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U příležitosti
letošního Měsíce československo-sovětského
přátelství, v něinžsi připomínáme dvaačtyřicáte výročí Velké řtjnqvé sociali~tické revolute, přip0f[leňme si i další významné jubileum, těsně s touto
revolucí spjaté a týkající se bezprostředně sovětské (1eodézie: 40 let od slavného data, kdy V. I. Lenin podepsal památný dekret o zdložení Hlavní (doslovný překlad nejvyšší) správy geodézie1) Sovětského svaz,U.
Tento df(kret patří k řad~ slavných a závažných Leninových dekretů vydaných v prvních letech sovětské
vlády, majících velký význam pro rozvoj výrobních sil mladého sovětského státu.

Leninovým dekretem byl dán počátek existence
státní geodetické a kartografické služby, zcela nového celostátního orgánu, jal)ý carské Ruskq nemělo
ani v zárodku. Proto bylo nutno budovat geodetickou slúžbu doslova od základů, což byl6 spojeno
s velikými obtížemi - byla to práce vpravdě prů. kopnická. Uvažme, že to, co se dělalo v oblasti
praktické geodézie a kartografÍe Uo Revoluce, povětšině nepřesahovalo ,rámec úzkých zájmů soukromých vlastníků pudy. Nebyly tudíž ani prostředky,
ani kádry a zkušenosti pro provádění geodetických
pracÍ celostátního rozsahu.
V Leninově dekretu jsou hlavní úkoly a cíle Hlavní
správy geodézie SSSR zformulovány přibližně takto:
Hlavní správa geodézie se ustavuje pro zkoumání
území SSSR v topografickém
smyslu, za účelem dosažení vzestupu a rozvoje výrobních sil státu, pro
ekonomii technicJTéých sil, finančních nákladů a času.
Hlavní správa geodézie bude provádět souvislé, systematické topografické
mapování na celém území
státu,
všechny základní geodetické, astronomické
a kartografické
práce. Dále bude spojovat" a koordinovat veškerou geodetickou činnost ve státě, především spojovat a usměrňovat veškeré práce mapovací, řídit je v celostátním
měřítku a zabraňovat
zbytečnému opakování prací; shromažďovat a třídit
výsleaky všech astronomických,
geodetických
topo grafických prací, sestavovat a vydávat mapy celostátního významu v různých měřítkách a pro různé
potřeby národního 1J-ospodářství. Dále bude rozpracovávat technické Úzstrukce, návody a pravidla~ jimiž bude zaručena jednotnost používaných
metod
při měření, výpočtech i sestavování a vydávání map.
Bude též vyrábět geodetické přístrojé
a pomůcky
a zásobovat jimi pracoviště, provádějící topograficko-geodetické práce.

it

Bylo zapotřebí hodně času a úsilí k tomu, aby
nově založená státní geodetická služba· SSSR soustředila potřebné síly, získala zkušenosti a prostředky a mohla v plné šíři úkoly, vytčené Leninovým dekretem, plnit.
.
Dnes, po uplynuti čtyřiceti let, mohou sovětští
geodeti, představitelé Hlavní správy geodézie i vědeckých institucí, podat hrdou bilanci vykonané
tvůrčí práce.
Především lze konstatovat, že v oboru topograficIkého mapování předstihl již Sovětský svaz všechny
velké státy. Dnes je zcela zakončeno celostátní topografické mapování v měřítku 1 : 100 000. Úspěšně
se rozvljejí práce na mapování ve větších měřítkách, především 1 : 25 000 a 1 : 10 000.

Poměrně v krátké době byla sovětskými geodety
vytvořena grandiózní astronomicko-géOdetická
síť.
Tato síť je vybudována na přísně vědeckých základech, může sloužit nejen jako podklad pro mapování, ale též jako podklad pro řešení základní úlohy
vyšší geodézie, tj. určení tvaru a rozměrů Země ..
Astronomicko-geodetické body a geodetické základny
této sítě mají optimální rozmístění a hustocu, jak
vyžaduje teorie. Přenesení sítě na, referenční elipsoid Krasovského, orientovaný ve výchozím bodu
Pulkově, je uskutečněn? přesnou metodou promítací,
rozpracovanou sovětskými geodety (Krasovskij, lzotov, Moloděnskij), která zaručuje jednoznačnou polohu bodů sítě na referenčním elipsoidu, nezávisle na
rozlehlosti sítě. Byla tedy opuštěna všeobecně používaná metoda rozvi'novací, při níž se síť na výpočetní
ploéhu rozvinuje s nezměněnými prvky, jak byly
získány z měření a po redukcích na hladinu moře;
jak ukázali sovětští geodeti,-taková síť potom obsahuje prakticky přesně neurčitelné délkové a úhlové
deformace a poloha bodů na elipsoidu není při ní
určena jednoznačně.
... Rovněž vyrovnání sovětské astronomicko-geodetické sítě byla věnována veliká. péče. Vědecko-metodická částllyrovnání
byla po deset let rozpracovávána v CentrálnílT\ vědeckb-výzkumném ústavě
geodézie, fotogrammettie a kattografie ve spolupráci
s kolektivem předních sovětských geoqetů, jako
jsou Krasovskij, lzotov, Urmajev, Larin, Pranis Praněvič a jiní.
Dnes jsou již na celém světě dobře 'známy .vý- '
sledky výzkumných prací sovětských geodetů v oblasti odvození rozměrů zemského elipsoidu. Tyto
práce byly započaty. v r. 1932 F. ,N. Krasovským,
od r. 1935' v tomto oboru pracuje A. A. lzotov.
V r. 1940 dokončil A. A. lzotov odvození rozměrů
elipsoidu, který byl přijat jako referenční pro geodetické práce SSSR a nazván elipsoidem Krasovského. Za práce v tomto oboru byla F. N. Krasovskému a A. A. lzotovovi udělena státní cena.
Rovněž v ,sovětské gravimetrii bylo dosaženo. mimořádných úspěchů. Tíhová měření se na území
SSSR systematicky provádějí od roku 1932, .kdY bylo
přijato. usnesení ó vytvoření celostátní kyvadlové.
sítě. V současné době je již zakončena tzv. "gravimetrická síť vysoké přesnosti". Pokrývá celé území
SSSR včetně ostrovů ,v Severním ledovém moři.
K měření se použilo. výhradně gra;imetrů sovětské
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konstrukce - a sice typu GAE-2 a GAE-3 (gravimetr aerogql.Vimetričeskoj ekspediciji). Tyto pří, stroje mají velikou přednost v tom, že poskytují výsledky prakticky (s relativní přesnosti asi 1 - 2.10-4)
v absolutní soustavě fyzj.kální CGS. Pro měření úhlu
vychýlení vahadélkakřemenného
systému je použito
skleněného limbu, čímž byly odstraněny některé systematické chyby, vyskytující se u gravimetrů s délkovými stupnicemi. Čtení se na těchto gravimetrech
provádí koincidenčním způsobem jako u optických
theodolitů. - Kyvadlová měření (relativní) se pro ...
vádějl pomocí křemenných kyvadel sovětské konstrukce, která mají malý teplotní koeficient a nepodléhají vlivu magnetického pole zemského. Speciální sovětskou aparaturou se provádí měření tíhového zrychlení na mořích. Významných výsledkťi
bylo dosaženo v oboru absolutních tihových měření;
používá se jednak metody v9lného pádu, jednak reverzního kyvadla.
Mimořádně cenllé jsou práce sovětské školy geogetické gravimetrie;
mají
mezinárodní
význam,
vzbudily již obdiv a úctu na mnohých mezinárodních
konferapcích a kongresech - i když zatím nejsou
zejména západním geodetům 'Známy v plné šíři
a hloubce. M. S. Moloděnskij vytvořil zcela novou
teorii zkoumání tvaru Země. V jeho .teorii není
předmětem studia Listingův 'geoid, jak je tomu ve
všeobecně známých kl~sických teoriích, ale· tvar
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reálné Země a vneJSl tíhové pole Země. V řešení
zavedl novou pomocnou plochu, tzv. kvasigeoid,
která není hladinovou. Pro každý ilibovolný bod na
fyzickém povrchu Země je tato 'plocha určena tzv.
výškou kvasigeoidu nad normálním sférojdem o známých parametrech.
Výška kvasigeoidu je jednoznačně určena poruchovým potenoiálem v uvažovaném bodu na fyzickém povrchu reálné Země a normálním tíhovým, polem. Její přesné určení je tudíž
možné na základě měření, provedených jen v bod,ech
zemského povrchu. Není vůbec zapotřebí
údajů
z prostoru podpovrchového, který našemu· měření
není přístupný. Takové údaje, jak známo, vyžadují
právě teorie klasické, v nichž se neobejdeme bez
hypotéz o rozložení hmoty v zemské kůře, čímž do
praktického
řešení vnášíme značné nepřesnosti.
V tomto směru má proto zavedení kvasigeoidu
v teorii tvaru Země a v nivelaci zásadní význam
a v tom tkví i hlavní přednost nové teorie p(ed teoriemi kla~ckými.
,
Mohli bychom uvést ještě celou řadu faktů o sovětské geodetické vědě i praxi, svědčících o vysoké
úrovni a o seriózní, tvůrčí práci sovětských geQdetu.
Překročili bychom tím však rámec tohoto úvodního
sdělení, v němž chceme jen připomenout slavné jubÚeum sovětské geodetické služby, úzce spjaté s Velkou říjnovou socialistickou revolucí.

z volby kartografických zobrazení
a

Doc. inž. dr. 'Jaroslav Kovařík,
vyšší geodézie na fakultě inže nýrského

stavitelství

ČVUT v Praze

Naše kartografická
praxe 'věnuje v rámci zkvalitňo vání map zaslouženou pozortlOst též otázkám volby
zóbrazení zemského elipsoidu na rovinu mapy. Článek informuje
a diskutuje
o dvou takových otázkách,
připomenutých
u nás v poslední době: o volbě zobrazení pro atlasové mapy ČSR a o typizaci zobrazení
pro mapy světa.
i
.

,
Současné údpbí socialistické výstavby vyvolalo čilý
pracovní ruch ve výrobě map a atlasů pro potřeby
hospodářské výstavby, veřejnosti, škol, obrany státu,
vědeckých a odborných institucí atd. Pilná práce
v tomto oboru je u nás tím naléhavější, že Úkoly
dřívější kartografie
veřejných map převážně
soukromé a komerčně provozované - převzala teprve před nedávnem socialistická výroba map, soustředěná v resortu Ústřední správy geodézie a kar,togrsfie. Tuto významnou složku kartografie bylo
nutno rychle přebudovat na pokrokových principech
pro plnění kvalitativně a kvantitativně náročných požadavků. V oboru redakčních a se stavitelských prací
to znamenalo m. j. přistupovta k tvorbě nových map
pb .všech stránkách na úrovni současných vědeckých
poznatků.

způsobů, z nichž je nutno vybírat po dobrém zvážení
všech souvislostí řešeného návrhu. Pro všeobecn~
zeměpisné mapy jsou zpravidla základními poža:'
davky: vhodná analogie mapového obrazu s ortogonálním pohledem na glóbus v zobrazovaném prostoru, jednoduchý' obraz zeměpisné sítě poledníků
a rovnoběžek, co nejmenší kartografická zkreslení.
Tyto požadavky lze dobře splnit pro menší území
(státy apod.), pro velká území (kontinenty,
celý
svět) je zpravidla nutno hledat vyvážený kompromis.
u speciálních map často dominuje jeden nebo několik málo požadavků nad ostatními souvislostmi
a volba zobrazení se tím stává jednodušší.
Připomeneme si některé moti"y z problematiky
volby kartografických zobrazení na dvou příkladech.
vyvolaných. u nás v život začátkem r. 1959:
1. Volba zobrazení pro mapy ČSR v ňárodním atlase, k němuž průpJ;avu uskutečňuje ČSAV.

Jedním z úkolů, rozhodujících podstatnou měrou
o věrnosti (vhodnosti) zobrazení zemského povrchu
na mapách, je volba zobrazovacích způsobů. Jádro
2. Typizace zobrazení pro\ mapy světa.
problému je V tom, že povrch referenčního tělesa
1. K volbě zobrazení' pro mapy ČSR v národním
Země (elipsoidu, koule) nelze rozvinout souvisle do
_.atlase.
roviny, aniž by došlo ke zkreslením délek, ploch
á úhlů. K uspokojivému řešení v různých konkrétJako' základní tezi nutno vytyčit fakt, že se jedná
ních případech byla vytvořena řada zobrazov~cích
() vrcholný atlas, který musí obstát v nejpřísnějším
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Msx1~
délkové skreslen:!
lve směru rovnoběl!ekl '
Plošné s!a'eslení
MsrlDláfnI .!hlové .ekreslení

m,

\~-f.:.ť

.z volby' 1cartografil;1cých zob'razenr

mezinárodním hodnocení,
j. i v soutěži s cizími
národnín'li atlasy. Je / tedy' podmínkou, aby, oQsáh
atlasu :-byť podaný, přístupně široké veřejnosti '.~
byl zpracován po všech stránkách /na (l~ovni sou':
časného, vědění.· S tím vědomím. provedeme .diskusi
ke dvěma uplatněnýťÍ1 alter.nativám volby zobrazení.
Pro mapy ČSR,. k~eré téměř .výlučně zaplní atlas,
~vysk~t,lse v přHir8vných.jednáních,
m. j. při diskusích v pražské .pobočce <li.' společnosti zeměpisné
neobvyklý návrh Válcovéhozpbrazení s válcěm sečným v normální poloze. Proti toqmto návrhu byla
1lbbájováno j5už~lovézobra~ní
v normální poloze'~
tradičně,' a s plným souhhisem přísl~šných odborníků
dosud užíVané. spolu s Křovákovým šikmým'kuželovým zobrazením; které mápl'o užití na přť:lhledných
zeměpisných mapách ČSR podobné vlastnosti a vý-

.,

S
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hOdý jako zobrazení ,v normální poloze. Náš článek
shrnuje krátce argumentaci na zmíněné thema, gebdetům velmi bHzké.
Na obr. 1 je náčrt obrazu zeměpisné sítě po 16
v i přiQ1iž~ém rozsahu ČSR, jak by .vypadal v ekvi-'
distantním válcovém zobrazenI (s délkově zachov\nými poledníky) s .válcem v norm,ální poloze, sečným v tovnoběžce 49030'. Obr. 2 ukazuje tutéž síť
v ekvidistantnťm kuželovém zobrazení s kuželem
v normální pol?ze" tečJ;lÝ/n v rovnoběžce 49°30'.
V obou případech se rovnoběžka 49°30' nezkresluje.
V obrázcích je vyjádřen zaokrouhlenymi hodnotami
-vliv kartografických zk~eslení;' v kuželovém zobrazení by se při volbě sečného kužele uvedené hod_ noty ještě zmenšily. Podrobný rozbor věci: zde nebudeme provádět, poněvadž by si vyžádal mnoh~sta
-

M~1mální délkovéskresleni
lve směru rovnoběl!ekl
- < 112 .~
Plošné skresleni
MeX1máln1Úhl~vé .skreslení
<: 2'

<1I2%.
<2'
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místění zobrazených skutečností. Je proto takové
řešení pro všechny všeobecně zeměpisné mapy nutné
a často vhodné i pro mapy speciální.
V našem případě vyhovuje tomuto závažnému poKartografická z}<reslení.
žadavku rovněž kuželové zobrazení (obr. 2), zatím
Srovnáme nejprve situaci v obou zobrazeních ekvico válcové zobrazení (obr. 1) má markantní znaky
distantních (stejnodélných), jak jsou Vyznačena lla
umělé konvence a postrádá zmíněné přednosti.
obrázcích. Na okrajích válcové mapy ČSR dochází
Ukáz~l jsmE! alespoň třemi hlavními argumenty,
k délkovému zkreslení ve směru' rovnoběžek asi
že válcovézobťazení v normální poloze nemůže v nao ± 3 %, u kuželové mapy méně-než o 1/2 %0. U vál- . šem prípadě obstát proti kuželovému zobrazení ani
cového zobrazení to znamená na celou délku mapy
z vědeckého ani z praktického hlediska. Nyní ještě
ČSR (asi 800 km) hodnotu asi ± 25 km, v předpoje zapotřebí se vyjádřit k argum@taci, která byla
kládaném měřítku mapy i :1 000 000 asi ± 2,5 cm.
uplatněna pro válcové zobrazení.
U kuželového zobrazení činí toto skreslení méně než
Spolu J3 valcovým zobrazením bylo navrženo, aby
1/2 mm na mapě. Jinak řečeno: délky severní a jižní
se na maJ1ách atlasu nezobrazovala zeměpisná síť
průběžně, nýbrž jen značkami na ol<:rajíchmap. Bylo
rámové čáry válcové mápy by sepo přenesení do přírody lišily asi o 50 km, ačkoliv na mapě jSOlJstejné.
při tom poukázáno na podobné mapy, které se vyPro plošná zkreslení platí u ekvidistantních zobraskytly v některých zahraničních dílech (zejména zázení 'tytéž hodnoty jako pro skreslení délková ve
padních) a dovozeno, že tedy zobrazení zeměpisné
směru rovnoběžek. Maximální úhlové zkreslení' dosítě není žádáno. Aby si v případě potřeby mohl užisahuje u válcového zobrazení hodnoty asi 1°40', vatel atlasu síť jednoduše doplnit (spojením okrajou kuželového méně, než 2'.
vých zpaček přímkami), bylo navrženo právě'válcové
zobrazení v normální poloze. Dále byl návrh
Ještě příkřejší diference bychom zjistili při srovopírán o to, že válcové zobrazení vyhoví lépe někter
nání kuželového a válcového zobrazení ekvivalentrým speciálním mapárh v atlase (konkrétně jmenoního (stéjnoplochého) nebo konformního (stejnovány mapy geofyzikální), a proto by se měly ostatní
úhlého). Tak např. maximálIlí úhlové zkreslení na
mapy atlasu přizpůsobit. Pokud se týká značných
okraji válcového zobrazení ekvivalentního by činilo
hodnot zkreslení ve válcových zobrazeních, byly
aSi 30 (délkové zkreslení by se zde změnilo podle
označeny
z geografického hlediska za přijatelné
směru v mezích ± 3 %), plošné zkreslení na okraji
s poukazem; že se neliší podstatně od hodnot neVálcového konformního zobrazení by bylo asi' 6%.
vyhnutelných chyb mapové kresby.
U kuželových zobrazení by se hodnoty napsané pro
Než zaujmeme stanovisko k těmto argumentům,
ekvidistantní typ u'ostatních
dvou typů pódstatně
připomeňme si znovu, že ho'Voříme o připravovaném
nelišily. Jsou si totiŽ všeéhny tři druhy kuželových
národním atlase, který má co nejvěrněji zobrazit
zobrazení v uvažovaném rozsahu velmi podobné
(v malých měřítkách map by rozdíly zanikaly), zatím" všechny jevy a má využít všech dostupných možností, aby byl dokonalým zdrojem spolehlivých
co válcové sítě se značně liší. /
informací odborníkům i pramenem poznání široké,
Je tedy možno říci, že z hlediska kartografických
veřejnosti. Samozřejmě, že podrobnost a přesnost
zkreslení kuželová zobrazení plně vyhovují, zatím
některých údajů v atlase musí být podřízena záco válcová vykazUjí hrubé hodnoty zkreslení. Mimo
jmům obrany státu. Ani v tom smyslu by však deto po~ost
všech tří kuželových sítí je výhodná
formace válcového zobrazení nepřinesly prospěch,
i výrobne, zatím co válcové sítě tuto výhodu nemají.
poněvadž jsou zákonité a tudíž zvládnutelné.
Pokud se týká vypuštění obrazu zeměpisné sítě
Zobrazení hlavních kružnic.,
z map, je obvyklým zjevem u mnohých kartogramů,
Je vítanou vlastností zobrazovacílíó způsobu, jestkartodiagramů apod., které následují v atlasech za
liže se v něm zobrazené ortodromy (hlavní kružnice
podrobnými všeobecnými mapami a jejichž úkolem
• na kouli) nelišJ příliš lod přímek. V obr. 1 i2 jsou
je ukázat určité speciální údaje. Pokud se týká povyznačeny čárkovaně obrazy téže ortodrómy, vekusů o povšechnější vypouštění obrazu zeměpisné
dené pro tuto úvahu nejnepříznivějším směrem. Visítě z map, nelze s nimi paušálně souhlasit. Mapa má
díme, že v kuželovém zobrazení se zvolená ortojako jeden ze základních vzdělávacích a namnoze
drema zobrazuje prakticky jako přímka. Ve válcopřímo politických úkolů ,ukazovat zeměpisnou polohu,
vém zobrazení je obrazem křivka o vzepětí zhruba
velikost", tvar a rozmístění jednotlivých území na
13 km (v měřítku ,mapy 1: 1 mp. asi 1,3 cm). I. zde
,zemském povrchu. K vyjádření a srovnáv?ní těchto
tedy nacházíme svědectví pro kuželové zobrazení.
charakteristik slouží oprávněně a úspěšně již po
mnoho století systém' zeměpisných souřadnic, jehož
Celkový vzhled obrazu zeměpisné sítě.
souřadnicová pole se k tomu účelu vyznačují na (Uapách. Dnešní polygrafie má možnost vyznačit sítě
jv1apovj obraz je nejpřirozenější, jestli vhodně odna mapách velmi jemně, takže paušální vypoušt{!ní
povídá drtogonálnímu pohledu na globus v zobrazoobrazu zem~pisné sítě z map by bylo zbyte~ným jevaném prostoru. K tomu je především zapotřebí, aby
jich ochuzováním Jakožto pramenů poznání, jímž py
, se obrazy zemský'ch 'poledníků sbíhaly k pólům a byly
se platilo za nepatrnou vyhodu jakéhosi grafického
pro. malá území nejlépe přímé (viz předchozí bod).
;,odrušení". Mimo to by m~py ztrácely viditelný a
Obrazy zemských rovnoběžek jsou vhodné jako
kjivky konkávní k bližšímu zemskému pólu. Síť, závazný znak zákonitě vzniklého obrazu zemského
povrchu a nastalo by nebezpečí, že by byly považokteJ;'á splňuje tyto požadavky, napomáhá velmi
vá.ny za PQuhé volně, kreslené obrázky, což nelze
účinně správn~u
pochopení zeměpisné polohy; vev moderní kartografii připustit. Avšak ani v přípaUkosti, obrysových, charakteristik a vzájemného roza nepřinesl by pro zásadní posouzení nic podstatně
nového. Potřebné teoretické základy najde zájemce
v učebnicích matematické kartografie.
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dech; kdy by bylo možno uvážit vypuštění obrazu zeZávěrem lze tedy říci, že všechny podstatné důměpisné sítě' z některých P1a~,u nichž to dosud ne.vody vedou u map ČSR k užití kuželového zobrazení.
bylo zvykem, neznamenalo by to útěk k zavedení
Když Už se však vyskyd návrb na válcové zobrazení, nebylo jistě bez zajímavosti pro čtenáře
pravoúhelníkové sítě. válcového 'zobrazení, zejména
ne v díle jako je národní atlas. Je po rUce řada možnašeho časopisu, jimž jsou otázky konstrukčních
základů map velmi blízké, když jsme připomněli něností, jak řešit situ~ci bl:7 slevování z vědeckosti a
věrnosti zobrazení. 'Tak kupř. by jistě bylo jen příkteré aspekty volby zobrazení na příkladě, který
zasluhuj~, aby byl doveden k správnému řešení. Při
nosem pro laického uživatele atlasu, kdyby mu byl
uvážení orgaI1izace kartografické služby v' našem
populárně vYl1větlen vinik obrazu zeměpisné .sítěna
státě, kde tvorbou a vydáváním map pro civilní pomapách a podán návod k práci v této síti. Ostatně
třebu, jejich řízením, kontrolou a koordinací byla
aplikace válcovéhp zobrazení by sice poskytla výhodu
podle1sovětských zkušeností pověřena vláďou Ústředkonstrukční jednoduchosti sítě, zato však při ~asté
ní správa geodézie a kartografie, je nutno zmípráci s délkami, úhly a plochami by byl laik uveden
do rozpaků s kartografickými zkresleními a jejich , něné již diskuse v Čs. společnósti zem~pisné považovat za otevřené a očekávat, ~e o nejvhodnějším
změnami na ploše mapy. A vysvětlqvat zákony zkresnávrhu' zobrazení bude rozhodnuto spolu s řešením
lení mísťo obrazu zeměpisn$ sítě, by bylo úkolem
všech dalších otázek atlasu v úzké spolupráci ČSAV
mnohem těžším, který'by Ihimo to nepřinesl užitek.
afJSGr'
,
.
Podrobeni v~lby zobrazení většiny map ~tlasu několika mapám speciálním by spíše mělo platit obrá2. K typizaci zobrazení, pro mapy světa.
éÉmě nebo ještě lépe by se rmělo zóbrazení volit podle potřeb ,té které mapy, aniž by ovšem došlo
Na VIII. sjezdu čs. zeměpisců v Opavě v červnu
k ne~ádoucí přílišné nejednotnosti. Při použití ku1959 byla připomenuta dos.avadní nejednotnost volby
želovýc~ zobrazení by se dalo bez citelných chyb ." zoorazení pro mapy světa v atlasech a mapách růzvystačit dokonce s jedinou sítí, jak už byld dříve
ukázán~. Pro potvrzení našich vývodů se' obrátíme
do "Atlasu volby kartografických sítí'" G. A. Ginzburga a T. D. Salmanové (Trudy CNIIGAiK, vyp. 110,
Moskva 1957), kteří v atlase zpracovali dtázky volby
zObrazení velrni podrobně na vědeckých základech
a uložili cenné výsledky práce sovětských matematických kartografů. V §3 je tam vysvětleno, že pro
malá a střední území stačí zpravidla při volbě zobrazení přihlížet ke geometrickým charakteristikám
území a volit zobrazení s nejmenšími zkresÍeními,
čímž jsou až na zcela i výjimečné případy \!spókojeny
i požadavky speciálních map. Takovy postup vede
li map ČSR ke kuže]ovémuzobrazení.
K posouzení přípustnosti kartografických zkreslení
ve váYcovém zobrazení múžElme použít rovněž údajů
ného původu a bylo doporučeno zpracovávání ,klasiz citova~ého atlasu sítí. V úvod,u je tam řéČeno, že
.fikace a typizace zobrazení pro tyto mapy. Připojíme
pro malá území vyhoví Gaussovo zobrazení poledk této otázce malou poznámku v zájmu objektivního
níkových pásů éUpsoidu' neho kuželove zobrazení
hodnocení jejíhQ stavu y ČSR.
v normální poloze. §3pa:k
obsahuje údaj, že pro
malá :ízemí asi do .5-6
J;l1iliónůkm2 lze při volbě
Především nutno poznamenat, že v celé šíři se
zobrazení omezit délkové zkreslení na hodnotu menší
zmíněná problematika projevuje u všeobecně zeměnež 0,5 %. Teprve .pro území o rozloze asi. 3q-40
pisných map světa na jednom lístě a těch se bude
miliónů km2 jsou nevyhnutelná délková zkreslení
tak$ naše úvaha převážně týkat.
2-3 %. Á konečně v § 5 je udáno pro mapy ve věNejednotnost zobrazení map'. světa vyplývá z todeckých
nebo vědeckotechnických
dílech, u nichž je
,
/
ho,
že při jejiCh navrhování převládal určitý názor
nutno předpokládat přesqé odměřování hodnot,že
nebo požadavek. preferovaný autorem, např. přísná
nemají mít zkreslení délek větší než 1f2 %, úhlů 1120.
stejnoplochost, zobrazení rovnoběžek přímkami, zobZkreslení ve válcovém zobrazení navrženém pro
razení
pólů jako bodů, konstrukční jednoduchost
mapy ČSR tedy nejsou přípUstná, zejména ne v díle
sítě apod. Obrázky 3 a 4 ukazují alespoň dva typické
jako je národní atlas. '
příklady. Na obr. 3 je náčrt zeměpisné sítě V MoI1Při srovnání hodnot zkreslení válcového zobrazení
weidově nepravém válcovém zobrazení, značně ceněs nevyhnutelnými chybami mapové kresby zjistíme,
ném. Je to zobrazení stejnoploché. Výhodou je
že zkreslení rozhodně.převažuje.
Tak kupř. u záoválný obrys a eIipsovité obrazypoledníků,
přímé
kresu sídlišť můžeme v připravovaném' atlase
obrazy rovnoběžek však s obrazy poledníků dobře
předpokládat podle dosavadních zkušeností střední
neharmonují. Na okrajích sítě dochází k přílišnému
chybu zhruba ± 0,5 !l1\Il v měřítku mapy. Vzdálenost
zkreslení tvarů, polární oblasti jso\,! silně stlačeny .
. dvou sídlišť tedy muže mít střední chybu asi
Obr. 4 ukazuje obraz zeměpisné sítě v Grintenově
"'0,5 .
== "'0,7 mm;'Délkové zkreslení na okraji
zobrazení. které je možno řadit do skupiny zobraválcové mapy ČSR činí na vzdálenost pouhých 10 cm
zení mnohokuželóvých. Síť je konstrukčně jednQv mapě již asi 3 mm. Podobně by tomu bylo i při poduchá - ,sestává ze samých kružnic ~ a proto nasouzení ostatních 'Zkreslení.
cházela I?oužití donedávna i v naší praxi. Jak uka-
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zuje obrázek, jsou zemské rovnoběžky zobrazeny
přirozeněji než v Mollweidoyě zobrazení, docházívšak k velkým zkreslením a' k značnému protažení
pOlí i~měpisné sítě, zejména v okrajových částech.
V poslední době volba zobrazenI pro mapy světa
značně vykrystalizovala díky pozornosti, které se jí
dostalo pfi navrhování nových zobrazení kartografy
9rf'

mnohokuželových nebo nepravých zobrazení, .které
lze právem označit pro všeobécně zeměpisné' mapy
světa' jako vhodné, poněvadž- kornplexněvyhovují
klade!1ým pOžadavkům. N~řirozenost'
obloukových
obrazů zemských- pólů je vynucována potřebou zob':.
razit. bez přílišných deformací území. ve větších zeměpisných šířkách a lze ji; snadno utlumit orámo~'
'-váním mapy těsně pod póly, jak Je na obr. ~vyznačerto. Tato zobrazení již naše kartograficka .praxe
zavedla, když po konzultaci s přísluš\1ými pt"acovišti
na vysokých školách přikročila k ".práci na' nových mapách .světa. Také pro speciální mapy jsou k dis"
pozici zobrazení, která lzé,bez rozpaků volit.
Lze tedy naši krátkou Pozbámku uzavřít tím, že
z pestr{:. stupnice kartografických
zobrazení pro
mapy světa, jak ji kartografoVé V;ytvořili a uspořádali do známé klasifikace, trytříbily se určité typy
jako vyhovující pro Jednotlivé druhy map. Čs. praxe
již využila tohoto předpokladu k· přiměřené a pro
výrobu veltni žádoucí !typizaci zobrazení. To jistě neznamená, že by nemělo být pokračováno ve studiu
naznačené- thematiky, v současnosti je' všiik třeba_
obrátit pozornost předevsím ,k naléhavějším a zdaleka ne tak dobře vyi'"ťseným otázkám, z nichž jmenujme1např. v obqru ,redakcě a sestavování map_
kartografickou genéralizaci, vybudování nový6h -jednotných kartografických podkladů a jejich udržování v souhlase _se skuteČností, v celé kartogram
pak stálé uplatňování pokroků v technologii.
I

různých zemí a při vEjdeckém řešení volby zobrazení
na široké základně především kartografy sovětskými, čehož dokladem je již citovaný atlas sítí spqlu
se svým př~dchůdcem, zpr§lcpvaným v CNIIGf.iK již
v r. 1949. Uplatnění požadavkll při volbě zobrazení
pro všeobecně zeměpisné mapy světa musí být pochopitelně pružnější než u map malých území, popěvadž jde o zobrazení celého nerozvinůtelného povrchu referenčního, tělesa na rovinu jediného listu
mapy. Je třeba omezit vhodně 'podle požadavků té
kt,eré mapy kartografická zkres~ení, dosáhnout ne-·
násilného a konstrukčně jednoduchého obrazu zeměpisné sítě (glóbu). Podrobnos,ti o činitelích. volby
zobrazení najde čtenář ve jmenovaném atlase sítí.
Obr. 5 ukazuje povšechnou podobu některých úprav

Lektorovali:
inž. Karel· Pe~ka, hlavní
v Praze a inž. Jaroslav Kouba, vedoucí
odboru ÚSKG.
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.T-riangulace

V

poddolovaném

,.

redaktor
KRp
kartografického

,

uzeml

Doplnění 'popř. 'ověření skutečností a zkušeností uvedených v pfedchozích článCích pojednávajících
o ,vlivu poddalování v ostravsko-karvinském
revíru.a
uveřejněných
v tomto časopise. Provedení
.dalšíhO srovnání více tnangulací
v témée území.' Aplikace empirických
vzorců pro výpočet posunů. Srovnání vypočtených
posunů se skutečností.
Poznámka k polygonizaci
v poddolovaném
území.

) úvód
Na rozdíl od obou článků, uveřejněných
v tomto ča~
sopisu v roce 1'946 a 1952, obírá se tento příspěvek
pouze posuny horizontálními.
Sledováni posunů vertikálních, absolutně
daleko větších, m:etodou b;igonometrickou· v .ostravsko'-karvínskěm
revíru stále zakouřeném, nehomogenním,
l1apř. žárem z Vysokých pecí.
nelze považovat za vhodné. Posuny vertikální se pozorujíperiodickou celorevÍJ;ní Inivelací OKR;

Roku 1~9 byla provedena triangulace
ve východní
části revíru. Roku /1950 překlenuta
jedním z autorů
zbývající západní část až na tleJ,flddolQvané území. Takto
vybudovaná síť měla být peri()ďicky přezkušována v ce'lém rozsahu a tím zpřesněmt,teorie
o posunech. Vznikla
veliká škoda pro vědU i praxi, že se tak' nestalo. Až
v roce 1955 byla přezkoušena část sítě, v roce 1956 další
a v roce 1957 opět další část sítě.
.
Nově měřené trigonometrické
body, o nichž bude dále \
řeč, leží v oblasti, kde uhlonosnýkarbon'
v:ystupuje
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Steiger,

Jedlička:

Triangulace

svými vrchními, karvínskými vrstvami, na uhli nejbohatŠími, až k povrchu. Na sto metrů výšky činí vrstvy
uhli 6,5 až 12 m.·
~
Tento karbonský hřbet se k severu a k jihu snižuje,
a to na okraji exploatovarl'ěho pásma do hloubky asi
300 m a je pi'ikrytterciérními
sliny. Uvažovaná část
revíru těží svými velkodoly podstatnou část těžby OKR.
Poněvadž těžba se soustřeďuje
na poměrnij malé rozloze, je tím velice intenzívní a tím jsou takě jednotlivá
důlní pole enormně hektatově zatížeha.
V dnešní době dobývané sloje jsou 0,6 až 3,6 m mocné,
poměrně vodorovně uložené s mírným úklonem 5 až 15
stupňů k severu. Uloženy jsou v hloubce 200 až 60p m
pod povrchem a patří geologicky, jak již bylo řečeno,
ke karvínským vrstvám vrchního kar,bonu. Dobývají se

v poddolovaném

maximální posun, který vždy směřuje do středu poklesové kotliny.
Teoretický výpočet poklesů a posunů provádí se podl'e
platné teorie Balsovy. Bod na povrchu, poddolovaný
vodorovně uloženým ložiskem. při celkem stejnorodém
nadloží, pohybuje se k "těžišti" vyrubané sloje, když tato
je menší než tak zvaná "plná účinná plocha".
Při tom pokles
I
s = a . m·. z . e,
kde a = součinitel způsobu dobývání (na zával či na
. základku),
m = mohuthost sloje,
z
časový součinitel
(primární
pokles asi 90 %
projevi se do tří let od vyrubání),
e = účinkový součinitel (při plné ploše roveJ1. 1).
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stěnováním s vydatnou mechanizací, většinou na řízený
zával. Po vyrubání se plení dřevěná nebo želoezná výstroj, a tím. vzni1}ají prázdné
nezajištěné
prostory,
/ jejíchž stropy se následkem
tlaku nadložních vrstev
,prolamujI. Tlaky jsou značně, asi 25 kgicm2 na sto
'metrů nadloží, takže i při pevných stropech dochází
poměrně brzo k jejich. prolamování. Tyto pohyby přenášejí se až na povrch, kde vytvoří poklesové kotliny,
jejichž velikost je I1měrná velikosti vyrubané. plochy.
Plocha poklesové kotUny se rozšiřuje za hranice vyrubané plochy.
Toto zvětšení plochy je zpo.sobeno tím, že zalamáván!
postupuje pod úhlem asi 70 -75 stupňů.. jemuž říkáme
zálomový. Poklesy a posuny pozorujeme však ještě poněkud dále; ne~ ukazuje zálomový úhel. Velikost poklesu
závisí na mocnosti sIoje, na zpo.sobu rubání (na zával
či na základku),
na,. době, která uplyne od ukončení
rubání (sedání se ukončí do 5 let) a konečně na v,eli~
kosti vyrubané plochy. Bod na povrchu nepoklesne maximálně, není-li pod nim vyrubána plocha kruhová, jejíž
střed je v uvažovaném bodě a poloměr se rovná h. ctgql,
při čemž h=hloubka
vyrubané sloje pod povrchem a
qI=zálomový úhel; Není-li vyrubána uvedená sloj, nastává neúplný pok'es a s ním posun, tlak a tah v okolí.
Jak vypadá pohyb pMy při. plném: vyrubání 'Sloje, ukazuje obr. 1. Z obr~zu je zřejmo, že na hranici vyrubaného . prostoru nastává jel;1 asi poloviční pokles, avšak

kde v = úhel mezi svislicí v pozorovaném bodě a spojnicí
toho bodu s těžištěm vyrubané plochy pod zemí.
Viz obr. 2.

Vodorovné posuny se tedy počítají prostřednictvím
pokleso..
Bliže si všimneme kontrolního měření z roku 1955 ve
východní části revíru, tedy po uplynutí 6 let od dřívějšího měřeni. Na posuny měly vliv převážně poruby prováděné v letech 1949' až 1954, částečně poruby starší
(1945-1949) a částečně i z roku 1955.
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Úkol a jeho provedení
Úkolem bylo přezkoušet stálost daných trigonometric, ~ kých a zhušťovacích bodů pro tři poddolovaJi\á katastrální území za účelem obnovy pozemkového katastru
(obr. 3). Uvnitř poddolovaného území leží 4 body vyšších řádů, 5 bodů pátého řádu a 12 zhušťovacích bodů.
Celkem bylo tedy k přezkoušení 21 bodů. Mimo poddolované území leží dalších 15 bodů výchozích.

Výsledné posuny za dobu 1949 až 1955 činily:
u vyšších řádů 25, 12, 1,7 cm,
u.pátého· řádu 5,9, 62, 45, 6, 65, 130, 66 cm a
u zhušťovacích bodů 12. 8, 13, 11, 7, 1, 16, 13, 66,
14, 20 cm.
.
Viz obr. 4! Posuny u zhušťo\racích bodů jsou velmi
malé. Body/leží na jámových ochranných pilířích (jámové
ohradníky). Výjimku tvoří posun 66 cm u bodu, ležícího
rovněž na jámovém ohradní ku; V \jehož blízkosti se již
netěží. Posun' ukazuje, že ohradník není pro daný bod
- dostatečně 'dimenzován. Bylo byv
tomto případě též
vhodné přezkoušet svislost Šachetní roury. Úhlové uzávěry jednotlivých trojúhelníku
jsou vš~chny v dopustných mezích asi tak, jak uvádí v ,minulém článku inž.
Menčík.

••••
,

'

.

.

tr1g.body vyšších řád~
trig.body V.řádu
zhušt.

(šachetní) body .

,

Ob;;ervaci provedl jeden pracovník OúGK v Opavě
za 263 pracovní hodiny v dubnu a květnu 1955 při krajně
nepříznivém počasí. Stabilizace byla zachována v dobrém
stavu, signalizace· ve velmi' špatném. Počet měřených
skupin u vyšších řádů minimum 6, u nižších: 3 až 6
podle povětrnostních
podmínek. Pro zíékání, dostatečného materiálu· k vyrovnání bylo naměřeno více směrů
než bylo zapotřebí. Body vyšších. řádů, počtem čtyři,
vyrovnány nejprve jednotlivě a takto získaných souřadnic použito jako přibližných
soui'adnic k novému
společnému vyrovnání těchto čtyř bodů, tzv. čtyřbodu.
Body pátého řadu vyrovnány jednotlivě. Zhušťovací body
určeny byly pou,hým protínánim
vpřed bez vyrovnání.
(V roce 1949 a 1950 byly vyrovnávány.) Každý byl určen
ze tří až čtyř tro'juhelníků. Průměr' 3,6 trojúhelníka
na
jeden bod. Průměrná absolutní hodnota odchylek jednotlivých výsledků u zhušťovacích bodů od aritmetických středů v y .•souřadnici byla 1,9 'cm a v x-souřadnici
2,9 cm, tedy přesnost ptotínání ddstatečná.

Trochu
padech.

podrobn~i

si všimneme

posunů

ve třech

pří-

A. Bod vyššího' řádu v jihovýchodní
části poddolovaného území. [obr. 3 a '4 J se posunul na SV o 25 cm
směrem ke středu porubu z roku 1953. U tohoto bodu·
lze. uvest zajímavou okolnost. Několik málo týdnů před
observací trigonometrické
sítě v roce 1955 provedl ná- ,
hodné pozorování' onoho bodu jistý posluchač Vysoké
školy báňské v Ostravě. V jeho diplomové práci, přezkoušené pracovníkem OÚGK v Opavě, nebyly shledány
zásadní závady. Bod byl jím vyrovnán pouze z vnitřních
směrů na body různých řádů vně hranice vlivu. [Co je'
to hranice vlivu? Mysleme si více P9rubů, např. poruby
1, '2, 3, u nichž se posuny na povrchu projevují uvnitř
křivek 1', 2', 3' (viz obr. 5). Tvar těchto křivek závisí
na hloubce a uložení porubů a křivký se mohou i překrývat. Obalovou čáru - hranici vlivu - všech ~ednotlivýchkřivek,
můžeme považovat za hranici prak-
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tických vlivu na povrchu.] výpočty posluchačovy ukázaly na stabilitu bodu. Bod se do pozorování posluchače nepohnu!. Posun 25 cm musel tedy nastat brzy
po jeho pozorování; ale ještě před pozorováním pracov-'
níka OÚGK v Opavě, tedy v době několika týdnu, a to
po dvou letech po vYrubá ní účinné sloje. To odporuje

do roku 1955 jinak, ačkoliv vzájemná vzdálenost zůstala
nezměněna. Nastalo zde kromě pO<3UrlU
jisté místní stočení terény' o úhel w. Znázornění je. na obr. 7. Úhel
stočení je dán rozdílem jižníků z roku 1949 a 1955.
tga

=

-2~83,'7627
, tg()"

=

H~,~~_w

28.41

'

= ()"-

a

=

11'20"

Vypočtený úhel je zřejmě mimo rozsah' měřických
chyb. Změna není:. v okolí očividná. Bod byl v dbdobí
1948 až 1955 zasažen poruby celkem sedmi slojí nebo
lávek slojí o 'celkové. mohutnosti 8,5 m a pokleslo 3,9 m.
Teoretický posun, vektorově sčítaný, činí 19 cm o jižníku 98. stupňů. Posun tohoto bodu (TB) je znázorněn
na obr. 6b.
'

Měřítko 1:100.000 ,
Měřitko posunů 1~20

Obr. 4: Grafické
znázornění
pohybů trigonometrických
bodů v poddolovaném
území v letech 1949\....1955.

\S

19cm
45cm
o--

C> •••••

~6

lit.

:' 98

st.

Tab. k obr. 7
y
Původní TB
Původní OB

dosavadním
předpokladum.
Bod byl primo podrubán
v roce 1953 slojí 2,0 m mocnou v hloubce 320 m pod
povrchem. Účinná plocha má své těžiště na SSV od
bodu. V roce 1948 byl ovlivněn bod nepřímo poruby
jiné <3loje, rovněž 2,0 m mohutné.
Teoretický pokles,
způsobený těmito dvěma poruby, je 0,62 m a vektorově
sčítaný posun 8,4 cm o jižníku 195 stupňů. Vypočítaný
a skutečně naměřený posun tohoto bodu viz na obr. 6a!
B. Zajímavý případ. nastal u trigonometrického
bodu,
u něhož byl již dříve zřízen orientační bod. Posun se
projevil jak u vlastního trigonometrického
bodu (TB),
tak přirozeně i u orientačního bodu (OB). Běží o pátý
řád ve středu jižnÍ! části poddolovaného územ! na obr.
3 a 4. Každý z těchto bodů se posunul od roku 1949

9,65
103,32
"'93,67
Posunutý· TB'
10,10
Posunutý OB'
103,85
93,76
s = 97,97 ní.

88~,44 ~" y
909,16
28,72
880,45
908,86
28,41'

''IB
~- ----'-- ---.•..•...•.................

1959/209

.

+X

'l9

W

Měřítko posunu 1:20
. (lmllF2cm
Obr. 7.

)

Geodetický
obzor
sv. 5/47 (1959) Č. 11

C. Zvláštní zmínky si zasluhuje bod pátého řádu
(kostel) ve východní části území (obr. 3 a 4). Budova
ko-stela v době observace v roce 1955 měla trhliny až
10 cm široké a kostel byl už z bezpečnostních
důvodů
uzavřen. Střed makovice jeví posun 66 cm na SV a oba
zajišťovací kameny 65 cm a 130 cm. na SZo V tomto
případě jde o naklonění celé věže na SV, při čemž terén
kolem věže "ujel" na SZo Kromě toho byly v době observace zjištěny očividně terénní zlomy ve dvou vlnách
od sebe vzdálených asi 30 m.· Tyto 7Jomy dlouhé přes
200 metrů jeví výškový rozdíl po 40 cm. Spojnice obou
zajišťovacích kamenů vedla zmíněným terénním zlomem
a vzdálenost 44 m se trhlinou prodloužila o 29 cm. Tyto
.primární zlomy nastaly v době od skončení odpoledrtího
měřeni do začátku ranního, tedy v časovém rozmezí
asi 15 hodin, při čemž trvání deformačního proce-su muselo činit podle vzezření trhliny mplý okamžik. Hmota
se svezla směrem tektonické poruchy.
Mimo to bylo 'konstatováno,
že navázání polygonové
sítě na střed makovice, provedené dvakrát po sobě za
několik dní, jevilo vzájemnou odchylku přes 50 setinných minut a bylo tedy -od navázání polygonové .sítě na
tento bod upuštěno.' Posun tohoto kostela nebyl etnpirickými vzorci vypočítáván.
Tolik o třech zajímavějších případech.
Obr. 8 ukazuje posuny několika bodů za víCe pozorování. U nejzápadnějšího
zobrazeného bodu lze říci, že

ještě u jednoho bodu se !Stejným výsledkem. Poněvadž
měření z roku 1949 i 1955 byla provedena velmi pečlivě,
vnucuje se z toho závěr, že použití vzorců, stanovených
empiricky, pro OKR nevyhovuje. Bylo by ovšem nutné
provést porovnání naměřených
i vypočtených posunů
u více bodů.
Bude vděčným tematem našich báňských odborníků,
aby využili tohoto Velmi cenného měřického materiálu,
který se zřídka kdy i v cizině vyskytne, a použili naměřených veličin posunů všech bodů, jež jsou k dispozici, k přezkoušení aplikace teorie ,posunů půdy poddolováním v ostravsko-karvínském
revíru.
Závěr
V celém poddolovaném úzetní vládne skutečný chaos
horizontálních
po-sunů. Na týž bod na povrchu působi
více porubů, k tomu bodu polohově i výškově různě
položených. Posun je tedy vždy výslednicí více sil. Body
těsně u hranice vlivu musí nutně ukázat posuny dovnitř
poddolovaného území. Tak zvané vysoké body - makovice věží - nutno z úvah pro" zjištění příčin posunů
vyloučit. Posuny mezi jednotlivými etapami pozorování
neprobíhají přímočaře. Jejich průběh je neznámý. Změny
souřadnic do5 cm možno považovat za změny, vzniklé
převyrovnáním.
Volba zhušťovacích bodů na jámových
ohradnících se plně osvědčila. Správnost posunů není
dosud platnými vzorci přesně vystižena. P0'5uny probíhají
pozvolna i náhle. Na pozvolné posuny ukazují velmi
dobré uzávěry trojúhelníků jak
roce 1949, tak i v letech 1950, 1955, 1956 a 1957. Náhlé posuny byly v tomto
článku dokumentovány. Po náhlém poklesu (posunu) na-stává pozvolné dosedání ve smyslu svislém i vodorovném.
Nebylo dosud zjištěno, že by válečné události roku 1945
měly vliv na posuny bodů. Mohly jen zničit nebo poškodit stabilizace bodů jednotlivě, hlavně na budovách,
Tuto otázku položil v roée 1945 inž. Forman.
,
Důležitá je pro praktická měření zkušeno-st, že během
observace v letech 1.950 až 1957 nedošlo ke znatelným
posunům během doby měření, vyjma u jednoho kostela

v

1950A~
1927
ť\l956
1949
1950

Měřítko
Měřítko

posun 1927 -1949 je pravděpodobně skutečným posunem,
kdežto ostatní - 1949-1950-1956
- lze považovat za
změny vzniklé převyrovnáním. Zajímavou historii má na
obraze bod z roku 1932. veliké posunutí na SZ o 138 cm
za dobu od r. 1932 až do r. 1949 a potom přes polohu
v roce 1950 se boď do, roku 1956 vrací zpět.
Porovnáme-li
posuny skutečně
naměřené s posuny
vypočtenými, zjišťujeme, že oboje mají velmi podobný
směr, ale velikost skutečně naměřených posunů je daleko .větší. Viz úvahy A a B. Zk0uška byla provedena

1:100.000
posund 1:20

v roce 1955, jak bylo popsáno. Při polygonizaci, ev. prl
měření detailu metodou polárnou, což trvá mnohem déle,
nelze totéž už tvrdit.
Při úkolu triangulovat
v poddolovaném území nutno
bezpodmínečně vyjít z bodů položených vně poddolovaného území, a to i v případě triangulace na části poddolovaného území. Úkol je zde však obtížnější. Nelze
zachovat řádovost trigonometrických
bodů, to znamená, že třeba bod třetího řádu bude určen ze čtvrtých řádů
z důvodů omezení rozsahu pracovního území a tím z dů-
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vodu hospodárnosti. Na výchozích i na určovaných bodech s,e zaměří nadbytečn~ množství směrů, aby by!
výběr pro vyrovnání. Observaci je nutno provést v co
nejkratším čase, a to souča.,ně s případnou 'polygonovou
sítí. Nezřizovat
tak zvané vysoké body a jsou-li již,
alespoň na ně nepřipojovat
pokud možno polygonové
sítě. Nelekat se odchylek přes dovolenou mez. Nebude
možno se jim vždy vyhnout. Každý takový případ je
nutno řádně ověřit než jej ponecháme. Konečně při
zakládání sítí na poddolovaném území, má-li se observace častěji opakovat, signalizovat body předimenzovaně,
tj. výškově asi o jedno patro výše, než by normálně
bylo třeba.
A jak si počínat při polygonovém měření? Obla.,tní
ústav geodézie a kartografie
v Opavě má v tom už
dlouholeté
zkušenosti.
Síť se založí normálně podle
svého poslání. Orientace pořadů se doporučuje oboustranná, a to vždy na dva trigonometrické
body, poku~
možno nepoddolované.
Observace se provede vhodne
dálko měrnými stroji, pečlivě porovnanými na polnf základně před měřením, při i po měření. Pečlivě se promyslí organizace i čas,ový plán měřeni. Měření provede
více čet podle velikosti pracovního Území, a to časově
tak, aby .,e krylo s Qbservací trigonometrické
sítě., Měří
se polygonové pořady v pořadí:
'
1. Hlavní pořady (provede, pokud možnif, jedna četa).
2. Vedlejší pořady stabilizované.
3. Vedlejší pořady nestabilizované
(pomocné body),
spojené s detailním měřenímpolárnou
metodou.
Měření ad 3. nelze už časově zařadit tak, aby skončilo
zároveň s observací trigonometricKé' sítě. Bývá skončeno
v posledních ročních měsících a skrývá největší nebezpečí vzniku odchylek nad dovolenou mez. Zde už nepomohou žádná opatření, leda snad přeměření určité části
sítě, a to ještě ne vždy ., kladným výsledlrem. Potřeba
komplexního přeměření celé polygonové sítě dosud nevznikla (během .více let práce OÚGK v Opavě).

Určité .přirozené nervozitě zabrání částečně vedení
seznamu polygonových stran, měřených jednak při polygonování, jednak při pozdějším měření detailu pásmem
neb i opticky.
Výsledky popsaných měření, pokud přesahují dovole. nou mez, nelze považovat snad paušálně za zmetky a
nelze tedy odpovědné pracovníky postihovat na základě
zmetkového řízení.
Investory požadovaných prací v poddolovaném území
nutno v hospodářských smlouvách upozornit na to, že
výsledky (pře.,nost) nebudou možná odpovídat platným
kritériím, eventuálně, že se budou vztahovat k datu
měření.
Při zakládání map v měř. 1:1000 jednotlivých katastrálních území nelze vždy dodržet zásadu spojitého zobrazení,
protože styky na katastrálních hranicích vykazují nesouhlas a je dosti obtížné provádět změny katastrálních hranic
i změny držeb po majetkoprávní
stránce vlivem poddolování. Je proto lépe pro každé katastrální
území založit vlastní okrajové listy map.
Tolik stručně o předsevzatém tematu.
OÚGK v Opavě, nositel vyznamenání "Za zá.,luhy o výstavbu", rád poskytne zájemcům radu a pomoc při podobných pracích.
Lektoroval:

inž. Vladimír

Forman,

OSGK, Praha.

(1] For

m a n Vt.: Pohyby trigonometrických
bodů způsobené poddolováním, Zeměměřický obzor SIA roč. 1946 - str. 151.

[2] Men č í k V.: Triangulace v poddolovaném
Zeměměřictví - roč. 2/40-1952,
č. 12.

území,

(3] Čechura-Neset:
dání 1956.
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Kurs důlního měřictví

vy-

Stížnosti, oznámení a podněty pracujících
důležitý
výchovný prostředek a užitečný nástroj k řízení 526:331.87
V období dovršování výstavby socialismu přijímá a vy·vlastním obsahem podání. Takové "podněty" vyloučí spodává naše vláda opatření, která zpravidla mají výrazný
lehlivě současný proces přeměny naší společnosti.
.
znak dnešní etapy vývoje společnosti.
Je jím masová
My však dnes chceme čtenáři přiblížit výchovný výúčinnost, jejíž přednost a velikost spočívá v tom, že
znam vyřizování stížností, oznámení a podnětť'1 pracu·
má zpětný vliv na výchovu lidí. Nebylo by to tak samo
jících, jak se v odvětví geodézie a kartogafie projevuje
~ebou. Ale právě proto, že direktivy vlády dnes vydávané
po vydání vládní vyhláškyč.'
150/1958 a jak má být
sledují potřeby období dovršování výstavby socialismu,
rozvíjen.
je jejich obsah tvořen tak, aby předvídaný clI byl zcela
Při vyřizování notářskotechnickě
agendy si někdy
určitě dosažen.
.
občané stěžují do výsledků provedE!llého měření, ať už
Mezi opatření
tohoto druhu je možno právem řadit
se jedná o nespokojenost s vytyčenou hranicí, o nespo··
i vládní vyhlášku č. 150 z 1. října 1958 o vyřizování stížkojenost s jednáním našich technikť'1 nebo i s předepsanosti, oznámení a podnětů pracujících. Proč máme právo
nou náhradou za provedené mětení. Ve většině případť'1
ji řadit mezi opatření, která mají masovou účinnost?
nejde o nesprávnos,t provedených prací, jde pouze o neJe to proto, že vyhláška ukládá nejen stížnosti vyřizodostatečné osvětlení výsledků odborné činnosti prostému
vat, ,ale ukládá také provádět rozbory jejich obsahu,
občanu. Nesmíme zapomínat, že lidé stále ještě majl
rozbory příčin zjištěných závad a navrhovat příslušnév živé paměti doby, kdy nebylo žádným proviněním,
mu orgánu opatření k nápravě. Jestliže si uvědomíme,
jestliže býv. advokát, nebo býv. civilní geometr, ve funkel
že tato činnost je prováděna pravidelně a za celý rozsah
soudního znalce, dovedně zneůžíval odborných problémů
působnosti každé hospodářské a správní organizace, pak
mapového dila i různé úrovně jeho technické' hodnoty
teprve vyvstane správná představa o masovém rozsahl1
k, tomu, aby prostého občana finančně vysával, aniž se
účinnosti této vládní normy. Takové pochopení nemůže
přitom zastydět. Takové vlčí mor~lce je u nás dnes odmít ten, kdo by soudil jen podle nadpisu vládní vyhlášky,
zvoněno. Pro takovou činnost nejsou už u nás opory.
nebo kdo by se na její ustanovení díval pohledem čloZ toho ovšem vyplývá velmi náročný požadavek na naše
věka dřívější společnosti, která stavěla zájmy jednotlivce
techniky a pracovníky, kteří se podílejí na poskytování
před zájmy celé společnosti, a proto' i stížnosti občanů
služeb občanstvu v oboru geodézie a ·'kartografie. Musí
považovala za záležitost čistě osobní.
Sl, uvědomit,
že složitost odborného procesu při geodeDnešní způsob vyřizování stížností, podnětť'1 a oznátickokartografickém
i administrativním
výkonu je důmeni pracujících
vychází sice také z osobní iniciativy
ležitým aktem pro naše občany a že je proto třeba jiIT'
jednotlivce, ale všímá si dál souvislosti, které z případu
jej· přiblížit s takovým pochopením a důkladností, jaK
vyplývají a vyvozuje z nich závěry prospěšné buď celé
bychom si to my sami přáli mít od jiných institucí pro
skupině občanť'1, celému odvětví, nebo i celé naší sposebe. Dosáhnout toho, není v našem oboru někdy snadné,
lečnosti. Proto se 'stavíme jinak než dříve i k anonymhím
neboť jde mnohdy o pochopení odborných souvislostí,
podáním, neházíme je do koše, ale zkoumáme jejich obkteré jsou prostému občanu cizí. Ale v tom je třeba
sah. Víme, že jsou ještě lidé, kteří nemají dost osobní • spatřovat nový vztah socialistického
člověka ke svému
odvahy dát podpis pod každou svoji myšlenku. Pokud
s!J0luobčanuJ Věnovat nw tolik péče a tolik pozornosti,
pak jde o zcela ojedinělé případy, kdy nepřátelé našeho
aby nakonec věc pochopil a uznal sám za správnou. Mělo
zřízení anonymity zneužijí, prozrazují se zpravidla sami,
by tomu být asi tak, jako když se lékaři 'podaří zákrok,
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z něhož má radost jak pacient, tak i sám lékař. Naši
pJ:'acovníci OMS maJí velkou přdežitost
při socia1Jzaéi
vesnice uplatňovat svoje 'zkušenosti, předávat svoje vědomostiprostým
občanům a podílet se tak velkou měrou na kulturně výchovné práCI. Kde se tak neděje, kde
vedoucí OMS nemá obětavý přístup k lidem, nemá 5rpělivost řádně osvětlit nebo zdůvodnit výsledky své odborné práce, vznikají zbytečně různá podezření a nedůvěra, třeba byl odbQrný výkon sebedokonalejší.
.
Z tohOto úseku projednavaných stížností vyplývá po-:učení, že nejenom dobrá kvalita odborné práce, ale umění
a ochota moudře jednat s lidmi teprve dohromaqy vytvářejípředpoklady
kladené dnes na vedoucího hospodář~
ského .pracovníka okresní úrovně, jakým každý vedoucl
OMS je. Takovou zodpovědnost musí pociťovat. vedouCÍ
pracovník OMS vůči všem okresním orgánům, vůči svým
podřízeným pracovníkům i vůči všem občanům okresu.
Prověřování stížností v odvětví geodézie a kartografie
poskytuje dále poučení pro jednání našich techniků
s orgány a komisemi nárollních výborů. I zde. je třeba
vyjádření členů komisí ověřovat a zejména připomínkám
• vzešlým z reklamací věnovat mimořádnou p~zornost:
Ukázalo se totiž, že slepá a hluchá důvěra proJevovana
odborníkem OMS vůči členům komise místního národního
vÝboru, je věci škodlivá a že .se nevyplácí stavět dílo
na vratkých základech. Je proto důkladné projednání
reklamací, kupř~ při ukončení prací na JEP, vrcholným
aktem veškeré práce, aby dílo tak významné mělo svoj;
hodnotu. Při důkladnéIll projednání reklamací vyjdou
najevo i takové nedostatky,
které vznikly třeba nesprávnou informací operujícího technika místními orgány.
Dovršov;ání výstavby'sociálismu
je v prvé řadě závislé
na dovršení zemědělské velkovýroby. Jsou proto pomoc
OMS na hospodářskotechnických
úpravách půdy a otázky
zpřesnění a údržby JEP úkoly vpravdě historické. Tak
je nutno vidět a chápat v'elíkost a důležitost práce OMS
na těchto úkolech, tak je nutno dospět k nadšení při
překonávánt překážek a obtiží, které se nutně jako průvodní zjevy postaví v cestu.
_
KlI1'tografická tvorba soustředěná od r. 1955 v USGK
má bohatou součinnost také s naší mládeží prostřednictvím školních map a atlasů. Jsou proto také školní
mapy pramenem připomínek a dotazů. Na tomto poli působnosti plní naše kartografické
ústředí úspěšně své
výchovné poslání i v otázce vyř;zování připomínek pracujících. Zde je jedna z nich, jejíž vyřízení je možno
označit za příkladné:.
Děti osmileté střední školy v Loučné nad Desnou ókres
Šumperk nám zaslaly žádost o vysvětlení otázky, kolik
viastně měří nejvyšší hora světa Mount Everest, jestliže
je v různých atlasech udána její různá výška. Odpověď
zněla:
~ ••Milé děti,
obdrželi jsme váš zvídavý' dotaz a těší nás, že zeměpis
není pro vás jen opakováním nazpaměť naučených vět
Chceme 'vás. proto o měření nejvyšší hory světa informovat trochu podrobněji:
Zjištění nejvyšší hory naší zeměkoule bylo proveden"
měřením v letech 1849 ~ 50, které prováděl bengálský
měřický úřad. Theodolítem ze šesti měřických stanic na
vzdálenost 160 km byl změřen štít ."Peak' 15", tibetsky
zvaný' Čomolungma (Pramáti hor) a naměřena výška
8839,8 m.' Hora dostala název po řediteli jmenovaného
ústavu George Everestovi.
Při dalších měřeních, prováděných v letech 1881-1902.
byla po četných opravách vypočítána výška 8882,2 m,
která pak byla uváděna po několik desítiletí ve většině
atlasů-. Nikdy vša~ nebylo možno tvrdit, že jde o výšku
definitivně stanovenou. Geologové totiž soudí, že pohoří
Himaláj od období třetihor neustále roste; tuto teorii by
bylo možno doložit i několikerým
měřením, jejichž
výsledkem byla v roce 1931 čísla 8a84 m a 8888 m.
Posledni rozsáhlé měření Qylo uskutečněno v letech
1952-54;
v sumáři jako poslední hodnota vyšlo číslo
8847,554 m. I když nelze ani o tomto výsledku říci, že je
definitivní, bylo výsledné číslo přijato jako dosud nejvěrohodnější a naše mapová díla podle toho upravena.
Věříme, že vám toto vysvětl~í
postačí a rád! i napříště, bude-li to v našich \silách, zodpovíme vaše dotazy."
!

Takových a jiných výchovných příkladů dobré spolupráce pracovišť geodéz.e aj{artografie se škelou by mohly
být stovky, kdyby naše OMS ještě úžeji navázala spolupráci a družbu s místními školami. Prospělo by to i náboru žáků .do našich odborných škol.
Stížnosti, oznámenL a podnětů pracujících využívají
ke 41epšení své Práce ·i některé ústavy našeho odvětví,
kt€ré podřídily jejich shromažďování, projednávání a
vyhodnocování speciálním útvarůrri podnikové kontroly.
Na základě vyřízení jednotlivých stížností, oznámení a
podnětů byla přijata řada opatření, která odstraňují zásadní nedostatky, pusobí výchovně a napomáhají krok ZJ
krokem zlepšovat řídící činnost ústavu.
Tak např.: V GTÚ Praha využili soudruzi vyřízení stížností k zlepšení řídící práce odlehlých pracovišť - polnícll měřických oddíhl a ke zlepšení mzdové politiky
u sezónních pracovníků ústavu. V OÚGK Praha zobecňuj;
poznatky zest!žnost!
a navrhují řediteli různá opatřeni.
Tak vznild kupř. návrh na úpravu předpisů o cestovních
náhradách, návrh na vydání pokynů pro přijímání a propouštění figurantů, návrh na zavedení ústřední kartotéky u osobního referenta o všech pracovnících ústavu
atd. Rovněž v OÚGK Hradec· Králové bylo stížnosti
správně využito ke zlepšení práce na různých úsecích
Jde kupř. o opatření ke zpřesnění prvotní evidence docházky do práce, důslednější projednávání technicko
ekonomických' rozbQrů se' zaměstnanci, řešení zácvikových a ztrátových časů na pracovištích, zajištění správné
manipulace s doklady při výplatách cestovních náhrad
atd.
Tyto poznatky ukaZUjí cestu, Kam je třeba napřít sílu;
zvyšovat drobnou politickovýchovnou práci mezi pracujícími odvětví i :ve veřejnosti, aby jejich podnětů mohlo
být ještě více využito k dalšímu zlepšování práce.
Vyřizování stížnost!, oznámení a podnětů pracujících
má v socialistickém státě svůj mimořádný význam. Je
proto právo stížnosti zaručeno vládním rozhodnutím.
Právo podávat stížnosti není ničím omezeno, přijímání á
vyřizování stížnost! je dáno jako povinnost speciálním
kontrolním útvarům V hospodářských organizacích a na
národních
výborech. Možnost zhodnocovat stlžnosti a
podněty pracujících v celém jejich rozsahu je mocným
projevem kontroly zdola, je nástrojem boje proti nedostatkům a má proto obdobný charakter jako socialistické soutěženÍ.
Využívejte proto plně tohoto práva a podávejte své
podněty ústně nebo písemně na určených k tomu místech.
tj. u resortní kontroly nebo u podnikové kontroly v ústa.
vech. Je-li .stížnost výrazem upřímné' snahy zavést pořádek a odstran't
nedostatky,
bude každým místem,
které se vyřízením zabývá, chápána jako projev uvědomělé, aktivní účasti při dovršování socíal;stické výstavby.
lnž. Zdeněk
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Nivelační přístro-je se samočinnou horizontací
lnz.

Miroslav

lferda,

OO'CK, Praha

Úvod

~amočinná
horizonta<;e záměrné
přímky se stala
prvkem, který ovládl v poslední době konstrukci nivelačních přístrojů. Tím vrCholí dosavadni vývoj, jehož hlavní
body je možné označit' takto:
zvyšování výkonu' dalekohledů,
zvyšování přesnosti horizontace (citlivosti libel) a la·
ťového čtení,
.
.
snaha pokonstruktivnl
ucelenosti,
ochrana

,

pr.otzi prachu,

jednoduchost

vodě a slunečnímu

záření,

\

výkonu.

Úspěšné vyřešení samočinné .horizontace během posledních let několika závody je možné přirovnat k onomu
pokroku, který v konstrukci theodoIitů znamenal ~kleněny kruh.
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Geodetické! stroje.

------_.~~-------------'---_.
Hlavni

principy

a

d: o s a vad

přístroje

a pomůcky

----------------------------

dorovný paprsek s,tředem objektivu a středem záměrného kříže i bez dalších zařízení. Nakloní-li se dalekohled o úhel a, musí být voderovný paprsek, jdoucí středém objektivu, odchýlen o úhel ~, aby procházel středem
záměrného kříže D. Úhel t3 je dán vztapem

n ~vý vo j

Většina dnešních přístrojů. používá k samočinné horizontaci rů.zných kyvadlových. ~ařízení, které vhodně
opticky využívá. Jejich popis je předmětem tohoto článku.
Druhou skupinu tvoří přístroje s fokální libelou, u nichž
konec bubliny této Hbely ~e. použit jako čtecí 'indell.
{3 = - f . lX tj.{3 = n . lX
laťového dělení místo záměrného kříže. Patří sem ze-·
8
jména' sověts~ý nivelační přístroj Stodolkevičů.v NTS-46,
Kompensátor (obr. 3) přístroje Ni 2 (obr. 2) tvoří dv'i
v tomto časopise podrobně popsaný [8]. a podobná kon~
pevné hranoly Hl, Hl a kývající hranol Hz, pružně zavěstrukce Zeissova z 1.': 1946 [1].'
,
.
šený na čtyřech vláknech, který představuje ve svislém
Oba tyto principy se uplatnily již také li výškových
řezu čtyřúhelník s pružnými klouby, prostý tření. Kon-kruhů. theodolitů.. U vteřinového kruhu theodolitu Askastanta n, je rovna šesti. Toto znásobení úhlu et vykoná'
nia je indexová libela nahrazeJ!1a samočinným kyvadlem. U theodoHtu Zeiss Th 3 (Qberkocl).en) je použit , kývající hrano!. který se nakloní o úhel 3et, neboť poměr
vzdáleností horních, a spodních 'závěsů. "je rovný třem.
konec bubliny indexové fokální libely jako index mikroJelikož odchylka odraženého paprsku je rovná dvo.;námetrové stupnice výškového kruhu.
sobku odchylky zrcadla, je (3 = 6a. Přístroj dává přímé
Kyvadlový princip samočinné horizontace není nikteobrazy. neboť kompensátor převrátí ob~az Výškově (celrak nový. Již v r. 1790 kyl konstruoyán ·v Clausthalu
kém 3 odrazy) i stranově (odrázem ve střechovitém hranivelační přístroj, kter.ý m~l-pod d1ile!<Qhledemupevněno
nalu H3). Výkyvy hranolu jsou ·tlumeny vzduchovým tlu.poměrně ,těiké kyvadlo s kapalinovým tlumičem výkyvů.
mičem T (válec S pístem). Rozsah kompensátoru je ± Hl',
a aretací. Dalekohled: byl uložen v Kardanově závěsu a
takže urovnání podle krabicové Iibely postačuje. Rozměr
měl sedminásobné zvětšení při délce 40 cm. Přesrost
přístroje je charakterizován
délkou. dalekohledu 27 cm
horizontace byla omezená třením v závěsu a činila ± 10".
při zvětšení 3~ X. Váha přístroje je 2,6 kg bez pouzdra.
Couturier sestrojil v r. 1878 nivelační přistroj, u něhož
Na přání je dodáván i s planparalelní destičkou. Přesnost \
svislý dalekohled pů.sobil současně jako kyvadlo. Dosáhl
samočinné horizontace je udávána max. chybou ± 0,5"
asi téže přesnosti ±. 10'~.V r. 1920 sestrojil WHd přístroj
.(podle zkoušek) [9J. Pro ,srovnání uveďme stř. chybu ho-'
s rtuťovým' horizóntem, dosahující' přesnosti horizontacc
rizontace přístroje Zeiss A (s libelou) ± 0,2". Stř. kilo± ,1": V praxi
se tyto nivelační přístroje
neuplatnily
metrová chyba dvojí nivelace přístrojem. Ni 2 je ± 1,3
[11, [13] .
až ± 2,0 mm, při použití planparalelní destičky a íÍwa. Teprve u přístrojů' z poslední doby byl kyvadlový prin~
rových latí je. ± 0,5 až ± 1,0 mm [2], [3].
cip úspěšně zdokonalen. Kývající prvek má 'nyní malou
Ertel INA a BNA. Kompensátor těchto přístrojů. [4]
váhu, bylo prakticky odstraněno tření v závěsech 'a dose skládá z pevného pravolUlléhó.
hranolu
Hl a pohyblisaženo účinného a citlivého tlumení výkyvů.. Dále uve.
,
d!'!\'lépřístroje, vyjJ11akonstrukce závodu Hilger a Watts,
nemají ani aretačního zařízení,. takže prakticky .ihned po
přibližném urovnán'í podle krabicové libely.(O,5 vt. u přístroj!'! Zeiss Nf 2) j~ ,m:ožnočíst údaj latě.
Přístroje
Zeiss Ni 2 (předtím označeny Zeiss-Opton Ni 2). V ť.
1950 uvedl závod Zeiss v Oberkochen (NSR] nivelační
přistroj Ni 2, u něhož je k urovnání záměrné přímky
Obr. 4. Schéma nivelačního

do v9.dor<;>vnépolohy 'použit tzv. kompensátůr. Jeho pů.sobemrp. Je vodorovny paprsek i u nakloněného dalekohle_du_1J.~měrněn d~ s~ředu záměrného kř~e. Zjednodusene Je tento prmclp znázorněn na obr. 1. U vodorovného d~lekohledu.~ správně seřízeného, prochází vo-

Obr. 3. Kompensátor

~řístroje

přístroje

Ert1-

[NA

vého pravoúhlého hranolu Hz, upevněného na pružné ty,čince (obr. 4). Při náklonění dalekohledu o úhel et odchýlí
hranol Hz vodorovný paprsek opět tak, aby prošel středem záměrného kříže D. Hodnota naklonění pohyblivého
hránolu je dána rozměry přístroje li mechanickými vlastnostmi, modulem pružnosti a zatížením tyčinky, které
určují' rovnovážnou" polohu hranolu Hz. Přístroj INA
(Ingenieurpivellier) se hrubě urovná podle krabicové libely pomocí stavěcích šroubů.. Přístroj BNA (Baunivellier) je men~í a je uložen v kulovém kloubu, takže; se
urovnává přlmo rukou.
Hilger a Waťts. Tato firma vyvínWa. malý nivelační
přístr<Jj, nazvaný Cowley Level, určený pro stavebm
práce. Je u' něho současně použito principu kyvadla a

Zeiss Ni2

..•..
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~
dvojobrazu. Přístroj je velmi lehký, i se speciální latí
váží 3,3 kg. Má. tvar krabice, nivelační lat je opatřena
posunovatelnou
příčnou látkou. Polovina paprsků, prošlých objektivem, je dvakrát odražena pevnými zrcadly
Zl, Z2 podle obr. 5a. Druhá polovina je. odražena "třikrát
pevnými zrcadly Z.l, Zi a otáčivým zrcadlem, upevněným
na kyvadle K. U obou systémů zůstává úhel paprsků vstupujících a vystupujících stálý a rovný 100°. Zorné pole
je tím rozděleno na dvě, poloviny (obr. 6a, b). V levé
polovině vidíme přímý obraz, vytvořený
systémem a,
v,pravé polovině převrácený obraz, vytvořený systémem b,
Po 'postavení přístroje
do přibWíně vodorovné polohy
jsou oba obrazy příčné laťky 'Posunuty (obr. 6a). Pomocník posunuje příčnou laťku po nivelační lati tak, až
oba její obrazy" koincidují (obr. 6b). Pak je příčná laťka
v ~ovině horizontu přístroje a pomocník čte laťovýúdaj.
Nevodorovná 'poloha přístroje způsobuje posun a stočení obrazů obou polovin ,zorného pole, ale přesnost
tím neni ovlivněna~. Kyvadlo má aretační zařízení a magnetické tlumení' výkyvů. Přesnost přístroje Je malá. Podle
z~ušébních měření, při délce záměr 30 m se vyskytují
maximální chyby až 6 mm' [7].
Filotecnica Salmoiraghi. Tento závod vyrábí dva typy
nivelačních přístrojů, kter'é se vyznačují zcela odHšnou
stavQou i způsobem samočirtné. horizontace.ďU typu čís.
5190 (obr; 7), určenéh<J pró' nivelaci vysoké přesnosti,
kýve destička Dl se záměrným křížem: Je pružně, za-

!

Obr. 7. Schéma nivelačního
přístroje
'Filotecnica,
typč.
5172 /

-l-.-------x-měrná přímka vodorovného da.lekohledu je rovněž vodorovná. Při sklonu da.lekohledu o úhel Ci nakloní se zavěšená destička kompensátoru o úhel n. Ci. Hodnota násobku. n je dána podmínkou vodorovnosti záměrné přímky. Závisí na rozměrech kompensátoru
a jeho poloze
uvnitr dalekohledu. Ve srovnání s kompensátorem
přístroje Zeiss Ni2 je sklon zavěšené destičky opačného
smyslu (v obr. vyznačeno znaménkem -'-). Rozsah kompensátoru je rovněž ",' 10'. Přístroj
označený AUPRE je
určen pro přesnou nivelaci. Má dalekohled zvětšující 50 X
o délce 38 clt1,opatřenÝ ..planparalelní destičkou. Podle
zkušebních měření činí stř. kilometrová chyba dvojí nivelace '" 0,2 až 0,4 mm.', Přístroj AUING je určen pro
technickou nivelaci. Je menší, délka dalekohledu čini
25 cm při zvětšeni 32X. Bylo s ním dosaženo stř. kilometrové chyby asi '"" 10 nim, při použití planparelní
destičky, kterou může být přístroj doplněn, asi "" 5 mm.
Typ AUTAC je předchozi přístroj doplněný vodoroV!11ým
krl.1hemI5].

I
j.

\

metrem'"
2 mm. Přístroj je podstatně menší než předcházející typ (výška je 30 cm, váha 4,3 kg včetně pou~dra) [6].
Fennel AUPRE, AUING, AUTAC. Firma Fennel vyrábí
tytO tři typy nivelačních přístrojů s automatickou ho~
rizontací. záměrné přímky. Používá u nich kompensátoru
ve tvaru zvrhlého čtyřúhelhír:a, na jehož kývající destičce je upevněn záměrný kríž. Obraz latě je zde nehybný. Činnost kOlhpensátoru je zřejmá z obr. 9. Zá-

!
!

!

Obr. 8. Schémanivelačnlho
přístroje, Filotecnica,
typ č. 5190

věšena I}a třeCh -ď1áknech uvnitř svislého periskopického
dalekohledu stálé délky. Dalekohled má třicetinásobné
/ zvětšení a dává vzpřímené obrazy. Přesnost samočinné
horizontace
je podle výrobce '" 0,3", rOzsah je 10'.
Přístroj! je vybaven optickým mikrometrem,
děleriým
po 0,1 mm a 0,001 ft současně. Záměrná přímka se posunuje- pomo<;í ;i!:rcátek Zl, 22. Samočinná horizontace,
resp. podmínka. že je V činnosti, je kontrolovatelná mimo.
obvyklý způsob ještě pomocným záměrným křížem Dz,
který sestává ze čtyřech párů krátkých rysek při okraji
zorného pole. Pokud hlavní 'záměrný kříž klínového· tvaru
je při urovnané krabicové libele uvnitř dvojrysek pomocného kříže, jť1 samočinná horizontace v činnol,lti. Obvykle se tento předpoklad. kontroluje tak, že po malém
pootočeni stavěcím šroubéín musí být .čtení latě nezměněno. Stř. kilometrová chyba dV,ojí nivelace při použití
invarových latí je podle výrobce "'0,25
mm. Přístroj
se seřizuje pomocí klínového uzávěrového skla U, jehož
otáčením se naklání záměrná přímka. Výška přístroje je
značná a činí 50 cm. Váha 12,8 "kg včetně pouzdra. Typ
č. 5172 (obr. 8) je určen pro technickou nivelaci. Proto
je vybaven i vodorovným kruhem. Kývajícím prvkem
je zde objektiv. Přesnost samočinné horizont;,ace je podle
výro,?ce '" 2", ro?sa.h je také 10'. Stř. kilometrovou chybu
uvádi výrobce ha.,dnotou..,± 5 mm,
s optickým mikro-

Maji-li se nivelační přístroje se samočinnouhorizontací
osvědčit v praxi, je zapotřebí, aby vyhovovaly několika
hlavním podmínkám, ktéré je vhodné přehledně uvést.
. Jsou to:
, '
1. Rychlé dosažení rovnovážné polohy a dostatečné
tlumení, zabraňující výkyvům.
2. Dosta~ečný rozsah, aby postačilo přibližné urovnáni
podle kral:íicové Jibely.
3., Odolnost vůči nárazům a otř~sům při dopravě. •
4. Zanedbatelný nebo žádný vHv magnetického .pole,
změny teploty, vlhkosti, prachu apod. na urovnávací zařízem.
.
,
Dá se předpokládat, že uvedené přístroje těmto podmínkám v rozsahu úměrnému jejich použití vyhovují.
Pfístroj Zeiss Ni 2 byl již vícekrát vyzkoušen a výsledky
byly publikovány [10], [11].
Zkoušky potvrdily jeho výtečné vlastnosti. Přístroj
sE' osvědčil i při průmyslových měřeních v blízkosti těžkých pohybujících se strojů, kdy otřesy půdy nivelaci
dosud velmi znesnlidňovaly nebo znemožňovaly.
Největším přínosem těchto přístrojů je vyšší produktivita práce o 40 až 50 % [12]. Při tom se značně snižuje
únava pozorovatele, neboť odpadnou drobné pohyby elevacním šroubem,
kterých
pozorovatel
vykoná denn5
mnoho' a které' jsou tím únavnější a obtížnější, čím je
nivelační libela citlivější. Další výhodou je vyloučení
vlivu jednostranného
oteplování, takže nemusí být používán slunník.
J když nivelační přístroje s libelou budou ještě dlouho
používány, je jisté, že. se zde bude opakovat historie
theod6litů s kovovými kruhy, které pomalu z geodetické
praxe mizí.
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přístroje tvoří mechanický mikrometr, jehož stupnice
je viditelná v levé části obrazového pole okuláru
a umožňuje přímé odečítání laťového údaje na 0,1 mm
s odhadem až 0,02 mm.
Stqpnice mikrometru se osvětluje buď odrazným zrcátkem, "nebo bateriovou lampičkou, která se připevňuje
na plášť dalekohledu. Vedle okuláru je pro.. snadnější zacílení na lať malý průzorový dalekohled.

Italský pfistr~j pro automatickou nivelaci
vysoké přesnosti
lnž. Jiří

Petrák,

Stavby

silnic: a železnic

n. p., Praha

V poslední době se vrátily některé továrny na geodetické přístroje
při kon~trukci nivelačních přístrojů
k princípu kyvadla místo Iibely. Princíp kyvadla byl
.použit k měření výšek již v ~obách před našim leto• počtem, ať již v Egyptě, nebo Rímany. Základního prvku
se dosud užívá pro hrubé zjištění výškových poměrů
krokvicí, kyvadlovým svahoměrem nebo dendrometrem.
Tyto jednoduché pomůcky aplikované soudobou znalostí mechaniky a optiky byly základem konstrukce nových druhů nivelačních' přístrojů bez Iibely.
Účelem bylo vyloučit velmi choulostivé spojení dalekohledu a libely, která je hlavní součástí dosud užívaných
nivelačníc!;l přístrojů. K získání stále '3toupajících nároků
na přesnost výškových měření bylo zdokonalováno spojení dalekohledu
s Iibelou, zaváděny různé způsoby
observace a odečítání laťových údajů, aby se tak zmírnily nevyhnutelné chyby způsobené mechanickým spojením Iibely s optickou částí přístroje.
Jedním ze zajímavých novodobých konstrukcí je řešení ,nivelačních přístrojů 'S automatickou
horizontací
italské firmy Filotecnica Salmoiraghi z Milána. Tato
firma vyrábí dva typy zmíněných přístrojů, a to pro
nivelace vysoké přesnosti typ 5190 a pro technickou
nivelaci, typ 5172, o kterých se také zmiňuje inž. Herda
v předchozím článku.
K poznání konstrukce nivelačního přístroje typu 5190
je připojeno schematické znázornění. Přístroj se skládá
ze tří prvků: části optické, zařízení k automatické horizontaci a mikrometru.
Ve střední části trubice lomeného dalekohledu je zavěšena na třech nitích objímka 'S nitkovým křížem.
Nitkový kříž je umístěn v rovině obrazu objektivu.
Obraz pozorujeme okulárem, v jehož ohniskové rovině
je druhý nitkový kříž. Zatím co první nitkový kříž je
obvyklého typu s klínem, druhý, pevný nitkový kříž je
naznačen toliko krátkými, zdvojenými čarami. Třetí část

Na vertikální níti pohyblivého kříže jsou dálkoměrné
nitě, které ph adíční konstantě 100 a analaktickém dalekohledu umožňují přímé odečítání vzdálenosti latě od
přístroje.
Nejdůležítější součástí pří~troje je kyvadlo s nitkovým křížem a jeho závěsy. Rovina nitkového kříže je
rovnoběžná s rovinou, v které jsou upevněny nitě závěsu. Je samozřejmé, že délka nití je velmi důležitá
a stanoví se výpočtem s ohledem na váhu objímky
s nitkovým křížem, ohniskovou! vzdálenost objektivu,
torz ní sílu působeno u zemskou přitažlivo~tí a pružností
nití.
Konstruktér si stanovil podmínky, kterým mají tyto
přístroje vyhovovat:
1. Dosáhnout co možná nejrychleji, a bez výkyvů při
ustálení, rovnovážné polohy.
2. Přístroj opatřit dostatečně velkým polem pro ustálení
do rovnovážné polohy při obvyklém postavení stativu
tak, aby se plně uplatnila výhoda z automatického
_ ustálení pří'Stroje.
3. Přístroj opatřit takovým zařízením, aby snesl bez-
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pečně transport a při vlastní práci nebyl choulostivý
na zacházení.
4. Dát důvěru měřiči, že přístroj správně pracuje bez
nutnosti opakování měřických úkonů.
Práce s přístrojem je podobná jako u nivelačníhp přístroje s libelou. Po upevnění na stativu hrubě s~ pří'>troj urovná stavěcími šrouby pomocí krabicové libely.

lárem postaVl9ní nitkového kříže, který se po krátkém
kmitu ustálí mezi ryskami pevného nitkového kříže.
V této poloze zůstávají nitkové kříže i po otáčení dalekohledu kolem vertikální osy.
Invarové latě, které doporučuje výrobce k přístroji
použít, mají dvojité centimetrové
dělení (při přímém
číslování) proti ,>obě posunuté o malý interval a čtení
se uskutečňuje
nasazením horizontální
nitě přístroje
(pomocí šroubu mikrometru)' do mezery mezi zdvoJené
dělení.
Přístroj je urČ'en pro velmi přesné nivelace, pozorování sedání, usazováni přesných továrních strojů a pro
stavbu lodí. V automaticK~m ustálení má přednost ve
vyloučení mnoha nepřesností
zaviněných
jinak osobními chybami.
Podle továrních údajů analaktický, periskopický dalekohled má objektiv velikosti 45 mm, zvětšuje 30krát,
s adiční konstantou 100, při nejmenší vzdálenosti čtení
laťového údaje 3,9 m a s přesností zacílení 0,3". Oscilační pole autonivelačního zařízení je 10' při přesnosti
automatického ustálení 0,3". Citlivost krabicové libely je
10'/2 mm.
Střední kilometrová chyba při použítí invarové latě
je udána ± 0,25 mm. Váha přístroje je 6,3 kg při rozměrech 18,5 X 20 X 50 cm.
Kromě tohoto přístroje pro práce vysoké přesnosti
vyrábí tato firma i pří;;troj pro automatickou
nivelaci
technickou. Systém automatizace je podobný jako u přístroje dříve popisovaného, toliko chybí pevný nitkový
kříž a v okuláru dalekohledu vidíme v levé části zorného
pole obraz bubliny krabicové libely, podle které provádíme hrubé ustálení přístroje.
Objektiv je průměru
30 mm se zvětšením 24kráť. Nejmenší vzdálenost čtení
Je 1,2 m a střední kilometrová chyba je ± 5 mm. Přístroj má dělený horizontální
kruh, který se odečítá

mikroskopem, jehož okulár je poblíž okuláru dalekohledu s nejmenším čtením 10' nebo 20c a s odhadem
na 1/10 dílku.
Zaváděním
autonivelačních
přístrojů
do technické
praxe se omezují o"Sobní chyby měřiče vznikající z ustalování nivelační libely a zamezuje se působení ostatních
vnějších vlivů. Výhodou je značná úspora času, neboť
přístroje po hrubé horizontaci stavěcími šrouby pomocí
libely s poměrně malou citlivostí jsou dík své konstrukci prakticky okamžitě připraveny k vlastnímu měřickému úkonu.

lIJ Br u s c a 9 I i o n i, R.: I moderní livelli autolivellanti.
[2J H i r"s c h, O.: ZUl' Entwicklung von Nivellierinstrumenten mit automatischer
HorfzontierungVermessungstechnik 5/1956.
[3J Firemní prospekty Filotecnica Salmoiraghi.

Nové automatické nivelačné prístroje
[nŽ. Svatopluk

V základním postavení se umožňuje odchylka od vertikální osy ± 50, aby se ještě dosáhlo funkce automatického ustavení přístroje. Pak se jen zkontroluje oku-

Michalčák, katedra
Bratislava

geodézie SVŠT,

K doteraz vyrábaným nivelačným prístrojom so samočinnou horizontáciou zámery takmer každým rokom
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pribúdajú nové. Prudký je rozvoj naJma automatických
nivelačných prístrojov s mechanickým kompenzátorom.
Po prvom z nich Optonu Ni-2 závodov Zeiss v Oberkochene vyrobila podobné typy aj firma Fennelpod
značkou Aupre , Auing, avšak tíeto neboli dané do
séríovej výroby. Potom následovali nivelačné prístroje
,-; mechanickým ,kompenzátorom čiasfočne odlišným od
Optonu, Ertel INA a BNA a Filotecnica Salmoiraghi
Mod. 5138 a 5172. Všetky tieto prístroje' sa vyrábajú
sériovo.
K uvedeným závodom pristúpili v poslednej dobe ešte
2 ďalšie firmy s prvými výrobnými sériami svojich automatických
nivelačných
prístrojov., Závody Askanill
Berlín začali vyrábať svoj, už predtým v' odbornej tlači
ohlasovaný,' automatický nivelačný prístroj Askania Na
koncom minulého roku a závody Breithaupt v Kasseli
začali s výrobou inžirrier,-;kého nivelač. prístroja značky
4300 v tomto rdku.

tlmiča (4). Zrkadielkó je umiestnené na' hornom konci
kyvadla tak, že zvierl;l. so zámernou osou uhol 450,
Papršleky prechádzajúce objektívom ďalekohl'adu sa pri
dopade na zavesené zrkadielko lámu o 900 smerom bore
a ďalším odrazom od pevného hranola (3) sú' usmernené
do zorného pol'a okuláru.
Použitý systém umožňuje samočinne udrž ať horizontáciu zámernej priamky s presnostou 1". Rozsah po,-;obenia automatickej
horizontácie
pochopitel'ne nie je
vel'ký a zodpovedá citliyosti kruhovej libely, ktorá sa
použije pre hrubé urovnanie. Pokial' bublina kruhovej
libely zostáva v medziach ohraničených jej hraničným
krúžkom, urovnáva kompenzátor zámernú priamku automaticky do vodorovn'ej polohy. Kývanie korilpenzátora
utlmí tlmič behom·1 sekundy. Keď pri nivelácii použijeme invarové laty s polcenti!!letrovým delením a zámery ne'volíme dlhšie ako 50 m, potom, podl'a údajov
výrobcu, možeme s nivelačným prístrojom Askania Na
dosillhnúť strednú
kilometrovú chybu',
1 mm až
± 2 mm.
Nivelačný prístroj pre technickú niveláciu s automa,
tickou horizontáciou zámery Breithaupt Nr. 4300 vidíme
na obr. 3. Presný popi,-; a schémy mechanického kom-

Automatlcký nivelačný prístroj Askania Na vidíme na
obr.. 1. Prístroj má ďalekohl'ad s vnútorným zaostrovanítn, ktorý može byť dodaný buď ako terestrický, alebo
astronomický, s 25násobným zviičšením. Jedinou manipulačnou ,skrutkou na 'prístroji je pohybovka. Prístroj
nemá svorku, ale miesto nej frikčhý kotúč. Pri transporte sa dáva ll'a prí,-;tr'oj kovové puzdro. DnQ puzdra
zostáva však pri meraní ni! statiye a tvorí 'priamo spodnú
časť nivel::.čného pr.ístroja, ktOliá sa upevňuje na statív.
Technické údaje:
I
\
Ďalekohl'ad: zvacsenie 25X, priemer objektívu
36 mm, zorné pole 2°, zaostrenie od 2,5 m.
Kruhová libela: citlivosť 10'.
Váha: Prístroj so základnou doskou 2,3 kg, kryt
0,7 kg.
Automatická horizontácia zámery sa u tohoto prístroja
prevádza mechanickým kOmpEmzátorom - zrkadielkovým
kyvadlom (obr. '2). Tento sa skladá z kyvadla (f) zaveseného na vl'knach,
zrkadielka (2) a vzďUCh0,vého
3

penzátor,a u tohto prístroja
neboli doteraz ešte zverejnen~, ale podl'a vel'kosti a tvaru strednej časti prístroja' - kompenzátorovej
skrínky - možeme usúdiť,
že kompenzátor je jednoduché fyziki1lne kyvadlo, ktoré
pracuje bez zvačšenia uhla sklonU. Inakšie má prístroj
strohý, moderný tvar S"'nápadnou slnečnou, clonou, ktorá
je pevne spojená s ďalekohl'adom a hranatým tvarom
strednej častí.
..
Ďalekohl'ad má·27ná,-;obné zviičšenie a može byť dodaný buď ako astronomícký, alebo, terestrický.
Hrubé
zacielenie sa prevádza vol'ným' otáčaním ďalekohl'adu,
preto,že prístroj, podob'1e ako Askania. Na, nemá svorku
ale frikčný kotÚč. Jemhé zacielenie, sa prevedie pohy-:
bovkou s nekonečnou skrutkou. Prístroj je dodávaný na
želanie aj s hodzontálnym kruhom, ktorý má delenie po
1 g. Pre hrubé urovnanie, v rozsahu ktorého posobí samočinná horizontácia, sa použijekruhoválibela.
Prístroj je určený pre technickú niveláciu a pri nivelovanítam
a zpiiť je jeho presnosť, polj.l'a údajov závodu, daná strednou
kilómetrovou
chybou ± 2 až
± 3 mm,

1959/217

Geodeticky
Geodetické

stroje,

přístroje

a

pomůcky

obzor

, sv. 5/47 (1959) č. 11

••
jejich vyhodnoceni, dále práce vytyčovaci, a to jak z hlediska polohy, tak i výšek pro projekty, které navazují
Ďalekohfad:
zvačšenie 27 X , priemer objektívu
na staré Objekty anebo vytvářej i zcela nová sidliště,
33 mm, zaostrenie od 2 m, diafkomerná konresp. nové. závody, včetně potřebných vytyčovacich náštanta 100.
črtů pro jakékoliv budovy i komunikace všeho druhu.
Horizontálny kruh: Priemoer 105 mm, delenie 1 g,
Tato kapitola se dále podrobně zabývá i základními
alebo 1°.
.
otázkami terénních úprav a zemnich praci z hlediska
Váha pristroja: 2,5 kg.
.
.
zeměměřických praci a dokumentaci hotových staveb. JI-'!
Laty: 4 m sklopné na 2 m, alebo 3 m sklopne
v ni uvedeno množstvi praktických přikladu a podrob':
na 1,5 m.
ných návodu.
Kapitola Č. 4 - o geodézii v, dopravnim stavitelstvi,
Prednosti nivelačnych pristrojov s kompenzátorom
tak jako kapitola minulá, seznamuje nás podrobně, poodolnosť voči teplote, nárazom, dvojnásobná ,rychlosť
čínaje základními pojmy, o celém rozsahu zeměměřicnivelácie -:- platia pre obidva uvedené pristroje. Ovšem,
kých prací v dopravnim stavitelstvi, tj. o komunikacich
aby boli dostátočne v'yužité, je treba. pracov~ť s dvoma
všeho druhu (silnice, železnice, letiště, lanovky apod.).
latami..
,
V současné době, kdy velká většina zemnich praci je
Tymitopristrojmi
nekončia však novinky v- oblasti
prováděna těžkými mechanizačními prostředky, nelze a
, nivelačnych pri-strojť?v so samočinným uro,::nanim zánemužeme se spokojit se starými měřickými metodami.
, mery. V Sovietskóm svaze bolo v posloednom case vypraAutor knihy zde podává podrobné vysvětleni, jak je třecovaných hneď niekofko typov týchto pristrojov.
ba post\,!povat při zaměřovacich pradch a zvláště při
vytyčováni jednotlivýchkomunikačnich
staveb právě
z hlediská, že zemni práce budou, prováděny mechani'·
začnimi stroji, které !lám při praci běžnými zpusoby
zajištěné, směry jak v poloze, tak ve výšce neustále
ruší. Přitom je nutno dále přihližetpři
vytyčovacícn
pracich ke komprimaci zemin, k cestám pro mechaniKrumphanzl V.
526.99:624/628
začni prostředky apod.
Inženýrská geodézie. Vydalo SNT~, Praha 1959, ~22
Pro využiti jednotlivých měřických metod, hlavně postran, 303 obrázku a 12 přiloh.
četnich, jsou uvedeny v kapitole názorné přiklady.
Hned úvodem nutno říci; že vydánim shora uvedené
Kapitola Č. 5....,
o geodézii ve vod nim hospodářstvi.
publikace se dostává zeměměřické. veřej?Osti do_ r~~.ou
Význam vody v našem národnim hospodářstvi roste roh
nejen učebnice, jak postupovat při rfiznych zeme~en:od raku a i když v této kapitole z tohoto hlediska není
kých pracích v oboru inženýrské geodéziea
~tere ~e:
o vodě hovořeno, má mezi sebou její význam a použití
řické metody je možno aplikovat pro ty~o prac_e, ::~br~
geodetických metod úzký vztah. Kapitola se zabývá otázi zduvodněni,
jak dfiležitou ~Iqhu ma ,zem~~e;lck~
kami polohopisného i výškopisného zaměřováni, a to
inženýr při budováni všech druhu staveb, ať se JIZ Jedna
jak stávajiciho stavu, tak i praci projekčnich a doku ..
o občanskou, nebo průmyslovou výstavbu. stavby domentace vodnich staveb; na, mllo?stvi obrazu a přikladů
pravni, vodohospodářské a jiné.
'.
,
seznamuje i zkušeného zeměměřiče, jak je třeba po~
Celá. kniha je rozdělena do osmi ucelených kapltol~
stuIjovat při ,vlastnim měřeni jak z .1llediska organizace
v nichž je vyčerpávajicim
zpuso~em r~zvedena __'.' p:ve
práce. tak i využiti metod.
řadě část teoretická, uve'deny mozné zpusoby menckych
l(ap.itola Č. 6 - o geodézii v prumyslu, klade neustále
metod a dále shrnuty i bohaté vlastni zkušenosti autovětší požadavky na přesnost rozmistěni jednotlivých strojů
rovy s odkazem na literaturu uvedenou na konci publi,i výrobních linek v,e všech prumyslových závodech. Zak~~
. .
měřováni všech potřebných údaju, kde požadovaná přesKapitola Č. 1 pojednává o vývoji a úloze inženýrské geo ..
nost vyžaduje zkušeného zeměměřiče, je ztižena ještě
dézie v niž autor dokumentuje prukopnickou práci zei tim, že. zeměměřické práce je nutno provádět za plného
měměřických inženýru a duležitost jejich přesné práce,
provozu v závodě. Z toho vyplývá celá řada organizačna jejichž podkladech mohou teprve dalši inženýři-spenich opatřeni, :'která jsou' obsahem této kapitoly. Je
cialisté vytvářet a budovat i ty největši stavby sociali.snutno však vždy rozlišo\Ťat, PilO jaké účely a v jakém
mu. Inženýrskou geodézii členi do 4 základnich skupm,
závodě jsou práCe prováděny a podle toho volit vhodnou
a,to:
'.,
'
metodu.
1. Vyměřov'-ni pro rozličné projekty - zajištěni podklaDále je v této kapitole rozsáhlá pasáž o tzv. ZP (tj.
dovosti.
.
základní plán závodu), v niž je uvedeno vše, co má ZP
2. Vytyčováni projektu - všech druhu.
'
splňovat a co z toho vyplývá pro práci zeměměřiče. Po3. Dokumentace (mapováni) uskutečněné výstavby.
drobně se zde autor vypořádal s problémy spojenými
4. RúznaSpeciálni vyměřováni (sed~ni staveb, deformace
s přiváděcími (vodovodnimi) i odpadnimi (kanalizačnimi)
apod.) ..
řády apod. Opět na praktických
při kladech seznamuje
Kapitola Č. 2 - geodetické základy úvodních a prokaždého, jak postupovat při' řešení jednotlivých i sebeváděcich projektu je rozdělená do několika částí a vysložitějšich připadů.
světluje základni vztahy mezi geodetickými podklady a
Kapitola
Č. 7 geodézie dálkového rozvodu energie,
,projekčnimi
pracerniostatnich
projektantu.
~ypočit~vá
městských
podzemnich
rozvodů a telekomunikačních
rozsah geodetických praci, zabývá se miro;r presnost~ ~
staveb, nás seznamuje s- úkoly na tomtoduležitém
úseku.
využitím stávajicich mapových a pisemnych. elaboratu
Množstvi všech rozvodu, jejich křiženi, trasování i zapozemkového kata.stru pro projektováni.
bezpečeni vyžaduje stále více a vice pozornosti, zvlášť
S velkou pozornosti si vši má ekonomiky zeměměřick~ch
ve velkých městech, kde siť všech možných rozvodu bez
praCi a z ni vyplývajicí organizace práce geodeta .v r:uzřádné dokumentace se stává labyřintem. Kapitola pojedných etapách projektové'dokumel)tace
a seznaml;lJ~ ctenává i o měřeni průvěsu lan, ať již dálkových vedení
náře se základnimi předpisy SVV'o dokumentaCI mvesnebo lanovek a pro zlepšeni stávajicisituace
podává vy ..
tični výstavby.
.
Kapitola
Č. 3 geodézie v pozemnim stavitelství 1 soce hodnotrté návrhy, jaI$: se lze z hlediska: měříckéhu
se všemi otázkami vyrovnat.
v urbanismu je nejrozsáhlejší svým obsahem, což od'po:
Kapitola
Č. 8 o geodetických měřeních posuvu a
vidá úkolum, které~yp!ývaji
z usneseni XI. sjezdu KSC
deformací - tak jako všechny předc.hozi 'kapitoly uvádí
a zahrnuje celý rozsah zeměměřických praci na tomto
praktické přiklady, s. jakými problémy na celém tomto
úsekU, který spočivá v. prvé řadt na vybudováni měřicúseku 'se v posledni době setkáváme a jak zde může
kých základen a j~jich' použití při měřických pracich.
zeměměřič avým přesným měřenim a vyhodnocenim jedAutor zde povětšině vycházi z vlastních zkušenosti 'i
notlivých připadu zachránit
veliké hodnoty pro naše·
zdůvodňuje, který<:'h metod je možno použit pro ruzné
národni hospodářatví, ať se to již týká problému ruzpřipady, aby mira přesnosti byla co nejvyšši. Nespokonvch posuvu nebo deformací u obytných budov nebo vel ..
juje se, tak Jako .dříve bylo zvykem, gl'a~ickými met.?:.
dami, ,nýbrž dává zde podrobnýnávbd,
Jak lze POUZlt kÝch vodo hospodářských staveb (přehrad). Závěrem je nutno konstatovat, že vydánim této publipočetních metod, které skýtaji zár'U_kuvysoké přesno~~L""
kace přispěl autor podstatnou měrou pro rozšiření ~naGeodetické práce jsou zde rozdeleny na práce prllosti zeměměřických, inženýru. Přesto, že neměl žádflých
pravné, do nichž spadaji i veškeré práce zaměřovací a
Technické l1daje:
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vzoru v naší, ani zahraniční literatuře, vypořádal se dobře
se všemi úkoly, které si uložil při sepsání této publikace. Některé drobnější závady, které spočívají v přílišné stručnosti s poukázáním na rozsáhlou literaturu
pro prohloubení uvedeného vědního oboru, vyplývají
z omezeného rozsahu publikace.
Jasná formulace, množství praktických příkladťí, 1'07sáhlá obrazová
část i přílohy dokumentují odbornou
vyspělost autora; ekonomický přístup k řešeným 1'1'0blémťím dokazuje i jeho politickou vyspělost.
Nebude proto jistě náhodou, ž~ tuto publikaci, kterii
nahrazuje v současné době i učebnici uvelieného vědního
oboru, nalezneme v krátké době v knihovně každéhc
zeměměřického inženýra a u všech ústavťí, podnikťí i ,škol,
které se problematikou řešenou v knize "Inženýrská geodézie" zabývají.
Doc. inž. Matěj Pokora

5~§.49

B. l\.
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TaoJIH~1I
aa lIa'lIlCJleHlle
C'LC CMeTa'lUR MRmHlla Ha raYCOBH ROOP)J;RHRTH, Mepll)J;lIaaua
ROHBepreU~IIH
II Ma·
OT reorltlltltCIm
Roop)J;IIHaTH o'LpxyeJIHnCOR)J;U
ua
.••••
H. HpUCOBCRII aa BCU'IRU IIIHpO'lRUR.

~ao

(V. K. Hristov: 'Tabulky pro strojový výpočet Gaussových souřadnic, meridiánové konvergence a měřítka ze
zeměpisných souřadnic na elipsoidu F. N. Krasovského
pro všechny šířky.)
Sofia, 1956, vydltla Bulharská
akademie věd, 227 stran.
Geodetická laborátoř Bulharské akademie věd připravila sérii tabulek pro geodetické výpočty n,. elipsoidu
Krasovského a v rovině Gaussova zobrazení. Po "Tabulkách záklltdních geodetických veličin pro elipsoid
Krasovského" , vydaných v roce 1950, vychází v roce
1956 tabulky koeficientů, umožiíující vypočíst ze zeměpisných souřadnic
Gaussovy rovinné sQuřadnice ve
3° iv 6° pásech, meridiánovou konvergenci a měřítko
zohrazeni.
\
Přesnost výpočtu rovinných souřadnic je '0;001 m,
konvergenci lze vypočíst na 0,001" a měřítko s přesností
I x 10-8• Tabulky jsou vypočteny k argumentu fp v intervalu 0°_90°, lze jich tedy použít všudd tam, kde je
zavedeno Gaussovo zobrazení elipsoidu Krasovského.
Krok argumentu je I', což poněkúd zpomaluje interpolaQi, neboť je nutno zbytky argumentu
převést na
uúnuty.
V úvodu' tablllek, psaném v jazyce bulharském, ruském a německém.', jsou uvedeny výsledné vzorce pro
výpočet x, y, y, m:
xm = B + IA, .l' + IA, .l'
'IA6 .l"
ym = Yo + IB1.l
+ IB3.l· + IB5.l5
y" = IC1.l + 'IC •. ,l8 + zO•. l5
m = 1 + 10-8• ID,.l' + 10-8• ID,.l·
l = 10-4 (A - Ao)",
dále analytické' vyjádření jednotlivých koeficientů IAi,
IBi, l)i, IDi a jejich rozvoj ve Fourierovy řady, které
sloužily k výpočtu hodnot pro tabulky. PNpojeri je též
návod a ukázka použití těchto tabulek.
"

+

Tabulky jsou dokladem vyspělosti bulhatské geodézie,
jejíž pracovníci pod vedením profesora Hristova předložili světové geodézii ucelené tabulkové dílo, zahrnující
svým rozsahem všechny zeměpisné šířky a poskytli
tak zemím, používajícím Gaussova zobrazení elipsoidu
Krasovského, cennou pomůcku základního významu.
;)26.49

B. H.

XpHCTOll

TaOJIH~H an reO)J;eaIl'leeRO npeuacHlIe
C'LC CMeTa'IHR MamRua ua TeorpatltCI'ft
lmop)J;HBaTH B'LPXY CJIHlICOH)J;UlIli
tJ). H. HpaCOBCl'ft aa nCH'lRH mupO'lHBII.

(V. K. Hristov: Tabulky pro strojový výpočet 1. hlavní
geodetické úlohy na elipsoidu Krasovského pro všechny
šířky.) Sofia, 1957, vydala Bulharská akademie věd,
197 stran.
Tabulky jsou pokračováním série výpočetních tabulek pro geodetické výpočty na elipsoidu Krasovského,
připravované v Geodetické laborllotoři Bulharské akademie věd (viz předchozí récense).
1. díl tabulek je určen k výpočtu I. hlavní geodetické
úlohy (dáno lpI' A" 81" A12l počítá se lpi' AI' AI) v rozsahu

zeměpisných šířek 0°+70° podle vzorcú, podobných
známým vzorcúm Boltzovým:
Ip, = lpI + b10'u
+ b,o·u' +bo"v' + b.ou3
b12 • UVI + b". u'v' + b04' v4
A, = AI + lOI' v +; ln . uv + ln. u'v + l03' v· +\
+ laI' u·v + l13 .Uv8
An = (A12 ± 180°) +aOI'v + ~I'UV + a.I'U'V +

+

+

a03'v·
= 10-5.812,

+ a3I.u·v + a",.uv·

Au
= 10-5.8!S.sin A12•
Koeficienty bik, lik, dik,sestavené v uvedeném rozsahu
"k argumentu Ip s krokem I', umožiíují výpočet přesný
na 0,0001" v zéměpisných souřadnicích a 0.00:1.."v azimutu pro délky stran až 60 km. Krok argumentu I' vyžaduje převod zbytku argumentu na tento krok, což
poněkud zpomaluje interpolaci.
2. díl tabulek umožiíuje řešit I. hlavní geodetickou
úlohu v rozsahu zeměpisných šířek 70°+90°, tj. v šířkách, kde již výše uvedené řady přestávají konvergovat
Použitá metoda je podobná známému'Jordanovu
řešení
1. hlavní geodetické úlohy na velké vzdálenosti.
V úvodu k oběma dílům (v jazyce bulharském, ruském a německém) jsou uvedeny výsledné vzorce, návod
k výpočtu a ukázkové příklady.
Tabulky jS()u cenným přínosem pro světovou geodézii,
neboť umožiíují v libovolných
zeměpisných
šířkách
řešit jednu ze základních úloh vyšší geodézie. Dosud
užívané tabulky A. A. Izotova a D. A. Larina (Moskva
1944) používají k výpočtu logaritmů. Jsou tedy nové
tabulky V. K. Hristova prvými tabulkami tohoto druhu,
vypočtenými na elipsoidu Krasovského.
Cimbálník
U

COS

V

52:526.6
Jarz~bowski, T.
Elementy astronomii
podr~cznik dIa technikum geodezyjnego. Vydalo Panstwo,we prezedsi~biorstwo wydawnictw kartograficznych,
Warszawa, 1958, Stran 266,
obrázkťí 113.
Polská učebnice astronomie pro geodetickou průmyslovou školu si zaslouží naší pozornosti, neboť v naší
literatuře ne~áme pro ni obdoby. Začíná všeobecným
úvodem a rozdělením astronomie. Poté následuje hlaVni
část knihy - výklady o sférické a praktické astronomii.
Velmi podrobně je podán výklad o souřadnicových soustavách. Je doprovázen 14 "brázky, kreslenými velmi názorně, se zachováním zákonťí viditelnosti. Základní roviny jsou šrafovány. Kdo ví, jaké bývají něI<dy potíže
s pochopenim souřadných soustav v astronomii, jisti'
ocení jejich kvalitu. Teprve po prostudování "kvalitativní" sférické astronomie začíná výklad o sférické trigonometrii a jsou odvowvány vzorce, potřebné v geodetické astronomii. V uvedených častech knihy jsou, též
naznačeny některé způsoby určování zeměpisných souřadnic a azimutu. Pak následují kapitoly o pohybu Země
kolem Slunce (s přesnou definicí pojmu rektascence),
oprecesi,
nutaci, aberaci, parala'xe i refrakci. Pak je
pojednáno o čase a kalendáři.
Výklad o astronomických přístrojích začíná hodinami,
přechazí k dalekohledům, astrometrickým
přístrojťím a
universálům pro polní geodeticko-astrbnomické
práce.
Je ukončen výkladem ,o'astrofysikálních
přístrojích. Popisy se neomezuji jen na technickou' stránku věci, ale
jsou naznačeny i metody, k nimž se popisovaných přistrojťt používá.
Závěr knthy je věnován stručnému výkladu o naš)
sluneční soustavě a ,o stavbě vesmíru. Připojeno je několik tabulek, rejstřík a mapka oblohy.
S některými tvrzeními, obsaženými v knize, nemůžeme, přes její celkově příznivé hodnocení, souhla"sit.
Především s tím, -že praktická astronomie je častěji
nazývána astronomií geodetickou. I když totéž tvrdí
K. A,. Cvětkov v knize Praktičeskaja
astronomija, je
správnější se držet názoru Velké sovětskéencyklopedie, podle níž praktická astronomie, jako část astroinetrie, se dělí na geodetickou astronomii a nanámořm
a leteckou astronavigaci. Tak je zaručena jasnost a jednoznačnost pojmů. Není dnes již správné tvrzení, že
křemenné hodiny nejsou přenosné. Zenitteleskop je spolu s vertikálním kruhem uveden na str. 158 jako přístroj,
určený k měřepí zenitových vzdáleností, i když v dalším
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výkladu je správně řečeno, že zenitteleskopem se měří.
rozdíly zen. vzdáleností; je to zbytečná nepřesnost. Podstatným nedostatkem
však je, že v knize vubec není
zmínky o' nepřetržitých
časových signálech, vysílaných
dnes ji'ž celou řadou ~asovýéh služeb. Přitom např. nepřetržitý časový signál OMA, vysílaný českoSlovenskou
časovou službou Astr. ústavu ČSAV, je v Polsku jist€
dobře slyšitelný a použitelný při polrtích měřeních.
Kniha je psána velmi přehledně a přístupně. Neuvádí
· soustavné výpočetní postupy, nemluví o výpočtu zdán1ivých míst hvězd nebo o q.plných redukcích astronomíckých měření. Zato však podává formou dokonale
přístupnou středoškolskému
studentovi. základní myšlenky a s1!UlsI geocetické ash"onomie. Zároveň s tím
získá student představu o astronomii všeobecné.
Většina' absolventťl zeměměřických průmyslovek jistě
není zaměstnána oři geodeticko-astronomických
pracích.
Tím' důležitěj,ší je', aby při studiu získali encyklopedické
znalosti z oblasti budování geodetických základů, m. j
tedy i zďgeodetické astronomie. Pokud lze soudit podle
tecen1>ované knihy, jsou Poláci v tomto směru d!íle než
my. VYdáni podobné knihy 11 nás by bylo .j.istě ve~m!
užiteéné.
Georgl]
Karsky
i

535: 526
Nussberger J.
Fysika. Optika. Učební text. Vydalo SNTL, P~aha 1958.
str. 70, obr. 46.
Učební text je zpracován novým způsobem, který
svědčí o 'tom, že autor má velké odborné zkušenosti,
vyplývající z mnohaleté vysokošk~ls~~. pr,axe a zúz~é
spolupráce s gllodety. Znalost zememenckeho oborupnspěla autorovi k výběru obsahu, který je stručný a za··
měřen k potřebám geodézie.
~
Úvodní č~st učebního textu seznamuje posluchace
zeměměřické
fakúlty' s úkoly a pracovními metodam'
fysiky, volbou a realisací fysikálních jednotek,
ktel:é
jsou zde přehledně sestaveny. S teorií chyb s~~namuJe
kapitola Chyby měřeni, ve které je proveden prlklad na
stanovení
konstanty
jednoduchého
zákona nepřímým
měřením. V kapitole o světle jsou vysvětleny metody
určování rychlosti
světla metodou Rome:o~ou, ~~a~leyovou Fizeauovou Michelsonovou a konecne pouzltlm
KerrovÝ buňky. Ve totometti! jsou popsány nejznámější'
fotometry. Podrobně je vysvětlena teorie záření absolutně černého tělesa a jeho rea1isace. Geometrická optika je uvedena čtyřmi základními větami a 'l' části
optického. zobrazení jsou uvedeny v?=orce propolední~
kový řez, \hlav. roviny, pl'íčné a úhlové zvětšení a p~o
. výpočet dvou centrovaných
optických soustav. POpiS
druhů čoček je doplněn výkladém o sfér'cké (otvorové)
vadě. á o komě. Podrobně je pojednáno o. okulárech.
mikroskopu a ultramikťoskopu, '#Zhledem k tomu, že jde
o zeměměřický obor měla by příště ;bÝt doplněna kapitola d dalekohledu popisem typu dalekohledů v 'geodézi;
·používaných. Také .i:ást, pojednávající o fotografi~kém
objektivu by měla být doplněna s ohledem na reprodukční fotografkký
přístroj. Vlnová optika je uveden"
v rozsahu potřebném ,pro praxi. Bylo by velmi prospěšné,
'.kdyby byla doplněna kap'tolou ó reprodukčních rastrech
Učebný text je velmi vhodně' sestaven a mužeme ho
doporučit také všem qeodetu1l). a kartografům, protož'?
p'řehledně vyčerpává látkú z optiky v rdzsahu vhodném
pro geodetickou praxi.

Rozman itosti
Spdlupráce

geodetd

·při generální

i

opravě vysoké pece
• 526.99 :'669.162.264

Pracující
Kr1ilodvorských železáren
n. p. Králů"
Dvúr oslavili dne .9. září 1959 výsledky práce mnoha
pracovních kolektirvů, které S2 podílely na úspěšném
dokončení· generální oprav~ vysoké pece č. IV. Na, 30e
pracovníku v době od 1. srpna t. r. vynakládalo vešker!i
své úsili a dovednost k tomu, aby rekonstruovaná, zautomatizoVaná azmechanizovaná
vysoká pec, které pra ..
i cující dflli noVý název "Pionýrka",. byla dána co nejdřivc
·do provozu. Svou prací se přičinili o to, ~e tato výsoká

pec byla mílstO za 45 dnů podle plánu dána do provozu
za 39 dnů, tj. o 6 dnů dříve, čmž Ušetřili proti plánu
700000 Kčs. Prodúktivita práce 'králodvorských vysokopecařů se díky zrekonstruo'vané
"čtyřky" zvýší' ročně
o tisíce tun železa nad plán.
Výsledky a úspěch pracujících na generální opravě
vysoké pece č. IV, na které jako jedné z nejstarších
vysokých pecí byl odstraněn
dosavadní
namáhavý
ruční způsob nakládání pece a nahražen nejmodernějším
mechanizačním zařízením řízeným automaticky z jedné
·kabiny, byly po zásluze oceněny ministrem hutního průmyslu a rudných dolůs. inž. Václavem Černým, který
potom také provedl slavnostní zapálení vysoké pece.
Generální opravy této vysoké pece se zúčastnila také
g€OdE:tická skupina s. inž. CtiboTa Drtinyrz, Obl,a'stního
ústavu geodézie a kartografie v Praze, OMS Beroun. Jej!
úkol spočíval v obtížných měřických pracích nejprve při
zaměřování
skutečného
stavu všech zařízení
stáré
"čtyřký" před generální opravou, potom ve vytyčování
projektu nové konstrukce vysoké 'pece a všech přidružených mechanických zařízení; na spolupráci geodetů bylo
závislé osazování jednotlivých součástí strojního zařízení, veškerá kontrolní měření a úpravy projektu v prů·
běhu stavby, a to v podmínkáéh Králodvorskýchželezáren za plného provozu všech ostatních pecí a zařízem
podniku.
Celkové výsledky a úspěchy stavbařů vysoké pece př.i
generá,lní opravě "čtyřky" jsou dokladem, že· i skupina
geodetů pracovala velmi úspěšně. Zásluhy skupiny geodetů nejvíce ocenili pracující na generální opravě včele
s vedoucím štábu generální opravy s: M. Marcinem, kteři
si spolupráci skup'ny: vyžadovali a měřické práce skupiny
sledovali. Na rychlosti provedených měřických prací, na
rychlém rozhodování, rychlých a přesnýoh měřeních a
výpočtech pak závisel další rychlý PQstup ostatních praG-í
vpřed.
.
Zásluhy skupiny byly oceněny i vedoucími pracovníky
podniku, z jejichž rukou převzal ·s. inž. Drtina čestné
uznání práce celého kolektivu geodézie, která se zúčastRila prací na generální opravě ."Čtyřky". V řadě vyznamenaných kolektivu i jednotlivců
byl jmenován a
odměněn čestným titúlem nejlepšího pracovníka vedouci
skupiny s. inž. Drbi.a a pěkného úspěchu dosáhla
i s. Pavlová, technička
skupiny, v soutěži o nejlepší
snímek z průběhu generální opravy vysoké pece č. IV.
která získala čestnou III. cenu soutěže.
.
Blahopřejeme pracovníkům geodetické skupiny s. inž.
'Drtiny k dosaženýmúspěchum
v práci a k vyznamenáni
i k výsledkům soutěže, kterých bylo dosaženo za velmi
obtížných podmínek plného provozu Králodvorských
železáren.
št.
774/777 :526.89

Nový· materiál pro tisk map. Švýcarská textilní to. várna firmy Radumer, & Co.,- uvedla na trh pod značkou
TOPNYL nový materiál pro tisk map. Topnyl je zušlechtěné plátno ze syntetických vláken a I podobá se papíru.
Jeho předností je velká odolnost proti vlhkosti a znečištění. Topnyl je též odolný vůči přeloženi a ohybům.
Zkouškami, které byly. uveřejněny, byla také potvrzena
jeho dobrá rozměrová stabilita. Ve \ srOvnání s ofsetovým papírem o plošné váze 100 g/m2 bylo shledáno, že
počet 'dvojohybu u Topnylu převYšuJe přes 10009. a to
v obou směrech. Naproti tomu u mapového ofsetového
papíru bylo zjištěno ve směru podélném 500 až 1000
dvojohybú a ve směru příčném 200 až 300 dvojohybu.
Při zkouškách rozměrové stability se uvádí u Topnylu
změna v rozměru,o 0,38 %0 ve směru podélném a o 0,54 0/00
Ve směru příčném; zatím co u mapového ofsetového
papíru o 0,60/00 v. podélrtém a o 1,3%0 v příčném směru
výroby .
Topnyl může být potiskován normálními ofsetovými
barvamť.jako papír. Velká odolnost Topnylu vůči vlhkosti,
spočívající v malé absorbční schopnosti materiálu, prodlužuje poněkud zaschnutí jednotlivých tiskových barev.
To ovšem není velká. závada při tisku technických map
malých nákladu. Výše uvedené vlastnosti doporučují
použít Topnylu pro tisk technických map malých nákladů, u nichž dbáme rtarozměrovou stálost a máme požadavek, aby mapa byla odolná vuči rychlému opotřebení,
lnž. Kra~8 .

1959/220

Pracovní porada učitelského
sboruprlÍ1t1yslové,
školy
zemi;íměřické v·~Praze s vedoucími státní zeměměřické
a kartografické služby,
Komunistická stran-a Československa vytyčila našemu
, školství svým usnesením. z dubna letošního roku ••O těsnérri' spojení školy se životem a o dalš-m rozvoji výchovy a vzdělání v CSR" novou cestu. V duchu tohoto
usnesení je třeba. změnit obsah a metody práce škol
tak. aby výuka byla těsněji spojena s životem a s praxí.
Aby vyučováni i na průmyslové škole zeměměřické
v Praze vyhovovalo novému pojetí a aby absolventi této
školy mohli být ještě lépe využiti v pracích plánovaných ústřední
správou geodézie a kartografie.
byla
svolána společná porada učitelského
sboru zmíněné
školy a ředitelů ústavů ÚSGK.
Průběh porady, konané v Praze dne 26. srpna t. r.,
byl velmi srdečný a výsledky porady se staly cenným
přínosem pro novou organizaci vyučování v duchu usnesení naší Komunistické strany.
Po zahájení a přivítání účastníků předsedou ústřední
správy geodézie a kartografie Isoudruhem inž. Prušou
referovali zástupci školy naténia:
1. perspektivní plán školy na léta 1959 až 1970, organizovaný nábor žáku v jednotlivých oblastech, pra.<e
před přijetím na školu, povinná praxe během studií '
azeměměřické
brigády o prázdninách (referoyal ředitel školy soudruh inž. F. Procházka),
2. zhodnocení letošniho i dřívějších rozmisťovacích řízení a pravděpodobná situace v příštích letech (referoval zástupce ředitele školy souqruh inž. J. Mikula),
3. zhodnocení kvality absolventu školy (referoval učitt~l
soudruh inž. Mašin),
4. mimořádné formy studia na prumyslovéškole
(referoval učitel soudruh M. Kutílek).
Soudruh inž. F. Procházka podal ve svém referátu
mimo jiné dva návrhy, které vzbudily neobyčejný zájem účastníků porady.
Rozmisťovací řízení absolventó, které činí jak škole,
tak ústředni správě tolik. potíží, by se usnadnilo, kdyby
ředitelstvi
školy mohlo. provést nábor žáku na osmiletkách a jedenáctiletkách
v těch městech, na jejichž
měřických střediscích
je nedostatek středně technických kádru. Žák. přijatý na školu, byl by vlastně po
celou dobu studií .pod p.atronátem měřického střediska,
v jehož obvodu bydlí; Zapojoval by se o hlavních prázdninách měřickou brigádou do práce střediska a poznal
by' již předem pracovní prostředí, do kterého by vstoupil po .studiích.
'Ředitel ústavu proto navrhuje, aby ve školním 'roce
1,950/61 byl otevřen dalši ročnik dvouletého kursu pro
absolventy jedená,ctiletek, na který by ředitelství školy
provedlo za součinnosti oblastn:ch ústavu organizovaný
nábor žáku.
Kromě měřických brigád, na kterých žákpracuje v:ceméně pouZe jako figurant, zavedla. by škola na konci
hlavních prázdnin povinnou j rriěřickou praxi. Na této
praxi by byli žáci zaměstnáni pod vedením odborných
učitelu konkrétními měřickýtni případy, které by škole
předal k zpracování některý z oblastních ústavu. Nemohl-li by být úkol zvládI).ut ve vymezené době, zpracoval
by se v prvních dnech měšíce záři misto čtrnáctidenního geodetického cvičení, které je na tuto dobu pl:ínováno.
Po živé' a plodné diskusi k př!o!dneseným referátum
bylo usneseno:
1. Ústřední správa geodézie a kartografie
zajistí na
Státní plánovací komisi a na ministerstvu
školství (j
kultury otevření další pobočky na dvouletém· studiu
abit~rientu při průmyslové škole zeměměřické v Praze, a to od nejbližšího termínu, tj. od školního roku
1960/61.
2. do tohoto mimořádného ročníku zajistí škola a oblastní ústavy, geodézie a kartografie
Liberec, Plzeň,
České, Budějovice a Opava organizovaný nábor žáků,
:J: škola prozkoutná možnost zavedenípoloprovozu
na
škole; při jeho zavedení poskytnou oblastrií ústavy,
zejména v Praze, v Českých Budějovicích a v Plzni
co nejúčinnější podPoru;
.
4. škola spolu š místním poradním sborem školy prošetří možnost zavedení dálkového studia místo studia
externího.
5. nebude~li obvodn:m národním výborem povolen externí u~itel pro zvláštní [otogrammetrický.
výcvik,
uvolní Ustfední správa geodézie a kartografie' jednu

pracovní sílu z GTÚ v Praze na čtyři hodiny tý~ě
pro· tyto práce ve škole.
6. škola přebuduje mísfní poradní sbor školy tak, aby
v něm byli zástupci i mimopražských oblastních ústavu; místní poradní sbor bude pak plnit úlohu patronátu nad školou.
V odpoledních hodinách si prohlédli účastníci' porady
sbírky a zařízení školy.
Z. M.

Přírůstky
NástennG

mapové dokumentace VÚGTK
v Praze

mapy:

Druhá světová válka (1939-1945).
Měřítko 1:3500000.
Plochojevné
azimutální zob:azení. Vydala ÚSGK. Zpracoval a vYL1skl KRU v Praze.
Odpovědný redaktor:
Vladimír Vokálek. Technický redaktor:. Františ,k
Trlifaj, zeměměřičský
inženýr. Autor odborn[ho
obsahu: P~tr Cafourek, promovaný historik. L&ktorovali: Dr. Vratislav Capek a Vojenská
aka<lemie Klementa Gottwalda. 1. vydání - 1958. Náklad 3000 soubor(J
(4 listy). Provedení:
ofset. Rozměr listu 113X85. cm, celé kresby,
160X140 cm. Cena v Iisteoh Kčs 25,50.
VÚGTK - čís. přír. 181/59
Druhá svetová vojna (1939-1945).
Mierka 1:3500000.
Plochojevné
azímutálne zobrazenie. VydalaÚSGK.
Spracoval a vytlačil Kartografický
a reprodukčný
ústav v Prahe. Zodpovedný redaktor: Vladimlr Vokálek.
TBchni:ký redaktor': Frnti?lek Trlifaj,zememeračský
inžinier. Zodpovedný redaktor slovenského vydama: Jarmila Miková, promovaný geograf. Autor odborného
obsahu: Petr Cafourek,
promovaný. historik.
Lektorovali: Dr. Vratíslav Čapek a Vojenská akademie Klementa Gottwalda. Za poslo;'enčenie
zodpovedá Marta Hajčíková. promovaný filJ·
log. I. vyd.nie
- Ig53. Náklad 1000 súborov (4 listy). Tlač: ofset.
Rozměr listu 113X85 cm,
Kčs 25,50.
VÚGTK - čis. přír. 182/59

celé kresby

160X140

cm. Cena v listech

Školní nástěnná
mapa schválená
mínisterstvem
školstvl a kultury
(na Slovensku Povereníctvom
školstva
a kultúry),
jako učební pomůcka pro školy všeobecně vzdělávací, pedagogické a odborné, zobra·
zuje Evropu s jemně
sUnovaným terénem, ne~důlež\tějším
místopisem
a hlavní železníční sítí. Podkladem je politický kolorit a hranice státi!
v údobí od 1,' III. 1938 až po rok 1945. četné směrové šipky a Darevné lemovky vyznačují
útoky Spojenců .a Ru'dé armády, jakož I
útoky Osy a stavy front. Zvláštní znaky vyznačují
minová pole v moři,
opevnění na souši, bombardování
zázemí, činnost partyzánu
a místa
povstání:
V., p:avém horním rohu' hlavni mapy' je doplňková mapa
světa (bez- udání měřítka) s vyznačením hranic největší expanze moc·
ností Osy.
Hnspodárska mapa Ázle. Mierka 1:6 000 000. Lámbertovo azímutálné
zob:azenie. Vydala ÚSGK. Spracoval a vytlačil KRÚ v Prahe. Zodpovednýredaktor:
Marta Janáčková,
promovaná
geografka.
Slovenské
znenie sp:acoval
KRÚ, Modra-Harmónía.
Zodpovedný redaktor:
Pavol
Janáčik,
promovaný
geograf.
Technický
redakter:
František
T:liÚlj,
zememeračský
inžinier.· Auter odborného oosahu: Dr. Oldřich Čepek.
Lektorovia: Dr. Ja:oslav Kolář. dr. Rudolf Málek. Tlač: ofset. 1. vydanie - 19;jB~Noklad 1000 S\lborov (6 listů).
"Rozměr listu 114X75. cm, celé kresby 193,5X182 cm. Cena v listech
Kčs 38,-.
VÚGTK - čís. přir. 180/59
Škqlní nástěnnou
mapu ••schválilo Povereníctvo
školstva .a kultú:y
1,'
prvom vydaní ako učcbn:í
pom6:.:ku pre \š30becnovzdeIávacie
a
hospodárske školy."
N1plň mapy je stejná jako u českého vydání (viz předchozí přírůstky). _.
Různé:
Automapa ČSR, Měřítko 1:500000. Vydala ÚSGK. Zpracoval a vytískl
KRÚ v Praze. Sazbu textové
části· provedl n. p. O:bis, závod 02
v Praze 16. Odpovědný redaktor
Jaromír D:lUda, promovaný geograf.
TechniCKý redaktor:
František
Brtva.
Spolupracovali:
Benzina odbyt
pohonných Hmot, n. p., Motatechna,
n. p. Obálka: Bedřich ,Patočka.
2. vydání - 1958. Náklad 120000 (160 001-2~000).
Provedeni: ofset.
Formát 13X22 cm. Cena Kčs 10,-.
~
VÚGTK -

čís. přír. 174/59

V druhém vydání jsou titul mapy, vysvětlivky
a různé informace
uvedeny navk v jazice ruském, ang1i.ckém, francouzském
a: německ'::'m.
V mapě byly provedeny drobné ůpravy podle připomínek.
Mapa je veřejností
stále vel~~
náklad nestači krýt poptávku.

požadována,

takže

aní' druhý

velký

Mapa hradů a zámkd českoslove'nské
republiky.
Měřítko i:750 000.
Obecné kuželové konformní zobrazení. Vydala .ÚSGK ve třetím vydáni
- 1958 též v jazyku- ruském, anglickém, francouzském
a německém.
Náklad po 2000 výtiscích.
Provedení:
ofset. Rozměr kresby 100,5 X
X5~,5 cm, paplru 104X63 cm, složená do formátu 15X21 cm. Cena
Kčs 5,-.

Kuta
zBII)kov čechoslovackoj
"VÚGTK - čls.pflr.
l34I59

respublikl

Map'of CasUes iand Man\ll"s ln Czechoslovakla
VÚGTK - čls.přlr.
135/59
Carte des forteresses
et des chateaux de Tchécoslovaqule
VÚGTK - čls. přlr. 137/59'
.
Karte
publik

der

VÚGTK -

llurgE'n und

SchJOss~r in der

Tschechoslowakischen

Re-

čls. přlr. 136/59

Z dřlvějšlch vydáni již známá kulturně historická
třetlho českého vydáni s texty v pfislušném jazyce.

mapa v provedení

Československá
republika. Měřltko 1:500 000. Obecné konforriml ku.;;elové zobrazeni.
Vydala ÚSGK. Zpracoval a vytiskl KRÚ v Praze.
5. vydáni - 1958. Dva dlly. Rozmlry dilu 81,5X101,5 cm, celé kresby
150X84 cm. Cena Kčs 9,-.
VÚGTK - čls. přlr. 160/59
Nástěnná mapa v barevném odstupňováni
výšek od O do 2500 m
v deseti odsti,nech, má zakresleny železnice a' silnice, sldliště v sedmi
velikostech
podle počtu obyvatel II hranice krajll a okresll. Schematickým plldorysem' jsou vyzlláčeny hlavni město
a sldla krajll.
,Pro vhodné rozměry
okruh upotřebitelnosti.

I obsah má tato mapa pro veřejnost

velmi široký

Soubor přehledných
map pro plánováni a statistlk\l.
Č. 3 - ČSR.
Měřltko 1:500 000. Obecné
kuželové
konformrli
zobrazeni.
Vydala
ÚSGK. Vytiskl KRÚ v Praze. 2. vydáni - 1Íl58. Dva díly. Rozměr dílu
92 X 95 cm, celé kresby 158,5 X 81 cm. Cena Kčs 4, -.
V(:GTK -' čí.<. příl'. 194/59.
Přehledná mapa krajll a okresll v hranlclch ČSR' s hranicemi zemi
českých a .Slovenska a sldly krajských
a okresních výborll.
Letecká mapa' světa. Měřltko 1:1600000.
Úhlojevné kuželové zobrazeni Lambertovo - pás s délkojevnýmí rovnoběžkami 550 a 650. Mínisterstvo dopravy čSR. Vydala ÚSGK. Reprodukc'e a ťisk KRÚ v Praze,
Vydáni - 1958.' Rozměr kresby 66X49 cm, paplru 77'X62 cm.
.' List (2231) PRAHA . List (~232) !AUly
-

VúGTK VÚGTK -

čls. přlr.
čls. přlr.

Prozatlmnl vydáni bez leteckých informaci. Nadmořské výšky v metrech. Isogony ke dlll 1. 7. 1958. Ročnl změna magnetické deklinace 5,7.
V mapě jsou též vyznačena mlsta magnetických anomáliI,
Přlfs Kordillery. Měřitko 1:8500000. Zpracoval a. vytiskl Kartografický
a reprodukční Ilstav ÚSGK jako při10hu k 2. vydání kníhy Jiřího Hlmzelky a Miroslava Zikmúnda "Přes KQrdlllery'\
Rozměr kresby 28X 36
cm, papíru 32X41 cm.
.
VúGTK -

čís. přír. 167/58

Výřez Jižni Ameriky (státl)' Peru,'. Bolívie, Chíle a Argentiny) obsahujevyznačenou
cestu autorll. V přiložené mapce je Jižnl Amerika
s přehledem jejich celé jízdy a s orá'!lovllnÍm úseku zobrazeném 'na
hlavni mapě. K mapě je připojen ••Výškový prom ~ílnlce Buenos AlresLima" v měřitku 1:5000000 (80X převýšeno).

,

Mapa isogon Evropy a severnl Afriky pro epochu 1955,5 (K 1, 7, 1958).
Měřítko 1:5000000. Generální štáb Československé lidové armády. Zpracováno a vydáno ve spolupráci CSAV a vojenské topografické služby.
'Vydllnl - 1.~58. K mapě o rozměru Pl'plru 135X99 cm je připojeno šest
stran t~xtu "e formátu 21 X30 cm.
VúGT,K - /:iS. přlr. 210/59
'

,

Mapa obsahuje isogrny odstupňované po 111 a po 30'. Zakresleny
jS3\.i
prostory mag.netickýeh anorri"álií. V pravém horním rohu je dcplň·
ková mapka isopor (stB'jný"h ročních změn) v ,měřítku 1:40000000.
Mapu doprovázl vysvětlujícl text.

PhDr. Ján Purgina:
a dielo.

Samuel Mikovíni (1700-1750).

Život

Edícia Monumenta
Slovaciae cartogiaphlca.
I. zvazok.
Vydala
Správa
geodézle
a kartografie
na Slovensku,
Bratislava.Téxt vytlačili Tískařské
závody Orbis, n. p., prevodzovňa 01, Praha.
Prílohy a mapyvytlačiJ
Kartografický
a reprodukčný
ústav Modra Harmónia,
Zodpovedný
~edaktor
Jozef Ponec.
Technický
redaktor
Václav Pecka, zememeračský
inžinler.
Recenzenti
proto dr. Jozef
Martinka a dr. ŠtefanPeclar.
Obálka, vazba a grafická úprava Jozef
Ponec. 1. vydanie
- 1.958. Nlil<lad 2200 (Í-2200)
výtlačkov.
Tlač:
text -, kníhtlač, prllohy, mapy a ob~1 - ofset.
Formát 25X35 cm. Text str.
německy a maďarsky),
přllohy
vlizaného výtisku Kčs 77.50.
VÚGTK - čís. pi'ír. 126/59.

1-117,
resumé str. 121-136 (rusky,
str. 139-263
a mapy (1-46).
Cena

S'prllva geodézie a kartografie
na Slovensku přikročila
k založenV'
edice Monumenta
Slovaciae cartographlra
vydáním
monog:afie
Samuela Míkovínlho, jednoho z nejschopnějších
zeměměřlčll
a kartografll 18. seoletl. v Uhrách, jehož dílo se stalo meznikém v kartog.·atll Uherska a zeměf\lěřický"h prací té doby.
Autor rozdělil monografii, Samuela Mlkovlniho do 17 kapitol. Hodnotl
život a dilo velkého učence, který se stal prOkopn!kem slovenské
vědy v 18. století. V několika kapitolách ličí podle dochovaných záznamů rodové údaje Mikovíniho. svědčÍc:Í o sIovenském původu a jeh()
žívotní osudy. Následuje popis map6vacich prací na Slovensku, výčet
Mikov!nlho měřických
a kartografických
metod. V dalších kapitolách
jsou uvedeny
mimořádné
výsledky.
kterých
dosllhl Mikovíni jako
grafik, silniční, inženýr a voják .
Autor dále publikuje
rozsáhlou
sbírku listin týkajlcích
se života
Samuela Mikovíniho a obsáhlá pojednáni o pobytu a pracích v rOzných
místech Slovenska. Poslední kapitola shrnuje domněnky o. smrti Mikovíniho.
Téměř vše;:;,bny kapttoly j:}ou doprovázeny řadou hodnotných
reprodukci. Po resumé v jazyku ruské,m, německém a maďarském uzavíraj! toto Purginovo významné dao početné reprodukce
spisll, pp;ednllní, grafik a 46 r\l,zných map vyhotove';ých
Mokovínim.
ucelené
dílo v dokonalé
úpravě
a proveden!
obohacuje
nejen
slovenskou,
ale i světovou literaturu
a je dobrým vysvědčením
slovenského reprodukčnlho
uměn!.
\.

Atlas
podnebi
Československé
republiky.
Měřítko
1: 1 000 000.
Obecné kuželové kónformnlzobrazení.
Vydala ÚSGK. Zpracoval Hydromdeoroljgický
ústav - odborný Dosah,
Kartografický
a rep:odukční
ústav v Praze - mapové podklady. Odpovědný redaktor:
inž. Stanislav
Syrový. Technický redaktor:
František
Brtva. Reprodukčně
zpracoval
a vytiskl KRÚ v Praze. Čllst map vytiskl KRU Modra-Harmónia
a
Vojenský kartografický
ústav. 1.' vydání -1958.'
Náklad 2000 výtiskll
a separátnl
výtisky
jednotlivých
map. Proveden!:
ofset.
Formát
50X49 cm. Cena Kčs 300.-,
VÚGTK - čís. přír. (české vydání) 175/59.
VÚGTK - čís. př!r. (slov. vydání) 176/5~,
Atlas podnebl Československé
republiky
je výsledkem
dlouholeté
práce šir.okého kolektivu vědeckých a technických'
pracovn!kO v meteorologii
a soustředěné
kartografie,
kterli dala vznik dílu vysoké
odborné úrovně obsahového zpracování s vhodným grafickým vyjádřenim.
Atlas podnebí Československé
republiky začiná mapami všeobecnými,
které mají umožnit lepšl pochopen! a využití klimatické a fenologické
části atlasu.
Vedie !)lap klimatických
prvkll obsahuje atlas jako samostatnou
část
sérii fenologických
map, které mají podat bíoklimatologickou
charakt~ristjku našeho" státního <.Í7.eP11 v průběhu vegetace a provádení většiny ze,mědělských
prac!.
Atlas je uzavřen
grafickou
částí
zobrazujlcí
jednak
prOměrnou
teplotu v plldě pro několik vybraných
míst, je'dnak prOběh teploty
v pOdě ve srovnání
s prllběhem počasí za mlmořlldně teplého léta
a za mimořádně chladné zimy.
Atlas podnebí Československé
republiky
je nesporně
dilo vysoké
vědecké úrovně a zároveň širokého významu praktického.
Je významným příspěvkem
k vědeckému poznání naHl vlastj
zejrntna v oboru
klimaticko-geografickém,
fyzikálně geograiickém
a biokllmatologlckém.
Vydání tohoto atlasu zahájila
Ústřední
správa geodézíe a kartografie etapu tvorby 'a vydávání tematických
kartografických
děl určených z větší Mstl pro potřeby hospodářské
výstavby naší socialistické vlasti.
v
Malý atlas světa.
Př!ručni
vydáni.
Vydala ÚSGK. Zpracoval'
a mapovou Mst vytiskl KRÚ v Praze. Sazbu a tisk texťové části
a rejstříku
zeměpisných
nll~vO provedl n. p. MIR, provo,ovna
PrahaVinohrady.
Odpovědný
redaktor
Antonín
Gotz. Technický
redaktor
Bohumil Stehlik. Obálku navrhl Bedřich Patočka. 2. vydllní - 1958.
Nllklad 70000 výtiskll
(40001-110000).
Provedení:
mapová část a
přebal - ofset, ,textová část a rejstřík
zeměpisných
názVÍI - knihtisk. Cena vázaného výtisku Kčs 22. -.
VÚGTK - čís. přir. 173/59.
Obsah druhého velkého nákladu tohoto atlasu je rozšlřen v textové
mapové části <!alšímizeměpisnýml
údaji a tabulkami
podle nejnovějších
statistik
z celého světa. V mapové části je, většl změna
u mapy politického rozdělení ČSR, kde jsou jednotlivé "kraje barevně
rozlišeny.
Pečlivě zpracovaný atlas je určen především
nosti a neměl by chybět v žlldné ·knihovně.

široké

domácl

veřej-
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