ZEMĚMĚŘIUIiT

Jak přispělageodesie k poznáni naši planety.

Je starým vysokoškolským zvykem, že rektor při
nástupu svého úřadu seznámí akademickou i širší veřejnost s některÝm problémem spadajícím do jeho
vědního oboru. Mým oborem je geodesie, jejíž pracovní oblast lze rozděliti ve dva zřetelně odlišné úseky; jeden z nich sleduje cíle ryze praktické, druhý
má ráz spekulativní, badatelský. Konečným výsledkem prvého jsou plány a mapy. umožňující nejrůz"
nější činnost lidskou a skýtající bezpečný základ pro
úspěšný hospodářský a technický vývoj každého civilisovaného státu; druhý má za cíl určení tvaru a
velikosti tělesa zemského v jeho celku i jednotlivých
velkých částí jeho povrchu. Thema dnešní mé přednášky
»Jak přispěla geodesie k poznání
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planety«

zřejmě zapadá do úseku druhého, i když řešení vlastního problému vyžaduje provedení četných měření a
výkonů praktického rázu.
Touha a snaha člověka, aby poznal těleso, s nímž
je trvale spjata jeho existence, je zcela přirozená a
není divu, že otázka tvaru a velikosti Země zajímala
lidstvo a zaměstnávala jeho mysl od nejdávnějších
dob. Ještě v 7. stol. před Kr., v době Homérově, představoval si člověk Zemi velmi primitivně: iako desku
plovoucí na vodě a vodou obklopenou, přes níž se
klenula jako přilba nebeská báň, po které Slunce konalo svou denní pouť; ráno se z vody vynořilo, večer
do vody opět zapadlo. Chlubiví řečtí námořníci dokonce tvrdili, že slyšeli, jak voda syčela, když se do
ní nořila ohnivá sluneční koule. Správnější a skutečnosti lépe odpovídající názor vyslovil asi o 100 let
později (v 6. století přeď Kr.) starověký učenec
P y t h a g o r a s, který učil, že Země má: tvar kulový.
S touto představou tvaru Země vystačilo lidstvo déle
než 2000 let, téměř až do konce 17. stol. V tomto
dlouhém údobí byl učiněn několikrát pokus určiti základní rozměr zeměkoule, její poloměr. Geometrický
základ postupu užitého při těchto pokusech byl sice
správný, ale jeho provedení bylo velmi hrubé a primitivní, s výjímkou snad jediného měření, posledního,
provedeného r. 1620 holandským matematikem a fysikem Sne II i e m. Práce a pokusy tohoto druhu a
výsledky při nich dosažené mají dnes již význam jen
s hlediska vývojového a kulturněhistorického.
Po
stránce vědecké jsou zcela bezvýznamné a nebudeme
se jimi dnes zabývati; jsou ostatně známy z různých
populárních pojednání a spisů.
K významné změně a velkému pokroku v řešení
otázky tvaru a velikosti Země došlo koncem století
17., do kteréžto doby nutno položiti též vznik geodesie

jako skutečné vědy. V r. 1686 poukázal slavný anglický matematik a fysik N e w t o n na to, že Země n~
může míti tvar kulový, nýbrž že to musí býti těleso
kouli sice podobné, ale na pólech zploštělé, shodné
s t. zv. rotačním elipsoidem, což jest těleso, které
vznikne otáčením mírně zploštělé elipsy kolem její
vedlejší (kratší) osy. K tomuto poznatku dospěl
N e w t o n 6vahami založenými na účinku síly přitažlivé a síly odstředivé, vyvolané rotací Země, a na
výsledcích pozorování ostatních planet sluneční soustavy, jakož i úvahami kosmogenickými zabývajícími
se studiem půvoQu a vzniku těchto těles. K stejnému
poznatku jako Ne w t o n dospěl o dvě leta později
(r. 1688) H u y gen s, jiný znamenitý fysik tehdejší
doby. Ne w t o n stanovil tehdy také zploštění průřezové elipsy a vyjádřil je číslem 1/230, což je hodnota proti skutečnosti poněkud velká; dnes víme, že
to je číslo 1/297. Císlům 1/230 a 1/297 odpovídají
absolutní rozdíly <lelek poloos: 27,7 km a 21,4 km.
Změnou v základním nazírání na tvar tělesa zemského změnilo se ovšem podstatně i řešení úlohy. Byla-li průřezovou meridiánovou křivkou elipsa, bylo
třeba určiti dva parametry: jednim z nich byla hlavni
poloosa, druhým mohla být buď vedlejší poloosa nebo
zploštění nebo excentricita. Nestačilo - jak tomu
bylo dosud - změřiti úsek meridiánové křivky a určiti k němu příslušný středový úhel (jako rozdíl
zeměpisných šířek obou koncových bodů onoho úseku), nýbrž musela se proměřiti délka jednotlivých
stupňů poledníkové elipsy, určiti křivost této čáry
na dvou pokud možno vzdálených místech jejích li
z takto získaných meridiánových poloměrů křivosti
odvoditi nakonec dvojice prvků určujících tvar a
rozměr průřezové elipsy a tím i celého rotačního tělesa. Bylo-li tvrzení Ne w t o n o v o správné, musely by
délky jednotlivých šířkových stupňů od rovníku směrem k oběma pólům narůstati. Délka meridiánového
úseku se určovala geodeticky: zaměřením a propočítáním trojúhelníkového řetězce spojujícího oba koncové
body úseku; potřebné zeměpisné šířky se stanovily
pozorováním astronomickým. Prvá měřeni tohoto druhu - říkalo se jím měření
stupňová
- byla
provedena ve Francii, kolébce vědy geodetické; jejich
výsledky však, jak tomu bývá u prací průkopnických, nebyly zvlášť skvělé. zahájil je Abbé Pic a r d
r. 1669 a pokračovali v nich v letech 1678--1718
L a h i r o v é, otec a syn, a C a s s i n i o v é. Výsledky
měřických operací zpracované C a s s i n i e m vedly
ke překvapujícímu závěru: délky stupňů směrem
k pólu ubývalo. Podle toho by musela být Země na
pólech protažená a nikoli zploštělá, jak tvrdil a dokazoval Ne wt o n. Tento rozpór vyvolal urputný, vášni-
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vě vedený a řadu let trvající vědecký boj mezi C a s s iniovci
a Newtoňany.
Když nebral konce, rozhodla se franc. Akademie věd k ráznému činu. Zorganisovala ar. 1735 vyslala dvě vědecké ex.pedice: jednu
do Laponska v sev. Skandinavii, do kraje blízkého
polárnímu kruhu, druhou do krajiny rovníkové v Peru
(dnes v rep. Ekuadorské). Laponská výprava skončila
svou práci za dobu o málo delší než rok, zato peruánská výprava se vrátila do Francie až po 7 letech.
Měření v Peru se konala za neobyčejně svízelných
podmínek ovzdušních i, podnebních na dvou souběžných vysokých a zamlžených hřebenech Kordiller a
za nepřízně domorodého obyvatelstva. Události, které
výprava prožila, zaznamenal jeden člen výpravy v deníku, který se čte jako napínavý román. Myslím, že
není daleko skutečnosti domněnka, že četba deníku
peruánského stupňového měření inspirovala proslulého romanopisce J u I e s Ve r n e a k napsání románu »Dobrodružství tří Rusů a tří .Anglíčanů v jižní
Africe«, v němž se v rámci velkého stupňového měření líčí různé vzrušující události, které prožilo šest
učenců v nehostinném kraji Afriky za neustálých bojů
s přírodou i lidmi.
Výsledky obou vědeckých ex.pedic, peruánské a laponské, 'nezvratně prokázaly správnost úvah a výpočtů Ne w t o n o v Ý c h opírajících se o zákony mechaniky. Obě stupňová měření měla veliký význam
vědecký, ba možno o nich říci, že otevřela cestu vývoji novodobé geodesie. Jak velkou důležitost jim
geodetové přičítali, o tom svědčí m. j. to, že byla
o 160 let později opakována: Francouzi v Ekuadoru
(1901-06), Rusy a Svédy na Spitzberkách (1898 až
1902). Měla však též význam propagační. O geodetické práce, dosud prováděné výhradně Francouzi, se
počali totiž potom zajímat i jiní národové. V druhé
polovině 18. stol. a ve stol. 19. byla provedena v různých státech tak četná měření stupňová, že ani v přehledu je nelze uvésti.' Zmíním se jen o třech' nejpozoruhodnějších. Především o' měření, které provedl
u nás r. 1762 Abbé Li e s g a ni g z rozkazu Marie
Terezie na oblouku' salu!.jícím od Soběšic u Brna přes
Vídeň a Stýr. Hradec ku Varaždínu. Jedno z nejdůležitějších a nejrozsáhlejších měření by to provedeno
na rozhraní 18. a 19. věku ve Francii. Byl při něm
proměřen oblouk pařížského meridiánu, tvořicího osu
Francie, mezi niěstem Dunkerque na severu a španěl.
ostrovem Formenterou na jihu. Z výsledků ZÍskaných
proměřením tohoto velkého D e I a m br o va franc.španělského oblouku byla určena délka kvadrantu
meridiánové elipsy a z té pak odvozena délka základní
jednotky nové metrické soustavy měr délkových
(metr byl tehdy definován jako deseti1Diliontá č~t
kvadrantu).
D e I a m b r ů v trojúhelníkový
řetězec
byl o 70 let později prodloužen; na severu byl spoje",
přes kanál ta Manche s trojúhelníkovými
řetězci
anglickými a skotskými, na jihu byl protažen až
k průlivu Gibraltarskému a přes ten spojen s trojúhelníkovou sítí africkou. Nejvelkolepější geodetickou prací nové doby, která však dosud není skončena, je stupňové měření, kterým se má proměřit
oblouk o šířkové amplitudě asi 105°, sahající od Severního moře Ledového až .po nejjižnější cíp Afriky.
Trojúhelníkový řetězec rozložený mezi 20° a 25° výcb.
délky (od Gr.) přechází též přes zakarpatskou Ukra:

jinu; tuto jeho část zaměřil a. všechny geodetické a
astronomické 'práce provedl náš Voj. zeměpisný ústav
asi před 12 lety. Poznamenávám jen ještě, že v údobí
asi 10 let před poslední válkou provedli ruští geodetové veliká a velmi významná stupňová měření na
obloucích dvou sibiřských rovnoběžek; byla to stupňová měření d é I k o v á na rozdíl od dosuď zmíněných měření š í ř k o v Ý c h.
Z výsleqk:ů stupňových měření odvozují se rozměry
Země t. zv. metodou o b I o u k o vou. Je to ryze geometrický způsob, jímž však není možno vyřešiti uvažovaný problém úplně a dokonale, a nelze na něm také
založiti přesnou definici toho, co rozumíme pod
pojmem Zem ě . v nejširším smyslu tohoto slova.
Země je ve skutečnosti těleso fysikáln~, které bylo
vytvořeno působením síly tíže (jež je výslednicí síly
přitažlivé a odstředivé), které působení této síly stále
podléhá a jest jí ve svém tvaru udržováno. Pouhé
geometrické a astronomické operace nestačí k dokonalému vyřešení a zvládnutí problému. K tomu je
třeba dobře prostuaovati a uvážiti gravitační pole
'silové, určiti směr síly tíže a její intensitu na pokud
možno četných bodech povrchu zemského. A skutečně
také v moderních pracích geodetických se vedle sítě
astronomickogeodetické
vytváří hustá síť gravimetrická jako nezbytná pomůcka k dokonalému poznání
správného tvaru tělesa zemského. Potenciálová theorie
umožňuje pak zjistiti tvar a studovati vlastnosti t.
zv. hladinCJ.výchploch charakterisujících velmi dokonale skutečný tvar tělesa zemského. Hladinové plochy
jsou plochy stejného potenciálu a je pro ně příznačné
to, že jsou ve všech svých bodech kolmé ku směru
síly tíže. Takovou hladinovou plochu představuje též
souvislá, uzavřená plocha klidné mořské hladiny nerušené prouděním a slapovým). účinky Slunce a Měsíce, s myšleným pokračováním pod pevninskou částí
kůry zemské. Tato plocha charakterisuje zemské těleso
v jeho cel~ a jest jí určen mate mat i c k Ý povrch
Země - na rozdíl od nerovného povrchu fy s i c k ého; L i s ti n g pro ni zavedl název g e oi d. Geoid
lze si představit jako rotační elipsoid s lehce zvlněným povrchem. Výšky vln nad rotačním elipsoidem
vhodných rozměrů nepřesahují v Evropě několik
málo desítek metrů; největší vzedmutí jsou pod vel'kými horstvy. V určitém bodu projevuje se růZnost
obou ploch, geodetické a elipsoidickét malým odklonem normály geodetické (svislice, tížnice) od normály
elipsoidické. Známe-li tyto 1. zv. od c h y I k y t í Znic o v é na dostatečném množství vrcholů geodetické sítě trojúhelníkové, můžeme určiti tvar geoidické
plochy vzhledem k výpočetnímu elipsoidu a vyznačiti
jej v grafickém znázornění vrstevnicemi. Odchylky
tížnicové lze zjistiti na vrcholech geodetické sítě
z rozdílů zelllěpisných souřadnic - šířek, délek a
azimutů - odvozených jednak geodeticky (na elipsoidu), jednak určených pozorováním astronomickým
(na geoidu). Vedle tohoto astronomickogeodetického
způsobu lze stanoviti tížnicové odchylky též výpočtem
založeným na použití Newtonova zákona o !>řitažlivosti hmot, což je způsob fy s i k á I n í. Zjistí-li se
v určité oblasti povrchu zemského tížnicové odchylky
astronomickogeodetickým způsobem, je možno stanoviti v této oblasti tvar geoidu výpočetním postupem
zvaným a str o n o m i c k á n i vel a c e. Tímto způ •.
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sobem se roce 1946 pokusil určiti tvar geoidu v českých zemích profesor Dr. B uch a r a zjistil, že zvlnění geoidu v západní oblasti CSR nevybočuje z mezí
asi dvou metrů. Určí-li se odchylky tížnicové oběma
způsoby, astronomickogeodetickým a fysikálním, lze
odvoditi z rozdílů obojích hodnot opravy rozměrů
geodetické výpočetní plochy, rotačního elipsoidu, a
získati elipsoid, který v dané oblasti se velmi doko,nale přimy'ká k ploše geoidické. Výpočet se provede
za podmínky, že »součet čtverců zbylých odchylek
tížnicových rovná se minimu«. Odchylky tížnicové
lze stanoviti konečně též methodou Ven ing M e in e z s ov o u z vodorovných gradientů ánomaIií síly
tíže. Znalost anomalií intensity síly tíže, jejichž význam jest analogický odchylkám tížnicovým, umožňuje rovněž stanoviti výšky bodů geodetické plochy
nad elipsoidem methodou založenou na theorému
anglického fysika S tok e s e z r. 1849. 'Tímto způsobem určil nejnověji zvlnění geoidu v Evropě finský
geofysik H e i s k a n e n; ke svým výpočtům použil
tíhových hodnot z· více než 12 tisíc tíhových stanic.
Znalost intensity tíže na četných bodech povrchu
zemského umožňuje vypočísti zploštěni zemského
t;lipsoidu - nebo přesněji řečeno zemského sféroidu
(normálního), čímž rozumí se zjednodušená plocha
geoidická. Vztah potřebný k výpočtu zploštění důležitého to prvku charakterisujícího tvar tělesa
zemského - odvodil již v r. 1743 franc. učenec AI. Cl.
C I a i r a u t ve svém proslulém spisku »La Figure
de la Terre«. Intensita síly tíže, charakterisovaná
zrychlením, se měří jednak přístroji kyvadlovými,
jednak· t. zv. g r a v i m e t r y, moderními to pomůckami tíhového měření. Prvý přístroj tohoto druhu
sestrojil před 18 lety francouzský misionář Páter
Le j a y, který svou zálibou a svým zájmem o geode.
tické práce výzkumné potvrdil starou trarlici církevních
kruhů, založenou učenými členy tovaryšstva Ježíšova. - Pro úplnost dodávám, že před 40 lety se měřila
tíže na moři též methodou
barothermom e t r i c k o u (pozorováním tlaku 'Vzdušného rtuťovými tlakoměry a hypsothermometry) dnes již svoji
pi'esn()Stí nevyhovující. A konečně lze uvésti, že studium hladinových ploch umožňuje ještě další fysikální
přístroj, to r sní v á h a.
Jak zřejmo rozšířil se problém určení tvaru tělesa
zemského velmi' podstatně a z oblasti původně ryze
geometrické se přesunul ve značné míře také do
oblasti fysiká1ní, což vedlo k soustavnému a methodickému vybudování t. zv. geodesie d y n a m i c k é
nebo fy s i k á ln í. Tento pracovní úsek geodesie má
proti geodesii matematické velikou výhodu v tom, že
fysikálníchmethod
lze použíti nejen na pevninskýchčástech povrchu zemského, ale i v oblastech zalitých
oceány. Na moři lze dnes měřiti tíži jednak speciálními kyvadlovými stroji umístěnými v ponorkách plujícich asi v 15metrové hloubce pod hladinou, jednak
některými gravimetry, a to i na obyčejných lodích povrchových. Naproti tomu geometrickÝ postup, opírající se o výsledky prací triangulačních a pozorování
astro~omická, se může. uplatnit jen v oblasti pevnin,
které však zaujímají jen velmi malou část povrchu
zemského, menší než %,.

Rozbor a zpracování výsledků tíhových měření jaké představují odchylky tížnioové a anomálie intensity tíže - ukázaly, že k lepším a přesvědčivějším
výsledkům, lépe odJpovídajícím skutečnosti, se dospěje,
zavede-li se t. zv. i s o s t a t i c k ák o m pen s a c e.
Podle isostatické
theorie
sahají
nepravidelnosti
(zvlnění) hladinových ploch jen. do hloubky asi
120 km pod povrch Země; v hloubkách větších se již
neuplatňuje vliv nadbytku nebo nedostatku hmot zaviněnýnerovnosttni fysického povrchu zemského nebo
neočekávanými poruchami v hustotě vrstev podpovrchových. Studie tohoto druhu dovolují dospěti k závěrům o tom, jak jsou uspořádány hmoty v kůře zemské a jak se mění hustota s přibývající hloubkou. Zde
stýká se geod'esie velmi úzce s geofySikou a geologií,
k jejichž badatelské práci může přispěti mnohým cenným poznatkem. V této· souvislosti lze mluviti o dynamickém proslpektorství, které - vedle jiných prospektorských způsobů geofysikálních - má nepopíratelně značný význam praktický. Na první pohled
by se zdálo, že tíhová měření nemají důležitost pro
inženýrské práce vyměřovací a nejsou s nimi vůbec
ve spojitosti. Ale není tomu tak. Při vytyčování
dlouhých os tunelových je na příklad nutno převádět
naměřené, i vypočtené vytyčovací úhly s jedné plochy
na druhou, s geoidu na elipsoid a naopak, a k tomu
je třeba znát odchylky tížnicové; nebo zase vybudování dokonalé základní sítě výškové na území celého
státu vyžaduje dfIkladné znalosti intensity tíže ;podél.
hlavních nivelačních pořadů. Není pochyby, že praktický význam fysikálních method geodetických v budoucnu Ještě stoupne.
Znalost tělesa zemského se prohloubila v posledních
50-60 letech ještě v jiném směru. Bylo zjištěno bezpečně po. prvé v letech 1889-90, když předtím
slavný matematik Eu I e r na pravděpodobnost toho
poukazoval již v 18. století - že osa rotace Země
není pevnou přímkou, nýbrž že svou polohu uvnitř
zemského tělesa stále mění. A dále, že povrch geoidu
nelze považovati za plochu stálou, neměnící se. Změna
polohy osy zemské má za následek, že. oba póly mění
své místo, putují; opisují při tom jakousi nepravidelnou spirálu v okruhu asi 10 m. Změna, v poloze pólu'
se projevuje kolísáním zep1ěpisných šířek jednotlivých povrchových bodů; šířkové změny' tohoto půvedu jsou velmi nepá;trnéa nepřesahující několika
málo desetin vteřinY. Ke studiu tohoto zjevu byla
r. 1900 zřízena Mezinárodní služba šířková (»Service
international des Latitudes«), která sleduje změny zeměpisných šířek pravidelně pozorovaných a zaznamenávaných na řadě ast.ronomických stanic. vhodně
rozložených: 'na 39°-rovnoběžce sev. šířky a na 40°rovnoběžce jižní .šířky. , Druhý zjev, týkající se změn
geodetické plochy, se nazývá s I a p y kůr y ze ms k é a je téhož původu a rázu jako slapy mořské hladiny, které se projevují na mořských pobřežích přílivem a odlivem vodních mas. Jde tu - stejně jako
u mOře - o pohyb periodický, rytmický, vyvolaný
rotací Země, jejím obíháním kolem Slunce, jakož
i obíháním Měsíce kolem Země. Lze v něm sledovati
nestejně intensivní vlny denní, měsíční a roční. Projevuje se změnou polohy tížnice (svisIice) kteréhokoli
uvažovaného boou. Uniká však naší pozornosti, stejně
jako nepozorujeme na širěm moři vzedmutí a pokles
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mořské hladiny v místech vzdálených od jakéhokoli
pevného bodu. Problém určení tohoto rytmického pohybu se zdál být dlouho neřešitelný, ale touha člověka po poznání je nezměrná, a tak neúnavnému duchu
lidskému se přece jen na konec podařilo nalézti pří.
stroj umožňující sledovati a zaznamenávati pohyby
svislice. Krátké asi % m dlouhé, téměř vodorovné ky·
vadlo nahradí pro tento účel potřebné, ohromné nor~
mální kyvadlo dlbuhé asi 4% km. Toto t. zv. horizontální kyvadlo možno označiti za opravdový triumf
ďůmyslnosti a vynalézavosti člověka. U nás bylo in·
stalováno horizontální kyvadlo Sestrojené Za 11n er e m v opuštěném dolu Mariánském u Příbramě
v hloubce asi 1000 m pod 'povrchem. Amplituda rytmických, dvakrát denně se opakujících pohybů kůry
zemské, ne nepodobných pohybům hrudníku klidně ležící nebo spící a lehce oddychující osoby, není ovšem
příliš veliká; na rovníku je největší, na pólu je rovna
nule, v naší zeměpisné šířce kolísá mezi dvěma a
třemi decimetry.
Kromě těchto pravidelných pohybů, zjistily se u povrchových vrstev zemských ještě další nesmírně pozvolné pohyby, projevující se jednak zapadáváním a
vynořovánímpevnin,
zřetelně pozorovaným zejména
na mořských pobřežích, jednak zbližováním nebo od·
dalováním celých kontinentů. Tyto pohyby lze zjistiti
novým zaměřením základní sítě výškové, opakovaným
vždy po několika desítiletích, a pravidelným astronomickým pozorováním zeměpisných délek; sledování'
jejich 'po dlouhou řadu desítiletí dovolí našim vnukům
a'pravnukům
předpovídati osud a budoucnost hor
i planin, řek a průplavů, námořních přístavů a pod.
Zjištění obojího druhu pohybů, pravidelných i nepravidelných, zcela pozvolných, zničilo ovšem dokonale starou ilusi o pevnosti a stabilitě kůry zemské.
Srovnáme·li dnešní znalosti o tvaru a velikosti naší
planety s tím, co se o této věci vědělo před několika
sty lety, uvědomujeme si, jak úžasný pokrok učinila
věda v tomto oboru bádání. za posledních asi 80 let
byl vývoj v tomto úseku lidského snažení přímo eruptivní. Velikou měrou přispěla k tomu vzorná a svorná
mezinárodní spolupráce představitelů vědy geodetické, astronomické a moderních věd geofysikálních:
seismologie, vulkanologie,. geomagnetismu, vědecké
hydrologie, fysikální oceánografie a meteorologie.
Práce v tomto oboru bádání řídí vědecká instituce,
založená r. 1863 pod názvem »Středoevropské sdružení pro měření Země«, jež v dnešní své podobě má
jméno »Mezinárodní unie geodetická a geofysikálni«.
Je to jedna z unií tvořících vrcholné těleso: Mezinárodní radu badatelskou. V Unii semkli se geodeti,
geofysikové a astronomové všech kulturních států
světa, aby co nejdokonaleji vyřešili problém poznání
tělesa zemského, který je jistě, hoden největšího duševního úsilí člověka.

Přál bych si, aby geodetická věda, k jejímuž studiu
PQložili u nás základ \ profesoři K o ř i s t k a, M li lI e r, N o v o t n ý, Pe tří k a universitní prof. L á sk a, nalezla na naší vysoké škole bezpečný útulek a
nejlepší podmínky k dalšímu úspěšnému rozv6ji, tak
aby naše vysoké učení vysílalo do prakse stále zdatnější pracovníky v oboru výkonné geodesie. Při této
příležitosti vzpomínám s trochou krajanské hrdosti
na dva vynikající praktické geo'<lety: Frant. H o rs k é h o, rodáka z Třeboně, a Jana Ma r k a, rodáka
z Janovic na Českomoravské vysočině. Oba se vždy
hrdě hlásili k svému národu, nikdy nezapřeli svůj
český původ' a neutonuli v moři vídeňského rakušanství jako mnozí jiní, jinak velmi zdatní odborníci
z čech a Moravy. Ale nejde jen o výkonné geodety.
Těch měli jsme vždy dosti. O geodesii se říká, že je
školou trpělivosti, vytrvalosti a svědomitosti, a těchto
vlastností našim výkonným geodetům a inženýrům
nikdy nechybělo. Bylo by si však přáti, aby z našeho
vysokého učiliště vycházeli též theoretičtí pracovníci,
kteří by byli s to účinně přispěti k dosažení ušlechtilého cíle sledovaného Mezinárodní unií geodetickou a
geofysikální. Poslání Unie a veliký význam práce konané geodety a geofysiky v této vědecké instituci
sdruženými velmi pěkně vystihl president Unie,dánský profesor-meteorolog de L a c o u r, na washingtonském kongresu konaném v r. 1939, právě ve dnech,
kdy rozpoutávala se válka nedávno skončená. Pravil
tehdy:
»Pole činnosti Unie se vztahuje nejen na kůru
Země, ale zasahuje i do hlubin oceánů a proniká
do nitra zemského. Nad Zemí se rozpínají její
zájmy azurem nebes až do oblak, kde v záři slunečního jasu a za třpytu hvězd se tvoří miliony iontů.
Kdo a co vládne v oněch končinách, co řídí větry
a oblaka?«

»Geodetická a geofysikální unie pracuje nejen pro
blaho 2000 milionů lidí žijících dnes na Zemi, ale
i v zájmu a na prospěch pokolení budoucích. Spoluprací všech se stará, aby lidstvo se mohlo těšiti
dobrodiní naší planety zkrášlené zářivou korunou
,polárního světla, modrozelenými o~eány a zasněnými sopkami, pomníky to zrodu naší skvělé
hvězdy.«
A k těmto slovům dovolte mi připojiti přání: Kéž
ke stejnému porozumění a ku stejně svorné spolupráci, jakou konají představitelé a zástuPci vědy v Unii,
dojde i mezi celými státy a národy, aby lidstvo mohlo
v klidu a míru těšiti se z krás a užívati darů naší milé
planety.
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V 7. a 8/1947 čísle'Zeměměř. obzoru apli"kujeDr. Vy "kutil Boltzovu metódu na isté prípady vyrovnania
výšok trigon..ometrickej siete. V ,článku doleuvedenom pojednávam o výškovom meraní a vyrovnaní meračských
bodov, ktore tvoria zákkuJ, k podrobnemu meram~u, t. j. polygonálnych sietí, PTi použití polárnej meračskej
metódy.

Chybám z veličin vah, ktoré priamo meriame, pri~
Pri výškovom meraní má polárna metóda široký
pkruh upotrebenia, na čo chcem v následujúcom člán~ súďme hodnoty ± 0,01 m a chybe z v~rtikálného uhla a,
za predpokladu, že ho pozorujeme
oboch polohách
ku upozorniť.
Pri podrobnom meraní, v prípade, že pracujeme po- daIekohl'adu strojom o DOnickej dif~rencii 20", hodnotu
rovnakú
tejto
nonickej
diferencii,
teda
lámou metódou, mažeme výsledky merania priamo
ma" = ± 20". Potom rovnica (2') bude:
použíť pre výpočet podrobných bodov a sostrojíť aj
vrstovnicový plán. Pre výpočet prevýšenia použijeme
D
20"
M L1v = ± --.
-± 1 += 1
(3)
priamo údajov z uhlového zápisníka, kde zapisujeme
cos2 a [l'
zmeranú dl'žku a pre jej redukciu výškový uhol, ktoa Jej vyčíslením pre niektoré hodnoty D a a dostarýchto veličín upotrebíme pre výpočet spomenutého
neme:
prevýšenia. Ciel'om toho odmeráme ešte výšku stroja
na stanovisku a výšku signálu, v našom prípade výšD = 150m ± M,.
D=200m
± Me
a"
ku dial'komernej late, ktorú mažeme voliť ko~ant0
1
0,0135 m
0,0194 m
nú, a prevýšenie je potom dané známým vzorcom:
100
0,0140 m
0,0199 m
1-k
200
0,0154 m
0,0220 m
,1 V =Dtga
+_-D2+V-h
(1)
2r
0
0,0258 m
0,0181 m
30
pričom člen pre opravu z refrakcie a padania terénu
0,0271 m
4500
0,0387 m
pre krátkosť do úvahy prichádzajúcich vizúr a poz tabul'ky vidíme, že chyba M L1,. rastie 50 vzdiaŽ8.dovanú presnosť neuvažujeme, nakol'ko na pro pre
lenosťou
D a uhlom a. U strán polygonových poradov,
vzdialenosť 200 m obnáša ešte len 0,003 m.
kde priemerná dlžka strany býva 140 až 200. in, maMeračským základom pri polárnej metóde je zpražeme teda očakávať teoretickú maximálnú chybu
vidla polygonová sieť, ktorú musíme preto pre výško± 0,03 m až ± 0,04 m pri zámere max. 45°, a s ohl'avé meranie tiež výškove určiť. Potrebné veličiny
dom na hodnoty m·, m" podľa rovnice (3) spolu
k výškovému U1'Čeniupolyg. bodov meriame súčasne
± 0,05, rešp. ± 0,06 m. Vidíme teda, že aj pri. strmej
s observáciou siete, čo je vel'mi účelné, najmii. v terénu
vizúre a dl'žke strany ešte 200 m nevybočíme zo žia50 značnými výškovými rozdielmi. Pri výpočte prevýdanej presnosti, keď sme dodržali žiadané podmienky
šenia jednotlivých polygonálnych hodov použijeme pomerania.
tom zjednoduchšeného vzorca (1).
Zo zmeraných veličín a, D, v, a h vypočítame poto~
Výškový výpočet polygonového ťahu, rešp. celej siepodl'a rovnice (1) výškové rozdiele a ich algebraickým ,
te prevedieme potom podobným sposobom, akým popripočítáváním od počiatočného bodu počnúc výšky
čítame polygonovú sieť, t. j. vypočítame výšky v pojednotlivých bodov v ťahu.
radoch hlavných, zauzlených a vedl'ajších. Pri výVyrovnanie poradu prevedieme podoJ:mým spOsopočte hlavných ťahov pripojujeme sa zpravidla na
bom, ako pri výpočte poradu situacného. Odchylku,
body trigonometrické, ktorých nadmorská výška, určená meraním v sieti piatého rádu je daná (vo vý- ktorá sa nám na konci výpočtu objaví
pisoch z triangulaěného operátu) s presnosťou asi
± 0,05 m. Ak žiadame, aby v tých istých medziach
bola stanovená aj výška polyg. bodov, vyšetríme si musíme vyrovnať na jednotlivé výškové rozdiele, tak,
podmienky presnosti, ktoré musíme pri meraní do- aby bolo
držať, aby sme stanovené medZe presnosti zachovali.
Ak máme rovnicu (4') splniť, uvážme obecne, že
Ciel'om toho diferencujme rov. (1), neuvažujúce
hodnoty neznámých výškových rozdielov xl> x2, ••• x,,,
druhý korekčný člen a máme zapredpokladu, že vzdiapre ktoré sme pozorovaním dostali h'odnoty l" l, .. ln
lenosť D (polygonálna strana) je určená s dostatočnou
o vahách p" p, ... Pn majú dať spolu výškový rozdiel
presnosťou, rovnicu:
;j V KP, ktorý označme literou s a platí potom podD
mienka:
d d V = -::::::::;r
da
dv- dh
(2)
Xl
,'1)2
xa • " • Xn - S =
5
cos2 a
Nakol'ko ale platí tiež obecne
Ak prejdeme od diferenciálov k chybám, dostávame:

v

+ +

+

M dv= ±~ma+mv~mlt'
cos a

(2')
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dostaneme substitúciou
rovnice závislosti
171

(6) do rov. (5)

+ 172 + Va + ... Vn + U = O

KC!eficienty opráv sú tu a1

a2

=

=

aa =

(8)
... an =

NakoYko váha výškového rozdieYu je odvislá od
vzdialenosti D, zaveďme v rovnici (10') s ohYadom na
túto okolnosť pri výpočte opráv teda aj vzdialenosť
a konečný vzorec pre opravy bude:

1 a
U

==

súčet [qaa]
normálná

pretvorené

[q]

= [~],

teďa jedna jediná rovnica

VI/

P
[q]K+u=O

(9)

čiže v DaŠOmprípade, ak zavedieme obdobné oznaěenie
ako pri výpočtochf súradnícových
Ov

ou
~••=qn.1.K=-qn

[q]

(10)

a vyrovnané pozorovanie

u
Xn=ln-qn

Výraz

[p

má

v]

V

v

[q]

(11)

našom

prípade

hodnotu

u2
[pvv]=[uK]=uK=

[q]'

a nakoYko r = 1, bude podYa zásad vyrovnávacieho
počtu chyba v jednotke váhy
'+V[PVV]

=-

p

NakoYko je

P

V [q]

-

konst

= --;I

q

,

I
bude
konstq

= --

P

1

=- ;

.AV

+
+ ... Pnln
+ + + ... Pn

PI II pzl2
X = ----.-----P [ P2
Pa
pre váhy zjednoduchšený
mtl funkciu

= Xl

vzťah Pil

[p I]

2

=f

X2,IX3,··:

af

Mx

• "

1
[1]
---P Xn PX

V našom prípáde potom, ak váha jednoho výškového

= ~ bude

podYa horeuvedeného:

1

- = Dl + D2 + ...

P

=

+mx,/

+ ... mxn

2

=±

V~

mx2

-

= ±

mv

[s]

Vn'n'

n

v poradu. Potom
1
200

a móžeme ho upotrebiť pre rózné držky zámer. Uvedený vzorec však vyplývá z teoretických úvah, pre
maximálne prípustné odchylky; pre prax berle sa
zpravidla 2~, 5- až 3-násobok hodnoty teoretickej, teda
pre trojnásobok dostaneme
- [8] 1
Ml'= ± 3.mv
n'200

Vn.

n

a z toho: P

± Vmx/'

'.

a vzťah pre váhy:

rozdieYu je Pn

=

Mr

2

Xn)

za prepokladu, že chyby mx sú rovnaké. Aby srne aplikovali náš prípad, uvaŽUjme pre výpočet stredných
chýb chybu v poradu o stranách rovnako dlhých
200 m a o výškových uhloch do max. hodnoty 20°,
45°, 60°, ktoré sa postupne rovnajú 0,042 m, 0,059 m,
0,098 m. Podl'a horeuvedeného vzorca bude teda pri n
výškových rozdieloch chyba Mv = ± mv -Ifi, čiže pre
porad o výškových rozdieloch do max. 20° =
= ± 0,042. Vn, ,a podobne pre 45° Mv = ± 0,059.
a konečne pre uhly do max. 600 M [' = ± 0,098 .
Tu predpokladali sme rovnakú držku zámery 200 m,
aby sme mohli však upotrebiť vzorec aj rózne zámery,
[s]
1
[s]
.
zavedme dó vzorcov faktor
200 ' kde
je pne-

a x2

1
1
1
----+--+
P - P Xl
PX

(Xl' X'2' Xo' •••

merná držka vizúry (polyg. strany)
dostane vzorec tvar

af

--=1,

a Xl

=f

n'

xn)

bude:
--=1,

?L = Xl + x2 + xa + ...Xn

Vn.

= ~ ' lebo ak má·

(Xv

d,.
[LI,.] [S]

V;

[P]

"

+ x + xa + ... Xn

Sn

podobne, ako hore, parciálné diferenciále funkcie podra jednotlivých premených rovné jednej a vzorec pre
strednú chybu

•

Podobným spósobom budeme postupovať pri výpočte
výškového uzlového bodu, ktorý bude zpravidla totožným s uzlovým bodom polygonového poradu; zavedieme len vo formuli pre obecný aritmetický stred

= -.1 VKP'

čo je vzorec po<lObnývzorcu pre rozdelovanie súradnicových odchyliek.
Bolo by ďalej rozriešiť ešte otázku, s akou presnosťou musíme výškové meranie prevádzať, aby bolo pre
danú úlohu v určitých dovolených medziach. Na začiatku článku bolo uvedeno, že 'chyba v jednom prevýšení je závislá na dYžke zámery a velikosti vertikálného uhla. Aby sme stanovili chybu pre celý porad,
uvážme, že chyba z jednoho stanoviska prenáša sa
ďalej a máme potom podYa zákona o prenášaní chýb
pri Obecnej fuDkcii tvaru:
'

+_u_

r

konst
k oust q a rovnlCU
"
. 'ť
--=
oprav mozeme be Ž upraVl
P
na tvar:
[u]
Vn = -ln [lf
(10')

X

D" [I] [D]

= -ln.

Dn

=

[D]

1·"

[D]. (13), čiže vzťah už uvedený. rre

numerické počítanie upravíme ho na tvar p = 1[~ .

Ako sma už spomenuli, výšky trigonometrických
bodov sú určené s pr~nosťou asi ± 0,05 m, tútookolnosť budeme vo vzorci rešpektovať tým, že celkovú
neistotu -10 cm pridáme v absolutnej hodnote ako
adičnú konštantu, a týin prejde vzorec na tvar:
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-------------------------------------

I. Pre terén rovinný,. 9<> 20°:
-

Ov = ± 0,126.

II. Pre'terén

ý'n.-;z'

1
200

+ 0,10

m

kopcovitý, do 45°:

+

Ov = - 0,177 .

m.

[s]

•
y

r

n.

[s]
1
n'
200 + 0,10 m

Pre terén horský, nad 45():
,
+

Ov = - 0,294.

•

r

[s]
1
n· 200 + 0,10 mj

y7b.

Na príklad, v rovinnom terénu, pre porad o 16tich
straná.ch a dl'žke 2400 m podl'a vzorca I. bude:

ý'n=4;

[:]=150;

[:]'2~0=0,75

a teda Ov = ± 0,478 m; pre ten istý prípad podl'a
vzorca II. Ov = ± 0,631 m. Vzorce I., II. a m. možeme podl'a povahy terénu kombinovať, adičnú kODŠtantu pripočítame však raz k základnému vzorcu.
Vo vzorcoch I., n. a m. ak prevedieme naznačené'
POČetné dkony dostaneme:

I. pre terén rovinný do 20°:
+

Ov = - 0,000630

n.

pre terén kopcovitý do 45°:
+

Ov = - 0,000885

m.

[s]
V+ 0,10 m
n
.

[s]
Vn
+ 0,10

m

čo sú konečné vzorce pre výpočet dovolených odchyliek. V praxi zpravidfa sa bude jednat o použítie vzorca I., výnimoěne ešte vzorca II.; vzorec m. prakticky
nepríde do úvahy.
Na Slovensku sa výškové meranie polygonálnej sieteprevádza až od roku 1943; úradné formuláre pre
vÝPOČet výšok a vzorce pre dovolené odchylky neholy
'však vydané ani stanovené. V prevedených už meraniach odchylky vo výškových uzáveroch neprekročujú
však medze podl'a horestanovených vzorcov I., príp. II.
Postupuje sa pritom tak, že ihned' pri observácii hori-'
zontálných uhlov v polygonovej sieti merajú sa ~účasne aj veličiny potrebné pre výpočet výšok, pričom ciel'om pre pointáciu vertikálného uhla je rozhranie nonia
a delenej stupnice dialkomernej late, takže výšku signálu čítame priamona
stupnici vertikálnej tyče late.
Nepriaznivo pOsobí tu však vibrácia vzduchu, ale nie
tak škddlivo ako pri čítaní dl'žok, a prevedené merania
ukázali už hospodárnosť a dostatočnú presnosť výsledkov.
Výškove určené polygonové body, štabilizované a
zakreslené v katastrálnej
mape, boly by cennou pomockou pri fotogrametrickom,
a najma topografickom
mapovaní, ktoré používá ako podkladov katastrá1ných
máp, lebo sÚČRSneso situačnou kresbou prevzal by sa
spol'ahlivý základ s dostatoěnou presnosťou výškove
určených bodo\". Prave tak výhodný je tento spOsob
pre' urOOvaní výšok vlicovacích bodov pri fotogrametrii.

pre terén horský, do 60°:
+

Ov = - 0,001470

[s]

Vn + 0,10

Použitá
Ů

m

R

literatúra:

u ř í k: Počet vyrovnávací. Praha, 1936.
y š a v ý: Praktická
gemnetrie. Praha, 1942.

Všechny obory hospodářské činnosti 'fJ'f'O'V6ály koncem roku 1947 rekapitulaci 8Vé práce za prvou poli>vínu dvouletého plánu. Také čs. zeměměřictví při8pe'10 S'l5ýmpodílem obec?lémuúaili. lIZe, jak si počínal zeměměřický úřad.
.,
Působnost zeměměřického úřadu je vymezena vládním nařízením č. 298/1942 Sb. ve znění vládního nařízení č. 272/1944 Sb., jejichž platnost byla rozšířena
a prodloužena zákonem č. 195/1946 Sb. na celé území
země České a Moravskoslezské, a až do doby vydání
zákona o soustředění zeměměřické služby.
Jeho činnost týká se zejména vybudování a udržování základů polohopisných (triangulace),
zahrnujíc
v to měření astronomická na základních trig. bodech,
základů výškopisných (nivelace), zahrnujíc v to tíhová měření podél nivelačních pořadů, zaměření a udržování státních hranic, mapovací práce ,použitím všech
metod (včetně fotogrametrie),
práce kartografické,
reprodukční, tiskové a další jiné.
Přesto, že zeměměřická služba není přímo uvažovázákonu Č. 192/1946 Sb. o dvouletém hospodářském plánu, jsou na ni v rámci tohoto zákona kladeny

na·\"

velmi značné požadavky, které je nutno zpracovati
dříve, neboť slouží jako podklady k vlastnímu provedení technických ,úkolů, daných uvedeným zákonem.
Zeměměřický úřad Inimo prací v oboru své pťlsobnosti se dále zúčastnil celostátních naléhavých úkolů,
spojených s osídlováním a scelováním v pohraničí,
pro kteréžto práce zapújčil ministerstvu
zemědělství
celkem 51 zeměměřických inženýrů a 62 pomocných
techniků. Scelovántpozemků
bylo provedeno na jižní
Moravě ve 38 katastrálních
územích o výměře
52000 ha, z nichž bylo podrobeno úpravě 37000 ha
o 150 000 parcelách; dotýkalo se 5500 osídlenců a
350Ó staroused1íků. V tomto případě splnil úřad více
než sjednaný ,požadavek, neboť mimo vyhotoveni grafického přídělového plánu, provedl ještě vytýčení a
omezníkován{ scelených pozemku, a splnil tak progI'aJD
nad 100%.'
"
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Použití personálu pro tento důležitý bůdovatelský
program mělo podstatný vliv na pracovní program
ve vlastní působnosti úřadu.
V roce 1947 byly vykonány tyto práce vyplývající
z požadavků dvouletého hospodářského plánu:
I. V oboru geodetických
(triangulace) :

základů

polohopisných

1. v základní síti délkově zaměřena a úhlově připojena geodetická základna u Chebu v délce 4,4 km;
2. v jednotné trigonometrické síti vybudována trigonometrická síť II. a III. řádu podél severozápadni
státní hranice v oblasti Jáchymov-Cheb a provedena
podrobná triangulace pro:
a) přehradu u Steinu na Ohři,
b) rekonstrukci železniční sítě v Chebu,
c) připojení důlní sítě v oblasti Jáchymovských
dolů,
d) přehrada u Lipna na Vltavě.
II. v oboru geodetických základů výškopisných
(přesná nivelace):
1. v základní síti:
a) vybudovány nově celkem 4 základní výškové
značky u Teplic, 2elezné Rudy, Krnova, Bojkovic a
zvláštní zajišťovací bod u Stramberka;
b) zaměřeny a připojeny základní výškové body na
pořady základní sítě u 2erovic, Svárova, Mráče, Vrbatova Kostelce, Zelezné Rudy, Teplic a Bojkovic;
c) zaměřeny pořady základní výškové sítě po sil~
nici Cheb-Zel. Ruda, Zel. Ruda-Budějovice, TepUee-Liberec,
Liberec-Nymburk
(doměřeno), Liberec-Ceská Skalice, Bílý Kostel-Hrádek
n. N., Paseky-Nový
Svět, Cheb-SchOnbach, Ruzyň-Slaný,
Staré Ouholice-Slaný, v celkové délce 672 km;
2. ve zhušťovací síti:
a) připojení a zaměření cejchovací základny na
Ještědu;
b) připojení 4 vodočtů Parkfried, Březí, Vyšší Brod
(Vltava), Hostinné (Labe);
c) připojení žel. sítě v Chebu;
3. v místní výškové síti provedena revise v 17 případech a převzato 14 místních výškových sítí do jednotné sítě zhušťovací;
4. periodická revise výškových
v zemi Moravskoslezské.

bodů

dokončena

III. V oboru astronomie a zemské tíže:
1. zaměření šířky a délky a azimutů na bodech základní trig. sítě Třebouň a Dyleň v Cechách. Určení
azimutů na zákl. trig. bodě Třebouň, Dyleň a Skapce;
2. připravné práce pro tíhová měření v r. 1948 podél nivelačních pořadů v délce 1000 km.
IV. V oboru hraničních (delimitačních) prací:
1. revise a přezkoušení hranic čsl.-barvorských a
jejich markantní vyznačení, v délce 356 km s 5638 h~niČTIÍIniznaky;
2. revise hraničrií demarkace hranic čsl.-sovětskýc~,
v délce 98 km s 375 hraničními· znaky a vyčištění hraniČÍ1íchlesních průseků.

V. V oboru mapovacím:
1. zaměření severního úseku odersko-dunajského
projektu v rozloze 199km2 pro vyhotovení technické
mapy v měřítku 1 : 5000;
2. zaměření jihočeského území· grafitového v rozloze 100 km2 pro vyhotovení technické mapy v měřítku
1 : 10000. Tyto práce ib~ly pro nedostatek finančních
prostředků koncem září zastaveny;
3. dokončeno zaměření území u Koněprus pro vyhotovení mapy v měřítku 1 : 5000.
VI. V oboru fotogrametrie:
1. dokončení prací pro využití vodní síly na horní
Vltavě, v prostoru přehrady Dívčí Kámen;
2. vyhotovení fotoplánů v měřítku 1: 5000 a
1 : 10 000 pro přehrady v prostoru Frimburk-Lipno;
3. vyhotovení podkladů pro technickou mapu
1 : 10 000, část jihočeského prostoru oblasti HořiceCeský Krumlov v rozloze 40 km2•
VII. V oboru dohlédací služby: přezkoušeny výškopisné práce (podklady pro upravovací plány) vykonané civilními techniky a placené z veřejných prostředků s výsledky zobrazenými v měřítkách 1: 500,
1 : 1000, 1: 2880 a 1: 5000. Celkem ve 41 obcích
s úhrnou výměrou 11 966 ha.
VlIl. V oboru kartografie:
1. vyhotovení letecké mapy Evropy v měřitku
1 : 500 000 pro ministerstvo dopravy v Lambertově
konformním kuželovém zobrazení, vyhotoveno 11 listů
a 14 listů je v práci;
2. vyhotovování podkladů pro souborné veřejné mapové dílo v měřítku 1 : 50 000 pro hospodářské a kulturní plánování krajů a oblastí podle požadavku státního úřadu plánovacího, ministerstva techniky, ZNV
a pod.; vyhotoveno 6 listů této mapy;
3. vyhotovení rozboru map v měříktu 1 : 75 000 pro
plánovací účely ZNV v Cechách do 6 desek (1. hranice politických obcí, hranice soudní a správní, 2. situace, 3. vody, 4. lesy, 5. terén, 6. názvosloví), z nichž
potřebným soutiskem je možno vyhověti kterýmkoli
potřebám plánovacím;
4. vyhotovení podkladů map vyhovujících hospodářským a kulturním plánovacím požadavkům jednotlivých zemí a celého území státu a pod. Jde hlavně
o mapy v měřítku 1: 200000, 1: 500000, 1: 1,000000;
5. vyhotovení jiných naléhavých kartografických
prací, .vyplývajících z hospodářského a kulturního
plánování ONV, MNV,případně jiné územní organisace
·a pod.
IX. V oboru reprodukce a tisku:
1. tisk vlastních map, vyhotovených v odboru kartigrafie a ostatních odborech zeměměřického úřadu,
zejména v odboru mapovacím a fotogrametrickém,
příp8dně vyhotovených pro jiné resorty;
2. tisk map, vyhotovených jinými státními úřady,
ústavy apod. a sloužících jejich potřebě nebo zájmům
veřejnosti (na př. železniční a letecké mapy pro ministerstvo dopravy, geologické mapy pro geologické
ústavy; ísothermické mapy pro státní ústav meteorogický, různé mapy pro školní účely a. školního atlasu
pro státní nakladatelství atd.) ;
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3. tisk technických tiskopisů pro vlastní potřebu,
jakož i potřebu jiných státních a veřejných úřadů a
ústavů. Vyhotovení registračních a limnigrafických
papírů, náčrtů a pod.;
4. činnost reprodukce a tisku promítnutá do čísel
jednotlivých úkonů, jeví, se takto:
a) ve fotoreprodukci bylo zhotoveno 3326 fotografií, proyedeno 997 retuší a 2313 kusů kopií;
b) litografie provedla 1070 kreseb na deskách;
c) tiskárna vyhotovila 2959 přetisků a 25 599 tisků;
d) v sazárně založeno 529 sazeb a vytisknuto
223 538 tisků;
e) ve strojovně založeno 1164 desek a provedeno
6,4~ 337 tisků.
Úkoly stanovené požadavky dvouletého plánu a přikázané jednotlivým pracovním oborům v prvním roce

"Stav evropských

dvouletky byly splněny v oboru geodetických základů
P<llohopisných a výškopisných, tíhového měření, prací
hraničních, fotogrametrických, kartografických, reprodukčních a tiskových na 112%.
Jen v některých oborech pracovních pro finanční
obtíže a nedostatky personální byl plánovaný úkol
splněn pouze na 95% (v oboru astronomie a části mapovacích prací). Uvážíme-li, že úkoly spojené s osidlováním a scelováním pozemků a práce v ostatních oborech byly splněny nad stanovený program a shrneme-li
tak celkově činnost za rok 1947, můžeme říci, že zeměměřický úřad v prvém roce dvouletky splnil svůj
úkol nad 100%.
V dobrovolné práci pro výstavbu republiky odpracovali zaměstnanci zeměměřického úřadu celkem
32 835 pracovních hodin při uhelných a zemědělských
brigádách.

li článku:
geodetických pra~i po druhé světové válce"".
526(4)

Zeměměřický úřad, jako kompetentní, činí k článku Ing. úr. Václava Elznice »Stav evropských prací po
druhé světové válce«, Zeměměřický Obzor, ročník 8/35, číslo 10, některé výhrady, pokud se onen článek dotýká, základů ,čsl. jednotné sítě katastrálni.!)

a) Na str. 147, v odstavci jednajícím o geografické
poloze a orientaci sítí, stojí: V tomto směru máme po
ruce nejméne oficielních zpráv, snad často tajených.
Tak na př. teprve v r. 1941 se dovídáme (zde uvádí

autor pramen: Buchar, Měření azímutů na území býv.
československa v letech 1924-1938, Pral:la 1941), že
jednotná síť Československa po srovnání s výsledky
přímých měření astronomických jest nejen posrunuta ..

Nesprávné je tvrzení, že údaje týkající se stočení a
obou posunů sítě jsou veřejnosti známy teprve od
r. 1941, a proto je také lichá domněnka, že existoval
úmysl zprávy tajit. Dr. Buchar sám na str. 20 své,
dříve citované publikace odkazuje na článek Dr. L.
Beneše,z) ve kterém jsou' všechny postrádané prvky
stanoveny po úplném zhodnocení (1930) nového astronomi~kého měření V. Z. Ú. z let 1925-;.-1927 na Podkarpatské Rusi. Mímo to, v článku ing. Křováka3) je
podobná studie provedena již v r. 1928.
V témže odstavci se tvrdí, že nemělo být zapomínáno na tížnicovou odchylku základního bodu sítě, zejmé-

1927 -;.-1930 a 1937 -;.-1938 v čechách a na Moravě, v letech 1930-:-1937 na Slovensku. Výsledky měření azimutů z let 1925+1927 publikoval dr. L. Beneš,5) výsledky ostatní Dr. Buchar. Naproti tomu stojí fakt,
i.e základní trigonometrická síť katastrální byla již
V roce 1927 vyrovnána a stanovena.3)6) Nebylo tedy
možno využít měření VZÚ v době vzniku sítě, zejména ne měření rozprostřeného po celém území státu.
b) V odstavci na str. 147, ve kterém autor jedná
o rozměrech sítí a o délkových diferencích na styčných stranách triangulací různých státu, čteme: S těmito těžko poclwpitelnými poměry se však shledáme
i v pracích nejnovějších. Tak Československo převzalo
pmt:te měřené hodnoty rakouské triangulace a po dopměni východní části z jediné základny josefovské
počítalo znovu vlastní jednotnou trigonometrickou
síť
I. řádu až k Jasině téměř 1000 km vzdálené. O roz-

'měru sítě rozhodly geodetické zeměpisné souřadnice
42 totožných trigonometrických bodů vojenské triangulace I. řádu v Čechách, nikoliv přimo josefovská
základna. Jak tato síť vyhovuje kolektivu všech tří
na, když na celém území bylo dosti bodů určených
as!ronomicky Vojenským zeměpisným ústavem. Podle
starších základen ležících v jejím obvodě, je dáno
článku I'ng. E. Dvořáka') započal VZÚ pokusně s mě- zmenšením 1,87 mm/km,') což je příznivější 'poměr
než 1 : 500 000. Protože jsou to základny chebská, jořením zeměpisných souřadnic v r. 1923. Pak přišlo na
řadu již zmíněné měření podkarpatské (z let 1925 a,ž sefovská a szatmárská, byl tím dostatečně ověřen roz1927) vyhodnocené na rozhraní let 1929 a 1930. Mě- měr sítě.
ření azímutů pak pokračovalo takto: v letech 19.2'!,

n.

J.) Doslovné citáty z autorovy

práce jSORtištěny kur-

sívou.
'l\) Plk. Dr. Lad. B·e n e š: O volbě základního
trigonometrickou

sit

Československé

republiky.

zpráva V. Z. n., svazek X., Praha 1930.
3) Ing. Josef K ř o v á k: Československá

bodu pro

Výroční

,5) Plk-: V. Z.
v. v. Dr. L. B e n e š: Měření poledníkového oblouku od Severního moře Ledového k moři
Středozemnímu
mezi poledníky
200-500
východně
od
Greenwiche. Masarykova akademie práce, Praha 1936,

spis-&vědeckých č. 59.
6) Ing. Josef K ř o v á k: Geodetické

trigonametrických
bod'l1, Její geodetické
zení. Zeměměřický Věstník, Praha, roěník 1928.
4) Mjr. V. Z.
Ing. Emanuel D v o ř á k: Šířková a
délková astronomická
měření na Podkarpatské Husi. Vý-

základy polohopisné a Jednotný zobrazovQcí zpiisob Československé republiky. Zeměměřický Věstník, Praha, ročník 1938.
. 7) Ing. Josef K ř o v á k: Volba směru, rozměru a polohy nové základní trigonametrické
sitě Čsl. republiky
na Besselově zemském elipsoidu. Zprávy veřejné služby

roění zpráva V. Z.

technické, Praha,· ročnik 1927.

základní sit
základy a zobra-

n.

n., svazek

X., Praha, 1930.
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Srovnávaeístudle
dvou nomogramů pro stanovení směrovt~h ,oprav z ex~entrleit7.
Článek Ing. Dr. Oldřicha Války »lsoplety pro výpočet oprav z excentricity«,
uveřejněný
v Zeměměřickém
Obzoru dne 25. června 1947 dal mi podnět k tomu, abych porovnal jimnavržený
nomogram a jim uvedené po4"ovnání s mým diagramem '(nomogramem) nejen jak jej v jeho nejjednodušší
úpravě používá instrukq,e A, ale
.také jak mftže býti vyhotoven, aby nebylo k němu třeba ani odpichovacího kružítka.

Úvodem předešlu účel a podstatu. konstrukce svého
nomogramu, jeho rnzné úpravy, využití a pracovní postup.
Můj nomogram vznikl v roce 1922z potřeby triangulátora v poli opatřiti si rychle, přesně a přehledně
opravy směrů vyplývající z excentricit cílů zaměřovaných bodů, případně i z excentricit stanovisek měřického stroje pro kontrolu uzávěrů trojúhelníků na 1800
(resp. 200 gr.).
Uzávěrkou trojúhelníků po centraci se totiž ověřuje
nejen správná funkce použitých úhloměrných strojů, ale
také vyšetření centračních prvků na trigonometrických
bodech, neproměnnost centračních prvků během polních
prací (dobrá signalisace) a bezvadný pracovní výkon
měřických pracovníků v poli všech služebních složek.
Bylo žádoucí, aby nomogram dával v podrobné trlangulaci spolehlivé výsledky pro větší excentricity na 1",
pro malé ~xcentricity na 0,1", v trigonometrické sítí
vyšších 'řádů na 0,1" pokud se týče až na 0,02". Nomo,gram měl také kontrolovati početní práce centrační po
návratu z polních prací.
Sestrojení diagramu (nomogramu) vychází z jedno-duché hodnoty tg 1"/1 km = 4.8481mm, pokud se tý~e
hodnoty tg 1"/1 km = 1,5708mm.
Sestrojí se takto: Na osu nomogramu, jíž je zároveň.
nulová. čára směrových oprav a měřítko vzdálenosti
v km 1:20.000,se v 5 km vztyčí kolmice, na kterou Od
'Osy nomogramu se vynese 48.48mm t. j. 10"/5kl)1 nebo
praktičtěji, ve vzdálenosti 5.156,63m· se nanese na kolmíci 50,00mm t. j. 10"/5,156km pokud se týěe 20"/5,156km.
Tuto úsečku lze pak po 5 mm rozdělití na 1"/5,156 k~,
neboli na 2"/5,156 km. Rovněž tak učiníme s dalšími
úseky až do 60" nebo do 120". Přímky spojující tyto úsekové body s počátkem nomogramu dávají již geometrické
místo stejných směrových odchylek. Shoda údajů oprav
(1" = 2") se získá volbou měřítek exentricit, pro šedesátinné dělení 1:5, pro setinné 'dělení 1:3,24.
Takto získaný nomogram v měřítku 1:20.000- jak pro
šedesátínné tak í setínné dělení kruhu - možno úpravou
měřítka k znázornění velikosti excentricity přímopoužítí
i pro měřítko 1.25.000;použije-li se pro znázornění excentricity měřítka 1:6,25 (1") pokud se tÝče 1:4,05 (2");
téhož měřítka pro měřítko 1:50.000(nové státní mapy),
kdy je třeba jen výsledné hodnoty bráti polovíční a pro
měř\tko 1:75.000,kdy je třeba výsledné hodnoty ~paměti
děliťi třemi.
Pro měřítko 1:100.000(základní triangulační list) lze
opět použíti měřítek excentricit, jaké jsou pro měřítko
1:20.000.V tom případě údaje nomogramu dělíme pěti
(opět z paměti dělíme 10ti a násobíme dvěma).
Nomogram má tří obměny v provedení:
1. Instrukc.e A. použila nomogramu nejednoduššího
provedení na tuhém papíru (a proto také jen jedné jeho
polovíny) v základním měřítku triangulačního
listu
1:20.000pro 'dělení kruhu šedesátiné i setinné zároveň..
Pomocné úkony jako je vynesení směru excentricíty. a
její délky do triangulačního náčrtu (kopie triangulačního listu) nelze přičítati na vrub centracL
Pro řÍZení triangulačních prací v poli a početních
prací v kanceláři je tak jakO tak třeba opatřiti si přehled trigonometrických bodů, měřených Směrľl a excentricit cílů i stanoví sek. Grafické centrace se využíje pro
kontroly, jak jsem již uvedl ve 3. a 4. odstavci této studie, dále pro kontrolu zápisníků o směrllch i pro rychlou kontrolu početních prací v kanceláři. Tedy není
uvedený úkon předběžným úkonem v pravém slova
smyslu poklid se centrací směru týč~.Kolmice se p'ři
žádné alternativě nomogramu nesestrojují,

Pracovní postup je tento:
Nomogram instrukce A je neprůhledný a přikládá se
hranou papíru, rovnoběžnou s nulovou čarou (má výhodu při odpicliování velmi krátkých úseček), na centrovaný směr a počátek nomogramu v prodloužení kolmice na hranu papíru se nastaví na necentrovaný bod.
Kružítkem se odpíchne vzdálenost koncového bodu excentricity od nulové čáry. Pak se přenese v kružítku
odpíchnutá vzdálenost z bodu, na němž centrujeme, do
nomogramu. Tím je pracovní úkol skončen pro jeden
směr, a jeho směrovou opravu. Je-li na bodě více excontricít (na cíl, stanoviska nebo stanovisek měř. stroje),
můžeme jednou polohou nomogramu vyřídit i tyto,
jsou-li nad nomogramem a to dalším přenosem prúmětů
excentricit do centrovaného bodu. Každý směr vyžaduje
zvláštní orientaci nomogramu.
2. Vyryjeme nomogram na celuloidu ze spoda negativně po obou stranách nulové čáry a vyryjeme zároveň
rovnoběžné přímky s odstupem 1 cm do nomogramu.
Pak po položení nomogramu nulovou ěarou na vyšetřovaný směr a umístěním skutečného počátku nomogramu
na bod necentrovaný čteme mezi rovnoběžkami odlehlost
excentrického bodu od nulové čáry a tutéž promítneme
pod centrovaný bod do nomogramu. Tím dostaneme přímo příslušnou směrovou opravu. Průhledný oboustranný nomogram má další výhodu, že jím lze při jednl)m
položení stanoviti směrové opravy všech excentricit
centrovaného bodu bez jakýchkoliv pomůcek.
3. Tentýž nomogram, ale bez rovnoběžkové sítě s nulovou čarou, přeměníme velmi snadno v odsuvný přístroj.
.
Je třeba jen hranu celuloidu asi 1 cm před počátkem
nomogramu, a kolmoJl na nulovou čáru pečlivě zbrousiti do přímky, ke které se přikládá trojúhelník nebo
pravítko tak, aby bylo lze nomogramem pohybovati
ve smyslu kolmém k nulové čáře.
Pracovní postup je velmi jednoduchý. Orientujeme
nomogram .0bvykIÝD:lzpůsobem a pak jej posuTiujeme po
svíslé hraně tak dlouho, až nulová čára nomogramu protiná excentrický bod. Tím se zároveň promítne centrovaný ,bod do nomogramu a můžeme bezprostředně přečísti příslušnou směrovou opravu. Obdobně, jak bylo
uvedeno u alternativy 2., v jedné poloze nomogramu
vyšetříme všechny excentricíty centrovaného bodu.
Článek Ing. Di'. Oldřicha Války obsahuje nepřímé
porovnání předností jeho nomogramu s diagramem (nomogramem) jak je uvádí instrukce A. Budiž proto
v následujících odstavcích porovnán jeho nomogram
podle právě předeslaného rozboru vlastností diagrllJIlu
instrukce A, rozšířeného o poznání jeho dokonalejší
alternativy 2 a 3.
Nespornou předností nomogramu Ing. Dr. O. Války
je možnost stanoviti součinitele směrových optav z excentrícity(pouze
jedné) pro všechny směry na centrovaném bodě při jedné orientaci nomogramu bez grafického
zobrazování excentricit.
Tato přednost je doprovázena následujícími nevýhodami: Nomogram' dává jen součinitele oprav, které nutno
násobiti pro příslušnou excentricitu konstantou. Nomogram je omezen jen na určité měřítko triangulač.ního
přehledu, není zároveň pro obě dělení kruhú. Nomogram
má svůj počátek ve středu, je proto jeho formát 2kráte
případně (porovnávaje s diagramem instr. A) 4kráte
v.ětŠí než je tomu u nomogramu autoro'Va.
NomogI'am Ing. Války nedává přímo hledané hodnoty
oprav. 'Vyžaduje .bezpodmíneěněpomůcek jako jsou n4sobné tabulkY, logaritmické pravítko, počítací stroj
pod. - nomogramy alternativy 2; a3. dávají opravt
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lený kruh opatřiti dělením jak setinným, tak i šedesápřímo, bez jakýchkoliv pomůcek, alternativa 1. používá
tinným).
jen jednoduchého odpichovátka. Tím v článku Ing. Dr.
Nomogram instrukce A je konstruován (alternativy
O. Války uvedené předběžné úkony nepnihledného no2 a 3 také) pro vzdálenosti trig. bodů až 6 km, umožňuje
mogramu autorova se omezují jen na přenos kružítkem,
tedy centrace také připojovacích směrů jednotné trigo.aníž by jiné byly skryty v poznámce »atd.«, u n6monometrícké sítě katastrální (průměrně asi 4 km), nomogramů průhledných se předběžné úkony vůbec nevyskygram Ing. Dr. O. Války pro tyto výjimky by nabyl (potují. Využití grafického znázornění excentricit pro jiné
čátek je ve středu nomogramu) neprakticky velikých
důležité účely nemůže býti uváděno jako přímá nevýrozměrů.
hoda diagramu ínstr. A, í alternativ 2. a 3.
Pokud se týče hromadných pracovních úkonů cenSestrojení nomogramu Ing. Dr. O. Války je neporovnatelně obtížnější než je tomu u nomogramů autoro- ·trací, bude nomogram Ing. Dr. O. Války oprotí jednoduchému nomogramu instrukce A o málo rychlejší,
vých; obzvláště na průhledném materiálu. Dělený kruh
oproti nomogramům na průhledném materiálu (celuv nomogralllu Ing. Dr. Války ztěžuje sestrojení a je
loidu) bezvýznamně pomalejší.
,pracný.
Touto srovnávací studií snaží! jsem se objektivně
Pokud se týče přesnosti výsledků, vyhovuje nomozhodnotití přednosti a výhody obou druhů nomogramů .
.gram Ing. Dr. O. Války praktické potřebě velmi dobře,
Lze bez nadsázky tvrditi, že oba velmí dobře vyhovují
nedosahuje však úplně přesnosti nomogramů auto) 0požadavkům přesnosti a pracovní hospodárnosti. Můj
vých a to proto, že odhad údajů mezi sbihavými kružnicovýmí oblouky nesoustředěných kružnic není nikd~- nomogram má výhodu 25letého používání, je pro obě
dělení kruhů, dává bezprostředně výsledky, je polovičtak přesný jako mezi přímkami, které odhadující oko
ních rozměrů a je pro všechny pracovní úkony sobětak nemýlí.
stačný.
Grafické znázornění excentricit v přehledu činí pra·
'<lovníúkon přehlednější, bezpečnější a po dobu pracovNomogram Ing. Dr. O. Války nedává bezprostředně
výsledky, vyžaduje vždy početní převod vyšetřených
ního úkonu kontrolovatelný. Těchto přednosti nomohodhot jinýmí pomůckami. Předčí můj nomogram ře'gram Ing. Dr. O. Války v takové míře nemá.
Nomogramy autorovy možno skutečně nazvati »uni- .šením theoretické podstaty nomogramu. Pro praktickou
potřebu bylo by jej lze nazvati převodni tabulkou pro
'versálnímí«,nomogram
Ing. Dr. O. Války lze konrůzné excentricity nebo opatříti k tomu účelu pomocný
struovati jen pro určité měřítko zmenšení přehledu ponomogram. Tím by odpadlo násobeni hodnot nomolohy trígonometríckých bodů a jen pro jedno dělení
'kruhu (lze dosíci stanovením násobných konstant a dě- 'gramu, a bylo by jej lze upravití i pro obě dělení kruhu.
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Také 17 če8kých zemích byro praktícky VYZkou8eno~í
poZárné methody pro l7ýš1«JváměřPn-íjak je
o ní uva2'ovát1Ol7článku Ing. Dr. J. Štěpána na jiném místě tohoto čísla. Autor podává zde své zkušenosti.
Zpracované výsledky měření vztahují se na jedno
katastrlÍlní území na Moravě, v němž byl pOz!,!mkový
katastr obnoven novým měřením. Území, v němž bylo
měřeno, má protáhlý tvar a není připojeno na pevné
body přesné nivelace. Z pokusných důvodů bylo proto
rozhodnuto navázati se na výškové údaje dané jednotné trigonometrj.,cké sítě po zjištění, že stabilisace
navazovacích bodů jsou v neporušené~ původním stavu.
Síť těchto bodů byla zhuštěna vsunutím dalších
sedmi bodů určených protínáním vpřed, výškově určených měřením zenitních vzdáleností z daných bodů
na body určované. Výškové měření bylo vykonáno
současně s horizontálním měřením, zpravidla kolem
poledne, kdy je výšková refrakce nejmenší. Při tom
byly měřeny výšky záměrné nad kamenem stanoviska.
Rovněž pak byly zjištěny výšky signalisačních staveb na určovaných bodech nad stabilisačními kameny,
z čehož pak byly do zápisníku převzaty patřičné výšky
cílové záměry nad kamenem. Měřeno bylo šedesátinným strojem Wild 3818 s indexovou libelou, vždy
ve dvou nastaveních a v obou polohách. Výsledky měření byly hned na stanovisku kontrolovány čtením
k zenitu. Výška kostela, určená do středu. báně,
byla' pomocnou základnou a pomocným nivelačním pořadem redukována na práh kostela, kde připojovací bod byl označen vytesaným křížkem. Pře·výiení byla měřena pouze. jednostranně, poněv~d;,

jak již uvedeno, tato práce byla toliko doplňkem měření situačního. Ze 16 výchozích výšek daných trigonometrických bodů nebyla udána výška pouze jednoho trigonometrického bodu; bylo ji nutno stanoviti
ze dvou měření na bodě čís. 5 a na sousedním trigonometrickém bodě. Předběžné výšky bodů určených
protínáním byly pak vyrovnány zavedením vah, rovnajících se reciprokým hodnotám délek stran. (Tabulka č. 1.)
Do sítě daných a nově u!'Čených trigonometrických
bodů byla pak vložena síť bodů polygonových. V uve.deném území bylo konáno optické polygonální měření.
Nebylo proto těžké sloučiti s touto methodou tachymetrickou nivelaci. Optické měření délek bylo rozkládáno vždy na dva úseky, takže výškový úhel se stanoviska na stanovis~ bylo nutno měřiti zvláště, se
současným znamenáním výšky stroje na stanovisku
a výšky latě na bodě určovaném .. Bylo měřeno vždy
v obou polohách s kontrolou čtení k. zenitu na stanovisku. Každý polygonový bod pak byl určován vpřed
'i vzad, aby bylo možno zhodnotiti vždy obě protisměrná převýšení. Výškové měření bylo vykonáno
vždy uceleně pro celý pořad, v dobovém rozpětí nejvýše 6 hodin, aby výškové refrakční zatížení bylo pro
pořad pokud možno totéž. Použito bylo, z nezbytí,
.setinného 1!Itroje J. J, Frič 5690 bez in d e x o vé
Ii b e Iy,což přes pečlivou rektifikaci bylo ,přece jen
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Tabulka

Číslo
bodu

I

I

Délka stran
v lan

1

1.3
1,1
2,0
1,5

2

č. 1.

I. Předběžné

I

výšky

I Vyrovnaná
výška
267,00

0.8
0,9
1,2

270,12
269,98
269.91

270.02

3

1,8
1,0
1,6
2,0

236,75
236,84
236,65
236,84

236.78

4

1,5
1,2
0,6

247,64
247.51
247,53

247,56

5

1,4
1,7
1,8

303,60
303.62
303,50·

303,51

6

1,6
1,1
0,6

368,98
369,05
368.92

368,98

1,2
1,2
0,6

396,74
396,68
396,69

396.70

7

as
)!-<
o

~
~S
'o> .;.:

~

267,03
267,05
26686
266.99

"

.g

::l
as
)!-<
o
"O

o
r;;

Q

zdrojem nahodilých chyb, jak patrno z tabulky č. 2,
při porovnání odchylek v uzávěrech výškových pořadú s příslušnou celkovou délkou pořadu. Na př,
pořad č. 18, při celkové délce 2 km a 11 určovaných
bodech má o<k:hylku v uzávěru rovnou ± 0,0 cm,
kdežto pořad č. 29 při celkové délce 400 m a 2 vložených bodech je zatížen v uzávěru -+- 12 cm. Je ovšem,
jisté; že velkou úlohu tu hraje i navázání pořadů na
body, jichž výšky byly určeny trigonometricky.
Rovněž pak bylo na závadu, že uvedený typ stroje
vyžaduje nutně určitou vúli mezi rektifikačními šrou~
by zenitního kruhu, aby bylo umožněno otáčení dalekohledu přesně ve svislé rovině. Mrtvý chod však
neměl velký vliv na proměnlivou indexovou chybu,
uvážíme-li, že nejmenší čtení stroje je 50". Přesto,
že výsledky jsou dobré, je jistě přesnější pracovati
výškově jedině se strojem s indexovou libelou,
Před vyrovnáním výšek jednotlivých bodú bylo
uvažováno, zdali se má vyrovnání díti v uzavřenýcq
mnohoúhelnících nebo v pořadech. Se zřetelem na
síť trigonometricky určených výškových bodú, stejnoměrně rozvržených po celém území, bylo rozhodnuto
pro vyrovnání v pořadech, shodných s pořady polygonovými. Tím bylo zárove~ vyhověno zásadě postupu z většího do menšího. KaMý pořad bylo
takto možno vyrovnávati S!lmostatně, mezi dvě;:
ma koncovými, výškově již určenými body. V jednot~
livých pořadech pak z příslušejících dvou protisměrných převýšení pro každý bod byl vzat střed. :li takto
vyšetřených převýšení bylo aritmetickým souětem
určeno celkové převýšení jednotlivých pořadú. Od~
ehylky v uzávěrech pořadú ± o .• získané rozdne~
výšek bodú koncových a poěátečních proti celkovým;
·shora zmíněným převýšením, byly pak rozdělen.y do
jednotlivých pořadú úměrně délkám jednotlivých _tran,
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29·
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

66

r::l;>

I

I

!

I

.'

1,3
0,7
1,9
1,2
1,6
0.5
1,3
1,7
0.5
0.7
0.5
0,6
0,7
0,9
1,3
1.0
1,9
2,0
0.6
1,0
1,0
0,6
Q,4
0,8
0,5
0,7
0,9
0,6
0,4
1,4
1,6
1,2
1,6
0,8
0,9
0.7
0,5
0,4
0,7
0,6
0,5
0,6
0,4
0,7
0,6 .
0.8
0,2
0,3
0,5
1,5
1,0
0,4
0,4
1,2
1,8
1,9
1,4
1.2
0,3
0,7
0,6
1,1
0.9
0,5
0,3
0.3

I

0-

~
;>

+1

>go=

as::l

S"g

I
I

i

~)S
~'~ S

...,.0

>~ť

~~<'>
o;>;>

~'2
8
4
13
8
10
3
11
10
3
3
4
4
3
5
8
5
12
11
3
7
6
3
2
4
3
4

-6

±O
+8
-5

±o
-3
+4
+7
-2
-7
+3
+4

±O

+5
-6
-12
+ 13
..

±O
-5
-7
-5

±O
-11

±O
±O
-9

5

±o

3
2
9
9
8
12
6

-1
+ 12

6
4
2
2
5
4
4
3

3
5
3
5
1
1
3
8
7
3
3
12
19
13
14
10
1
7
5
12
7
5
2
1

±O
-2
-7
-9
+4
-7
+ 10
-3
+10
+1
-4

±O
-6
-6

±O
~7

±O
+1

±O
-5
+2
+5

'±O
-2

±O
-1
-20
+10

±O
-3
+2
+3
-6
-13
+4
-1
-5
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Ing. K. \V e i s s ma n n: Genauigkeitsuntersuchungen
uber die rhytmischen
Radiozeitzeichen der Station
!iugby. (GBR. ). = 18 750 m, 16 kHz.) Die Rugbyperiode.
Mitteilungen aus dem Geodiitischen Institut der E. T. H.
Ziirich.
Autor podává zprávu o zkouškách, jimiž bylo neočekávaně zjištěno periodické kolísáni rytmických signálů britské stanice Rugby. Již první zkoušky prováděné "jednoduchými prostředky a předběžné vyšetřováni
podle Helmertovy zkouŠky znamének (počet znamének
+ a -, střídání znamének a sled znamének) ukázaly
přítomnost nějaké systematické chyby. Byla zjištěna
jakási periodicita spočívající v tom, že po· šesti časových
značkách se projevilo maximum. Pozdější důkladné
zkoušky však tuto periodu nepotvrdily a na místo ní byla
zjištěna perioda rovnající se 30 časovým značkám t. zv.
Rugby-perioda. Skutečnost, že se neprojevila již při
předchozích zkouškách nutno vidět v tom, že při jednoduchých pozorovacích prostředcích byly nahodilé chyby
v pozorování příliš velké ve srovnáni s chybami systematickými.
Při první ze dvou důkadných zkoušek n. III. 1943
provedených s podporou státních i soukromých ústavů
b~-lo použíto fotografické registrace na smyčkovém oscilografu. Na filmovém proužku 60 mm širokém a pohybujícíin se rychlostí asi 12 cm/sec byly registrovány tyto
tří časoměřiče:
1. Absolutně konstatní dvouvteřinový interval hlavních hodin geodet. ústavn,
2. Frekvence 50,1117 Hz ladičkového generátoru,
3. Rytmický signál stanice Rugby.
Dvouvteřinový interval hlavních hodin, kombinovaný
se sekundárním děličem frekvence, sloužil jako srovnávací časová základna.
Při druhé zkoušce 3. II. 1944 bylo užito katodového
oscilografu a jako časové základny frekvence 200 Hz
křemenných hodin. Rychlost filmového proužku byla
zvÝšena na 60/cm sec.
Z dokonalé shody výsledků obou zkoušek. časově vzdálených a naprosto nezávislých byly získány tyto definitivní uzávěry:
a) Jednoznačně byla potvrzena třicefirázová Rugbyperioda, kteta se projevuje jako komplikované kmitání
s relativně velmi silným útlumem. Na počátku periody
je rozdíl mezi signálovými intervaly před sudou a lichou značkou největší. Během periody se pak rozdily
vyrovnávají, aby· se na počátku nové periody celý zjev
znovu opakoval. Teoretická délka signálového intervalu
v čase středním je 08,9836. Při první zkoušce byly na př.
v deváté Rugby-periodě naměřeny tyto délky signálo'I'ho intervalu počinaje intervalem před 233 značkou
08,9842
9832
9854
9779
9848

08,9910
9740
9899
9772
9876
9838
9808

9814
9874

9814

9860
atd.

bl Při oll,ou zkouškách se projevilo t. zv. pokulhávání
.,-rázů, spočívajících v tom, že v prvním případě byly
, redukované časy lichých rázů vždy Větší, V druhém
vždy menší.
I po tomto zjištění není třeba míti obavu z užití signálů stanice Rugby pro práce. astronomické, astronomicko-geodetické a geofysikální.
Na počátku periody, tedy v místě největších rozruchů,
je chyba jednoho rázu, t. j. chyba s jakou byl signál
vyslán, spojená s chybou, s niž můžeme signál zaznamenat, dána hodnotou ± 08,004. Tato chyba je několikrát menší než střední chyba v zeměpisné délce jako

výsledku z jedné pozorovací noci. Ta se pohybuje v mezích 08,02-08,04.
Nicméně nutno připomenout, že užití signálů toliko
této stanice nebo dokonce určování korekce hodin jen ze
;tudých nebo jen z lichých rázů by mohla poškodit očekávanou přesnost astronomicko-geodetických měření.
Ing. Lukeš.
Arthur Lovat H i g g i n s: Higher Surveying. Macmillim and, Co. lim. St. Martin's Street, London. Stránek
463, rozměr 15 X 23. 1944.
, Kniha je určena pro inženýrské kursy na universitách.
p,řehled o zpracované látce podává obsah:
J I. Přístroje. - Úvod. 1. Dalekohledy. 2. Nivelační přístroje. 3. Rektifikace nivelačních přístrojů. 4. Theodolity.
5; Rektifikace theodolitů. 6. Chyby ze špatné rektifikace.
1; Tachymetry. 8. Fotogrametrické přístroje. 9. Různé
přístroje (měřický stůl, sextant ap.).
; II. Inženýrské práce měřické. - Úvod. 1. Zemní práce
Objemové. 2. Zemní práce při zakřivení terénu. 3. Objeulové grafy (násypů a výkopů). 4. Kruhové oblouky.
51 Přechodnice. 6. Vertikální křivky. 7. Práce tunelové.
8? Podzemní měření. 9. Hydrografické práce. 10. Šířka
IÍ odchylka (polygon). 11. Vrstevnice. 12. Různé problémy.
! III. Fotogrametrie.
Úvod. 1. Základy pozemního
'1lěření. 2. ]'otogrametrie. 3. Stereofotogrametrie. 4. ZáItlady leteckého měření. 5. Letecká fotogrametrie. 6.
Kartografické methody.
, IV. Polní astronomie. - Úvod. Defínice. Sferický trojfthelník. 1. Astronomická pozorování. 2. Úas. 3. Azimut.
4, Šířka. 5. Délka.
V. Geodetická práce. - Úvod. 1. Stanice, signály a
měřické věže. 2. Měření základen. 3. Přesné úhlové měření. 4. Trigonometrické nivelace. 5. Přesná nivelace.
Tvar. země. 6. Poledníky a rovnoběžky. 7. Geodetické
výpočty.
I
, VI. Měřické chyby. - Úvod. 1. Pravděpodobná chyba
a methoda nejmenších čtverců. 2. Koreláty a normální
rovnice. 3. Vyrovnání trojúhelníkových sítí. 4. Úhly
y triangulací nižších řádů. 3. Chyby tachymetrie. 6. Chyby v polygonu.
Na vyobrazeních i popisech přístrojů vidíme, že je
dosti místa věnováno starším typům. Autor to odůvodňuje jednak tím, že tyto přístroje jsou ve výbavě různých ústavů i jednotlivců a dále zálibou značné části
inženýrů ve starších, »důkladnějších" typech.
.
Připojujeme několik poznámek k výše uvedenému obsahu knihy;
Ad I. Tato část obsahuje jen několík málo strojů;
o Wildových theodolitech, dnes téměř v celém světě užívaných, má jen malou zmínku v souvislosti s theodolítem Zeissovým.
Ad II. Vzhledem k ostatním částem knihy je tato část
neobvykle rozsáhlá, obsahuje výpočty násypů a výkopů,
vytyčení křivek horizontálních i vertikálních, vše s ohledem na stavbu komunikací.
Ad III. a ad IV. Oddíly obsahující běžná pojednání
o' základech fotogrametrie a o polních pracích geodetické astronomíe.
Ad V. Zde je uveden stručný přehled postupu prací
při triangulaci a nivelaci, a přehled užívaných signalisačních zařízení a měřickýchmethod.
Obsažnější je
partie o měření základen. Tato partie a odstavce 5-7,
pojednávající o tvaru země a geodetických čarách na
jejím povrchu, jsou snad jedinými z celé knihy, které
u. nis zařazujeme pod pojem vyšší geodesie.
Ad VI. V theorii chyb je zdůrazňována chyba pravděpodobná jako měřítko přesnosti. V theorii i na praktických příkladech jsou uvedeny různé způsoby vyrovnání zejména methodou nejmenších čtvercú, dále rozbor
chyb v tachymetrii a vyrovnání polygonu.
Úhrnem lze říci, že Higginsova vyšší geodesíe je pěkná, dobře psaná kniha, kterou bychom ale u nás nazvali:
»Vybrané partie z nížší. geodesie, fotogrametrie a geodetické astronomie«, neboť pomineme-li několik statí
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z části V., neobírá se autor žádnými problémy z geodesie
vyšší.
Kdybychom knihy, vydané poměrně před krátkou dobou, použili jako měřítka ke srovnání výše geodetické
vědy na vysokých školách našich a anglických, dopadlo
t>~ srovnání pro nás přiznivě. Podobně by dopadlo
i srovnání nižší geodesie R. E. Davise a F. S. Foote,
o níž bylo referováno v čís. 12/47. Tím více si musime
vážit poslednich vydání geodesíi prof. Dr. Ryšavého, ke,
kterým i v cizině těžko nalézáme protějšky.
Stk.
Ochrana při rody z hlediska zemědělského plánováni.
K tisku pro sbirku Časové otázky zemědělské uspořádal
Ing. Dr. Václav K á š. Vydala Československá akademie
zemědělská v Praze 1947.Rozměr knihy je 263 182 mm
o 84 stranách za 50 Kčs brož.
Je chvályhodným zvykem, že Československá akademie zemědělská referáty svých vědeckých anket uveřejňuje tiskem, aby i zájemci, kteří stojí mimo instituci,
byli informováni o současných aktualitách, týkajících se
zemědělství.
Ochranu přirody si nevynutil nějaký sentimentální
cit; je to opatření, reagující na bezohledné těžení v pří-'
rodě, které se začalo intensivně projevovat v druhé polovině 19. stol. Racionalistická technika ve službách stávajících hospodářských řádů se příliš neohlížela, jaké
stopy po své činnosti zanechá v přírodě. Nejen neorganické včleňováni technických děl do přirody působilo
rllšivě svými účiny esteticKými, ale i způsoby hosnodaření, zvláště v lesním hospodářství pěstováním určitých
monokultur, zhoršovaly poměr;y Klimatické, způsobovaly
piirodni kalamity a pod.
Téměř všechna lidská činnost, mající vztah k zemědělské výrobě a zasahují ci do' přírody tak, že její tvář-,
nost mění, je v anketě obsažena. Povolaní odborníci'
v rámci svého vědního oboru podávají zajímavým a
zhuštěným způsobem zprávy. Ačkoliv zprávy jsou většinou stručné, obsahují způsoby řešení aktuálních proNémů, které doposud pro svoji novost v odborné litera~
tuře nejsou uvedeny.
Naše čtenáře mohou zvláště zajímati pojednání o osíd"
lovacích akcích, ochraně klimatu. péči o zvp.lf'1Jenílps-'
naté přírody nebo scelování pozemků se zvláštním zřete~
16m k ochraně přírody. Konkretně upozorňuiemp. na
dískutovanou otázku ochrany polních mezí jako užíteč~
nýéh retencí protí erosi dešťové vody, která zpl'tsobuje
smyvy orníce. Meze jsou rovněž pokládány za regulátory,
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přízemního větru, který působí na škodlivý výpar vody
z půdy. Naproti tomu je nutné odstraňování přebytečných mezí pří scelování pozemků, takže o vhodném kompromísnim řešení musí býti rozhodnuto. Dále v anketě
byly uváděny poti'eby vytváření speciálniho míkroklimatu pro určité kultury (víníce" ovocné sady, rannou
zelenínu a pod.) budováním umělých stromových zábran
protí stékáni chladného vzduchu a zmírňování účínků
prudkého jeho proudění, zakládáním větrolam1l. A posléze na hodnocení úprav scelování pozemků jako na složítý zásah do daných poměrů přírodních a krajínných.
který pří nesprávném pojetí mllže ráz přírody a její
krajinný vzhled velmí nepříznivě pozměniti a trvale
poškoditi.
Spís je zaměřen k dlouhodobému výrobnímu umědělskému plánu. V intensivním moderním zemědělství
jp-ou právě přírodní výro~ní podmínky nejdůležitějším
činitelem. Tyto podmínky jsou v plánu, který vlastně
znamená návrat k přírodě, plně respektovány, poněvadž,
otázka geonomické výroby v zemědělství v podstatě. nec
znamená nic jíného. Mnoho podnětů k dobré technické
práci nalezne ve spise zajisté ten, kdo při koncipováni
svého technického díla nemyslí jen na pouhou funkcionelnost, ale i na jeho správné včleněni do organismu
tak vysoce organisovaného, jako je příroda.
Jiří

Odborná

pojednání

v domácích

Brousek.

časopisech.

Věstnik min. spravedlnosti ě. 7.8/1947obsahuje:
1. výnos min. sprav. ze dne 11. července 1947,č. 45368"
k provedeni zákona o právu stavby ze dne 6. května
1947,ě.. 88 Sb.;
2. výnos min sprav. ze dne 11. července 1947,č. 47.539,
k provedení zákona ze dne 8. května 1947, Č. 9 Sb. _
_ instrukce k provedení, knihovního pořádku.
3. výnos min. sprav. ze dne 8. září 1947,Č. 57.206,o ze-,
měměřických podkladech pro provedení kníhovního pořádku.
Ing. Jelínek Ed.
Ochrana přírody 19U.
Čís. 3. Ferdinand P I' a n t 1: Opuštěné lomy a ochrana
přírody, - Instrukce pro konservátory ministerstva školství a osvěty pro ochranu přírody a krajiny ze dne 17.
XII. 1946,č. B-206.672/46.
Čís. 4: Rud. Mí k y š k a: Lesy Orlických hor a Podorličí s hlediska ochrany přirody.

,

Celostátní sjezd civilních geometrfJ.. Pod patronací
Inženýrských komor v Praze a v Bratislavě připravují
civilní geometři celé republiky sVllj první poválečný
pracovní sjezd. Sjezd se uskuteční v Brně ve dnech
26.-29. února t. r. a má poskytovati všem příslušníkům
tohoto svobodného povolání příležitost, 'aby se navzájem
osobně poznali a projednali otázky stavovského a hospoc
dářského rázu, jíchž se nemálo. Všeobecný vzestup úrovně zeměměřické činnosti u nás obrážl se samozřejmě
i v problematice, v odborné a hospodářské činnosti a ve
vlivu civilně geometrovského povolání; rozsáhlé úkoly
v oboru pozemkových úprava při poválečné obnově po-'
skytují civilním geOlaetrům nové možnosti a jiIié si"
tuace, než tomu bylo dříve. Úkolem brněnského sjezdu
právě je pojednatí o těchto úkolech a možnostech a ur"
čití cesty dalšího vývo;řfJ.Sjezd začne ve čtvrtek 26. II;
seznamovacím vcčírkem. Pátek je věnován jednáním
odborných komisí (jsou čtyři; orgartisačni, pro šll;olení
personálu, pro nové pracovní úkoly a sázebníková) li;
přípravě resolucí. V sobotu bude společná pracovní
schůze, věnovaná součinnosti civilních geometrů při
scelování pozemků a v krajínném a regulačním pláno"
vání. :Ii'*edělníslavnostní schůzí, na níž budoupříjatý
navržené resoluce, bude sjezd z,akončen. Sjezd, jehož se
zúčastní i rodinní příslušníci, má se stát i společenskol'l.
příležitostí pro kolegy, jimž povolání namnoze ukládá
určitou kulturní isolovanost a jeho program je v tomto
směru vhodně doplněn.
P-r. '

Prázdninová praxe posl'uchaěfJ. zeměměřického inženýrství Benešovy teehniky v Brnč. Hlavní prázdniny
na vysokých školách skýtají vedle rekreace i vhodneu
příležitost seznámiti se s praxí a prohloubiti tak vědomosti a poznatky získané na vysoké škole. Bylo tomu
tak zejména před rokem 1939, kdy posluchačí zeměměřického inženýrství konali prázdninově praxe v zeměměřických kancelářích. Posluchači II. ročníku tuto tradici v uplynulém studijním roce obnovili.
Myslím, že nejlepší přípravou pro praxi jsou praktická polní cvičení z nižší geodesie a dísciplin příbuzných. Bude proto zajímavé všimnoutí si, jak postupně
přibývalo polních cvičení v průběhu trvání zeměměřického studia od založení t. zv. učebného kursu prO'
vzdělání zeměměřičl1 při odboru inženýrského stavitelství až po nynějši čtyřleté studium. Počet dnů věnovaných na polní cvičení podává přehledně tabulka I. ze
které je patrno, že největší počet dní na polní cvičení
poskytuje studium čtyřleté. Na základě toho možno tedy
říci, že posluchači jsou pro praxi připraveni jako nikdy
před tím.
Hovořil jsem celkem se 44 posluchači o tom, jak využili hlavních' prázdnin a podle jejich odpovědí jsem'
selltavil tabulku II., která prozrazuje, že nadpoloviční
většina posll1ch1lčůabsolvovala o hlavních prázdninách
zeměměříckou praxi. K procentu těch, kteří zůstali tloma, poznamenávám, že tu jde většinou o posluchače
pocházející ze zemědělství, kteří musili zůstat doma.
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Způsob užití
hlavních prázdnin

vyjádř. %

posluchačľl

27,3

12

doma

I

jiná činnost než v zeměměřictví

I

.

zeměměříctví státní
civilní

I

32

6

6

I

4
5
23 } 28

9,0
11,4} 637
52,3
'

aby nahradilí chybějící pracovní síly při zemědělských
pracech.
V dalším se budu zabývati pouze oněmí 28 posluchači,
kteří pracovali v zeměměřictví 50 procent těcht() posluchačů strávilo v praxi 2 měsíce,. 42,9 procenta dobu
2-3 měsíců a jen 7,1 procenta bylo v praxi pouze měsíc.
Tabulka III. prozrazuje, že posluchači se seznámilí během své praxe se všemí sektory zeměměřictví. Nejvíce
jich pracovalo v tachymetrii, jelikož civilní zeměměřické kanceláře nyní ponejvíce pracují _na poříz()vání
výškových a situačnich podkladů pro regulační plány
obcí a měst. Naproti tomu posluchači ve službách měHckých úřad'6. pracovali ponejvíce na scelování.

Obor činn()Sti

1

nivelace přesná
nivelace technická
tachymetrie
konstrukce vrstevnicových
plánů
nové měřeni
polygonálka
výpočet měřických sítí
scelováni
ostatní zeměměř. činnost

-

vyjádř. %
p()S}UChaě11_/
4
10
13

6,1
15,1
19,7

10
6
4
8
7
4

15,1
9,1
6,1
12,1
10,6
6,1

;

Posluchači byli s prázdninovou praxí spokojeni, jelikož vedle získaných zkušenosti praktických přinesla jim
i jistý zisk finanční. V mnohých kancelářích a úřadech
se setkali s velkým p!>rozuměním svých dočasných zaměstnanců a kolegů; avšak nelze p()mlčeti, že v n~
kterých kancelářich byli nuceni k výkonu na úkor
přesnosti práce.
Prázdninovou praxi posluchačů nutno uvítati a jest
si přáti, aby v budoucnu se uskutečňovala v nejširším

měřitku. Aby se toto přání splnilo, bylo by záhodno.
aby- se zeměměřické kanceláře již před prázdninami
hlásily o posluchače zeměměřického inženýrství pro
prázdninovou praxi.
Ing. Josef Zeman.
Uznání badateIské činnosti. Československá národni
rada badatelská v Praze odměnila mladé badatele za
jejich odborné _vědecké práce. Mezi odměněnými je
i zeměměřič mjr. Ing. RNDr. Bohuslav Š i mák za
historicko-topografickou práci o nejstarši české mapě
(~ech Mikuláše Klaudiána z r. 1518.
Ing. B. Weber.
V. mezinárodní sjezd pro dějiny reál. věd konal se
ve dnech 30. září až 6. října 1947 v Lausanne. Na IV.
mezinárodním sjezdu v Praze r. 1937bylo usneseno, že
V. sjezd - bude r. 1940 v Lausanne.. Válka způsobila
7letý odklad. Řady našich odborníků za 10 let od praž-ského sjezdu důkladně prořídly. Sjezd byl velmi dobře
organisován. Československé účastníky jistě potěšilo,
že návštěvníci pražského sjezdu podnes na něj rádi
vzpomínají. Naši republiku na sjezdu zastupovali: přednosta odděl. Nár. musea Dr. Iv. K I á š tel' e c k ý,
univ. prof. Dr. O. Mat o uš e k a uniV'. prof. Dr. Q.
Ve t tel'. Dějinami matematiky, geooésie a kartografie se obírali tito/přednášející: univ. prof. P. Sergescu
z Bukurešti »Obnovéní matematické myšlenky na počátku XIX. stol.«, univ. prof. Dr. Q. Ve t tel': .Počátky
geometrie a perspektivy v Čechách« a »Vývoj statistiky
v Čechách«, univ. prof. Dr. R. A I m a g i a z Řima:
"Otázka vzniku námořních map podle posledníh() bádání«, P. R o s s i e-l' ze Zenevy: "Dějiny geometrických
postulátů a psychol()gický vývoj dítěte« a "O matematickém spise Abbého Saury«, unív. doc. R. Ta t ()n
z Paříže: »Matematické obory v Bulletinu Férussacově
(1823-1831), univ. prof. O. S p i e s s z Basileje: Nové
vydáni díla matematiků Beruoulliů«.
Vr. Q. Vetter.
Opět několik pOznámek z Polska. V listopadu minu- •
lého roku měl jsem opět příležitost navštívit Polsko a
jeho hlavni město Varšavu. Mohl jsem se přesvědčit
o velikém pokroku v rekonstrukci zničeného města a
všeho života v něm. Můj pobyt neobyčejně usnadnila
a zpříjemnila skutečnost, že jsem se ocitl od prvého okamžiku svého přistání na val'Šavském letišti v kruhu
polských k()legů, dobře známých z mého pobytu v roce
1946v Polsku iz jejich návštěvy Československa v září
1947. V rámci soustavného prohlubování kulturních a
hospodářských styků polsko-československých jsme my.
zcměměřičtí inženýři, v popředí ostatních inženýrských
oborů a domnívám se proto, že stručná zpráva o mých
poznatcích může zajímati celou naši zeměměřickou veřejnost. ~
Polskému zeměměřictvi jsou v poválečné obnově a ve
výstavbě lidové demokratické Polsky uloženy úkoly mimořádně významné i rozsáhlé. Válkou ilrořídlým řadám
polských zeměměřičů tím vznikají povinnosti, vyžadující všechen jejich čas, odborné znalosti i úsilí po nových
organísačních formách ve všech úsecích činnosti.
Především byla vybudována j e dno t n á o I' g a n is a c e v e ř e j n é v y měř o v a ci í s I u ž b y ve 3 instancích. Její organisační schema jsem na tomto místě
již uveřejnil (srov. Z. O. čís. 4/1947, str. 64). Nejvyšši
il1stancí je Ústřední zeměměřický úřad ve Varšavě
(Glowny urzlid pomiarów kraju), přičleněný ministerstvu
obnovy.• Jeho přednostou je profesor nižší geodesie na
vrašavské polytechnice Ing. Jan P i o t l' o W s k i; náměstky předsedovými jsou Ing. Waclav No w a k (pro
věci technické) a Ing. Broníslaw Lípinski, spoluredaktor
polského odborného časopisu Przegllid geodezyjny (pro
zá,ležitosti sprá.vní a všeobecné). Navštívil jsem p. prof.
Ing. Piotrowského, vyřídil mu pozdravy čs. zeměměřických inženýrů a měl jsem příležitost ZÍskati od něho
ceImé informace o práci a pracovních programech polského zeměměřictví. Největší jeho pracovní zatížení spočívá dnes na složce fotogrametrické a kartografické.
V doprovodu přednosty, fotogrametrického odboru Ing.
Stanislawa D moc h o w s k é h o jsem si prohlédl- zařízení tohoto odboru, převážně nové, neboť Němci původpí
zllřízení odcízili a před skoněením války Z Polska odv6zli. Hlavním úkolem fotogrametrické služby je pořídit
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fotoplány celé země (33 mil. ha) jako podklad pro vyhotoveni základní (hospodářské) mapy 1 : 5000. Roční program je stanoven 2-2% mil. ha. Snímky obstarává polská civilni letecká společnost LOT, která má 5 speciál.
ních letadel s kamerami švýcarské výroby. Také všech·
na restituční a transformační zaÍ'Ízeni jsou švýcarského
původu; ve státní továrně jemné mechaniky a optiky
v Jelení Hoře jsou však prováděny úspěšné pokusy
s aparáty vlastní polské konstrukce. Přednostou kartografického odboru je Inž. Felician P i o t k o w s k í; jeho
předním úkolem je zařídít reprodukční ústav, pro který
je právě obnovována rozlehlá budova. Přes obtíže,
"Ii 'nichž odbor pracuje, dosahuje pozoruhodných výsledků (vydal na př. Malý atlas Polska, určený pro mirová
jednání s Němef'kem a jiná díla kartografická).
Zajímavá j6 o l' g a n i s a c e zem ě měř i c k é horou
s tu d i a v Polsku. Odborné vzděláni je vybudováno vt;!
3 stupnich. Nejnižším stupněm je měř i c k é g y m n a.
s i u m. Je tříleté a přijímá žáky obecných škol, kteří
sc chtěji stát měřickými pomocníky. Schopní žáci po
absolvování mohou pokračovat ve studiu na dvouletých
měř i c k ý c hly c e í c h. Studíum na nich je zakončeno maturitou. Na obou typech škol se žákům kromě
vzdělání odborného dostává i vzdělání všeobecného. 01'"
ganisačně tvoří tyto školy součást průmyslových škol.
Podléhají kompetenci ministerstva školství a osvěty;
zeměměřický úřad má vŠak vliv na stanovení jejich stuc

druhé země. Z usnesení redakčního sboru Z. O. právě
připravujeme čs. číslo Przegllldu, do něhož přispějí tito
naši autoři: J. M. prof. Dr. J. Ryšavý, prof. Dr. J. Bohm,
prof. Dr. P. Potužák, Ing. Dr. Fr. Bogusll'ak, prof. Ing.
P. Gál, Ing. Dr. J. Brousek, Doc. Ing. J. J>eňáz, Ing. Dr.
B. Pour, Ing. B. Černý, Ing. Dr. Frant. Mašek, Ing.
J. Prliša, Doc. Ing. Dr. J. Klobouček, Ing. L. Klika a
Ing. V. Čelechovský. Také polští kolegové pÍ'Ípravují
soubor článků pro náš časopis. Obě čísla vyjdou na jaře
t. r. a naší čtenáři budou mít možnost doplnít si výše
uvedené sporé ínformace o polském zeměměřictví důkladnějšími studíemi.
Závěrem své zprávy kvituji s pocíty upřímných díků
hostítelskou pozornost a péčí, jíž mne polští kolegové
zahrnuli pří návštěvě Teatru Polského, pří veěei'i, kteuspořádali k mé poctě i při .návštěvách v rodinném
prostředí některých z nich. S radosti zjišťuji neobyčejný
zájem všech Poláků o naše poměry, názory a situace.
Zaměstnanecká rada zeměměřického úřadu uspořádala
20. XI. 1947ve svých místnostech v odpoledních hodinách čaj, na němž jsem proslovil přednášku o politických a kulturních problémech ČSR. Více než 100přitomných sledovalo po 1% hod. má slova s pozorností, jež
dokumentovala opravdový zájem polských zeměměřičů
o nás.
B. Pour.
Š

Také ve výcarsku nedostatek zeměměřičů. V časopise švýcarského "Spoll$u pro zeměměřictví a kulturní
techniku« (Schweizerische Zeitschrift fUr Vermessung
und Kulturtechnik«) se rozpředla debata o prodlouženi
studia kulturních a zeměměřických inženýrů. Dosavadní
studium trvá 7 semestrů, při čemž na přiklad na Vysoké
škole technické v Curychu je oddělení (fakulta) pro
kulturní inženýry a zeměměřictví rozdělena na: kulturní
inženýrství (současně vzdělání zemčměřické) a na oddělení pro zeměměřické inženýry. Navrhuje se prodloužení
studia na 8 sémestrli a zkrácení povinné praxe k získání
diplomu »knihovního geometra«. která dosud má trvat
dva roky, na 1%roku.
P~i té příležitostí uvádí H. Striíby v čísle ze 14. řijna 1947počet absolventů, kteří ukončili studium ve školním roce 1945/1946na Vysoké škole technické v Curychu
podle údajů rektorátu:

dijního programu a na úroveň zkoušek. Toho času jsou
gymnasia v Lublíně, Jaroslavi, Katovicích, Bydgošti,
Lodži a Vratislavě, lycea ve Varšavě, Krakově, Jaroslavi a Poznani,
'
Vědecké vzdělání zeměměřické podává inženýrské
studium na polytechnice ve Varšavě. Studium zeměmě·
i'ického inženýrství je osmisemestrové (od r. 1922).Dělí
se podobně jako u nás na 2 části; všeobecnou o 4 semestrech, zakončenou I. diplomovou zkouškou a odbornu, zakončenou II. diplomovou zkoušku, po níž absolvent
'obdrží titul inženýra. Pozoruhodné však je, že odborná
část studia (5.-8. semetr) dělí se na 3 studijní směry:
a) g e ode t i c k é se zvláštním zaměřením ke studiu
geodetických základů, b) a p I i k o va n é h o vy měř 0v á ní pro urbanismus, a stavbu velkých inženýrských
děl vodních, komunikačních aj.,
c) pro
agr ární
zří z e n í, zaměřené na studium scelovacích úprav, poarchitekti
zemkových reforem, úprav venkovských obcí, Kandidát
stavební inženýři .
si po I. diplomové zkoušce volí studijní směr a pochozemědělští inženýři
pítelně II. diplomovou zkoušku skládá z disciplin vole- 'kulturní a zeměměřiči
ného směru.
Ve školnim roce 1946/1947bylo na téže vysoké škole
Studium ...zeměmě,řické z lvovské techniky bylo přenezapsáno v 1. semestru:
seno na báňskou Akademii do Krakova.Není tam však; architekti,
91, o 116%
více, než bylo
zatím vybudováno (pro nedostatek učitelských sm. Rovstavební inženýři.
129,o 10% absolventů vmi}
něž na ostatních vysokých školách technických není
~emědělští inženýři
91, o 116%
nulém roce
zeměměřické studium zatím organisováno, takže zůstává
kulturní a zeměměřiči
20, o 32% méně
ve Varšavě jedín~.
'.
než bylo absolventů v minulém roce.
Polsko má rovněž jako u nás svobodné povolání země-,
Z uvedeného vídíme, že ve Švýcarsku - Ilodobně jako
měřické. Cívilní geometři se tam nazývají přísežní zeu nás _ je malý zájem o studiuin zeměměřického inžeměměřiči (mierniczy przysililgly). Oprávnění může obnýrství, zvláště když uvážíme, že většína. zapsaných
držet kromě vysokoškolského inženýra i absolvent měposluchačů studuje kulturní ínženýrstvía
také se mu
Í'ického lycea s maturitou. Kandidát-středoškolák musí
věnuje, i když je vzdělání opravňuje k získání diplomu
vykázat 5 let praktíckého zaměstnáni po studiu a složit
»knihovního geometra«. Jako příčinu toho uvádí Striíby
zkoušku z nauky právni a správní í z praktického zeměmalé platy. Při nastoupení dóstane »knihovní geometr«
měřietví v Ústředním zeměměřickém úřadu. Inženýrovi
s vykonanou zkotlŠkou v civilní kanceláří základní
je praktická čínnost zkrácena na 2 roky a je mu proplat 3800 švýcarských franků ročně, t. j. našich asi
minuta praktická zkouška. K 1. VII. 1947bylo činno na
440000 Kčs, ve veřejných službách kantonů a měst
území Polska celkem 357 přísežných zeměměřičů. V pří5000-6120 šv. fr. (58000-71 000 Kčs). K tomu dostávají
tomné době jsou jej'ích existenční podmínky slušné.
drahotní přídavky, které prý v žádném případě neodpoPolští kolegové jsou sdruženi v samostatném spolku
vidají drahotě. Ve švýcarsku je velký nedostatek zeměpolských zeměměřičů (Zwillzek mierniézych Rzeczyměřičů; v mnohých úřadech· chybí kvalifíkované síly
pospolitej Polskej), jehož předsedou t. č. je Ing. Broa odborníci se raději věnují jiným, výnosnějším povonislaw Lil c k i. Spolek má sídlo ve Varšavě a odbočku
láním. Podle mínění Striíbyho měl by měsíční plat
v každém hlavním městě vojevodství, Řádnýmí členy
zeměměřiče být nejméně 600 šv. fr, (así 7000Kčs) mimo
mohou být všichni inženýři, přísežní zeměměřičí a kd'drahotních přidavků a za nižší plat by nikdo neměl
tastrální úředníci, jestliže pracují nejméně 10 let v měř.
nastoupit do zaměstnání. Pro porovnání s našimi pOislužbě. Spolek vydává svůj vlastní odborný časopi!! měry jistě zajímavé
Vy kutil.
P I' Z e g lil d g e ode z y j n y, jehož hlavním redaktorem
je Inž. Janusz Ty m o w·s k i, spoluredaktorem zmíněný
70 let Dr. h. c. Wilda. Švýcarští geometři vzpomínali
Iug. B. LipiÍ1ski.
světoznámého konstruktéra
geodetíckých a fotograSjednal jsem s redakcí' Przegllldu; že vzájemně vymetrických strojů a pomůcek, Dr.h. c. Henírícha Wilda,
dáme čísla, věnovaná problémům zeměměřícké prá~e , který se dne 15. listopadu 1947dožil 70 roků. Vy kutil.
Hlavni a odpovědný redaktor: InR'. Dr. Bohumil Pour. - Majetnik a vydavatel Spolek českoslov. inženýrů. - Tiskem
knihtiskámy ;)TYDUSC
v Praze XVI. Telefon 410-62. Redakční korespondence budiž řízena na adresu hlavn1ho
redaktora Praha XIV.. Krušinova 42.
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