Současný stav a úkoly studia tvaru Země
Dne 26. srpna 1957 dožívá se prof A. A. Izotov 50 let svého velmi plodného života, naplněného vědeckou prací,
studiem a bádáním v oboru vyšší geodesie a předáváním
svých bohatých znalostí novým mladším generacím
geodetů nejen v Sovětském svazu, ale prostřednictvím
tisku i geodetům všech zemí světa. K této příležitosti připravila redakce překlad jeho pojednání, které je dokumentem jeho neúnavné práce na úseku zjišťování a studia
tvaru a rozměrů Země.
Přejeme prof
A. A. Izotovu k jeho významnému
životnímu jubileu
do dalších let mnoho úspěchů
a doufáme při jeho skromnosti, že uveřejnění tohoto pojednání v našem časopise přijme jako dík a vděčnost československých geodetů za vše, co pro ge,odesii vykonal.
Redakce
Jakje známo, znalost tvaru a rozměrů Země a rovněž jejího celkového gravitačního pole má veliký
význam pro řešení vědeckých a praktických problémů
vyšší geodesie, astronomie a geofysiky.
Hodnoty, charakterisující tvar a rozměry Země,
dovolují sjednotit výsledky různých měření na jejím
povrchu a v přístupném zemském prostoru. Jsou
prvořadými hodnotami, nutnými pro sestrojení opěrných geodetických sítí, které jsou základem pro
měření a kart~grafické práce na zemském povrchu.
K matematickému zpracování přesných geodetických
měření na zemském povrchu je dnes zapotřebí znát
i vnější tíhové pole Země.
Pomocí hodnot, charakterisujících tvar a rozměry
Země a rovněž její tíhové pole, lze stanovit vztahy
i mezi výsledky různých nepřímých měření v kosmickém prostoru. Rovníkový poloměr Země je normálem t. zv. astronomické délkové jednotky v sluneční soustavě a jeho hodnota je zapotřebí pro
určení konstant paralaxy Měsíce a paralaxy Slunce.
Odchylky v tvaru Země od přesné koule způsobují
důležité astronomické jevy, které je třeba zkoumat
a vědecky objasnit.
Znalost skutečného tíhového pole Země alespoň
s přesností rozvoje síly tíže v řadu kulových funkcí
do třetího-čtvrtého řádu umožnila by řešit i řadu
jiných, obtížnějších vědeckých problémů. Tyto problémy souvisí s určováním absolutních odchylek
geoidu od určitého matematického tvaru, s rozložením hmoty a s tlaky uvnitř Země, s poruchami v pohybu nebeských těles nejbližších Zemi, atd.
Přesné údaje, charakterisující tvar a vnější tíhové
pole Země, jsou potřebné při inženýrsko-technických
propočtech, spjatých s otázkou vytvoření umělé
družice Země a jejího vědeckého i praktického využití.
K určení tvaru a rozměrů Země slouží stupňová
měření, která byla donedávna souhrnem jen astronomických a geodetických měření. Avšak v současné
době stupňová měření zahrnují nebo mají zahrnovat
rovněž měření síly tíže, která sama o sobě poskytují
velmi cenné údaje pro určení tvaru a tíhového pole
Země. Nejlepší výsledky určení tvaru Země lze bezesporu získat při současném užití stupňových měření
a měření síly tíže. Existují rovněž i různé astronomické metody určení hlavních charakteristik tvaru
Země, ale tyto metody nejsou ještě mezi geodety
dostatečně rozšířeny.
Stupňová měření, která jediná poskytují možnost
určit rozměry Země, provádějí se na Zemi již více než
150let. Z počátku tohoto století se v různých zemích

začaly rozvíjet i gravimetrické práce. V druhé čtvrtině 20. století nastal široký a plánovitý- rozvoj
astronomicko-geodetických a gravimetrických prací
v SSSR, kde vznikla velmi rozsáhlá stupňová měření
nového druhu. Současný stav a zeměpisné rozmístění
astronomicko-geodetických a gravimetrických prací
na Zemi neodpovídá však ještě úplně potřebám, které
vyžaduje problém určení tvaru Země.
Stupňová měření nejsou dokonce ještě zakončena
ani v těch zemích, které začaly provádět astronomicko-geodetické práce nejdříve. V mnohých zemích
se doslld vůbec neprovádějí astro nomicko-geodetické
práce, které by měly význam pro určení tvaru Země.
V současné době jsou stupňová měření provedena jen
na 9-10 % zemského povrchu.
Gravimetrické práce se rozvíjely poněkud úspěšněji než stupňová měření. Začaly se provádět nejen
na souši, ale i na mořích. Přesto však velké oblasti
pevniny a ohromné prostory oceánů nejsou ještě
gravimetricky prozkoumány. Budeme-li předpokládat, že je gravimetricky prozkoumán každý čtverečný
stupeň zemského povrchu s určením síly tíže aspoň
v jednom bodě, pak asi ani tehdy světové gravimetrické mapování nepokryje více než 15 % zemského povrchu.
Současně s rozvíjením a rostoucím množstvím
stupňových měření byl stále znovu určován tvar
i rozměry Země a prvky vnějšího zemského tíhového
pole. V současné době existuje celá řada různých
určení tvaru a rozměrů Země. V tomto článku však
budou uvedeny jen nejdůležitější výsledky určení
tvaru a rozměrů Země za posledních 10-15 let.
Všechna dále uvedená odvození byla provedena na
základě stupňových měření a měření síly tíže, užitých
odděleně nebo společně. Existují rovněž určení tvaru
Země na základě astronomických měření.
Jedněmi z důležitých prací v oblasti určování tvaru
a rozměrů Země jsou práce Ústředního vědecko-vý.
zkumného ústavu geodesie, fotogrametrie a kartografie (CNIIGAiK), týkající se odvození rozměrů
zemského elipsoidu pro geodetické práce SSSR.
Výsledky' těchto studií jsou nyní všem dobře známy
[3], takže je možné omezit se zde jen na dosti krátké
sdělení. V těchto pracích bylo použito známých geometrických principů, ale s jistými zdokonaleními,
které spočívají ve zvláštní metodě sestavování rovnic
stupňových měření a v zavádění gravimetrických
nebo isostatických redukcí. Základními podklady pro
studie byla stupňová měření a gravimetrické mapování SSSR podle stavu k r. 1939a rovněž stupňová
měření Západní Evropy a USA.
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Izotov: Současny' stav a úkoly studia tvaru Země
K pozorovaným neboli relativním tížnicovým odchylkám na hodech stupňových měření SSSR byly
připojovány opravy rovné gravimetrickým tížnicovým odchylkám, vypočteným na základě povšechného gravimetrického
mapování. Při zpracování
stupňových měření Západní Evropy, která obsahovala oblouk rovnoběžky 52° s přilehlými k němu
astronomicko-geodetickými
sítěmi, oblouk západoevropského poledníku a rovněž stupňová měření
USA, která sloužila svého času jako podklad pro odvození t. zv. mezinárodního elipsoidu, bylo užito
isostatických redukcí, vypočtených pro kompensační
hloubku 113,7 km. Na základě takového zpracování
stupňových měření SSSR, Západní Evropy a USA
hyly ještě r. 1940 odvozeny rozměry zemského
elipsoidu, který byl nazván elipsoidem F. N. Krasovského a je charakterisován těmito hodnotami:
velká poloosa
6378245 ± 15 m,
pólové zploštění .........•..
1: 298,3 ± 0,4.
Je zřejmé, že uvedené zde střední chyby určených
veličin mají význam formální a necharakterisují
skutečnou přesnost.
Jak známo, je Krasovského elipsoid zaveden od
r. 1946 jako všeobecně platný referenční elipsoid pro
geodetické práce SSSR. V posledních letech je zaváděn i pro geodetické práce v zemích lidové demokracie.
Zpracováním týchž stupňových' měření SSSR,
Západní Evropy a USA, ale bez jakýchkoliv redukcí,
t. j. pouze s použitím astronomicko-geodetických
údajů, obdrželi jsme r. 1940 následující výsledky:
velká poloosa . . . . . . . . . . .. 6 378 066 ± 23 m,
pólové zploštění
1: 296,6 ± 0,6.
Z odvození rozměrů zemského elipsoidu jen ze
stupňových měření SSSR s gravimetrickými redukcemi jsme obdrželi:
velká poloosa
6378264 ± 57 m,
pólové zploštění . . . . . . . . .. 1: 298,2 ± 1,4.
Pouze ze stupňových měření SSSR, ale bez jakýchkoliv redukcí, t. j. jen na základě astronomicko-geodetických hodnot, jsme obdrželi:
velká poloosa
6378093 ± 106 m,
pólové zploštění
,
1: 297,6 ± 2,5.
Střední chyby těchto výsledků jsou dosti značné.
Svědčí to o značných odchylkách geoidu od zemského
elipsoidu na území SSSR.
Později, r. 1950 v CNIIGAiK odvodil pod mým
vedením D. D. Kolkov rozměry zemského elipsoidu
na základě nového zpracování stupňových měření
USA podle stavu k r. 1939. Byla k nim t~ž přihrá~a
s nimi spojená stupňová měření v jižní části Kanady.
Jak se ukázalo, stará stupňová měření USA, na jejichž základě určil Hayford svého času rozměry t. zv.
mezinárodního elipsoidu, byla v značné části přetvořena a rozšířena o nová měření. Zpracování
těchto stupňových měření USA současně se stupňovými měřeními K-anady má velký vědecký význam,
neboť poskytuje dostatečně podložené výsledky rozměrů zemského elipsoidu pro Severní 'Ameriku.
V studiích CNIIGAiK [5] bylo proveden6 zpracování obnovených a rozšířených stupňových měření
USA a Kanady Hayfordovou metodou. Bylo to
nutné proto, aby shodnými metodami bylo zjištěno,
do jaké míry jsou správné Hayfordovy výsledky,
získané z dřívějších stupňových měření USA.
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.Zprac?vá?í~ stupňový.ch měření US.t\ ~ KanadY •.
s IsostatlCkymI redukcemI pro kompensacm hloubku
113,7 km 9bdrželi jsme tyto charakteristiky zemského
elipsoidu:
velká poloosa . . . . . . . . . . .. 6 378 203 ± 23 m,
pólové zploštění
1: 298,3 ± 0,'6.
Zpracováním týchž stupňových měření s užitím
jen astronomicko-geodetických
hodnot, t. j. bez
jakýchkoliv redukcí, obdrželi jsme tyto veličiny:
velká poloosa
6378125 ± 28 m,
pólové zploštění
1: 297,9 ± 0,8.
Existují krátké zprávy [17] o tom, že rozměry
zemského elipsoidu ze stupňových měření USA byly
určovány též americkými geodety, při čemž jejich
výsledky, které zde neuvádíme, jsou velmi blízké
našim.
Stupňová měření SSSR a USA jasně poskytují nezávislé výsledky rozměrů zemského elipsoidu, které
jsou ve velmi dobré shodě. Zároveň tyto výsledky nepotvrzují správnost rozměrů Hayfordova zemského
elipsoidu.
Otázkou určení rozměrů zemského elipsoidu ze
stupňových měření se mnoho zabýval rakouský
geodet Ledersteger. Snažil se především objasnit
otázku o rozměrech zemského elipsoidu pro Evropu
a uveřejnil řadu prací. Zde uvedeme jenom výsledky
jeho posledních studií [14] z r. 1951, majících širší
význam.
Ve své práci Ledersteger užil stupňových měření
různých zemí Evropy na západ od 30° poledníku a na
jih od 60° rovnoběžky a převedl je do jednotného
souřadnicového systému. Tímto způsobem vytvořenou jednotnou astronomicko-geodetickou síť Evropy rozdělil na oblasti po 5° X 5° a v těžišti bodů, ležících uvnitř každé takové oblasti, určil střední hodnoty složek pozorovaných tížnicových odchylek. Pro
výpočet středních hodnot složek pozorovaných tížnicových odchylek v jednotlivých oblastech sestavil
Ledersteger vždy příslušnou jednu rovnici, které
přisoudil váhu rovnou počtu bodů v té které oblasti.
Do pozorovaných neboli re~ativních tížnicových odchylek zaváděl opravy rovnající se gravimetrickým
tížnicovým odchylkám, vypočteným pomocí Tanniho
mapy geoidu. Analogicky zpracoval Ledersteger
i stupňová měření USA, kterých užil svého času
Hayford. Poněvadž Tannim sestavená dosti zjednodušená mapa geoidu se vztahuje na sferoid se zploštěním 1: 297, Ledersteger přijal tuto veličinu zploštění
a určil pouze velikost velké poloosy zemského
elipsoidu, která je pro:
Západní Evropu
6 378 286 ± 53 m,
Severní Ameriku
6378282 ± 44 m.
Je třeba říci, že v uvedených studiích použil v podstatě Le~ersteger, i když nepřímo, téže metody pro
zavedení gravimetrických hodnot, jíž jsme užili při
zpracování stupňových měření SSSR pro odvození
Krasovského elipsoidu.
V otázce o rozměrech zemského elipsoidu pro Západní Evropu bude účelné oznámit výsledky práce,
kterou jsem provedl za spoluúčasti českého geodeta
M. Burši r. 1955. V této práci jsme užili všech v současné době přístupných výsledků stupňových měření
~ápadní Evropy mezi Středozemním mořem a Severním mořem ledovým, na západ od 30° poledníku.
Všechna tato stupňová měření byla převedena pomoci
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existujících vzájemných geodetických spojení do
jednotné souřadnicové soustavy, jejímž základem hyl
Besselův elipsoid s referenčním hodem v Postupimi.
Poněvadž astronomicko-geodetické hody mají v ně·
kterých místech velkou hustotu, hyly seskupeny do
menších skupin o 1 až 5-6 hodech. Pro každou
skupinu hodů hyly vypočteny střední hodnoty pozorované tížnicové odchylky. v poledníku a prvním
vertikálu, pro něž hyla sestavena vždy příslušná jedna
rovnice s váhou rovnou jedné. Tyto rovnice se sestavovaly t. zv. rozvinovací metodou. Ve stupňových
měřeních Západní Evropy existují dosti značné odchylky v uzávěrech Laplaceových rovnic. Lze je
pravděpodohně vysvětlit značnými chybami v určení
astronomických azimutů. Proto v základní alternativě našeho odvození rozměrů zemského elipsoidu
ze stupňových měření Evropy úžili jsme pouze astronomických šířek a délek, do kterých jsme nezaváděli
žádné opravy ani redukce. Bylo použito známé
plošné metody, při čemž bylo sestaveno 368 šířkových
a 271 délkových rovnic. Rešením těchto rovnic ob'drželi jsme tyto hodnoty, charakterisující rozměry
zemského elipsoidu pro Evropu:
velká poloosa
6378110
pólové zploštění . . . . . . . . .. 1: 293,3

± 47 m,
± 3,0

Jak je zřejmo, má zploštění zemského elipsoidu,
odvozeného ze stupňových měření Evropy, velkou
chybu a liší se značně od věrohodnější hodnoty
zploštění. Jeto možné vysvětlit především tím, že
stupňová měření Evropy jsou. umístěna v poměrně
úzkém poledníkovém pásu o střední šířce přibližně
52°-53°. Jakje známo, zploštění zemského elipsoidu
nemůže být určeno ze stupňového měření podél
oblouku poledníku s touto střední šířkou. Ve své
práci jsme hodnotu pólového zploštění předpokládali
1: 298,3 aze stupňových měření Evropy jsme získali
hodnotu velké poloosy elipsoidu 6 378 123 m. Změna
pólového zploštění Země o 5 jednotek v jeho jmenovateli způsobila tedy změnu ve velikosti velké poloosy zemského elipsoidu pouze 13 m. To znovu potvrzuje skutečnost, že na základě existujících stupňových měření Evropy je možné odvodit pouze velkou
poloosu zemského elipsoidu.
O stupňových měřeních Evropy je třeba ještě říci,
že byla prováděna po dobu delší než 100 let a co do
přesnosti jsou asi velmi nestejnorodá. Existující
geodetická spojení mezi jejich jednotlivými částmi
rovněž vzbuzují jistou; nedůvěru. Samozřejmě, všechny tyto okolnosti musí ovlivnit přesnost určení rozměrů zemského elipsoidu. Kromě toho stup:p.ová
měření Evropy zaujímají i horské oblasti, v nichž
tvar geoidu může mít značné místní zvláštnosti. Tak
na př. naše studie ukázaly, že vyloučení astronomicko-geodetických bodů v masivu Alp a Balkánu
způsobí již zvětšení velké poloosy zemského elipsoidu
o 80-90 m. Z přibližně týchž stupňových měření
Evropy, jakých jsme užili v našem odvození, určil
rozměry zemského elipsoidu také americký vojenský
geodet Liebermann [15]. Ve své práci však užil
promítací metody. S použitím pozorovaných tížnicových odchylek a metody astronomické nivelace sestavil nejprve mapu výšek geoidu v Evropě na západ
od 30° poledníku. Rovnice stupňových měření byly
sestaveny s použitím výšek geoidupro 41 středních
či normálních míst, totožných s průsečíky pětistup-

ňové sítě poledníků a rovnoběžek. Řešením těchto
rovnic obdržel Liebermann tyto hodnoty:
velká poloosa . . . . . . . . . . .. 6 378 181 m,
pólové zploštění . . . . . . . . .. 1: 294,1.
V práci Liebermannově jsou uvedeny i jiné alternativy odvození zemského elipsoidu. Tak na př. obdržel
při daném pólovém zploštění 1: 297 hodnotu pro
poloosu zemského elipsoidu 6 378171 m. Jak patrno,
jsou všechny tyto výsledky prakticky totožné s našimi, které byly uvedeny výše.
Je třeba zde říci, že Liebermann ve své práci přichází k závěru, že Hayfordův elipsoid má rozměry
poněkud velké a pro Evropu se nehodí. Sovětští
geodeti již dříve na základě oprávněnějších úd'!ljů
poukazovali na skutečnost, že rozměry Hayfordova
elipsoidu jsou silně zvětšeny a dostatečně přesně necharakterisují tvar a rozměry Země.
Jak je známo, v posledních letech bylo zakončeno
africké stupňové měření podél 30° poledníku od mysu
Dobré naděje p'o ústí Nilu. Toto stupňové měření je
spojeno s evropskými měřeními a může být rozšířeno
až do severní části Skandinavie. Vytvoří se tím spojité
stupňové měření podél poledníku v celkové délce
přibl. 100°. V posledních letech se rovněž zakončilo
stupňové měření podél poledníku od Kanady do
Chile o délce též přibl. 100°. Tato stupňová měření
obsahují v současné době nejdelší poledníkové oblouky
a mají velký význam pro studium tvaru a rozměrů
Země.
Nedávno se objevila krátká zpráva [9], že američtí
geodeti již předběžně určili rozměry zemského elipsoidu z poledníkových oblouků Jižní Afrika - severní
Skandinavie a Kanada - Chile, z rovnoběžného
oblouku protínajícího USA a evropského rovnoběžkového oblouku 52°. Odvození byla provedena ve dvou
alternativách:
pouze z astronomicko-geodetických
hodnot a pak s použitím isostatických redukcí;
v obou případech však se určovaly jen rozměry velké
poloosy zemského elipsoídu při dané hodnotě jeho
zploštění 1: 297. Odvození z obou alternativ jsou ve
velmi dobré shodě, při čemž velká poloosa zemského
elipsoidu, určená z astronomicko-geodetických hodnot, je rovna 6378240 ± 100 m. .
Význačnými pracemi v oboru určení tvaru a základních prvků gravitačního pole Země byly do nedávna studie Haiskanenovy z r. 1938 a N. F. Zuravljevovy z r. 1940. Za posledních 10-15 let vznikly však
nové studie, založené na pečlivěj ším zpracování
materiálu a na rozsáhlejších gravimetrických měřeních. Zde uvedeme pouze některé z těchto studií a jen
výsledky určení rovníkové konstanty síly tíže a středního pólového zploštění Země.
R. 1941 a 1943 J effreys [11] zpracováním gravimetrických měření zaujímajících 3014 sektorů každý velikosti jednoho čtverečního stupně - a umístěných na různých částech zeměkoule, získal rozvoj
tíhového zrychlení s použitím kulových funkcí do
3. řádu včetně. Při tom užil pouze 7 funkcí ze všech
kulových funkcí 3. řádu a sice těch, které podle jeho
soudu bylo lze pa základě užitých hodnot určit dostatečně přesně. Podle Jeffreysových studií jest:
rovníková konstanta .....
978 054,5 mgl,
zploštění zemského sferoidu 1: 296,17.
K odvození vzorce pro normální tíhové zrychlení
užil Niskanen [16] gravimetrických pozorování pouze
v rovinách, při čemž nadmořské výšky gravimetric-
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kých hodů nepřevyšovaly 300 m. Při odvození se
neuvažovaly hody s tíhovými anomaliemi většími
než 80 mg!. Gravimetrické hody, kterých Niskanen
užil, tvořily 886 skupin, z nichž každá odpovídala
sektoru o velikosti jednoho čtverečního stupně a měla
jednotkovou váhu, nezávisle na počtu jednotlivých
hodů ve skupině. Z jeho vzorce pro normální tíhové
zrychlení dostaneme:
rovníková konstanta .....
978 046,8 mgl.,
zploštění zemského sferoidu 1: 297,8.

rovníková konstanta
978051 ± 3 mgl.,
velkápoloosa
6378152 ±35m,
pólové zploštění . . . . . . . . .. 1: 296,9 ± 0,5.
• V druhé alternativě, v níž rozvoje v řadu kulových
funkcí jsou provedeny do 3. řádu včetně a která je
sotva oprávněnější než první, zmínění autoři získali
tento výsledek:
rovníková konstanta .....
978057 ± 2,5 mg!.,
v~lká 'poloo~av'; . .... . . . . .
6378054 ±41m
polove zplostem . . . . . . . . .. 1: 295,2 ± 0,6.

Beze sporu jedním z nejdůležitějších určel}í tvaru
a vnějšího tíhového pole Země je studie I. D. Zongoloviče [1], který užil a pečlivě zpracoval skoro všechen
přístupný materiál světového gravimetrického mapování (přihližně 26000 kyvadlových hodů). Je třeha
podotknout, že při tom hylo užito i hlavních vý~ledků tíhových měření v SSSR. Své studie I. D.
Zongolovič provedl ve dvou alternativách, které se
lišily v metodě zpracování materiál,ů. Nejvíce zdůvodněnou je podle jeho soudu druhá varianta, v níž
hylo užito anomalií síly tíže na volném vzduchu
s uvážením jejich speci~lně zjištěné závislosti na nadmořské výšce. I. D. Zongolovič, utvořiv ze všech
užitých gravimetrických hodů 204 normálních či
středních míst, z nichž každé hylo sektorem zemského povrchu 10° X 10°, ohdržel rozvoj síly tíže
s použitím kulových funkcí do 8. řádu včetně. Pomocí
výsledků tohoto rozvoje získal řadu veličin, majících
velký význam pro určení fundamentálních konstant
astronomických a geodetických; rovněž určil prvky
zemského sféroidu a sestavil mapu výšek geoidu.
Určení I. D. Žongoloviče dává tyto základní hodnoty:
rovníková konstanta .•...
978057,3 mgl.,
zploštění zemského sferoidu 1: 296,6.

Zcela nedávno I. D. Žongolovič uveřejnil novou
práci [2], v níž využil svých výsledků rozvoje gravitačního zemského pole v řadu kulových funkcí do
8. řádu včetně a určil pouze velkou poloosu zemského
elipsoidu ze stupňového měření podél ohlouku Struveho a astronomicko-geodetické sítě USA a Kanady.
Při tom jmenovaná stupňová měření promítl s použitím výšek geoidu na plochu zemského elipsoidu,
odpovídajícímu danému rozvoji síly tíže, a pozQrované tížnicové odchylky opravil o tížnicové odchylky
gravimetrické, vypočtené ze zmíněného rozvoje síly
tíže. Ze Struveho ohlouku hylo využito všech jednotlivých hodů, z astronomicko-geodetické sítě USA
a Kanady hylo vytvořeno 96 středních tížnicových
odchylek, z nichž každá ptíslušela sektoru o rozměrech 4° X 4°. I když I. D. Zongolovič považuje svá
určení rozměrů velké poloosy zemského elipsoidu,
získané z poměrně omezeného množství údajů, jen
jako příklad na použití jím vypracované metody,
přesto zde uvádíme jeho výsledky pro porovnání.
Sjednotíme-li výsledky dvou jeho spolu souvisících
prací [1, 2], dostaneme:
rovníková konstanta .....
978057,3 mgl.,
velká poloosa . . . . . . . . . . . .
6378077 m,
pólové zploštění . . . . . . . . .. 1: 296,6.
Pro porovnání uvedeme ještě výsledky studií
J effreysových, který základní charakteristiky tvaru
a gravitačního pole Země určil ze smíšených dat
[12, 13]. Využil stupňových měření podél tří poledníkových ohlouků (ohlouk Struveho, Západoevropský
a Jihoafrický) a podél tří rovnohěžkových ohlouků
(48° a 52° Evropy a 24° Indie) a přihližně uvážil vliv
velkých vln geoidu na základě svého určení gravitačního tíhového pole Země. Kromě toho využil výsledků, získaných pomocí určených hodnot paralaxy
Měsíce a precesní konstanty. Zpracováním celého
tohoto materiálu J effreys ohdržel tyto výsledky:
rovníková konstanta ... 979037,3 ±2,4mgl.,
velká poloosa . . . . . . . . . .
6 378 099 ± 116 m,
pólové zploštění
1: 297,1 ± 0,4.
Existují rovněž hodnoty polárního zploštění Země,
určené pouze z astronomických dat. Tuto veličinu
určovali Spenser Jones [18] a Jeffreys [10] z nerovností v pohyhu périgea a Měsíčního uzlu, a Bullard
[8] z precesní konstanty. Z jejich určení vyplynulo:
Spenser Jones (1941)
1: 296,8
Jeffreys
(1941)
·1: 297,0
Bullard
(1948)
1: 297,3.
Současné studie potvrzují s dostatečnou oprávněností trojosost Země, která je pravděpodohně způsohena vlivem značných vln geoidu, rozprostírajících
se do velké vzdálenosti podél zemských rovnohěžek.
Prvky trojososti Země jsme určovali ze stupňových
měření při odvození zemského elipsoidu Krasovského.

V SSSR hyly dále rozvinuty studie o určení tvaru
a rozměrů a též gravitačního pole Země. M. S.
Moloděnskij rozpracoval novou metodu určení tvaru,
rozměrů a gravitačního pole Země pomocí současného
užití astronomicko-geodetických
a gravimetrických
měření [6]. Metoda se zakládá na rozvoji anomalií
křivosti geoidu a anomalií síly tíže pomocí kulových
funkcí. Tímto způsohem, využivše stupňových měření SSSR, Západní Evropy, Indie a USA jakož
i světového gravimetrického mapování, M. I. Jurkina
a V. F. Jeremějev znovu určili rozměry, tvar a některé prvky gravitačního pole Země. V jejich práci
hylo užito středních křivostí geoidu jako rozměrů
elipsoidů odvozených z jednotlivých vyjmenovaných
stupňových měření a středních anomalií síly tíže
ohla stí, odpovídajících 4,6 a 8 mapovým listům v měř.
1: 1 000000; u krajů severněji 80° šířky se dělení na
ohlasti provádělo jinak. Střední křivosti a anomalie
síly tíže hyly rozvinuty v řady kulových funkcí do
3. řádu včetně.
Studie Jurkininy a Jeremějevovy jsou založeny na
využití středních křivostí geoidu v značně velké
ohlasti zemského povrchu a zčásti jsou vyzkoušením
nové metody. Přesto však jejich výsledky dané velkým počtem různých alternativ určení tvaru rozměrů a tíhového pole Země, mohou si získat pozornost. Podle našeho názoru je pro porovnání zajímavé
současné odvození tvaru,rozměrů a gravitačního pole
Země jako trojosého sferoidu s uvážením kulových
funkcí pouze do 2. řádu. V této alternativě odvození
'l utoři získali tyto výsledky:
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Určoval je rovněž Niskanen a Žongolovič z gravimetrických hodnot, a Jurkina a Jeremějev současným
zpracováním gravimetrických materiálů a stupňových měření. Určením prvků trojososti Země se
mnoho zahýval A. J. Orlov, který pro řešení této
otázky užil výsledků pozorování pohyhu zemského
pólu. Přehled různých určení trojososti Země je dán
v uvedené zde tahulce.

Autor a rok určení

Izotov [3], 1940
Orlov [7], 1944
Niskanen [16], 1945
Zongolovič [I], 1952
Jurkina a Jeremějev
[4], 1954
Jurkina a Jeremějev
[4], 1954

Rovníkové
zploštění

Délka největšího
poledníku
od Greenwiche

I; 30 000

+ 15° ní! východ
+ 12° na východ

-

I; 21 500
I; 32 000

-

4° na západ
6° na západ

I: 42 500

+

4° na východ

I: 63 000

+ 12° na východ

Poněvadž trojosost Země se projevuje dosti slahě,
studium tohoto jevu je úlohou ohtížnou. Uvážíme-li
to, pak nutno konstatovat, že zde uvedené výsledky
určených prvků trojososti Země jsou poměrně v dostatečné shodě. Podle těchto hodnot rozdíl mezi největším a nejmenším rovníkovým poloměrem je asi
200 m a nejdelší zemský poledník prochází v hlízkosti
Greenwichského poledníku.
Trojosého zemského elipsoidu se samozřejmě nemůže použíťv geodetických a kartografických1;pracích. Určení. prvků trojosého zemského elipsoidu je
prozatím jen zohecněním či interpolací velkých vln
geoidu. Je to nutné rovněž pro docílení lepšího souhlasu výsledků určení tvaru a rozměrů Země jako
rotačního elipsoidu. !ť
Výše uvedené výsledky určení tvaru, rozměrů
a tíhového pole Země se do jisté míry od sehe liší.
Tento nesouhlas lze plně zdůvodnit rozdílností užitých metod při odvození a též nejednotností použitého materiálu. Při tom výsledky určení tvaru
Země jak ze stupňových měření, tak i z gravimetrických hodnot jsou závislé na zvláštnostech tvaru
geoidu v těch ohlastech, k nimž se vztahují užitá
měření a hodnoty.
Co se týče stupňových měření, jejich vnitřní chyhy
ohecně nepřesahují 1: 200 000 a mají jen nepatrný
vliv na přesnost určení rozměrů zemského elipsoidu.
Stupňová měření se však pro zatím provádějí pouze na
souši a je jimi pokryta poměrně malá část zemského
povrchu. Proto odvození rozměrů zemského elipsoidu
ze stupňových měření závisí především na zvláštnostech tvaru geoidu v ohla stech kontinentů.
Poněvadž měření síly tíže se nyní provádí nejen
na souši, ale i na mořích, výsledky odvození tvaru
~ gravitačního pole Země z těchto měření hy měly
mít ohecnější význam ve srovnání s odpovídajícími
charakteristikami, získanými ze stupňových měření.
V současné dohě jsou však ještě důvody pro nedůvěru k jednotnosti výchozích hodnot síly tíže
v různých zemích. Nesouhlas ve výchozích hodnotách
síly tíže v různých částech Země způsohuje dodatečné
anomalie síly tíže a zatěžuje výsledky určení tvaru
Země z gravimetrických hodnot příslušnými chyhami.
Z některých studií vyplývá, že již při užití nepříliš
velkého množství měření síly tíže na oceánech sou-

časně s rozsáhlými materiály gravimetrického mapování na souši hudou způsoheny značné' změny ve výsledcích určení tvaru Země; získaných pouze z měření síly tíže na ,souši. Vyplývá to na př. ze studií
Haiskanena, který v r. 1938 odvodil vzorec pro normální tíhové zrychlení na základě současného i odděleného užití gravimetrických hodnot ze souše
a oceánů. Je možné, že vyskytující se rozdíl mezi
zemským tíhovým polem na kontinentech a zemským
tíhovým pol6m moří je způsohen nejen geofysikálními příčinami, ale i chyhami v měření síly tíže na
moři.
Přesnost určení tvaru Země na základě nerovno,mělného a nezakončeného světového gravimetrického
mapování je rovněž závislá na technických postupech, užitých při zpracování naměřených veličin.
Tak na př. různý výhěr normálních míst, t. j. užití
středních anomalií síly tíže pro ohlasti či sektory,
zaujímající různě velké plochy, může způsohit rozdíly vé výsledcích určení tvaru Země z gravimetrických hodnot. Určí-li se střední anomalie síly tíže pro
značně rozsáhlé části zemského povrchu, zhlazují se
tím naprosto lihovolně místní zvláštnosti tvaru
geoidu. Kromě toho se tím uměle a velmi znatelně
rozšíří existující světové gra'\jmetrické mapování.
Tak na př. ve studiích 1. D. Zongoloviče [1] gravimetrické mapování pokrývalo při rozměrech sektorů 10° X 10° přihližně 56 % a při rozměrech sektorů 10 X 1° pouze 11 % zemského povrchu. Dále
sektory s malým množstvím gravimetrických hodů
získávají v tomto případě velkou, jim nepříslušící
váhu.
Chyhy ve výsledcích určení tvaru Země z astronomických hodnot prozatím ještě nejsou plně prostudovány. Lze jenom říci, že astronomické veličiny, t. j.
nerovnosti pohyhu Měsíce, paralaxa Měsíce a precesní konstanta, jichž se používá pro určení tvaru
Země, jsou zatíženy poměrně velkými relativními
chyhami. Tato okolnost hezesporu způsohuje určité
chyhy v určení tvaru Země z astronomických veličin.
Z porovnání současných výsledků určení rozměrů
zemského elipsoidu různými metodami a z různých
hodnot vyplývá, že rozpory mezi nimi nejsou již
značné. Rozdíly v zaokrouhlených výsledcích činí
řádově 150 m ve velké poloose a dvě jednotky ve
jmenovateli zploštění zemského elipsoidu. Z toho vyplývá, že rozměry zemského elipsoidu, odvozené na
základě více či méně rozsáhlých měření, ohsahují
chyhy ve velké poloose asi 80 m, a ve jmenovateli
zlomku pro zploštění nepřesahují 1 jednotky.
Chyhy v rozměrech elipsoidu Krasovského patrně
rovněž,~nepřesahují uvedených hodnot.
Z výpočtů vyplývá, že znalost rozměru zemského
elipsoidu s uvedenou přesností v současné dohě
ohecně vyhovuje vědeckým a praktickým požadavkům geodetických a kartografických prací. Lze však
očekávat, že přesnost geodetických prací se hude
v hudoucnu postupně zvyšovat. Tato okolnost si vyžádá i zpřesnění veličin, charakterisujících tvar, rozměry a tíhové pole Země. Zpřesnění těchto hodnot
hude nutné především pro ocenění přesnosti různých
redukcí, zaváděných do výsledků geodetických měření při jejich převádění na zvolené referenční plochy.
Ovšem samo zpřesnění rozměrů zemského elipsoidu
ještě nutně nepředpokládá změnu dříve přijatého
referenčního elipsoidu, jsou-li chyhy jeho parametrů
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v dopustných mezích. Zpřesnění veličin,_ charakterisujících tvar Země, bude mít veliký význam i pro
řešení prohlémů v astronomii. Proto studium tvaru
Země zůstává i nadále jedním ze základních vědeckých problémů vyšší geodesie.
Určení rozměrů zemského elipsoidu s nutnou přesností je pouze první částí problému zkoumání tvaru
Země. Zvýšení přesnosti základních geodetických
měření a zdokonalení metod při jejich zpracování vyžaduje rovněž přesnou znalost odchylek tvaru geoidu
od zemského elipsoidu. S hlediska vědeckého i praktického by mělo velký význam velmi přesné určení
profilů geoidu podél některých zvolených poledníků
a rovnoběžek. Síť těchto vysoce přesných profilů
geoidu by byla základem pro další detailní studium
geoidu v jednotné soustavě.
'Určení odchylek tvaru geoidu od zemského elipsoidu s nutnou přesností a podrobností je druhou
a značně obtížnou částí problému určení tvaru Země.
Tato .úloha vyžaduje složitějšího prógramu astronomicko-geodetických a gravimetrických
prací, než
úloha odvození zemského elipsoidu.
Přesnost určení tvaru i rozměrů a rovněž tíhového
pole Země závisí do určité míry na dokonalosti
užitých teorií a metod. Proto je nutné tyto teorie
a metody dále zdokonalovat a rozpracovávat. Při
tom největší pozornost je třeba věnovat studiu
chyb jednotlivých způsobů a nejvýhodnějších podmínek nebo schemat jejich použití v souhlase se
zvláštnostmi a povahou řešeného problému.
Ale i když metody zkoumání budou sebedokonalejší, přesnost výsledků určení tvaru Země bude
závislá na stavu a kvalitě užitých materiálů, především astronomicko-geodetických
a gravimetrických
hodnot. V souvislosti s tím je třeba. říci, že i když
program astronomicko-geodetických
a gravimetrických prací odpovídá úlohám o zkoumání tvaru Zerp.ě,
přece jejich rozvoj se podrobuje převážně potřebám
současného topografického mapování. Proto rozvoj
těchto prací stále ještě pokulhává za požadavkem
získání potřebného množství vhodně rozmístěných
měření, který klade zkoumání tvaru a rozměrů Země.
Domníváme se, že v každém státě a dokonce ve
skupině sousedících států je zapotřebí snažit se o to,
aby provádění astronomicko-geodetických prací trochu předcházelo potřebám současného topografického
mapování a bylo určeno pro vědecké účely.
Jak známo, v minulém století byla prováděna
vědecká činnost mezinárodního charakteru speciálně
pro potřeby určení rozměrů Země. Výsledkem této
činnosti byla stupňová měření podél oblouku Struveho a 48° a 52° rovnoběžky v Evropě. Svého času
byly tyto práce význačným vědeckým přínosem pro
řešení problému zkoumání tvaru Země. V současné
době je rovněž zapotřebí provádět vědecké práce
tohoto druhu, hlavně v asijských zemích, kde se
astronomicko-geodetické a gravimetrické práce rozvíjejí poměrně pomaleji.

Není účelem tohoto pojednání předkládat nějaké
projekty rozvoje astronomicko-geodetických a gravimetrických prací různých zemí pro potřeby zkoumání
tvaru Země. Vypracování takovýchto projektů je
samostatným vědeckým úkolem geodetů zainteresovaných zemí. Tato úloha by mohla být na př. v nejbližší budoucnosti přijata a řešena geodety SSSR,
Číny a jiných asijských zemí. Provedení astronomicko-geodetických a gravimetrických prací ve skupině sousedících států na základě smluveného programu s cílem určit tvar Země; znamenalo by
plodnou spolupráci· a velký přínos k řešení tohoto
význačhého vědeckého problému, na kterém má
zájem jak geodesie tak i jiné jí příbuzné vědy.
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Ustavení techni~ko-vědecké rady ÚSGK
Dne 17. května t. r. se sešl~ ke své ~stavující
schůzi technicko-věd,ecká rada Ustřední správy' geodesie a kartografie (USGK) zřízená předsedou USGK
s. Ing. Jaroslavem Průšou jako jeho poradní orgán
ve věcech technickéhfl a vědeckého rozvoje v oboru
geodesie a kartografie.
Členy technicko-vědecké rady byli jmenováni vynikající a zasloužilí pracovníci oboru geodesie a
kartografie v čele s akademikem prof. Ing. Dr J o,sefem
Ryšavým,
kteří v technicko-vědecké radě USGK
zastupují všechna hlavní pracoviště našeho oboru
zejména ČSAV, zeměměřickou fakultu ČVUT v Praze,
Slovenskou vysokou školu technickou v Bratislavě,
vojenskou technickou akademii Antonína Zápotockého v Brně, ministerstva národní obrany, dopravy,
zemědělství a les. hospodářství a celostátní i oblastní
ústavy geodesie a kartografie.
,
Předsedou technicko-vědecké rady USGK byl jmenován s. prof. Ing. Dr Josef Bohm, děkan zeměměřické fakulty ČVUT v Praze.
Na zahajovací schůzi technicko-vědecké
rady
přednesl předseda ÚSGK úvodní referát, ve kterém
nejprve uvedl okolnosti a současné politické u~álosti,
za kterých se schází technicko-vědecká rada USGK,
při čemž zdůraznil zvláště náš vřelý, nenarušitelný
a věčný přátelský a brat:.:ský vztah k našemu osvoboditeli Svazu sovětských socialistických republik,
který je zárukou a záštitou naší státní samostatnosti
a nezávislosti i naší šťastné budoucnosti a zachování
trvalého míru mezi národy světa.
V další části svého referátu hpvořil předseda ÚSGK
o výsledcích
dosavadní
práce čs. geodetické
služby.
Oznámil, že ke dni 9. května t.r. bylo Oblastnímu ústavu geodesie a kartografie v Opavě propůjčeno presidentem republiky na návrh vlády vyznamenání "Za zásluhy o výstavbu" a řediteli tohoto
ústavu s. Ing. Ottovi Veselému
vyznamenání "Za
vynikající práci". Je to první případ propůjčení
vysokých státních vyznamenání pracovníkům geodetické služby. V této poctě spatřuje celá zeměměřická
veřejnost nejen uznání záslužné budovatelské práce
vyznamenaného ústavu pro výstavbu Ostravska, ale
i ocenění činnosti geodetů a kartografů, kteří podle
svých sil a schopností pomáhají na všech jim svěřených úkolech v boji za vybudování socialismu v naší
vlasti.
Od poválečných let až do dnešních dnů se zasloužila naše služba o zvládnutí celé řady politických a
technických úkolů. Vzpomeňme osídlení pohraničí
a s ním spojených přídělových prací, na nichž se
významně podíleli zeměměřičtí inženýři a technici.
Uvažme význam politické práce našich geodetů
v období nové zemědělské politiky po r. 1948.
V přímém styku s pracujícími zemědělci uskutečňují
zeměměřiči revisi první pozemkové reformy i novou
pozemkovou reformu. Při zakládání jednotných
zemědělských družstev a socialisaci vesnice projektují hospodářsko-technické
úpravy pozemků, provádějí přehlídku půdy na, celém státním území
a dodávají pro plánování zemědělské výroby podklady o skutečném stavu kultur a ladem ležící půdy.
Podle směrnic X. sjezdu Komunistické
strany

Československa zjišťují výměru půdy jednotlivých
sektorů a závodů v obcích a zakládají jednotn~u
evidenci půdy.
Geodeti a kartografové řeší dále řadu technických
úkolů významných pro národní hospodářství a obranu vlasti. Moderními a produktivními metodami
budují geodetické základy, které vyhovují všem požadavkům vědy i technické praxe. Od živelnosti
a roztříštěnosti v mapovacích a kartografických
pracích přecházejí na jednotné mapování v měřítkách
1: 25 000, 1: 10000 a 1: 5 000 a k Celostátnímu
titulovému edičnímu plánu kartografických děl. Mění
se celkové pojetí čs. geodetické služby ruku v ruce se
stoupajícím významem geodetických a kartografických prací pro národní hospodářství.
,
Ve svém referátu naznačil dále předseda, USGK
hlavní
úkoly perspektivn}ho
plánu Ustřední
správy geodesie a kartografie. Ustřední správa geodesie a kartografie v dohodě se zainteresovanými
ústředními úřady zabezpečuje pro naše národní
hospodářství, obranu vlasti, vědu, výchovu, kulturu
a školství geodetické, topografické a kartografické
práce.
Perspektivní plán úkolů Ústřední správy geodesie
a kartografie na r. 1956-1960
vychází z úkolů
X. sjezdu ,Komunistické strany Československa a ze
směrnic Ustředního výboru Komunistické strany
Československa pro sestavení druhého pětiletého
plánu a na ně navazujících usnesení vlády. Je sestaven tak, aby v prvních letech druhé pětiletky byly
urychleným dobudováním geodetických základů a postupným vyhotovováním topografických map v měřítkách 1: 10000 a 1: 5 000 zajištěny nejnaléhavější
úkoly geologického výzkumu a průzkumu ložisek
paliv, rud, stavebních hmot a ostatních surovin,
jakož i nejdůležitějších úkolů investiční výstavby
a obrany vlasti. Od r. 1959 počítáme již s vytvořením
předstihu v topografickém mapování před projekty
a výstavbou. Částečné zpoždění je způsobeno nutností dokončit v nejbližší době topografické mapování v měřítku 1: 25 000 na celém státním území,
současně zakládat jednotnou evidenci půdy a ve
spolupráci s ministerstvem zemědělství a lesního
hospodářství zajišťovat hospodářsko-technické úpravy pozemků pro nově zakládaná jednotná zemědělská družstva; dále pak danými možnostmi technického rozvoje, zvláště pokud jde o investice do
strojů a zařízení.
V geodetických a topografických pracích počítáme
s těmito hlavními úkoly:
1. V gravimetrii je plánováno další zhušťování
gravimetrické sítě I. a II. řádu, která je základem
pro podrobná gravimetrická měření sloužící hlavně
geologickému průzkumu.
2. V triangulaci je již pro r. 1957 plánováno dokončení budování trigonometrické sítě I.-IV.
řádu
na celém území Československé republiky. Do konce
druhé pětiletky bude nutno provést ještě přehlídku
celé sítě a nově vybudovat nebo obnovit zničené nebo
ohrožené trigonometrické body. Celá soustava bodů
Československé jednotné trigonometrické sítě bude
během druhé pětiletky nově vyrovnána.
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3. V letech 1956-1960 je plánováno dobudování
jednotné nivelační sítě III. řádu. Celá nivelační síť
hude převedena na výškový systém baltský.
4. V topografickém mapování je v druhé pětiletce plánováno největší tempo růstu všech druhů
prací. Mapování v měřítku 1: 25 000, jak již bylo·
uvedeno, bude dokončeno v nejbližší době. Současně
se však již od r. 1956 rychle rozvíjí topografické
mapování v měřítku 1: 10 000 a 1: 5000. Celkem
hude v obou měřítkách během druhé pětiletky zma"
pováno více než 1/3 plochy Československé republiky.
V plánu prací okresních měřických středisek se
- počítá především s využitím převážné části jejich
kapacity pro práce spojené se zakládáním a udržováním jednotné evidence půdy, při čemž se pamatuje
na závažné úkoly hospodářsko-technických
úprav
pozemků a notářsko-technických
prací jakož i na
další důležité speciální úkoly. I nadále je třeba považovat topografické mapování v měřítku 1: 10000
a 1: 5000 a zakládání jednotné evidence půdy za
hlavní úkoly čs. geodetické služby a zbývající volnou
kapacitu využívat pro speciální průmyslová měření,
pro postupné budování technického mapového. díla
v měřítku 1: 2 000 a k postupnému uspokojování
důležitých požadavků národního hospodářství.
V ~artografické tvorbě a vydávání map je perspektivní plán sestaven tak, aby zajišťoval včasné
kartografické zpracování a vydání nově měřených
topografických map i map se speciálním obsahem
a určením. Současně je v něm věnována prvořadá
pozornost vydávání map a atlasů pro zvýšení úrovně
výchovy a vyučování na školách. Zajišťuje se i vydávání map pro šíření všeobecně vzdělávacích a politických znalostí a vydávání map pro turistiku a sport.
Růst celkového objemu geodeticko-topografických
a kartografických prací je plánován tak, že v r. 1960
se zvýší oproti r. 1955 o 58 %.
Úměrně těmto zvýšeným úkolům je plánován
i počet pracovníků, při čemž v r. 1957 a dalších se
počítá pouze s přírůstkem
absolventů vysokých
a průmyslových odborných škol. Perspektivní plán
vlas.tní investiční výstavby bqdov počítá s postupnou výstavbou provozních budov celostátních a oblastních ústavů. Náplň perspektivního plánu ve strojích a zařízeních je zaměřena na .modernisaci a obnovu strojního parku opatřováním fotogrametrických
strojů, dopravních prostředků, tiskařských strojů,
geodetických a počítacích strojů. Plán předpokládá
dovezení zejména autografů a stereoplanigrafů, překreslovače a obkreslovače leteckých' snímků. Počítá
se i s opatřením 'potřebných ofsetových strojů a stroje
na výrobu písma. I nadále bude rozšiřována mechanisace výpočetních prací, zejména opatřením výkonných počítacích strojů. Další zhospodárnění a urychlení geodeticko-topografických prací má být umožněno rozšířením parku dop~avních prostředků.
Dále nastínil předseda USGK opatření
k zajištění
plnění
úkolů
perspektivního
plánu
Ustřední správy geodesie a kartografie. Předpokladem úspěšného zvládnutí všech našich úkolů je další
vzestup produktivity
společenské práce, který je
podmíněn rozvojem. techniky, výzkumem, výchovou
kádrů a řídící a orga.nisační činností. Proto byl
spoluprací širokého okruhu pracovníků sestaven výhledový pláJíl vědecko-výzkumných
prací, který
v podstatě na.vazuje na perspektivní plán prací a je

I

zameren na hlavní problémy geodetické a kartografické praxe.
Výhledový plán vědecko-výzkumných prací obsahuje tyto hlavní úkoly:
1. Uspořádání čs. geodetických základů, určení
vztahu k základům jiných států a vyvození důsledků
pro geodetickou praxi.
2. Stanovení rychlého a hospodárného způsobu
vyhotovení, obsahu a úpra"y technických map
velkých měřítek, rozbor potřebné přesnosti a výběr
technologických postupů se zvláštním zřetelem na
použití fotogrametrie.
3. Metody generalisace obsahu topografických a
geografických map a způsob kartografického znázornění.
4. Problémy spojené se založením, vedením a dalším vývojem evidence půdy.
Dále pak výhledový. plán vědecko-výzkumných
úkolů obsahuje tyto další důležité úkoly:
1. Užití fotogrametrie k řešení geodetických úkolů
v oboru speciální geodesie.
2. Nová technologie v kartografii" a kartografické
polygrafii.
3. Problémy matematické kartografie se zřetelem
na potřeby vydávání geografických map a atlasů.
4. Výzkum speciálních geodetických problémů vyskytujících se při budování velkých staveb socialismu a v průmyslové výrobě.
5. Využití moderních metod matematiky, matematické statistiky a matematických strojů v geodesii a kartografii.
6. Využití novodobých poznatků z oboru fysiky,
zvláště elektroniky a chemie ke zpřesnění a zdokonalení geodetických nebo kartograficko-polygrafických
metod.
7. Soustavný výzkum a hodnocení přístrojů i pomůcek tuzemské a zahraniční výroby a jejich nejvhodnější použití pro geodetické a kartografické
práce, konstrukce prototypů i přístrojů a pomůcek
na základě provedených výzkumných prací.
8. Vybudování zkušební laboratoře a zkušebních
polí a tratí pro geodetický a fotogrametrický výzkum.
9. Výzkum standardisace a dokumentace v oboru
geodesie a kartografie.
.
10. Odvození rozměrů zemského elipsoidu z dostupných evropských astronomicko-geodetických měření (spolupráce s ČSAV a CNIIGAiK).
11. Využití čs. geodetického materiálu k provedení
astronomické nivelace na území ČSR (spolupráce se
sousedními státy).
12. Výzkum vodorovných i svislých pohybů zemské kůry geodetickými metodami.
Tento plán se stává východiskem pro sestavování
ročních plánů Výzkumného ústavu geodetického,
topografického a kartografického v Praze, jež předp,okládají aktivní spoluúčast technicko-vědecké rady
USGK v otázkách základního zaměření výzkumné
činnosti v oboru geodesie a kartografie.
Současná situace našeho národního hospodářství,
,:liv XX. sjezdu KSSS a zejména i únorové zasedání
Ustředního výboru KSČ nás přivádějí k problematice
ekonomiky geodetických a kartografických prací.
V poslední době byla již provedena některá opatření,
souvisící s decentralisací pravomoci, metodi~ou plánování, mzdovou politikou a organisací Ustřední
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správy geodesie a kartografie. Po tříletých zkušeIJ.;ostechlze konstatovat, že organisační struktura
USGK a jí podřízených ústavů se po stránce řízení
výrohy vcelku osvědčila, hlavní úkoly hyly plněny
a také organisace prací prováděných ústavy nedoznala podstatnějších nedostatků. I když základní
organisační strukturu lze považovat za daného stavu
za vyhovující, je třeha zkoumat s hlediska ekonomické účelnósti a možnosti zjednodušení organisačních vztahů, zda plně vyhovují průhěhem dohy
nastalému rozšíření výrohních úkolů a narůstající
kooperaci. Jedním z nedostatků je malá propracovanost již ustálených, zejména fotogrametrických'
metod v topografickém mapování, t. j. stanovení a využívání nejvhodnějších
technologických postupů.
Také výrohní cyklus topografických map je poměrně
dlouhý a závislý na dosud nedostatečné kooperaci
jednotlivých výrohních útvarů. Jedním z hlavních
úkolů nejhližší dohy hude zkrácení výrohního eyklu
topografických map, ahy hylo umožněno rychlejší
a včasnější vyhotovování mapových podkladů pro
investiční výstavhu i jiné účely.
Stále rostoucí požadavky na tvorhu a vydávání
kartografických děl vyžadují, ahy' hylo ještě lépe
a účinněji využito všech našich možností a odstraněny některé nedostatky, které se přes úspěchy při
tvorhě a vydávání kartografických děl vyskytují.
V ohoru kartografie hude předevšímtřeha zdokonalit'
kooperaci jednotlivých složek výrohy, zvýšit úroveň
a zkrátit kontrolní a schvalovací činnost a zhospodárnit výrohní proces.
, Ústavy. geodesie a kartografie jsou rozpočtovými
organisacemi zapojenými na rozpočet celými příjmy
i výdaji. Tato organisační struktura je v rozporu
s povahou geodeticko-topografických a kartografických prací, která do značné míry odpovídá činnosti výrohní a v určitém svém úseku je přímo
činností průmyslovou (reprodukční provozy). Další
rozvoj a zvyšování efektivnosti geodeticko.topografických a kartografických prací lze uskutečňovat
výrazněji za předpokladu převedení ústavů geodesie
a kartografie na formu zvláštních rozpočtových
organisací. V souvislosti s tím se připravuje prohlouhení plánování, výkaznictví, operativní a účetní
evidence, prověřování všech druhů technicko-hospodářských norem, jednotného ceníku a zásad ;/ljišťování produktivity
geodetických a kartografických
prací a pracuje se na dlouhodohém programu geodesie
a kartografie na dohu 10-15 let.
Nepříznivé složení inženýrsko-technických kádrů,
spočívající zejména v nesprávném poměru vysokoškoláků ke středně technickým kádrům a v ne zcela
vyhovující odhorné -kvalifikaci posledně jmenovaných půsohí dosud značné ohtíže ve výrohě. Neuspokojivě prohíhá rovněž umístěnkové řízení, nehoť
ahsolventi neradi přijímají umístění u ústavů a útvarů
vzdálených místa jejich hydliště a po nastoupení do
zaměstnání ~ochází v častých případech ke fluktuaci.
V resortu USGK pracuje několik set ahsolventek
jedenáctiletek, přijatých pro úkoly jednotné evidence
půdy. Tyto pracovnice je nutno po splnění tohoto
úkolu pře školit tak, ahy hyly plně použitelnými
středně technickými pracovnicemi na okresních měřických střediscích. Zavedením kvalifikačních zkoušek ve všech lÍstavech hude dosaženo zvýšeného
zájmu pracovníků o sehevzdělání. Dalšího zkvalit-

nění v celém resortu zejména na okresních měřických
střediscích hude dosaženo zařazováním kvalifikovaný~h pracovníků z nově zřízené specialisace hospodářsko-technických úprav pozemků, postupným ohsazováním všech okresních měřických středisek podle
možnosti dvěma inženýrskými pracovníky vedle potřehného počtu techniků a vytvářením předpokládů
pro zvýšení politické úrovně všech pracovníků OMS,
kteří plní důležité úkoly při hudování naší socialistické vesnice.
Pro splnění závažných úkolů perspektivního plánu
se tedy připravují příznivé podmínky pro z,;ýšení
úrovně organisace a řízení práce v resortu USGK
a to zvláště ve zdokonalování organisačních forem
a metod řízení a plánování, ve zvýšení operativnosti
řízení a ve vyhledávání forem účinnější kontroly, dále
pro zvýšení úlohy hmotné zainteresovanosti pracujících v souladu se zájmy celé společnosti, pro zvyšování hospodárnosti a snižování nákladů a pro trvalé
zvyšování odhorné kvalifikace pracovníků.
Poté přikročil předseda ÚSGK k nastínění úkolů
technicko-vědecké
rady, jak, vyplývají z naznačeného persp"ektivního plánu USGK. Technickovědecké radě USGK, jako poradnímu orgánu ve
věcech technického a vědeckého rozvoje, přísluší
zejména posuzovat zásadní otázky organisac~, ekonomiky a rozvoje prací v ohoru půsohnosti USGK.
Přesné vymezení půsohn?sti je uvedeno ve Statutu
technicko-vědecké rady USGK.
Pro jednotlivé sekce rýsují se zejména tyto naléhavé úkoly:
Sekce geodeticko-topografická:
a) Volha nejvhodněj
šího způsohu
vyrovnání čs. geodetických
základů. Podle výsledků
dosud skončených výzkumných prací' neho prací,
které v současné dohě prohíhají, hude třeha posoudit
nejvhodnější a nejhospodárnější postup vyrovnávacích a transformačních prací v čs. sítích.
h) Další rozvoj
čs. fotogrametrie.
Současný
stav fotogrametrických prací neodpovídá stávajícím
možnostem dalšího zvyšování produktivity
této
mapovací metody. Je třeha stanovit a závazně projednat zásady dokonalejšího způsohu vzájemné
spolupráce orgánů, provádějících tyto práce a vytyčit konkretní cíle výzkumu a vývoje pro nejbližší
ohdohí.
crPerspektiva
prací na výchozím
trigonometrickém
hodě Pecný. Současně s postupným
hudováním čs. výchozího trigonometrického hodu
Pecný hude třeha posoudit ve spolupráci se zainteresovanými orgány a institucemi další směr výzkumných pra.cí i výrohní činnosti na tomto hodě. V souvislosti s tím zůstává dosud nedořešena i dílčí
otázka d~alšíchperspektiv astronomicko-geodetických
prací v CSR.
2. Sekce kartografická:
Uplatnění
nové techniky
v kartografii.
vývoj nových výrohních metod v některých státech
předstihl stupeň produktivity prací dosahovaný u nás
. stávající technologií v kartografii a kartografické
polygrafii. Podle poznatků ze studijních cest, podle
některých výsledků výzkumných prací u nás a v mezích materiálových možností hude třeha vypracovat
a posoudit návrh postupného zhospodárnění těchto
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3. Sekce evidence půdy a průmyslového měření:
a) Další
per'spektiva
jednotné
evidence
půdy. Současně se zakládáním jednotné evidence
půdy vzniká problém jejího dalšího udržování
s ohledem na zaváděnou mechanisaci výpočetních
prací a s hlediska další perspektivy optimální náplně
činnosti okresních· měřických střédisek.
b) Otázka průmyslových
měření. Při stávající
kapacitě výrobních útvarů a zaměření na hlavní
úkoly je žádoucí metodicky a organisačně lépe za·
jistit provádění geodetických prací pro průmysl a prů.
myslová zařízení i pro realisaci projektů. V širší
souvislosti s tím je třeba hodnotit význam vyhlášky
o ohlašování geodetických, topografických a kartografických prací vzhledem k jednotícímu vedení
a provádění prací z celostátního hlediska.
c) Zásady
mapování
v měřítku
1: 2000
a většíchó Již nyní je třeba se zabývat stanovením
nejvhodnějších způsobů vyhotovení, obsahu a úpravy technických map velkých měřítek, neboť k budování tohoto mapového díla postupně přistoupíme
ještě před r. 1960.
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4. Sekce ekonomická:
Zvýšení
efektivnosti
geodetických
a kartografických
prací.
Závažným úkolem technicko-vědecké rady bude
posuzovat řešení aktuálních zásadních otázek ekonomiky geodetických a kartografických prací.
Ř.ešení nejzávažnějších problémů našeho oboru
bude se v budoucnosti opírat o poctivou snahu,
zkušenosti a znalosti našich předních vědeckých,
tecllnických a. ekonomických pra~ovníků zastoupených vtechnicko-vědecké
radě USGK. Věříme, že
členové tohoto poradního sboru dají své schopnosti
do služeb oboru geodesie a kartografie, jemuž nejen
dnes, ale i v budoucnosti budou svěřovány významné
úkoly, a že o naznačených problémech a návrzích na
jejich řešení budou informovat prostřednictvím našeho časopisu nejširší zeměměřickou veřejnost. Zajistí
tak nejtěsnější spojení vědy a praxe. Ostatní pracovníci pak mohou svými podnětnými články a návrhy
pomáhat technicko-vědecké radě· svými zkušenostmi
z pra~e. Přejeme nově ustavené technicko-vědecké
radě USGK, aby se jí dařilo plnit úkoly, které ji
budou svěřovány k posouzení, k prospěchu všeho
našeho pracujícího lidu.
Redakce

,

Vyznamenání OUGK v Opavě
526 : 331.97 (437)

Ocenění

významných

pracovních

zásluh pracovníků
Oblastního
o výstavbu Ostravského kraje.

U příležitosti oslav 12. výročí osvobození naší
vlasti sovětskou armádou propůjčil president republiky Antonín Zápotocký na návrh vlády tepubliky
Ceskoslovenské za mimořádné pracovní výsledky při
budování naší vlasti vyznamenání "Za zásluhy
o výstavbu" Oblastnímu ústavu geodesie a kartografie v Opavě a zároveň jeho řediteli Ing. Ottovi
Veseléniu za příkladné plnění pracovních úkolů a
mimořádné pracovní výsledky vyznamenání "Za
vynikající práci".
Tímto významným aktem se po prvé v historii
československé geodesie a kartografie dostává vyso·
kého státního vyinamenání pracovnímu kolektivu
a jeho vedoucímu v uznání zásluh na poli hospodářského budování státu. Je nesporné, že tohoto úspěchu
bylo možno dosáhnout teprve v podmínkách komplexního provádě~í geodetických a kartografických
prací v resortu Ustřední správy geodesie a kartografie, které umožňují jeho pracovníkům zvyšovat
iniciativu při plnění úkolů geodetické a kartografické služby, masové rozvíjení socialistického soutěžení a tím i kvalitu prováděných prací a zvyšování
efektivnosti v technicko-výrobním procesu.
Udělená vyznamenání jsou uznáním významné budovatelské práce zejmena pro výstavbu Ostravska a
ocenění práce geodetů a kartografů, kteří se účinně
podílejí na budování socialismu v naší vlasti.
Oblastní ústav geodesie a kartografie v Opavě se
postavil svou vynikající prací do řad předních budovatelů socialistické výstavby naší vlasti a po svém
vzniku 1. ledna 1954 sloučením geodetických složek
krajských národních výborů, okresních národních výborů a národního podniku Geometra v kraji Ostravském a Olomouckém přispěl dík tvůrčí činnosti a vyso-

ústavu

geodesie

a kartogra.fie v

Opavě

ké technické úrovni svých pracovníků k vypracování
technických podkladů pro novou výstavbu a přestavbu Vítkovických železáren Klementa Gottwalda
v Ostravě a Oceláren M. V. Molotova v Třinci.
Včasným dodáním přesných mapových podkladů zajistil ústav projekční předstih pro invéstiční výstavbu a přestavbu OKR a velkých sídlišť a podklady
pro rudný a uhelný průzkum ve své oblasti.
Z iniciativy zaměstnanců začal Oblastní ústav
v Opavě jako jeden z prvních ústavů v republice
úspěšné a přesné kontrolní měření deformací velkých
staveb socialismu. Pomohl tak předejít národohospodářským škodám, které vznikaly p<A-uchovostí
těchto zařízení. Mimo to plnil ústav vynikajícím
způsobem úkoly celostátního mapování a zakládání
jednotné evidence půdy. Oproti r. 1954 zvýšil v roce
1956 hrubou výrobu na 179 %. Těchto úspěchů bylo
dosaženo stále se zlepšující organisací práce, používáním nové techniky práce, neustálým zaváděním
nových pracovních metod a vzorným organisováním
a rozvíjením socialistického soutěžení jednotlivců a
kolektivů.
.
Dalším důležitým činitelem, který přispěl k dosažení těchto významných úspěchů, je i péče, kterou
ústav věnUje neustálému zvyšování kvalifikace všech
svých zaměstnanců. O tom svědčí i výsledek soutěže
kartografických oddílů o dosažení nejvyšší kvality
kartogr!lfických originálů, vyhotovených pracovníky
v zácviku. Oblastní ústav v Opavě se umístil jako
první mezi přihlášenými ústavy a dvě jeho pracovnice se umístily na 1. a 3. místě v soutěži jednotlivců.
. Ústav předává své zkušenosti v organisaci práce,
socialistického soutěžení a technicko-průmyslového
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měření ostatním ústavům a pomáhá ke zvyš.ovam
produktivity práce významnými zlepšovatelskými
náměty.
Po dobu svého trvání byl Oblastní ústav geodesie
a kartografie v Opavě odměněn v celostátní socialistické soutěži ústavů geodesie a kartografie v r. 19541955 dvakrát čestným uznáním II. stupně a v r. 1956
třikrát za sebou putovní Rudou standartou Ústřední správy geodesie a kartografie a Ústředního výboru svazu zaměstnanců
místního hospodářství.
Pracovní iniciativa a neustálé zvyšování úrovně socialistického soutěžení zaručuje další růst ústavu.
Velké zásluhy o rozvoj a dosažené výsledky má
ředitel ústavu s. Ing. OUo Veselý, který využívá svých
politických, hospodářských a technických znalostí a
zkušeností jak při tvoření, tak i při dalším řízení

ústavu. Zvláště využívá převzatých zkušeností ze
Sovětského svazu a ostatních lidově demokratických
států a dovede usměrnit organisaci prací tak, že
ústav dosahuje stálých úspěchů.
Politicko-ekonomickou výchovou pracovníků, patronátem nad zlepšovateli, účinnou podporou socialistického soutěžení pozvedl kolektiv ústavu na úroveň, která je' vzorem ostatním ústavům geodesie a
kartografie.
Všichni pracovníci geodesie a kartografie s uznáním kvitují významné úspěchy Oblastního ústavu
geodesie a kartografie v Opavě a jeho ředitele s. Ing.
Veselého a věří, že Oblastní ústav v Opavě a jeho
vedoucí budou i nadále příkladem a že najdou své
následovníky.

Matematické základy geografických map
Ing. Akš Hašek, KRÚ v Praze

526.8 : 51 : 912

Kritika dosavadního nevhodného způsobu tvorby map pro školy a veřejnost. Návrhy na zkvalitnění
map a matematické zdůvodnění volby vhodnějších zobrazení kontinentů a jednotlivých zemí.
V lednovém čísle ročníku 1955 tohoto časopisu
poukázal Ing. Koláčný v článku: "Cesta a úkoly čs.
tvorby a vydávání map" na jeden závažný fakt.
Citováno: "Kartografie školních ,map a atlasů se
nepovznesla na stupeň samostatné uvědomělé tvorby,
ale zůstala převážně jen na úrovni údržby a názvoslovných oprav starých školních map a atlasů. Stala
se tak nejslabším článkem čs. kartografie."
Chceme-li tento obor kartografie pozvednout a
postavit tak tvorbu školních a atlasových map na
vědecký základ, musíme v procesu tvorby každé
mapy postupovat ve všech jejích vývojových etapách podle vědeckých poznatků. Každá mapa totiž
obsahuje souhrn základních prvků, které všechny
dohromady spojeny v nedílný celek tvoří vlastní
mapové dílo. Dvě hlavní skupiny prvků - matematicko-kartografické a obsahové - od sebe dosti odlišné a zdánlivě vzájemně spolu nesouvisící, vyčerpávají v podstatě vše, co na mapě vidíme.
Prvky matematicko-kartógrafické,
představované
měřítkem, zobrazovací metodou, konstrukčním rámem a j., zpracovávají mapu po stránce konstrukční.
Naproti tomu prvky obsahové (fysicko-geografické,
sociálně-ekonomické a j.) tvoří vlastní mapovou
náplň. Zde právě vyplývá souvislost mezi oběma
druhy prvků, poněvadž volba jedněch musí být
prováděna s přihlédnutím k druhým (na př. měřítko
a požadovaná podrobnost mapy). Budou-li všechny
prvky každého mapového díla určovány vědecky
správně a s ohledem na jejich vzájemnou souvislost
a ne jednotlivě a nezávisle, pak všechny dohromady vytvoří harmonický celek - dokonalou mapu.
V tomto článku bych chtěl obrátit pozornost na
část matematicko-kartografickou,
která je dosud
velmi zanedbávána při tvorbě geografických map
atlasových a školních. Zde jde především o zobrazovací metodu. Té totiž není věnována téměř žádná
pozorn'ost. Kartografická praxe se na tomto poli
uchyluje stále ještě k bezduchému kopírování a přetiskování starých map, ať již celých či jenom jejich

tvorby

částí, a omezuje se pouze na zpracování kresličské a
údržbu náplně spojenou s názvoslovnými opravami.
Tím však mapa pozbývá svého vlastního významu,
neboť pak již mnohdy není mapou, nýbrž jakýmsi
neumělým obrazem.
A právě volba vhodné
zobrazovací metody je
první zásadou pro tvorbu mapy na vědeckém základě. Je všeobecně známo, že povrch zemský a jeho
náhradní tělesa, t. j. kouli či elipsoid, nelze zobrazit
do roviny - do mapy - bez deformací, vyplývájících právě z nerozvinutelnosti plochy kulové či
elipsoidické do roviny. Zobrazením se 'deformují skreslují - na mapě délky, úhly a plochy, tedy celá
náplň mapy. Abychom zmírnili některé deformace
nebo je úplně vyloučili (podle účelu mapy), volíme
různé druhy zobrazení. Vůdčí snahou při volbě
zobrazovací metody má být dosažení nejvěrnějš í h o zobrazení čili zobrazení s nej menšími deformacemi. Zde je nutno podotknout, že jde v podstatě
o zobrazení zeměpisné sítě poledníků a rovnoběžek,
která vytváří kostru mapy, do níž pak přenášíme
vlastní mapovou náplň z podkladového materiálu.
Používáním nevhodný«h a mnohdy v zásadě nesprávných zobrazovacích metod je pak poškozována hodnota mapy.
Hodnotu mapy po této stránce posuzujeme podle
velikosti skreslení. Srovnání hodnot a průběhu všech
druhů skreslení na mapě je pak kriteriem pro určení
nejvhodnějšího zobrazení. Při výběru zobrazení pro
mapy geografické - atlasové a školní - můžeme
vycházet z podmínky stejnoplochosti. Požadujeme
tedy, aby mapa nebyla plošně skreslena čili skreslení
plošné bude rovno jedné - P = 1. S tímto předpokladem však lze vystačit jen pro části zemského
povrchu, poněvadž stejnoplochá zobrazení vykazují
větší skreslení úhlové a mapa je pak více deformována
tvarově. Pro větší části zemského povrchu případně
pro mapu celé země bývá užíváno t. zv. vyrovnávacích zobrazení,která
sice skreslují všechny prvky,
ale podstatně snižují velikost skreslení úhlového.
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Jelikož v atlasových mapách. se JIZ neprojeví
rozdíl mezi elipsoidem, a koulí, je možno ztotožnit
souřadnice eIipsoidické s kulovými a výpoCty provádět na náhradní kouli o poloměru r.
Podívejme se nyní hlíže na několik mapek otištěných v Malém politickém atlase světa (vydání
z roku 1953), na jejichž příkladě uvidíme, jakým
způsohem mapy vznikly a jakou účast při tom hrála
volha vhodné zohraz ovací metody.
I. Vezměme nejprve mapu Afriky. Je zhotovena
v Sansonově stejnoplochém zohrazení" v němž základní rovnohěžkou je rovník a základním poledníkem meridián 25° v. d. Rovník a všechny rovno-
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transversální

a

b
P
2m

.A.o= 20 v. d.
0

Azimutální
transversální

'Po

= 0°;

a

.A.o= 20° v. d.

b
P
2m

rakte"r ekvideformát nevyhovuje pro území tohoto
tvaru. Je proto nutné užít jiného zohrazení, které
rozloží skreslení rovnoměrněji na celém území (případně celkově sníží i velikost) a v němž ekvideformáty se hudou více přimykat k charakteristickému
tvaru zohrazovaného území.
Podívejme se však ještě, jakých hodnot dosahují
všechny druhy skreslení v několika místech zohrazovaného území. V tahulce č. I jsou sestaveny tyto
hodnoty pro pět měst a to: Káhira, Alžír, Dakar,
Kapské město, Mogadišo. Pro pozdější srovnání jsou
již zde také uvedeny hodnoty skreslení v jiných
zohrazeních.

Kapské

Káhira

Alžír

Dakar

30°02' s. Š.
31°15' v. d.

36°50' s. Š.
3°00' v. d .

14°40' s. Š.
17°26' z. d.

1,028
0,973
1,000
3°08'

1,122
0,892
1,000
13°08'

1,098
0,911
1,000
10°43'

1,015
0,986
1,000
1°53'

1,029
0,972
1,000
3°55'

1,040
0,962
1,000
4°30'

1,064
0,940
1,000
7°09'

město

Mogadišo

33°56' j. š.
18°25' v. d.

2°00' s. š.
45°25' v. d.

1,033
0,968
1,000
3°40'

1,006
0,994
1,000
0°42'

1,236
0,809.
1,000
20°16'

1,0003
0,9997
1,000
0°03'

1,107
0,903
1,000
10°31'

1,064
0,940
1,000
7°03'

1,046
0,956
1,000
5°06'

1,025
0,975
1,000
2°,52'

I
I

hěžky se zohrazují neskresleně jako rovnohěžné
přímky protínající kolmo neskreslený přímý základní poledník ve stejných vzdálenostech. Ostatní
poledníky se zohrazují jako sinusoidy. Z toho vyplývá, že skreslení délkové v rovnohěžkách je rovno
jedné -mr = I a délkové skreslení v polednících
udává vztah mp =
A.2 sin21j!, kde A. je měřeno
od základního poledníku (pro základní poledník je
A. = 0° a skreslení mp = I).
Z rovnice pro skreslení v polednícíéh vyplývá, že
jeho hodnota se zvětšuje s přihývající vzdáleností
od rovníku a základního poledníku. Vyšetříme hndnoty extrémních délkových skreslení a, b a maximál-

VI +

'
. W
nI'ho u' hl ove'ho skres Ienl' 2W z vyrazu
SIn

b --= -b-'

a •

+a

Vypočteme-li hodnoty. všech skreslení pro síť poledníkůa rovnohěžek po deseti stupních- v rozsahu
Ij! = 0° až
± 40°, A. = ±5° až ±45° a grafickou
interpolací určíme vždy celistvé hodnoty každého
druhu skreslení, pak spojením odpovídajících si hodů
dostáváme křivky stejného skreslení, t. zv. ekvideformáty. Tyto křivky vytvářejí jakýsi. vrstevnicový
plán a ukazují pr1)hěh a velikost skreslení na mapě.
V tomto případě máme dvě osy zohrazení (rovník
a základní poledník) a tedy ekvideformáty hudou
křivky podoh;né hyperholám, pro které v rámci mapy
hudou osy zohrazení asymptotami.
Na ohrázku č. I jsou znázorněny ekvideformáty
maximálního délkového skreslení a a maximálního
úhlového skreslení 2w, jak se jeví jejich průhěh v celém rozsahu mapy. Z průhěhu ekvidefoÍ'mát je vidět,
že severozápadní část Afriky je daleko více zatížena
skreslením než části ostatní a že hyperholický cha-

Proveďme ještě

zhodnocení mapy podle výrazu

+

S= ~ E{(a- 1)2
(b --,-I)2}, který určuje střední
2n
kvadratickou hodnotu délkového skreslení pro celou
mapu. V n hodech stejnoměrně po mapě rozložených
vypočítáme hodnoty extrémních skreslení a, b a tyto
dosadíme do uvedeného vztahu. Výpočet provedeme
pro průsečíky geografických poledníků a rovnohěžek
po deseti stupních v rozsahu Ij! = 0° až ±40°,
A.= 10° z. d. až 60° v. d. čili pro n = 72 hodů.
Střední kvadratická hodnota délkového skreslení vychází podle udaného vzorce S = 0,00720.
Srovnejme nyní uvedené hodnoty skreslení v San-
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sonově stejnoplochém zohrazení s hodnotami v jiném
zohrazení.
Použijme rovnic stejnoplochého válcového zohrazení (Lamhertova) v,transversální poloze. Za dotykovou kružnici válce s koulí volme poledník 20° v. d.,
který se zohrazí přímý a neskreslený. (V této poloze
představuje kartografickou rovnohěžku o šířce Š =
= 0° čili kartografický rovník.) Vykresleme geografickou síť ve stejném rozsahu jako u zohrazení San8onova a zakresleme do ní průhěh ekvideformát maximálního délkového skreslení a a maximálního
úhlového skreslení 2m. Sou~asně vypočtěme všechny
druhy skreslení v totožných místech zohrazovaného
území. (Viz tah. č. 1.)

š
a
b
200

I

0°

± 10°

I

1,064
0,939
7°06'

I

l,Ó48
0,954
5°22'

± 20°

I ± 30° I

± 40°

1,000
1,000
0°00'

1,085
0,921
9°20'

1,226
0,815
23°16'

I

± 50°
1,462
0,684
42°30'

(směr sever-jih)
se zmenSI v celku o hodnotu přihližně rovnou prodloužení. Ani tato úprava však
podstatně nezlepší velikost a rozložení skreslení.
Uvažovaný 'rozsah zeměpisné sítě (80° v šířce a
70° v délce) vede k užití transversálního azimutálního stejnoplochého zohrazení pro střed mapy hlavní hod - o souřadnicích qJo = 0°, A-o = 20° v. d.
Rovnice udávající hodnoty délkového skreslení pro
síť kartografických poledníků a rovnoběžek ma =
= cos

i,

mh

= _1__

cos

ukazují,

'!t

že ekvideformá·

\

2

tami hudou koncentrické kružnice se středem v hlavním hodě. Skreslení se tedy zvětšuje se sférickou vzdáleností 1jJ od hlavního hodu. Jelikož síť kartografických poledníků a rovnohěžek se protíná pravoúhle, tvoří na každém hodě ortogonální dvojici, pro
níž jsou skreslení (v poledníku a v rovnohěžce)
již extrémními a tedy ma = b, mh = a. Maximální
u'hl ove' skr esI'enl'2 m 'd"
u ava vzta h' sm m

= bb -+ aa

.

Ekvideformáty jsou zde představovány přímkami
rovnohěžnými se základním poledníkem, poněvadž
skreslení u válcových zohrazení je určeno vztahy
a

1
--Š' b

š

0°

a
b

1,000
1,000
0°00'

200

=

I

cos

Š

±'100
1,015
0,985
1°45'

, tg m

1

2" sin

~

~

S tg S, které jsou
,cos
'
funkcí toliko kartografické šířky Š. Vidíme, opět, že
ekvideformáty ani zde nevystihují tvar zohrazovaného území, nehledě k tomu, že hodnoty skreslení
jsou značné. Též střední kvadratická hodnota délkového skreslení S = 0,01012 vychází větší než při
užití zohrazení Sansonova.
V tahulce č. 2. uvádím hodnoty skreslení, jak se
mění se vzrůstající kartografickou šířkou.
=

=

±20°
1,064
0,940
7°07'

I

± 30°
1,155
0,866
16°26'

I

± 40°
1,305
0,766
30°11'

I

± 50°
1,556
0,643
49°04'

Chceme-li snížit velikost skreslení, muzeme klást
podmínku, ahy se neskreslovaly kartografické rovnohěžky o šířce Š = ±20° (zavedení sečného válce).
Hodnoty skreslení po této úpravě jsou uvedeny
v tahulce č. 3.
Zavedením dvou neskreslujících se karto.grafických rovnohěžek změní se poněkud tvar _geografické sítě vzhledem k ohrázku č. 2. Souřadnice Y
(směr západ-východ)
se zvětší a souřadnice X

! V ohrázku č. 3 jsou vykresleny ekvideformáty
max. délkového skreslení a max. úhlového skreslení
2m. Hodnoty" skreslení pro dříve uvedená města
udává tah. č. 1.
" Pro srovnání uvádím v tah. č. 4 hodnoty skreslení
se vzrůstající sférickou vzdáleností "p od hlavního
hodu.

I
1j!

a
b
200
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0°
1,000
1,000
0°00'

I

10°
1,004
0,996
0°26'

I

20°

30°

1,015
0,985
1°45'

1,035
0,966
3°58'

I

40°
1,064
0,940
7°07'

I

50°
1,103
0,906
11°15'

Srovnání hodnot skreslení již jasně ukazuje, jak
daleko lépe podává azimutální zohrazení geografickou síť. Střední kvadratická hodnota délkového
skreslení podle dříve uvedeného vzorce je S = 0,00293.
Podle těchto kriterií je tedy stejnoploché azimutální zohrazení v r~vníkové poloze nepoměrně vý_·
hodnější. Mimo to zohrazuje geografické rovnohěžky
jako křivky a dává tak přirozenější dojem než Sansonovo zohrazení s přímkovými rovnohěžkami. Při
tom však křivost rovnohěžek je .daleko menší než
u zohrazení válcového. Pro zajímavost uvádím, že
azimutálního zohrazení v transversální poloze je užíváno pro mapu Afriky ve všech novějších atlasech
(Andréés Handatlas - Leipzig 1937, Atlas Mira Moskva 1954 aj.).

Bonneovo
qJo

=

50°; Ao

=

=b

+

a' Geografická
cos J!...
2
síť se zohrazuje jako síť křivek vyšších řádů (mimo
základní poledník, který je přímkový).
w

Vzájell1llé srovnání tří zohrazení provedeme porovnáním hodnot všech druhů skreslení, které jšou
vypočteny pro pět měst a sestaveny v tahulce č. 5.
Města jsou volena tak, ahy přihližně vystihovala
rozsah zohrazovaného území. To znamená, že hodnoty
skreslení v nich dosahují svých maximálních hodnot
pro uvažované území. .Všechna města uvnitř území
pak hudou mít skreslení menší (přesně platí jen pm
zohrazení azimutální).

Lisabon

ÉrakIeion

Astrachaň

Indiga

Bergen

qJ
A

38°44'
9°07' z. d.

35°19'
25°10' v. d.

46°20'
48°07' v. d.

67°43'
48°50' v. d.

60°23'
5°24' v. d.

a

1,033
0,968
1,000
3°42'

1,008
0,992
1,000
0°05'

1,010
0,990
1,000
1°10'

1,054
0,949
1,000
6°02'

1,015
0,985
1,000
1°44'

1,042
0,959
1,000
4°45'

1,058
0,945
1,000
6°27'

1,012
0,988
1,000
1°24'

1,044
0,958
4°54°57'

1,029
0,972
1,000
3°15'

1,023
0,978
1,000
2°36'

1,012
0,988
1,000
1°21'

1,014
0,986
1,000
1°37'

1,016
0,984
1,000
P51'

1,005
0,995
1,000
0°33'

b
P

20° v. d.

b- a

'!jI.

---, b = cos 2' sm

2w

I

/

Lambertovo-

a.'

b
P

qJo= 50°
(neskreslená)

2w

Azimutálni

a

qJo= 52°30'; Ao

b
P

=

20° v. d.

2w

II. Proveďme nyní podohné srovnání deformací na
mapě Evropy, pro kterou hylo užito nepravého kuželového zohrazení Bonneova o základní rovnohěžce
cpo =
50° a základním poledníku Ao =
20°. Rovnohěžky se zohrazují jako koncentrické kružnice a
délkově neskresleny, tedy mr = 1; poledníky jsou
křivky vyšších řádů (kromě základního, který je
přímý a neskreslený). Délkové skreslení v poled-

+

+

nících udává vztah

mp

=V

1

+ A2( sin cp -

T

c:s cp

r'

kde A je měřeno od základního poledníku a e je poloměr ohrazu rovnohěžky.
Uvažujme dále hodnoty skreslení pro Lamhertovo
stejnoploché kuželové zohrazení o neskreslené základní rovnohěžce CPo =
50°. Zohrazovací rovnice

+

.

2T sm

(j

e

2

8
nA, kde n
cos2 ~o a
cos ~
2
(j = 90° - cp. Jelikož se jedná o zohrazení v normální
poloze, ztotožňuje se kartografická síť s geografickou.
Poledníky se jeví jako svazek přímek protínajících
se v hodě, jenž je ohrazem vrcholu kužele. Rovnohě~ky se zohrazují jako koncentrické kružnice sé
středem ve vrcholu kužele. Hlavními paprsky jsou
zde poledník a rovnohěžka a hodnoty délkového
skreslení jsou v nich extrémní.
Vezměme ještě v úvahu stejnoploché zohrazení
azimutální v ohecné poloze, kde hlavní hod má souřadnice CPo =
52°30', Ao =
20°. Výpočet extrémních skreslení se provede podle vzorců a =

jsou

=

(j'

+

+

•

Vidíme opět, že volha azimutálního stejnoplochého zohrazení v ohecné poloze je výhodnější.
V městech Érakleion a Astrachaň vykazuje sice Bonneovo zohrazení menší hodnoty skreslení, ale to je
způsoheno v prvním případě malou vzdáleností od
základního poledníku a v případě druhém malou
vzdáleností od základní rovnohěžky.
Ekvideformátami v Bonneově zohrazení hudou opět
křivky podohné hyperholám, jejichž asymptotami
jsou dvě osy zohrazení a to přímý základní poledník
a základní rovnohěžka o poloměru eo = T cotg CPo'
V kuželovém zohrazení Lamhertově a v azimutálním
zohrazení jsou hodnoty skreslení závislé na zeměpisné
šířce cp a sférické vzdálenosti 1jJ. Proto v kuželovém
zohrazení jsou ekvideformátami geografické rovnohěžky a v ohecném azimutálním zohrazení jsou ekvideformáty představovány
kartografickými
rovnohěžkami.
Azimutálního zohrazení v ohecné poloze je užito
pro mapu Evropy v Andréés Handatlase a v sovětském Altase Míra.
A nyní t~i příklady jak nesprávné je pořizování
nových map pouhým výřezem z podkladové mapy
většího rozsahu.
lILa. Jako první nám poslouží mapa Přední a
Zadní Indie. Je zhotovena v Bonneově zohrazení
o základní rovnohěžce CPo =
30° a základním poledníku Ao =
95°. Již první pohled na mapu
ukazuje, že rám mapy je posunut a zeměpisná síť
tím není symetrická ke středu mapy. Jako celek
půsohí mapa dojmem neharmonickým, vyplývajícím
právě z asymetričnosti sítě.
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Základní poledník má procházet středem zobrazovaného území nejen proto, aby byla zachována symetrie sítě, ale především vzhledem k rozložení deformací, které vzrůstají symetricky na obě strany od
základního poledníku. Tím je pak jedna strana mapy
více zatížena deformacemi než druhá. Totéž pak
obyčejně platí o základní rovnoběžce.
Použijme rovnic azimutálního zobrazení stejnoplochého v obeéné poloze s hlavním bodem o souřadnicích f{!o =
20°, A-o =
8T30', který je středem mapy. Vypočítejme opět ve všech průsečících
pětistupňové sítě poledníků a rovnoběžek v počtu
n = 108 hodnoty extrémních skreslení a, b a tyto
dosaďme do vztahu pro· výpočet střední kvadratické
hodnoty délkového skreslení. Pro zobrazení Bonneovo
vychází S = 0,00159 a pro azimutální S = 0,00 038,
což je hodnota 4,24kráte menší.
Zvolme opět několik měst a v nich vypočítejme
všechny druhy skreslení. Výsledky jsou sestaveny
v tabulce č. 6. V posledních třech městech jsou hodnoty skreslení v Bohneově zobrazení menší vlivem
malé vzdálenosti od základní rovnoběžky. Celkově
však hodnoty skreslení v azimutálním zobrazení jsou
mnohem vyrovnanější.

+

Bonneovo

+

=

30°; 1.0

=

95°

Azimutální
rpo

==

Tiruvánandapur

S'aigon

Kuang-džou

Ťi-nan

Dillí

rp
A

24°51'
67°04'

8°28'
77°10'

10°50'
106°47'

23°00'
113°30'

36°40'
116°55'

28°40'
77°10'

a

1,019
0,981
1,000
2°10'

1,051
0,951
1,000
5°44'

1,030
0,971
1,000
3°23'

1,017
0,983
1,000
1°57'

1,019
0,981
1,000
2°12'

1,003
0,997
1,000
0°22'

1,015
0,986
1,000
1°40'

1,009
0,991
1,000
0°59'

1,016
0,984
1,000
1°53'

1,023
0,978
1,000
2°36'

1,037
0,964
1,000
4°08'

1,066
0,994
1,000
0°43'

P
2w
a
b

20°; 1.0

=

87°30'

P
2w

Užitím azimutálního zobrazení s hlavním bodem ve
středu mapy je zachována nejen symetrie sítě, ale
též výhodnější rozložení skreslení na celé mapě.
III.b. Druhým příkladem je mapa Číny a Mongolska v Bonneově zobrazení o stejných konstantách
jako předešlá mapa. Pro ni tedy platí totéž, co bylo
řečeno v odstavci liLa. Obdobným způsobem můžeme provést srovnání Bonneova zobrazení s azimutálním o hlavním bodě f{!o =
35°, A-o =
100°.
V tabulce č. 7 jsou sestaveny hodnoty skreslení vypočtené pro pět měst. Vidíme, že azimutální zobrazení je opět výhodnější.

+

Bonneovo

=

30°; 1.0 = 95°

Azimutální
rpo

=

35°; 1.0 = 100°

+

........----

sebe tak, aby se kryly základní poledníky a rovnoběžky.
A tu již jasně vidíme původ obou mapek. Každá
vznikla jako pouhý výřez mapy většího rozsahu.
Tak z jedné mapy poměrně dobré byly udělány dvě
mapy horší.
IV. Ještě markantnějším případem v zásadě nesprávného výběru zobrazení je mapa SSSR. Je zhotovena ve vyrovnávacím
azimutálním zobrazení
Postelově (ekvidistantní v kartografických polednících) s hlavním bodem o souřadnicích f{!o =
40°,
A-o =
90°. Z předchozích odstavců je již jasný

+

+

Kuang-džou

Ťi-nan

Dillí

Čita

rp
A

23°00'
113°30'

36°40'
116°55'

28°40'
77°10'

52°15'
113°30'

50°25'
80°20'

a

1,017
0,983
1,000
1°57'

1,019
0,981
1,000
2°12'

1,003
0,997
1,000
0°22'

1,056
0,967
1,000
6°12'

1,040
0,961
1,000
4°30'

1,011
0,989
1,000
1°14'

1,007
0,993
1,000
0°50'

1,016
0,984
1,000
1°49'

1,015
0,985
1,000
1°43'

1,017
0,983
1,000
1°56'

b

rpo

\

Karáčí

b

rpo

lII.c. Mapy Přední a Zadní Indie a Číny a Mongolska mají společné zobrazení s totožnými konstantami. Obě zobrazení jsou nevyhovující. Udělejme
snímek zeměpisné sítě každé mapy a přiložme na

P
2w
a
b

P
2w
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průběh skreslení u zobrazení azimutálních a kuželo·
vých. A z toho plyne i možnost použití. Je naprosto
nevhodné používat
azimutálního
zobrazení pro
území protažené v pásu rovnoběžek ([J = 35° s. Š. až
75° s. š. při délkovém rozsahu 170°, jako je tomu
u SSSR, poněvadž skreslení Toste se sférickou vzdáleností 1jJ. Hlavní bod, který má být ve středu mapy,
na mapě ani není. Zde opět bylo použito "osvědčené"
metody, spočívající v provedení výřezu z podkladové
mapy (v tomto případě asi z mapy Asie).
Pro území SSSR je nejvhodnější stejnoploché kuželové zobrazení. Z několika druhů těchto zobrazení
dává nejmenší skreslení upravené Albersovo zobrazení. Z podmínky minima ,skreslení v pásu rovnoběžek ([Jj = 35~ a ([Js = 75° určíme základní rovnoběžku ([Jo. Pak položíme dvě podmínky pro výpočet
konstant n, I?o,a to: krajní rovnoběžky nechť mají
stejné skreslení a větší než jedna o hodnotu P a
rovnoběžka o šířce ([Jo nechť má skreslení menší než
jedna též o hodnotu P, jak udávají vztahy mrs =
= mrj = 1
P, m
= 1 _ P.
ro
Výpočtem těchto podmínek dostáváme:
([Jo =
= 60°39'34", n = 0,81915, I?o= 0,57986 (pro poloměr koule T = 1). Z podmínek zóbrazení dále vyplývá, že zde budou dvě rovnoběžky, v nichž skreslení bude rovno jedné. Tedy rovnoběžky o šířkách
([JI = 43°27'33" a ([J2 = 71°53'27" se nebudou skreslovat. V krajních rovnoběžkách pásu a v základní
rovnoběžce skreslení dosáhne své maximální hodnoty a = 1,032.
Jelikož se jedná o zobrazení v normální poloze,
budou se poledníky a rovnoběžky" protínat pravoúhle. V každém průsečíku dostáváme pak ortogonálni dvojici paprsků, v nichž skreslení v poledníku
a v rovnoběžce nabývají již extrémních hodnot.
Postupujeme-li od krajní rovnoběžky pásu ([Jj k rovnoběžce ([JI' je skreslení v rovnobězkách mr > 1 a
skreslení v polednících mp < 1. Na rovnoběžkách
fPI a ([J2 jsou skreslení stejná a rovna jednotce. Mezi
rovnoběžkami ([JI a ([J2 je skreslení mr < 1, mp > 1.
A konečně v pásu mezi rovnoběžkami ([J2 a ([Js je
skreslení stejného druhu jako v pásu rovnoběžek

([Jj a ([JI'
Číselný přehled hodnot skreslení v tomto
zobrazení udává tabulka č. 8.
Porovnejme však ještě hodnoty všech druhů
skreslení v zobrazení Postelově a Albersově na několika městech. Z. tab. č. 9 vidíme jak podstatně men.
ších hodnot skreslení dosahuje 'zobrazení Albersovo.
Jen v jediném případě (lrkutsk) je hodnota skreslení
v Postelově zobrazení menší a to vlivem malé sférické
vzdálenosti od hlavního bodu. Musíme tedy pro mapu
SSSR dát přednost zobrazení Albersovu.
V. Obdobným způsobem bychom mohli vyšetřovat vhodnost zobrazení užitých pro mapy Severní
Ameriky, Australie a Oceanie, Asie, Východní a Zá.
padní polokoule a jiných a dospěli bychom k podobným závěrům jako p~i uvedených příkladech.

Púdrobnější matematický rozbor zobrazení uži·
tých a navrhovaných (hlavně rozdíl mezi geografickými sítěmi) by ukázal, v jakém rozsahu je možno
považovat obě zobrazení za totožná a\ tedy náplň
přenést do nové sítě pouhým překopírováním a pro
které části je nutné užít jiného způsobu přenesení
náplně (na př. fotomechanicky - překreslovač). Zde
by se ovšem naskytla otázka, zda by nebylo ekonomičtější použít vhodnějších podkladových map a
zhotovit mapky od základu znova.
Z uvedených příkladů vyplývá, že jedině důkladná redakční příprava každé mapy, při níž jsou
rovnocennými úkoly rozhodování o geometrickém
vzniku mapy a především o jejím zobrazení, příprava
náplně mapy a její grafická úprava, odstraní všechny
nedostatky v tvorbě atlasových a školních map.
Zamezí tomu, aby nedostatky mapové náplně byly
odstraňovány teprve v procesu vypracovávání mapy,
případně, že se zjišťuje nevhodnost zobrazení již
hotové mapy.
Bude-li věnována v budoucnu náležitá pozornost
matematickým prvkům mapy a současně řešeny
otázky vlastní geografické náplně mapy na vědeckých
zásadách geografie, povznese se kartografi~kolních
a atlasových map na stupeň samostatné uvědomělé
tvorby.

+

Tabulka 8.

1,032
0,969
3°34'

a
b
200

ffJ

A
Postelovo

=

4(,)°; AO

=

90°

a
b
P
200

Albersovo
= 43°27'33"
ffJ2 = 7P53'27"

. ffJI

40°

45°

I

50°

I

a
v rovnoběžce

P=l

ffJo

I

35°

ffJ

a
b
P
200

1,012
0,988
1°20'

55°

I

60°

I

65°

70°

I

a

a
v poledníku
1,005
0,995
0°32'

1,018
0,982
2°02'

1,027
0,973
3°05'

1,032
0,969
3°34'

75°

v rovnoběžce
1,028
0,973
3°n'

1,012
0,988
1°21'

1,032
0,969
3°34'

Murmansk

Riga

Tbilisi

Irkutsk

Petropavlosk

Chatanga

69°00'
33°10'

56°57'
24°09'

41°45'
44c50'

52°20'
104°29'

53°10'
158°45'

71°45'
102°24'

1,093
1,000
1,093
5°04'

I,no
1,000
l,nO
5°57'

1,060
1,000
1,060
3°22'

1,013
1,000
1,013
0°44'

1,126
1,000
1,126
6°48'

1,055
1,000
1,055
3°05'

1,017
0,984
1,000
1°53'

1,030
0,971
1,000
3°21'

1,006
0,994
1,000
0°38'

1,023
0,978
1,000
2°35'

1,024
0,976
1,000
2°46'

1,001
0,999
1,000
0°07
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Mechanisace jednotné evidence půdy stroji na děrné štítky
Ing. Dr O. Válka, VÚGTK -

Ing. B. Bartík OÚGK Praha

681.177 : 336211.1

(Dokončení.)
C. Strojní zpracování elahorátů

pro 01\1S a MNV.

Vyhotovením
seznamu a rejstříku vlastníků
(držitelů)-uživatelů a odesláním prvotního
dokladu je prakticky
skončen
úkol OMS; zbývá vyhotovit
operativní
štítkový
elaborát a
sestavy pro OMS a MNV ve strojní početní stanici.
Podle prvotního
dokladu vyděruje
SPS štítky a provede
jejich kontrolu. (Podle vybavení buď t. zv. optickou nebo na
přezkoušeči).
Teprve pak přistoupí k dalšímu zpracování.
Dříve než se započne s tříděním štítkového souboru, musí být
znám požadavek uspořádání uvnitř sestav. Podle tohoto požadavku se 'vypracuje projekt, to jest plán hospodárného postupu
třídění a tabelování.
V tab. 7. až 12. jsou přehledně znázorněny požadavky na
sestavy tak, jak to odpovídá požadavkům
Směrnic ÚSGK.

Evidenční list
(vložka)

I Sektorový

přehled

I

Úhrnná výměra
hosp. plochy obce

hospodářská
plocha obce, t. j.
místního
soubor
vztahu uživatele
1a 3

hospodářská
plocha obce, t. j.
soubor místního
vztahu uživatele
1a 3

hospodářská plocha obce, t. j.
soubor místního
vztahu uživatele
1 a 3

aritmeticky podle
čísel uživatelů v
hosp. ploše obce

aritmeticky podle
sektorů v hosp.
ploše obce

aritmeticky podle
kultur s kulturou
13 jako první

u každého uživatele aritmeticky
podle kultur (13
jako první)

v každém sektoru
aritmeticky podle
kultur
(13 jako
první)

v každé kultuře
místní
nejdříve
vztah 1, pak 3

v každé kultuře
nejdříve
místní
vztah 1, pak 3

v každé kultuře
místní
nejdříve
vztah 1, pak 3

v každém místním vztahu aritmeticky podle čísel katastrálních
úzeDÚ

v každé skupině
místního
vztahu
aritmeticky podle
kat. území

v každé skupině
místního
vztahu
aritmeticky podle
kat. území

v každém katastrálním
území
aritmeticky
podle
parcelních čísel

v každém
kat.
území aritmeticky podle parcelních čísel

kat.
v každém
území aritmeticky podle parcelních čísel

v každé kultuře
aritmeticky podle
jakostních tříd

u každé parcely
aritmeticky podle
jakostních tříd

u každé parcely
aritmeticky podle
jakostních tříd

Pro evidenční listy (vložky), sektorové přeWedy i úhrnnou
výměru hospodářské plochy obce je vnitřní uspořádání stejné.
A protože soubor štítků pro každý sektor je podmnožinou
souboru celé hospodářské obce a soubor štítků pro každý evidenční list opět podmnožinou souboru sektorového, můžeme ze
sestavení pro úhrnnou výměru hospodářské plochy obce tříděním a· aritmetickým
seřazením jenom podle sektorů získat

[I] Ing. Dr. J. Bohm: Matematická
kartografie.
[21 Dr F. Fiala: Matematická kartografie.
[3] Dr K. Kuchař: Základy kartografie.
[4] M. D. Solověv: Kartografičeskije
projekciji.
[5] Dr. K. Zoppritz-Dr
A. BIudau: Leitfaden
entwurfslehre.

der

Karten-

Soupis parcel

I

Úhrnné hodnoty

katastrálni

Soubor všech parcel evidované obce avšak odděleně
místní vztah 3 od místního
vztahu (1 + ?)

Soubor všech parcel obce,
t. j. parcel místního vztahu
1+2

v každé z obou skupin aritmeticky podle čísel kat. území

aritmeticky
území

v každém kat. území odděleně l.skupinu kultur 2-12,
14-16
od 2. skupiny kultury 13 (stavebních)

v kat. území aritmeticky
dle kultur

pozemkových
ve skupině
(2-12
a· 14-16)
i ve skupině stavebních
(13) aritparcelních
podle
meticky
čísel

v každé kultuře podle aritmetického pořadí parcelních
čísel (na pořadí jakostních
tříd nezáleží)

podle čísel kat.

po-

u každého parcelniho
čísla
jen ve skupině pozemkových
aritmeticky
podle kultur
v každé kultuře,
u pozemkových,
jakostních tříd

rovněž jen
podle čísel

Soubor místního vztahu 1 a 2 s kodem jiným než 4 vlastnického vztahu
/
V souboru vlastnického
vztahu jiného než 4 aritmeticky
podle číst;'I vlastníků
u každého vlastníka aritmeticky podle kultur
v každé kultuře aritmeticky podle parcelních čísel
\

sestavu štítků pro sektorové přeWedy; tříděním této sestavy
podle čísel uživatelů
(evidenčních
listů) můžeme zase dále
získat hned sestavu pro vložky evidenčních listů.
Pro sestavení souboru při vyhotovení
úhrnné výměry hospodářské plochy obce třídíme od konce (jakoby od nejnižšího
řádu, to jest nejvnitřnějšího
uspořádání).
Tedy od jakostních
tříd přes parcelní čísla atd. V každé charakteristice
opět od
nejnižšího číselného řádu.
Sestavu úhrnné výměry hospodářské plochy obce otiskneme
na rolovaný papír bez rastrování a jen jedneu, jelikož ji potřebujeme jen pro vnitřní potřebu OMS. Sestavu složíme na skládačce "do harmoniky".
Součty total se změnou kultury, grandtotaI na konci.
Sestavu pro sektorové přeWedy vytvoříme
podobně jako
předcházející,
avšak s grandtotalovými
součty pro jednotlivé
sektory. Obě dvě sestavy jsou hustě řádkovány.
Vložky evidenčních listů jsou určeny pro veřejnost a vyhotovíme je proto otiskem na tiskopisy a kvůli ~držbě s větším
řádkovým
odstupem
pro možnost provádění změn.7) Vyhotovíme je dvojmo (pro OMS a pro MNV). Pro zemědělské závody
pro každého uživatele ~ samostatné listy, pro ostatní průběžně
za sebou. Součty total budou zařazeny se změnou kultury,
součty grandtotal se změnou čísla uživatele (evidenčního listu).
U soupisu parcel je třídění poněkud složitější, neboť musíme
soubory nejdříve rozdělit na podsoubory - při čemž postupujeme od předu tabulky - a pak v každém podsouboru aritmeticky řadit, při čemž opět postupujeme
od konce jako dříve.

7) Jeden údaj mezi dvě linky. Pro elaborát, který není určen
k údržbě v hustém řádkování jako v tab. 13. Soupis.
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vatele a pronájemní list se stejným číslem vlastníka, jaké má
Tak nejdříve soubor hospodářské obce z předcházejících
evidenčlÚlist číslo uživatele.
sestav rozdělíme tříděním podle místního vztahu uživatele podle
V tabulce 13 je ukázka soupisu parcel. Skutečný formát
kodu 1 a 3. Spojíme soubory s místními vztahy 1 a 2 (který
jsme prve odložili) v jednu skupinu (1
2). Druhou samostatbude 42 X29,7 cm. Ostatní elaboráty se budou lišit jen řazením
nou skupinu bude tvořit soubor o místním vztahu 3.
parcel.
Každou z těchto dvou skupin rozčleníme na další skupinky
D. Závěr.
"
podle jednotlivých katastrálních území. Dále pak skupinky pro
Úkol
vyhotovenf
operátu
lEP
je
mnohem
složijednotlivá kat. území tříděním podle kultur rozdělíme na podsoubory zvlášť pro parcely pozemkové (kod 2-12 a 14-15)
tější a ohtížnější, než ahychom se mohli domnívat,
a zvlášť pro stavební (kod 13).
že zmechanisováním kancelářského zpracování jej
Tyto podsoubory pak aritmeticky řadíme (každý samostatně)
zvládneme hravě. Hlavní tíže spočívá na hedrech
tak, že opět postupujeme od konce tabulky.
pracovníků
v poli, jejichž úkolem je vyšetřit
a
Po tomto uspořádání souboru vytvoříme tabelátorem sestavu
zaměřit
stávající stav. Mechanické zpracování
soupisu parcel. Protože tato sestava je určena opět pro veřejnost,
otisknemeji na tiskopisu ob řádek (nebo s větším odstupem), a to
operátu má jen ulehčit pracovníkům Okresních mě·
opět dvojmo. Jednou pro OMS, podruhé pro MNV. Součty
řických středisek část úkolu. A hude-li toto ulehčení
budou u skupiny místního vztahu (1
2): total na každé
činit třeha jen 10
všech prací, je to přece jen
stránce, grandtotal na konci skupiny pozemkových a. stavebních. U skupiny místního vztahu 3 budou součty total po změně ulehčení stojící za to, ahy hylo pracovníky OMS
každého kat. území, grandtotalový součet na konci celéskupiny
vítáno.
místního vztahu 3.
Podle propočtu je třeha na strojní zpracování eviPro úhrnné výměry katastrálních území sestavíme soubor
dované ohce o.cca 1000 parcelách (t. j. na vyhotovení
o místním vztahu (1
2) aritmetickým řazením od konce podle
štítkového elahorátu a sestav podle tahulek 7 -12)
,tabulky 10. Tato sestava je opět určena pro vnitřní potřebu,
vyhotovíme ji proto na rolovaný papír v hustém řádkování . asi 3,5 dní jednoho pracovníka. To je jistě doha
a složíme "do harmoniky" na ,skládačce. Součty total zavedeme kratší než pro ruční zpracování, nehledě k velkému
při změně kultury a grandtotal na konci.
\ ušetření nervů. Finanční náklad podle sdělení Ústředí
Pozemkové .listy, požadované Směrnicemi ÚSGK bychom
mechanisované evidence nepřesáhne pravděpodohně
mohli vytvořit samostatně. To by však vyžadovalo další kody.
40 hal. na štítek. Pro evidovanou ohec o 1000 parProto nahradíme pozemkové, listy evidenčními vložkami,
k nimž připojíme ještě listy pronájmů. Ve vložce evidenčního celách tedy 400,- Kčs.
listu zjistíme jednak parcely, jež jsou vlastnictvím uživatele
Na konec je třeha ještě poznamenat, že provádění
(kod 4 ve sloupci pro vlastnický vztah), jednak parcely najaté
změn v operátech vyhotovených na stroji se může
(kod 5) nebo užívané podle vI. nař. 50/55 (kod 6). Mimo to požadují pozemkové listy podle Směrnic ještě údaje o pozemcích dít ručně stejným způsohem, jako v operátech vyhotovených ručně. Ahy však hyla zachována operapronajatých. Proto vyhotovíme sestavu pronájmů. Soubor
o místním vztahu (l
2) třídíme podle vlastnického vztahu
tivnost, hylo hy záhodno větší změny provádět
uživatele. Soubor s kodem 5 a 6 (t. j. jiným než 4) je soubor
každoročně, menší změny alespoň po několika leparcel, které zapsaný vlastník neužívá.
tech též v operativním štítkovém elahorátu, ahy tak
Tento soubor řadíme opět od konce podle tabulky 12. a
tento
elahorát hyl stále pohotově pro jakékoli nové
otiskneme na tiskopis (jedenkrát - jen pro OMS). Protože
sestavy. To závisí na tom, jak hudou k disposici
těchto pozemků bude zpravidla málo, nevyhotovíme pro každého vlastníka samostatný list ale pro všechny vlastníky vybostrojní početní stanice. Změny nastalé při nově vytovíme společnou "knihu pronájmů", v níž budou vlastníci
pracovávaných hospodářsko-technických' úpravách
aritmeticky podle čísel seřazeni. Součty budou: total při změně
půdy hude nutno (a hude to jistě nejhospodárnější)
kultury, grandtotal při změně čísla vlastníka.
zpracovat, Jako hy šlo o nově zakládanou lEP.
Vlastnické poměry nám udá evidenční list podle čísla' uži-
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Zlepšovací návrhy, problémy a stanoviska
Vyhodnocení'

soutěže

vynálezců a zlepšovatelů
.
526:331.876(437)
Ústřední správa geodesie a kartografie vypsala podle § 5
vI. Dař. Č. 49/1953 Sb. soutěž na vyřešení prvních osmi thematických úkolů pro vynálezce a zlepšovatele, vyhlášených
Ústřední správou geodesiea kartografie v r.1956. Soutěž, do níž
došlo 106 příspěvků, vyhodnotila soutěžní porota jmenovaná
předsedou Ústřední správy geodesie a kartografie Ing. Jaroslavem průšou. Složení soutěžní poroty: Předseda Ing. Jaroslav
Kouba, členové Dr. Ivo ěáslavka, Ing. Václav Morch, Ing.
Jaroslav Šlitr, Ing. Karol Jurda, Ing. Ján Sokolík, Ing. Dr.
Oldřich Válka, Ing., Zbislav Morávek, Josef Malina a Ing.
František Štefek. Za Ustřední výbor odborového svazu místního
hospodářství zúčastnil se jednání poroty s. Jaroslav Hlaváček.
Práce soutěžní poroty skončila dne 5. června 1957.
Soutěžní porota zhodnotila došlé příspěvky takto:
Thematický úkol č. 1: Přenosné signály o výšce do 30 m.
Počet příspěvků: 18
Prémii I. stupně ve výši 3000 Kčs obdržel návrh zaslaný
pod heslem "Hypertripus", který přináší komplexní vyřešení
celého úkolu. Montov~ná stavba je provedena z duralových
trubek stejného rozměru, takže je umožněna snadná výměna
poškozených součástí. Z jedné stavebnice lze postavit podle
potřeby různě vysoké signály.
Antor návrhu: Ing. Antpnín Prokeš, Geodetický ústav
v Bratislavě, Harmónia p. Modra.
Prémie II. stupně nebyla udělena.

Sníženou prémň III. stupně ve výši 500,- Kčs obdržel
návrh zaslaný pód heslem "Hrazda", za vtipné řešení tyčového
signálu. Nevýhodou návrhu jsou různé rozměry jednotlivých
dílů, které ztěžují jejich výměnu při případném poškození.
Oceněno jako ideový návrh.
Autor návrhu: Ing. Dr. Karel Zůbek, Oblastní ústav geodesie
a kartografie v Bruě.
Odkupuje se návrh "Va-Ko-1957" za 500,- Kčs, přinášející
podrobné teoretické zpracování montovaných dřevěných signálů, obdobných dnes užívaným stálým dřevěným konstrukcím.
Autor návrhu: Ing. Dr. Václav Kolomazník, Chlumec nad
Cidlinou čp. 437/IV, Ul. Jana Svermy.
Odkupuje se návrh zaslaný pod heslem "Šeřík" za 300,- Kčs
pro možnost využití v praxi u nízkých signálů. Použitým
materiálem jsou upravené výtyčky, kterých. lze v případě potřeby užít i v jejich původní funkci.
Autor návrhu: Ing. Josef Špaček, Nerudný průzkum, měřické oddělení, Praha 1; Národní 7.
Odkupuje se návrh zaslaný pod heslem "Teleskop" za 300,Kčs pro možnost využití v praxi u nižších signálů.
Autor návrhu: Ing. Antonín Prokeš, Geodetický ústav
v Bratislavě, Harmónia p. Modra.
Thematický úkol č. 2: Tacheometrické měření hez poUŽÍtílatě
protínártím vpřed.
Počet příspěvků: 16
Prémie I. stupně nebyla udělena.
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Prémii III. stupně ve výši 1000,- Kčs obdržel návrh zaslaný
pod heslem "Marta" za předložení modelu poměrně jednoduchého a snadno realisovatelného přístrojku.
Autor návrhu: Ing. Elemír Bukovinský,
Geodetický ústav
v Bratislavě.

Sníženou prémii II. stupně ve výši 1000,- Kčs obdržel návrh
zaslaný pod heslem "Výškové (situačni) měření protínáním
'vpřed" za podrobné-zpracováni tecllnologickéhopostupu, návrh
nové výtyčky a záměrného kužele.
Autor návrhu: Ing. Kamil J uraj da, měřický oddíl Oblastniho ústavu geodesie a kartografie v Bruě, Uherské Hradiště,
Gottwaldovo nám. č. 12/13.

Odkupuje se návrh zaslaný pod heslem "Stykoskop" za
500,- Kčs s podmínkou, že autor předvede model, který je
v příspěvku znázorněn na fotografii.
Autor návrhu: Ing. Pavel Višňovský,
Zvolen, Štúrova
čp. 1297.

Sníženou prémii III. stupně ve výši 800,- Kčs obdržel návrh
zaslaný pod heslem "Tachynomogram 4450" za vyřešeni grafického výpočtu výšek při protínáni.
.
Autor návrhu: Ing. Otakar Holouš, Brno, Tomešova 2a.

Odkupuje se návrh zaslaný pod heslem "Jaro 1957" za 200,Kčs za zajímavou myšlenku a za vyhotovení prototypu.
Autor návrhu: Ladislav Procházka, Oblastní ústav geodesie
a kartografie v Bruě, měřický oddil Gottwaldov.

Odkupuje se návrh zaslaný pod heslem "Brno" za 500,- Kčs,
přinášející myšlenku výhodnou pro vynášeni bodů. Návrh konstrukce je shodný s přístrojem fy Dennert a Pappe.
Autor návrhu: Ing. Antonín Černovický,
Geodetický
a topografický ústav v Praze.

Thematický úkol č. 7: Vyhledávání ztracených trigonometrických bodů.
Počet příspěvků: 23
Prémie I. a II. stupně nebyla udělena.
Sníženou prémii III. stupně ve výši 600,- Kčs obdržel návrh
zaslaný pod heslem "Protínání" za nové prvky v aproximativním
určení bodu při zpětném protínání.
Autor návrhu: Ing. Zdeněk Šimon, Geodetický a topografický ústav v Praze.

Odkupuje se návrh zaslaný pod heslem "Tacheometrie
243/89" za 300,- Kčs přinášející myšlenku paralaktické
tachymetrie.
Autor návrhu: Jan Vlček, Geodetický a topografický ústav
v Praze.
Odkupuje se návrh zaslaný pod heslem "Bázi!" za 200,- Kčs
s návrhem přístroje na výpočet souřadnic při protínání.
Autor návrhu) Ing. Ján Gašpar, Oblastni ústav geodesie
a kartografie v Zilině.

Odkupuje se návrh zaslaný pod heslem "HM" za 500,- Kčs,
za zmechanisování výpočtu metodou sinové věty.
Autoři návrhu: Ing. Vladislav Hoj ovec a Ing. Jiří Malý,
zeměměřická fakulta Českého vysokého učení technického,
Praha.
Odkupuje se návrh zaslaný pod heslem "GMPV" za 400,Kčs za zmechanisovánívýpočtu metodou centračního diagramu.
Autor návrhu: Ing. Josef Engel, Geodetický a topografický
ústav v Praze.
.

Thematický úkol č. 3: Zhotovení sestavitelského originálu mapy
(konceptu) rytinou do laku na astralon.
Počet příspěvků: 5
Nebyla udělena žádná prémie.
Odkupuje se návrh zaslaný pod značkou "Eosin" za 200,Kčs pro možnost využití po úpravě.
Autor návrhu: Stanislav Blahut, Kartografický a reprodukční ústav v Praze.

~

Thematický úkol č. 4: PoUŽÍváníastralonové tuše a odstranění
staré kresby.
Počet příspěvků: 2

Odkupuje se návrh zaslaný pod heslem "Pokrok" za 300,Kčs, za výhodné použití metody interpolace.
Autor návrhu: Ing. Dr. Rudolf Kloss, ministerstvo dopravy,
ústřední správa železničního traťového hospodářství a budov,
Praha.
Odkupuje se návrh zaslaný pod hesle\ll "Sušice 89" za 300,Kčs, za soubrnné zpracování úkolu. Některé užívané metody
jsou však početně nevýhodné a komplikované.
Autor návrhu: Jan Vlček, Geodetický a topografický ústav
v Praze.
.~.

Prémie II. a III. stupně nebyla udělena.
Odkupuje se návrh zaslaný pod heslem "Technika 1956"
za 300,- Kčs za snahu a úsilí o účelné vyřešení a zpracování
thematu, které však nevyhovuje dokonale.
Autor návrhu: Ing. Vladimír Kraus, zeměměřická fakulta
Českého vysok~ho učení technického, Praha.

Žádný z příspěvků zaslaných k řešení thematického úkolu
č. 7 neřeší všechny případy vyskytující se v praxi, kromě příspěvku pod heslem "Sušice 89", který však nevolí nejvhodnější
metody. Další dva návrhy zaslané pod hesly "PV-1174-56"
a ,,157", obsahují zajímavou myšlenku v obou případech totožnou. V soutěži však nebyly hodnoceny, protože neřeší daný
úkol, nýbrž se snaží mu předcházet a kromě toho předmětná
myšle:q.kaje v patentovém řízení.

Thematický úkol č. 5: Organisace a provádění geodetickotopografických a kartografických prací při mapování 1: 10 000
stolovou metooou v případě, že jeden list nelze zmapovat
v jedné sezóně jednou četou.
Počet příspěvků: 4

Thematický úkol č. 3: Transportéry používané pro vyhotovování map 1: 5000 a 1: 10 000.
Počet příspěvků: 15
Prémie I. a II. stupně nebyla udělena.
Sníženou prémii III. stupně ve výši 500,- Kčs obdržel
návrh zaslaný pod heslem "Bicykl" za poměrně jednoduchou
pomůcku, předloženou v prototypu.
Autor návrhu:.František Mašlonka, Oblastní ústav geodesie
a kartografie v Zilině.

Nebyla udělena žádná prémie.
Odkupuje se návrh zaslaný pod heslem "Montáže dílčích
originálů - 1111" za 200,- Kčs, upozorňující na metodu
vhodnou k dalšímu zpracování.
Autor návrhu: Jan Vlček, Geodetický a topografický ústav
v Praze.
Žádný příspěvek zaslaný k tomuto thematickému úkolu
neřeší jej jinými než běžně známými postupy. Příspěvek zaslaný
pod heslem "Wertex", shodný se současně projednávaným
zlepšovacím námětem, nebyl v soutěži hodnocen, přestože přináší zajímavou myšlenku. Příspěvek však neřeší thematický
úkol č. 5.

Prémie I. a II. stupně nebyla udělena.

"za

300,- Kčs za námět na určování bodů kružnice pomocí pat
kolmic (pentagonem).
.
Autor návrhu: Ing. Jan Němec, Čs. naftové doly, Průzkum
n. p., Hodonín, Vídeňská ul.

Prémii I. stupně ve výši 3000,- Kčs obdržel návrh zaslaný
pod heslem "Opargol" za komplexní vyřešení problému. Tuš
podle předloženého vzorku se hodí i pro nejjemnější vlasové
kresby na astralonu, papíru i některých jiných plochách. Odstranění kresby je velmi snadné. Prémie se uděluje s podmínkou,
že autor vydá správnou recepturu a technologii výroby, a že
neexistují reálné zábrany, pro něž by se výroba nemohla v ČSR
uskutečnit.
Autoři návrhu: Ing. Zdeněk J elínek a Ing. Jaroslav Kubeček, 1. Vojenský kartografický ústav, Praha.

Thematický úkol č. 6: Optické zařízení na přímé pozorování
styků sousedních map bez kopírování na snímkový papír s možností porovnání kresby výškopisu i polohopisu.
Počet příspěvků: 13
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Odkupuje se návrh zaslaný pod heslem "Nový polární za·
kreslovač" za 300,- Kčs za návrh nového typu transportéru"vycházejícího z typu Metra, užívaného u nás.
Autor návrhu: Ing. Antonín Prokeš, Geodetický ústav,
Bratislava, Harmónia, p. Modra.
I

Odkupují se návrhy zaslané pod hesly "Blansko" a "Úhel",
každý za 200,- Kčs, za návrhy na úpravu a zlepšení u nás
užívaného transportéru typu Metra.
Autor návrhu "Blansko": Ing.Otto Nov á k, Geodetickýústav
vysoké školy zemědělské a lesnické, Brno.
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