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Úspěšné hudování socialismu je uskutečňováním
základního ekonomického zákona socialismu - zahezpečenímaximálního usp.okojování neustále rostoucíchpotřeh
celé společnosti nepřetržitým růstem
a zdokonalováním socialistické výrohy na základě
nejvyšší techniky. Cestou uskutečňování nepřetržitého růstu a zdokonalování socialistické výrohy je
plánovitý, proporcionální rozvoj národního hospodářství.
Proporcionálnífozvoj národního hospodářství předpokládá rozvoj všech odvětví národního hospodářstyL Musíme si uvědomovat, že národní hospodářství
~mě tvoří jeden celek, jehož jednotlivé části se navzájem ovlivňujL A v tomto směru se u nás projevují
značné disproporce, pokud jde o rozvoj průmyslu ve
srovnání s rozvojem zemědělstvL Zatím co dělnická
třída vytváří stále více hodnot, které se promítají
v růstu životní úrovně lidu, přihližuje se zemědělství
úrovni průmyslu jen pomalu.
Má-li i naše zemědělství přiměřeně zvýšit svůj přínos k růstu hlahohytu celé společnosti, je třeha, ahy
přešlo co nejrychleji a v největším rozsahu na socialistické výrohní vztahy, které jedině vytvářejí podmínky pro další'rozvoj zemědělské výrohy. Je'nutno,
aby socialistický sektor v zemědělství se stal na·
prosto převažujícím v podílu na půdě, ahy novými
pracovními metodami a vysokou intensivní výro.bou
dokázal zvýšit rostlinnou i živočišnou výrohu a tak stejně jako náš průmysl - přispíval k uspokojování
neustále rostoucích potřeh obyvatelstva."
Základním prostředkem hospodaření a tím i zvy.šování výroby v zemědělství je půda. Otázc~ hospodaření s půdními fondy nebyla však v posledních
letech věnována dostatečná pozornost. Ve zprávě
ÚV KSČ X. sjezdu se uvádí, že jednou z příčin zaostávání našeho zemědělství bylo, že hyla věnována
malá péče půdě a jejímu obdělávánL Proto směrnice
X. sjezdu KSČ pro podstatné zvýšení zemědělské
výrohy v nejhližších dvou až třech letech stanovily
v tomto směru Jako linii plně využít pro zvýšení
zemědělské výrohy veškeré zemědělské a orné půdy,
zvláště: postupným rozšířením výměry orné půdy
rozoráním nevyužívané a ladem ležící půdy, málo
produktivních luk a pastvin; vrácením zemědělské
výrobě půdy způsobilé k zemědělskému ohdělávání
a určené k zalesnění, pokud ještě nehyla zalesněna;
zabrártěním ~alšímu snižování ploch orné půdy, ze-'
jména zákazem zalesňování zemědělské půdy, připuštěním zakládání sadů zásadně na nezemědělské
půdě, zamezováním devastad
půdy nevhodným
ukládáním odpadových hmot při těžbě uhlí a hornin,
omezením využívání orné půdy pro investiční výstavbu jen na nezhytně nutné případy.,
~ákladním předpokladem pro správné využívání
půdních fondů je jejich evidence. Je nutno přiznat,
že vývoj po roce 1945 a zejména po roce 1948 - vysídlení a znovu osídlení pohraničí, revise první pozemkové reformy a druhá pozemková reforma, roz·
sáhlá investiční výstavba a postupující socialisace
vesnice - značně narušil stávající evidenci, o půdě.
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Proto směrnice X. sjezdu KSČ uložily resortu Ústřední
správy geodesie a kartografie
1. do konce hřezna 1955 zjistit celkovou výměru
.půdy _ podle způsohů ohdělávání pozemků (role,
louky, pastviny, sady a pod.) v rámci ohcí, okresů'
a krajů na základě údajů pozemkového katastru;
2. v roce 1955 až 1958 zjistit výměru půdy jednotlivých sektorů a závodů v 09cích; na podkladě těchto
výsledků založit novou přesnou "evidenci půdy a udržovat ji ve stálém souladu se skutečným stavem.
Tak hyl náš mladý resort ihned při svém vzniku
v r. 1954 postaven stranou před odpovědný politicko-ekonomický úkol přispět ke zvýšení zemědělské
výrohy založením přesné - jednotné evidence veš·
keré půdy v našem státě. Přitom nejde jen o pouhé
založení přesné evidence půdy zjištěním skutečné
výměry půdy podle druhů kultur, ale v prvé řadě
jde o zvýšení výměry orné půdy. Směrnice X. sjezdu,
celostát;ní konference KSČ z června 1956 a druhý
pětiletý plán rozvoje národního hospodářství ČSR
na let a 1956-1960
ukládají zvýšit do roku 1960
plochu orné půdy oproti dosavadnímu stavu o
230000 ha. Usnesením vlády ze dne 26. června 1957
o opatřeních ke splnění úkolu rozšíření orné půdy
a k ochraně orné půdy hylo uloženo dosáhnout plá.
nované výměry orné půdy 5 230 000 ha již v roce
1958. Do roku 1960 se má zvýšit výměra orné půdy
na 5 325 000 ha.
Úsilí všech pracovníků resortu Ústřední správy
ge,odesiea kartografie při zakládání jednotné evidence
půdy musí být proto vedeno snahou při' zjišťování
skutečné výměry půdy docílit současně toho, aby výměra orné půdy byla zvýšena tak, aby bylo dosaženo
plánované výměry: Nutnost dosáhnout plánované
výměry orné půdy podtrhl s. :Oolanský v referátu"
"Za vyšší ~fektivnost čs. národního hospodářství" na
zasedání UV KSČ v únoru 1957 slovy:
"Prvním samozřejmým požadavkem je požadavek
co nejefektivnějšího rozvoje zemědělské výrohy na
celé ploše zemědělské půdy, kterou máme k disposici. Bylo již mnohokr~t mluveno o tom, že u nás
připadá na jednoho obyvatele jen asi 35 arů orné.
půdy a že tedy musíme v našem nejvlastnějším zájmu
co .nejintensivněji ohdělávat každý ar půdy, že si
nesmíme dovolit nechat ležet ladem. desetitisíce hek.
tarů půdy dřív~ ohdělávané. Považuji p~oto za nutné
z pověření politického byra prohlásit, že vedle nut·
nosti zvýšené intensity zemědělské výrohy na celé
ploše dosud obdělávané půdy považujeme otázku
dosažení plánované výměry orné půdy za záležitost,
která je mimo jakoukoli~ diskusi".
,Zásadní, směrnicí každého pracovníka resortu
Ustřední správy geodesie a kartografie, který se
účastní na plnění úkolu zakládání jednotné evidence
půdy musí hýt: ani jeden hektar orné půdy do.jiného
druhu vzdělávání, než do tob.o, do něhož patří, t. j.
do orné půdy. Pracovníci resortu při zakládání jed.
notné evidence půdy musí být vedeni snahou ne.
dopustit, ahy docházelo k neodůvodněné přeměně
orné půdy na jiný druh vzdělávání nebo užívání, musí
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význhm jednotné evillencep'li,dy

se vší odpovědností působit k tomu, ,aby výkonné
orgány národnícp. výborů bezdůvodně nepřipouštěly
přeměnu orné půdy na jinou půdu zemědělskou nebo dokonce její neodůvodněné odnímání zemědělské
výrobě vůbec.
V našem státě, který se zřetelem k hustotě obyvatelstva nemá nadbytek zemědělské půdy, má zemědělská a zvláště orná půda zvlášť důležitý význam \
j'ako výrobní prostředek v zemědělstvÍ. Přitom od
r.1945 ubylo u nás zhruba 10 % orné půdy. I když
uvážíme normální úbytky, jež jsou důsledkem rozsáhlé investiční výstavby, přeměnami méně hodnotné orné půdy na jinou zemědělskou půdu i další
přirozené úbytky půdy, došlo ke značnému úbytku
'v proto, ze
v v pos Id'
na zemevdvI
e sk'e orne, puo d'"
e tez
e nICh
letech nebyla dostatečná evidence o půdě, což umožňovalo různé machinace, a spekulace s. půdou.
,
Úkolem založení jednotné evidence půdy je ódstranit chyhy, k nimž došlo v dúsledku nedostatečné
evidence. Je nutno získat dokonalý přehled o tom,
kolikhektarů
púdy je v té které obci podle kultur,
kdo na této půdě hospodaří a k jakým .účelům je
používána. Jedině znalost skutečného stavu výměry
zemědělské půdy, - především orné půdy, odhalení
skutečných zdrojů pro její daW rozšiřování a vytvoře1Ú ekonomických podmínek pro tento líkol je
. cestou dalšího zvyšování zemědělské výroby.
Výsledků jednotné evidence. půdy je tudíž třeba
nejen pro plánování a řízení zemědělské výroby, pro
rozpisy zemědělských dodávek, ale i jako podkladů
pro zjišťování zdrojů pro rozšiřování orné půdy
v našem státě. Tohoto ;Vyššího poslání zakládání jednotné evidence p~dy si musí být vědomi všichni pracovníci resortu U střední správy geodesie a kartografie. Tato skutečnost nám vysvětluje i nutnost zakládání jednotné evidence půdy v době prudkého
vzestupu r~zvoje JZD. Čím rychleji bude dosaženo
cíle zvýšení výměry orné půdy, a to souběžně s vytvářející se ·zemědělskou velkovýrobou, tím dříve
budou vytvořeny
podmínky pro' zvýšení životní
úrovně obyvatelstva našeho státu. Dobře a včas založenou i,ednotnou evidencí půdy přispějí i pracovníci
resortu Ustřední správy geodesie a kartografie k dosažení tohoto 9íle. K' splnění tohoto úkolu je třeba vynaložit všehno úsilí. ,
Stojíme na prahu roku 1958, v němž má být dok,ončeno založení jednotné evidence púdy. HodnoFíme-li výsledky předchozích dvou let 1956 a 1957,
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musíme si přiznat, že jsme spIllění tohoto úkolu
zůstali mnoho dlužni. A to nejen co do rozsahu již
vykonaných prací, ale zejména v plnění úkolu rozšiřování výměry orné půdy. Vždyť plánovaná výměra
orné půdy ke konci roku 1958 má dosáhnout
5 230 000 ha a podle výsledků sumarisa'Ce sektorových přehledů o plochách kultur k 30. červnu 1957
byl zjištěn stav orné půdy pouze 5 115 391 ha. Musíme si přiznat, že mnozí naši pracovníci pohlíželi
a dosud pohlížejí na jednotnou evidenci půdy jen
jako na technický úkol zjištění skutečné výměry
půdy ve ~tátě podle kultur a neuvědomují si plně
jeho politicko-ekonomický vý~nam, že jednotná evidence pudy musí být i podkladem pro rozšíření výměry orné púdy. Zlepšení práce v tomto směru ,znamená prohlubovat dále spolupráci s národními výbory a opírat se více o stranické org~ny.
Uložení úkolu založení jednotné e,:idence půdy je
projevem důvěry strany v resort Ustřední správy
geodesie a kartografie. Tento projev důvěry je však
i výrazem odpovědnosti všech pracovníků resortu,
\že úkol bude včas splněn. Předpoklady pro splnění
úkolu jsou dány. Při dobré organisaci práce, při níž
okresní měřická střediska i; oblastní ústavy geodesie
a kartografie zajistí, žeoperáty
jednotné evidence
půdy budou ,příslušným národním výborům předány
po konce října 1958, že sumarisace výsledků podle
kultur v rámci hranic katastrálních
území, obcí,
okresů, krajů a státu a v rámci hospodářských obvodů obcí, okresů a krajů bude pr~vederia: ve stanovených lhůtách, bude úkol založení jednotné evidence půdy do konce r. 1958 splněn.
V tomto roce se koná XI. sjezd Komlmistické
s!rany Československa. Největším přín<J'Semresortu
Ustřední správy geodesie a kartografie sjezdu bude,
budeme-li ·moci s vědomím plné odpovědnosti dát
, njištění, že stav prací na zakládání jednotné evidence
půdy pokročil tak, že úkol bude v celém rozsahu
splněn do konce tohoto roku, že výsledkem naší práce
budou další zjištěné hektary nové orné půdy, na kterých lze rQzšiřovat základnu zemědělské výroby
a tím i zvyšovat hmotnou úroveň obyvatelstva našeho
státu.
A proto do třetího roku, druhé pětiletky půjdou
všichni pracovníci resortu Ustřední správy geodesie
a kartografie s heslem: "Důvěru, kterou nám strana
dala, nezklameme - úkol založení jednotné eviqence
půdy splníme."

K současnému stavu teorie výškových soustav
Milan Burša, inženýr astr.-geod.
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický v Praze
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Soustava ortometrických výšek a její nedostatky. Požadavky pro přesnou výškovou soustavu. Soustava geopotenciální a soustava normálních výšek, jejich kritika. Praktický výpočet normální výšky, metoda nepřímé
intťrpolace při výpočtu druhého opravnlho členu z Bouguerových isanomál.

Přesná nivelace poskytuje v současné 'době takovou přesnost (kilometrová střední chyba nahodilá je
asi ±0,25 mm, systematická ±0,05 mm), že jejích
_ výsledku může již být použito pro řešení řady vědeckých prt'lblémů, jakými jsou na př. nrčení výškového
/ / rozdílu klidných středních hladin oceánů a moří,

studium tvaru zemského' tělesa a. jeho vnějšího tíhového pole v dynamické formě a též pro velmi náročné
inženýrské práce. Přesná nivelace je také první geodetickou metodou, která dovoluje zjišťovat změny
v poloze tzv. pevných bodů na zemském povrchu,
tj. poskytovat údaje, na jejichž základě lze soudit
oAynamičnosti zemské kůry. Epocha statické geodesie je pro přesnou nivelaci již minulostí. Lze očekávat,
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že periodickým opakováním nivelačních měření buDnes je zreJmé, že zavedením geoidu se úloha
dou v budoucnu získávány cenné údaje pro geo- formulovala velmi složitě. Tím, že obě části jsou vázány na geoid, tj. na hladinovou plochu, která v ně•.
logii, geotektoniku a jim příbuzné obory. V budoucnu
se-.takébude spíše věnovat větší pozornost úlohám, na
kterých oblastech protíná
hmoty Země, je Jejich.
přesné určení závislé na vnitřním
zemském tíhovém
jejichž řešení se bude podílet nivelace, než samotné
'poli. A poněvadž charakteristiky tohoto vnitřního
nivelaci jako 1llěřické metodě.
pole (např. tíhové zrychlení uvnitř zemské kůry)
Uvedená skutečnost o dosažitelné přesnosti nivezatím měřit nedovedeme, naráží praktické řešení \
lace vyvolala potřebu zrevidovat metody, používané
úlohy na nepřekonatelné těžkosti [1]. V nivelaci se
pro zpracování výsledků měření. Ještě před 6-10
tato skutečnost nepříznivě projevila' v tom, že zalety byl stav takový, že přesnost metod, používaných
vedená· soustava výšek nad geoidem, tedy pravých
při zpracování těchto výsledků, byla daleko za přesnostísamotJ1.ých nivelačních měření. Tento stav sice
výšek ortometrických (dále j~n ortometrických), počitá s veličinami, které nelze přesně určit jen z měnevadil praktickým potřebám mapování, ale byl
ření provedených na povrchu Země.
jistě nevyhovujíc~, neboť naměřené hodnoty byly
Určení ortometrické výšky obecného bodu M na
v průběhu zpracování zatěžovány dodatečnými chyzemském povrchu (obr. 2)' je vázáno na rC!zdíl skubami a přesnost výsledných veličin nebyla tudíž
tečného tíhového potenciálu W· Země v bodu M
obecně ohraničena chybami měřickými, ale chya téže veličiny na geoidu, tedy na rozdíl W M -'- Wo'
bami, vzniklými ze zpracování. Sovětskými geodety
Tíhový potenciál ani rozdíl potenciálů ,dnes neumíme
bylo zjištěno, že hlavní nepřesnosti jsou způsobeny
přímo měřit. Rozdíl W M - Wo však můžeme vyzásadními nedostatky dosud všeobecně přijímané
počíst, jestliže body O a M spojíme vhodnýmnivevýškové ortometrické soustavy. M. S. Moloděnskij
lačním pořadem, v jehož bodech změříme též tíhové
dokázal [1], že přesné určení pravých ortometrických
zrychlení. Diferenciálnímu elementu nivelačního převýšek, jakož i geoidu, jako vztažné plochy pro tyto
výšení dh s příslušným tíhovým Jrychlením g odvýšky (ortQmetrické výšky bodů na geoidu jsou
povídá totiž diferenciální změna tíhového potenciálll
rovny nule), není možné na základě měření proveded W a tyto veličiny jsou vázány základním vziahem
ných jen na bodech fysického povrchu reálné Země,
tedy v prostoru, který jedině je našemu měření příst;upný. Proto se sovětští geodeti zřekli ortomlltrické
výškové soustavy a geoidu jako vztažné plochy pro.
geodetická měření a zavedli novou výškovou soustavu, tzv. soustavu normálních
výšek [3], [4],
která je uvedeného nedostatku zbavena. Normální
výšky jsou přesně určit,elné z měření provedených na
fysick,ém pOV1'chuZemě a jejich přesnost je omezov~na pouze měřickými chybami.
'
Československé nivelační základy stojí v současné
době před přev~dením z dosavadní soustavy do sou!Stavy nor?Uá]ních výšek. Teoreticky byla. tato úloha
řešena ve'VUGTK. Na toto thema vznikllť-však řada
diskusí, z nichž se mnohé vyznačovaliy nedostatečnou
informovaností o nové soustavě. V tomto pojednání
se pokusíme vysvětlit některé nejasnosti přístupnější
formou a s kritickými poznámkami. Pojednání zaměříme tak, aby bylo vhodným dORlněním a zpřístupněnímzmíněného
teoretického řešení, které bude
uveřejněno na jiném místě .
. 2. Soustava ortometrických výšek a její
nedostatky
Přesné zpracování geodetických veličin změřenýcn
v bodech fysického povrchu reálné Země Z (obr. 1)
&vyf4lduje, aby byly určeny vzdálenosti těohtl" bodů
""od zvolené matematické referenční plochy Br' V klasické teorii, spjaté s geoidem G jako plochou, idealisujíCÍ povrch zemského tělesa klidnými středními
mořskými hladinami,'myšleně
protaženými i pod
kontinenty, ~e zmíněné vzdálenosti dělí na tyto
dvě části:
a) nepravidelnou a rychle se měnící část, jíž je
vzdálenost uvažovaného bodu ~d geoidu, měřená po
silové křivce zemského tíhového pole, 'čili nadmořská
neboli ortometrická výška (Hr);
b) pozvolna a pravidelněji se měnící část, jíž je
vzdálenost
průsečíku tížnice uvažovaného bodu
s plochou geoidu .od. plochy referenč:túho elipsoidu,
čili relativní výška geoidu (hr)·
i
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vyplývajícím ze zI.J.ámých vlastností, potenciálové
funkce W. A proto pro rozdíl potenciálů platí exaktní
vztah

WM

-

Wo

Jgdh,

= -

(2)

(OM)

čili dOEltatečněpřesně s konečnými hodndtami nive.lačního převýšení LJh
M

'WM-

Wo . - LgLJh.
o

Zdůrazněme, že veličiny, vyskytující se v pravých
sťranách těchto rovnic, se vztahují přímo na body
,nivelačního pořadu (OM), tedy na body zemského
povrchu.
.
Představme si dále,. že nivelační pořad vedeme
(myšleně) nejprve od O do Mo' a potom od Mo' do
M. Na úseku od O dó Mo' jsou všechna dh(LJh) rovna
, nule, a tudíž

WM

-'

Wo

J gdh - JgdHr

= -

(OM,)

= -

(M,M)

JgdHr•

(3)

(M,M)

(Význam veličiny g je vysvětlen níže.)
_
Z rovnic (2) a (3) můžeme již vyjádřit ortometrickou
Výšku H~ bodu M,přepíšeme-li
ještě pódle věty
o střední hodnotě integrál

J gdH

=

r

gmH~.

(4)

(M,M) .

Platí přesný vztah

J gdh
H~

WM

= _

}fo

-

'15m
vnětnž

(5)

(OM)

"

gm-

podle JVěty o střední hodnotě (4) je ,

JgdHr
-

(M,M)

H~

gm=

-

-

M

M

LgLJHr

Lg

Mo

nLJHr

=~

n

U2
r
I.I>HI

og
oH r

r

=WM-Wo
~2

• '15m

a odtud pfi Hr

.I>

.

ug", .

500 m

•

Tento požadavek je dnes splnitelný, neboť relativní
tíhové ztychlení měříme s reálnou přesností alespoň
0,4 mgl,a to i se starší aparaturou a velmi jednoduchým postupem. Dříve ovšem, když tíhové zrychlení. se měřilo jen kyvadly a dosažení relativní přesnosti několika málo miligalů přitom vyžadovalo několikadenní práce na jediném bodě, se tomuto požadavku nemohlo vyhOVět. Proto se místo skutečného
trhového zrychlení '15 užívalo jen jeho normální
hodnoty y, snadno vypočitatelné z normálního vzorce, vz~ahujícího se na přijatý normální sféroid: '
.~.

Yo

uvnitř zemských hmot mezi geoid~m a zemským po. vrchem, a proto nemůžeme veliči~y g lani vypočíst.Proto
,tedy střední hodnotu g", neznáme
s dostatečnou přesnostL Stanovme, s jakou přesností
(ógm) bychom ji museli· zjistit, abychom ortometrickou výšku určili. s přesností (ó1Hr) jednoho milimetru.
Z rovnice (5) obdržíme derivováním
.<lH

H~.I>g
_
U

lógl < 2 mgL

. Hodnoty g se vztahují k prakticky dostatečně. malým
úsekům ortometrické výšky LJHr, tedy k úsekům
silové křivky (Mo' M) zemšféhb tíhového pole. Poněvadž prostor podél (Mo' M) není většinou našemu
plěření přístupný, nemůžeme tíhová zrychlení g
přímo měřit. Neznáme též hodnoty anomálního vertikálního gradientu
\

Ul

=

'15m

(6)

H~ .
n=--·
LJHr

\

Taková přesnost výpočtu gm je dnes prakticky nedosažitelná.
Aniž bychom tedy upravovali zák~adni. vzorec (5)
pro praktické použití, jsou již zcela zřejmé prak.
ticky nepřekonatelné potíže, k nim~ vede přesná
aplikace teorie ortometrických výšek v praxi. Z této
nepříznivé situace se hledalo (a ještě některými geodety hledá) východisko v zaváděni některých předpokladů o průběhu g podél (Mo'M), čili v zavádění
předpokladů o rozložení hmoty mezi geoidem a zemskýmpovrchem.
Tyto předpoklady však dnes ne-.
dovedeme bezpečně ověřit. Tím, že' při výpočtech
hodnot gm se volily různé postupy, vznikaly vlastně
i různé výškové soustavy, i když nelze přesně stanovtt, jaké jsou odpovídající výchoz~ vztažné plochy
(geometrická místa nulových výšek). Není zapotřebí
tyto soustavy blíže uvádět, neboť dnes mohou mít
jen metodický význam. Zdůrazněme však jejich
jednu společnou vlastnost, která se často opomíjí:
mají hypotetický charakter, jsou totiž spojeny, ať ve
zjt(vnénebo skryté podobě, s hypotesami o složení
vrchních vrstev zemské kůry. Z toho vyplývá, že
tyto způsoby poskytují přesné nadmořské výšky jen
s takovou přesností, s jakou se blíží skutečnosti po. užité hypotesy.
Vrátíme se nyní k otázce praktických možností
určení rozdílu Wm - Wo' Určeme, s jakou přesností
(óg) je zapotřebí znát~íhové zrychlení v bodllCh pořadu (OM), abychom ortometrickou výšku určili
s přesností (ó2Hr) jeonoho milimetru. DerivováníIfl (5)
dostaneme
I

=

Y. (1

+ fJ sin2 cp -

fJI sin2 2cp) ,

kde Y.
cp

(9)

jetíhové zrychlení na rovníku,
je zeměpisná šířka bodu, v' němž tíhové
zrychlení zjišťujeme,
fJ, fJI jsou koeficienty (funkce charakteristik zavedeného sféroidl.l); fJl je téměř tisíckrát
menší než ft a často se neuvažuje.
Pro normální tí~ové zrychle~í v bodu ve vzdálenosti
H od plochy normálního sféroidu platí jednoduchý
a dostatečně přesný vztah

oy

Y=iYO+
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:1

v němž

je tzv.

normální

výškový

gradient

, tíhového zrychlení. Hodn~ta normálního gradientu
pro hody mimo sféroid (R > O) je prakticky stálá
a čillí asi :1'0,3086 rn:gl/m. Pro vnitřní hody (H < O)
jejeho hoooota asi -0,0848 mgl/m.
Použijeme-li ovšem pro výpočet ortometrických
výšek jen' normálního tíhového zrych.ení, pak skutečné a značně složité zemské tíhovép,:>le nahrazujeme normálním tíhovým polem. Toto pole je vytvářeno normálním
sfé:roidem, tedy jen určitým
"modelem"
zemského tělesa, který' má sice tvar
hlízký tvaru Země, ale rozložení hmoty uvnitř něho
je značně odlišné od skutečného rozložení hmoty
v reálné ,Zemi. Proto při použití normálních hodnot Y
místo skutečných '8 neuvažujeme skutečný průhěh
hladinových ploch, nýhrž počítáme jen se shíhavostí
hladinov'ých
plochno~málního
potenciálu.
Avšak při měření pracujeme s lihelou, která usměr·
ňuje vodorovnou osu nivelačního přístroje ye směru
tečny ke skutečné
hladinové
ploše. Tím soustava, v níž se na jednotlivém hodě měří, je spjata se
zemským tíhovým polem, a sice skutečným polem,
nijak nezidealisovaným., To znamená, že, výpočet
ortometrických
výšek jen s uv4žením normálního
tíhového pole hude nutně ohsahovat prvek idealisace.
Ortometrické výšky, vypočtené jen s uvážením
normálního tíhového pole, bznačujeme jakll hormální
orto~etrické
(sféroidické,přihližné
neho též kvasiortometrické) výšky. Jejich teorie je u nás všeohecně
známa a je ohlíhena pro snadnou použitelnost v praxi.
Vycházejíce ze vzorců (5), (9), (10), mohli hychom základní rovnici normálňí ortometrické výšky H~ na.
psat takto:
'

f[Y.(1
HM
a

_
-

:1 H] ~h

+ P sin2 q;) +

(OM)

-----------B--H-M-y.(1
P sin2 q;M)
BiJ 2

+

J

(1

+

+ P sin

2

q;

:1

+ ~Y•

H)dh

.....:: (OM)

-.

1

1

=

H:

,

f[

By

HM

+ P sin2 q;M+ --Y. --BH --2

HM]

1 By. 2H Y. BIl
2 '

, p(sin2q;~sin2q;M)+

+_(O_M~)

při čemž poslední člen na pravé straně je roven nule, .
nehoť

J(2H

- HM) dh

= 2(~MP

- HMHM

= O. (12)

(OM)

Pro. rozdíl normálních ortometrických
výšek mezi
koncovými hody M a N nivelačního pořadu (MN)
dostaneme ~ použitím (11')

H~ - H~

=

H~ - H{;r t

PJ(sin2

q;'- sin2 q;M)dh

+

(MN)

+ P(sin2 q;M-,- sin2 q;N)H~

(13)

a dále, považujeme-li průhěh sin2q; podél (MN) za
lineární a řešíme-li integrál na pravé straně podle
'věty o střední hodnotě, dostaneme
I

H~-H~=
p(sin2 q;N -

= H~ - Hf; -

Hgt+ H~

sin2 q;M) -----

2
(13')

V praxi se používá poněkud zjednodušeného
který odvodíme z (13')

výrazu,

H~-H~=
N

M

•

"

=Ho-Ho-psm(q;M+q;N)(q;N-q;M)
-

,

HM

o

,

+ Ro.
N

2

'
(13")

Praktický
výpočet tzv. normálních
ortometrických (sféroidických) oprav je tedy velice jednoduchý,
ovšem za cenu' toho, že skutečné zemské tíhové pole
nahrazujeme normálním polem. Poněvadž zanedbané,
rozdíly charakteristik skutečného zemského tíhového
pole od' charakteris~ik pole normálního jsou v různých místech zemského povrchu ohecn~ různé, závisí
podle (13), (13") vypočtená sféroidická výška n~
umístění nivelačního pořadu na ze~ském povrchu.
Kromě toho I neznáme, k jaké výchozí ploše jsou
sféroidické výšky vztaženy a nemůžeme jich dohře
použít pro vědecké a vědeckotechnické účely. Také
prohlém určení vzdáleností hodů zemského povrehu
od referenčního elipsoidu není při zavedení takových
Přihližných výšek přesně řešitelný. Tato skutečnost
hy se nepříznivě projevila i při přesném zpracování
geodetických měření promítací metodou.
Z uyedeného je dostatečně patrno, že teorie ortometrických výšek vede při praktické aplibci k nedh \ překonatelný~
ohtížím.

_

1

+P

.
sm2

1

q;M

By

HM

3. Směry dalšího rozvoje teórie \výškových

+ -'Y. -,-,-2
BH

Ht:- Jdh
(OM)

Se 'zanedháním člen'Ů s koeficienty
držíme z rovnice (ll)

H~ = H{;r

+ P J(sin

2

q; -

p2

a menšími oh-

sin2 q;M)dh

+

(OM)

+ _1_
2Ye

By f(2H
BH'
(OM) ,

Ujasnili jsme si, že soustava, která dovolí přesně
určovat/olohu
hodů ve výškQvém smyslu, musí mít
tyto dv základní vlastnosti:
1. musí respektovat skutečný průhěh hladinových
ploch,
,
2. nesmí hýt závislá na vnitřním zemském,tíhovém
poli.
Přitom ovšem předpokládáme použití soudohých geo·
detických přístrojů, orientovaných podle normál ke
skutečným hladinovým plochám. První požadavek
vzniká proto, že při měření se uplatňují všechrry nepravidelnosti
hladinových ploch. Dtuhýpožadavek
je vynucen nepřístupností podpovrchového prostoru
pro měření.
'
i

je n.ivelační výška hodu M.

_ HM)dh

,

(11')

soustav
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Bursa:K současnému stavu teorie výškových soustav
---,--'-------'---V současné době vyhovují těmto požadavkům dvě
známé soustavy:
.
a) soustava geopotenciální,
b) soustáva normálních výšek.
Geopotenciální soustavy se dnes zavádějí při ~yI'0vnání rozi;láhlých nivelačních sítí pro vědecké
účely. Výšková poloha obecného bodu M na zemském
povrchu se zde určuj e rozdílem potenciálů

WM-

Wo'
jak byl již vyjádřen vzorci '(2) a(2'). Rozdíl potenciálů je přesně určitelný z tíhových a nivelačních měření v pořadu (OM), na jehož průběhu není závislý.
Není třeba z9t.llosti tíhovéhó zrychlení uvnitř zemské
kůry. Přesnost?,ýpočtu
prčovaných veličin je tedy
závislá pouze na přesnosti nivelačních a tíhových'
měření. Yýšková poloha b~du M je vyjádřena v jednotkách tíhového potenciálu, tj: v jedn~tkách práce,
kteroJl je třeba vynaložit pro přenesení jednotkové
hmoty z výchozího bodu O do bodu' M. Pro výšková
určení je však ~ýhodriejší užívat délkové jednotky.
To znamená, že geopotenciálnísoustava
se bezprostředně pro praxi nehodí.·
..'
Soustava normálních výšek byla vyvinuta sovětskými geodety (M. S. Moloděnskij, V. F. Jeremějev)
[2], {3] a vyplynula z nové Moloděnského teorie
určení tvaru reálné Země a vnějšího tíhového pole
zemského [1]. V této teorii zavedl Moloděnskij novou
pomocnou plochu, pozděj{ dosti nevhodně nazvanou
kvasigeoidem [2], která na rozdíl od geoidu je přesně
. určitelná z· veličin, změřených na povrchu reálné
..Země, tedy bez znalosti charakteristik
vnitřního
tíhového pole zemského. Tato plocha byla později
. zvolena jako vztažná i pro geodetický výškový systém. Tím odpadl i zde požadavek znalosti tíhového
zrychlení uvnitř zemské-kůry. Soustava normálních
výšek má všechny přednosti, které jsou vlastní soust avě geopotenciáJní. Navíc však má přednost V tom,
že počítá s veličinami v déll,wvých jednotkách. Je
tédy za ,daného stavu teorie jedinou soustavou, která
při teoretické exaktnosti vyhoví i požadavkům geodetické praxe.
.
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a) nepravidelnou část, jíž je vzdálenost uvažovaného bodu M od kvasigeoidu Q, měřená po silové
křivce normálního tíhového' pole, čili t. zv; pomocná
neboli normální výška (Hq);
.
b) pozvolna apravideměji
se měnící Jiást, jíž je
vzdálenost průsečíku normální tížnice s k~asigeoidem
od plochy referenčního elipsoidu, čili relativní výška
kvasigeoidu (kq).
Obě tyto části lze přesně určit na základě geometrických a fysikálních veličin, změřených ~ bodech
fysického povrchu reálné Země, tedy bez údajů o rozdělení hmoty v zemské kůře. Odpadly tedy hlavní
potíže, které vznikají při. praktické aplikaci klasické
teorie. Sovětští geodeti navrhli zavedení uvedené
,výškové soustavy v nivelaci.
Vysvětlíme příslušnou teorii s hlediska potřeb nivelace podle postupu, který volil V. F. Jeremějev [3]:
Určujme normální výšku obecného bodu M na
zemsk,.ém povrchu (obr. 4), jehož prostorovou polohu nechť zatím udávají souřadnice
rp - zeměpisná šířka bodu M,
A -jeho
zeměpisná délka,
..
H - délka silové křivky (MMo) normálního tíhového pole mezi bodem M a výchozí (zvolenou) hladinovou plochou' normálního potenciálu U = Uo'

U+dU

U

1;.11
q

o
U=Uo

4. SoUstava normálních výšek a její posouzeni
V Moloděnského teorii tvaru Země se vzdálenost
ol:ecnéh9 bodu M zemského povrchu od plochý referenčního elipsoidu rozkládá na dvě části (obr. 3):

V bodu M existuje nezávisle na zvolené soustavě skutečný tíhový potenciál W(rp; A, H) =W M, vytvořený
reálnou Zemí' a prochází jím skutečná hladinová
plocha
CM' - Zorakujme, ~e na geoidu W =
= Wo = Co je skutečný tíhový potenciál Wo' Normální tíhový potenciál, který je vytvořen přijatýh1
normálním sféroidem (jeho povrchem je hladiuová
plocha normálního po'tenciálu U'
Uo)' tedy určitým
"modelem" Země jistého tvaru, rozměrů a pravidelného rozdělení (hmoty, má v bodu M hodnotu
U(rp, H) = CM" Obecn~ platí nerovnost

fV=

ft·q.

CM' i= CM ,

(14)

"

neboť parametry reálné Země a normálního sféroidu,
zvláště rozložení jejich hmoty, jsou různé. Připo.
meňme, že normální. sféroid můžeme do jisté míry
volit libovolně, ale přitom tak, aby
a) jeho hmota byla rovna hmotě reálné Země,
: b) těžiště hmoty (střed) normálního sféroidu bylo
totóžné s těžištěm hmoty Země,
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c) osy rotace ohou těles hyly totožné,
d) jejich úhlové rychlosti otáčení hyly totožné.
Čím více se hude tvar normálního sféroidu a rozdělení
jeho hmoty lišit od tvaru a rozložení hmoty reálné
Země, tím. větší hudou ohecně rozdíly skutečného
a normálního potenciálu:
W(Ip, A, H) -

U(Ip, H)

=

WM

-

a tedy i rozdíly skutečného a normálního
zrychlení

= - y~H:r.

- Jgdh

(22)

(OM)

A odtud JIZ lehce získáme určovacÍ rovnici normální výšky

Jgdh

H:r=~

UM

M

Ym

tíhového

."''
Rovněž pro rozdíly potenciálů platí, v témž hodu M
ohecně nerovnost:

V tomto odvození vystupuje normální výška jako
vzdálenost MWo' Je třeha ještě uvést, že naneseme-li
délku
na silovou .k:řivkunormálního tíhoyého pole
přímo od hod:u- M na zemském povrchu, hude kon-

H:r

cový hod ležefna ploše kvasigeoidu

Q, nehoť

MM'

=

M?Mo = C:r je ahsolutní výška kvasigeoidu, od- .
vozen,á přesně 'v Moloděns'k-éhoteorii tvaru Země.Norniální výšku hodu zemského povrchu můžeme
tedy definovat též jako jeho vzdálenost nad plochou.
kvasigeoidu, měřenou po silové křivce normálního
tíhového pole.
Jak je patrno ze vzorce (23), normální výšku lze
určit z měření, vykonaných ,pouze v hodech zemského povrchu,. Hodnota J gdh se získá z nivelačních
(OM)

y!

a-tíhoyých měření podél pořadu (O M) . Veličinu
vypočteme na základě přijatého vzorce normálního
tlhového zrychlení Yo pro zeměpisnou šířku hodu
Mo (M) a výšku lH:r. V našem případě přijímáme
normální vzorec Helmertův z r. 1901-1908,
takže
• ,
YmM."Je urceno rOV~llCl-_

y;:: = 978,030

gal(1

0,000007 sin2

-

1
"2

yM

=

(MoM')

nLlHq

m

/

kdeLlHq

=

_

a~ .:-

2 IpM -

-0,154

/

(24)

mgl/m .

. Pro výpočet normální výšky potřehujeme tedy
jen údaje. naměřené v hodéch nivelačního pořad~.
V tom je hlavní a důležitá přednost této noyé výš~
kové soustavy. Další předností je také snadný a zcela
přesný přechod k so~stavě geopotenciáln.í a k soustavě dynamické. Vztahy jsou ihned patmy přímo ze
základních vzorců.
Jistým nedostatkem normálních výšek, prakticky
však málo významným, je, že 'vztažná plocha není
hladinovou plochou. K nevýhodám patří též závislost
soustavy normálních. výšek na přijatém normálním
sféroidu, k němuž se vztahuje použitý vzorec pro
výpočet normálního tíhového zrychleni. Táto skutečnost hy se nepříznivě projevila jen při použití
různých sféroidů v téže nivelační síti. Ovšem i potom'
-je převod do jednotné soustavy prakticky přesně
proveditelný.

M'

JydHq

a

+ 0,005302 sin
2rpM) +,; :1-, H:r,

LY
Mo

=--,

n

HM
-q-

n
a n je celé kladné číslo.

5. Praktický výpočet normální výšky
\

Prakticky je pro hěžné výškx průhěh veličiny y
lineární, tj. za y~ lze považovat normální tíhové
zrychlení v hodu křivky (MoM'), vzdáleném od Mo
M
na'2lH q'
.
S použitím rovnic (2) a (20) přepíšeme základní
rovnici normální výšky (16) takto:

Vzorec (23) je pro praktický výpočet vhodný jen
tehdy, jestliže v dostatečně malých výŠkových intervalech Llh počtu n pořadu (OM) hyly přímo změřeny
hodnoty g. Potom
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HM
q

=

. HM
gs

o

M

/,m

=

HoM

+

M

gs -

/,m
M

/'m

I

,
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Burša:K současnému stavu teorie výškových soustav
N

M,

LIl

2:gLlh
o

Ym Ym

= -

~áme-li však kdisposici jen, tíhová měření ·mimo
pořad, např.plo~nou gravimetrickou síť, pak výpočetlli vzorec, musíme upravit tak, aby bylo. Jze
tíhové údaje vhodně interpolovat. Veličiny g se
proto dělí na dvě části pomocí identického vztahu
,

g

.

+ (g -

= I'

+"21

01'
N
M
oH (Hq - Hq)

(28)'

LIli

-

y~)dh

]

N

Mf

+

y~)
M

(1'0 -

Ym;- ~m
Ym Ym

-

=

(OM)

NI M [(y~ YM Ym

\

1').

Č. 1

M

= _ Ym - Ym f(yo
N M

nLlh

\

sv. 4146 (1958)

1'0).

OM

M

Ho,

(g _ 1')dh =

'.
(OM)
Normáh\í.tíhové zrychlení I' je zde nejlépe uvažovat
y bodu, vzdáleném od výchozí ploclW U = Uo na
'1
[N(1'0 - 1'0)
M
N
M
Bq, neboli od odpovídajícího bodu pořadu na abso~ .
Ym' Ym
lutní výšku kvasigeoidu Cq•
I 1
01'
N
M ]
OM
M
" .Platí tedy přesný v~tah "
+"2 oH (H~ - Hq) (g~ 1')•. Ho ,
01'
.•"
I' = 1'0
oH Bq .
\(10') . při čemž
M OM
10M
\1'0 - 1'0)'
..:....T (1'0 - Yó) ,
Potom (g - 1') je tzv. smíšená, tmová anomalie.
S uvážením (28) přepíšeme vzorec (23) v identitu
(g - y)~M je stř..ednísmíšená anomaIiev pořadu
dh
J(g ~ ;)dh
OM,
HM = (OM) .
(OM)
(29)
označuje J}.ormálnítíhové zrychlení na
q
'M
M
Ym
Ym
. sféroidu pro výchozí bod O (např.'
Kronstadt).
Z rozvedených výrazů' (32) a (33) je patrno, že členy
LIl a Ll2 jsou na našem území prakticky zanedbatelné.
Rovnici (31)' zjednodušíme vypuštěním členit LI
a zároveň přepíšeme integrály podle věty o 's1:řední
hodnotě
'N
M
N
M
Hq '- Hq = Ho \" Ho
M
,
1 01'
M
N
M
1
Ym = 1'0
'oH Hq ,
N
M)MN
(H
HM)
1'0
1'0
(
.
T -yv 1'0- 1'0.
o ~
o N
Ym
Ym
obdržíme z (29') dál~

+

+

19

I

+

+

+.:2,

l'f'

'.

MM,
q
. '.

H

f

t l J(g

.,

Ho

+

'Ym

I

. '

)

M
.

'

f" (21lq-

(OM)

./
,M)

(OM)

při čemž.,
..

, ( 1'0 -1'0

'M

M.M

<.'

•

'.

1

n

T

.q

._ M '

M
HNn
o ,o

N

2:(1'0 -

M

M

1

.

'M

}(o ) ,

N

J(gHt1
= ~

•

N

1'0) . -2 (1'0 y)LI~

2:(g-

(MNj

•

. qm=

2:(Yo-yg')Llh

,

nebo( H4 se mění v ~ávisl6sti ni diferenci normální
výšky prakticky lineárně a veličina (Hq)l1I' vyplývající.
z věty o střední hodnotě, je při lineárním průběhu
rovna
l '
/ - HM
(H)
I

\

MN __ (M_N_)

-

= 2 (Hq}tÍIHo "'- Hq Ho :- O, (12')

(OM)

Ho).,

J(Yo-y~)dh

i

M

Hq)dh

M

N

N

H:=t) dh,
(29"}

J(2Hq-

·MN

(g- 1'). (Ho'-

Střední·hodnoty jsou rovny

:1'' I

M-

Ym

+ ~Ym1

+

(OM)

- y) dh + 2Ym1

M

M

1'0) dh

(Yo~

-.:.

y)dh

M

H:

..

N

2:(g-

1') •

M

. Nivelácí určujeme! převýšení, ....
nikoliv absolutní Po jednoduché úpravě dostaneme
N
M.
výšky. Pro rozdíl normálních v'ýšekbodů M á N; .
N
H'
M
nN
n' M
1'0
1'0
H
1 -'- . q = o o .N
spojených nivelačním pořadem (MN), obdržíme
2Ym
z (29") rovnici

('nN

o

I

f

H;r-

H~ =

1
-W-(YIl'-

+
/

Ym

.

i

f(g-

N

(MN).

y)dh -f,
'

+ ~Ym1 (g ~

+

)'O-'-NYO

,

..
Ym

.

'

(MN)

+IN

H:- H:

y~)dh-c-

_

nLlh

M

'H:

1'•••
LIl
/.

+

)MM'

I' •

N

M

(Ho - Ho )

=-. HoN -

HM

o

+

nM)

o

+

+ + Uz •
.I>
Ul

.I>

(31")

První opravný člen změřeného ,nivelačního převýšení (H~- H:)

+ Ll

2,

/
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k je koeficient, závislý na střední hustotě
závisí na normálním tíhovém poli. Je různý pro nivevrchních vrstev zemské kůry (při stiední
lační pořady různých délek a směrů. a při různých
hustotě 2,67 je jeho přibližná hodnota
výškách jejich koncových bodů. Představuje opravu
,
0,112, je-li Ho vyjádřeno v metrech).
z nerovnoběžnosti hladinových ploch normálního poNebudeme se zde zabývat technologickým potenciálu. Může být-tabelován podle argumentu zeměpisné šířky. Jinak jej můžeme též výhodně upravit
stupem výpočtu opravného členu (j2.0mezíme se na
diJ.kaz, že člen kH stačí uvažovat jen v koncových
s použitím vzorců (9) a (30) a dále zjednodušit takto:
(j __
f3(sin2 q:>N-sin2 q:>M)
- f31(sin22q:>N- sin22q:>M) bodech pořadu (MN). Vycházejíce z původního integrálního tvaru pro (j2 a s uvážením (39) můžeme na12[1
f3sm.2q:>iv-f31sin22q:>N-0,154H~10-6f
psat
. /

+

'N

M

. (Ho +Ho)

f3

':

+

.N

M

-2sm (q:>N q:>M)
(q:>N-q:>M)(Ho+Ho)·

(36') a (13") plyne též pro (H~ -

Porovnáním

H~ - H~

=

Ht! - H~

+ (j2'

1
---rr

(g - ,)MN)(HN
Y •

o -

HoM )

Ym

~J(g J +
Ym

H:r)
(31''')

Prakti(lký výpočet pryního opravného členu (j1 nečiní tedy potíží. Může být použito téhož posíupu jako
při výpočtu normálních ortometrických. (sféroidických) oprav.
Druhý opravný čltJll
(j2 =

(j2 /

(36')

IN
y",
=

y~
1

;)dh

=

(MN)

(Llg~

kHo)dh

(MN)

J"

LIgodh

+ ~.
k

(MN)

J

=

Hodh

(37')

(MN)

a dále s použitím věty o střední hodnotě
.1
"MN
N
• M
k
MN
N
M'
(j2=jV(Llgo).
(Ho-Ho)+zv(Ho)
•. (Ho-,-Ho)·
Ym
Ym

(37")
závisí na poli smíšených tíhových anomalií podél po- /
řadu (MN). Zdůrazněme znovu, že veličiny g se
Poněvadž však
vz~ahují k proměnným bo.dům pořadu (MN), tedy
MN
1 (HN
HM
k bodům t'emského povrchu. Jakákoliv redukce změ(Ho).
= '2
o
o~,
řeného skutečného tíhového zrychlení není vůbec
muze být druhý opravný č]~n vyjádřen nakonec
nutná. Existují-li tíhováměření
přímo v bodech potakto:'
řadu (MN) a v dostatečném llllložství~ pak výpočet
členu <52není rovněž obtížný. Ke každé naměřené
'<5=
2 --;, (Llg~)~N(H~ - Hgt)
hodnotě g. je jen zapbtřebí vypočíst odpovídající
Ym
normální hodnotu ypodle vzorce (IÓ), utvořit střední
N
HM
hodnotu (35) a pro koncový bod pořadu vypočíst
k
Ho
o (HNo _ HM)O·
(37''')
----ri"
2
N
Ym podleJ30).
.
Ym
Nebylo-li v bodech pořadu (MN) tíhově měřeno,
Metoda nepřímé interpolace prostřednictvím Boumůžeme pro výpočet členu <52použít mapy isanomál,
guerových anomalií je tedy velmi jednoduchá při
sestrojené např. z údajů plošné gravimetrické sítě.
užití na výpočet opravného členu (j2 a mělo by se jí
Poněvadž pro každý bod i pořadu (MN) lze rozdíl
používat i v ,oblastech s reliefem mírně zvlněným.
(g - y)i přepsat
.'
Uvedený postup lze pro technické potřeby ještě dále
•
•
i
8y~
i'
zjednodušit.
(g,- y)' = g' - (yo
8H "q) =
Připomeňme znovu, že použití Bouguerových anomalií
je zde jen interpolační pomůckou a že teorie
_ (iay
Hi)'_
i
normálních výšek vyžaduje pouze skutečné, ne- g - 8H
q
• yo,
redukované hodnoty tíhového zrychlení v bodech
můžeme'zcela f'ormálně předpokládat, jako by zde
nivelačních pořadů a známé charakteristiky normál·
vystupovala redukovaná hodnota .skute'čného tíhoního tíhového pole.
vého zrychlení g na kvasigeoid ve vzduchoprázdném

+

+

+

+

+

,

prostoru,

tedy s opravou

8y

8H

Hq• To znamená,

pro výpočet (g ":"'-y)i a tedy (g - yWN můžeme.použít mapy isanomálna
volném vzduchu LIgo.Poněvadž průběh anomalií LIgoje značně ovlivněn topografickým reliefem, mohli bychom se při lineárn,í
interpolaci ve zmíněné mapě dopustit značných nepřesností, zvláště v horských oblastech. Pr~to je
lépe použít pro určení (g - y) mapy Bouguerovych
isanomál LIgo", které jsou méně závislé na nepravidelnostech vnějšího .. reliefu. Anomalie na volném
vzduchu lze pak počítat nepřímo ze známého vztahu
(tzv. nepřímou interpolací)
.

+

,
LIgo= LIgo" kHo ,
v němž Ho je niv,elační výška uvažovaného
zemského povrchu, .

6. Závěr

že

(39)
bodu

Z ,uvedených skutečností vyplývá:
.
1.' Má-li být výšková soustava teoreticky přesně
definována a má-li současně umožňovat přesnou
aplikaci v praxi, ~usí splňovat dva požadavky:'
a) musí respektovat skutečné
zemské tího;vé pole
v bodech zemského povrchu, v nichž jsou měřeny
potřebné veličiny;
b) nesmí býf závislá na vnitřním
zemském tího· .
vém poli, neboť jeho cha~akteristiky nemůžem~ přímo
měřit ani přesně vypočítat.
2. Soustava ortometrických výšek nesplňuje druhý
požadavek. Proto ortometrické výšky nelze přesně
vypočíst, jejich výpočet je závislý na pfedpokladech
o rozložení hmoty v zemské kůře a má tedy hypotetický charakter. Snaha o 2:přeenění výpočtu orto-
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metrických
výšek nemuze
dnes vést k přesným
výsledkům.
Proto výzkum v tomto směru nemůže
pravděpodobně
přinést plodné výsledky.
3. Přibližné výšky, tedy výšky s tzv. sféroidickými neboli normálními·
ortometrickými
opravami,
nesplňují první požadavek.
Důsledkem
toho je závislost přibližných výšek na volbě nivelačních pořadů.
Kromě toho néní známa jejich vztažná
plocha, tj.
geometrické místo nulových přibližných výšek.
4. První i druhý požadavek
splňuje geopotenciální soustava, která však nepočítá s veličinami v délkové míře (výškami).
5. Jedinou soustavou,
která dnes splňuje první
/' i druhý požadavek a pracuje s-'Veličinami v délkové
míře (výškami), je soustava normálních
výšek, vyvinutá, rozpracovaná
a zavedená do nivelační praxe
sovětskými
geodety M. S. Moloděnským
a V.-F.
Jereinějevem.
6. SoustaVu norI1lálních výšek lze zavést, jestliže
existují tíhová měření podél nivelačních pořadů nebo _

alespoň dostatečně hustá plošná gra':Ímetrická
síť na
územ! uvažované
nivelační
sítě. Zádných
jintch
údajů není ke zpracování nivelačníc~ měření v teto
soustavě zapotřebí. Užití normálních výšek znamená
pro vědecké i technické nivelační práce krok vpřed.
Literatura:
[1] MOJIOll:eHCRHfi,
M. C.: OCHoBHbleBOllpOCblreOll:e3H'1ecRofi rpaBHMeTpHH. (TPYll:bl UHMMr AHH, BblIlYCR 42, MocRBa 1945.)
[2] MOJIOll:eHCRHfi,M. C.: BHeIIIHee rpaBHTaUHoHHoe
1l0JIeH epHrypa 1l0BepXHoCTII3eMJIH.(M31l:.AH CCCP,
cepHfI reorpaep. II reoepII3., TOMXII,M 3, MocRBa
1948.)
\
[3] EpeMeeB, B. <1>.:TeopHfI opTOMeTpH'IeCRHX,
Il:HHaMH'1eCRHXH HOpMaJIbHblXBblCOT.(TpYll:blUHMI1:rAHH,
BblllYCH86, MocRBa 1951.)
[4] EpeMeeB, B. <1>.,3BOHOB,B. M.: O CHCTeMeBblCOT
HHBeJIHpHOíi:
ceTH CCCP. (TpYll:bl UHMMrAMH, BblIlYCR 96, MOCRna 1953.)
[5] OHTHH,M. M.: BblCOROTO'lHOe
HMBeJIHpOBaHHe.
(Tpy)lbl UHl1l1rAHH, BblllYCR111, MOCHBa1956.)
.

Určení excentr\city alhidády u tacheometrů
Autor odvozuje teoreticky hodnotu excentricity alhidády u tacheometrů - theodolitů a podává návod praktického
provedení s příkladem.
.
Přesných tacheometrů
- theodolitů
se skleněnými
limhy, na příklad "Wild TI",
"Zeiss Theo 030",
používá se často v praxi pro měření vrcholových úhlů
polygonového pořadu. Mnozí praktikové, vedeni snahou o zrychlení měřických
prací, měří tyto úhly
(pokud se nejedná.o
velmi přesná měření) v jediné
poloze dalekohledu
a obyčejně jen ye výjimečných.
případech
překročí dovolenou odchylku· v uzávěru
polygonu. Měří-li se totiž v rovinném terénu a délky
sousedních polygonových
stran jsou přihližně stejné,
jsou strojové chyby, vyjímajíc excentricitu
alhidády,
zanedbatelné.
Je-li v takovém případě překročena
dovolená odchylka, stane se tak vlivem zmíněné excentricity
alhidády.
Průběh této chyby lze ovšem poměrně
snadno zjistit a zavedením oprav z měřeného úhlu
vyloučit. Rovněž v paralaktické
polygonometrň
lze
zjednodušit a za určitých okolností i zpřesnit měření
paralaktického
úhlu měřením ~ jediné poloze dalekohleduza předpokladu,
že zná~e průběh excentricity
alhidády.
Tímto článkem chci praktikům
usnadnit vyšetření
průběhu chyby z excentricity
alhidády,
základě
k,teré mohou zjistit potřebné opravy.

Proložme nyní dalekohled, otočme o 200g a znovu
ostře zaměřmě na zvolený pevný bod. Odečtená
hodnota tohoto směru O2' jest zatížena chybou 02'
Správná ~odnota O2 jest tedy

9A
I
I
I

,
I

O2

= ·o~ -

02

Protože však současně hodnota O2 = 01
200g,
o~ - o = o~
o
200K
o~ - o~ = 200g
20
o~ - 0'1 - 200g

+

0=

+ +
+

2

na

- Teoretický

rozbor

Předpokládejme-nejdříve,
že stroj nemá kolimační
chybu a že osa alhidády jest v rovině záměrné osy.
Alhidáda jest uložena proti limbu excentricky.
Zvolme si nyní pevný bod ve výšce strojového horizontu, na který ostře zaměříme. Odečtená hodnota
-směru na limbové stupnici o~·jest zatížena chybou
.z excentricity
alhidády
01' Správná
hodnota
01
směru jest tedy

oj
J.

02

Obr.1.

.~ Pro každý směr lze tedy určit hodnotu excentricity, neboť v druhé poloze dalekohledu
zaujme ode-
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,A

Fausek:Určení

exCeTtťricit'Y alhidády u tacheometnl

čítácí pomůcka přesně souměrnou
polohu a nahradí tak druhou, diametrální, odečítací' pomůcku.
V případě vyznačeném na obr.
1 je odečítací pomůcka (nonius,
mikroskop) na kolmici k excentricitě S,Sa a chyba z excentricity
dosahuje maxima a minima. Z důvodu zjednodušení je přímka záměrná ztotožněna se spojnicí středu alhidády a nonia.
Obyčejně však má' úhloměrný
stroj kolimační chybu c. V
_prVní poloze dalekohledu při
záměře na bod A bude zatížen
odečtený údaj o~chybou e+c

I

I

I
I

I. poloha
dal.

II. poloha
dal.
2(c

+ Si)

2c

2Si

Si

g

cc

cc

cc

cc

200,0300
210,0300
220,0290
230,0290
240,0280
250,0280
260,0270
270,0260
280,0250
290,0250
300,0240
310,0230
320,0230
330,0220
340,0215
350,0215
360,0210
370,0210
380,0205
390,0210
0,0210
10,0215
20,0220
30,0230
40,0230
50,0240
60,0240
70,0250
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255
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02,5
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+
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Geodetický . obzor
sv. 4/46,(1958) Č. 1
-Zkontrolujeme
správnou hodnotu směru~' bylo-li
v 1. poloze dalekohledu odečteno OgOOeOOce a ve
druhé poloze 200g03eOOce (viz tab. I).
'{Jr

+ o; -

200g

2

o; + e1 + c =

e+c=

2

_

= le50ec

+ 22~r+ 1e27~5 = 1e50cc

OgOOeoOce

Budou-li strojové chyby ~ chyba z excentricity
osy záměrné, chybakolimační,
chyba z naklonění
vodorovné osy dalekohledu - takové v:~likosti, že by
skreslily úhlovou hodnotu víc než excentricita alhidády, zůstane vždy vhodnějším měření v obou polohách dalekohledu. To se ovšem týká měření úhlů
polygonových. S výhodou však vždy můžeme použít
grafikonu oprav excentricity alhidády při přesném
měření paralaktických úhlů pro ,optické určení vzdáleností repetiční metodou.
'

200g

02- 0;-

OgOOeOOee+' 200g03eOOce -200g
2

Také v tomto pipadě lze určit hodnotu chyby
z excentricity e pro různá místa limbové stupnice.
Kolimační chyba c zůstává konstantní, poněvadž zaměřujeme na stejný bod. Provedeme-li rovnoměrné
Poznámka
lektora:
pozorování na limbovém kruhu, má být součet chyb
Jako jiný zcela jednoduchý
způsob zjišťování
z excentricity alhidády nulový, neboť grafickým vychyby z excentricity alhidády můžeme uvést měření
jád~ením těchto chyb je sinusoida souměrná k ose
přímého úhlu, který, si přesně vytyčíme v rovinném
(viz obr. č. 3). Dvojnásobná průměrná hodnota koliterénu
zkoušeným strojem prokládáním dalekohledu,
mační chyby je pak dána průměrem z rozdílů čtenl
abychom
vyloučili kolimační chybu. Způsob je poi Iv prvé a druhé poloze dalekohledu. Odečteme-l,i ji od
psáu
v
každé
rukověti nižší geodesie. Přímý úhel pak
hodnot získaných pomocL vpředu uvedeného vzorce
proměřujeme
pouze v jedné poloze dalekohledu popro jednotlivá místa lini.bového kruhu, dostaneme přístupně na různých místech limbové stupnice.
slušné dvojnásobné chyby z excentricity alhidády.
Rozdíly naměřených úhlových hodnot oproti příNehledíme-li k chybám z odečtení, k chybám z dělení
mému úhlu jsou přímo dvojnásobky příslušných chyh
limbu aj., můžeme chybu kolimační vypočíst též
, z excentricity alhidády, jejichž součet, pokud mějako průměr z extrémních hodnot, vypočtených ze
říme rovnoměrně po celém kruhu, má býti nulový.
vzorce (e
c), jak je znázorněno~ na obr. 3.
Není.li, může být chyba ve vytyčení přímého úhlu.
(c
e max.)
(c
e min.)
O t~m se suadno přesvědčíme, ,jestliže provedeme
c=
2
měření doplňkového úhlu. Není-li vytyčený úhel
přímý, dostaneme součet rozdílů oproti prvému měPraktický
příklad
ření sice stejné velikosti, ale opačného znaménka.
Jest určována chyb~ z excentricity Zeissov~ tacheoJednotlivé průměry z 'Oboutakto provedených měření
metru "Theo 030". Určení chyby z excentril!í.ty alhidávají správné hodnoty chyb z excentricity alhidády
dády provedeme tím způsobem, že zaměříme na
pro příslušná místa limbového kruh~. ~.
pevný bod v obou polohách dalekohledu a odečteme
Dr. M. Wittinger
ohě hodnoty limhu. Z rozdílu určíme hodnotu 2c
2e. Stejným způsobem zjistíme' 2c
2e; ua různýc~ místech limbu.
V
Kolimační chyhu obdržíme jako průměr všech
Parabolický oblouk 526.99:625.724
hodnot 2(c
e;) v třetím sloupci tabulky I. Pro
kontrolu určíme ji též z maxim~lní a minim41ní hod·
Úvodem. V šedesátých letech devatenáctého století b~a za~
noty (u 380g a 180g tabulky 1.)
vedena v Čechách samospráva (autonomie). Stát předal zemi a

+

+

+ +

+

+

+

Geodesie

praxi

+

.

•
2c

=

03e05<e

+ 02e05ce
'
2

=

,\
02e55ce

04ečtením koliniační chyby 2c od měřených hodllot (2c
2ei) zjistím.e chyhp. z e~centricity alhidády
2e. Ze získaných hodnot sestrojíme křivku, ktetá při
pravidelně dělené limbové stupnici má tvar sinuso.idy. Není-li průběh chyby z excentricity alhidády ve
tvaru sinusoidy a .vykazuje-li hruhší nepraviďelnosti
při opakovaných měřeních, jest vzdálenost osy limhu
.! osy alhidády proměnlivá. Takových strojů nemůžeme pou~ít k přesnému určení vodorovných úhlů
v jediné poloze dalekohledu.
,
'
•
Grafikon oprav (viz ohl'. 4), sestrojený z vypočtených hodnot ~, dovoluje pro každou úhlovou hodnotu
odečtenou v 1. poloze dalekohledu rychlé vyhledání
opravy. Byl-li grafikon sestrojen správně, musí platit

+

6~+

e1 + c =

01"

+

02" -

2

200g

okresům ony věci, na kterých neměl eminentni zájem, ale které
vyžadovaly značných finančnich nákladů. Byla to hlavně lfdravotnická péče (humanitní ústavy, nemocnice, chorobince,starobinee, ústavy pro ehoromyslné a pod.), školstvi (obecné, měšťan*é, odborné) a doprava (silnice, mistní dráhy a některé řeky).
. Předmětem našich lÍvah jsou silnice. V roce 1865 bylo v čechách celkem 10 140,896 km silnic. Po 53 letech - v roce 1918,
po první světové válce - jich bylo 27 078,059 km. Přibylo jich
tudíž 16937,163 km. čili 167 %. Průměrný ročni přírůstek činil
tcdy 319,569 km. Dil1ší podrobnosti viz Ing. Dr Kalel Vfllina:
••Tmsování, projektování a stavba silnic". Brno 1921, Sborník
vědeckých příruček 5-7, Osvětové knihkupectvi J. Kajše.
Tento vzestupný rozvoj byl důsledkem neúnavné odborné činnosti ••Technického oddělení pro stavby pozemní, silniční a
mostni" bývalého Zemského výboru českého, který byl jediným
úřadem, ve kterém se soustřeďovala veškerá stavebni činnost
našich samosprávných okresů. Zemští inženýři trasovali skoro
vŠechny okresni silnice. Stáli u kolébky silničniho hospodářství
českého, a znají~ z vlastní, dlouholeté praktické zkušenosti
celou obsáhlou silnični agendu - její přednosti i slabiny - dali
vznik České škole trasérské.
Její bohaté zkušenosti, trasovací metody a udržovací způsohy byly známy i za hranicemi a
staly se vzorem silničním správám i jiných zemi bývalého Rakouska, které zhusta se k ní obracely o radu a pomoc.
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I
K věci. Žemšti inženýři používali skoro výhradně směrových
a výškových oblouků parabolických proto, že se jednak snadno
v poli vytyčovaly ..:.-půlícím způsobem (ohl'. 1,2,3,4) - že jsou
mnohem jednodušši a 'rycWejší nežli vytyčování oblouku
kružnice, že není třeba zaměřovat kolmice a že k prakticky piesnému polnímu výkonu stačí pouze ocelové pásmo a výtyčlfy.
Dále také proto bylo používáno parabolického oblouku, že pozvolna přechází z přímky (tečnyJdo vlastního ?laoblení.
Sledujme na připojeném obrázku S obě křivostní či oskulační
kružnice - vrcholovou i dotykovou! Poloměr vrcholové křivostní kružnice AS ='o AF
FS = parametrlu p, čili průměru vrcholov,ékružnice, mající za střed vrchol paraboly a probíhající ohnis-,
- kem F a dotýkající se řídící přímky ř. Poloměr horní křivostní
kružnice v době dotyku TI je rI = TIS1 == 2T1Ř1, čili rovno
trojnásobné délce normály n zkiácené o poloviční parametr:
3n - p/2.
Tedy přímá trať (tečna) postupuje za bo,lem dotyku TI - sledujíc křivostní kružnicLdotykovoú :- ponenáhlú do vlastního
zaoblení, sIj:oročtyřikrát větší křivosti\a probíhajíc vrcholovou
křivostní kružnicí, přechází opět do spodní křivostní kružnice
dotykové, kterou opouští v bodě dotyku T2, kde p:rechází opět
v přímku (tečnu).
.
Skládá se tudíž parabolický oblouk zásadně ze tří dílů - dvou
krajních, které tvoří ponenáWýpřechod z tečny, tedy přechod:nicové oblouky, a středního, vlastního zaoblení skollb čtyřikrát menšího poloměru. Je tedy parabolický oblouk složen ze
dvou přecbodnic a z hlavního (stř~dního) oblouku.
. Z toho vidíme, že zemští inženýri-projektanti silnic již v druhé
polovici devatenáctého století si byli plně vědomi, že j'l(echod
z přimky (tečny) do oblouku musí být p.ozvolný přechodnicí
a jen výjimečně užívali oblouku kružnice bezpřechodnice.
, Když byla začátkem našefi.o století ustavena ,.Mezináródní
společnost silničních kongresů", vysílal Zelllský, správní, výbor
svoje inž~nýty na všechny mezinárodní kongresy. Z jednání na
tomto mezinárodním fóru vyplývalo, že není vlastně podstatného rozdílu mezi utvářením oblouku na želez'nici a na sil'nici,
kde působí stejné odstředivČjtíly, a proto se začalo i na silnicích
užívat přechodIňcových oblouků. Tak bylo i u nás. Užívali jsme
nadále parabolického oblouku, a kde bylo třeba - jako např.
v točkách - založit kružnicovýublouk, volili jsme vždy za přechodnici kružnici dvojnásobného. poloměru, jak je vyznač,eno na
obr. 6. (Valinova konstrukce.) Ze se u parabolických i kružnicových oblouků q.žívalo již před 50 lety jednostranného sklonu
s převýšením vzbledem k délce poloměru i k předpokládané
průjezdné rychlosti, je samozřejmé a netřeba se o tom blíže zmiňovat.
,
Závěr. Parabolický oblouk plně vyhovuje všem požadavlj:ům
bezpečné a spoleWivéjízdy na silnicích stejně dobře jako oblouk,
kružnice s přechodnicemi, proti němuž však skýtá mnohých
nesporných výhod jak ve vytyčování, tak i ve stavbě. Parabolický oblouk přichází hlavně v úvahu při větším rozevření tečnového polygonu, tedy při menším středovém úhlu, jakož i pii menšíchpoloměrech křivostních dotykových kružnic.
'
Není tudíž tato úvaha jen historického významu" nýbrž sleduje
i praktické výhody parabolických oblouků, které byly v.lně
prokážány výstavbou oněch 17 tisíc kilometri! okresních silnic
v Čechác,h,o nichž je v úvodě zmínka.
Jsem plně přesvědčeh, že naši silniční odhorníci budou ho
opětně a s oblibou užívat při stavbách a rekonstrukcích silnic,
jakmile se prakticky přesvědčí o jeho nesporných výhodách.
Dr Valina

+

jednu základnu voliti tak, aby orientace hyla zaměřena z jejíllO
konce. Označení navrhujeme tak, jak je vyznačeno v náčrtku
a jak hylo dříve často používáno.
Vyvození vzorců:

r Orientace z krajního

bodu polygonového pořadu.

a) Výpočet nepříst.upné vzdálenosti - nepřímé určení délky
polygonové strany. Načrtnutý způsob - základny na různé
strany pořadu - není podmínkou. Není však výhodou volit
druhou základnu prodlouženim prvé, nebóť pak nemáme kontrolu správného měl1eníúhlu ťQ1apráce není o nic rychlejší.

!

.

Geodetické počtářství v praxI

C
Obr. 1.
Zl

•

Z2

•

001,

:}
!

c

C.
J1,B
D ..
Úhly

W3' Ws

měřené základny
měřené úhly
nepřístupná vzdálenost '
(první - poslední polygonová strana)
polygonový bod
•konce základen
nepřístupný bod, ze kterého polygonový
pořad vychází (na kterém končí)

Wz, W1' Ws

se vypočtou:
w3 = 2R Ws

=2R
,

W1'-

Wz

W4 -

Ws

Polygonová strana c sinovou větóu dvakrát:
1!in Wz
smwa
sin 005

C1=Zl-'--

C2

= Z2-'--

sIn Ws

Za správnou hodnotu se považuje laritmetický průměr:
C

=

CI

+ ca
2

b) Výpočet připojovacího úhlu cp (ohl'. 2, 3).
cp
/'IfJ

001

C
,"()~
S

připojovací úhel
pomocný úhel
měřený úhel - orientace
polygonový bod
nepřístupný .bod
orientační bod
vzdálenost z triangulačních údajů nebo z "výpočtu
jižníků a délek".
\

Výpočetní 'postup nepřímého připojení polygonového pořadu
i.
8 návrhem formul.iřů
526.962
Ing. Mi."oslav Jarolím a Ing. Jiří '!rnovský, OÚCK v Plzni

,

Výpočet připojení/polygonového poh.du na nepřístupný trigonometrický (zhušťovací) bod je řešen nejednotně případ od
případu. Každý počtář je nucen vždy znovu si odvozovat potřebné vzorce, sestavit a rýsov"!ftsi sám formulář. Označení měřených
a, počítaných hodnot není obecně zavedeno a z elaborátu není
v~dy na první pohled jasný výpočetní ,postup, a tím i kontrola
výpo~tu je obtížná. Pro celý výpočet jetřeba vyšší kvalifikace
nebo zdlouhavé školení nižších technických kádrů. Pro různost
výpočtů nebyla dosud zavedena jednotná výkonová norma.
Návrh výpočetníhj)
postuJ?.u
Výpočetní postuP. navrhujeme zvlášť pro případ, kdy bylo
,vidět s krajního pi1ygonového bodu na nějaký trigonometrický
bod, a zvlášť pro případ, kdY-viditelnost nebyla ,a bylo nutnO

,

Ip

= 2R -

(w7

+

'IfJ)

Platí pro cp < 2R, což lze vyjádřit: pro orientační směr vlevo
,od strany c ve směru pořadu.
, Pro cp > 2R, neholi, pro orientaci· vpravo od c,ve směru ",pořadu, pl~tí, že určovaný úhel je výplňkový k úhlu výše odvozenému.
cp = 4R - [2R - (W7 +}p)]
cp = 2R
(007
'IfJ)

+

Pomocný úhel

'IfJ

sin'IfJ=
Praktický příklad Viz v tab. 1.

1958/14

+

počítáme ze sinové věty:
c.sinw7,
s

Výpočet nepřímého připojení polygonového pořtJdu
(orientace z posledního PE)
.

+ ,při
-

orientačním směru vpravo od c ve sll).ěrupořadu

při orientačním směru vlevo od c ve směru pořadu

..

Polygonový pořad č. 4 .

Připojovací strana s b;odu 18 na bod '" 35

Vypočetl: Ing. Jarolím

Připojovací úhel n~ bodě ",.35 s bodu 18 na bod '" 15,;4

C.=

\

Náčrt !\ituace:

15(;4

I

613905

t

605365

sin

Ws

0,813942

115,63

sin

003

0,941269

-001 -

Ws

Cl =

~

',1

Zl

642400

~
..

582345',

Zs

118,40

s

w6 =

2R -

004 -

Ws

CI'=

775255

1618765
1480,88

0,792407

,sin'ws

sin

006

0,938330

sin

007

0,563687

' ..

99,99 m
sin Ws' ,
'.
sin 006

Cs =

99,99m

"

rp==-2R± (007

c.sinw7

0,038 06~

SlUtp='--·"

sin Ws
sin 003

Zl'.

Zs'
Cs =

Ws

007

(z~čátek).
ř d
kón~c
po a ~

Ws =,2R

780730

s ~

99,99 m

if ==\15g69~99:'

S

tp

+ tp)

rp = 35g69'99"

24236.

2. Orientace z konce základny.
a) VýpočetnepřístupnévzdlUenosti--obdobně jako odst. la).
Protože je třeba v tomto připaděstranaa"pro
výpočet tp, je pro
Kontrolu výhodné ,vypočítat stranu C jednou /přes 1J:
.

CI

~W2

= a -.-, -

SlUWI

" . sinw}.
Cs=. sin 00,

za

.1,
C

=

CI+CS
I~-

.

a

l.r'
sinw1
=
Zl --o -'-SlUW

s

b) Výpočet připojóvaciho úhlu cp' ,
Z obr. 4:

B

= 2R -

(007

+tp)'

Platí analogicky jako odst. I b) prp B. < 21(; neboli pro ori;nta~i
vlevo od stranyá ve směru pořadu. Pro orientaci vpravo od'
strany a vellměrtlpořadu (B> 2R)úhelvýpl;ňko,:"ý:
t =o=2R

1958/15

+ (w7 + tp)'

\'

Qeodetický"'
8v,4/46. (l~)

Q1)zOl"
Č. 1

Výp()~et nepřímého připojení polygonov~hopořadu
(orientac~ z. konce základny)

Znaménka:
pro

VJ)

(007+

I

"±

.
ční sm ěr vpravo
pro orlenta
'I
od a ve směru poradu
vevQ
.
v

pro ooa:

± ,pro

.
za'kl adnu (s orlentacnrm
sm ěrem ) vlevo
. ti d ,c ve smeru pora du
vpravo
v,

vV

ft

•

Polygonový pořad č. 7

Připojovací strana s hodu f::, 174 na hod 19

c = 60,33 m

Vypočetl: Ing.' Tr~vský

Připojovací úhel na hodě !::.. 174 s hodu f::, 4B3 na hod 19

q; = 152g91'93l\

S

483

r

001

755925

als

599B40

OOa=

644235

=,2R-<OI-<O~

,

Zl

63,25

oo.

751605

<06

ZI·sinOOI

a= -.--

sIn <Oa

=

=2R-oo.-oo.

.
a . sin 007 0,013 OBB
SlnVJ=--s-

q;= 2R ±
± (007+ VJ) ±ooa

začátek
'
(konec) pofadu

+

měřena orientace. Znaménko
platí pro základnu vlev. od c
ve směru pořadn,' -,--pro základnu vPravo.
Praktický příklad víz v tah. 2.

Úhel VJze,vzorce: sin

f{J

=

Celý, :rypočet hyl uspořádán pro počítací stroj do t\vou
formulářů. Jedl(n, víz odst. 1., kde lze vypočítat na jedné
stránce tři. případy, druhý, víz odst. 2., se dvěma případy na
je?né strlÍI}ce.Úprava formulářů a výpočet je jasný z uvede, Inych,vzoru.
Námi navrhované formuláře umožní:
a) jednotnost ve výpočtech nepřímého připojení, a tím i jeho
snadno)! kontrolu,
.
"
h) zavést jednotnou výkonovou normu,
c) výpočet méně kvalifikovanými silami~
d) zkrátit výpočetní dohu- výpočet lze ukončit v případě 1.
za' třicet pět minut, v případě 2~ za čtyřicet pět minut,
(Ústavní norma vOÚGK Plzeň 2 hodiny.)
.
e) použití pro výpočet j~ékoliv nepfístupné vzdálenosti.
II

.sin.(.07
S

PozJámka, recensenta: 'Qstřední správa geod~sie a kartografie
vypracorává návrh tiskopisu pro výpočetní postup nepřímého
pnpojerií polygonovéhopořadu. Nový tiskOpis, který hude slourp = E ± Wa
žit k výpočtu ohou případů u:váděnýc1,J.autory článku, bude
/ rp#;2R±(oo7+VJ)±ooa
sloučen s tiskopisem Geodesie č.87 užívaným při ullčování výšek
signálu a hude vydán,ve sbírce tiskopisl'í Ústiední správy geo·
Znaménko Roo, je závislé! na tom, ~akterou stranu od poly. " desie a kartografie.
gonov6 sttany c byla zvolena ta z!ikladna. z jejíhož konce byla
Připojovací úhel q;:

I
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clodeticky

sv.

obzor

4/46 (1958) č. J

Autoři lIO. čísla Trudů ujali se,velmi náročného a pro karto.
grafii fundamentálně důležitého úkolu: zpracovat s použitím
zkušeností, nashromážděných od vydáni atlasu kartografických
sítí z r. 1949 nový atlas, prohloubený v uvážení všech činitelů
526.9
Herda, M., Herda, J., Stliněk, V. B.
volby zobrazení a obohacený o další modifikace zobrazení, vy·
pracované za poslední léta v CNIIGAiK. Nový atlas z r.'1957
Polygonisace s optickým měřením' délek. SNTL 'Praha 1957,
splňuje zcela daný úkol. Je vynikající uká,zkou aplikace vědecváz. 200 str., 167 obr., 37 tab., cena Kčs 17,60.
kých poznatků pro praxi a v oboru kartografie dokladem závaž, Obsah: Úvod (5 st~.). Dálkoměry se základnou na stanovisku
nosti volby zobrazení při vytvářellí mapy. To nutno zejména
(3 str.). Dálkoměry nitkové, dotykové a diagrall10vé (9 str.).
zdůraznit, neboť nevhodná volba zobrazení může často poškodit
Dálkoměry dvojobrazové (Sl str.). Paralaktické měření délek
mapu stejně nebo i více než některé chyby samotného obsahu.
se z.ákladnovou lati (29 str.). Paralaktické měření délek s' po·
Platí to kupř. o mapách školních nebo o mapách pro širokou
mocnými základnami (11 str.). Prameny chyb (4 str.). Určení
konstant optických dálkoměrů (4 str.). Měření vodorovných •• veřejnost,zobrazujících v malých měřítkách větší části zemského
povrchu, z nichž si uživatel vytváří především představu o konúhlů (20 str.). Polygonové pořady (30 str.). Optické dálkoměry
figuraci a velikosti kontinentů, států atd. Objektivnost takové
v praxi (14 str.). Doslov (4 str.). Seznam literatury (2 str.).
představy závisí především na volbě vhodného kartografického
Tabulky (3 str.).
zobrazení. Na stránkách našeho časopisu ukázal nedávno Ing.
Kniha je velmi dobrým přehledem novodobých dálkoměrů,
.Hašek na důležitost volby zobrazení i na některé nedostatky,
které se používají v běžné praxi. K tomu také slouží velký
jichž se v tomto směru dopouštěla naše kartografie v časové
počet vY9brazení přístroJů i dálkoměrných latí. Autoři podávají
tísni, vyplývající z rozsahu naléhavých úkolů. Nutno ovšem
vyčerpávajícím způsobem téměř vše, čeho je třeba k dokonalé
po právu kvitovat, že jakmile provozní situace dovolila, byla
práci s optickými dálkoměry. Čím jsou přístroJe složitější a čím
nastoupena ve spolupráci s vysokými školami cesta k nápravě
jsou vyšší požadavky. na přesnost měření, tím je třeba důklada lze doufat, že bude vbrzku možno odstranit všechny hrubší
nějších znalostí k dobrému zvládnuti měřické techniky. O to
nedostatky v našich atlasech ina jednotlivých mapách. Trudy
právě ~lo autorům v této práci. Z vlastní bohaté praxe poznali,
IlO budou pří tom neoccnitelnou pomůckou, a proto podáme
že velký počet přesných theodolitů není u,más dostatečně vyo nich krátkou informaci.
užit. Důvody, proč je tomu tak, pramení většinou v malé znaLátka je rozdělena po nutném úvodu do dvou oddílů (1I2 str.)
losti podmínek, které musí být splněny, aby se dosáhlo žádoucí
a 'lIříloh (127 str.). I. oddíl vysvětluje zásady volby zobrazení,
přesnosti. Těchto podmínek je ovšem celá řada. Kniha je za·
II. díl ukazuje' zobrazení, použitelná pro nejčastěji se vyskytu.
měřena k tomu, aby čtenáře upozornila na všil, čeho je třeba
jící atlasové, školní a jiné mapy. Přílohy obsahují tabulky pra·
k úspěšué práci a je přímo příručkou nebo n~vodem k správ·
voúhlých souřadnic pro konstrukci sítí z II. oddílu. Hlavní
nému postupu.
snahou autorů pří přípravě díla bylo odstranit náhodný a často
• Z bohatého materiálu, jehož sebrání trvalo delší dobu, je
nevyhovují~í výběr zobrazení, doporučit vhodná zobrazení pro
zřejmé, že úspěch v optickém měření vyiaduje bud' dlouholeté
nejčastější případy map, umožnit přiměřenou systematičnost
práce nebo důkladnějších teoretických znalostí. Autoři zde
volby zobrazení, a tím i usnadnit užívání map, zjednodušit
usnadňují pracovníkům v optickém měření jejich práci tím, že
technologii sestavování map (a tím i zhospodárnit kartograjim naznačují cestu a upozorňují na úskalí, kde je možno
fickou výrobu).
ztroskotat, jestliže se nepostupuje podle přesně stanoveného
I. oddíl má celkem čtyři hlavy. V 1. hravě jsou nejprve vynávodu. Předností knihy je, že se podrobně zabývá chybami
jmenováhy činitele, působící při volbě zobrazení, tj. v podstatě
a nedostatky latí, které velmi ovlivňují výslednou délku.
poloha a geometrická 'konfigurace zobrazovaného území, vlast·
Mnohé z chyb jsou sice velmi malé, jsou ale systematického
nosti mapy a úkolů, jimž mapa má sloužit. Po přehledném vY7
charakteru, a tím nebezpečněji ohrpžují výsledky v sítích velmi
světlení problematiky volby zobrazení je podrobně probíráno
přesné polygonometrie.
uplatnění jednotlivjch činitelů. Slovní výklady jsou provázeny
Matematické odvozování se omezuje jen na nezbytnou míru,
velmi cennými tabulkami mezných hodnot skreslení v nej.
většinou jsou uváděny jen výsledné vzorce a na podrobnosti je
častějších zobrazeních pro různá území (svět, polokoule, kontiodkaz v literatuře. V příkladech jsou velmi názorně předváděny
nenty atd.) a dále tabulkami typů zobrazení, doporučovaných
velikosti chyb pro různé případy. Kniha může přispět k lepšímu
pro různé možnosti uplatnění jednotlivých činitelů volby zobraosvojení techniky optického měření délek, jehož význam se
zení. 2. až 4. hlava zabývá se podrobně volbou zobrazení pro
dnes rozšiřuje i mimo základní mapovací práce. Optick~ měření
různé.územní celky. Pro SSSR jsou uvažována území od okruhů
délek nabývá stále většího významu v inženýrském stavitelství
až po celý Svaz, pro ostatní svět od větších částí pevnin (kupř.
a je jedním' z prostředků zvyšování efektivnosti geodetické vý·
Záp. Evropa apod.) až po celou Zemi. Všude jsou kromě textu
roby. V tom směru je práce autorů zvlášť záslužná. Kniha otvírá
tabulkami podány přehledy doporučených zobrazení. Celkem
obzor novému druhu literatury, čerpající z praxe. Má tu vý·
e v I. oddíle uvažováno asi 140 zobrazení.
, hodu, že pracovníkům, v praxi poskytuje bezprostředně bohaté
II. oddíl obsahuje vlastní atlas kartografických zobrazení, se·
zkušpnosti ve formě, která je jim nejpříjatelnější. Tuto výhodu'
řazených zase podle zobrazovaných úzeIÍú. Pro některá území
mohou ocenit jen praktici, kteří tyto potřeby znají z vlartní
zkušenosti.
jsou ukázána 2-3 volitelná zobrazení, jinde - kde je volba
jednoduchá - je uvedeno pouze jedno zobrazení. Pro každé
Kniha je doplněna názornými fotografiemi přístrojů a pře·
zobrazení je ukázán nákres sítě poledníků a rovnoběžek s ob·
hlednými obrázky. Autoři se s,nažili dodržet německý způsob
rysy pevnin a s vyznačenými ekvideformátami plošného a maxi·
• označení prvků ve vzorcích, a proto používají označení základ·
II?-álníhoúhlového skreslení. Mimoto je vždy připojen graf nebo
nové lati písmenem b. Tím se také stal<\,že (na str. 100 li dále)
ťabulka délkových skreslení a jsou též přehledně popsány vlast·
pomocnou základnu označují B. To není správné s přihlédnutím
nostizobrazení a jeho použitelnost. Celkem je zde uvedeno
k závazné ČSN 01 1001 - Matematické značky, kde je vy76 zobrazení.
'
slovena zásada, že délky se značí malými a body velkými pís.
meny. Vhodnější by bylo označení písmenem z. Nejednotnost se
Přílohy obsahují tabulky pravoúhlých souřadnic uzlových
projevuje v pojmenování theodolitů, které jsou většinou označobodů geografické sítě pro všechna zobrazení, uvedená ve II.
vány stroji a jinde správně přístroji. Tato Ill~přesnostse běžně
oddíle. Pro příčné Mercatorovo zobrazení a pro Gaussovo zobra·
objevuje v naší geodetické literatuře, ačkoliv ve strojírenství
zení poledníkových pásůelipsoidu jsou uvedeny skutečné hod·
a v geodetické literatuře jinojazyčné se všude používá označení
noty souřadnic na celé metry (Mercatorovo pro rp od 8° do 36°
přístroj. Na str. 172 a 177 kolísají autoři ve formulaci map
po Hl', pro Je od 0° do 7° po 15', Gaussovo pro If od 32° do 80° ,.
malých a středních měřítek. Tato o,ázka ovšem není zatím
po 10', pro Je od 3°30' do 4°30' po 15', u GausseJe počítáno s"po•.
, u nás řešena; měla by být formulována oficiálními ~ísty, aby
užitím běžných zobrazovacích tabulek, sestavených pro konnedocházelo k nedorozumění.
strukci rámců topografických map). Pro ostatní sítě jsou souKnihu vřele doporučuji vŠem v praxi činným geodetům, zeřadniceudány v měřítku I: I mil. (po 2°) resp. I: 10 mil. (po 5~)
jména těm, kteří pracují na podkladech pro výstavbu, při jejím
s, přesno stí na setiny mm. V zkivěru příloh je sestaven ještě
uskutečňování a při zhušťování geodetických sítí pro mapování.
celkový přehled doporučených zobrazení s údaji, kde jsou
v atlase uvedena. ,
.
Krumphanzl
Vidíme, že obsah atlasu je velmi bohatý a vyčerpává komplexně dané thema. Pro informaci nutno ještě dodat, že v atlasu
526.81/.86(084.4)
Ginzburg G. A., Salmanova T. D.
jsou hojně doporučovány modifikace zobrazení, vypracované
Atlas d1ja vybora kartografičeskich proekcij. (Trudy
v CNIIGAiK ve snaze o docílení optimálního splnění požadavků
CNIIGAiK, vyp. 110). Vydal Geodezizdat, Moskva 1957, 239 na mapy. Bylo by jistě příliš odvážné a výrobně neúnosné dostr., 76 kart. sítí a seznamů souřadnic.
poru~ovat i u nás zavedení zobrazovacích způsobů doporučo.
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Geodetický obzor
sv. 4/46 (1958) Č. 1
vaných v atlase. Rozhodně však, bohaté zkušenosti a pracné
3. geometrickofysikální - z astronomickogeodetických sítí
zkoušky, jejichž výsledky atlas shrnuje, ušetří mnoho práce
tíhových měření použitých společně;
našim kartografům a dovolí jim s největším urychlením vyřešit
4. astronomická - z měření preoesní a nutační konstanty,
pro naše potřeby otázku typových zobrazem. K tomu ovšem
parala:x;yMěsíce a nepravidelností v dráze Měsíce.
bude vhodné přibrat i zmíněný již starší atlas kartografických
O prvních třech metodách pouze uveďme, že vyžadují znát
síti."cNIIGAiK z r. 1949, obsahující též původní podoby jednotpříslušné geometrické a fysikální veličiny na celém povrchu
livých zobrazení (zejména nepravých válcových a mnohoZemě včetně oblastí oceánu a moří a že nejpřesnější výsledky
kuželových), takže bude možno dobře zvážit přednosti nových
lze očekávat od metody druhé, ovšem až po zakončení světomodifikací a porovnat s nákladností jejich zavádění.
vého gravimetrického mapování.
Vcelku nutno Trudy 110\ hodnotit jako výborně zpracováné
Astronomické způsoby poskytovaly dCij!udvýsledky menší
dílo o volbě zobrazení, která byla v ka'rtografii do nedávna
přesnosti než první tři metody. Tak na příklad relativní přesnost
leckdy odsunována na vedlejší kálej, třebaže má základní důležitost pro vnitřní hodnotu mapy. Vítáme proto nejen sám ceJlný ,.. určení jmenovatele pólového zploštění z kons~ant precese a nutace je jen asi 1/100 -:- 1/150. Ještě menší přesnost mají odobsah díla, ale i další zasloužené zdůraznění a ocenění matematicko-technické složky kartograťie, tryskající stejně jako v dří-' vození této veličiny z paralaxy Měsíce. Poměrně malá chyba
v paralaxe 0,05", což je asi její současná reálná přesnost, způsoI vějších publikacích sovětských kartografů z upřímné a vedlejšími
buje již relativní chybu ve jmenovateli zploštění 1/75. Rovněž
komplexy nezatížené snahy o přivedení významné činnosti vypřesnost odvození zploštění z nepravidelností pohybu Měsíce je
tváření nových map na úroveň současných vědeckých znalostí
poměrně nízká. Její zvýšení by bylo možné 'pouze při zpřesa výrobních možností. Všem, kdož chtějí mapy dobře dělat
nění reorie pohybu samého Měsíce.
nebo jim dobře rozumět, poskytne popsané dílo mnoho poučení
a pomoci. Inženýrům kartografům pak ~ jistě stane nepostraNový nadějný způsob určení pólového zploštění se naskýtá
z pozorování nepravidelností (dráhových ,odchylek) pohybu
datelnou p0!I!ůckou.
,
Kovařík
umělé družice Země. V zásadě se tento způsob neliší od astronomického způsobu, využívajícího dráhových odchylek Měsíce. Ovšem při využití dráhy umělé družice jsou pro řešení
daleko výhodnější podmínky. Vliv odchylek tvaru Země od
přesného tvaru kulovitého na dráhu umělé družice je značně
větší než je tomu u Měsíce. To znamená, že odchylky od
Význam umělých družic Země z hlediska geodésie
teoretické eliptické dráhy budou dobře charakterisovat
526.1:521.6
odchylky skutečného tvaru Země od tvaru teoretického,
a že te,dy zploštění Země bude lze dostatečně přesně určit.
Povšechně informativní sdělení, které popularisuje význam
Příznivltu okolností též je, že periody drábových odchylek budou
urMlých druiic Ze'mě pro zkoumání azjišiování
tvaru naší
daleko kratší než u Měsíce a že jejich amplitudy se budou moci
planety a řešení jiných geodetických problémů. Vyžádáno redakcí
určit přesněji. Ovšem dosti nepříznivou okolností bude asi
pro čtenáře'Geodetického a, kartografic~ého obzoru.
značná rychlost umělé družice v důsledku její malé vzdálenosti
Geodesiea jí příbuzné vědy, jejichž předmětem studia je Země,
od Země. Její polohy bude pro tyto účely zapotřebí určovat
pracují s celou řadou základních'parametrů či fundamentálních
poměrně velmi přesně a vznikne tudíž velký požadavek na
konstant, spojených se Zemí. Znalost těchto konstant je důležitá
přesnlí určení času.
pro přesná řešení mnoha ~ákladních úloh. Jsou jimi na příklad
Tento způsob v zásadě umožní určit nejen základní tva10vý
charakteristiky tvaru Země - jako pólové a rovníkové zploštění
parametr, tj. pólové zploštění, ale též rovníkové zploštění,
Země, nesymetrie severní a jižní polokoule aj. - dále rozměry
zploštění jednotlivých meridiánů, nesymetrii severní a jižní
Země, absolutní charakteristiky tíhového pIJte, které Země vypolokoule, případně i základní zvlnění geoidlLkontinentálního
tváří, .např. tíhové zr,ychlení na pólu, tíhové zrychlení na rovcharakteru. Je zřejmé, že čím řádově menší je určovaný tvarový
níku apod. Tyto konstanty jsou dnes určovány různými způ.
parametr, tím přesněji a podrobněji se bude muset určovat
soby, vázanými povětšině na měření potřebných geometrických
dráha umělé družice a její odchylky.
a fysikálních veličin v bodech fysického povrchu reálné Země.
Kromě veličin, charakterisujících tvar Země, lze z pozorování
Způsoby, používající pro určem některých z uvedených kondráhy umělé družice Země určit též charakteristiky zemského
stant astronomických pozorování, jsou dnes Ještě málo přesné.
tíhovéltopole. Při dosažení potřebné přesnosti by mohla vznikJe tomu tak především proto, že nejbližší těleso, které pro
nout prakticky velmi cenná metoda, jíž by se podařilo nezávisle
pozorování přichází v úvahu a na jehož pohyb mají tedy
ověřit naši tíhovou soustavu, v níž se zjišťují známon aparaurčované parametry Země znatelný vliv, tj. Měsíc, je od Země
turou v bodech zemského povrchu hodnoty tíhového zrychlerií
póměrně daleko a má, velmi složitý pohyb. Problém pohybu
nebo jeho derivací. V současné době nejsou ještě všechny
Měsíce v gI:avitačním poli Země a ostatních těles naší soustaoblasti' zemského povrchu tíhově prozkoumány; málo provy nebyl dosud exaktně vyřešen. Pro zajímavost jen uveďme,
zkoumány jsou na příklad oblasti velkých oceánů. V tomto
, že teorie pohybu Měsíce je matematicky vyjádřena řadou,
směru by pozorování umělých družic Země mohla podstatně
obsahující stovky členů, z nichž mnohé mají empirický chapřispět k doplnění místních charakteristik tíhového pole a uspíšit
rakter a upravují teorii v soulad s praktickým měřením;
tak zakončení povšechného tíhového měření po 'celé Zemi, jehož
nejpřesnější řešení obsahuje na 1500 členů řady. - Proto
výsledky jsou tolik potřebné pro řešení základních geodetických
astronomických metod bylo možno používat jen pro ověření
problémů, souvisících se správnou orientací zemského elipsoidu ,
výsledků, získaných metodami jinými. A nebylo-li rozporů mev zemském tělese, s odvozením rozměrů obecného zemského
zi těmito výsledky, bylo, možno jen konstatovat, že použité
elipsoidu a absolutním určením plochy geoid~.
astronomické veličiny nejsou pravděpódobně zatíženy podstatnějšími (zvláště systematickými) chybami.
Pečlivé studium dráhy umělé družice dovolí pravděpodobně
Problém by se velice usnadnil, kdyby použité těleso, obíhající
zpřesnit i dosavadní znalosti o rozložení hmoty ve vrchních
kolem Země, relativně velmi málo podléhalo vlivům přitažl\vos.
částech zemské kůry"i když řešení této úlohy není jednoznačné.
ti "cizích" těles, tj. těles mimo naši Zemi, ve srovnání s vlivem
Tato otázka přísluší však spíše geofysice, neboť geodesie může
určovaných konstant. Kromě toho je zapotřebí, aby sama absoJ
v současl}édobě řešit všechny svbúlo~y zcela přesně bez jakýchlutní velikost vlivu Určovaných konstant byla pokud možno velkoliv údajů o stavbě zemské kůry. Udaje o zemské kůře tedy
ká. Potom bychom mohli pečlivým zkoumáním dráhy takového
vůbe~ nepotřebuje, naopak by mohla svými výsledky spíše
tělesa ódvodit zemské,parametry přesněji. To by bylo možno
přispívat ,k jejich určení.
přel1evším tehdy, obíhá-li použité těleso blíže Zemi.
Kromě ověření řady ftindamentálních konstant, spojených
Z této povšechné úvahy vidíme, že umělé družice mohou na8 naší planetou a důležitých pro geodesii, lze umělých družic
hradit Měsíc v těchto určeních velmi dobře. A odtud vyplývá
Země použít i k řešení gepdetických úkolu praktického charak"První široká možnost využití pozorování poloh umělých družic
pro potřeby geodesie.
I
' teru. Především bude možno přesněji vytvořit jednotnou geodetickou soustavu na' společné referenční ploše. Dosud při řešení
Zmíníme se podrobněji o určení konstant. charakterisujících
tohoto problému vznikají značné obtíže, neboť v oblastech
tvar Země. Nejdůležitější z nich je pólové zploštění Země. Dosa·
oceánů a moří nemůžeme konat astronomickogeodetická měření
vadní metody jeho určení byly celkem čtyři:
,
a vytvořit tak v těchto místech astronomickogeodetické sítě.
1. geometrická '-- z astronomickogeodetických sítí, pokrývaTyto oblasti by bylo lze překlenout jakousi prostorovou triangujících pokud možno velkou část zemského povrchu;
lací, přiČemž dva vrcholy trojúhelníka by byty vždy totožny se
2. fysikální - z charakteristik zemského tíhového pole,
dvěma body na zemském povrchu, které chceme polohově spojit,
především z tíhových měření, rovnoměrně pokrývajících pokud
třetím vrcholem by byla "geodetická" družice z obou bodů
možno celý ze!W'kýpovrch;

I
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současně viditelná. Princip této metody je v geodesii znám;
použilo se ho při méně přesných měřeních vzdáleností nebo
směrů. Vzdálenosti mezi body na zemském povrchu bude možno
též určovat ze znám. rychlosti letu umělé družice a z měření
času jejích průchodů.
.
Význam umělých družic jZemě bude dalekosáWý v mnoha
vědníéh oborech, jejichž další rozvoj je podmíněn vývojem
umělých družic Země a kosmických raket. Jejich zdařilé vypuštění v Sovětském svazu v rámci Mezinárodníhogeofysikálniho roku 1957~58 je počátkem nové epochy vědeckého zkoumání a poznávání vesmíru.
'
Milan Burša

i geolo~j.ckéhoa jeho vzdálenost od Varšavy je pouze 35 km.
Prvními přístroji observatoře byly dva pasážníky Askania
70/650, s nimiž bylo v roce 1929 uskutečněno měření rozdílu
zeměpisných délek Borowa Góra - Paříž. Měření provedl Dr
Antoni Czeezott a prof. ,Jan Krassowski. Do počátku 2. světové
války byly ještě postaveny dřevěné observační domky, miry"
sklep pro kyvadlové hodiIJt', sloup na zkoušeč libel a pro observatoř vykoupell pozemek'o celkové výměře 2 ha. To vše bylo
v letech 1944-45 při stálé změně fronty z,velké části zničeno.
Znovuzřízení observatoře po roce 1945připadlo Geodetickému
a kartografickému institutu. Pro nové pasážní přístroje Zeiss
100/1000 byly postaveny stabilní pilíře a plechové ochranné
domky. Každý domek sestávlf ze dvou částí, které je možno od
92 Helmert : 526 sebe vzdálit pomocí el. motorku a tak vytvořit dostatečně šiV červnu 1957 uplynulo 40 let od úmrtí mistra geodesie rokou a prostornou mezeru v poledníku. PH konstrukci ochranných domků byly polským geodetům vzorem poledníkové domky
Friedricha Roberta Helmerta (* 31. 7. 1843, t 15. 6.1917). Je
Geodetického institutu v Postupimi. Do konce roku 1955 byly
nutno čas od času vzpomenout na vynikající osobnosti minupostaveny pavilony pro vedoucího observatoře, pro stálého dolosti, neboť jejich činnost i práce mohou být vzorem pro žijící
zorce a pro přítomné obsctvátory. Téhož roku byl ředitelem
generaci. Již v 16 letech vstupuje mladý Helmertdo polytechobservatoře jmenován doc.'-lng. Dr Blažej Dulián, který je čs.
nické školy v Drážďanech. V roce 1868 získává doktorský titul
geodetům znám z mnoha článků uveřejňovaných v časopise
a Vroce 1872je jmenován řádným profesorem na technické škole
Geodezja i Kartografia. Jeho způsob stanovení nepravidelnosti
v Cáchách. Po smrti generála Bayera je jmenován ředitelem
čepů točné osy přístroje WT4 bude použit i li nás v úpravě Ing.
pruského geodetického ústavu a konečně v roce 1887 ředitelem
Adámka. V roce 1956 byl pozemek observatoře zvětšen o dalších
géodetického institutu v Postupimi a současně profesorem na
1,5 ha. V roce 1957'bylo přistoupeno ke dvoustrannému stano.filosofickéfakultě berlínské university.
Helmert zasáhl svou vědeckou činností téměř do všech spec. vení rozdílů zeměpisných délek. základních bodů. Pracovník
observatoře Doc. Ing. Dr Julian Radecki založil určení na příjmu
oborů geodesie. V oblasti vyšŠí geodesie se zajisté nenajde
všech dobře slyšitelných časových radiotelegrafických signálů
geodet, který by ve svých studiích nevyšel z prací Helmertových
rytmických a anglického typu, čímž v celku jednoduchý proa zltjména z jeho velkého dvoustranného díla nazvaného "Die
blém'značně zkomplikoval. Cesk6slovenský způsob založený na
mathematischen und physikalischen Thcorien der hoherf'n Geo·
příjmu jednoho nepřetržitého signálu pro určení rozdílu země·
di~e".
pisné délky Pecný - Borowa Góra v roce 1957 se nepodařilo
bohužel prosadit, poněvadž polští geodeti nebyli vybaveni
registračním relé na příjem krátkých impulsů permanentního
signálu. V tomto rpce bude na observatoři zahájeno měření
zemského magnetismu a měření zemské tíže. V současné době
pokračuje rozvoj observatoře na Borowe Góře dále. Letos byly
postaveny piIíře pro WT4, jimiž bude měřena zeměpisná délka
metodou Cingerovou. Jiná astronomická měření jsou projektována v nejbližší době pomocí přístroje "triangastr" podle ná" vrhu In~. Dr. Zbigniewa Czerskiego a doc. Jeczyho Jasnorzewskiego. Perspektivně se počítá též se zavedením šířkové služby.
To je krátká historie vzniku a současného stavu geodetické
a astronomické observatoře na Borowé GÓře. O stavbě geodetické observatoře na Pecném. přineseme krátkou zprávu v některém z příštích čísel.
Dr Lukeš
J

t

Helmert je pochován na hřbitově v těsné blízkosti postupimského geodetického ústavu, který svou bezpříkladnou činností
tolik proslavil. Záslužnou práci Helmertovu bude na věky při.
pomínat Helmertova
věž, centrální geodetický bod německých
triangulací. (Viz obr.)
t Dr Lukeš
Ástronomicko-geodetická observatoř na Borowé Góře
526.6:522.1(438)
V polském časopise Przegllld geodezyjny podává doc. Ing ..
Stanislav Kryňski, ředitel Geodetického a kartografického institutu krátkou historii astronomícké a geodetické observ~toře na
Borowé GÓře.Poněvadž před rokem schválil předseda Ustřední
správy geodesie a kartografie úvodní projekt a letos technický
projekt na výstavbu podobné observatoře naPecném u Ondřejova, budou čtenáře našeho časopisu 'zajisté zajímat osudy a zařízení podobného ústavu v bratrském Polsku.
Observatoř na Borowé Góře vznikla již v roce 1928, když se
bod Borowa Góra stal základním bodem tzv. varšavského polygonu. Poloha observatoře je výhodná z Wediska geofysikálního

Vliv větru na měření času
529.7:551.55
V čísle 5/1957 časopisu Vermessungs-technik pokračuje H.
Kriiger, observátor postupimského geodetického ústavu ve
svých úvahách o vlivu větru na měření času průchodním strojem
v poledník u. Srovnává pozorování s podobnými, které v Tokiu
vykonal Miyadi a v Leningradě Dolgov. Ukázalo se, že zatím
cc větry ve směru severozápadním jsou téměř bez vlivu na měřenou korekci na místní čas (nebo na zeměpisnou délku), je vliv
větru ve směru východozápadním dosti značný a kolísá v rozmezí až ±12 ms. Tato hodnota není tak malá, aby se mohla
zanedbat, zejména dnes, kdy je nutno přesnost měření času
dále stupňovat. H. Kriiger uvádí dva příklady z nejbližší minulosti. Vliv směru a síly větru se poměrně málo projevil při měření
rozdílu zeměpisných délek Pecný - Potsdam v roce 1955,
poněvadž ve všech společných 11 o1servačních nocích nebýl
mezi větry na obou stanicích žádn~ rozdíl. Zato při určení
Potsdam - Budapešť bylo v Budapešti bezvětří, kdežto v Postupimí vanul dosti značný vítr různých směrů. Tento rozdíl je
tudíž zatížen systematickou chybou z vlivu směru a síly větru.
Na základě těchto zjištění, v nichž H. Kriiger dále pokračuje,
bude nutno měřit směr a sílu větru nejen na stálých stanicích
časové služby, ale i při měření zeměpisné šířky, délky a astronomických azimutů na Laplaceových bodech. Tento požadavek
se snadno splní instalací vhodného anemometru. Prof. Dr
Reicheneder, ředitel postupimského ústavu pronesl odvážnou
myšlenku, zda vliv větru není možno považovat za dynamický
v tom smyslu, že přemísťováním vzdušných mas vzniká odchylka tížnice, která jednou zeměpisnou délku zvětšuje a po
druhé zmenšuje. Také skutečnost, že vliv východních větrů je
větší než vliv větrů západních, se dá takto vysvětlit. Neboť
východní větry a zemská rotace 'proti sobě namířené musí mít
větší působnost než západní větry a zemská rotace, které jako
stejnoměrně působící síly mají menší vliv.
Na geodetické observatoři na Pecném bude vliv větru také
studován.
t Dr Lukeš
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lací daného problému, zdůrazněním jádra řešení, jasným vysvětlením postupu a co nejjednodušším jeho provedením.
Ob~a~.čiIl;nosti~ubilan,tovy by nebyl úp,lný, kdybychom se
nezmmIl!.~ Jeho pusobem v redakční radě našeho časopisu, kde
zasedal JIZod roku 1926 a systematicky dbalo zvýšení úrovně
publikovaných prací. Svoji snahu o rozkvět naší geodesie a kartografie uplatňuje účinně v Geodeti(ko-geofysikální komisi a
Kartografickém kabinetu při Československé akademii věd.
Svou prací ve vědeckých institucích umo?nil vyřešit řadu problémů, souvisících s budováním geodetických a mapovacích
základů ČSR. Za tuto činnost byl v roce 1955 jmenován "doktorem technických věd" podle nového řádu pro udělování vědeckých
hodností.
Profesor Fiala má nesporné zásluhy o rozvoj a budování zeměměřického studia na našich vysokých školách. V období, kdy
byl děkanem zeměměřické fakulty, podařilo se - díky jeho
úzké spolupráci se zástupci zeměměřické praxe - uskutečnit
dávné snahy o prohloubení a rozšíření našeho studia.
Kjeho osobním vlastnostem patří neobyčejná píle a houževnatost v práci, skromnost a ušlechtilost v jednání, spojená se vzácným smyslem pro pravdu..a spravedlnost. Příznačné je jeho
sociální cítění, které vždy projevoval praktickou činností.
Proto má profesor Fiala tolik přátel mezi svými spolupracovníky a žáky, jichž vychoval za svého padesátiletého působení na
vysoké škole veliký počet. Loňského roku se vzdal své učitelské
činnosti, ale vědecky pracuje stále. Je tělesně a duševně svěží a .
- podle vlastních slov - chce "i nadále pracovat všude tam, kde
toho rozvoj naší geodesie a kartografie bude JfOtřebovat".
K tomu mu přejeme, aby si zachoval pevné zdraví a svými bohatými vědomostmi a zkušenostmi pomáhal dále československé
geodesii a kartografii.
Jan Kašpar

Sedmdesát pět let
profesora dr. tech. věd Františka Fialy

Zpráva z konference o inženýrské geodesii v Bratislavě
526 :624/628:061.3(

Náš jubilant se narodil 12. ledna 1883 v Bílku u Chotěboře
Vysokoškolská studia konal na České technice a na Karlově uni:
versitě v Praze. Od roku 1906 působil jako asistent v ústavú
praktick~ !íeometrie pod vedením profesora Josefa Petříka, který
mu umozml dlouhodobý studijní pobyt v Paříži' zde poslouchal
u vyni~ajících pr?fesorů speciální přednášky' z diferenciální
geometrie, mechamky a nomografie~V roce 1911 získal hodnost
doktor~ technických věd ~ později se habilitoval pro obor vyšší
g.eodesIe. roce 1927 byl Jmenován profesorem pro obor geodeSIe, geodetIckého počtářství a kartografie na nynější zeměměřické fakultě Českého vysokého učení technického v Praze
tehdy Vysoké škole speciálních nauk. Od té doby působil n~
této škole v různých funkcích až do dneška. *)
Dlouholetá pedagogická činnost profesora dr tech. věd Franti.ška Fialy s.ezrcadlí v dlouhé řadě jeho prací, monografií a učebmc z geodetIckého počtářství a vyšší geodesie. V neposlední řadě
je d!už~o ocenit je~o ~růkopnickou činnost v oboru nomografie
a zeJmena matematIcke kartografie. O profesoru Fialovi je možno
plným právem tvrdit, že je naším předním odborníkem
pro matematickou kartografii a její využití v geodesii.
J eho pří~l~večná píle p~inesla ovoce i v poslední době. Ve svých
sedmdesatI letech rozvmul své bohaté vědecké i učitelské zkušenosti a vydal tiskem svou stěžejní práci "Mat'matická kartografie". (Nakl. ČSAV,Praha 1955.) Tato kniha se používá jako celostá,tní vysokoškolská učebnice a patří nesporně mezi nejlepší
prace ~ohoto druhu. Má význam nejen pro vysokoškolské stu~e~tY,Jako výborná pomůcka, ale také pro zeměměřické a jiné
mze~yry, kartografy a geografy v technické praxi. O její vědecke hodnotě, původním zpracování a praktickém významu
svědčí též to, že v současné době vychází též v německém jazyce
pod. názvem "Malhematische Kartographie" (Verlag Technik,
Berlm 1957). Ve vědeckých a odbornÝch kruzích u nás i v ci.ině
v~blldila pozornost jeho původní publikace "Konformní zobrazení
eltpsoídu na elipsoid sjinými konslantami"(Zeměměřický
sborník,
Praha 1953).
Všechny jeho práce se vyznačují vysokou vědeckou úrovní
a po stránce didaktické vynikají matematicky přesnou formu-

v:

~
Podrobnosti jeho životní dráhy a plodné prá~e vědecké
a učitelské do jeho sedmdesátin byly popsány v našem časopise
(č. 4., roč. 1953.)
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Vědecká technická společnost pro stavebnictví při SAV uspořádala ve dnech 26.-27. 9~ 1957 v Bratislavě první konferenci
o inženýrské geodesii. Tato konference byla skutečně první toho
druhu v ~aší republice a hned úvodem je možno říci, že se velmi
zdařila. Učast našich milých přátel z Polska, Maďarska a NDR
,dodávala váhu této konferenci.
Již themata přednášek byla velmi vhodně volena, neboť podstatnou částí dnešní investiční výstavby jsou jak vodní díla,
tak i výstavba sídlišť. První den byly na programu geodetické
práce při vÝstavbě vodních děl, druhý den geodetické práce při
výstavbě sídlišť.
První přednáška prof. Ing. Dr Danišoviče "Geodetické podklady pro projekt vodního díla na Dunaji" vzbudila velký zájem.
Zvláště zaujal geodetický průzkum, z něhož vyplývá potřeba
sjednocení dosavadních nejednotných zobrazovacích soustav
i nejednotných výškových základů v ČSR, Maďarsku, Rakousku
podél celého povodí Dunaje. V přednášce bylo rovněž upozorněno na potřebu vvsoké přesnosti pevných výškových bodů, na
důležítost leteckých fotosnímků, na použitelnost starších geodetickÝch děl a samozřejmě na význam přesných geodetických
podkladů současného ~tavu.
'
Přednáška Ing. Dr J elínka "Vytyčování vodních staveb"
se zabývala výčtem a rozsahem zeměměřických prací při
vodních dílech. Zajímavá bvla data o přesnosti ve vrstevnicových plánech, která má velký význam pro výpočet kubatur ..
Autor nastínil šíři otázek, které mají být v brzké době rozřešeny pro lepší organisaci geodetických prací i pro zdokonalení
jejich technické úrovně.
Další přednáška Ing. Marčáka: "Měření deformací vodních
staveb geodetickými metoda1nÍ" pojednávala o závažných
otázkách, Ijež byly předmětem diskusí, kterých se zúčastnili
i zahraniční delegáti. Přednášející vyložil principy jednotlivých
geodetických metod (velmi přesná nivelace, metoda trigonometrická a měření na záměl'nou přímku), jejich přednosti
i dosud dosahované přesnosti. Zajímavé bylo sdělení výsledků
z některých prací, zvlášť při trigonometrickém měření na Oravské přehradě.
Výborným doplňkem k této přednášce byla delší přednáška
Dr Hajdy a Ing. BoHa o nových přístrojích na měření vertikálních a horizontálních posunů vyvinutých u nás. Pracovníci
laboratoře měřících přístrojů SAV se pochlubili svým novým
přístrojem zv. pendametrem na měření pohybů přehrady kyvadly. Z dosavadních výsledků měření ve Vírské přehradě
a v přehradě u Slap lze usuzovat na vyšší přesnost než poskytuje
kyvadlo Huggenbergerovo. Dále byla předvedena aparatura
pro hydrostatickou nivelaci na principu hadicové vodováhy.
Přesnost čtení je zde záručena optickým systémem na setiny
milimetru. K těmto úspěchům jim upřímně blahopřejeme.
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Diskuse k předneseným referátům byla velmi živá; zvlášť
Návody spÍňajú úlohu, pre ktorú sú napísané. Pre druhé
bylo poukázáno na to, že na některých úsecích geodetické práce
vydanie publikácie, ktoré bude pravdepodobne čoskoro aktunestačí dosavadní kriteria přesnosti stanovená původně jen
álne, bude treba podla mojej mienky vykonať úpravy z ktorých
pro katastrální mapy.
uvádzam:
I. Vynechať v návode všeobecný postup riešenia úloh (je
Druhý den byl zahájen přednáškou Ing. Dr Nykodyma na
uvádzaný v prednáškach a v učebniciach).
.
thema: "Projekční techníka silničních staveb a terénních úprav
'2. Vytýčiť postup riešenia úlohy v jednotlivých bodoch na
na sídlištích" .. Tato P!ednáškll, měla ukázat geodetům velkou
konkrétnom príklade (číselné alebo grafické vypracovanie) tak,
spojitost mezi geodetickými podklady, projektem a vytyčoaby úloha vypracovaná v návode bola vzorom riešenia (tak
váním. Tento úmysl se přednášejícímu zdařil jen částečně, proako je napr. vypracovaná úloha topografický stereometer).
tože zašel do přílišných podrobností. Zaujal jen začátek
. 3. V úloh~ zakreslenie objektu do meračskej snímky použiť
a závěrečná kapitola o terénních úpravách, která měla být pozhladiska fotogrametrie inštruktívnejší prípad.
drobnější.
4. Na miesto state - Letecká meračská snímka doporučujem
Poslední,přednáška Ing. Dr Krumphanzla:
"Zásady pro
vytyčování sídlišť", byla velmi přehledná, přesvědčivá a ;in-, .za,l:adenie úlohy - Grafické vyhodnotenie pozemnej stereostruktivní. Autor pojednal zvlášť podrobně o hodnocení geode- fotogrametrie (normálny a stočený prípad). Je to úloha velmi
inštruktívna a nevyžaduje si zvláštne prístrojové vybavenie.
tických podkladů pro projekty, o potřebě prověřování poloho5. V stati snímkové triangulácie doplp.iť.PJlstUpaerotriangupisné i výškopisné části zastavovacích plánů a projektů, podlácie na multiplexe s grafickým a počtárskyrrl:vyrovnaním.
kladů to pro vytyčování. V další části upozornil na některé
Tlač a grafická úpravll. publikácie je velmi pekná. Obrázky
způsoby vytyčování zástavby ve stavebních mezerách, vytyčosú starostlivo vypracované. Aj tlač prílohovej časti s fotování sídlišť s p~ipojením .na zastavěnou část obce a konečně
vytyčování volně umístěného sídliště. Přednáška byla dopro- • grafiami je dobrá. Publikácia je tlačeuá ofsetom.
vázena velmi názornými obrazy a výkresy.
In~. Petráš, SVŠT Bratislava
Jaký zájem vzbudila tato přednesená themata, bylo vidět
z toho, ~e se ani na všechny přihlášené diskutující nedostalo.
150 let U. S. Coast and Geodetic Svvey
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Nejvíce se diskutovalo o nezbytné přesnosti jak v geodetických
10.·.března-tohoto roku uplynulo právě 150 let od okamžiku,
podkladech, tak ve vytyčování, o nutn(lsti prohloubení geodekdy tehdejší president Spojených států severoamerických Thotických rozborů pro územní plány v zájmu větší ekonomie při
mas'Jefferson podepsal zákon o zřízení ústa-vu pro vyměřování
řešení komunikací a výškového zastavění, a hlavně o potřebě
nových instrukcí pro polohopisné a výškopisné podklady .tech- :e.ohřežíSurvey of Coast. To byl původní název ústavu. Hlavním
nických děl.
posláním ústavu bylo pořídit mapy pobřeží a tím zajistit bez.
•
Všechny náměty z diskusí byly. shrnuty do' resoluce, jé]'íž pečnost plavby obchodních ,lodí.
Prvním .veďoucím tohoto ústavu byl ~výcarský inženýr
projednávání bylo velmi živé. V resoluci se zvlášť doporučuje
zpracování výsledků nivelací .1,?ývalýchvodnich dru.žlltev pro- Ferdinand ll.. Hasler, který studoval s C. F. Gaussem v Giittingen a po celý život si s ním dopisoval.
výzkum zemětřesné oblasti na Zitném ostrově; nezbytnost ma.V roce 1876 dostal ústav další úkol a sice transkontinentální
pování ve velkých měřítkách pro investiční výstavbu; brzké
triangulací spojit oba oceány. V důsledku toho přijal nové
uspořádání společné pracovní schůzky všeeh složek, které se
jméno Coast and Geodetic Survey.
zabývají měřením deformací vodních děl; pro rok 1958 se naDo.počátku 20. století byla uskutečněna dvě stupňová měření
vrhuje svolání konference, která by byla věnována:
v rovnoběžce a v' poledníku. Řetězec podél rovlloběžky 30° sea) problematice mapování ve velkých měřítkách,
b) výškovým úpravám terénu;.
verní šířky o délce 40° obsahoval 10 geodetických základen
a body, na nichž bylo astronomicky měřeno; celkem 109 šířek,
konečně v poslední řadě byla navrhována ještě těsnější spolu37 délek a 73 azimutů. Řetězec podél východního amerického
práce a výměna zkušeností mezi geodety lido-vědemokratických
pobřeží mezi 30° a 45° sev. šířky obsahoval 109 stanic azimutostátů.
vých, 17 délkových a 55 azimutových. Převážně na základě
Závěrem nutno gratulovat slovenským geodetům k tomu,
těchto měření stanovil Hayford konstanty svého elipsoidu.
že první pochopili potřebu předávání zkušeností formou konfeDalším úsekem bylo pořízení jednotné trigonometrické a výšrence, kde si lze současně zkušenosti ověřovat a porovnávat.
kové sítě. Celé území Spojených států bylo pokryto trojúhelVýsledky této konference neJze tedy hledat jen v resoluci, ale
níkovými řetězci, které probíhaly převážně ve směru poledníků
každý z nás účastníků si odvezl cenné poznatky, které účinně
a rovnoběžek a byly vyrovnány způsobem Dr W. Bowieho.
uplatní ve své každodenní práci. Všichni doufáme, že i v Praze
Dnešní zhušťovací síť pokrývá asi 30 % země a obsahuje
se konečně najde v rámci ČSAV forma pro organisaci země400 000. výškových bodů a 158 000 bodů trigonometrických.
měřické práce a pořádání konferencí, které nám pomohou jistě
Kromě základních geodetických prací a mapování všeho druhu
lépe spoll1zajišťovat investiční výstavbu v naší vlasti.
spadá do kompetence ústavu též měření geofysikální zejména
Ing. L. Janoušek
magnetická, kyvadlová a gravimetrická. Dnes má ústav asi
2000 zaměstnanců, 17 vyměřovacích parníků, 9 magnetických
526.918
Jeřábek O., Šmidrkal J.
observatoří, 2 Šířkové.služby, několik varovacích služeb před
zemětřesením a před mořskými příboji a konečně 13 podřízených
. Návody ke cVlCenímz fotogrametrie. Státní nakladatelství
technické literatury ~ Praha 1957, strán 97, óbr. 50, príloh 8 so institucí.
V současné době je ředitelem ústavu admirál H. Arnold Karo,
17 vyobrazeniami.
což souvisí zajisté s tím, že v poslední válce byly na ústav přePublikácia; ktorej autormi sú odborní asistenti zememeračskej
neseny také úkoly vojenské.
t Dr Lukeš
fakulty ČVUT, má za ciel prispieť ku skvalitneniu výuky fotogrametrie po praktickej stránke. Pomerne vysoké počty poslucháčov na vysokých školách si vynútili potrebu tohto návodu,
ZK sNTL a ZK FIS oznamují, že
pretože cvičenia pre nie velmi bohaté inštrumentárium musia
sa robiť aj prcd odprednášaním prislušnej látky a obyčajne
III. REPRESENTAČNÍ PLES TECHNIKŮ
v cyklickej ;l:lÍmene.
se
koná
v pátek 31. ledna 1958 ve 20,30 hodih ve všech
Náplň publikácie je ov'plyvnená prístrojovým vybavením
sálech sjezdového paláce J:'arku kultury a od~echu J. Fulaboratória fůtbgrametrie na ČVUT, no aj tak móže poslúžiť
číka v Praze. K tanci hrají K. Vlach, J. Procházka,
ako učebná pomocka pre cvičenia z fotogrametrie 'aj na iných
G. Brom, K. Krautgartner, Z. Barták a J. Zelinka.
vysokých školách a prípadne tiež na zememeračských prieVstupenky od 10. .ledna v předprodejích.
myslovkách.
Autori vypracovali 20 úloh, takže poslucháči po praktickej
stránke sa oboznámia skoro s celým obsahom náplne prednášok
Závodní výbor ROH
pozemnej a leteckej fotogrametrie. Uvediem niektoré úlohy:
zeměm~řickéfakulty ČVUTv Praze
Určenie prv-kov vnútornej orientácie, meranie snímkových
pořádá dne 10. února 1958
súradníc, stereoskopické pozorovanie a meranie, meranie na
stereokomparátore, :POlnépráce pri pozemnej fotogrametrii.
IV. REPRESENTAČNí PLES ZEMĚMĚŘIČŮ
Z leteckej fotogrametrie sú to najma tieto úlohy: Čítanie aJd.asive všech sálech Obecního domu.
fikácia leteckých snímok, plán snímkového letu, grafické Metódy
K tanci hrají orchestry Vlastímila Kloce a Zdeňka Bartáka ,
leteckej fotogrametrie a obkreslovač leteckých snímok, prePředtančení, Česká beseda
kreslenieleteckých snímok a fotoplány, pozorovanie snírrio-kpod
Začátek v 20,30 - konec ve 3 hod.
Vstupné 16 Kč
stereoskopom, multiplex, top.ografický stereometer, snímkové
Vstupenky
u
pokladny
Obecního.
domu
a ve vrátnici
trian~lácie.
fakulty. Místenky žádejte písemně u kulturního referenta
Vzhladom na stále častejšiu požiadavku stavebnej projekčnej
ZV ROH na adresu: zeměměřická fakulta ČVUT Praha I,
praxe, treba uvítať zaradenie úlohy - Zakreslenie objektu
Husova 5.
do meračskej snímky.
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