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ZEM Ě ME Ř I
SVAZU

svazu.
Budujíce

SOVĚTSKYCH

č ŮM

SOCIALISTICKÝCH

socialismUs v ill\oŠíkrásné vlasti a stu~ujíce
I

za dobu trvání

Sovětského

REPUBLIK!

Vaše zkušenosti

a úspěchy,

kterých

jste

~

svazu dosáhli na poli zeměměřictví

.

a kartografie,

nější spolupráce v oboru veřejného vyměřování a mapování.
Obdi~jeme
Vámi vykonanou práci a blahopřejeme Vám k uznání, kterého
-chopením nejYYŠŠÍch vládních míst SSSR. Zvlášť blahopřejeme

laureátům

přejeme

si ještě těs·

se Vám dostává

Stalinových

po. .

cen na rok

1951 s. s.: A. N:, Ba~anovovi -přednostovi GUGK, I. P. Zarudské - zeměp~e-kartografce,
Ing. O. A ..
Běloglazovové, fug.' L. I. Markovové a Ing. N. F. Nikolenkové - inženýrkám kartografického závodu
GUGR.
Oslavujice neroz1učD;é spojenectví

a přátelství

národů československa

přejeme Vám v další práci mnoho, úspěchů, "aše úspěchy j~u
Budiž čest a sláva Vaší-pionýrské práci!
.
Ať žije v nejtěsnější

spolupráci věčné přátelství

Ať žije vůdce pracujících

celého světa -

n~chnárodů!

veliký Stalin!

1951/161

s národy Sovětského

i úspěchy našimi.

svazu

Zeměměřictví
roč. 1189 (1951) č.

Československo-sovětské přátelství
a spolupráce zeměměřičů při budování socialismu
Již Velká vlastenecká válka ukázala} jak socialistický stát nového typu} jakým je Sovětský" svaz} si
představuje přátelství
a spojenectví s národy Československa} které ujařmeny německými fašistickými okupanty očekávaly vysvobození od svých přátel
z východu. A Sovětský svaz toto očekávání nezklamal. Systematicky
drtil} až úplně rozdrtil německý
fašismus} osvobodil naše" národy a krví svých nejlepších synů se nezapomenutelně zapsal do srdcí
nás} kteří jsme okupaci a válku přežili. Tady se
ukázalo přátelství
sovětských lidí k národům Československa v tom nejlepším světl6.
Sovětský svaz však neustal v pomoci svým přátelům a i po válce projevuje se českolovensko-sovětské přátelství
skutečnými činy~ Je to v neposlední
řadě dodávka mnoha set tisíc tun chlebového obilí
v době velikého sucha} která. zajistila přes nepřízeň
přírody dostatek výživy našeho národa v dobách
největší nouze} do které nás uvrhla válka a sucho.
To jsou hmatatelné a pro nejširší vrstvy národa
skutečně nejsrozumitelnější
důkazy skutečného přátelství pracujících
Sovětského svazu k pracujícím
Československa."
Přátelství
Sovětského svazu s Československem
se však projevuje vedle hmotného zásobování Československa velmi významně také tím} že Sovětský
svaz} který je nám ve všem 'Vzorem při bud()vání
socialismu, dává svoje těžce nabyté zkušenosti zdarma k disposici nám} kteří řešíce a odstraňujíce překážky na své cestě k socialismu jsme varováni a
upozorňováni na chyby a nedostatky} s nimiž můžeme předem počítat a které musel Sovětský svaz
těžce překonávat.
Na úseku vědy a techniky projevuje se československo-sovětské přátelství
měrou nejhojnější.
Čer-'
pajíce z bohatých vědeckých a techníckých poznatků
a zkušeností Sovětského svazu, kráčíme na všech
úsecích hospodářského
života rychleji
a směleji
vpřed k cíli, k socialismu.
..,

n
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Naši zeměměřiči, tak jako všíchni pracUJ2Ct našeho národa, žijíce ve znamení Měsíce československo-sovětského přátelství
upevňují nejen lásku a
věrnost k národům Sovětského svazu, ale obracejí
se s dychtivostí
k sovětské vyspělé zaměměřické
vědě, z níž chtějí trvale čerpat. zkušenosti a tyto
dále rozvíjet a užít v našich poměrech.
••
Ve všll'Jh závodech} na všech pracovištích a ve
všech místech naší repu"'ky
probíhají v tomto měsíci nejrůznější kulturní a sportovní akce a zvlášť
slavnostně jsou zahajovány Lidové kursy ruštiny.
Ve všech větších místech naší republiky jsou uspořádány výstavy sovětských knih a o přátelství
se"
SOvětským svazem na věčné časy se hovoří na všech
závodech i n&_vysokých školách.
Vysokým školám připadá zvlášť významný úkol:
studovat vědecká poznání Sovětského svazu, tato
poznání aplikovat na naše poměry a přibližovat tak
naše vysoké š~Qlství našemu vzoru} sovětským vysokým školám. Tento významný úkol našich vysokých škol musí se stát trvalým přínosem naší tvOřící se socialistické vědě a technice. Absolventi našich vysokých škol musí být pro své. budoucí úkoly
vyzbrojeni právě poznatky sovětské vědy a techniky,
která prakticky
podala nezvratné
důkazy
o tom, že Je hnací silOu při 'VÝstavbě sociali$mu.
Přátelství,
které chováme k Sovětskému svazu,.
mělo by být'1fťužováno
na široké základně dohody
o technicko-vědecké
spolupráci
mezi republikou
Československo~ a Svazem sovětských socialistickýoh republik. Jsme přesvědčeni, že 00 nejširší oboustrannou
výměnou
zkušeností
československých
zeměměřičů za zkušenosti zeměměřičů SSSR} bychom nejlépe utUžovali přátelské vztahy našich národů. Od takovéto úzké spolupráce bylo by lze oček&vati} že nám pomůže odstraňovat překážky, které
při stále se zvyšujícich požadavcích na zeměměřickou
službu neúměrně narůstají.
Přátelství' a spolupráce československých a sovětVědecké výzkumy Sovětského svazu v zeměmě- ských zeměměřičů, které si ze srdce přejeme co neja utužit, budou nám zárukou} že
řictví a kartografii}
zejména v určování tvaru Země}.. 'l)íce prohloubit
těžkosti, které na nás doléhají při budování sociastanovení nejlépe vyhovujícího referenčního elipsoilismu} překonáme. Uznání, kterého se v Sovětském
dUJ zjišťování tížnicových odchylek a tvaru geoidu
svazu na každém kroku dostává zeměměřičům jsou nám vzorem. Veliké možnosti Sovětského svazu
budovatelům velkých staveb kopro zeměměřiče a rozvoj zeměměřictví vůbec} dané průk()pníkům
munismu, je i nám pobúlkou do další práce.
jednak nesmírnými prostorami sovětské země a poSvou poctivou prací ruku v ruce s dělnickou tříchopením vlády Sovětů pro budovatelskou vpravdě
dou()přeni o přátelství a spolupráci Sovětského svapionýrskou
práci zeměměřičů, se nemohou přímo
zu' splníme i my českoslov'enští zeměměřiči své úkoly
srovnávat s poměry našimi, ale i zde je třeba zdůčestně a výsledky, kterých spolu s pracujícím
liraznit} že i my českoslovenští zeměměřiči, i když
dem} z něhož jsme vyšli, a k němUž náležíme, dov poměrech proti Sovětskému svazu malých, čerpasáhneme, budou nám tou nejlepší odměnou za poctijíce z bohatých zkušeností SSSR} stavíme se právě
vě, svědomitě a s matematickou
jistotou
vykonátak jako zeměměřiči sovětští do prvních řad budovanou práci pro blaho nás všech, pro odvrácení
vatelů, velkých staveb socialismu.
války a pro zachování míru v celém světě.
Současný rozmach budovatelského
úsilí našeho
,.Čest průkopnické
zeměměřické práci na velkých
lidu přináší sebou mnoho problé"rnů a úkolů všem.
stavbách socialismu a komunismu!
Zejména pak technikům
a zeměměřičům,
kteří
Ať žije nerozlučné přátelství a spolupráce českov nejkratších
lhůtách zvládají úspěšně dané úkoly
slovenských a sovětských zeměměřičůl
při výstavbě velkých staveb soqialismu.
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Úspěchy sov~tské geodesie a ka~tografie
Uveřejněno v »Biuletynu,' Geodezyjnego lnstytutu
NaukowQ-Badawczego«
č. 4-5/1951 a zpracováno na podkladě článk'l,t A. 8. Oebotareva, uveřejnlném v Billetinu všesvazové společnosti astronomickogeodetické č. 4/1948. - Z polštiny přeložil Ing. Dr Rudolf Pe t r á š.
Zhodnotíme-li spravedlivě sovětské vědecké i ode 115 km, jest stejný pro' všechna místa zeměkoule.)
borné pokroky geodesie a kartografie,
můžeme To bylo velkým krokem vpřed, avšak bylo by daleko
tvrdit, že v těch oborech, tak jako i v mnoha jiných
lepší, kdyby se vlastní theorie izostase potvrdila
odvětvích vědy, Sovětský svaz, jdoucí vlastní ces- astronomicko-geodetickými měřeními. V SSSR šli
tou, dokázal se jiným vyrovnat a dokonce v řadě geodetové jinou cestou než Hayford; kromě toho
problémů i předstihnout všechny ostatní státy. Na při výpočtu prvků sovětského elipsoidu se přihlíželo
doklad toho uvedeme několik skutečností.
k výsledkům měření západoevropských a americJedním ze základních problémů vědecké geodesiekých.
To'je důvodem, proč sovětský elipsoid ze
jest otázka tvaru a v~likosH Země. Prvky určující
všech známých referenčních elipsoidů- nejlépe odpotvar a velikost Země; vypočtené Besselem v roce vídá obecnémťl zemskému tělesu.
1841 a přijaté mnohými státy za: základní,. llká,zaly
Výsledky astronomi.ckogeodetických a gravimetse nevhodbé.' Tak zvaný »mezinárodní referenční
rických prací v SSSlt ukazují,' že na území Sovětelipsoid« přijatý v
1924 Unií gQi)detickou a geo- ského svazu se nepotvrzuje všude theorie izostase.
fyslkální, má svůj původ v Hayfordových výpočtech Jsou tam velké oblasti anomalií vyžadující speciálz roku 1910, kde
ního výzkumu. Způsob zpracování výsledku gravi(hlavn~ poloosa) a=;6 378 388 m
metrických prací se v západní Evropě i v Americe
opírá dodnes o matematické výzkumy Stokesovy
(sploštění)
a = 1 : 297
z 19. stol., založené na theorii potenciálu.
Císla Hayfordova jsou nepochybně lep~í nežli čísla
V SSSR - dík pracím J. A. Kazaňskiho, N. R.
Besselova, ale ani ona nemohou být uspokojující;
Malkina, ,A. A. Michajlova, L. V. Sorokina a jin~ch.
při výpočtech se nepřihlíželo' k veliké části zemské- zvláště však práci mladého učence, laureáta Stali~
ho povrchu, zaujaté územím SSSR. Z toho důvodu novy ceny, M. S. Molodeňskiho - theorie Stokesova
Centrální vědecko-výzkumný ins~itut geodesie, foto- byla značně zlepšena, což velmi umožnilo studium
grametrie a karto~ltÍie v Moskvěr·podjal se roz- staDóvení odchylek tíže i geoidu. Lze proto tvrdit,
sáhlé ptác~ pro stanovení nových přesnějších hod- že sovětská gravillletrická theorie je nejlepší v ce-·
l).ot a i IX.
lém světě.
Profesor F. N. Krasovskij promyslel i rozvrhl
Správné využití gravimetrických měření vyžaduje
celou základní stránku theoretického problému. Vy- rovnoměrného rozmístění tíhových bodů na zeměžadovalo to zapojení a sladění prací tří příbuzných
kouli. Nařízení vlády SSSR z roku. 1932 ukládá
oborů: geodesie" astronomie a gravimetrie. Výsled- zeměměřické službě, aby soustavně a rovnoměrně
kem byly hodnoty
rozvrhla tíhová stanoviska na celém území Sovět-'
a = 6378245 m
ského svazu při hustotě jednoho bodu na 1000 km2•
Konečně sovětská země je první, kde otázka gravia = 1:298,3
metrického měření je prakticky soustavně řešena.
Tyto výsledky byly potvrzeny Radou ininililtrů SSSR Gravimetrické práce se provádějí bud' kyvadlovými
dne 7. dubna 1946 jako závazné hodnoty pro všech- přístroji nebo gravimetry. Obá druhy přístrojů jsou
ny resorty a úřady vykonávajícíj>ráce geodetické,
půvpdní sovětské konstrukce a plně vyhovují, jak
topografické a kttrtografické. Není 'pochyby, že So- zkušenosti ukázaly, svému určení.
'- věts~ý svaz má dnes nejlepší (v porovnání s ostatRozměry sovětského referenčnfho elipsoidu byly
ními státy) referenční elipsoid, který se nejlépe přiurčeny především na podkladě rozlehlé triangulační
myká k fysickému tělesu zemskému;
sítě I. řádu. Třeba zdůraznit rychlost, s j3)tou byly
Již V roce 1901 vynikající francollzský učenec vykonány triangulační práce v SSSR. Stupňová měH. P o i n ca r é poukázal, jak je důležité' pró po- ření V .Africe nebo Spojených státech trvala asi
znání tvaru Země sdružovati geodetické práce s pra- 30 let; sovětský oblouk rovnoběžkový; rozkládající
cemi ástronomickýtni, nivelačními i gravimetrickýse V délce 107°, byl zaměřen během 12 let. Němci
mi. Ale teprve v SSSR, po prvé v historii světové rovněž potvrzují v' »Mitteilungen dés Chefs des
vědy, se při zpracování výsledků stupňovýcli'měřeníKriegskarten
un<Ý Vermessungswesen«, vydávaných
i souboru měření gravimeťrického správně přihlí- za poslední světové války, že »v porovnání s němecželo ke všem požadavkům vědy.
kými,j,sou sovětská' měření prováděna rychleji«.
Hayford při odvození svého elipsoidu použil myš- \ Nejjie' tu jen o rychlost. Sovětská geodeaie theorelenky izostase V pojetí Prattově.(Theorieizostase
. tická i praktická, zaznamenala; za posledních 30 let
se zakládá na his'tenci rovnováhy mas v kůře zem- ohromný pokrok. Celá řada' uČénců-geodetů: V.' V.
ské, při které tlak na určitou plochu, zvanou izosta- Danilov, H. G. Kell, F. N. Krasovskij,N. A.. Pavlov,.
tickou a nacházející se v průměrné hloubce asÍi V. V. Popov, N. A. Urmajev, A. S. Cebotarev, N. L
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Biernacki: 'úspěchy sovětské' ge~ie
i.

Silov a mnoho jiných společným úsilím povznesli
sovětskou geodesii na přední' místo. Trvalo by příliš
dlouho u1-děti důvody správnosti tohoto tvrzení.
Omezíme se proto na několik výrazných příkladů.
Geodesie ve Spojených státech se vyznačuje v zásadě empirismem. To potvrzuje kniha »Surveying«
od R. E. Davise a F. S. Foota značně rozšířená ve
Spojených státech, jejíž ryze empirické založení
jest překvapující. Všechny výpočty jsou opřeny výlučně na nezpracovaných hodnotách pokusných, bez
theoretického opodstatnění. Od tohoto způsobu se
neodchýlila ani kniha Hosmerova »The principJes
and praktice of Surveying« věnovaná základním
otázkám geodesie. V této publikaci se posuzuje tvarová tuhost sítě podle vzor~e Hayfordova
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v němž p značí pravděpodobnou chybu v logaritmu
strany. Tento vzorec byl svého času pOUžíván i v Sovětském svazu, přestože chybělo jeho odůvodnění.
Objevuje se také v usnesení Mezinárodní unie geodetické z roku 1930. A. S. Čebotarev zkoumaje původ uyedeného vzorce dokázal, že se hodí jen pro
řetězec složený z geodetických čtyřúhelníků, zatím
co pni} jednoduchý trojúhelníkový řetěz, a tím spíše
pak pro triangulační sítě, není vhodný. iF. N. Krasovskij (»Přehled a výsledky souč_asných stupňových měření«" Geodezist, 1936, č. 4) upozornil na
chybu, které se dopustil Hayford ve 'své práci »The
Figure of the Earth«, dále ,na zjednodušenou methodu zavedení oprav do azimutů.
Podle americké »Příruč~y nivelace I. řádu« doporučuje se brát váhy oddělených pořadů při vyrovnání v obráceném poměru k délkám pořadů, což
třeba uznat za výrazné zjednodušení.
Ve Spojených státech severoamerických nabyla
přesná polygonometrie sice praktického použití, ale
k jejímu propracování po' stránce theoretické opět
nedošlo pro přílišný empirismus. Avšak »praxe je
bez theorie slepá« a pro ~oměry v SSSR má polygonometrie skutečně významnou úlohu' při budování
geodetických základů. Proto připadl sovětským geodetům úkol, aby od základů vypracovali vědeckoinženýrské objasnění problémú přesné poÍygonqmetrie. Výsledky polygonometrie
daly dokonalý
podklad, s jakým se nesetkáme v zahraničí. Dospělo
se k tomu, že americká pravidla doporučují použití
přesné polygonometrie jen tam, kde triangulace Jest
dvakráte nebo i vícekráte dražší než polygonometrié.
V.sověts~ých poměrech se však ukázala polygonometrie organisačně jednodušší, hospodárnější, méně
závislá na poměrech meteorologických a levnější
,o 10-15% nežli triangulace.
V, SSSR se značně pokročilo ve studiu problému
bočyé refrakce a otázky průzkumu triangulace po
stránce p}:aktické. Dále jest tu ještě jeden chara!deristický znak sovětské geodesie: nevyvíjí se jednostranně. Současně s theoretickýni výzkume:r;n podstatných geodetických probiémů zpracovává otá~k?
praktického a organisačně-technického rázu. Stejn,S
spojení theorie s praxí najdeme také v nivelačních!
pracích sovětských geodetů. Zde se obr~tiIa poz')rnost rovněž k refrakci, při čemž byla jedinečně ře-
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šena' otázka vyznaěení velikosti refrakce methodou
spektrálních rozdílů. Využívání pokroků fysiky při
řešení geodetických otázek jest ostatně druhým
charakteristickým znakem sověfské geodesie.
Měření vzdálenosti interferenční methodou a methodou radioelektrickow, vešla již dávno v okruh
vědeckych výzkumůgěodetických,
při čemž, v tqmto
obórů bylo dosaženo velmI 'značných úspěchů.
Pti výzkumu měření základnových sítí použilo se
v 'SSSR methody. thermoelektrické.
Tato methoda
odkryla nové možnosti zkoušení invarových drátů
a pásem, což jest velmi důležité vzhledem na vlastnosti pqužité slitiny. SJitina »invar«" tajemství jeho
f příprll\VY,jeho vlastnosti technologické všechno
jest již prozkoumáno a možno nyní vyrobiti, slitinu
s koeficientem roztažnosti velmi blízkým nule.
V oboru geodetických přístrojů má Sovětský svaz
řadu originálních konstrukcí', přesto však v tomto
oboru jest' potřebné ještě značné vypětí tvůrčích sil.
Možnosti jsou veliké. Nyní SSSR disponuje již značným množstvím geodetických přístrojů vysoké přesnosti, což dovoluje jejich plánovité využití k výzkumům spojenýhr se svislými a vodorovnými pohyby kůry zemské. Pro ten účel provádějí se rovněž
speciální práce geodetické. Tím způsobem rozšířil se
zájem geodesie - v~ spojení s geologií a geofy.sikou - na nesmírně dl'Uežité obl)ry jemných výzkum'ných prací, vztahujících se ke stavbě kůry zemské.
Těžko jest ocenit vliv, jaký měla sovětská geodesie na rozvoj této vědy v ostatních státech, těžko
proto, že práce napsané" v ruském jazyku nebyly
považovány v »pokrokových« státech za otištěné.
Literatura v ruském jazyku, všeobecně, nebyla citována ani předkládána v odborných spisech, dokonce
ani v Německu, kde patřilo k »dobrému tónu«končit články obšírným l;loupisem literatury, týkající se
daného tematu. V' lednu 1946 na zasedání americké
fotogrametrické
společnosti ve Washirigtonu řada
referentů tvrdila, že USA zaujímají prVní místo na
světě jak v theorii fotogrametrie, tak i v jejím praktickém využití. O pokrocích jiných zemí, včetně
SSSR, V oboru fotogrametrie nepadlo přitom ani
jedno slovo. Toto zamlčování však nezmenšuje význam faktu, že letecká fotogrametrie v SSSR jest
ve skutečnosti dítětem revoluce, dále že v prohloubení této vědy, dosáhl SO'll'ětskýsvaz velkého pokroku. Stačí uvést, že.'topografické zaměřování v SSSR.
se provádí výluČÍÍě na '.podkladě leteckých snímků,
přičem~ se rok co rok obsáhne území o ploše \přes
milion čtverečních
kilometrů. ProhlubóváníIn theorie
1.·1
,a propracovánim praktických otázek z fotogrametrie
obírali se v Sovětském svazu: N. M. Aleksapolski,
G. F.'GapoČko, F. V. Drobyšev, J. P . .zukov, M. D.
Končin, M. M. Rusinov, G.' V. Romanovski, .A. S.
Skiridov a jiní odborníci. Letecké snímky se .zhotovují vlastními letadly, fotokomorami vlastní konstrukce, vybavenÝini sovětskými objektivy; zpracování snímků je prováděIio na překreslovačích sovětského původu a opírá se o původní sovětské methody.
'
Jedním ze' zásadních praktických cílů 'VYkonávání
topografických prací je vydání, map v různých měřítkách. Mapy povšechné i mapy topografické jsou
v podrobnostech již dávno z~ámé, avšakkartografie
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jako věda v širším významu existuje "teprve nedávno. Ještě počátkem tohoto století bylo možno
pozorovat snahu omezit kartografii na nauku o projekcích a převést v :tnačné míře samotné učení na
ryze matematické studium rúzných projekcí a jejich
vlastností. Ale již vynikající ruští učenci P. L. Čebyšev a D. A. Graweukázali, že je'dobře možné státi
na matematické záklaqně a značně obohatit nauku
o projekcích. Jiní,sovětŠtí učenci to později provedli
a dali, což je velmi dúležité, tomuto učení charakter
inženýrský. Nyní tento vědní obor, nazývaný matematickou ka,rtografií, dosáhl soustavného uspořádání a bohaté náplně. Stejně činně si v posledním
desetiletí počínali při práci na vybudování současného vědeckého základu pro otázky spojené IilrediIgováním, pořizpváním, gV8ifickýmprovedením a vydáním map. Zde sovětští ličenci museli jít »neupravenou cestou«. Je jasné, že v poměrně krátkém čase
nebylo možné vyřešit všechny ~tázky z oboru kartografie vyskytující se v praxi. Přesto však - dík
pracem G. A. Ginzburga, V. V. Kavrajskiho, K. A.
Sališčeva, M. D. Solovjeva, V. J. Suchova, N. J. Silova a ostatních sovětských odborníkú - jelento
vědní obor postaven n~ pevné základy a má všechny
předpoklady a vyhlídky pro další rozvoj.
Výše citovaný německý pramen charakterisuje
sovětskou' kartografii těmito slovy:'
a) »ruská kartografie šla novými cestami, nenapodobujíc evropské vzory«;

b) »současná sovětská mapa ... má značnou převahu nad německou«;
c) »ruská razgrafka*) listú je v souhrnu první
razgrafkou, která je úplně jasná a velmi výhodná
pro práci s mapou«:
Ostatně i ve Spojenýcj:l státech na zmíněné již
schúzi fotogrametrické
společnosti zvítězil názor,
který byl již dávno považovaný za základní a samo
sebou se rozumějící: nejdříve vyhotovit mapy velkých měřítek a teprve potom mapy měřítek malých.
Těchto někonk, velmi příznačných skutečností
postačí, aby ukázaly, že sovětská geodesie a kartografie prošla v posledních 30" letech svého vývoje
dlouhou a plodnou cestou.
\
Je zřejmé, že v Rusku nikdy nechyběly talenty.
Avšak bylo potřebné a nutné, aby se vytvořily.poměry, ve kterých by mohli jed.inci rozvíjet své přirozené dary. Tyto podmínky byly v plné šíři vytvořeny teprve sovětským socialistickým zřízením.
.
Ale sovětskému lidu jest domýšlivost cizí. Potvrzujíce velké pokroky sovětské geodesie a kartografie, vidíme, že život vyžaduje v těchto odvětvích
rychlého vyřešení řady nových, ještě složitějších
próblémú, z nichž některé nebyly vúbec ještě postaveny před vědce zahraničních zemí.
.) razgrafka
map.

=

s~tém

podděleví listů topografíckých

Zkouška a úprava
, Danilovovy paralakticképolygonometrie
...'
pr,o užití v terénních poměrech CSR*)
.
Výsledky zkoušky methody prof. Danilova v úpravě poskytující dostatečnou přesnost, rychlost a
h08p()dárnost při získání bodů 4. a 5. řádu a ~iných pevných bodů.

u vod.

.

PolygonomHrická methoda je jednqu z nejstar.
ších zeměměfických method. Je qokonce starší než
púvodní triangulace Sne IIi o v lj.. Vynález dalekohledu a' možnost omezit nepříjE!mné, zdlouhavé a
nepřesné měření délek na minimum a nahradit je
pohodlným, rychlým a elegantním měřením úhlú
.zpúsobilo, že polygonová methoda upadla v zapomenutí. Tento stav trval až do konce 19. století,
kdy vynález invaru a práce J a,d e r i n o v y, G u i 11 a u in ov y a Cli r pen ti e r o v y poskytly mož~
nost přímého, poměrně rychlého a přesného m~řtťní
délek. Dan i lov sám to vyjádřil slovy: »Měřický
přístroj se odpoutal od Země«.
,
Dvacetčtyři metru dlouhý invarový drát překonával snadno menší terénní překážky a k překo-·
nání větších překážek byl už jen krúček, který se
podařil sovětskému vědci prof. V i k t o r'u Va s i 1jev i č i Dan i lov o v i objevem paralaktické PO" '
lygonometrie.
I

.) Předneseno, na ěle-nské schlizi ~měměřické s'kupiny
krajského klubu techníkli a zle-pšovatelli ROH v Praze
dne 18. dubna 1951.
·

Paralaktická polygonometrie s pořady dlouhými
několik kilometru nebo několik desítek a 'set kilometrú je· zaj}sté methodou' budoucnosti. Interferenční methoda měření vzdáleností a methoda prof.
Bergstranda; využívající světelných' signálú vysoké
frekvence, bude jistě předpokladem dalšího rozvoje
Danilovovy methody.
.
Zatím se síť bodú až do 5. ř'ádu i síť pevných
bodú získává většinou triangulací. Tato stará, klasická methoda je, však velmi drahá, neboť vyžaduje
nákladné stavby' stanovisek pro měřické stroje,
v nichž je uložena cena materiálu a cena lidské
práce, nutné k jejich pořízení. Z pouhého názoru
je jasné, že náldad je tímv,ětší, ,čím méně můžeme
využít pro volbu bodú hor, kopcú, pahorku a terénních vln. V terénu plochém a rovinném pak přl?káží
každý menší lesík, každá vesnička, skupina stromú,
stromořadí a osamocené dvorce a náklady na signalisaci sítě nižš\c,h řádů jsou vysoké. V takových
případech se .osvědčí methoda parahtktické polygonometrie v úpravě prOf. Danilova.
\
V roce 1927 sestavil prof. Danilov schema paralaktického článku, který tvoří určovaná délka po-
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~
lygonové strany se základnou a spojovací základnovou sítí. Základna s~ měří invarovým drátem nebo
je to přímq invarov&, drát s terčíky na obou koncích. Danilov provedl rozbor a rozdělení jednotlivých paralaktických
článků' a . uvažuje celkem
9 typů, které se dají shrnout ve dvě velké skupiny ..
Skupina paralaktických článků se základnou uprostřed určované strany a skupina článků se základnou na konci určované strany. První skupina poskytuje téměř třikrát větší přesno::;t net skupina
druhá. V důsledku toho by se měly v druhé skupině pro dosazení ~éže .přesnosti volit základny asi
třikrát delší. Danilov dále doporučuje postup pro
měření paralaktických úhlů, který vcelku souhlasí
s našimi laboratorními jednotkami.
Poněvadž na území ČSR půjde o polygonové pořady zasazené nejvýše do sítě 3. řádu, bylo možno
provést malé úpravy a zjednodušení-proti předpisům Danilovovým.

Stanovisko
Dat.
Poz.

.. A

I

27.

a c e i n v a r o v é ho
r o vn á v a c í z á k 1a dně.

Ú p r a v a a k o m par

d r á t u nas

o

V březnu 1950 bylo -provedeno první zkušební
měření methodou paralaktické polygonometrie na
srovnávací základně ve Hvězdě v úpravě dále popsané. Na obě hranolová měřítka (regletky) inva:
rového drátu .č. 773 byly nasazeny dvě mosazné
kuličky, -bílehatřené, o průměru 24 mm. Dvě polokoule, z nichž se každá kulička skládá, jsou opatřeny drážkami a částí výřezu odpovídající profilu
regletky.
Osa regletky procháZí přesně středem
kuličky a myšlený střed kuličkY je možno na hranolovém měřítku, děleném na milimetry, umístit
přesně na kterýkoli dílek. Kuličky qyly nasazeny
vždy tak, že jejich plocha protínala hranolové měřítko v centimetrech 3,0 -a 5,,!: t. j. středu kuličky
odpovídal dílek 4,2 cm. Poněvadž obě kuličky váží
dohromady 122 g a zkracují délku tětivy mezi odpovíďajíeími ryskam~soudilO
se, že by bylo chybné užít délky zísIfune normální, laboratorní komparací.
Z tohoto důvodu bylo' přikročeno k odvození
vzdálenooti středů kuliček ~ěřením paralaktických
úhlů na obou. koncích srovnávací ge0cletické zálrladny. PřI tom se očekávalo, že budou spiněny
další dva předpoklady, vyplývající z následující
úvahy. V délce )nvarového drátu odvozené z geode-'
tické základny budou zahrnuty především dvě chyby. Za prvé systematická chyba osobní záležející
ve způsobu zacházení s přístrojem, v cílení a v nastavení koincidence a za druhé chyba z příčné refrakce. Jestliže komparaci drátu i polygonové mě-o
ření provedou titíž dva pozorovatelé, měl by se vliv
zmíněných clotybz velké části eliminovat.
Jak se pbzději ukázalQ, ani jeden z těchto předpokladů nebyl splněn. Srovnávací geodetická základna je umístěna těsně podél lesní bariéry, takže
jeden z obou paprsků paralaktického úhlu běžel ve
stínu, v chladném a vlhkém vzduchu. Druhý paprsek opustil brzy stín vržený okrajem lesa a postupoval •v prostředí ozářeném slunečními paprsky.
(Obr. 1.) Qba paralaktické úhly byly tudíž vystaveny krajN; nepříznivému vlivu příčné refrakce (viz
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tab. 1) c,harakteristic;ké pro poměry na srovnávací
základně. Předpoklad, že tatáž refrakce bude působit i venku při odvození polygonové strany z délky invarov'ého drátu, bylo nutno opustit, Konečně
ani tatáž dvojice pozorovatelů nebyla pro onemocnění jednoho zachována.
Po celou dobu měření byl invarový drát zavěšen na kladky trojbokých napínacích kozlíků 170 cm
vysokých a napjat. na obou koncích vahou 10 kg.
Jedna z kladek byla proti otáčení zajištěna dřevěným kolíčkem. Kolmá poloha drátu k srovnávací
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nové pořady byly vedeny zpravidla podél komunikací; silnic, železnic, vodních toků a poloha stabilisovaných bodů byla volena tak, aby i při nových
kolektivních způsobech zemědělského obdělávání
půdy byla zaručena jejich stálost a neproměnnost
~ do budoucnosti. Současně s rekognoskací vhodných
.... míst pro polygonové body s~ rekognoskovala poloha
základny tak, aby ji bylo s obou polygonových bodů
dobře vidět, a aby při jejím vytyčení byla způsobena pokud možno nejmenší škoda.
Rekognoskace proběhla rychleji než se očekávalo.
Rekognoskační skupina, složená z jednoho inženýra
a 2+3 pomocníků, vybavených výtyčkami s praporky a dalekohledy se totiž pohybuje poměrně
úzkým pruhem terénu v šířce nejvýše jednoho kilo·
metru, který leží mezi dvěma danými trigonometric"
základně byla vytyčena pentagonem. Jedna ze zákými bodYi V tomto pruhu je třeba 'vyhledat vhodměrných kuliček byla ve svislé rovině proložené
ná místa pro. stabilisaci polygonových bodů tak, aby
geodetickou základnou. Drát byl zavěšen přibližně
vyhovovala pozdějšímu měření topografickému a
v polovi~ě základny. Paralaktické úhly na obou
katastrální polygonisaci.
koncích geodetické záklkdny byly měřeny s' betoSkupina postupuje takto: Na výchozím trigononových stolků dvěma pozorovateli a dvěma přímetrickém bodě, pokud není' signalisován,' zůstane
stroji! Wild T3 přesně dostředěnými nad oběma konjeden pomocník s výtyčkou. Další pomocník je poci geodetické základny, označenými 9 a 40. Měření
nechán v místě pro základnu a vedoucí skupiny
bylo provedeno na obou koncích střídavě, vždy po
sám nebo s dalším pomocníkem postoupí až namísto
4 laboratorních jednotkách.
prvního polygonového bodu. Zatím co vedoucí reSestavení laboratorních jednotek, denní průměry
kognoskační skupiny vyhotovuje malý zápis o místoobou paralaktických úhlů a výpočtem získané délky
pisu základny a polygonového .bodu pro jeho snadinvarového drátu č. n3 '(vzdálenost středů kuliček)
nější Opětné vyhledání při rozvozu stabilisačních
obsahuje tabulka 1.
.
kamenů a při pozdější stabilisaci, postoupí oba vzaPo komparaci byla srovnávací geodetická základdu ponechaní pomocníci podle jeho pokynů na místo'
na připojena krátkým, tvarově nevyhovujícím a
další základny a na následující polygonový bod.
jednostranně
orientovaným pořadem.
(Obr. /~.)
Velké zápisy však nikdy není třeba provádět, poněV tabulce 2. jsou uvedeny rozdíly souřadnic bodů 1,
vadž všichni účastníci rekognoskace si velmi dobře
'Ů a 40, určených jednak. triangulací,
jednak parapamatují polohu polygonových bo.dů i polohuzálaktickou po1ygonometrií.
kladen.
.
Ta bulka

.I

Bod

yt -

YP'

a
1

O
40

Určení

2.

.\

Xt-Xp

-t:- 0,01
+0,02
-0,04

polygonových
bodů
3. a 4. řádu.

-0,02
-0,02
0,03

+

ze sítě

V jarních měsících 1950 bylo provedeno' měření
m~thodou paral~ktické polygonometr~ v jednom
trIangullj,čním liStě. Vyšlo se ze sítě 3. a 4. řádu
a další body l:;lylyurčeny jako body polygonového
pořadu vetknutéh~ mezi dva dané trigonometrické
body. V následujícím textu jsou popsány jednotlivé
~tapy při provádění polygondmetrických prací'; tak
Jak se během měření vyvinuly. Obr. 3 ukazuje rekognoskovanou a zaměřenou polygonovou. síť.

Rekognoska:ce.
. ~ř;dběžný, ná~rh sítě polygonových pořadů, spoJUJIClChdane tngonometrické body 3. a 4. řádu byl
proveden v mapě speci~lní á. topografické. Polygo-

© body
•

společné

nestabilisovaný
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Rekognoskaci je nejlépe vykonat brzy na jaře
Stabllsace.
anebo po žních, kdy je možno v~lně procházet teré·
Polygonové body byly stabilisovány žulovým hranem. Při rekognoskaci na jaře, následuje-li po ní .
nolem o rozměrech zpravidla 90X16X16 cm a žulohned měření, je třeba pamatovat na vzrůst obilí.
vou deskou s rozměry 30X30~10 cm. Bylo-li nutné,
Za jeden den (10 h.) se dá pohodlně zrekognospro obtížnost terénu, položit dtra sousední polygonokovat 5 + 7 polygonových bodů.
vé body vedle sebe ve vzdálenosti menší než 500 m,
Bylo-li možno některý polyg"onový bod_ uinÍstit
a to jeden z nich na místě topograficky nevýhodtak výhodně, že mohl být určen protínáním vpřed
ném, byl tento bod přechoCjlněoznačen toliko dřevěnebo zpět z daných trigonometrických
bodů, vy- ným kolíkem.
..
užilo se vždy této příležitosti a takový bod byl přiPři stabilisaci byl současně vyhotoven místopis
jat jako bod 5. řádu.
polygonového bodu podle směrnic platných yro
Jestliže bylo možno s několika polygonových bodů místopisy trigonometrických bodů.
určit jiný pevný bod protínáním vpřed (věž kostela,
kapličku, vodárnu atp.), byl směr na tento bod zaRozdělení pracovních skupin.
řazen při měření vrcholových úh'lů polygonového
pořadu do všech skupin.
Přístroje.

~

Délka polygonových stran. Tvar polygonu.
Polovina polygonové strany se základnou uprostřed nemá být delší než 20X24 m, t. j. přibližně
500 m. Strany mají být přibližně stejně dlouhé a to
asi v meZích 800 + 1200 m. Po straně dlouhé nemá
následovat strana neúměrně krátká a pořad má být
po~ud možno přímý. V členitějším terénu, zejména
s ohledem na volbu vhodných míst pro polygonové
body, nebylo možno těmto požadavkům zpravidla
vyhovět. Strany se základnou na jednom konci byly
v mezích od 150 m do 1200 m a strany se základnou
uprostřed asi v mezích 400 + 1200 m. Také nebylo
možno někdy se· vyhnout většímu zalomení polygonu.
Vzdálenost, při níž se záměrné kuličky jevily jako
dva ostré bílé body, byla 700+800 m. Nejdelší polygonová strana rozvinutá ze základny na konci
však měřila 1176 m. Kuličky o průměru. 30 mm,
kterých se mělo užít při rozvíjení stran delších, by
byly přišly v úvahu asi od 1200 m. Tak dlouhé strany se však nevyskytly.
Obě zmíněné odchylky od tlleoretických požadavků byly nahrazeny větší péčí při měření vrcholových úhlů a při měření úhlů paralaktických.
Porygonové pořady vetknuté mezi jednotlivé tri·.
gonometrické body 3. a 4. řádd byly prozatímně
označeny římskými čísly. Jednotlivé polygonové
body byly označeny' arabskými čísly lomenými římskou číslicí pořadu. Císlování bodů v pořadu bylo
dáno směrem postupu rekognoskace.

Měřické práce byly provedeny v této sestavě:
Par a I a k t i c k á s k u P i na I. : 1 inženýr +
1 technik.
Přístrojové vybavení: Theodolit Wild T 3, stativ,
deštník, výtyčka s praporkem, stojánek, triedr, sekerka, postraněk a v případě měření na věži ještě
podkladní deska a promítací přístroj.
Par a I a k ti c k á s k u p i n a II. : Totéž jako
u skupiny I.
Z á k 1a dno v á s k u P i na: 1 technik + 2 pomocníci.
Přístrojové vybavení: 2napínací stojany s lanky,
invarový drát, záměrné kuličky, 2 závaží po 10 kg,
4 výtyčky se stínítky a deskami, teploměr, pentagon, pásmo 25 m, dalekohled, 2 stojánky, šňůra
26 m dlouhá a krabicová libera.
Všechny přístroje
kromě obou theodolitů byly
dť?pravovány na dvoukolovém vozíku. (Obr. 4.)

Vlastní měření.
Paralaktická
polygonometrie je methodou ryze
měřickou t. j. kromě krátké rekognoskace a ještě
kratší stabilisace se veškerý čas plně využije
k vlastnímu měření. Měřické práce stereotypně opakované při každé polygonové straně je možno roz-děliti na tyto jednotlivé oddíly:
A. Vytyčení základny.
B. Měření zenitových vzdáleností.
C. Geodetická orientace spojená s určením centračních prvků.
D. Měření vrcholových úhlů.
E. Měření paralaktických úhlů.
'Provede-li se- na každém poly~onovém bodě úplné
měření uvedené pod A až E, je práce na každém
bodě ukončena a není třeba se vracet. Je možné,
že za určitých okólností by se vypla:tilosplnit v řadě
polygonů toliko oddíly A a E a pak najednou zbytek B, CaD.
Rozhodneme-li: se pro první způsob
měření, následují jednotlivé oddíly za sebou střídavě na obou stanoviskách.
A. Vytyčení
základny.
Obě paralaktické skupiny po příchodu na sousedící polygonové Qody postaví, centrují a horizontují theodolity na stativech. Je-li jedním z bodů
bod daný, signalisovaný měřickou věží nebo pyramidou, určí se nejprve centrační prvky záměrné
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tyče a je-li to třeba, promítne se střed na observační stolek. V takovém případě vytyéuje směr polygonové strany, v místě kde má být základna, druhá paralaktická skupina tím, že zaměří na signálovcm tyč, je-li signál centrický, jinak na výtyčku
postavenou na centru.
'
Ve všech osťatních případech vytyčuje základnu
a jednotlivé oddíly měření počíná vždy jedna z obou
paralaktických skupin podle předchozí úmhivy.
Jakmile je příslušná paralaktická skupina připravena k vytyčení směru polyg.onové strany, oznámí to smluveným znamením skupině základnové.
Vedoucí základnové skupiny pak zarazí podle pokynů do směru polygonové strany dvě výtyčky.,Při
vytyčování drží výtyčky lehce. za horní konec. V zorném poli dalekohledu se urovnává vždy dolní konec
výtyčky.

Základnu (invarový drát) je možno vzhledem
k polygonové straně umístit:
a) do polohy symetrické, při čemž nesouhlas několika metrů nevadí,
b) do polohy vysunuté s koncem základny v polygonové straně,
c) do polohy vysunuté s .koncem základny mimo
polygonovou stranu ve vždálenosti x metrů.
Ve všech třech případech je základna kolmo k polygonové straně a to buď uprostřed anebo na jejím
konci. Obecná poloha základny k polygonové straně
se nevyskytla; v praxi se jí vždy vyhýbáme a užiJi
bychom jí tehdy, když by ani nejpečlivější rekognoskace nevedla k cíli.
Při vytyčení základny se postupuje takto:
Obě výtyčky se spojí po zemi pásmem nebo provazem a místo, v němž má základna (prodloužená
základna) protnout pplygonovou stranu se vyznačí
kolíkem. V tomto bodě se vytyčí pentagonem kolmice.
a) Vytyčí se vpravo i vlevo od polygonové strany
a kolíčky nebo velkými hřeby se vyznačí jejich
koncové body ve vzdálenostech 12,80 na obě strany.
Základna jev tomto případě umístěna přesně symetricky. Není-li možno přesnou souměrnost dodržet (vysunutí i několika metrú nevadí), vynesou
se na kolmice na př.vzdálenosti 11,80 m a 13,80 m
a označí se opět kolíčky.

Obr. 6. Odvíjení

drátu

s

bubnu.

b) Vytyčí se na směr polygonové strany kolmice
bud' vpravo nebo vlevo a kolíkem se označí její
koncový bod ve vzdálenosti 24,80 m, kdežto na
opačnou stranu se vynese v prodloužení toliko
0,80 a koncový bod se opět označí kolíkem.
c) Vytyčí se kolmice buď vpravo nebo vlevo a
na ní se kolíky vyznačí vzdálenost 25,60 m.
S výhodou byla při vytyčení základny použita
šňůra na prádlo s pěti uzlíky ve vzdálenostech
0,80 m, 12,00 m, 12,00 Ul a 0,80 m.
Kladky napínacích stojanů se pak umístí přesně
ve svi~lici nad zaraženými kolíky. Ještě před zavěšením drátu je třeba znovu se přesvědčiti, zda
s míst, kde budou kuličky, jsou dobře vidět obě
stanoviska theodolitů.
Na to se opatrně odvine drát s bubnu (obr .. 6),
připne se karabinkami k oběma lankům a napne se
na obou koncích 10 kg závažími. (Obr. 7.) Záměrné
kuličky se pak posunem celého drátu přivedou do
sp,l'ávné polohy. V případě
a) do stejné vzdálenosti od kladek,
b) jedna kulička nad polygonovou stranu,
c) jako pod a). Navíc se ještě odměří pásmem
vysunutí x t. j. vodorovná vzdálenost kuličky od
polygonové strany. Jedna z kladek se proti otáčení
zajistí dřevěným kolíčkem. Do protokolu u základny
se poznamená:
číslo polygonového pořadu,
číslo obou pÚlygon.bodů, mezi nimiž je základna,

Obr. 7. Zavěšení drátu a úprama do kolmého směru
k polygonální
straně.
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zenitové vzdálenosti na sousedním bodě byl buď
objektiv dalekohledu, opatřený bílým kruhovým
terčem v černém poli, nalepeným na kožený poklop
objektivu, rozhraní barev v nejhořejší části výtyčky nebo výjimečně horní konec výtyčky. Obraz ci~
lové znač,ky byl ihned zakreslen do zápisníku. výška cíle byla doplněna ještě týž den po návratu do
kanceláře.
Zenitové vzdálenosti byly měřeny se střední chybou mz ~ ± 0,71".
'
Po měření zenitových vzdáleností na obou polygonových bodech byla vždy menší přestávka až
do doby, kdy zmizela vibrace. V této době se dophiil místopis bodu a zařídilo se vše potřebné pro
hladký průběh měření geodetické orientace a pro
měření vrcholových i paralaktických úhlů.

čas, kdy byla základna připravena k měření,
čas a teplota na počátku měření, při každémstřídání pozorovatelů a na konci měřelíl.í,
poloha kuliček na počátku a na konci měření,
poloha základny a vysunutí,
převýšení kuliček,
stav povětrnosti,
směr a síla větru vzhledem k základně s obrázkem.,
Jakmile je základna připravena k měření, sledují
členové základnové skupiny postup měření paralaktických úhlů, vedou protokol a přemisťují černé
terče a stínítka. Sklon drátu (převýšení kuliček) se
určí s jednoho polygonového bodu tak, že se zaměří vodorovným vláknem na jednu kuličku a při
uta~ené vertikální ustanovce se tato výška přenese
na výtyčku postavenou za druhou kuličkou. Pomocník posunuje po svisle postavené výtyčce bílý gumový kroužek a zastaví posun na pokyn pozorovatele, až v zorném poli dalekohledu je kroužek zakryt vodorovným vláknem. Pak odměří svislou vzdálenost kroužku od středu kuličky milimetrovým
měřítkem.
Svítí-li slunce, je nutno obě kuličky zastínit, aby
nevzniklo postranní osvětlení. (Obr. 8.) Stínítka se
umístí co možno nejdále od kuliček, aby jejich
obraz v dalekohledu pozprovatele 'nerušil. Je-li
obloha úplně zatažena, nebo svírá-li směr slunečních paprsků se základnou úhel v mezích 70071100,
není třeba clonit. V případě kdy základna byla
umístěna na konci po~ygonové stranYI bylo pro dostředění kuličky neoo \ drátu nad křížek stabilisačního kamene užito olovnicového závěsu.
Černé desky, které tvoří pozadí za kuličkami, se
umístí na výtyčkách tak, aby byly těsně za kuličkami. Části hranolových měřítek byly ovinuty černou isolační páskou, takže na pozadí černých terčů
zmizely.

C. G é ode ti c k á o r ie n t a c e.
Geodetická orientace byla vykonána ve 476 skupinách nejvýše na dva směry.
D. Vrcholové
úhly
polygonového
pořad u.
Vrcholové úhly byly měřeny v 6 skupinách a
byly zpravidla zaměřeny dozadu na výtyčku a dopředu na objektiv dalekohledu, nebo ,naopak. Byly
měřeny se střední chybou mu = ± 0,62".
E. Par a I a k t i c k é ú hly.
Paralaktické úhly na obě záměrné kuličky invarového drátu byly změřeny
a) v případě strany se základnou uprostřed ve
čtyřech laboratorních jednotkách na každém konci .
polygonové strany,
b) v případě polygonové strany asi 80071200 m
dlouhé se základnou na jednóm jejím konci v 8 laboratorních jednotkách,
c) v případě pplygonové strany asi 4007800 m
dlouhé se základnou na\ jednom jejím konci ve
476 laboratorních jednotkách.
Ve všech případech byly paralaktické úhly měřeny ve' skupinách po 2 labóratorních jednotkách,
""1'
I
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B. Měř e ní výš k o v Ý c h ú Ii I ů.
Po vytyčení polygonové strany, po určení centračních prvků' nebo promítnutí středu na stolek, se
odměří výška stroje nad kamenem a poznamená se
do zápisníku měřených zenitových vzdáleností.
Zenitollé vzdálenosti byly měřeny ve třech skupinách, v obou polohách dalekohledu. Cílem pro
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v případě a) střídavě na jednom a na druhém konci polygonové strany. Pruměrná střední chyba
'v měřených paralaktických" - úhlech ~yla mp =
= ± 0,37".
Závislost střední chyby paralaktických úhlu na
jejich velikosti resp. na vzdálenosti základny od
theodolitu ukazuje obr. 9.

Astronomická

orientace.

kálního vlákna nitkového kříže na Polárku se zjistí
čtením údaje hvězdného nebo středního chronometru kontrolovaného alespoň jednou dE;)nněpříjmem rytmických signálu, nebo několikrát za den
příjmem občanských signálu pražské rozhi'asové
stanice. .
Takto zaměřený astronomický azimut, opravenÝ
o stočení trigonometrické sítě a o meridiánovou
konvergenci, by poskytl rovnocennou náhradu za
geodetickou orientaci.

.V případě nemožnosti geodetické orientace je
nutno polygonový pořad orientovat -astronomicky.
Smiuvená znamení.
Astronomická orientace se provede až na konci celé
úlohy v několika nocích. Měření astronomických
Je samozřejmé, že střídavé zaměřování s obou
azimutu polygonovéstrany,
vycházející z daného
stanovisek na základnu a dokonalá spolupráce všech
bodu 3. nebo 4. řádu se uskuteční methodou Po- tří skupin se neobešla bez smluvených znamení.
lárky, t. j. střídavým' zaměřováním na Polárku a Signalisovat Mor s e o v u abecedu pl'aporkem není
nejbližší polygonový bod, vhodným zpusobem sig- nic těžkého. Tohoto zpusobu bylo však použito jen
nalísovaný. Pro jednu polygonovou stranu by zpra- . v několika málo případech, kdy šlo o zvláštní sděvidla stačily 2 -7- 3 astronomické azimuty v obou . lení. V praxi jsme vystačili s několika písmeny
polohách dalekohledu. K měření se použije přístroje
Mor s e o v y abecedy, z nichž každé zastupovalo
s IOlI}.enýmdalekohledem, který umožňuje pohodlné sdělení v rozsahu celé věty. Na př. písmeno k znazaměřování i na Polárku. Okamžik nastavení vertimenalo: určím převýšení kuliček.
(Pokračování)

t

Vyhledání polohy trigonometrického
Aproximativní
řešení počtářsko-grafické
oblouků na způsob přesn~jší .

průsečikem

.

Článek Ing.!;>r K. Kučery v č. 6/51 str. 88 časopisu Zeměměřictví uvádí dva zpuspby řešení tohoto
problému. Připojuji k nim zpusob třetí, který Jsem
teoreticky připravil v roce 1949. K praktickému
vyzkoušení nebyla dosud příležit~t.
_
Sledujme nekonečně blízké okolí hledaného \ bodu
T (viz obr. 1). Směry SA) SB ze zvoleného pomocného stanoviska S protínají kružnici (ABT) v bodech Av B1 a směry SB) SC kružnici (BCT) v bodech B2, 0,2'
V nekonečné blízkosti bodu 'JI. mužeme oblouk'
kružnic nahradit sečnami AlB" BP. a bod T určit
jako prusečík sečen.
Vzdálenosti označme:

c2

= SC2

SB'2

sin a

b1 =c ~.
sin a

-!!:.1_ =
sin da

S2
• d
= ---.sm
a
1

kružnic)

doplnitelné

konstrukcí

= a-a'

vytvoříme z daných úhlu a z úhlu a', {J' naměřených na pomocném stanovisl)u S.
Vzorce (1) se· Vypočtou sinovou větou z trojúhelníku BA1S, AB1S) CB2S) BC28.
Uvedu odvození vzorce pro a1 z trojúhelníka
BA1S (viz obr. '2).
Protože bod A1 je na téže kružnici jako bOd T)
musí být v obou stejný obvodový úhel a. Platí pak:

Vypočteme je snadno ze vztahu
a

dvou

da

bl = SBl
=

sečen

Strany Sl = TA, 82 = TB, S3 = TC a úhly a, {J vyjmeme z výpisu triangulačních údaju. Rozdíly

a1 =SA\
b2

hodu protíná ním zpět

sin da
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s 2____
'
sin (2 R -a}

= _2_s '
sin a

Válka: Vyhledání polohy trigonometrio~ého bodu
•
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směry SAJ SRJSO. úseky od bodu S k patám kol:rt;lic se velmi přibližně rovnají přírůstkem dSi ==
= s/ - si (i = 1, 2, 3)

\

ST;

==

ds;

Můžeme pak v rovnici (5) vypočíst s dostatečnou
přesností opravný druhý člen
ds. sin da
sin a
a původně vypočteno u hodnotu a/ o hodnotu tohoto členu opravit. Stejně tak opravíme úseky b/.
h
I
•.•.
~"

s/.
a1

_

a1

-

S2'

=

sin da
sin a

sin da
sin a

+

o'2·

.

Kdybychom se chtěli vyhnouť novému měření
úhlů v aproximaci nebo kdyby z prostoru T' nebyly
záměry možné, pak vytyčíme části kruhových oblouků v blízkosti T' od. sečen. Poloměry kružnic:: po(4) ,l:\tačí vzít z grafické konstrukc.e obr. 1.

~'

$

ds2• sin da

.sin a

Druhý člen v rovnici (5) je nekonečně malý druhého stupně a můžeme jej zanedbat, [sin a ve jmenovateli nemůže při protínání zpětném být nekonečně malý]. Dostaneme tak ze vztahu (5) vztah
(1)
S2
. d
G1 == -.--.
srn lX
srna
Stejným zpusobem odvodíme všečhny ostatní
vztahy (1) .
.Prakticky llejde ovšem o pole nekonečně malé,
(diferenciální); nedostaneme tedy v průsečíku sečen bod TJ nýbrž jeho aproximaci. V ní pak proces
opakujeme.
. Postup. by byl tento:
1. Na pomocném· stanov,isku S zaměříme úhly
o.' a /l' a utvoříme rozdíly
la = a -'- a/, ,j tJ = (3 - (3'.

\

P o zná m k are d a k c e: Timto článkem jakož i <íláJikem Dr Kučery v ě. 6/51 str. 88 našeho časopisu sledujeme, aby zeměměi'lcká praxé, která má za velmi závažný úkol udržovat,vybudovan'é
geodetické
z á k I a d y, měla usnadněnou úlohu při vyhledáváni a
zajišťováni trigonometrických bodů. Tento úkol - údržba trillonometrické sítě je dnes při prováděni hospodářsko-technických úprav pozemků velmi naléhavý a je
pochopitelné, že by mohlo snadno dojit, kdybychom se
2. I>odle rovnic (1) vypočteme vzdálenosti k bo-. o vybudované základy nestarali, k zničení bodů a porušení trigonometrické li<ítě,která tvoří záklaď všech
dům kružnic (alJ blJ b2J O2),
Nyní mužeme tyto
zeměměříckých prací. Zeměměřičům ,na krajích a okrevzdálenosti přímo v terénu odměřit a dostaneme
sích musí záležet v prvé řadě na tom, jak trigonobody- kružnic, nebo pos~upujen1e dále graficky:
metrick~ sít v jejich obvodech bude stálá a, budou proto
3. Na papíře vyznačíme si bod S a z něho směry přesvědčovat rady národních výborU, aby do pracov,ních
SAJ SB a SO svírající navzájem úhly a/, (3' (prakplánů zeměměřické služby zařazovaly pravidelně i práce
na zajišťováni ctrigonometrických bodů.
ticky a a tJ).
.
4. Na tyto směry vyneseme ve zvoleném měřítku , Dobře vybudiwané a řádně udržované geodetícké základy ;jsou skutečnými základy všech zeměměříckých
vypočtené úseky. Je-li některý z nich záporný, V8- prací, na jejichž podkladě jsou projektována a budoneseme jej opačným směrem od S. 'fakto získané
vána všechna inženýrská díla: silnice, dráhy, mosty,
výstavba mět&t,'vodní stavby, přehrady a všechna zařibody AlJ Bľa R2J O2 spojíme jhko seěny a v jejich
průsečíku bude obraz aproxiI~aee bodu T. Odmě- zení společnoeti, která jsou předpokladem dalšího rozvoje socialistického hOS'Podářstvf.
říme si určovací prvky, (to jest směrník a vzdáleChceme také, aby zeměměřiči z praxe psali dále o gOllnost od S) a vytyčíme bod v terénu. Je-li vzdále- časných problémech zeměměřické služby, po případě aby
nost T od S velká, stačí ji jen odkrokovat; protože svými náměty, které redakce očekává, pomáhali všichni
se hledanému bodu jen přiblížíme a musíme proces k tomu, aby tento časopis se stal skute,čně tribunou
všech zeměměřičů a pomáhal každÝm svÝm článkem
opakovat.
zdolávat úkoly, které zeměměřičům na pracovištích den'- Chceme-li při větších vzdálenostech S od T získat
ně přícházejí.
Naši zeměměřiči - inženýři i technici - svými příbody kružnic přesněji (to jest přesnější úsek;ť aj'
spěvky do tohpto čas~pisu se stávajíbudQ1Vat~li sociablJ b2, 02)'
můžeme postupovat takto:
I
lismu, protožE! každé zlepšení jejích práce teprve rozZ obrazu aproximace T' získané průsečíkem se- šířené tiskem na všechna pracoviště stává se mohutnoll
čen A/ R/ a R/ O/(obr.
3) spustíme kolmice na silou, kterou f<Pějemek vyšší úrocvni naší sp,olečnosti.
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GUGK
Jedinyje normy vyrabotki. na topografiěeskije i geoéleziěéskije raboty. (Jednotné výkonové normy pro topo-grafické a kartografijlké práce.) 246 str., 1948, Moskva, i
Goodezizdat. Cena 19 tub.
Jednotné
normy topografických a kartografických
prací, které vydal jako závazný předpis pro vŠejlhny
zeměměřícké práce v SSSR Hlavní ústav geodesie a kartografie při radě ministrů SSSR, jsou pro nás velmi
zajímavé tím, že přinášejí prověřené zkušenosti o výkonnosti v zeÍťlěměřictví, třebaže srovnáváni s nimi nebude vždy snadné pro značnou odchylnost p.oměrů a způsobu provádění prací v SSSR a u' nás. Budeme se proto
zabývat v naší recensi jen hlavními zásadami, na nichž
byly normy vybudovállY.
Normované sazby počítají zásadně s osmihodinovým
pracovním dnem a jsou stanoveny v převážné většině
případů výkonem na jed,eB:-den a jen výjimečně výkJ..
Dem na jednu hodinu (kancelářské práce fotogrametričké). V tabulkáoh 'Jsou v-edle počtu měrných jednotek na
den uvedeny zároveň ča"'Y potřebné pro splnění úkolu
pro jednu měrnou jednotku (na př. 1 km, 1 ha, 1 bod,
1 zňáčka a pod.).
Do stanovenýcll. sazeb se nepočítá cesta z bydliště na
pracoviště a zpět"'a často ani cesta na přecházení s jed"
noho pracoviště na druhé během dne. Děje se tak zejména u některých prací triangulačních, astronomických,
gravimetrických a při měřen,i základen. Pro cesty a přecházení jsou stanoveny zvláštní normy podle druhů př~pravy.
Při rozlehlosti území, zvláštních dopravních poměrech
a možnostech u1)ytování při měření v SSSR bylo nutno
pamatovat dosti podrobně na urychlení dopravy normo~
váním různých dopravních prostředkfi od soumara přes
'různé
druhy spřežení až k speciálním automobilům,
vždy s potřebnou tovněž Íl.ormovanou obsluhou.
Při značných rozdílech podnebí v SSSR bylo pamatováno na ~jednání přibližně stejných pracovních podmínek se zřetelem na povětrnost, stanovením různé délky
polních pracovních období od nejkratších tříměsíčních
(od 15. VI; do 15. IX.) v nej'S'evernějších šířkách až k nejdelším osmiměsíčním (od 25. III. do 25. IX.) v Tadžické,
Turkmenské a Uzbecké svazové republice.
Již z těchto nejvšeobecnějších rozlišení je patrno, že
jednotné normy v SSSR se snaží především zaručit možnost stanovení posuzovaných okolností tak, aby' byly pokud možno na všech pracovištích stejné, aby se vycházelo ze shodných základů a aby posouzení bylo co nejsprávnější. !
Normy a hlavně všeobecné zásady pro j-ejich používání postupují dalšími podrobnými ustanoveními do ještě
větších jemností v určování okolností rozhodných pro
volbu sazby pro určitý případ. Je to zejména zavedení
kategorii obtížnosti, zhodnocení specialii;lace a zapracovanosti, normování pracovních oddílů pro jednotlivé
druhy prací, přesný' popis praoí a možnost vyrovnání
zmírňováním norem ve zvláštních zřetelehodných případech.
V normách se zavád.i až 5 kategorií obtižnosti pro
různé druh~ prací a každá kategorie je u jednotlivých
druhů p~ací podrobně popsána. V případech, kdy rozpětí mezi ·některými sousedními kategoriemi 8e zdá být
ještě příliš hrubé, lze interpolací získat i údaje m~zi
stanovenými· sazbami podle toho,' které kategorii a jak
so posuzovaná práce blíží..
Pro všechny druhy prací je v normá~h stano'Veno sl~
wni pracovního oddílu. Inženýři jsou normováni jen pro
práce zvlášť odpovědné nebo práce, jichž není na určitém pracovišti takové množství, ~e by je mohly vyko~
návat speoiální oddíly zapracované jen na určitou prácí,
takže pracovní oddíl musí pak vykonat na témže pracovišti několik různých druhů prací. Většinu masových
prací vedou starší technici nebo technicí a oddíly doplňují pomocníci s různou kvalifikací, roztřídění na
-starší dělníky a dělníky různých tříd.
Také možnost zapracovat všechny členy pracovního
oddílu a získat v oddílU' dalším prováděním téže pr4ce
658.53/.54

větší zručnost je uvážena v normách tím, že se v jejich
sazbách počítá jen s takovýmto prováděním praci.
Jsou-li práce krátkodobé, podle norem kratší 10 dní při
každém jednotlivém druhu práce, nelze počítat s výho-dou zapracovanosti a zvláštní zručnosti a stanovené nOrmy se snižují o 10%. Obdobné poměry nastávají, mU'.si-li
týž pracovník vykonávat na témže místě více druhů
různých prací, nespecialisuje-li se a přechází-li v krátkých obdobích z jedné práce do druhé, takže nemůže
získat zvláštní z'ručnosti dlouhodobým opakov-áním stejných úkonů. Také v tomto případě se· normy snižují
010%.
Mimořádné okolnoOltinastávají, konají-li se polní měřické práce za teplot pod bodem mrazu, nebo konají-li
se kancelářské výpoěetní práce přímo v poli. Poněvadž
normy jsou stano-veny jen pro kladné teploty, snižují S9
při teplotách pod bodem mrazu (až do :- 300 C) o 10---iJ0%
podle stupně zimY'1Ro-vně.žu kancelářských početních
prací vykonávaných mimořádně v poli za nepříznivějších podmínek než doma v kanceláří se' normy snižují
o 10-30%.
Každé normy a hlavně snaha splnit je anebo překročit za každých okolností, svádějí k tomu, aby jakosti
prací byla věnována menší pozornost Při běžných pracích, kdy není nezbytnou podmínkou maximum přesnosti a dokonalosti a kde postačí pře1snost v určitých
mezích, nemusí být tato okolnost, nepřekračuje-li určité
rozumné meze, na závadu všestranné použitelnosti výsledků. Jinak je tomu ovšem u prací základních a prací
vědeckých, kde záleží na dosažení maximální přesností
a, nejlepší jakosti z·a každou cenu. I to bylo uvažováno
při se-stavování norem a vysoce přesné geodetické práce,
k nimž se počítají astronomické, triangulaění, nivelační,
gravimetrické a základnové práce I. řádu, se jako vědecké práce neposuzuji podle norem.
Snaha určit typ práce jednoznačně a co nejpřesnějí
projevuje v normách u každého druhu prací také
obšírným
popisem jednotlivých
pracovních
úkonů,
z nichž se normovaná práce ISkládá a stanovením výsledků, které při ní musí být získáný. Pří tom odkazují
normy ještě velmi často na měřické iílstrukce, kde jsou
uvedeny bližší podrobnosti.
Lze předpokládat právem, že se zmíněným normám
podařilo zaHOItitpředpoklady pro stejnoměrné a stejně
spravedlivé hodnocení všech druhů zeměměřických prací
v nich uvedených. Záleží však mnoho.na tom, kdo a jak
posuzuje základní určovací prvky pro volbu sazby.
Po formální stránce jsou normy rozděleny na polni
práce a na práce kance.rářské. Téměř ve 000 oddílech
je ,tu popsáno á-sazbami ohodnoceno na 1000 druhů praci,
někdy ještě podrobněji rozčleněných podle hustoty bodů,
měřítek, velikostí formátu a pod.
Polní práce pojednávají Q geodetických základech
(triangulaci, astronomii, gravimetrii, nivelaci. polygonometrU), o polygónisaci, () podrobném měř~ní obvyklýmí
methodami i použitím letecké fotogrametrie, o trasovacích pracích" o vytyčováni a v závěru o různých
zvláštních pracích.
Kancelář",ké práce věnují nejvíce péče fot,.ogrametrii
a zabývají se dále pracemi poětářskými všeho druhu.
pracemi zobrazovacími a kartografickými vůbec, jakož
i přípravamí pro vytyčovací práce polní.
Prostudoyáním norem lze si učinit dosti úplný obraz
o rozsahU. a druhu zeměměřických prací v SSSR. výsledky dlouholetých a p,eělivých studii v nich uložené
mohly by i pro naše poměry přinést užitek tím, že b)"chom nemuseli opakovat cestu, kterou zeměměřiči v SSSR
již na tomto úseku činnosti vykonali a mohli bychom
navázat v normování zeměměřických prací na dobré dílo
jimí vykonané.
-cc-

se
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J. A. Šuyalov
Osnovy topografii. 352 str., 292 obr. a 1 mapová přiloha; formát 15X22 cm; vyd. Učpedgiz, 1951, MOIlkva;
váz. cena 10 r. 70 k. (62,50 Kčs).
'
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Kúiha je učebnici pro studenty geografických fakult
na pedagogických institutech v SSSR. Látka v knize
probiraná je dost obsažna. V úVQdu pojednává o tvaru
a velikosti Země a o různých zemských elip.soidech a
jsou tu uvedeny také rozměry »elipsoidu profesora F. N.
KrasQV'&kého«.Po z,ákladech theorie chyb autor popisuje
některé jednoduché měřické pomůcky (pra;vítka, měřítka.
verniery, rýsovaci a vynášeci pomůcky), transportéry,
, přič~á měřitka a křivkoměry. Dalši stat se zabýVá mapami.
. \
Naše zeměměřiče budfl ~ajímat rozdělení map SSSR
a klad listů (»razgrafka kart«) od měřítka 1: 1,000000
až do měřítka 1 : 25 000, příp. 1 : 10 000. Jeden list mapy
1 : 1,000000 zobrazuje územi o rozloze 6l} délkových a
4° šířkových; st,ejnou plochu zobrazují také 4 listy mapy
1 : 500 000, nazýVané generální mapou SSSR (jeden list
této mapy zobrazuje území v rozloze 3° dálkových a 2"
Šířkových). Územi 1 listu mapy 1 : 1,000 000 se zobrazuje
na 36 listech mapy 1 : 200 0ó0 nebo na 144 lil5'tech mapy
1 : 100 000. Mapa 1 : 100 000 - topografická mapa SSSR která se zhotovuje pro celý SSSR, zobrazuje na jednom
mapovém listu území v rozsahu 30' délkových a 2()' šiřkových. Každý list mapy 1 : 100 000 se opět dělí na 4 listy
mapy 1: 50000, jejíž jeden list zobrazuje 15' délkových
a 10' Šířkových. Ke knize je přiložena vzorná ukázka
mapy. (Rozdělení map SSSR podle měřítek a účelný
klad mapových listů byl zhodnocen i v cizině a oceněn
také v něm. voj. zeměměřických publikacích, vydávaných během poslední války.)
Další stránky knihy pojednávají o použitém zobrazení a o sitování map (GauSts-Kriiger), o topogrllfických tvarech terénu a jeho vyznačováni vrstevnieemi
a šrafovánim.
Kratši stat je věnována měření ploch
polárným planimetrem, zmenšování a zvětšování map
(redukční kružidlo, pantograf). V oddílu o orientačních
pomůckách jsou popsány kompasy a busoly používané
při topografických pracích (kompas Adrianova; busola
Schmalkalderova a busola Štefanova).
V knize je také zmínka O triangulační' síti SSSR,
o triangulačních řetězcích, o paralaktické polygonometrii
prof. V. V. Danilo'Va a o nivelační siti SSSR (max.
chyby na 1 km: v nivelačni síti 1. řádu ± 2 mm, v siti
II. řádu ± 4 mm, v sítí III. řádu ± 8 mm a 'V síti
IV. řádu ± 20mm).
V rlalších statích jsou popisovány hlavni součásti
geodetických přístrojů
použí'Vaných v topografických
pracích (dalekohledy, různé nitkové kříže a zaostřováni
dalekohledu: stojany měřických strojů, olovnÍ'ce, libely,
~zné latě a podlož!í:'Y:hlavní části úhloměrných strojů.
O'SOvésystémy, verniery a pod., dále měřická pásma,
hřeby, sklonoměr (Brandisúv), jednoduchý eklimetr a
topografické latě se zvlii.ltním dělením). Uč,elbnice se
podrobněji zabývá nítkovou tacheometrií, tacheometric. kým theodolitem, měřením úhlů a popisem různých zaměřovacích způsobů, busolními theodolity, nivelačními
stroji a jejich rektifikací,
měření stolem měříckým
s použitím dalekohledového záměrného pravítka '(na
str. 286 je vyobrazeno a popsáno záměrné pravítko voj.
topografického odděl. hl. št.). - Na mapách v měřítku
1 : 25 000 se vyznačují vrstevnice po ,5 m, na mapách
1 : 50 000 po 10 m a na mapách '1 : 100 000 jsou vrstevni,ce 20 m.
O použítí le,tecké fotogrametrie pro topografické vyměřování pojednává kniha jen stručně,
přestože se
foto!('l'ametrie pro
mapování
v měřítku
1: 10 000,
1 : 25 000, 1: 50009-- i pro zhotovováni map 1: 100 000 používá v neobyčejně velkém rozsahu (ročně bývá v SSSR
pro tyto účely letecky ofotografováno přes 1 mil. km2
území).
Poslední
oddíl popísuj,e barometrické
nivelování,
kterého se v SSSR často používá. zejména v územích
těžko pŤístupných' (popsán je ručičkový barometr-ane. roid, dále barograf a zmínky o diferenciálním barometru ruského chemika D. 1. Menděljeva a o topografickém barometrickém výškoměru, konstruovaném podle návrhu inž. J. S. Dobrochotova. :-- Při výškových
měřeních, v územích položených nad 2000 m, se používá
také hypsotermomet~,
jehož schematický obrázek a
stručný popis je uveden ku konci knihy.

Knihu lze doporučit našim zeměměřičům i studentům,
topografům a kartografům, kterým se bude libit pěkná
ukázka nové sovětské mapy 1: 25 000 v še>8tibarevném
provedeni.
Doc. Dr J. KlobO!Uček
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Zvonarev K. A.
Kartografija.
212 str., 68 obr., 4 tab., 1951, Moskva. Leningrad. Cena 6 r. 40 k., vazba 2 r.
Učebnice, vydaná při katedře geodesie L,eningradského
ho~ního institutu pro studenty důlního měření. poskytUJe úplný přehled, jak se převádí nerozvinutelný povrch
země na rovinnou mapu i jak se mapy zpracovávají a
reprodukují pro praktickou potřebu. Látka je systematicky seskupena do několika částí. Výklady jsou provázeny názornými obrázky a ukázkami kartografických
síti.
V úvodu se autor zabýVi\ povšechnými poznámkami
o kartografíi, o mapách a plánech a o tvaru země.
V I. části pojednává obecně o kartografických zobrazeních a sítích, uvádí teorii "skresleni,· klasifikaci kartografických zobrazení a přechod s elipsoidu na kouli.
II. část obsahuje souběžně kužělová a azimutální :l;obrazení, III. část pak podává válcová, perspektivní a některá jiná důležitější zobrazeni. Ve IV. části nacházejí
studenti poučení o praktickém zpracování kartografických sítí, o sestavování map a o reprpďukčnich metodách se zvláštním zřětelem k reproduk!l!i důlních plánů.
V závěl,'u knížky je podán přehledný výVoj kartografie
a. zdúrazněna potř,ebnost její znalosti pro důlní měřické
práce. Připojeny jsou ještě tabulky veličin pro výpočty
na Krasovského ,elipsoidu.
'
Přes malý' rozsah podává spis v podstatné části :vědeckým způsobem, při tom však velmi srozumitelně,
základní znal9sti matematické kartografie. Vyčerpává
všechny druhy užívaných zobrazeni, pro něž vyvozuje
analyticky rovnice a uvádí skreslení i celkové zhodnoceni.
Dostává se nám tak do rukou učebnice bezvadně vypracovaná, která mimo své vlastní "urČ.ení poslouž,í výborně i zájemcům z jiných oborů. A sou&tsně je vZOrem,
jak má býti studentům podán přehled blízkého oboru,
potřebný pro jejich studium.
Ing. J. Kovařík.
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Kamela Oz., Doc. Dr Ing.
Podrl,)cznik miernictwa. Ozesé I. a II. (Učebnille měřictvi. Díl I. a II.) Str. 598, obr. 643. Wal"szawa, díl 1.
1950', díl II. 1951, 25X17,5
cm, lit. polské 14, ciz. 14.
Panstwowe Wydawnictwa Techniczne, brož. eena neudána.
Zeměměřické školství v PoIsku má, je-ště z doby před
druhou světovou válkou, vedle vysokÝch škol také školy
střední - lycea. Je tu dosud běžným zjevem, že o výchovu posluchačů těchto lyceí se stará nejen stálý učitelský sbor, ale také vysokoškolšti učitelé a odborníci
z praxe. Výsledek této pláno\;ané spolupráce je ovšem
zřejným ve značné odbornosti absolventů.
Do rámce široké péče o tyto pomocné techniky třeba
zahrnouti právě vyšlou dvoudílnou "Učebnici měřictví«
docenta varšavské polytechniky Dr Ing. Oz. Kamely.
První díl obsahuje těchto deset kapitol: I. Základní znalosti (stran 37) - II. Geometrická nivelace (stran 41) III. Jednoduché přístroje
pro měření horizoptálních
úhlů (stran 3) - IV. Theodolit (stran 58) - V. Polygonometrie - polygonisace (stran 54) - VI. Mě,ření situační
(stran 8) - VII. Vynášeni Ilů'lních náčrtú (stran 8) VIII. Výpočet ploch (stran 37) IX. Tacheometrie
(stran 46) - X. Dálkoměry (stran 29). Čtenář je v nich
podrobně seznamován s měřickými"· přístroji, zejména:
novějších typú. Jest tu rovněž důkladně probráno rektifikováni nivelačnich strojů a theodolitu. Autor dále vysvětluje základní měřické methody, jejich techniku,"
uvádí vzory pro vedení polních zápisniků a náčrtů.
V kapitole pojednávající o polygonálním měření nechybi,
kromě jiných příkladů, ani číselné řešení výpočtu souřadnio hzlovéhobodu.
V ninoha kapitolách se vedle
theoretických výkladů objasňu;í také speciální zeměměřícké úkoly, jako je na příklad nivelování ,vodních
toků nebo paralaktická polygonisace a jiné. Ve výkla-
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dech o tachymetrováni je rovněž věnována pozornost
různým chybám při měření a jejich příčinám. Ve vrstevnicovém plánu jsou potom řešeny mnohé běžné úkoly
inženýrské praxe. Do kapitoly- o výpóočtu ploch je zařa2;ElllO pojednání o počítacích strojích a ně,kterých pomocných rastrech užívaných praxí pří plošných výpočtech.
}[ožtlO říci, že autor všude, 'kde to jen bylo možné a
účelné, přibližuje theorii výkonnému měříctví, aby se
tak jeho .kniha stála vhodným pomocníkem těm., kteří
by z ní čerpali ponaučení a rady pro svoji zodpovědnou
práci.
Druhý díl, který obsahuje zbývajících devět kapitol,
je rozdělen takto: XI. Nivelace trigonometrická - trigonometrické měřeni výšek (strap 8) XII. Barometrické měřeni výšek (stran 26) - XIII. Měřický stůl
- topografie (stran 14) - XIV. Vytyčováfií trasy (stran
24) - XV. Důlní měřictvi (stran 24) - XVI. Vyro'Vnávací počet a jeho užití v zeměměřictvi (stran 54)XVII. Triangulace nižšich řádů (stran' 58) - XVIII.
Fotogrametrie (stran 40) - XIX. Základy vyšši geodesie
a kartografie (stran 29).
Zatím co první díl je z větší části v~nován základům
nižší geodesie, je druhý díl učebnice zamě,řen převážně
k speciálním aplikacím geodesie; Tak na příklad v paragraf,ech, jednajících o měření pod.lemních prostor, dostáváse čtenáři cenných vysvětlení odlišného využití měřických method na pracovištích obzvlášť obtížných. Velmi pěkně a srozumitelně jsou rovněž zpraco'Vány odstavce o vytyčování os, oblouků a ostatních křivek. Vyrovnávací počet je probírán pečlivě a důkladně, podle čehož
se dá soudit, že matematícká průprava posluchačů lyceí
je velmi dobrá. Aby učebnice podávala úplný přehled
geodesie, byly do ní zahrnuty ještě výklady o fotogra-

metrii a částečně také nazna;';"ny úkoly vyšší geodesie
a kartografie.
Bude však jistě na místě upozorniti na poslední
paragraf knihy, který obsahuje stručná data a nákresy
geodetických přístrojů vyráběných v současné Polsce.
Jest to především nívelační stroj Ni 2, pro technickou
nivelaci, opatřený horizontálním kruhem, ,elevačním
šroubem a reversnílibelou
-"V celku podobný výrobkům firmy Zeiss. Dále malý nivelační přistroj Ni 5, bez
horizontálního kruhu, určený pro běžnou inženýrskou
a stavební praxi. Pro nejnutnějši měřické práce byl
zkonstruován repetiční půlmínutový theodolit T 2 a pro
práce topografické záměrné pravitko'.
Závěrem 'možno zhodnotit celou uče·bnicí jako práci
velice zdařilou a záslužnou. K její výsoké úrovni přispívá ve značné mife' ve4iJý počet obrázků, názornych
kreseb a číselných příkladŮ, stejně tak jako jasný sloh
autorův. Uvážíme~li ještě, že je v prvé řadě určena posluchačům a absolventům měřických lyceí; překvapuje
nás rozsáhlost látky a hloubka propracování, při čemž
se autor nikdy neuchýlil od vlastního cíle: podat technikům nejen učebnicí, ale zároveň spolehlivého rádce pro
praxi. Najdou tu však mnoho zajímavého i výkonní inženÝři, takže se dá právem předpokládat, že jeji obliba se
neomezí jen na široký okruh těch, kterým byla původně
určena.
Autor, který napsal a vydal již několik zajímavých
publikací - doma a za války také v cizině - znova
potvrdil, že je schopným a nadějným žákem svých učitelů, profesorů Grabowskiho, Weigla, Warchalowskiho,
Baeschlina a jiných, takže možno od něho nejen očekávati, ale i žádat další publikování výsledků jeho bohaté
činno~ti. ,
Ing. Dr Petráš

Normativní

hlídka

Honorování prací za kopie katastrálních operátiJ.
Sbírka
QběžníkiJ.
pro KNV
vyhotovených v době mimoúřední
Přehled o stavu polygonových sítí
Redakci
dOcházejí stále dotazy z řad zaměstnanců
(Sešit č. 54/1951,poř. č. 721)
státní služby ve věci odměn za práci na kopiích katasMinisterstvo stavebního průmyslu rozeslalo krajům
na podkladě výnosu vydaném ve Sbírce oběžníků pro trálních operátů, jež byla prov·edena zamě&tnanci v době
KNV, poř. Č. 721, přehledy o stavu polygonisace v jed- mimoúřednÍ, Podáváme proto přehled právních norem,
notlivých krajích, které založilo za účelem jednotícího ,které dotčenou věc upravují, doplňujíce je komentářem.
vedení zeměměřických prací.
Dřívější předpisy o odměně zaměstnanců za vyhotoCitovaným výnosem se ukládá krajům, aby seznamy vení kopií katastrálních
operátů v době mimoúřední
přezkoušely podle skutečnosti a aby je nadále doplňovaly
byly platovým řádem 'pro správní zaměstnance ze dne
podle vý""ledku hlášení uloženého zákonem všem, kdož 30. května 1950,Č. 68/1950Sb., zrušeny. Práce toho druhu
provádějí zeměměřické práce. Přehledy mají především
lze napříště odměňovat jen jako p l' á c i pře s č a s ve
sloužit k posouzení, zda se hotové práce účelně využívají
spojitosti !l odměnou
za vyšší
výkon.
Výší oda zbytečně neopakují.
ZM.
měny za práci přes čas upravuj!) citovaný platový řád
Předkládání výpisiJ. z přehrediJ. o postupu prací »A« a »B« (§ 17, odst. 4) a k něnm vydané vládní u&nesení ze dne
14. července 1950 o odměně za práci přes čas ve státní
(Sešit č. 58/1951,poř. č. 770)
správě. Obě právní normy doplňují směrnice ministerMinister:stvo stavebního průmyslu, ve snaze ulehčiti
stva financ-í, vydané ve sbírce oběžníků pro tcNV poř.
své spisové manipulaci, zavedlo výnos>emze dne 22. srpna
Č. 855 a 1150/50.
1951, č. j. 17/126-Tech. IV /1-1951, zjednodušené měsíční
"..Odměna za práci přes ěaspřísluší podle těchto směrhlášení údajfl o postupu zeměměříckých prací »A. vYko- nio zaměstnanci jen tenkráte, jde-li' o práci přes čas
návaných krajskými národními výbory a údajů o p0nařízenou nezbytně nutnou, délB trvající, která není
stupu prací "B« vykonávaných zeměměřickou službou jinak odměňována a za kterou není poskytnuto náhradní
pro udržování pozemkového katastru u ONV, JNV a volno.
.
ŮNV. Tím pozměnilo ustanovení odst. 9 c) oběžníku poř.
Nařídit práci přes čas může každý vedoucí zaměstnaČ. 455/1951a ustanovení odst. 10b) a c) oběžníku poř.
nec, který je osobně odpověden za splnění' úkolů uložeČ. 155/1951Sbírky obě·žníků pro. KNV.
Zjednodušení ",počívá v tom, že místo předkládání ori- nýeh zaměstnancům, kteří mu podléhají. Zaměstnanec
ginálních př.ehledů o postupu zeměměřických \prací »A« je naproti tomu Povinen pracovat i nad rozsah stanovené
nebo "B«, které bylo nutno vždy vraceti krajským ná- pnacovní doby, vyžaduje-II toho včasné provedení úkolu
a uposlechnout příkazu vedoucího. Nařizuje-li se však
rodním výborům, což zatěžovalo spisovou manipulaci
ministerstva stavebního průmyslu, lze hlásiti údaje ve práce pře'& Čll;S, za kterou je zamýšle:no p o s k y t n O' ut
stanovených měsíčních lhůtách, pOčínaje hlášením za od měn u, jest si vyžádati předem, v neodkladných přípředběžné
červenec a srIlen 1951,jednoduchými dvouřádkovými vý- padech alespoň ihned po vydání příkazu,
r.ozhodnutí'osobního
úřadu
(rei. I KNV), jako
pisy z přehledů P po",tupu prací .A« nebo "B«.
úřadu, který rozhoduje o tom, jsou-li' splněny podmínky
Na prvé řádce budou uvedena čísla všech sloupců přepro odměnu za práci přes čas.
hledu »A« nebo .B« a na druhé řádce ,požadované údaje.
Práce přes čas se má nařídit jen tehdy, je-li nezbytně
Předkládání příloh ke sloupcům 10 a 12 přehledu o ponutná. Za nezbytně nutnou lze považovat jen takovou
stupu prací »B. se nemi$ní.
Originální přehledy o Í){Jstupu prací .A. nebo .B« bu- práci přes čas, bez kte.ré by i při plném využití pravidou napříště předkládány pouze čtvrtletně. Zjednodušené delnépracovní doby' a při správné organisaci práce bylo
ohroženovčasné splnění úkolu, jehož se nařízená práce
hlášení v tom případě odpadá.
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týká. Tuto podmínku je posuzovat zejména také podle
toho, do jaké míry odpovídá skutečný počet zaměstnanců
pracujících na provedeni úkolu přicházejícího v úvahu
k počtu pracovních sil stanovenému plánem pracovních
síl. O tom, jde-li o práci pros čas déle trvající, je třeba
rozhodovat podle okolností případu.
P,eněžítá odměna činí za hodinu práce přes ča""1/200
měsíční částky základního platu, a jde-li o práci přes
čas konanou v pracovní dny od 22 do 6 hodin nebo' v neděli, s připočtením 50%. O peněžité odměně za práci
přes čas rozhoduje příslušný osobní úřad.
Celková doba práce přes čas, t: j. práce konané nad
pracovní dobu stanovenou pro období týdenní ""e zaokrouhlí tak, že se započatá hodina počítá z,a % hodiny,
překročí-li však % hodiny, za celou hodinu.
Zaměstnanci může být oviem za práci přes čas poskytnuto místo peněžité odměny náhradou volno, a to
nejdéle do 1 měsíce po vykonané práci přes čas; není-li
to z pracovních důvodů možné, poskytne Se peněžitá odměna.
II i
Zaměstnanec však nemá nárok, aby mu bylo poskytnuto náhradní volno v určitý den; náhradní volno má
být přiznáno tak, aby nedocházelo jednak k prodlužováuí
dovolené na zotavenou, jednak aby zpravídla nedocházelo k vybírání náhradního volna v bezprostřední souvislosti se dny pracO'Vníhoklidu.
Ztaměstnanci zeměměřické služby nacházejí tedy v citovaných právních normách dostatečné opory k tomu,
aby jejich práce na objednávkách, kopií katastrálních
operátů, vyhotovených v době',mimoúřední, byla honorována. Základní podmínkou k proplacení odměny je
ovšem souhlas I. referátu KNV, s nímž technický refe-'
rent nebo jím pověřený vedoucí zaměměřického odděleni
vyhotovováni kopií v pře.wasové době musí předem projednat.
Odměna za práci přes čas se dále proj.eví i v odměně
za vyšší výkon. Podle směrnic min: financí ze dne 24.července 1950,vydaných ve Sbirce oběžníků pro KNV pod
poř. č. 834/1950,které doplňují vládní usnesení ze dne
14. července 1950, přihlíží se při stanovení odměn za

vyšší výkon i k vYššímu pracovnímu výkonu podaném li.
zamělJtnancem i v době nařízené práce přes čas.
Odměny se poskytuji e-právním zaměstnancům zařaděnÝm ďo pracovních tříd I až VIII.
Ukazateli vyššího výkonu jsou
a) míra plnění výkonových norem,
b) míra plnění plánu úkolti,
c) osobní výk\lnnost zaměstnance.
Ukazatelem vyššího výkonu, v oboru vyhotovování
objednávek kopií kat. operátti je výlučně výkonová norma, a proto se dalšími ukazateli nezabývejme.
Výkonové normy jsou podkladem pro zjišťování vyššího výkonu zaměstnancti a opakujícich se prací, které
mají ustalený pracovn,í P06tUP, ustálenou jakost, má-li
zamě,stnaneczaručen dostatečný a stálý příděl práce a
je-li zajištěna snadná a účinná kontrola její kvantity
a kvality.
Výkonovou normou je počet úkolů na jednotku času
nebo čas potřebný k vykonáni jednoh9 úkolu. Množství
práce připadající na 1 hodinu se označuje jako úkolová
hodina. Výkonové normy pro práce na kopiích kat. operátů se právě projednávají s ústřední radou odborů a
mzdovou komil"lípři úřadu předsedy vlády a lze očekávat, že v nejbližší době budou uvedeny v život.
Za vyšší výkon zaměstnance se považuje množství
práce, které vyjádřeno v úkolových hodinách, přesahuje
počet v měsíci skutečně odpracovaných hodin při dodržení zákonem stanovené pracovní doby a hodin nařízené práce přes čas.
Za hodiny vyššího výkonu přísluší zaměstnancí odměna, která činí:
Při počtu hodin vyššího výkonu
dosaženého za měsíc za 1 hod. vyššího výkonu

Laureáti Stalinových cen z oboru kartografie
O tom, jak Sovětský svaz a j·eho představitelé si do.vedou vážit Výsledků prací zeměměřických inženýrů,
nám podává nejjasnější důkaz skutečnost, že v oboru
kartografie byli v r. 1951 vyznamenáni vynikající zeměměřiči SSSR Stalinovými cenami.
Cenu I. stupně - 200000 rubh'L získal Baranov A. N.,
přednosta hlavní správy geodesie a kartografie (GUGK)
při Radě ministrů SSSR. Cenu obdržel za spolupráci na
vědeckém díle »Námořní a zeměpisný atlas« díl I. (navigačně-zeměpi",né mapy), který byl vydán ~ roce 1950.
Cenu II. stupně - 100000 rublů získaly: Zarucká
I. P., zeměpisec-kartograf GUGK. Ing Běloglazovová
O. A., Ing. Markovová L. 1. a Ing. Nikolenková N. F.,
inženýrky kartografického závodu GUGK. Cenu obdržely
za vědecké dílo .Hypsometrická mapa SSSR« v měřítku 1 : 2 500000 vydanou v r. 1950.
Všem laureátům co nejsrdečněji blahopřejeme k docíleným úsp~chům a k t::ťk vysokemu vyznamenáni.
NN

vání je vícebarevné, rozměr kresby 128X 90,5 cm. Cena
-Kčs 20,-.
S e vel' n í A mel' i k a 1: 6,000000. Nástěnná mapa
zpracovaná v ,Lambertově azimut. zobrazení, hypsometrická, obsahuje dráhy, vody, hlavní silnice,' a sídliště. Mapa je flložena ze 4 lisťťl, rozměr kresby 151X151
cm. Cena Kčs 37,50.
Nor s k á map a v měř. 1 : 50000 j'a zpracována v několika druzích. Jeden .způsob zpracování je pětibarevný,
mapa čitelná, terén vr~tevnicový a stínovaný. Barevně
je mapa dobře zladěna, náplň mapy je značná, jsou ku
p~kladu specialisovány sídliště (velké budovy, malé stavení, hotely, víly atd.) šťastně mají vyřešenou klasifikaci silnic (na první pohled je vidět o jakou klasifikaci
jde), vody a obrysy j~r
a ďvoučarých řek j60u v barvě
modré, lesy kresleny ve značce, nejsou bare,vně."
Druhý způsob zpracování v tomtéž měřítku je náplně
přibližně stejné, jen pokud se týče terénu je pouze vrstevnicový, naproti tomu jsou lesy kresleny značkou v barvě zeleně, (nejsou pokládány barvou plošně).
\, Třetí způsob je vydán jednobarevně o stejné- náplni
~ko u předchozíclJ. vydání.

Mapová edice.
Hlavní správou goodesie a kartografie pn Radě ministrů SSSR v Moskvě byly vydány další mapy, které
níže uvádíme:
U S AI: 4,000000. Mapa, je hypsometrická, obsahuje
dráhy, ,silnice, vody, sídliště a námořní spoje. Zpraco-

od
od
od
od
od
od

1. do 20. hodiny
21. do 30. hodiny
31. do 55. hOdin,y
56. do 70. hodiny
71. do 80. hodiny
81. hodiny

\p oz ná

1/250}
1/200
1/150',
1/200
1/300
1/600

základny pro výměru
odměny, kterou je první
stupeň základního platu
příslušné pracovní třídy

m k a red a k ce:

Všechny ruské mapy možno obdržeti v Sovětské knize,
Praha 2, Václavské nám.
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