej a ~zájOmnej \ konrí sa delža s nami o svo;e veé1omosti a skúsenostt.
troly, tzv. samokontroly. Konkrét.p.e poznatkysme
Snáď najčastejšie. sav listoch, rOZpisujú o športe.
získali aj v zdokonalovaní patronátnej činnosti poMožno sa nám zdal zvláštny výrok s.Chruščova na
máhať si navzájom v práci a ochotne odovzdávať
,XXII. sjazde, že každý siedmy ObČ811SSSR je šporskúsenosti a vi:ldomosti tým spolupracovníkom, ktotůvec. POdla slov z listov je to skutočne tak, prerýoh výkon je menší ako pri.emerný výkon brigády.
tože každý ]eclen zo súdruhov, s ktorými si dopiUpevňovať súdružské vzťahy a rozširovať svojposujeme, po práci venuje sa nejakému športu.
.
mOc hajma zaostáVajúCim kol~kťívomi či už v rámNakoniec ešte jedna zaujímavá časť z jedného
ci ústavú alebo medzi ústavmi. Nezabúdať na silu
listu. Súdružka z nášho kolektívu sa v liste. zmiejednoty a spolupatričnostl.v
rámci BSP, vzbudzovať
nila o tom. že jej manžel je tiež geodet a je na
záujem u každého pracovníka od prostého p'lnenia
palných prácach ďaleko od Bratislavy,' na mieste
povinnosti a príkazov k uvedomelosti a dobrovolVzdialeno~ 250 km; Jej so\'ietska priatelka sa ju
,nosti a tak priblížiť vzťahy medzi vedúcimi a rádo- . sUllžila potešif slovami, aby si z toho nezúfala', veď
vými pracovníkmi a upriamovať spoločnú činnosť
ona má manželatiež
geodétana
polných prácach,
za jedným cielom pracáva ť v záujme celej spoloča to
7
000
km
na
východ
ód
Moskvy.
,
,
nosti.
Avšak nlljčastejšie sa opakUje či už v kolektlvNeobyčajne priaznivo pélsobí výmenalistov
a nánych' alebo individuálnych listoch jedna yec, a to
. zora v 'na
politický ,r.ast súťažiaceho
kolektívu.
pozvanie našej brigády do ~oskvy. Zatial to neO svójom živote, záujinocli, snahe politicky a kul-'
bol
o . možné, ale' ak sa čo len trochu vytvoria na
Nrne rásť, píšu tak presvedčivo
a plasticky,
to podmienky, velmi 'ráj by náš kolektív navštívil
že to pélsobí na nás všetkých hlbokým dojmom.
Moskvu a našich priatelov, pretože žiaden písomný
Snáď maže o tom urobif dostatočný obraz niekolko
styk by nevedel nahradiť radost, z osabného stretich myšl1enok o vlasti: N:áš l'ud prešiel tfnistou,
nutia a z poznania sa. Podla.nášho názoru .družba .je
ale slávnou cestou vo svo;om historickom
vývo;i.
\'na najlepšej ceste, aby sa d'alej rozvíjala 'a stala'
y priebehu stáróčí obhajoval svo;u. nezávislasf v ne- pOsoQivo).l.formou jednej z metód výchovy socialisr~vných bo;och a nie raz zachraňo1Jal národy Eur,6tického človeka.
I

py od' úžasných, nf;!šfa.stí; Tátarské hordy boli porazené úsilím našich bohatierov. RusJf.é štíty prehra,
.dW im cestu da,Eur6py
,a zachránili
;u od spustošenia. Sláva Napole6ha bola.pochovaná
na našich
poliach ,a trpiaca,
na kolená zrazená Eur6pa sa
'Znova postavila
na nohy. Nakonzec sa uskutočnila
Zaměřování staveniště sond pomocí
Vel'kti okt6brová socialistická
rfdvolúcia, refaze ty,magnetické orientace
ranstva boli pretrhnuté
a do te;todoby
polonahý,
pologramotný,
no duchorri silný l'úd sa stal pánom
ln't. Olois Klecker, SG, Přerov
svoje; vlasti. PotOm' vzplanula, Vel'ká vlastenecká
.
'.
526.915.16
vojna. C.ierňava po zuby ozbro;ených
hžtlerovských
'
V podzemním zásobníku plynu, budovaném V Sehordv(rhla
na zlzemie naše; vlasti. Celá eur6pska
veromofa,vském kraji, bylo zřízeno několik desítek
moc bola podrobena tomuto, obludnému .stro;u. Desond. Tyto sondy jsou rozloženy na ploše přes 300
Hny nikdy nezabudnú .na hrdinské 'činy nášho l'udu,
ha, vesměs v lese. Sondy vylj.sťují nli povrch oceuskutočnené v mene rudstva, ů mene! vlfazstuá nad
spolol5niím nepriatefom.
Hovoríme
topreto;
lebo
lovými rourami s výpustnýmlventily.
náš národ, ako žžaden .iný, prešiel takými
SkúšByl 'dán požadavek vytyčit příjezdovou
cestu
kami a str~daním, že teraz vie ocenžťžiuot,
rrilei'
k sondě, vytyčit vlastní staveniště ,sondy. podle doa družbu medzi národmi. Na záver píšu:, IVáš l'ud
dlmých podk~adů a zaměřit vše 'tak, aby se JIlohl
v svo;e; 7list6ržž videI i biedu a utrpenie, i slávne
provést zákres do kéltastrálnírtlapy
pro vyhotovení
víťazstvá a v porovnarl.í s minz~losfoll ešte ;asnejšie
geometrických
(polohopisných)
plánů.
vidí zmeny, ktoré sa dnes odohrávajú.
Podobných

Zgeodetick~
...

citátov by bQlo možno uviesť mnoho. Tieto listy
velmi vplývají\ na City naŠich pracovníkova
mnohi
sazačali
dívať novými očamt nli sovietskeho člo, veka.
\

Možno povedať, že od minulého rokusa
forma'
nášho dopisovania zmenHa.O(ilvtedy sme nezostali
len' pri dopisovaní kolektívom, alenadviazali
sme
aj· indivtduálny. pfsomný styk, Podla toho akoa
čomu sa rapi naši priatelia venujú, vyznievajú aj
ich listy. Jedna ,súdružka napríklad píše: ... práce
mám vera, ale ar tak si úždy na;dem Č(lS na diMdlo a kultúru uobec. V našom závode máme dramatickýkrúž()k,
ktorf}. nacviču;e bášne, sci!nky a
vystupuje s nimi na s{ávnostných večeroch. Tiež sa
zúčastňu;em
na prednáŠkach na Uniperzitách
ku}fary. Sú .zriadeni!
pri 'roznychp,alácoch
kultúry,
aby si. mohli pracu;úci 'Zvyšoval svo;u kultúrnu úrovetí.. Podl'a plánu
zostaveného ,radou
univerzity

praxe

Poloha sond byla dána soU:řadnicemi v čs. jednotné trigonometrícké
síti, získanými z polygonového měření, které bylo prováděnQ před několika
lety Ipi'ímopi'i hloubení vrtů. Vrchely polygonových poi'adfi nebyly v přírodě zachovány.
Jelikož bylo zjištěno, že další investice ne~u,dou
již .V- tomto území prováděny, nebylo ekOnomické
zakládat novou polygonovQu síť, .kti;lrá by při svém
Iroz:sahu· neúměrně zvýšila C~n9 měření.fl{Iožnost
navázat se na stávající situaCi zde nebyla, protože
'zákre::;lesníc,h
průsekŮ v katastrální
mapě svým
průběhem již neodpovídal stavu ve skutečnosti.
Měření bylo prováděno v listopadu a prosinci, tedy
v, roční době, kdy orientace na slun'ce nebo měsíc
Je Vzhledem k~ špatnému počasí nemožná.
Proto byÍ,o použito fu (l. gn e t i c k é 0,1".i e nt ac e. Pro magnetickou orientaci j~ nutné znát magnetickou deklinaci, rektascenzi
a marfdiánovou

1962/212

Geodeuéký obzor
sv. 8/50 (1962) č.ll

.

konvergenci. Aby byly zjištěny všeChny tyto hododchylky O, zjlštěná' při kontrolním měření na ponoty jednoduše a rychle, byly magnetickyzaměřelygonových podech a' tato výsledná hodnota byla
nastavena na vodorovném kruhu.
ny orientace stávajících polygonových bOdu'. Tyto
body leží od pole sond asi 2 km na jih, tedy v ze- \ - V tomto směru da'lekohledu bÝla vytyčena přímka, jejíž směl' zajišťovaly body A a B, stabilizovaměpisJ?-ém směru, ve ktyrém magnetiaká deklinace,
né kUly. Na tuto příp:1k'U'byla ortogonálně zaměřerektascenze a meriGliánová konvergence zůstávají
prakticky stálé. Z roz.dílůmagnetickY
zaměřených . na sonda, (panenka) \a Všechny lomové body staveniště a cesty (obr. 1). Měření bylo prováděno ko"
směrníků a vypočtenýchjižníků
byla získána hodlem 11. hodiny, tedy v době, kdy je denní deklinanota O, o kterou bylo opravováno Čtení vodorovnéce téměř nulová. Kontrolní měření magnetické
ho ,kruhu při magnetické orientaci.
orientace na polygonových bOdech bylo po dobu
Postup polních prací,
měření sond několikr!ít o~akováno.
\

Ve v~dé.lenosti asi 50 m od vyústění sondy (paneJiky) byl postav.en stro}. V této vzdáťenostiHž
nepůsobil kov sondy na, magnetku stroje. Magnetka byla, urovnánaabylo
zjištěno,čtení na vodorov,ném kruhu. S tíl1fto ~tením byla :>loučena hodnota

Kancelář~ké zpracování
Pomocí čtvercové sítě, byly vyneseny z daných
souřadnic sondy do katastrální mapy. Rovno}:>ěžně
se čtvercovou sítí, ve )vzdálenosti rovné délce kolmice naměřené v 'přírodě od přímky A-B na sondu, byla vynesena přímka., Na této přímce byla vy.konstruován~ pata kolmice na sondu a vzhledem
k ní byly vyneseny veškeré zaměřené lomovébody.

-20,09-

Rozbor přesnosti
Zaměřování bylo prováděno přístrojem Meopta
T 1 C strubicovýIh usměrňovačem. Jelikož správné
nastavení magnetické orientace je závislé na' přímé koincidenci konců magnetky, přesnost nastavení je dosU omezená, Průměrná hodnota chyby
v nastavenI magnetické orientace při běžném měření, ale se zachováníJ;1lvšech podmínek nutných
při tomto' měření (odstup od kovových předmětů,
,od elektrického vedení a odstranění všech 'železných předmětů u t,echnika, pracujícího se strojem),
dosahovala aŽI' 30 minut setinných. Při pruměrné
, délce 50 m' vytYčQvané přímky proj~vila by, se tato
odchylka ve směru asi 20 cm, což pro měřítko mapy 1:2880 je zanedbatelné.'
'
Ekonomická /účfrlnost tohoto zpusobu orie.ptace
byla značná.
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'Stávající lesní pra5ek

Přesnost měhni spojených s hY,dro!ogickýmistl1diemi při projektováni vodnich elektráren
.'
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Mgr. in~. WaélawKlopocin8ki~
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Energoprojekt,

Varšava,
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G;eodezyjny 11/1960

P08tupem doby se ;ú,koly geodeta 8tále rozšifu,jí a jeho práce tvoří podstatnou 'čá8t ruzných technických 'projektU. Žádaná pře8no8t měřických prací 8e měnf, nejen podle ú,kolu, ale i podle okolrw8tí. V ČSSR 8e buduje
řada vodních přehrad, 'a próto nás jistě budou zajímat vÝ8ledky ú,vah známého .polského geodeta a propagátora
č8.-polského pfátelství' mgr. ,inž. W. Klopociň8kéňo o geodetických podkladeckpro hydrologické 8tudie.
Staněk
Cíle~ hydrologického vý~kumq j~ získání prvkú pro
projektování e~ploitaceř~
jako zřídla vodní energie,
,projektování parametrú vodních turbin a zajištění bezpečnosti stavpy před povodní v dob~ 'Výstavby i explůitace. Výzkum se koná v několika stadiich. Uvažovány
jsou pouze ty práce, 'které se opírají o topografické' materiály nebo vyžadují měření.
a) Stadium
úvodního
pr.oje~t-q -'-'-vÝ2ikumse vztahuje na, část řeky (včetně přítokú), potřebnou ke

zpr~cování rúzných"'variarit stavby
hydrologický popis povodí
přehledná mapa povodí
rozsah povodí.
,
"
charakteristické stavy vod' ,
charakteristické prÍltoky v místech blízkých vodočtúm
prúťoky v místě projektované .stavby
průtočné množství a
\.
základní výpočty vodni- energetiky.
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b) V st.adiu zadávaciho
projektu
,
vypočte se povrch a objem nádrže
dokončí se volba výšky nor~álníhq
vypočet hydraulického vzdutí

~.

s_v._8_/.50(1962)
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Rychlost se určuje ze ,vzorcu hydraulických (např.
v ,;=c
J, kde, T - je střední hloubka řeky,
vzdutí
J - je spád), jejichž přesnost není velká. Ale i nejpřesnější zařízení - hydrometrický mlýnek - jímž
c) V stadiu prováděcího
projektu
se měří rychlost vody v mezích 2-12 m/sec - dává
projekt r,ozmístění ~atí vodočtů i rozmístění řezů
, k íněření změn dna nádrže.
.
přesnost pouze 1 : 100.•
Práce v terénu vYkonává hydrolog pomocí stávající
.
Určení plochy řezu, zvláště u velkých vod, je ještě
topografické mapy ne~o na základě měřených 'řezů.
méně přesné, vysoký vodní s~av a rychle plynoucí
/Cílem geodetických prací je
"
'
získání obrazu dna i,břehti v místě měření prtitokti
voda ztěžují měření a mimoto tvar koryta se ti prudce
řeky
,
,
plynoucího
toku měni. Možno předpokládat, ~e výnapojení vodoměmých pozorování na státní nivelace
sledky hydrologických studií jsou zatíženy chybou
podélný řez řeky věetně hladiny vodní '
.
větší .!Jež3 %.
příčné řezy řeky i Mstí budoucí nádrže

VT .

výpočet povrchu a objemu nádrže při rtizných hladinách vzdutí"
.
studium změn dna riádrže vlivem zanášení

výškový rozdíl hladin ve vzdálenosti L.Chyba v' určení
spádu je dána vzorcem

Přesn~st měřeni stavu vody

mH

Měření - stavil :vody slouží k určení spádu vody
a k :výpočtu plochy řezu hydrometrických. Systematická měření, prováděná na vodo měrných stanicich,
dá.vají souvislýob,l"M, zm~-vodpího zrcadla. Vítr ruší
vodní hladinu a vytváří vlny. Na délku asi 200 m dosahují vlny výšky:
.
.
při rychlosti větru, 2 in/sec.
, 4 m/sec.
"
6 m/sec.

mi'=±T'

K, chybě v nivelaci ús~ku se přičítají chyby čtení
stavu vody mw v koncových bodechdélkyLa
chyba
navázání nuly latí vodočtu nebo výšky kolíku mo'
Chyba
v ~velaci činipro l~m úseku u nivelace
1..ř. 0,1 cm, II. ř. 0,25 cm, III. ř. 0,4 cm, IV. ř. 1,0 cm,
V. ř. 5,0 cm. Chyba mH je určena ze vzorce mH =

m;

0,01-"- 0,02 m
0,02 - 0,05 m
0,05 - 0,10 m

+

Za

střední hladinu možno vzít s přesnbstí. větší než
I cm prtiměr ze čtení hřbetu a dna vlny. Vzákrutechřeky
při vyšších rychlostech' pusobí, na vodu
odstředivá síla, ale její vliv i u hprskýchřek: je meh.ší
než ostatní rušivé vlivy (nerovné dno, vystupující
kameny apod.), takže ·se;zanedbává. NejvětM vliv 'na
měření výšky hladiny
vzdutí zpusobené měřickou
latí. Všechny uvedené vliVy zpusohují, že hladina
volně plynOUCÍvody nemuže být určena s většCpřesnosti než 1 cm, pouze v' nádržích se spádem menším
než 0•.2 %0 možno přesnost zvýšit na 0,5 cm.

±

ma

- I

kde lI-je

Spád je určen Y~orcem 'J = {,

Jestliže se měří stav vody v úseku řeky o malém
spádu (menším ~než(),2 %0) a hlavně tam, kde se spád
řeky zjišťuje k určení prfJ.tokového množství, provede
se měření s pokud možno největší přesností. Do hlavy
kolíku zatlučeného do dna pod.vodu se dá hřebík a od'
něj se měří měřítkem výšk,a hladiny vody, V sousedství vodQčtu se osadi 2-4-repl:1ry (nivel.znaěkY)
k výškovému navázání a k zajištění stabilnosti nuly
latě.'
.

+

=Vmw~
mw~
mo~
velikosti dává tab. 1.

+ mOlJ + m

2".

Přehled ojejí

K výpočtu, s ja.koupř~sností je nutno měřit H, použijeme vzorcti:
N
Q

= P.

= '9,8 QH,

v ma, kde P
sec
,

kde Q -,je
""'7'

prutok

je plocha řezu řeky. '
.

Ze vzorce

.9,9P . V T'
T
H , Jr
.

N

=

-

3

mN

ž

C

za předpokladu,

že

3mH

=<

'2H~

mN
Jr::;:
5%

3 mH
5
, 2 H ::;: 100' mH::;:

1

30 H

Na obr. 1 jsou sestaveny dopustné .chyby měření
spádu:
Při spádu J :S;; 0,1 %0 je nutno užít k určení výšek
nivelace 1. a' n. řadu a určit výšku hladiny vodní
s přesností 0,5 cm.
.
Při spádech 0,1 %0 < J::;: 0,3%0 užijeme nivelace
.III. a IV. řádu a hladinu určujeme s přesností 0,5 cm.
Při délce úseku nad 7 km s př~sností 1 cm.
Při .spádech 0,2%0 < J < 0,3 ~oo j.e třeba 'užít
nivelace III. řádu při úseku do 2 km nebo IV, řádu
pro úseky delší. '

.;

Použiti nlvalace Mdu

I. mAs:.;: 1 mm
II. m" ~:;: 2,5 mm
III. tl?-It:~ 4mm
VI.; mli < 10mm
V. mli <; 50 Iňm

/

I
,

rteky nižinné pti
J 0,2'1 •• mw = 0,5 em

± 7,7
± 8,0
± 8,6
± 12,6
±.50.2

mm
mm
mm
mm
mm

tj.
tj.,
tj.
tj.
tj.

0,008
0,008
0,009
0,013
0,050
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%0
%0
%0
%0
%0

~kY

podho1'8képti
mW .•.•..1 cm,

OJ~o/OOJ

± 14;3
± 14,5
± 14,8
± 15,7
±54,8

mm
mm
mm
mm
mm

,tf
tj.
tj.
tj.
tj.

0,014
0,014
0,015
0,017
0,055

%0
%0
%0
%0
%0
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Při- výpočtu průtoků
podle vzorce Q =P . v,
v = c Rn • y platí pro střední hloubky řeky' 1,5 <

Y

c = 34 YT.
Chyba v měření hloubky

<T <6m

mT

se jeví jako chyba

měření střední hloubky celého koryta
Pr9 předpokládanou
mT

přesnost

=

~g

-iw .

2mT
.
-Y_
<0,03
T 2

bude

< 2,1% T.

Z toho vypiývá, že čím je hloubka menší, tím je
nutno měřit přesněji (např. pro T = J m, mT = 5 cm;
pro T = lO m, mT = 25 cm).
Kde je v určeno přesněji (např. hydraulickým mlýnkem) možno určit T s menší přesností, protože
mT
='1'-.

Pr

o

mg
3 0/
Q<
/0'

mT

=3

.

0/
/0

T"
,

~g-=

,
coz znamen~,

že délky řezu je možno měřit s chybou 3 % a že
tachy~etrické měření plně postačí.

Hustota řezfl pro výpoěet prntokfl

4

5

'6

ki/om@fr61 řeky

7

Obr. 1. Dopustné chyby měření spádu vody, resp.-nivelace
.
.
vodní hladiny.

Ye stadiu úvodního projektu zaměří, se 3-4 řezy
v místě projektované přehrady, jinak 1 řez na 1 km.
Pro technický projekt zhustí se řezy v úseku hydraulického vzdutí až na 50 m. Hloubka dna se měří
echosondami s přesností od 0,1 m v podmínkách přízni- '
vých (rovné, tvrdé dno) do 0,4 m až i 1,5 m (při velké
příčné sklonitosti dna).

Přesnost kilometrá!e řek
Potřebnou

přesnós~ kilometráže

váním vzorce L

tI

= J .Odtud dostaneme
mL

Ly'

Pro y =0,2
lOD m na

určíme diferenco-

.

= ~

0/00 bude

10~6
mL

.
1

L = Ti}

= lO % ; tzn.

i km.

U horských řek pro J = 2 %0 je dopustná chyba
mL = 1 %. Přesnost kilometráže k určení průtoků
mg

mL

Q=L'
Protože předpokládáme přesnost určení průtoků
řádu 3 %, vystačí stejná přesnost kilometráže kurčení
průtoků. Za předpokladu; že horská řeka se kilometruje s chybou 1 % a řeka nížinná s chybou 3 %,je možno
u~čit kilometráž gra:fickyna mapách v měřítkách

5D

'DD

5

,$0
10

2J1(J
T5

Z5D
ZO··

100

Jso

tS

408

"HA

38knl

~

v mapě 1 :,lO 000 - pro horské řeky, v mapě 1 : 50000
- pro řeky nížinné.

Přesnost měřeni pl'iěných řezfl
Příčné řezy slouží
1. k určení plochy řezu pro výpočeť průtoků,
2., k určení plochy řezu po nadržení vody pro výpočet
hydraulického vzdutí,
3. k určení změn dna ~eky.

Přesnost výpoětu objemu nádrže
K hospodaření s vodou je třeba znát objemy nádrže
při rnzných st'avech vody; z jejich rozdílů dostaneme
objem rezervy pro vodu povodňovou, objem vrstvy
sloužící k exploataci i tzv. mrtvý objem nádrže.
Povrch jednotlivých vrstev se zjišťuje planimetricky.
Přesnost planimetrování je dána měřítkem mapy
mp

Relativní

1962/215

= ± 0,0002. M.

chyba v určení objemu

Vp.
nádrže

Geodetický
ohzot
sv. 8/50 ('1962) č.ll

m.

2SVS

5m <H

V=HVJi'
kde S - je Vl'stevnicový interval, H - je spád. Nutno
uvážit, jakého ~ěřítka inapy, resp. jakéhO Vl'stevnicovéhointervalu je třeba, užít k dosažení p~esnosti 3 %

< 25minterval1,Om
a měřítko mapy I: 2 000
2,0 m
. a měřítko, mapy I: 5 000
interval 5,0 m
a měřítko mapy I: 10 000

25 m

< H < 50 m interval

50 m

<H

yÝ!/(a
'Izdlli!
~Měi'.

IDO

.

mapy
1 : 500

S~on

-

1: 1000

1 : 2000

1 : 5000

0,50

0,50
1,00,
2,O()

1,00
1,25
2,50
2,50
5,00

1: 10000

~,,"-

0° - 5·
5°-15·
15°_25°
25°-35°
35°-45·

0,25
I 0,50
1,00
2,00
2,00

'I
"

I
I
I

I

l,OO

2,00
2,00
5,00

~,OO

5,00

I

1,00
2,50
.2,50
5.,00
10,00

Př~8nost měřeni zkěn dns'nádrže (nánosy)
Měření se vykoná~á zpočátku každoročně, později
za 2-5 let. Přesnost měření 5-4-10om. Zásadou je
měřit vždy ve stejnýoh místech, a prof o se konoe řezů
. stabilizují: Při tozIQ.í~tění řezů je třeoa uv:ážit místa
podléhajíoí největším změnám.

Rumunská geodetická
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literatura

SQučasná geodetická
literatura
rumun~kých
přátel te
u náspomllrnll
málo známa. Te tozpůsbbeno
;azykovými
\ potížemi a taki§ poml!rnll malým .osobním styk;em mezi
geodety našich zemí .. Chci zde proto informovat
o několžkapublikacích
z poslední doby, které mi vllnoval
přítel prof. inž. D. Mihail, profesor
na stavebním
institutu v Bukureštt
Stavebnržnženýrství
není v Rumunsku
na polytechnice,
nýbrž vsamo$tatném
institutu,
kde ;e
také studi;ní obor z,emllmllřický.
Krumpha1].zl

Costachel, A.,
M:lhail, D.,
Crlstescu, N.,
LUl'l'ari topograficb de tras are .pentru constructii civile !ji industriale (Vytyčovánl občanských a průmyslových staveb), Editura tehnica, Bukurešť 1956, ~tr. 211,
Vztah mezi vý~kou vzdutí a Vl'stevnicovým interobr. 149, tab. 9, váz., formo A5.
valem:'
V knize jsou zhuštěně vyloženy geodetické, ,metody
pro
liytyčování staveb. Kromě problémů týkajlcích !!e základních yytyčovacích' metod, poplslljl se zde vytyčovací
H < 5 Hl, je třeba Vl'stevnicový interval 0,5 m
sítě a vytyčova.cí metódy pro vytyčování jednotlivých
5 m < H< 25ín je třeba Vl'stevuicovy interval 1,0 m
staveb a montovaných konstrukcI. Pozornost je věnována i geodetickým problémům při zpracovávání pro-'
25m < H <50m.jetřebaVl'stevnicovýintervaI2,Om
jektů podzemních sítí, vnitrozávodních
komunikací J!I
50m < H
jetřebl),VrstevnicovýinťervaI5,0~'
úpravám terénu. Práce je věnována inženýrům, techMezi Vl'stevnicovým interva1ema měřítkem mapy jť! nlktlmllí studentům stavebního a zeměměřického' směru, kteří spolupracují při výstavbě.
vztah daný tím, že odstup jednotlitých vrstevnio musí
Jqe v podstatě o pří~UČku, která je .velml přehledně
, být dostatečně velký, aby mapa byla čitelná. Jestliže . uspořádána~ Obsahuje i výsledné vzorce o přesnosti vytyčování. Kniha je doplněna množstvím obrázků, čImž
uvažujemE;! Vl'stevnicovýinterval
rovnÝ trojnásobné
se stává z1l1ášt vhodnou pro použití v praxI. Na konci
střední chybě, pak podle Koppeho
= ± (ti
b tg ťX)
je připojen seznem n'ejznámějšíliteratury,
z níž bylo
hojně čerpáno~. Autoři velmi vhodně uspořádali látku
ťX0
a na mnoho. mIstech i. doplnili' příklady. Kniha je roz(
S =3 m" = ±O,,3
10 ;I: 2 1000 tg ťX ,
d,ělena do 12 kapitol. I. Všeobecné, otázky o použití geoc
dézie při vytyčování občanských a průmyslových staveb.
kde ťX > 5°.
II. PřesnOst vytyčování staveb. III. Vytyčovací sítě pro
vytyčování staveb. IV. VytyčovacI prvky a jejich přesPomocí autorova vzorce sestaiíme 'tabulku 2 určunost. V., Jednoduché. vytyčovací úlohy. VI. Vytyčovací
jící vrsteynicov.ý interval.
metody. VII. Podrobné vytyčování staveb. vm. Vytyčování prvků montovaných staveb. IX. Vytyčování oblouZ toho vyc~ází
ků. X. .vytyčování vnitrozávOdních komunikací. XL Vypro
tyčovlíní podzemních sítí. XII. Geodetické problémy při
projektování terén'nIch úprav.
H < 5 m interval 0,5 m
Naši odborníci najdou v příručce mnohá poučenI, proa měřítko mapy I: I 000
to ji dopOrUČUji"k p~óstudování.

Obr. 3. Vztah~zi

výtkou vzdutí a vr8tevnicovým intervalem.

I

m"

'V----X- '

+

J

1962/216

Geodetický
.obzor
sv. 8/50 {1962} č. 11
Filimqn, R.,
Botez, M.,

Cpstachel, A.,
v obecné geodézii (dělení obrazců), takže vlastní projektoVání je vyloženo jen v hlavních rysech. Zajisté naMihail; D.,
šeho čtenáře potěší, že vedle sQvětské literatury ~dvoRussu, A.,
lává se autor. na naše publikace, a to ve znač.né míře.
Top!igrafie gener.la (Obetnágeodézie),
Editura 'tehPodle sdělení v předmluvě, bude II. díl věnován geonika, Bu~urešť 1958, str. 798, obr, 795, t'ab. 73, váz., form,
detickým otázkám prQ projektování, výstavbu a provoz
170 X 240 mm, cena 36,40 1061.
:průmyslov.ých závodů ~ v pozemním stavitelství,
dále
Kniha je učebnicí geodézie" která byla schválena min.
uspofádání zemědělské a lesní půdy, proje!<továnI a výškolství a kultury pro vysok~ školy. Učebnice má a odstavbě tunelů a konečně projektování, výstavbě a prodIlů. I. Všeobecné yěc,lomosti, - 134 str. II. Polehopisné
vozu vodních děl.
,
měřenI ~. 305 str. lIt Výšk,ovérněřenI, nivelace - 165
Ja~ vyplývá z celé učebnice, věnuje se v Ruml,l,nslm
str, IV: Tachymetrie - 34 str. V, Stolové měřenI - 18
lnženýrské geodézli značná. pozornost. To se projevuje
str: VI. Rychlé měření a. měření od oka - 9 str, VII.
v rOzsahu i obsahu popiso\ianýchpřednášek.
Ze zmí~Fotogrammetrie
- 31 str, VIII. Zvláštní úlohy pro různé učebnice je zřejmé, že úrqveň inženýrské geodézie
né účely -:-. 85. str. ,
'!.
.
je na obdobnlí'výši jak6u nás s tím rozdílem, že mnoKap. I. Zde se uvádějí základni informace o geeidu a
hýmotázkám
lze věnovat daleko více času. Autor' má
zobrazovánI zemského povrchu do roviny, dále polohovelmi dobrý přehled o literatuře V' SSSR .i v ostatních
pisné a výškopisné pr:vky, členění mapových listů, záspřátelenýcll zemích. Právě tatoupebnlce
je názorným
kladni vztahy o měřických cqybáchaoznačování
bodů.
příkladem, že se nelze' omezovat jen ua výklad ně.kteKap. II. Tato stať je nejrozsáhlejší,
obsahuje základrých.. matematických
vztahů, jak s,e mylně domnívaji
. nI vytyč ovací úlohy., popis běžllých přístrojů ,a pomůcek,
někteří naši nezasvěcení pracovníci, nýbrž že je třeba
jejich vady a z toho plynoucí, mě'řické důsledky, Dále
tyto vztahy aplikovat na' velmi odlišné poměry různých
všechny základní godetické výpočty v rovině, včetně
inženýrských
oborů. Ač máme s rumunskými
přáteU
trlangulace nižš~Gh řádů. ynezbytné
míře je věnována
po,měrně malý odbmný "styk, je zřejlflé, že dospěli vlastpozornost vyrovnání výsledků měření. .Nakonec je uvedení ce.stou na, podkladě potřeb své hospodářské výstav- ,
na metoda pravoúhlých
souřadnic, zhotovování plánů,
by k pOdobnému členění a zpracování látky. Některé
včetně zobrazovacích pomůcek a výpočtu ploch.
.
ř-ásW jsou zpracovány podrobněji než u nás. Odpovídá
Kap, III. V oddílu výškovýCh měření JSOUpop.isovány
to současnému zaměření jejich výstavby.
,
základní výškové vztahy na geoidu, geometrická niveVýkladY JSOU přehledné a jsou doloženy ·]J.ezbytným
laee, trigonometrické
určovánI .výšek, barometrická
nimnóžst1lím názorných
obrázk'ů. Bohatý' seznam literavelace a konečně stať o znázorňování terénnicb tvarů.
tury činí z této učebnice i dobrou příručku pro ~lší
~ap. IV, Vedle odvpzováni běžných vztahů pro trojhlubši studium, Bylo by v. zájmu odborných a vědeckých
hitkovou tachymetrii jsou zde probirány i všechny drupracovníkú našich zemí, aby také v této oblasti došlo
hy. dvojobrazbvých dálkoměrů.
k vzájemné. výměně studentů a k s,tudijnímu pobytu
Kap. V. Zde je probráno stolové měření, hlaVně se
učitelů.
zřetelem k topografickému. mapovánL
Kap. VI. Zde JSQu popisovállY hlavně rf1zné přibližné
526.99 :,624/628
Mlhail, D.,
metody, vhodné pro průzkumné a expediční práce pro
ApHcatiile tapografici .in eonstructii (Použitf měření
přípravu projektfl. '
\
\
',
ve vý;stavbě.), 'Editura tehnica, Bukurešť 1962, str,312,
Kap. VII. Fotogrammetrle
je podána infon-nativnI, fqrobr. 324, formát 175 X 240 mm, váZ., cena 18,3t\Lei.
mou,. a prot-o jsou. zde ~vedeny" jen hlavní matem~tické
Kniha má tři částL Prvá je věnována otázkám měřenl
·vztahy.
'
.pro projektování staveb a zpraco;vání g,enárálního pláKap. VIII. Poslednístať
je dost l?odrobná a je věnovánu, členi se na 7!>apitol.
I. Povšechnácharal;tteristlka
na ve zhuštěné formě inženýrské geodézii. Jsou zde proměření pro projektování
staveb (3 str.). II. Přesnost
brány všechny hlavni úlohy pro trasovánia
vytYčOVání
měřických podkladů [6 str.). III. Měření pro projektovástaveb. Podrobněji JSou probrány oblouky.
,ní a úpravu sídlišť (13 str.). IV~ Měření pro projektoUčebnice čerpá Iiítku ze současnosti, je koncipována
vání prul1wslových a občanských staveb (7 str,). V.
především se zře~ele!Il1 na potřebu stlavebních oborfl a
Měření pro prOjektování vodních staveb [31 sk).' VIl.
pro rumurtské poměry, které jsou v .organizaci geodézfe
Měření pro projektováIií mostů. (t str.).
a kartografie
odlišné od našich, 'Popisovaná kniha je
Druhá část se zabývá vytyčováním projfJktů" staveb'
zřejmě i příručkou pro praxi. Zvlášť je třeba vyzdvihv terénu a má 9 k'apitol. VIII. Hlavní charakteristika
nout skutečnost, že byla zpracována kolektivem učitelů,
měření pro vytyčování staveb /(28 str.). IX. Prvky vytyjejlch~ individuální
Přístup je velmi dobře sklouben
čování (15 str.), X. Podrobně
o metodácl1 vytYČOVání
v harIPpnický cele!\:; Kniha je velmi ~kně
graficky
staveb (21 str.). XI. Jednoduché
vytyč ovací postupy
upravena a přitom zj3.rá'ží její poměrně ,nízká cena, kte[18 str.]. XII, VytyčovánI projektů výstavby a úpravy
ráje
při srovnání s našimi ·poměry poloviční.
sídlišť (15 str.). XIII. Vytyčování průmyslových a občanDOP~učUli tuto. knihu našim odborníkům' k prosthstých staveb 123 str.). XIV,. Vytyčování dopravníeh' cest
dování, najdou zde poučení o stavu výuky geo(lézie ve
(25 str.f, XV. VytyčoválJ,ívodních
stlllveb (15 ,str.). XVI.
spřáteleIj.ém,' Rumunsku. Jazykové po'tíže lze překlenout
Vytyčování mostů {Il str.). '
dobrým' slovníkem, který výdalo SPN Vi' roce 1961.
Třetí část, pojednávající o metodách ,měřenI pro po521$.99: 624/628
Cr:istescu, N.
zorování chování staveb má· 5 kapitol. XVII. PovŠechně
TQpografie iuginerescií I (Inženýrské vyměřování IJ,
o použití měřeni 'pro sledování staveb (4 str.). XVIII.
I
Editura de stat did1actica ~i pedpgogica, Bukurešť 1961,
Sledování průmyslových a pozemnlch staveb (~2 str.).
2 svazky, str. 710, 'obr. 349, tab. 25, formát A4, váz., cena
26,10 ·Iei.
XIX. Sledování dopravních . c~st . (4 str.). XX. Sledování
vodních staveb (30 str,-]. XXI. Sledování IIiostů,(6 ·str.).,
Kniha je ,učebnicí inženýrské geodézie a je. ureíena
Sezn{lm literatury obsahuje 120 položek.
stud,.entŮm geodetické specilllizace. Rozdělení látky je
Kniha je přiručkou
inženýrské
geodézie. JejI autor
podobné jako u nás, ap)ikace jsouzaměfeny
převážně
na dopravní stj3.vitelstvl a většinOu. se přímo prolínajI
má dokonalý pře~led po současném stavu této discipliny a tyťo své znalosti, náležitě vyjádřil i v tomto literárse záldj3.dními 'matematickými
výklady. Ten,to prvý díl
íná 9 kapifJt1, Z čehož prvých pět (290 str.), je věnováno
ním zpracovánI. ;Látka je velmI pěkně uspořádána, kniha je pěkně .vybaven.a obrázky a stejně .pěkně typogravýkladllm zákIadnílih pojmů, metodám yytYčovánf bodů a
W:ky ~pracová!na. }lak je zřejmo z počtu stranj.ednotli~ltí a rozborům přesnosti vytyčování. Výklady jsou zhUsta
podloženy llterárními prameny, zejména sovětskými. ~avých kapitol, je yěnována' největší pozornost· vodním
pitoly VI. až IX. \(260 str.), jsou zasvěceny ot&zkámměstavbám, které jsou v současné době nejvýznamnější
pro výstavlnI lidové republiky Rumunska. Autor, který
ř.en' .pr,o projektování, stavbu '8 vytyčování dopravních
je prof~orem na stavebrtíminstitutu
v Bukurešti', je soustaveb, zejména silnic,železnÍCrmostfi,
rozvodu energie,
lanove,k ,a let,išt. ,Látka. jl;l uspořádána
obdobně jako
časně vedoucí.m pnacovníkem geodetické složky ve stát..u nás. Zde je ovšem věnováno apli~acírn dal,eko víte
~m výboru pro VýstaVbu. Z této .své pozice se snaží,
aby vybavil rumunské geodety VŠ6Jlj1,inovodobými 'zuamísta, než je u nás m,qžno a vÝk1ad,Yjso,!- rozplánOVány
obdo,bně jajm je tomu v SSSR. Zbývající dvě kapitoly
lóstmi, tak důležitýini pro investiční výstavbu, která
C~50str.) se zabývajI speciálním vyměřováním na sídUš-.
je v Rumunsku rovněž nemalá. Knihu doporUČuji vřele
tIch a projektováním te~énn'!ch úprav pro /výstavbu sídk pozornosti. I na!\i pracovníci v Inženýrské geodézii
lIš,t. ,~de je také ob5aženo dosti látky, kte.rá je u nás
v ní najdou mnoho poučení.
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Urbanec A.
331.024.33:343.3
I<ratochvíl, Z.
~otná
odpovědnost zaměstnanců. Vydala 'Práce,
nakladatelství
ROH, Praha, 1962, 160 stran, cena Kčs
4,85.
V geofyzikáln!m časopise Akademie věd SSSR
Z dosavadních
zkušeností
s prováděním zákona č.
71/1958 Sb. o závazcích k náhradě škody .způsobené
(Izvěstija Akademiji Nauk SSSR, serija geofizičeszaměstnancem
porušením povinnosti z pracovního pokaja, 1962, Č. 3) je uveřejněno vědecké pojednání
, měruse
ukazuje, že, při jeho uplatňování se vyskytují
K.
J. k o Z j a k o v o v é: Výsledky komparování
stále nové problémy, které je třeba jednotně řešit.
gravimetrů GAE-3; Vzhledem k tomu, že má značMá-li ,tento zakon splnit své poslání, tj. přispívat k zajíšťování ochrany majetku v socialistickém vlastnictví,
ny význam v oboru. la.boratorního
komparování
je třeba" aby se s ním řádně seznámili jak hospodářgravimetrů, a že práce tohoto druhu se v ČSSR
ští pracovníci" tak, i odboroVí funkcionáři. Závodní ,výmají začít systematicky provádět v nejbližší bubory jak6 rozhodčí orgány řeší v současné době i spodoucnosti, uvádíme zde stručný výtah z práce a
ry o náhradu škod způsobených zaměstnancem.
Většinou jde o složité
případy,
které
bez důkladné
hlavní závěry, ke kterým autorka dospěla.
znalosti platných
právních norem by nebylo možno
odpovědně řešit.
Výzkum v oboru komparování
gravimetrů byl
Anotovaná příručka poslouží všem, kteří mají nebo
v SSSR -započat r. 1947, kdy selzačalo 'gravimetrú
budou mít povinnost řešit konkrétní případy poškozosítí
vání nebo rozkrádání
majetku v socialistickém
vlast- , používat pro měření v základní gravimetrické
SSSR. V r. 1950 navrhl M. S. M o I o d ě n s k i J
~ct~.
'
Příručka by proto neměla chybět v žádné knil10vně
originální metodu laboratorního komparování graROH a měla by být jednou z pomůcek při zajišťování
vimetrů s vodorovným torsním vláknem. Metoda
ochrany majetku v socialistickém
vlas.tnictví. Znalost!
je geometrická a spočívá v přímém měření úhlu
právních předpisů a Výchovou pracujících
k uvědovychýlení vahadélka křemenného systému. Molo,mělému
postoji k společnému
majetku zabezpečíme
preventivně, že k poškozování nebo k rozkrádání maděnského myšlenka našla realizaci vyvinutím spejetku v socialistickém
vlastnictví na našich pracovišCiálního zářízení pod vedením J. D. B u I a n ž e.
tích nedojde.
Št.
1613.6/.8 : 614.8

Engelsmann, F.
Hygiena a organizace duševní práce. Vydalo Státní
zdravotnické'
nakladatelstVí
v lednu 1962. Vydání 1.
Stran 104, obr. 18, cena brož. Kčs 5,10.
Rozvoj vědY"H techniky klade na nás stále vyšší požadavky, zejménapo~ud
jde o kvalifikaci. Všichni jsmé
vedeni snahou ovládnout novou techniku a studiem odborné literatury
zvyšovat si neustále ,odborné vzdělání
a na podkladě ovládnutí nové techniky a metodiky zvyšovat produktivitu
geodetické
práce a kartografické
tvorby, přičemž spojujeme své zájmy jako jednotliVCI)
se zájmy společnosti.
Naše snaha Je zaměřena hlavně k nahrazování namáhavých \geodetickýclv a kartografických
prací nárocných
na fyzickou zdatnost a stereotypnich
administrativních
prací mechanizací a automatizací, přičemž těžiště pracovního úsilí se přesouvá do sféry duševních prací.
Z toho pak vyplývá potřeba- preventivního
zajišťování
ochrany zdraví pracujících, zejména z, řad těch duševních pracovníků,
~teří pociťují nějaké pracovní nebo
zdravotní obtíže. A této prevenci chce sloužit publikace
PhDr Františka Engelsmanna Hygiena a organizace uuševní práce.,
"
Autor v ní popularizuje zásady hygieny a organizace
duševní práce a zabývá se otázkanii životosprá\,y, hyglenya
kultur.yprostředí,
pSYChologie a hygieny paměti, . pojednává
{] pozornost!
duševního
pracovníka,
u Vnějších podmínkách dÍlševní práce a o jejím plánování. Rozebírá některé druhy duševní práce \- jako je
/ učení, příprava na zkoušky, čtení a: shromažďování poznatků - I některé problémy tvl'trčí práce á psychologické problémy mechanizace
a automatizace,
zejména
administrativních,
výpočtových a řídicích prací.
Problematika, kterou se autor zabývá je velite složitá
a stává se speciálním oborem lékařství. Rady autora
čtenářům JSOU velmi poučné a při dodržování doporučených zásad hy,gieny a organizace duševních' pracl- zajišťují preventivní duševní zdraví nás všech.
- Těm, kteří se potřebují dílkladněii poučit o uvedeně
problematice, připojil autor rešerŠi'nejdůležitějŠíCh
11terárníc;h pramenů přístupných v lékařských knihovnách
a zachycujících nejmodernější
zásady a názory na hygienu a techniku duševní práce 11 vše, co s touto problematikou souvisí. Knížka je cenově .přístupnáa
zásady
v ní uložené měli by se stát majetkem nás všech. Poučení by měli čerpat již žáci v posledním ročníku stř~ních škol, zejména pak ti, kteří se chystají na dalsí
vysokoškolské studium. V kažMm případě doporučujeme
tuto knížku pozornosti našich čtemáři'I, kteří ve své
pracovnI .náplni mají převážně duševní činnost.
Štorkán

Toto zařízení dovoluje měřit úhel vychýlení theodolitem; a sice autokolimační metodou, s použitím'
přesně vybroušeného rovinného zrcátka, připevněného na pohyblivé č~sti gravimetru. Metoda (nazývaná MoloděnskéhocBulanže
nebo geometrická)
byla několikaletým
výzkumem dále rozpracována
K. J. K o z j a k o vo vou, která ji zdokonalila natolik', že, bylo dosaženo reálné přesnosti určení
rozměroyých
koeficiyntů
gravimetrů
± 1.10.4.
Podstatným přínosem je zde ~vláště Kozjakovové
metoda justace os a rovin soustavy: gravimetr zrcátko - theodoHt.

Metoda Moloděnského-Bulanže dala impuls vývoji
nových typů sovětskýchgravimetrů
(GAE-2, GAE-3 a
dalších), v nichž se úhel, vychýlení vahadélka měří
skleněným kruhem (limbem triangulačního
theodolitu), umístěným přímo vgravimetru.
Ukázalo
se, že rozměrové koeficienty těchto přístrojů jsou
praktIcky rovny jednotce. Skupina gravimetrů typu
GAE, používaných při měření v základn! gravimetrické síti, měla např. střední hodnotu rozměrových
. koeficientů 1,00003 ± 0,4.10~4. To znamená, že při
měřent tíhového rozdílu velikosti 1 galu činí odcl;1ylka od absolutní hodnoty (v absolutní soustavě
fyzikální CGS) jen několik setin miliga'lu. Vznikly
tak přístroje unikátního druhu (z hlediska rozměrového koeficientu), které by mohly\ nahradit kyvadla pro relativn! tího'(á měření, neboť poskytují
výsledky v systému CGS, dokonce nezávisle na
rozsahu. 'Mohou být proto s úspěchem použity nejen pro měření' základních
gravimetrických
sítí
rozsahu celých kontinentů, nýbrž i pro určenI komparačních tíhových rozdíli'l gravimetrických základen.
Gravimetrů GAE-2 a GAE-3 bylo dále vhodně
použito i· k rozpracování další laboratorní komparační metody - tzv. metody náklonové. PředtIm
. byl vžit názor, že náklonová metoda je málo přesná,
nebotkomparovaný
gravimetr je při ní nakláněn
I a jeho
teorie platí exaktně jen pro' polohu vodorovnou. Výzkumem K. J. Kozjakovové však bylo
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dokázáno, že systematiqké odchylky', které náklonová metoda vykazovala vťJ.či metodě Molo-děnského-Bulanže, byly způsobeny nedostatečně
pevným připevněním '.gravimetruk
naklál1ěcí desce, a
též deformacemi desky samé, nikoliv tedy nevpdorovnou polóMu měřicího systému. K. J. ~ozjakovová rozpracovala i tuto metodu dó takové dokonalosti, že bylo dosaženo reálné přesnosti řádově
± 1.10-4.
Teorie náklonově metody je elementárnf. Je-li
10 čtení gravimetru při yodorovhé poloze,la. čtení
při sklonu na úhel a (ve svislé rovině jdoucí torshím vláknem), g tíhové zrychlení v daném bodě,
pak rozměrový koeficient přístroje A je dán přesným vztahem

.A. =

Redítel Pulkovské hvJízdárny prof. A. A. Michajlov
na Geodetické observatoři Pecný
V měsíci září t. r. byl hostém Astronomického ústavu
Československé akademie věd vynikající sovětský astronom, ředitel 'Pulkovské astronomické observatoře; prof.
A. A. M ic haj lov
s chotí. Při této příležitosti navštívil dne 21. září t. r. v doprovodu ředitele AÚ ČSAV
dr. B. Šternberka a vedoucího Ondřejovské observatoře
doc. dr. V. Gutha Geodetickou observatoř Pecný, kde byl
vřele 'uvítán předsedou
Ústřední správy geodézie a
.kartografie s. inž. J. Průšou, který pozval prof. Michajlo\'a k prohlídce observatoře při zasedání Mezinárodní
unie geodetické a geofyzikální v Helsinkác;h.
Vzácný host si prohlédl se zájmem zařízeníobservatoře a sdělil některé-své bohaté poznatky z astrometrie.
Vystoupil též na trigonometrickou
zděnou věž, ,odkud
je krásný pohled dll" širokého okolí.
Českoslovenští geodetičtí pracovníci, kteří se zajímají
(} speciální otázky geodézie, čerpali své poznatky z ·knihy prOf. Mi c haj 1 (} v a Kurs gravimetrii
i teorii figury Zemli, Moskva 1939 a z četných odborných pojednání
z oboru astromťtrie .
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'92 Popov: 526

Pro určení
komparačního
rozdílu /L1g musíme
tedy znát přibližnou hodnotu tíhového zryc~lení
Významný sovětský vědec - geodet, člen. Akademie
věd Běloruské SSR, zasloužilý pracovník vědy a techv daném bodě a změřit úhel a. Pro měření a naniky Běloruské SSR, člen presidia Akademie věd Bělovrhla autorka originální
aplikaci autokolimační
ruské SSR, akademik - sekretář :sekce fysikálně-matemetody, při níž se vůbec neuplatní ani vzájemné
matických a technických věd Akademie věd Běloruské
SSR, vedoucí katedry geodézie a fotogrammetrie Běloposuny gravimetru a náklonové desky během měruského institutu lesního inženýrství, doktor technických
ření, ani deformace desky samé. Byly tak zcela
věq V a 's i I i j V a s i 1 j ev ič Pop o 11 se narodil roku
1887 v rolnické rodině. V r. 1906 absolvoval zeměměodstraněny příčiny, které nedovolovaly dosáhnout
řické učiliště v Penze, v r. 1912 se stal jeho lektorem.
žádané přesnost! při aplikaci náklonové metody
Od r. 1912 do r. 1928 vyvijel rozsáhlou pedagogickqu
v klasické podobě. Kromě toho autorka navrhla
činnost, v r. 1924 byl jmenován profllsorem Dněpropetrovského institutn, v f. 19~8 profesorem zemědělské
originální způsob justace spustavy os: vodórovná
akademie.
~sa gravimetru-vodorovná
osa otáčení desky-vodoOd počátku Velké vlasten.ecké války do r. 1949 prof.
rovná osa theodolitu použitého k měření a. Dále
Popov vedl katedru vyšší geodézie Novosibirského geodetického institutu (NlIGAiK), byl prorektorem NlIGAiK,
navrhla vhodnou m~todiku komparování náklon 0vedoucím oddělením pro aspirantury v NHGAiK a revou metodou jakož i způsoby zpracování výsledku
'. daktorem sborníku NlIGAiK. V roce 1950 byl jmenován
měření. Výsledky výpočtů ukázaly" že pro dosažení
akademikem
(Běloruské
akademie
věd) a odjel do
Minska, kde. pracovai až, do své smrti (1955).
.
přesnosti komparování
± 1.10-4 je třeba úhel a
Během své více než 45leté vědeckopedagogické
čin-.
měřit s přesností ±, 0,30" - ± 0,80" při rozsahu
nosti prof. Popov vychoval stovky inženýru geodetu a
komparování 500-3000 mg!.
vědeckýcl1 pracovníků. Jeho žáky' jsou např. profesoři
Zajímavé je autorčino porovnání Výsledků komparování tří, gravimetrů typu GAE-3 metodou Mo10děnSkého-BulaÍ1že a metodou náklouovou. D dvou
přístrojů se hodnoty rozměrových koeficientů liší
méně než 1.10-~,\1. třetího činí rozdíl 1,3.,10A ..
I

Lze tedy konstatovat, že výzkumem K.J. Kozjakovové byly obě laboratorní metody pro komparování gravimetrů,t j. metoda Moloděnského-Bulanže
a metoda náklonová, rozpracov.ánytak,
zeposky,
tují reálnou'přesnost
řádqvě 1.10A. Výsledky K. J.
Kozjakoyové jsou cenným přínosem v oboru kom'parování
grav~metrů
v měřítko. celOsvětovém.
Zvláště cenné jsou pak nyní pro naši gravimetrii,
/neboť stojíme před naléhavým problémem systematického laboratorního komparování některých gravimetrů, jichž má být použitO ·pro měření vysoké
přesnosti.
j

'...

'

Pulešov, .Gaiišin, Provorov, Povaljov, docenti
Báršaj,
Juršanskij .a další.
'
Bohatá je vědeckopublikační
činnost prof. Popova.
Uveřejnil více než 50, vědeckÝGh prací, z nichž kniha
Vyrovnání polygonových
sítí měla již 9 vydání a 'byla
přeložena do cizích j'azyků. Byl velkým 'odborníkem
v~ oblasti délkových měření a teorie chyb. Prohloubil
základy teorie metody nejmenších čtverců, rozpracoval
jednodubhé metody ,vyrovnání polygonových
a ň.ivelačních pořadů (tzv. metoda uzlů a metoda polygonů),
navrhl efektivní způsob 'projekcí do Legendre-ovy roJ.(.iny ve vyšší geodézii, vytvořil schéma originálního kompar~toru, zavedl' do praxe lomené základny, a polygonometrii 1. řádu místo triangulačních' řetězcu .tam, kde
jsou vhodné podmínky.
,
'.
Při velice bohaté práCi vědecké a odborné prof. Po·
pov Vyvíjel i plodnou činnost veřejnou. Byl poslancem
městského sovětu, členem Státní vědecké rady' Bělorusk(j SSR a členem presidia Akademie věd Běloruské
SSR. Sovětská vláda vysoko ohodnotila zásluhy prof.
Popova. Byl mu propůjčen Leninuv iíád, Řád práce, dále
čestná uznání a medaile.
Život prof. Popova je příkladem neutuchajícího tvurčího zápalu, oddání se cele službám viědy svému národu, socialistické vlasti.
P~ofesor
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Mézinárodnl symposium o soudobtch
, ,zelttské kdry

pohybech

526.1:061.3 ,(43 J.
Bóclle usneseni XII. valného 'shromážděhí. Mezinárodni •geodetické' a geofyzikálni unie se konalo ve dnech
22.-26. května; 1962, v. Lipsku. symposium o soudobých
pohybech zemj'ké kůry,. s~oIaI'\é. předsedou
.speciální
studijni komise, ustaven'é při Mezinárodni geodetické
asociací' a uspbřádané Státnim geodetickým a geofyzikálnfmvýborem
Německé akademie věd v Berlíně.
O!i:elem sY!nposia bylo prpdiskutovat.
problémy. výzkumu pohybů .zemské kůry, zaměřené zejména lťa vyhotovení světové mapy pohybu zemské kůry, na zřízeni
mezinárodní služby pro pozorCílvánÍ pohybů zemské kůry
a putování pevnin.
.
.,',
,
. !
Symposia se zúčastnilo celkem 94 delegátů téměř ze,
v~ech. flvropskýchzemí;
z asijských států byli přítomni
zástupci 'Japonska a z I8.fl'ických zemí zás~upce Rhodesie.
Na symposiu nebyly zastoupeny stity Severní a Jižní Ameriky a Austrálie. Z ČSSR se symposia zúoastniliprof.
dr. '
A. Zátopek, člen korespordent
ČSAV.,prof. inž. dr:- Bohm
ScDrdoc.
inž. dr. L. HradUek ScDr., in/l. B.Kruis, vedecký
prac~~nik \lOGTK, dr. A. Matě]ka, vědl!ck~pracovntk UOG,
a dg. A. Kopecký, .vědecký praoovník UUG.
. ._
Po organizační stránce bylo .~ymposiu~ ve~ml doere
připraveno.
Mělo vynikajicf vedeckou uroven a pres
velký počet referátfi
byl progra,m symposia hl,adce
,zvlá9..nut, ovšem za cenu .zkrácem doby. stanovene na
předneseni referátů z původ nich 20 minut na 10 minut
a omezeni doby diskuse na 3 minuty"
Symposium bylo zahájeno 22. května ve Staroměstské
radnici uvftáním přftomných delegátů zástupcem' pre,
sidenta Německé akademie věd. prof. Maisserem, vice·
presidente'm Mezinárodni geodetické asociace dr. Bulan2\e a presidentem komise dr. Měščerjakovem. Vědecké
konference sekon.aly. Vipříjemném p,rostředi Parkgaststatte v Ma*kleébergu;
Na, 5 vědeckých konferencích
bylo předneseno 62 referátů, z nich 25 v ruském jazyku; 18 v německém, 12 \Í anglickém a' 7 ve francouzském. Referáty b:yly rozděleny do 7 skupin, z nichž dvě
byly ještě rozděleri.y na dvě ,části.
•
Elt'edmětem jednáníprvni
skupírry byly, geodetick_é.
problémy soudobýph pohybů zemské kůry; a to celosvetové a metodické
problémy
a regionální
amístni
problémy. V prvni části skupiny bylo předneseno' 10
I referátů;
v ni přednesl též referát prof. Boh~: Interval.
spolehlivosti u' naměřených pohybů zemské kury a doc;
Hradllek: M!!toda určování současných pohybů zemske
kfiry ve vysdkohorských
oblastech. V druh~ části byl.?
př~dri.eseno· rovněž 10. referátů, ~ezi n~mi i referát i?z ..
Ktuise: -Výzkum ,vertikálních
pohybu
zemské
kury
v ČSSR. Většina 'referátfi se zabývéjla různýmI typy
soudobých svislých pohybů zemské kůry, projekty speciálJjiCh nivelačnich
.slU a časovými intervaly
mezi
opakovanými nivelacE!mi .. Byl zdůrazněn význam m~zinlírOdrti splillupráce a byly uvedeny VýSledky některych
opalťovaných nivelacL Do druhé skupiny byly zařazenť'
referáty o pozorování mořské hladiny ve vztahu k soudobým, poh)'lbům zemské kůry. V' této skupině
bylo
předneseno 5. referátů, které se' zai:Jývaly změnami moř"
ských pobřeží' odvozenými z vodo četných pozorováni:
Třetí skupina" na referlity nejméně početná, se týkala
pf'ístro;ů k měření slapů zemské kůry pro studium jeji'
ho pohybu. B,yly předneseny
3 referáty poj~dhávajíCí
o gl'avimetrech, horizontálních
kyvadlech a s~lonoměrech a o jejich použití jako . pomo_cných pro~tředků
k vyšetřováfif, pohybů zemské kůry. Ctvrtá skupina zahrnovala referáťy o. souvislosti
pohybů zemské kůry se
zemětřesením.
Předneseno bylo 7 referátfi; mezi nimiž
byl i referát prof. Zátopka: Mlaqě pohyby zemské kůry
a zemětřesná. činnost na územi CSSR. Jinj'lk se zde
zvláště uplatrúly referáty japonských delegií.tfi. Geologioké a geomorfologické
problémy i soudobých pohybfi
zemské kfiry byly předmětem páté. skupiny. V prvni
části, týkajiCí se' obecných problému- byly předneseny
3 referáty, v druhé části o regionálnich
probl,émech
jednalo 12 referátů, z nichž většina ,byla přednesena sovětskými delegáty z ruznýcb částí SSSR. Z jejich referátfi je zřejmé, jak velké úsílf .je věnováno se strany
SSSR objasněn! problémfi jak obecné, tak i regionální
povahy. Šestá skupina ~eferentu se zabývala soudobými

pohyby
zemské kůry .a putováním
kontinentů
v souvislostise
strukturou
hlubin země. Referáty zdůrazňovaly potřebu studia I horizontálnich
pohybfi kontinentU
a ostrovů, změn v gravitačním poli hlubin l'\ geomagnetických změn v souvislosti s pohyby zemské kůry. Posledni, sedmá skupina_ referátů se týkala praktických
příkladů vyu~ití výzkumu pohyb'ů zemské kůry. Předneseny byly 4 referáty, které byly zaměřeny zejména
na výzkum místních pohybti zemské kůry způsobených
lidskou činností, např. stavbou přehrad
a těžením
nerostů.
Posledni den symposia, 26. květen, byl věnOVán zhodnocenI diskuse
a prodiskutování
návrhu
rezoluce.
V hlavnI části rezoluce byl zdůrazněn velký význam
studia pohybů zemské kůry pro vědu a praxi. Vyslovuje
se souhlas s návrhem na mezinárodní spolupráci, která
by zahrnovala sestavení map soudobých pohybů zemské
kůry ha základě geodetických,
geofyzikálnich,
geolo··
gických, geomoI!fologických a oceánografických
údajů,
dále na vytvoření sftě speciá'lnich polygonů v· ~aždém,
světadílu a Zorganizovánispolupráce
's MezinárOdn!
astronomickou
uniL Navrhuje se ustaveni speciálnich
stud ijnich komisí
aj ,pro mapu soudobých pohybů zemské kůry ve vý. chodn! Evropě,
b) pro mapu soudobých pohybů zemské kfiry v Západni EVropě,
c J pro mapu soudobých pohyb11 zemské kůry v pacitické oblasťi,
d) prq horizontáln! pohyby kontinentfi,
eJ pro mistni polygony k studiu soudohých pohybů
zemské .Jrůry a sjednoceni pozorováni,
\
a připravit návrhy na členstv{ v těchto studijních skupinách. Rewluce doporučuje také rozšíření, stanic pro
měvení slapů zemské kůry. Pro přípravu bibliografie
v oboru pohybů zemliké kůry se doporučuje, aby členské země sestavily seznam příslušné literatury obdob,ným způsobem, jakým byla zpracována
a předložena
symposiu Japonskem. Konečně se má věnovat pozornost
mezinárodní
výměně materiálů a dokumentaci
soudobých pohybů zemské kůry. Příští sympOSium bude-uspo, řádáno v r. 1965.
! 24. květen
byl věnován exkurzím. Byly uspořádány
3 exkurze. První vedla na Karl-Schwarzschildovu
observatoř Německé akademie věd v Tautenburgu 'a do zá. vodů VEB Car! Zeiss Jena; DJ,'uhá exkurze rovněž navštH
vila zmíněnou observatoř a památná mista ve Výmaru.
Třetí exkurze. byla. vykonána do Geodetického ústavu
Německé akademie V1ědv Postupimi a do zámku Sanssouci.
Význam symposia spočlvá v tom, že každý účastník si
.mohl ověřit na referáteCh a diskusních
přísPěvcich
správnost postupů, použivaných při Výzkumech pohybfi
zemské kůry, zejména pokud se týče rozvrhfi· síti opakovaných nivelaci, nivelačních metod a postupů a inter'pretae1 výsledků pro geologické, geofyzikální a geomorfologické účely. Na ,symposiu byly ziskány cenné
l?oznatky a zkušeno~ti, jež bude mdžné při dalšich pra~ch využft. K tomu dobře posloužiotisky
referátů, které ještě s několika jinými pUbliIťacemi jsou uložep,y
v knihovně VÚGTK V Praze.

\

Výsledek ankety Jak vám pomáhá Geodetický
či kartografický obzor ve vaší práci

v

kv{mlu t. r. jsme se obrátili na čtenáře našeho
časopisu s výzvou, aby .nám, napsali slJzij názor,
do jaké míry plní časopis' Geodetický a kartografický obzor úkoly trvalého zvyšování kvalifikace
a odbornosti
pracovníků
odvi?tví, zvyšování produktivity
a kvality prací, co by bylo třeba zlepšit,
čím by se mi?l obohatit obsah a[Jod. Redakce vycházela z předpokladu,
že z diskuse širšíh'o okruhu čtenářzi mohou vzejít nové podni?ty a· připomínky,které
vyplý~ají z potřeb jednotliVých
pra'
covišf a pomohou řešit problémy nové teChniky a
technického pokrokU v geodéziž a kartografiž.
.
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(:hceme vásseznámit
s výsledkem 'ankety a poděkovat všem, ktef'í' svými' příspěvky zájistžlž její.
úSp'ěch. Anketa přinesla řadu nových myšlenek' a
podnětů z různých
oborů i kritické
připomínky
k některým otázkám úrovně časopisu, výběru člán·
ků, rozsahu' technických
a ekonomických
informací. a jiné. Škoda, že naši čtenáfi málo b,ovořili
k pbtřebám brigád socialistické
práce a socialistického soutěžení. Zůstává jistě mnohO nevyuzitých
možností, kterými by mohla\redakce
přispět k dalšímu rozvoji tétD formy
práce .. Materiál,
získaný
v anketě, je pěkným přínosem a pouč~ní.m pro další práci redakce našeho časopisu.
Redakce podrobně zhodnottlavšechny
příspěvky
a aktuální podněty uveřejní. ú příštích, tislech 'časopisu. Po zváž'ení. všech okolností
schválila
redakční rada tyto odměi1y .čten~řům:

doc.
inž.
inž.
inž.
inž.

. Wanderkarte·
Neukloster
(Mecklenburg)."
Měřítko
1: 25 000. Vy·
davatel:
VEB 'L'andrkartenverlag
Berlin.1961. 1 list, vícebarevný,
34)(.-4'1 cm' (slož. 2e x 12).
VOGT1< čís, přir., 52/62.,
Biiderkarte
Usedom, Greifswald,
Lubmin. Měřltko 1: 100 000. Vydavatel:
VEB Landkartenverlag
Berlin. ,,- 1961. 1 list, vícebarevný.
3B X 56\
[slož, 21 X 12).
VOGTK čís. přir~ 53/62.
Brand"nbuJ';;lllavel.
Gethin, .Rathenow,
[Wander
u. Wassersportkartel.
Měřítko 1: 75 000. Vydavatel:
VES 'Landkartenverlag
Berlin
- .1961. 1 list, vicebarevný,
79 X55 cm [slož. 21 X 12J.
VúGTK čis. přir. 55/62.
Th\iringen
(Wander
u. Wintersportkarte').
Měřítko 1 : 50 000. Vy
davatel:
VEB Landkarten17erlag
Berlin,,1961. 1 list, vícebarevný,
64 X B8 cm (slož. 19 X 14).
~
VOGTK čis. přír. 56/62.
Uvedené turistické
mapy mají stínovaný
terén, plošně vybarvené
lesní plochy, zakreslenou
sjť dopravnich
spojit a l'0drobný
místo·
piS
Hlavni j1;í.plni těchto
map jsou thristicKy
označené
cesty,
. vj'zndmné
Gb;(;~ty pro turistiku,
střediska
zimních spontů.
vyznačené plochy k lyžování,
sáňkovací
dráhy aaod.

cm

Plány

dr. inž. Oldřich V á I k a, Jihlava
Kčs 200,František Š i I a r, pardubice
Kčs 100,~
Jiří i e d I i č k a, Karviná'
Kčs 100,Juraj K a I 'i stý, Bratislava
věcná odměna
Karel Let o c h a, Prostějov
věcná odměna

Zároveň děkujeme všem, kte1;í s'vými náměty přispěli do. anké,~y lak' vám pomáhá Geodetický
a
kartografický
obzor ve vaší. práci.
Na záver naší. ankety
chceme připomenout:
o úrovni a zaměření. časopisu rozhoduje redakce
,(l red~kční
rada za spolupráce s čtenáři -'- autory.
Na nich také zálfhí, z jaki!ho oqoru přináší. časopis
články, které palčivé problémy jsou nastrdnkách
Geodetického a kartografického.
obzoru probírány.
Redakční rada bude i, nadále usilolJat o rozšiřování
. autorského
kolekUvua
o. získiiní'dalš[ch
nových
dopisovatelů.
Aktiimí spolUpráce Ťednotltvýcf,
čtenářů, pracovnfch kolektivů
apod. je proto hybnou
silou dalšího úspěšného vývoje Geodetického
a
a kartografického,
obzoru'.
',.
Redakce

Atlasy:
Kleiner
Weltatias.
Vydavatel:
VEB H. Haack,
Gotha
1960.
6. přepracované
a rozšířené
vydáni- kapesniho
atlasu
"Die Erde".
Formát 17 X 20 cm. Obsa~ 68 stran textu k mapám, 30 listů map,
43 stran rejstřiku.
, VOGTK čis. přir. 80/62.
Verkehrsatlas
der Deuhchen
Demokratischen
Republik.
vydavatel: VJ:.B H. Haack, GJtha -' 1931. ,3. Vfdán1. Náklacr 201-'300 tisíc
výtisků.
Farmát 17 X 10 cm. Obs,ah: přehledy
a rejstřík
83 stran,
30 )ístů
map. 4 listy
plán kit měst.
V přiloze
mapka
rozměru
3< Xi4
cm (slož. 15 X 9J "Verkehrslibersicht
der DDR" v měřitku
1 : 1 500 000.
VÚ'<TK čis. přír. 57/62 .
011' l;eiden
Deutschen
Staaten.
Taschenatlas.
Vydavatel:
VrB
H. Haack, Gotha 1961. 24. uprav'ené
Vydáni kapesního
atlasu
"Deutschland".
Náklad
357-397
tisíc výtisků,
Formát
17 X 10 cm.
(lbsllh: 31 stran p,ř'Ehledů. 40 listů map, 96 stran rejstřiIm
VúG1:K ,'ís. přir. 5B/62.
.
'Die Welt der Antike;
Taschenatlas.
Vydavatel:
VEB H. Haack,
Gotha -', 1961. 13. vydání.
Formát
17 X 10 cm. Ob.sah: 71 stran
rejstříku,
24 listů map.
VúGTK čis. přír. 59/62.
.
.Allasy maléhO i kapesního
formátu,
požadované
širokým
akru
h'JIII
zf'jywl'l
vycházejl
'v dalších
v,Ydáních ve velkém
nákladu,
po mens'ch
úpravách
t uspořádání

\.

Plíl'ůstkymapové

měst:

'Leipzig - [Lipsko].
Strassenilbersichtsplan'
der Messestadt
Leipzig
tilít . Strassenverz.!ichnis.
Hoiřítko 1: 20 000., Vydavatel:
VEB Land·
kartenverl/!!!
BHrlin 1901. 'h list, vícebarevný,
40 X 104 cm
slož. 21 X "12).
VúGTK Cís.přír.
54/62.
O"jrmttační
plán veletržního
města
típska
je vytištěn
tak, Že
polovjna
plánu j~ na jedné straně
papíru.
druh/!. polovina
je na
zadni straně téhož papíru
po otočEmí zdola.
Plán obsahuje
zákres
zelených
ploch,
vodní sítě a blokového
zastavění
s pojmenováním
ulic. Z dopravních
spojů jsou zakresle.
ny železníce
á trati městské
dopravy.
V levém doln'm rohu hlav·
ního plánu je vnitřní
část města v měřítku
1: 10 QOO. V pfllOZQ
je připojen
seznam
ulic.

dokumentace VÚGTKv Pra~el

CSSR:
orientačni
I'litn města Brna. Měřitko 1 ; 15 OOO
.•Vyqgla ÚSGK. Zpracoval a mapovou
část Vyl::::'"j
K.d)
'.'
P!'a""E.. 4. v}at.n!
196.::!:. -Ná·
klad
200U0 výtisků'
(110001-130000).
Rozměr
krpSQY p!"nu
58,5 X 69 cm. složený do JOIInátu <:1 x 13 cm. cena Kčs 4,-.
VUGTK čís. pf·Ir. 147/62.
Duplněné
a rOZš!i'ené čtvrté
vydání
oi'i"ntačríího'
plánu ,města
Brna má v textové
příloze
nav,c lllánek1lnitřního
města slin·
r.a,ni elektrických
drah,
trolejousů
a autobusů
městské
dOp'ravy,
plánllk
rekreaLnl 'oblasti
brn2nsképřehradj
a JlJapku pro molo·
risty s barevným
vy'značenim
vnitřn.ho
dopravního
okruhu
a V)'·
padových
ulic.
orientační
plán v nove úpravě zaujimá větší územi m'ěsta Brna
av
koloritu ,le př,ehlednř!jší.,
ď
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mápy:

Z'l~au,,,
(,pll;rge. Měřítko 1: 30 000. Vydavatel:
vr.:B Lamlk!Jrten·
\'('rl~5 Berlin··
1961.1 list, vícebárevný,
33 X 45 cm, [slož. 19 X12].
VOGIK "ČIS. I.til., 49/52.
.
ost-Erzgehirge.
[Glashiite
AItEnbe,erg,' Gelsing.' :Frauenstein,
Re·
chenberg-Blene·nmiihle.
HolzhauJ.
Měřllko I,': 30 UDI}'Vydavatel: VEB
Lanr; r:ili'tt~rveriag
BErlín 1981. .1:. list, v.ícebarevný ,59 X?2 Cifl
{slož. 21 X 13}
I
..VúGTK čís. přir. 50/62.
Flchtelberggeblet
(Annáberg·Buchholz,
U!Jerwíesenthal,
schwar
zenber."
c:reiJrnsteine)'.
,Mař<tko 1: 50'000. vydavatel:
VEB Landlo.prtenverlllg Berlin'1961 1 listi. vlcebarevný,
59 X 55 cm [slož,
22 X 12).

'

VúGTK čis. přir. 51/62.
shora uvedené turlstIékě
mapy Území na sevEr od
liic CSSR jsou ze séFie map "Dle..gute
Wanderkarte'''.

qatn:ch

hra-

.·rankrelch
und Beneluxstaaten.
Měří.tko 1: 750 000. Vy'davatel.
\Th
d. J~1ih(1-., Gotna. 4 listy ve společném
rámu,' více~arevná,
9J :( 72 cm ll1~ X 84)._
VÚGTKč!s.
přir. 64j62.
Afrika. Měřítko 1: 2 000 000. Vydavatel:
VEB H. Haac~.
Gotha.
I 1"1. vlcebarevný,
91 X 74 tm [11<: X 841'.
VúGTK čis. přir. 65/62.
,
síidasien.
Měřítko 1: 2 000 000. Vydavatel:
VEB H. Haack. Gotha.
4 listy ve spoléčném
rámu, vicebarevná,
B8 X 66 cm (100 X 115).
VúGTK ČIS. ptir. 63/62.
Dle Erde,
physisch.
Měřítko
1: 15 000 000. Vydavatel:
VEB H.
Haack Gotha. 4 listý ve společném
rámu, vicebarevná,
63 X 110 cm
(74 X 125).
VOG1K č,s. přir. 61/62. I
......•
Nástěnnémapy
fy~ických
poměrů
mají zakreslenou
"ít vodních'
toků a nejdůležitějšl
m,stopis.
Terén je zobrazen
ostře' barevllou
hvpsometrtí
doplnětlou
kdntrastním
stítlováním,
takže působí vel·
tni plasticky. \Mapy. jsou ,v~,černém
rámování.'
",
Afrika, politlsch.' Měřitko 1 : 12 000 000. vydavatel:
VEB II. Haal;k,
G 'lna. 1 bol, vlcebarevný,
'91 X 74 cm (11.2 X B4).
"
.
VOGTK či,. přír. 66/62. .
"
Niistěnná
mapa
Afriky
v politickém
koloritu
má ~akresl8nou
nejdíHežHělší
vodn;,
železniční
a silniční sít. ·Sídliště jsou zakreslena ve čtyrech
velikostech
podle počtu obyvatel.
Dosud stávajícj
kolnnin
a svěřpne"ká
úze'11í jsou
zvlášť
bare'rn~
vyzna::-eny.
V levem dolním rohu hlavl1í map~ je mapka:
"Afrika
pod imperialistickým
koloníálním
panstvim'.
stav 1945. V pravém
doln,m
rohu je tabulky:
"Afrika
na cestě k nezáv,islosti":
Stav 1945 a
1960.

Europa' im 17. lahrhundert.
Měřítko
H. Haack, Gotha 4. listy ve společném
cm (34 >: 112 ,.
VúGTK čís. přir. 62/62.

1 : 3 000 000. Vydavatel:
VEB
rámu, vicebarevná,
75 X 93

J

'Vydává
Ústředni, správa
geoqézle
a kartografl€
ve Státním nakladatelství
technické
literatury,
n. p., Spálená 51, Praha I, tel. 234441.
'- Redakce: ústřední
správa ge6déziC a kartografie,
HybernsK" 2 f '",ha 1 Ved,,,,ci redakre
inž, Vladislav sachunský.
Výkonný redaktor
inž.· Jaroslav
]irmus,
USGK, Hybernská
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oddělení:
SNTL, Spálená
51, Praha I,
tel., 23 4~ 41. Tiskne MíR, novinářské
závody, n: P., zďvod 1. Vá<lavské nbm. 15, Prah" 1. - Vychází dvanáctkrát
ročJ;lě; tOt\1 čislo vyšlo
10. 11. ~962, Cena, jednotlivého
čísla 4.- Kčs; celoročni
předplatně
'll'~
Kčs.ROZŠiřuje Poštovni novinová služba. objednávky
a př~dplatné přijímá
Poštovní
novínový
úřad - ústřední
admínistrace
PNS, Jindřlšská
14, Praha 1.. Lze také objednat
u každého
poštovniho
úriidu nebo doručovatele.
Objednávky
do zahranléí
vyřizuje
PUŠIOV
ní novinový úřad - vývoz tIsku, lindřišská
14, naha
1. - Do sazby
11. 9. 19132.do tis1<u 6. 11. 1962~,náklad 2500 1(ýtisků. Papir: Text ,a pří loha 7203-11/70 g, obálka 7209,-41/80 g. - Otisk dovolen jen s udáním
pramene
a se zachovánim
autorských
práv.
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Stručný
'ce,

přehled

,matematiky

věty a vzorce ,z algebry,

Při

výběru

látky \ bylo

obsahuje

nejdtiležitější

geometrie

přihlédnuto

k

defini-

a vyšší matematiky.
potřebám

technické

praxe.
Záktim výběrových

a odborných

škol,

posluchačtim

vyso-

kýc1:lškol technických a tělll,· kteří ve své' praxi nebo přI stu'-,

J

'

diu běžně použivají z4kladních
Vázá~á asi 30,- Kčs

GEODETICKÝ

'f

oborll matematiky.
;'

A

KARTOGRAFICKÝ

_SBORNÍK

\

Sborník
geodézie

obsahuje

deset věd~Fko:výzkuinných

Vědeckým pracovníMm
'fyziky,

inženýrum

slušných
\

přaci z oboru

a 'klutograf1e.
v oboru geodézle,kartografie-a'

zeměměřičů!l\'

oborů.

a posluchačům

fakult

geopří-

'

'

Soustavný

výklad o prusečíkových

"
mech,
nomogramech
_,

I

Základní
university

učebnice

a spojnicových

s prťisvttkou; grafické
\

I

nomogra-

algebře a analýze.

~

pro posluch~če

a' inžěnýrům

všech fak-ult techniky

a

vprax1.

Vázaná. asi'o39,- Kčs \
I

.

.

f,

Tyto knihy dostanete přednostně i~ned po vy'jití, když sije objednáte prostřednictvím Klubu
čtenářů technické literatury.
ObjecJ:J1ávkovéformuláře Vám na požádáp,í pošle Ústř~dní evidence KCTL,Praha 1, ~pálen,á\51

