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Nejsou-li kladeny příliš vysoké požailavlqJ na přesnost orientace geodetických měření, lze provést orientaci
měřením na Slunce, při čemž \stačí použít jednodJuchých prostředků, method a pomůcek. Ušetří se tím mnoho
času a finančních prostředků tam, kde pro geodetickou orientaci podrobných měření by bylo nutno $tavět nákladné sigruilisační stavby.
\

Astronomickou orientaci geodetick,ých měření provádíme zpravidla jen v základní trigonometrické síti,
neboť přesná astronomická měření vyžadují zvláštních strojů, zařízení, tabulek a dosti slóžitých výpočtů. Orientaci trigonometrických sítí niŽŠích řádů
a měření polygonových odvozujeme postupně geode.tickým měřením z orientaoe základní trigonometrické
sítě. V praxi však mohou nastat případy, kdy orientace polygonového nebo jiného podrobného měření
směrovým připojením na trigonometrickou síť by byla
velmi nákladná. Na příklad pro lesní hospodářský plán
je nutno zaměřit zalesněný prostor, ve kterém byla
sice dříve provedena triangulace do V. řádu, ale signalisační stavby byly z větší části, nebo všechny vůbec, odstraněny. Připojení polygonové sítě co do polohy je jednoduché; směrové připojení však vyžaduje
vysokých a nákladných signalisačních staveb. Někdy
je potřebí zaměřit polygonový pořad mezi dvěma danými, nesignalisovanými trigonometrickými body, při
čemž geodetická orientace na jiné dané body není
možna vůbec, jindy je dán jen je9iný trigonmnetrický
bod. A přece i v takových případech musí být snahou
zeměměřiče pořad s -dostatečnou přesností orientovat.
Jedním ·z prostředků orientace měření je magnetka,
jejíž přesnost však většinou nevyhoví požadavkům,
které na měření kladem~.
. Orientaci první' polygonové strany (rayonu) provádíme tím, že k vypoětenému směrníku (jižníku)
z počátečního bodu pořadu na některý jiný daný bod
připo~teme měřený vrcholový úhel. Vypočtený směrník mezi dvěma danými trigonometrickými body má
chybu nepatrnou: Katastrální instrukce A· předpisuje
pro polygonové měření stroj, umožňující přesné čtení
úhlů na 2(}" a tedy orientace první polygonové strany
je dovolena s chybou asi 20". Je-li žádána jen taková
přesnost a vyžaduje-li geodetická orientace velkého
nákladu, lze provést orientaci J.l.stronomicky měřením
na Slunce. Provedeme to při polygonovém měření a
geodetickou. orientaci nahradíme měřením astronomickým. Mimo to je možno orientovat libovolný směr
:nebo polygonovou stranu, n~koli jen tu, která vychází
z daného bodu.

astronomické (Dr E. B uch a r: Měření azimutů na
území ČSR, Praha 1941, str. 20), a tedy:
Ag

o

Aa

+ 10".

(1)

Pro orientaci měření a výpočet souřadnic potřebujeme směrníky (jižníky). Směrník (J se rovná geodetickému azímutu, zvětšenému o konvergenci O a

změnu směru pro zobrazení v rovině ~. Toto ~ je však
při kratších stranách prakticky rovno nule, a tedy
(obr. 1):
(J

=Ag+O.

Uvážíme-li rovnici (1), je:
(J

= Au

+ O + 10"

(2)

Určíme-li tedy ve vzorci (2) konvergenci C a astronomický azimut Au, můžeme vypočítat směrník (jižník) strany PO-P1•
Konvergenci v jednotné čs. trigonometrické síti počítáme podle vzorců uvedených v katastrální instrukci
A, vydání z r. 1932. V novém vydání z r. 1940 jsou
vzorce vypuštěny, a proto je uvedeme:

O=D'-y,
tgD'

=JL.
x

y, x jsou pravoúhlé rovinné souřadnice stanoviště;
sin a . sin D. SIn a = k onst.
sin y = -----,
cos U
.

= 0,50 4 3"t 889
fo

D = D' . ~š
' ~š
= konat. = 1,02048657.
SIn o
sIn o
Astronomický a geodetický azimut jistého směru se
U je sférická šířka na Gaussově kouli, kterou naod sebe liší vlivem tížnicové odchylky a chyb geodejdeme
v tabulkách zobrazení pro· zeměpisnou· šířku
tického i astronomického měřenL Měřením astronostanoviště '1', odsunutou ze speciální .mapy.
mických azímutů v čs. trigonometrické síti bylo proNa četných trigonometrických bodech, jakož i pro
kázáno, že tato síť je stočena asi o 10" ve směru p0hybu hodinových ručiček. Geodetické azimuty jednot- •rohy listů katastrální mapy a triangulačních listů •
nékatastrální
sítě jsou průměrně o 10" větší než je konvergence vypočtena v triangulačním operátu.
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Změnu konvergence mezi dvěma blízkými body (jako
kontrolní výpočet) stačí počítat z přibližného vzorce
L1 C = L1 A". sin ({J,
kde L1 A je rozdíl ZeIl1ěpisných délek ve vteřinách.
Zeměpisné souřadnice stanoviště zjistíme ze speciální
mapy.
K měření astronomického azimutu použijeme universální theodolit, na př. Wildův T 2, který je velmi
často používán pro polygonové měření. Stroj je pro
astronomická měření vybaven okulárem pro strmé
záměry, případně také sázecí libelou. Čtení stroje je
na 1" nebo 2", alhidádová libela má přesnost 20" pro
2 mm, sázecí libela 5" pro 2 mm. Tento nebo podobný
stroj je ve výbavě skoro .každé kanceláře nebo úřadu,
provádějících podrobné měření.
Další nutnou výbavou je přesný kapesní chronometr. Dnes je radiopřijímač skoro v každém místě
a tedy zjištění chyby chronometru srovnáváním údajů
chronometru s časovými signály nečiní potíží. Z toho
důvodu není k méně přesnému astronomickému měření
nutný velký chronometr, ale dostačí chronometr kapesní nebo i přesné kapesní hodinky, jež s časovými
signály porovnáme pokud možno často.
Stanice Praha vysílá signál' šesti teček, z nichž po, slední značí správný čas, takže můžeme sledovat chronometr po 5 vteřin. Signály jsou vysílány ráno, v poledne a večer s přesností 0,2 vteřiny. Radiové stanice
námořních států vysílají obvykle časové signály několikrát za: den na krátkých vlnách. Chybu chronometru zjistíme před i po měření a interpolací opravu
chronometru pro okamžik pozorování. Chronometr
nařizujeme zpravidla podle středoevropského času.
Používal jsem po jeden rok kapesní chronometr švýcarské firmy Paul Buhré, velký'asi tak jako známé
železničářské hodinky, který měl chod velmi pravidelný a výborně se osvědčil.
Nejvhodnější methodou je určení astronomického
azimutu z hodinového úhlu slunce, které můžeme konat
současně s polygonovým nebo jiným podrobným měřením. Měříme buď:
a) jen okamžik odtržení pobybujícího se Slunce od
svislé niti nitkového !kříŽ€a jeho výškový úhel,
b) nebo dotyk i odtržení Slunce od svislé niti.

aby čtení bylo rovnoměrně rozloženo na kruhu k vyloučení chyb v dělení kruhu a znovu urovnat stroj.
Měření se tím ovšem trochu prodlouží.
Chceme-li zjistit průchod středu Slunce svislou nití
nitkového kříže, musíme měřit dotyk i odtržení. Nastavíme svislou nit před pohybující se Slunce a čteme
na chronometru čas, kdyse sluneční disk dotkne niti.
Potom čteme údaj horizontálního kruhu a čekáme při
nezměněné. poloze dalekohledu ve směru horizontálním
(výškově opravujeme podle změny výšky Slunce) na
okamžik odtržení Slunce od svislé niti, který opět
čteme na chronometru. Průměr obou časů dává okamžik :průchodu středu Slunce svislou nití. Po proložení
dalekohledu zaměříme stejným způsobem na Slunce a
potom opět na pozemní značku. Pro VÝpoČetazimutu
nemusíme znát a tedy ani měřit výškový úhel (neuvažujeme-li refrakci), což je značnou výhodou.
Nevýhodou je, že měření trvá mnohem déle- (čekáme
2-3 minuty mezi dotykem a odtržením), a že dotyk

se dost špatně určuje: nitkový kříž není totiž proti
obloze při zacloněném dalekohledu dost jasný. Naproti tomu při odtržení vidíme tmavý nitkový kříž na
jasném Slunci a okamžik odtržení lze dobře určit. zaměření 6 serií dotyku i odtržení trvá asi 40 minut.
Při měření je velmi důležité, a,by stroj byl urovnán
s největší možnou pečlivostí, pó případě použijeme
sázecí libely a čteme v okamžiku měření oba konce
libely. Při výpočtech pak uvažujeme opravu ze sklonu
točné osy dalekohledu podte vzorce:

Pozorování vykonáme tímto způsobem: Po centro- '
O = i .tg lX
vání a přesném urovnání stroje na stanovišti zamě- kde i je úhel ,který svírá točná osa dalekohledu s voříme dalekohled do směru, jehož azimut chceme zjistit
dorovnou rovinou a lX výškový úhel. Oprava je kladná,
a čteme údaj horizontálního kruhu. Potom zaměřime
je-li levý konec točné osy dalekohledu výše.' Protože
na Slunce. V případě, že měříme jen odtržení Slunce, chyba' roste s tangentou výškového úhlu, musíme zepřečte figurant na znamení »teď!« okamžik odtržení
jména při větších výškách Slunce zvláště pečlivě urovna chronometru na desetinu sekundy. Potom čteme návat stroj nebo použít sázecí libelu. Při menších
údaj horizontálního a vertikálního kruhu stroje. Tím výškách Slunce se nepi"esné urovnání tolik neprojeví.
je první měření skončeno. Proložíme dalekohled a měDalším nutným předpokhldem dobrého výsledku je
ření opakujeme. Slunce mezitím uběhne další kus na správné přečtení okamžiku pozorování na chronometru
své dráze. Zaměříme dalekohledem na pohybující se a zjištění opravy chronometru podle radiových časoSlunce a čekáme znovu na okamžik odtržení Slunce vých signálů ..
od svislé niti a čteme horizontální a vertikální kruh.
Pro zvýšení přesnosti měření a pohodlnější pozoroVertikální kruh postačí čísti jen přibližně, asi na 1'. vání konstruoval holandský profesdr R. Roelofs
Potom zaměříme znovu do směru, jehož azimut zjiš- zvláštní \nástavec, který Sé, připevňuje na trubici daťujeme a čteme údaj horizontálního kruhu. Kromě lekohledu před objektiv stroje,podobně jako u dvojzvýšení přesnosti je to kontrola, že se nezměnilo po- obrazových dálkoměrů. Vpředu se nástavec uzavírá
stavení stroje během měření. Tím jsme změřili jednu
zeleným filtrem. V nástavci jsou 2 malé hranoly v taserii. Měření 6 takových serií trvá asi 20 minut. Před
kové vzájemné poloze, že vytvoří' v okuláru 4 ohrazy
každou serií můžeme přetočit horizontální kruh tak,
Slunce podle obr. 2. Obrazy Slunce se přehývají a
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vytvářejí světlý zelený kříž (na obrázku nešrafovaná část), který je místem pointace. To má několik
výhod: vysokou přesnost v pointflci, žádnou osobní
chybu v měření dotyku, vlákna nitkového 'kříže jsou
jasně viditelná na obrazech Slunce. Další výhodou je,
že korekce azimutu na střed Slunce, o které se zmíníme při výpočtech, je nezávislá na zdánlivém poloměru Slunce, ale je rovna polovině lámavého úhlu
hranolů, dělené cosinem pozorované výšky Slunce.
Adjustování přístroje je snadné: přístroj nasadíme
před·objektiv, zaměříme na Slunce a otáčíme přístrojem tak dlouho, až jasný, světle zelený ~říž je rovnoběžný s nitkovým křížem theodolitu. Nyní utáhneme
připevňovací šroub a stroj je připraven k pozorování.
Malá chyba při této adjustaci má tentýž vliy jako
kolimačni chyba a je proto vyloučena při prolůžení
dalekohledu. Pro pozorování pozemních bodů se hranoly a filtr odklopí stranou. Přístroj lze nasadit na
př. na Wildův theodolit T'2. ťR. R oe I o f s: »A new
Device ~or Solar Observations«, Bulletin géodésique
č. 6, roč. 1947.)
Při měření na Slunce. měříme vlastně horizontální
úhel mezi Sluncem a směrem, jehož azimut chceme
určit, v zaznamenaném' časovém okamžiku. Z tohoto
času určíme hodinový úhel Slunce tj který je dán
pravým místním časem slunečním P, zmenšeným 012
hod. Správný středoevropský čas (SEČ) průchodu
nebo odtržení získáme tím, že údaj, který jsme čtli na
chronometru, opravíme o chy,bu chronometru. Připojením opravy 4min ( -15°)
dostaneme místní' střední
čas S (kulminace, Slunce se liší o 4 minuty na každý
stupeň zeměpisné délky; A zjistíme ze speciální mapy).
Pravý místní čas sluneční P dostaneme, připočteme~li
k místnímu střednímu času časovou rovnici R:

P=S+R
Časovou rovnici pro okamžik pozorování najdeme
interpolací v astronomických .tabulkách (efemeridách), kde jsou údaje zpravidla pro světový čas SČ,
t. j. středn'l čas greenwichský. Pro interpolaci v tabulkách zmenšíme proto údaje o 1 hodinu, neboť
SČ= sEč -1

hod.

Po převedení pravého místního času P do úhlové
míry dostaneme hodinový úhel t ze vztahu

t = P-1800.
Odchýlku Slunce z roviny místního poledníku
počítáme podle vzorce:
sin t
t g w ----------- sin cp cos t - cos cp tg

w

o

Ve vzorci znamená 'P zeměpísnou šířku stanoviště,
.kterou jsme určili ze speciální mapy a <5 deklinaci
Slunce, kterou pro okamžik pozorování najdeme interpolací v astronomických tabulkách.
Azimut Slunce Ao je roven:
.A - 180{)
°Ao = 1800

-w

+w

{

pro

dopolední }
• lpozoroVání.
odpoledni

Připočteme-li (odečteme-li) změřený úhel mezi
Sluncem a pozemním cílení y, dostaneme hledaný azimut směru na pozemní cíl:
Aa =Ao±

y

Pro snadnější výpočet je výhódné určit čtení na
horizontálním kruhu theodolitu, příslušné astronomickému jihu v okamžiku pozorování, které označme
s, čtení na kruhu při zaměření na Slunce označme 1':

s = l' ±w

dopolední }
. .
•
pozorovam;
odpoledm

pro {

(3)

Čtení na horizontálním kruhu, příslušné astronomickému severu, je potom:
S=8-1800

./

Je-li průměr čtení na pozemní cíl aj je astronomický
azímut směru na pozemni cíl Aa:
Aa=a-S.
Hodnotyw, J, t se vztahují na střed Slunce. Měříme-Íi' jen odtržení (okraj Slunce), musíme výsledek
opravit o opravu na střed Slunce podle vzorce:

r" je zdánlivý poloměr Slunce, který pro den měření
najdeme v tabulkách, a je měřený
Slunce.
Potom vzorce (3) mají tvar:
S-1'±w+v
-

výškový

úhel

pro dopolední pozorování
.
{ l"r::l odpolední pozorování.

Podrobnější vysvětlení, odvození vzorců a vzory
vVpočtů najde čtenář na př. v článku prof Ing'. :qr
Čechury: zaměření a výpočet magnetické dekHn"lie,
»Hornický věstník« roč. 1931 nebo v učebnicích astronomie.
Pro 1Wžnévýpočty azimutu z průchodu Slunce stačí
»Hvězdář8ká ročenka« pro př;slušný rok. Nevýhodou
její je, že neuvádí časovou rovnici ani pravý čas.
Pravý čas nutnó poěítat jako rozdíl hvězdnÝ čas minus rektascence. Ročen1m neuvádí také zdánlivÝ lY}loměl' Slunce. potřebný při vVpočtech, kdvž bylo měřpno'
jen odtržení, ani změny deklinace. rektascl'mce, takže
výpořet je zdlouhav", Mnohem oohodln~iší jsou efemeridy Astronomi,českii ežefr0dnik SSSR, Nautical
Almanac nebo Connaissance des temps.
Výnočty ll':mořádáme ve formuláři a zručný počtář
vypočte !'erii 6 azimutů i se všemi vedlejšími výpočty
za 4-5 hodin.
Z uvedeného je patrrio, že k měření a výpočtu
astronomického azimutu (a tedy k astro"omieké
orientaci geodetických měření) je mimo obvyklou výstroj zapotřebí jen hranol pro strmé záměry se clonou,
kapesní chronometr a efemeridy.
Přesnost mě;;ení,: Prof. Roelofs uvádí při použití
popsaného nástavce a theodolitu WiIdova T 2 střední
chybu jednoho pozorování hodnotou ± 4",9 a střední
chvbu pzim"tu. ""l'\~č·eT)f.h":>;.~ <lAr;e4 m~řoní -+- 1".7.
To je vnitřní přesnost. Vnější přesnost udává střední
chybou ± 2,"9.
Ve 127 autorem měřených jednoduchých seriích po
6 azimutech, provedených theodolitem se čtením od-·
hadem na 2", jehož dalekohled nebyl ani prokladný
ani pře~l"dnÝ, aJhi0ádové l'b"lv (kř;7ové) o citliv'1sti
l' a 2' pro 2 mm byla průměrná střední chyba (vnitřní přesnost) -+- 3",7. Oprava ze sklonu točné osy da-
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lekohledu byla při tom zanedbána (stroj neměl sázecí
libelu).
Na četných bodech byl znám geodetický azimut.
Při porovnání výsledků jasně vystoupil nepříznivý
vliv málo citlivých libel, zvláště při větších výškách
Slunce, takže průměrný rozdíl astronomického a geo·
detického měření byl skoro 1'. Libely nebylo možno
vyměnit, proto při dalších pozorováních byl stroj
zvláště pečlivě urovnáván a měřeno pokud možno při
menších výškách Slunce.. Průměrná .hodnota rozdílů

10/37 (1949) číslo II

klesla potom na 14". V této chybě jsou obsaženy chyby měí'ení, vliv ržnicových odchylek a hlavně vliv
,nepřesného urovnání stroje podle málo citlivých libeJ:.
Při použití přesnějšího stroje s mnohem citlivějšími
libelami (Wild T 2 nebo jiný podobný stroj) lze očekávat celkovou chybu ve vyp6Čteném směrníku (jižníku) asi 5"-10", cOž úplně postačí ke geodetické
orientaci měření polygonových, místních trigonometrických sítí atd. a ušetří někdy hOdně času a finančních prostředků.

l1Iětení místních tratí metbodou polární.
Dvojobrazové dálkoměry (samoredukční i neredukující)
znamenají velký pnnos zeměměřictví. Autor
vykonal v r. 1948, za pomoci spoluzaměstna'MŮ býv. katastrálního měřického úřadu v Děčíně, zkušební polární měření dálkoměrem se zvláštní úpravou latě v obtíbtých starých částech města. Výsledkem byl až trojnásobný výkon proti metodě ortogonální. Podle zíSkaných zkušeností vynikají
přednosti po.lárního měření
tím více v místech, ve kterých se ortogonální metoda stává obtíbwu. V článku je podáno několik poznámek
k metodě.
.

Přesnost nových map (respektive měřítko, v jakém
mají býti mapy vyhotoveny) je v poslední době často
předmětem diskusí. Mapám velkých měřítek (1 : 1000
a 1: 2000) je vytýkána nákladnost, Kromě toho však
je uvažována i okolnost, že v dohledné době nelze
počítati s dokončením souvislého mapování ve zmíněných větších měřítkách a 'V některých prostorech
státu by bylo takovéto mapování nehospodárné. Lze
proto právem předpokládati, že se zřetelem na hospodárnost a účelnost jakož i na brzké vybudování· jednotného mapového díla bude použito měřítka menšího (patrně 1 : 5.000). Jen určité části území státu
- zejména zastavěné a k zastavění určené části· (stavební obvody) - budou zobrazovány zpravidla v měřítku větším t. j. 1 : 1000 nebo 1 : 2000.
K snížení nákladnosti při mapování ve větším měřítku dospějeme jednak zlepšením pracovní organisace a výcvikem perSonálu, jednak zlepšením vybavení polních skupin (přesvědčili jsme se, že na př.
jenom použitím motocyklu se při mnoha pracích dosáhne výkonu i dvojnásobného), zejména pak zlepše~
ním pracovních metod. Na tuto třetí možnost je třeba
zaostřit pozorování.
Velmi slibnou se ukazuje do budoucna metoda fotogrametrická. Avšak i v dosavadních metodách se naleznou - a pro dnešní stav prací mají význam - zdokonalení, třeba na pohled ne tak slibná.
V minulém roce jsem se věnova.l zkoumání polární
metody a její aplikace pro místní trať. Koncem roku
jsme pak provedli v· Děčíně zkoušku, která nejenom
prokázala správnost mých úvah, ale ukázala výsledky
nad očekávání. Na základě této zkoušky byl podán
ministerstvu financí návrh na úřední vyzkoušení a
zavedení metody při obnovení pozemkového katastru.
Ke zkoušce došlo koncem dubna t. r. Přesto, že se
pracovalo s Ímprovisací latě a v bloku úzkém, který
,právě proto nebyl zdaleka optímální pro polárni metodu, ukázal se rovněž pěkný výsledek. Bylo uměřeno
v oddílu, sestávajícím' z 2 zaměstnanců odborných a
3 figurantů, 20 parcel a % ha za 9 hodin. Tento vý:sledek obstál v soutěži s maximálním výkonem po-

daným skupinou, která tentýž blok měřila ortogonálně
asi 10 h., neboť nezaujatému pozorovateli nemohla
uniknout větší elegance, lehkost a pohodlnost měření
polárního ve srovnání s ortogonálním - přes nedokonalost improvisace latě.
'
Min. financí dalo zhotovit prototyp latě, takže lze
míti za to, že bude metoda přijata.
Při rozboru polární metody vycházel jsem ze základních .úkonů, to jest:
1. volby měř. bodů,
2. postavení stroje (centrování, horizontování a
orientace) ,
3. přistavení latě,
4. zamíření a odečtení prvků,
5. zapsání prvků do zápisníku,
6. vedení polního náčrtu,
7. oměřováni.
Úkony ad 2, 4, 5 a 7 se nemohou v místní trati lišit
od úkonů této metody v trati polní. Alespoň ne podstatně. Za to úkony 1. a 3. hudou, vzhledem na odlišný charakter detailních bodů, odlišné. Zejména to
platí o přistavování latě.!) Kdežto podrobné body
v 'polní trati vyžadují převážně postavení latě na bod,
vyžadují body v místní trati přistavování latě k bodu.
Soustředil jsem proto veškerou pozornost na tento
zásadní rozdíl a zkonstruoval jsem si po vyzkoušení
několika alternativ ímprovisaci -latě, jak je dále p0psána.
Zkouška pak dokázala, že celá problematičnost
aplikace polární metody pro místní trať skutečně
tkví v tomto třetím úkonu.
Konstrukce latě je velmi jednoduchá. Mechanjsuje
princip dávno známý a při měření používaný, to jest
představování latě před bod a doměřování představené vzdálenosti.
Sestává z latě se stupnicí, přišroubované na koncích k válcové tyči, která se může posouvat a otáčet
1) Volba měř. bodu je celkem stejná. Volíme body pokud možno výše položené (balkony, ploché střechy, okna
v poschodí a pod.).
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v objímce odstavovací tyče. Délka odstavovací tyče je
vyjádřena posunutím nonía na lati. Odstavovací tyč
je. otáčivá ve válcové objímce, sPojené osou
objímkou hranatou, která se posouvá po podpěrné tyči. Osa
spojující objímky je v těžišti latě a vzdálena 1 m od
konce odetavovací tyče. Na konci odstavovaci tyče je
pak kloubově připojena tyč provažovací, která slouží
k provážení bodu a změření výšky bodu. Je to vysouvaci tyč podobná nohám stativu fotoaparátu s dělením. Na cdstavovací tyči je jednoduchý zaměřovač
(kolimátor), jehož osa je mírně růmoběžná k ose
tyče v rovině kolmé na stupnici, a ~ z toho důvodu,
aby měHč, je-li lať zamířena na stroj, viděl také na
bod, v němž je lať přiložena. Je tak dána možnost
kontroly zamíření latě:
Orga,nisace práce a pracovního postupu, jak byla
volena při zkušebních měřeních je tato:
Pracovní oddíl sestává: 1. z vedoucího oddílu (to
jest zacvičený zkušenější pom<><;nýtechnik nebo inženýr), 2. ~ měřiče (pomocného technika, který se naučil odečítat nonius a stavět a obsluhovat stroj),
3. z 3 figurantů (jeden k lati, dva k oměřováni).
1. Vedoucí oddílu
rekognoskuje
blok, určuje
stanoviska, vede polní náčrt a dirig1,lje všechny pomQCllíky.Polní náčrt ovšem nevyhotovuje pracně jako
při metodě ortogonální, nýbrž připraví si před měřenim v tužCe polní náčrt zvětšením podle kat. mapy
a doplní ~j podle vyšetření komise; případně by bylo
vhodné použít přímo náčrtkůkomise,
vyhotovených
ovšem na manualovém papíru. Tyto náčrtky mohou
býti předem připraveny a očíslovány pro celé zaměřované ~mí.
.Zvětšení obyčejným redukčním pravítkem netrvá pro blok o 20 parcelách a asi 1 ha déle
než '1h až 1 hodinu. Do takto připraveného náčrtku
~pisuje vedoucí oddílu čísla měř. bodů, číslapodrob~
ných bodů a oměrné míry.
~. Měřič přenáší, centruje, horizontuje a orientuje
stroj, načež zaměřuje a odečítá prvky, na lati. Nejdříve vždy kontroluje, je-li lať zamířeha, pak odečte
vzdálenost, kterou si okamžik zapamatuje, zatím co
nastavuje nitkový kříž na koncový bod odstavovací
tyče, v němž je lať přiložena k bodu. Pak dá .pokyn
pomocníkovi. zatím co tento přechází na další bod,
zapíše vzdálenost a' odečte a zapíše úhly. Občas si
zkontroluje
(nejlépe po každé desítce bodů) čísla
v souhlase s vedoucím a překontroluje orienta.ei. V případě, že pomoeník u latě nemůže lať zamířit, diriguje
si zamíření latě.

s

3. Pomocník u latě staví lať tak, aby se dotýkala
koncem odstavova,cí tyče zaměřovaného bodu. Bod
nízký (sokl) prováží provaŽ(}vací tyčí. Lať zamíří na
dalekohled stroje. V případě, že se měření použije též
pro výškové určení bodů, nastavuje bud' lať tak,· aby
provažovací tyč byla vysunuta na výšku stroje, nebo
pomocí této tyče odečte výškuzan1ěřovaného
bodu
nad zemí. Latě může být použito i k měření některých
nepřístupných bodů lze-li ji k takovým bodům z okna
nebo vikýře přistavit. Měřič si ji sám v takovém případě řídí do směru. Pro body; které vyžadují postavení na bod (mezníky, měř. body atd.), použijeme
podpěrné tyče, na níž je krabicová libela, místo prov/1ŽOvacÍ,Lať se tak lépe volně držÍ, Odečtenou vzdálenost je však nutno o 1 m zmenšit. Případně lze na

lati připojit příklorpný nonius o tento 1 m posunutý
oproti původním. Vedoucí oddílu je neustále v b1í~
kosti pomocníka s latí. Může tedy kdykoliv v obtížnějším případě poradtt jak lať přidržet, odsadit, natočit a pod.
Pokud se tyče přesnosti, nutno poznamenat, že
není třeba úzkostlivě měřit. Je nutno jen dodržet dvě
hlavní zásady:
1. Aby vzdálenost orientačního bodu od. stanoviska
byla pokud možná yětší než nejdelší vzdálenost p0drobného bodu.
2. Aby lať byla zamířena na dalekohled stroje (a
to zejména rovina jdoucí osou odstaVovací tyče kolmo
na stupnici) (20 setinných .minut ve vychýlení způsobí chybu 1 cm na 100 m).
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Obr. 1. a - lat. b'- válcová
d - podpěrná

tyč, c - odsazovaci
tyč, e - provažovací tyč.

tyč,

Naznačeným použitím latě i organisaci práce nejsou
vypočteny všechny možnosti metody.2) Spoléhám, že
praxe bude Výmluvnější. Zde mi nejde tak o to, p0ukázat na ně, jako spíše o jiJ;loUskutečnost, při měření polních skupin velmi palčivou - to jest přílišnou
závislost ..na figura.ntech.
Podle dosavadních zvyklostí se pracuje v oddílech
o 1 technikovi a 4' figuťantech. V celku je to značné
množství figurantů, kteří, poněvadž jde o přechodné
zaměsthání, se velmi těžce získávají. Kromě toho při
ortogonální metodě se mění jejich potřeba při různých úkonech. Tak na př. při rekognoskaci není třeba
žádného, při vytyčování stačí dva, při měření je třeba
čtyř a při· oměřování stačí opět dva. Nelze ovšem
figuranty propouštět na dobu, kdy nejsou plně zaměstnáni, ani nelze od nich ·požadovat, aby za tento
čas nepožadovali plat; kdy není jejich vinou, nejsou-li
plně využiti.
Podle zkušenoslj s polární metodou lze tento palčivý problém vyřešit. Poněvadž úkony při polární metodě, při nichž není třeba figurantů - to jest. příprava náčrtu a zápisníku, rekognoskace, adjustace
náčrtu a zápÍ,$Í1íku- vyžadují asi stejnou pracovní
,

I

2) Na př. možnost současného výškového měření, měření vé svahov:itém terénu atd.
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dobu jednoho zaměstnance, jako měřické prá~ pranadbytek. Poněvadž však vynesení bodů si vyžádá jen
covního oddílu, lze použít pro 2 vedoucí týž společný asi % času potřebného k zobrazení (% trvá kontrola
oddíl (1 měřiče s 3 figuranty a jedním strojem) .. oměrných spojovánt a 1/5 výtah), lze dobrou orZískáme tím jednak plné pracovní zařazení figuganísací využít koordinatografu
pro 4 až 5 pramntů a jednak se zbavíme závíslosti odborných techcovníků, A poněvadž vedle zobrazení jsou tu ještě
nických- sil na figurantech. Dosud, vzhledem na to, že \jiné práce a části území - zejména v zarostlých mísnebylo možno na několik dní propustit figuranty, ne- tech - budou měřeny ortogonálně - 'a búdou tedy
mohli zaměstnanci dostat v létě dovolenou. Při navrzobrazovány pravítky, bude i dosavadní počet koordihovaném řešení mohou se, však 'vždy zaměstnanci ma- natografů přechódně postačující, zvláště při řádně
jící společný pracovní oddíl na dovolené vystřidat.
organisované a plánované práci v kanceláři. Výtky,
A toto pokládáme - vedle finančních a časových
které se proti metodě staví - jako na příklad piky
úspor, vedle rohodlnosti a elegance ,.- za další přínos
po koordinatografu nebo jiné uspořádání analytickémetody ve prospěch zvýšení produktivity měřické
ho výpočtu výměr skupin - nepokládám za tak výpráce.
znamné, aby mohly zabránit uvedení metody v život.
Měřením ovšem nekončí vyhotovení mapy. Jsou tu
Přál bych, si (a snad se to poda~í), aby se metoda
'dále práce zobrazovací. K zobrazení je třeba nutně
brzo prakticky použila, přes těžkoSti, kt~ré se při vypolárních koordinatografů,
kterých, bohužel, není hotovování prototypu vyskytly.

Analytický výpočet výměr skupin na listech katas:rálních map dosavadnim způsobem z měr naměřených
v přírodě je neúčelný a zdlouhavý. Navrhovaný způsob přináší urychlení a při tom nesnižuje přesnost výpočtu jednotlivých parcel a jejich dílů.
'
Základní myšlenka. Výměry skupin na listu mapy
se vypočítají z pravoúhlých souřadnic lomových
. bbdů z á k r e s u skupiny; tyto souřadnice se odměří
na listu mapy pomocí velkého pravoúhlého koordinatografu 1) "
Přesnost v odměření souřadnic na koordinatogratu.

Uvažuje se měřítko 1 : 1000. Při nanášení souřadnic
možno na odečítacím bubínku nastaviti ještě hodnotu
2 cm, t. j. pětinu nejmenšího dílku o velikosti 0,8 mm.
Stroj i na tento posun citlivě reaguje, jak možno
.zjistiti pozorováním pohybu pomocí odečítací lupy.
Při odměřování souřadnic na listu mapy se body nastavují pomocí odečítací lupy asi 5násobného zvětšení
do kroužku .er = 0,3 mm, který se jeví v lupě asi
.fO =1,5 mm.
Při odměřování možno počítati s toutéž přesností
jako při nanášení (t. j. 2 cm), jde-li o odečítání bodů
s listu mapy, který nebyl s koordinatografu sňat a
jde-li o piky přiměřeně jemné. Při opětovném nastavení listu mapy pod koordinatograf pomocí rohů
sekčního rámce (což bude obvyklý případ) je při nejmenším přesnost ± 5 až ± 8 cm u piky (závisí na
velikosti piky) a ± 10 cm u liniamentu (závisí na
síle, ostrosti čáry a tvaru lomu zákresu), v obou případech při pečlivém nastavení rohů sekčního rámce.2)
Možno tedy pomocí koordinatografu odměřiti rychle
souřadnice kteréhokoli bodu zákresu na listu mapy
při nejmenším s přesností ± 10 cm v měřítku 1 : 1000.
postup. Na vyhotoveném listu mapy se vyznačí
/ hranice skupin tím, že se tužkou' zakroužkují a očislu1) Myslí se zde poslední typ koordinatografu

fy Co-

radí.
'2) Z důvodu nutnosti

opětovného nastavování listů
mapy pod koordinatograf pro popisovaný postup a
u okrajových sekcí pro případ dalšího zobrazování (souvislé zobrazení) se navrhuje vyznačovati rohy sekcí
i čtvercové sítě způsobem:
1

-j-

jí všechny lomovébody,
pOClnaje na každém listu
číslem 1, vyjma polygonové a jiné měřické body,
u nichž už jsou známy souřadnice; tyto podrží svá
čísla.
Do formuláře pro analytický výpočet skupin se předepíše průběh skupin vypsáním čísel lomových bodů.
Pro rozlišení se body číslované na každém listu od
jedničky píší tužkou, čísla bodů, u nichž jsou souřadniCe známy, se píší inkoustem. Rovněž známé soufud·
nicese přímo vypíší inkoustem.
Pro volbu skupin, co se týče velikosti, platí zásady
instrukce A. Při tom nutno sledovati požadav~, aby
hranice skupin probíhaly po čarách, které mají co
nejméně lomO\;ých bodu. Není rozhodující, jakým způsobem tyto hranice byly zaměřeny, n e b o ť o d p adá předpis
příčinků.
Takto připravený list mapy se nastaví pod koordinathgraf a provede se ,pečlivé odměření souřadnic a
současně tužkou jejich d:pis do formuláře pro analitický výpočet. U bodů, u nichž jsou' souřadnice již
vypsány, je odměření jen kontrolní.
Po odměření souřadnic všech bodů skupiny se provede lwntrola tím, že se nastavují odměřené souřad·
nice na stupnicích koordinatografu a kontroluje se
poloha kroužku v odečítací lupě vzhledem k zákresu
lomového bodu.
Výměry skupin se počítají z takto získaných souřadnic obvyklým způsobem na počítacím stroji. výpočet podle E1lingova schematu bude o něco jednodušší, neboť u skupin se nevyskytují střídavá znaménka u souřadnic vrcholů, tak Jako u některých
příčinků, jichž hraníce přecházejí měřickou přímku.

Použití. Uvedený postup se podobá výpočtu výměr '
skupin grafickým 2fpůsobem. Proti tomuto, způsobu
, je zde výhoda větší přesnosti a větší rychlosti, neboť
není nutno prováděti přeměnu obrazců.
Aby byla vyloučena chyba ve výrriěře katastrálního
území následkem chybného zákresu katastrální hra-
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nice, postupuje se po obvodě katastrálního území
buď obvyklým způsobem, ·t. j. za použití v přírodě
nametených čísel, :kdy je moŽnost kontroly mezi vypočtenými příčinky a planimetrováním zákresu, nebo
se výměra katastrálního území určí výpočtem ze souřadnic bodů katastrální hranice jako plocha mnohoúhelníka.
•
Uvnitř katastrálního území se výměry skupin určí
ze souřadnic odměřených na koordinatografu podle
popsaného postupu. Na tomtéž listu možno navržený
způsob kombinovati podle potřeby se· způsoby dosud
()bvyklými.
•
Odůvodnění methody. Výměry jednotlivých parcel
a jejich dílů se určují, jak dosud praxe ukazuje, skoro
vesměs ze zákresů.3) Stejně tak možno ze zákresu
určiti i výměru souboru parcel, t. j. výměru skupiny,
je-li možno použíti methody dostatečně rychlé a přesnější,4) než je přesnost způsobů, kterými obvykle zjišťujeme výměry jednotlivých parcel. Výpočet výměr

skupin z měr naměřených v přírodě je zdlouhavý a
vzhledem k tomu, že dosažená veliká přesnost je pro
výpočet jednotlivých parcel ze zákresu nevyužita, je
neúčelný.
Popsaný způsob neposkytuje' možnost kontroly zákresu planimetrováním vypočtených příČinků. Význam
této námitky nutno však -opraviti následující úvahou.
Učiňme předpoklad, že při pečlivém odměření souřadnic, které kontrolujeme zpětným postupem, jak
bylo zpředu popsáno, se dá vyloučiti možnost hrubé
chyby v odměření souřadnic a tím ve výpočtu výměry' skupiny. Dále si představme, že hranice mezi
dvěma skupinami je na mapě v určitém úseku chybně
zohrazena (na obr. mezi skupinami f. a II. v úseku
a-b má jíti správně pO tečkované čáře).
Plocha skupiny PEJ kterou určíme navrhovaným
způsobem ze zákresu, bude rovna součtu PE = P34
P35 + ... + P3SJ kde P jsou výměry parcel (dílů) určené rovněž ze zákresu. Podobně platí, že PIl = Pll5
Pus
P~012' Tyto rovnice platí p!,?to, že výmě-

+
+ ... +

+

+
+

03) Z'e zákresu se určí výměra obrazu na mapě (par-·
cely), proti výměře pozemku, kdy počitáme z měr v přirodě naměřených, originálních. V uvažovaných katastrálních územích bylo určeno z originálních měr v jednom 1,2%, v druhém 2,3%, celkového počtu parcel.
4) Jistě možno tvrditi,
že přesnost výpočtu výměry
skupiny pomocí koordinatografu je větší, ježto zákres
pozorujeme zvětšovacím zařízením a pohyb násobime bubínkovým zařízením.

ry parcel P34J P35J PlO12 byly při planimetrování (nebo
jiném grafickém způsobu) rovněž určovány k chybnému zákresu hranice, po které běží obvod l}kupiny.
Tedy chyba, způsobená při určení výměry skupiny
chybným zákresem nemá vliv ani na výměry parcel
tímto chybným zákresem omezených (výměry těchto
parcel budou chybné toliko vůči výměrám týchž p0zemků v přírodě), ani na výměry parcel ostatních.
Zastánce dosavadního způsobu by mohl namítnouti,
že při dosud používaném postupu íby se na tuto chybu
v zákrese přišlo a nédošlo by k rozporu mezi výměrami dotčených parcel a výměrami jim odpovídajících pozemků. To je správné. Proti tomu však možno
namítati, že dosud používaným způsobem nepřijdeme
na chybu v zákrese hranice, po které právě neběží
obvod skupiny (na př. chyba v zákresu mezi parcelami 116 a 117) a následek je zde tentýž. Délka tohoto
nekontrolovaného ~kresu je mnohokrát větší než'
délka zákresu kontrolovaného dosud používaným
způsobem analytického výpočtu.
úvahy tyto platí tehdy, když určujeme výměry
jednotlivých parcel (dílů) ze zákresu a nikoliv z originálních měr. Dosavadní praxe, která stěží bude budoucím vývojem' změněna ve prospěch měr originálních, dovolí tvrditi, že ze zákresu budeme určovati
.výměry buď vesměs nebo až na nepatrné výjimky.
Na základě těchto úvah se nám jeví výpočet výměr skupin jen jako postup, kterým si mapový list
vhodně rozdělujeme na menší části, abychom snadněji provedli podrobný výpočet parcel. Přikládati tomuto postupu ještě úkol kontroly zákresu (Instrukce
A str. 282, pozn.) není vhodné, ježto správnost zákresu možno zkoušeti jednodušším způsobem.
V čem se jed čaSová úSpora? Proti dosavadnímu
. způsobu, kdy používáme hodnot naměřených v přírodě, spočívá časová úspora v tom, že odpadá přechod
z výměry skupinového mnohoúhelníka na výměru
skupiny a že se využívá vysoké přesnosti koordinatografu k rychlému a pohodlnému odměření souřadnic potřebných bodů.
1. Časová úspora při měření polygonálním bude
v tom, že nebude nutno z polních náčrtů předepisovati a zvlášť vypočítávati příčinky, odpadne výpočet
průsečíků měřických přímek se sekčním rámem, časté
grafické odsunování bodů pro předpis příčinků a nebude nutno sestavovati výměru skupin z výměr skupinového mnohoúhelníka a jednotlivých příčinků.
2. U měření polárního odpadne výpočet souřadnic
bodů podrobného měření. Jest známo, že pomocí
dobrého polárního koordinatografu jsou vynešeny p0drobné body s velikou přesností. Tato však zůstává
pro analytický výpočet nevyužita, neboť nutno souřadnice potřebných bodů počítati, což vyžaduje času.
Při stále větším používání polární methody by se tato
nevýhoda zvětšovala. Pro body přesně nanesené po\ lárním koordinátogra:i'em možno stanoviti poměrně
rychle a přesně souřadnice koordinatografem pravoúhlým a Jze tedy navrhovaným způsobem odstraniti
tuto nevýhodu.
P o zná m k a. V době od napsání článku bylo
provedeno časové srovnání pracovních dob a početních výsledků u obou způsobů na několika listech.
Předpokládaná přesnost byla dosažena, pracovní ÚSI»
ra u dotčených dílčích prací je v čase 5- až 7násobná.
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Doplněni
letecktch snímků stereoskopicktml vrste,'nlremi.
.
Opatření fotografického
snímku vrstev1bicemi poskytuje mnoho výhod při řešení různých úloh v do'pravním stavitelství, zvláště je~li k tomuto cíli použito stereoskf>pické dvojice, jak dále podává autor.*)

Letecký snimek co do podrobností situace je daleko
obsažnější než mapa a po této stránce je výtečnou
a nezbytnou pomůckou každému, kdo jakýmkoli způsobem se zabývá povrchem naší země.
Při pozorování stereoskopických leteckých snímků
můžeme ohodnotit pozorovaný terén i co se týče jeho
konfigurace, nemůžeme však zjistit pouhým okem nad·
mořskou výšku žádného bodu, ani jeho relativní převýšení vzhledem k jeho okolí. Aby toto bylo možné,
musely by být letecké snímky opatřeny vrstevnicemi,
které by se při pozorování stereoskopické dvojice přimykaly k terénu. •
Takto doplněné letecké snímky mohly by Rak však
dobře,. sloužit rozličným účelům. Jistě by -se dobře
uplatnily při předběžném ~í
nějakého projektu na
př. při stavbě silnic, drah, tunelů, vodních přehrad,
při regulačních plánech atd., neboť podle nich by
bylo možno přímo ~ terénu vytýčit s určitou přesností průběh té které vrstevnice a stanovit nadmořskou -výšku libovolného bodu. Na př. při projektu
vodní p~ehrady dala by se již předem bez jakéhokoliv měření v terénu určit výška hladiny a zjistit,
která část terénu bude zatopena. Rovněž při jiných
pracech doznaly by letecké snímky opatřené
vrstevnicemi - velkého uplatnění.
Výhody takto vybavených leteckých snímků přivedly mne na myšlenku zabývat se problémem, jak
opatňt letecké snímky vrstevnicemi mechanickou cestou na stereoplanigrafu Zeissově.

Při stereof<?i0grametrickém zpracování leteckých
snímků na stereoplanigrafu využívá se dvojstředového promítání, při kterém průsečnice rovin, proloŽ€ných jednotlivými zaměřovaný~i body, -centrem O
a nadirem N s rovinou průmětnou, protínají se v. kolmém průmětu Ao těchto zaměřovaných bodů A, t. j.
stopy svislých rovin, k'teré jsou proloženy paprsky
jednotlivých bodů na snímku kolmo k rovině promítací, jwu kolmé průměty těchto paprsků.
Z toho je zřejmo, že v terénu s relativním převýšením obdržíme na snímcích průsečíky paprsků jednotlivých :bodů (A) s rovinou průmětnou (Av A2) a nikoliy jejich ortogonální průměty (Ao)' Tento posun
(A,-Ao, Ao-Ao) je přímo závislý na vzdálenosti
bodu od nadiru snímku a jeho převýšení a nepřímo
na výšce letu, s jaké byl snímek fotografován.
Při normálním zpracování leteckých snímků na
stereoplanigrafu je výsledkem jeho ortogonální průmět v části překrytu a není možno takto získané
vrstevnice se. shora uvedených důvodů přenést na
letecký snímek. Mimo to letecký snímek nemá v celém
rozsahu, vzhledem' k' relativnímu převýšení terénu,
stejné měřítko a vzhledem k různému sklonu snímků
stereoskopické dvojice nebudou paralaxy bodů stejného relativního převýšení stejné.
Předmětem mých úvah bylo zachytit na leteckých
snímcích stopníkypaprsků
jednotlivých bodů na r0vině snímku. To se mi podařilo s pomocí mého jednoduchého přístroje, který po připojení ke stereoplanigrafu mechanickou cestou zakresluje přímo na kopii
leteckých snímků vrstevnice.
Provedl jsem první zkoušku a připojené letecké
snímky jsou jejím 'výsledkem. Obr. 1. Na dalším
obrázku (obr. 2) jsou pouze vrstevnice, které byly
se snímku sejmuty a při jejich pozorování pod stereoskopem objeví se terén ve vrstevnicích.
Podotýkám, že uvedené snímky jsou prvním poku-sem se zařízením, které má dosud malé technické nedostatky, kterých jsem si vědom; proto můžeme na
snímcích pozorovat místa s neúplným přimknutím
některé části vrstevnice k terénu. Snímky však připojuji, abych dokázal, že se mi podařilo mechanickou
cestou opatřit letecké snímky vrstevnicemi a že po
technickém zlepšení mého jednoduchého zařízení, kterým jsou vrstevnice zakresl~vánY, docílím výsledků,
kterých v praksi může být s úspěchem použito.

.) Vojenský snímek uvolněn ke zveřejnění výn. MNO.
hl. št. ěj.20133/49.

Letecké snímky opatřené vrstevnicemi mohou býti
zvětšovány, zmenšovány, překreslovány, aniž by se
porušil vzájemný vztah mezi terénem a vrstevnicemi
a jsem přesvědčen, že letecké snímky takto vybavené
doznají v technické praksi plného využití.
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Normování činrwsti je jedním ze základnÚJh prvků stálého rozvoje výrobních sil. Je nesprávný názor, že lze
normovati jen činrwst výrobní. Také duševní výkony je možrw normovat. Přinášíme několik zásadních poznámek
k rwrmování prací v zeměměřictví.

Soustředěná zeměměřická služba za·členěná do sektoru veřejné správy snaží se již druhým rokem o přesné plánování úkolů všech svých složek 1. j. ústředních
úřadů, přičleněných ústavů i zeměměřických oddělení
národních výborů. Základní podmínkou spolehlivého

plánování jsou normy, které určují kapacitu výkonů,
umožňují sovnání mezi jednotlivými úřady i zaměstnanci, zav~dějí· pořádek, přehlednost a hospodárnost.
Podle účelu rozeznáváme normy výrobků nebo služeb, výrobních a pracovních postupů, normy materiálu
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a energie, normy pvacovní, normy prostoru a času,
n?rmy strojní' kaPacity, normy pracovníků, normy
finančních p~tředků
a normy organisační.

na výkonn!JSti technika, nýbrž i na tělesné zdatnosti,
chápavosti a snaze figurantů a pomocných dělníků.
Při současném všeobecném nedostatku pomocných sil

Všechny druhy t~
norem jsou uplatněny';' každé
dobře organisované a dokonale plánované výrobě.
Zeměměřictví není sice pracovním procesem výrobním,
avšak pro docílení dobré organisace, hospodárnosti,
přesného plánování a plného využití zaměstnanců
i strojů je možno stanoviti i v něm ty normy, které
zvláště přicházejí v úvahu.

vůbec je zeměměřická služba podle zkušeností z roku
1949 někdy macešsky odbývána, práce jsou při nouzovém použití méně schopných pracovních sil zdržovány,
často přerušovány, čímž se, velmi zdražují. Pracovni
norma nemůže však s těmito faktory počítati, protože
při obsazení pracovní skupiny schopnými dělníky bylo
by vykazováno překročení normy bez osobní zásluhy

Ve většině zeměměřických prací jest hodnota a' \ technika. S uvedenými obtížemi je však nutno počítati
hospodárnost výkonů závislá převážně na uplatnění
v operativním plánu. Případné nedodržení normy
lidské pracovní síly, i když použití určitých strojů
nutno v těchto pNpadech odůvodňovat ztíženými podnebo materiálu je předpokladem požadované kvality. mínkami. U výkonu prací novoměřických a výškopisJe proto nejdůležitější normou v zeměměřictví norma
ných jest důležitým tvar terénU, jeho svahovitost
pracovní.
Velmi důležitým předpokladem ekonomie a členitost. Toto ztížení podmínek lze však velmi dobře
a hodnocení práce, zvláště v reprodukci, kartografii
vyjádřiti násobnými' konstantami.
a tisku, jsou však i normy výrobků a služeb, pracovDůležitým činitelem pro všechny polní práce je
ních postupů, spotřeby materiálu á energie a norma
i počasí. Trvalé deště přerušují výkon, nutí ku změně
strojní kapacity.
organisace práce a pod. Tento činitel je důležitým pro
Všeobecné zavedení pracovních a hospodářsko. ký h
t echmc c norem v pracích zeměměřických je~ tak
jako v jiných oborech lidské práce "velmi žádoucí
a naléhavé, Norma je jedním ze základních prvků
pokroku výroby. Nutí k přemýšlení o zhospodárn~ní
pracovního postupu, tvoří novou technologii, umožňuje
odměnu podle zásluhy. Odpůrci ndrem používají tvrzení, že pracovní normy zvyšují jen intensitu práce, jich
zavedením že je č10věk donuoován k úplnému vyčerpání. To je zásadní omyl! Norma nemá tendenci dělat
za tři, ale udělat za tři. Pracovní normazajišť~je odměnu podle zásluhy, vyvolává tvůrčí iniciativu, odstraňuje zbytečné ztrátové časy, nutí k zlepšování organisace práce a tím zvyšuje výkonnost.
zavedení pracovních a hospodářsko-technických norem podněcuje socialistické soutěžení a vyvolává řadu
zlepšovacích návrhů, které někdy podstatně mění pracovnípostup. Je samozřejmé, že po provedení zlepšovacích návrhů mění s~ i normy. Norma není proto statická, ale progresivní; mění se s pokrokem, který' sama
vyvolává.
Přípravou pro normotvornépráce J'esoustředění statistických údajů o pracovních výkonech za .minulá
casová období. Stanovení pracovní notmy pouhým
vy hodnocením průměru by však nebylo správné. Norv

"

.

\ mu je nutno stavět technicky, počítat a měřit. Je tedy
nutno v ro:zboru časových průměrů dosažených dříve'
zkoumat, zda ve výsledném času na výkon nejsou zahrnuty zbytečné ztráty, vznikající nedokonalou přípravou, nezlepšeným pracovním postupem atd. 1)0.,.
v

,

dr zov~í pracovní normy' v zeměměřických pracích je
obtížné tou okolností, že splnění výkonu v čase normou ;předepsaném u polních pracl není závislé jen

úvahu v plánu polních prací, nikoliv pro normu, protože norma je stanovena pro den nebo hodinu.
Příslušníky zeměměřické služby by jistě zajímaly
nejen všeobecné zásady, nýbrž konkrétní čísla norem
v zeměměřické službě užívaných. Doposud je projednána jen jedna pracovní norma, tak zv. technická
norma v závěrečných
osidlovac'ch
pracích. Podle ni
jsou zhodnocovány 08idlovací práce, prováděné zaměstnanci zeměměřických oddělení národních výborů
a technickými zaměstnanci národního pozemkového
fondu. U mnoha prací zeměměřických, zvláště polních,
jsou srovnávány jednotlivé výkony podle zkušebně
nasazených norem, které v součinnosti se všemi zaměstnanci a zam.ěstnaneckými orgány budou zhodnoceny, projednány a jáko závazně platné vyhlášeny_
V pracích přípravných provádí se třídění úkolů na
samostatně normovatelné prvky. Pracovní norma se
tímto roztříštěním na větší počet prvků sice komplikuje, avšak důkladným členěním se umožňuje nezávíslé ,hodnocení těch druhů prací, u nichž nutno bráti
v úvahu vpředu uvedené ztížení nebo i jiné podmínky,
které nejsou přímo závislé na čase a prostoru, nýbrž
mají charakter náhodnosti.
Vyhodnocení porem je prováděno za sOučinnosti
zaměstnanců soustředěne' zememe l'1 'cke'slu'z"by.Bylo
by však vítaným .přínosem, kdyby celá zeměměřická
veřejnost věcnými náměty spolupůsobila v činnosti
normotvorné. Vřele vítanými jsou samozřejmě i všechny návrhy na zlepšení zeměměřické slUžby.
v

V

v

Náměty a návrhy zasílejte přímo ministerstvu
nancí, odbor X, v Praze m, Letenská 5.

ti-

Pozn. reda1we. Také· Z. O. rád otískne úvahy o normování zeměměHcképráce a o dosažených výslCdcích.
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V průběhu posledních válečných let se zdálo, že často hlášeným těžkým bombardováním Kasselu byla vyřazena
také z provozu známá továrna na geodetické stroje a pomůcky otto Fennel Soh!ne kom. Ges. Ať již výsledky
bombardování byly jakékoliv, je jisté, že firma Fennel vyrábí dnes dále a ohlašuje celé geodetické veřejnosti
svoje nové modely theodolitů a nivelačních strojů, podstatně odlišné od posledních nám známých koiitstrukcí.
Na podkladě prospektů, zaslaných na Benešovu techniku v Brně sestavil autor stručný popisný referát o některých nových typech Fennelových theodolitů a nivelačních strojů.

1. Repetiční
theodolit
»Theno« (obr. 1)
je vhodným strojem pro tachymetrii, polygonálku
a běžné práce zaměřovací a vytyčovací. Analaktický
dalekohled o násobné konstantě 100 zvětšuje 20krát.
Horizontální kruh o průměru 105 mm se odečítá vernierovým mikroskopem na 30" (1') s odhadem na
15" (50"). Vertikální kruh s indexovou Iibelou o citlivosti 50" má průměr 80 mm a odečítá se na 10' (10')
s odhadem na l' (1'). Ke stroji přísluší okulárové
prisma pro strmé visury a sázecí busola pro měření
v busolníchpořadech.
Přístroj váží 4,7 kg, skříň na stroj 3,2 kg, stojan
5,2 kg. Cena přístroje s příslušenstvím 417 dolarů.
(Kassel je v americké zoně, na těsném rozhraní pásma
anglického a ruského.)
2. Repetiční
theodolit
»Themi«
(obr. 2)
je na horizontálním kruhu vybaven kombinovanými
mikro~kopy, které dovolují odečtení na 20" (50") s odhadem" na 2" (5"). Vertikální kruh s vernierovými
mikroskopy dává přímé odečtení na 10' (10') s odha-'
dem na l' (1'). Průměr horizontálního kruhu 120 mm,
průměr vertikálního kruhu 100 mm. Analaktický dalekohled stroje zvětšuje 26krát. Citlivost indexové
libely 30".

Váha přístroje 5,4 kg, skříně 5,2 kg, stativ vazI
5,9 kg. Cena stroje s příslušenstvím včetně sázecí busoly a okulárního prismatu 522 dolary.
3. A u to r e d u k ční d i a g r a m o výt
ach ym e trH a m m e r - Fen n e 1. Poslední model tohoto
proslulého stroje z roku 1948 (obr. 3) představuje
velmi zdokonalený typ. Princip autoredukce opticky
měřených vzdáleností, jakož způsob určení převýšení
zaměi'ovaných bodů zůstal nezměněn od roku 1898,
čímž se potvrzuje dokonalost a oblíbenost této konstrukce. Velkou změnou je blokové uspořádání celého
stroje; zejména pa:k příjemně překvapí umístění odečítacího mikroskopu rovnoběžně vedle dalekohledu.
Stroj se konstruuje na přání také s vertikálním kruhem. Zdá se, ~e je vybaven skleněnými kruhy, i když
to v prospektu není výslovně uvedeno.
Některá technická data stroje: analaktický dalekohled o 20násobném zvětšení má průměr vstupní pupily
36 mm. Limbus o průměru 105 mm je dělen po 5' (10')
a odečítá se vernierem o 10 dílcích na 30" (1'). Přesnost optického měření vzdáleností se zde udává střední
chybou -+- 8 cm na 100 m délky, přesnost tachymetricky určených výšek -+- 3 cm.
Přístroj váží 6,8 kg, skříň na stroj 4,8 kg, stativ
5,2 kg. Cena stroje bez vertikálního kruhu 546 dolarů,
s vertikálním kruhem 606 dolarů.
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Jako vždy před tím uspokojí Hammer-FenneIův
diagramový tachymetr především široké řady praktických inženýrů zeměměřických a stavebních.

Nivelační stroje.

fragmatu jsou také distanční rysky pro násobnou
konstantu C = 100. Včetně mikrometrického nástavce
měří dalekohled 37 cm, průměr vstupní pupily je
48 mm, zvětšení analaktického dalekohledu 37násJbné.
Stroj váží 6 kg.

1. Ma 1 Ý n i vel a 'č n í s t I' o j »B a u n i« 48 je
typickým strojem pro jednoduché nivelační práce ve
stavebnictví a inženýrském stavitelství. Dalekohled
má 25násobné zvětšení, vstupní pupila 30 mm, násobná
konstanta 100, citlivost nivelační libely 30", fokusace
možná již na 1,6 m. Průměr děleného horizontálního
kruhu 100 mm.
Váha přístroje 1,6 kg, skříň na stroj 1,2 kg stojan
4,0 kg. Cena 112,5 dolarů.
2. M a I Ý n i vel a ční s t I' o j »K i p n 0« (bez
horizontálního kruhu a »Kirpni«(s kruhem) odpovídá
požadavkům běžné technické nivelace. Elevační šroub
je umístěn pod objektivem dalek,ohledu. Technická
Přesnost stroje se udává střední chybou ± 1 mm
na 1 k;m. Cena přístroje bez invarové latě je 401,7 dolarů, invarová lať stojí 77,5 dolarů.
Zásilce prospektú byl přiložen snímek theodolitu
(obr. 7) bez jakéhokoliv označení typu stroje. Ve
Fennelově ceníku strojů z 1. června 1949 není také
o něm nic uvedeno. Dá se souditi, že je to nejnovější
typ theodolitu střední přesnosti, patrně se skleněnými
kruhy.
Také Fennelovy stojany doznaly podstatné změny.
U nových typů odpadly typické Fennelovy křídlové
matice na nohách 6tojanů. Spojení stroje se stojanem
se zjednodušilo, jak vidět z předložených obrázků.
Odpadlo přítlačné péro na upínacím šroubu stojanu;
jeho funkci převzalo jiné péro uvnitř třínožky stroje,
které elasticky přitlačuje stroj k desce stojanu. Nohy
stojanů jsou zásuvné, k nivelačním strojům jsou dodá~
vány stojany s nohami pevnými.
data se celkem shodují s údaji pro stroj »Bauni« 48.
Cena stroje »Kipno« 130,5 dolarů, »Kipni« 139,5 dolarů.
3. Nivelační
tachyme'r
»Nitac«
48
s elevačním šroubem pod okulárem dalekohledu
(obr. 4) ukazuje v zorném poli dalekohledu laťový
úsek i obraz konců bubliny libelové. Dalekohled má
26násobné zvětšení, citlivost nivelační libely 20", fokusace možná již na 2,0 m. Dělený horizontální kruh
o průměru 100 mm dovoluje odečítání čárkovým mikl'oskopem na 30" (50").
Střední kilometrová chy,ba -t- 1 mm až -+- 3 mm.
Váha stroje 2,5 kg, skříně 2,3 kg, stojan váží 4,0 kg.
Cena 222 dolary.
4. pr'esn)'
nivelační
stroj
»Plani«
49
má přednosti dokonalého stroje. (Obr. 5.) Všechny
citlivé části stroje jsou přiměřeně chráněny. V zorném
poli dalekohledu (obr. 6) se.nám jeví vše, co k měřickému výkonu potřebujeme: obraz nivelační latě, obraz
konců bubliny nivelační libely a obraz mikrometrické
stupnice planparalelní desky. Uvážíme-li, že ke stroji
přísluší invarová lať s půlcentimetrovým dělením,
možno mikrometrem odečítati přímo 0,5 mm a odhadovati 0,05 mm.
Citlivost nivelační líbely je 2" na 2 mm. Na dia-

Továrna Fennel nabízí ovšem také př'slušenství
strojů pro nejrozmanitější účely, upravené konstrukce
pro důlní měřiče, pomůcky kartírovací, planimetrické
a pod.
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"Naše vojsko«, Praha II, Václavské nám. a nebo přimo
Posudky a referáty.
ve vojenském zeměpisném ústavu Praha XIX, RoosevelProf. Dr František E gel' m a y e r: Podniková statistova ul. č. 23/620.
tika. Svazek 1. Sběr li zpracování dat. Sv. 44 Knihovny
Statistického obzoru. Vydal St. úřad statistický v Praze
TrulIN Centralnovo nauěno-issledovatělskovo instituta
1948, A 5, str. 164. Cena brož. 100 Kčs.
geodezii, aerosjemki i kartografU (CNIIGAiK).
Statistika, tato vfda, jejímž předmětem je s~at~stický
Geodetické ústavy Benešov.ytechniky vlastní pět svazsoubor, jak ji definuje prof. Dr J. Jan k o, Je Jednou
ků publikovaných prací Ústředního geodetického ústavu
z nejstaršich lidských věd vůbec. Jeji začátky se datuji
v Moskvě z nové doby. Serie neni bohužel úplná ani souz 3 tisíciletí v Čině a téměř 5000 roků jejiho vývoje je
vislá, ale i tak dá nahlédnouti do činnosti tohoto vědeccl1arakterisováno čtyřmi velkými vývojovými etapami.
kého ústavu. Vzbudi-li obsah hlubší zájem u některého
Zprvu to byly pouhé čiselné součty hromadných jevů (na
k,olegy,budou ~u ochotně zapůjčeny; zde se omezíme jen
pf. poěet vojáků a pod.). V XVII. století v Německu se
na stručný obsah.
stala statistika zdrojem důležitých informac,í o státu
Svazek č. 38 (Mqskva 1945). V. J. S n .o h o v: »Otbor
(odtud jeji nynější jméno; lltatus = stát), jeho přírodi klassifikacija
putěj soobščenija zaruběžnych stran dlja
ním i jiném bohatství a o jeho obyvatelstvu. Počátkem
mělkomasštabnych
kart« (výběr a klasifikace dopravních
XIX. století byla z,ejména v Anglií vybudována ve vědu
cest zahraničních pro mapy malého měřítka) obsahuje
o pravděpodobné délee lidského věku ve vztahu k životželeznice vodní cesty i aerolinie celého světa (mimo
nimu pojištěni a theoreticky propracována (Quetele,t, SSSR) p~dle stavu z r. 1939. Údaje jsou čerpány z cizích
Bernouilli aj.); v nejnovější době stává se základnim
publikací, v 88 stranách textu je 47 přehledných map,
kamenem 'hospodářského plánováni ve všech jeho složjež zvyšují cenu i zajímavost publikace.
kách. Svazek Č. 39 (1941). G. V. R o m a n o v: »Rukovodstvo
Pro zeměměřiče neni statístika P9jmem neznámÝm; po stereoobrabotke
aerosnimkov
pri kartografirovanii
stači uvědomíme-li si, že středověké pozemkové katastry
v masštabě 1 : 100000.« Učebnice a instrukce pro pořízeni
byly vynikajícími statistickýmí dily o rozloze půdy a je,jí map 1 : 100 000 z leteckých snímků s 222 stranami textu
produktivitě a že náš současný pozemkový katastr předa 97 obrázky. Zasluhovala by podrobnější recense odborstavuje jeden z nejdůležitějších a stále, vedených statisnika ve fotogrametrii.
_
tický;ch celků, z nichž naše plánované hospodářství ve
Svazek č. 41 (1945). »Kartografičeskie
tablicy.« Obsasvých počátcích čerpá - zdá se, pohříchu, ne tolik, kolik
huji údaje zaokrouhlené na metry'a
vteřiny nového
by mohlo. A ještě jeden vztah je možno připomenout:
elipsoidu »CNIIGAiK 1940«, (el, Krasovského), oficielně
Soudobé matematické methody ve statístice vycházeji
nyní zaváděného pro geodetické práce v SSSR (a
z počtu pravděpodobnosti a používají poětu korelačního;
6 378 245 m, a = 1: 298,3), potřebné pro,kartogra~ické
jsou tedy součásti počtu vyrovnávacího, který je základpráce.
o
ní disciplinou moderní geodesíe,
Svazek Č. 42 (945). M. S. M o I o d ě n s k i j: Osnovnye
Proto vzdělaný zeměměřícký inženýr nenechá !:lezpovoprosy geodezičeskoj gravimetrii.«
Známý autor gravivšimnutí knihu profesora Vysoké školy speciálních anuk
metrických praci použivášvých studií a literatury dov Praze Dr Fr. Egermayera o sběru a zpracování dat
mácí i cizi, aby na 106 stranách textu podal výklad
v průmyslové statilltice. Jde v podstatě o autorovy předo theorii zemského gravitačního pole a geoidu a o úkonášky, které proslovil Ý r. 1946 a 1947 v kursech ÚRO pro
lech gravimetrie a jejich řešení. Zejména se studuje
průmyslové statistiky. Ve 12 ()ddile,ch jsou podány z áotázka využití grávimetrických měřeni pro určení geoidu.
k I a dní poj mys ta t i s t i c k é h o myš len í a úkoly
Zde jsou připojeny i výsledky tohoto měřeni na územi
statistiky v průmyslu. V části o sb ě I' U dat je podán
evropské a středoasijské části SSSR se třemi mapami,
přehled pramenů statistických dat, uri',eny podklady pro
z nichž posledni podává vrstevnicový plán geoidu vztastanovení statistického plánu, uvedeny druhy a znaky
ženého VŮči novému elipsoidu »CNIIGAiK 1940«, který
formulářů, popsána příprava a vlastní provádění šetření
není orieutován v Pulkovu, ale ukazuje zde tížnicovou
i s kontrolou, vymezeny směrnice pro plán zpracování
odchylku " 'P- B
0,16" a A - L= - 3,54". Největši
a publikaee statistických dat. V části ťf. z p I' ac o v á ní
převýšeni činí + 10 m a - 20 m.
dat jsou pak popsány methody ručního a strojového
Svazek č. 48 (1947). V. 1. S uch o v: »/zobraženie nasězpracování a podány ukázky statistických tabulek Stalennych
punktov
SSSR na topografičeskych
kartach«
tistické stroje a jiné pomiícky jsou ukázány na obráz(zobrazení osídlených mist). Tato kartografická otázka
cích. Přehled literatury, doslova rejstřik zakončují knižku, jejíž praktická cena je dána nejen thematem, ale • je zde důkladně rozebrána na 172 stránkách textu se 120
obrázky.
i srozumitelným, jasným zpracováním. Široké kruhy naSvazek Č, 51 (1948). K a z a n s k i j: »Současný stav a
šich pracovníků ve statistic,e nejrůznějších oborů budou
perspektivy
gravimetrického
studia Země.« Ma g n i Co.
se zájmem očekávat druhou, stejně potřebnou část o hodkij: »0 redukci tíže.« K a z a n s k ij: »Úvahy o stanovení
noceni statistických dat.
Kn'.hu prof. Dr Egermayera doporučujeme vře,le Všem střední hodnoty absolutní tíže pro světov,ou gravimetrickou sít.« Jev s ě jev:
»Redukce tíže v hornatých
úzezeměměřiěľl.m, kteřij. statisticky zpracovávají různé výmích.« Sel' g e jev:
»Potenciál nekonečně malého elipsledky své práce a mají ctižádost opřít svou p.ráci o dobrý
tického plošného elementu.« G I' U š i n s k i j: »Teplotní
theoretický základ. Ten v knize opravdu najdou.
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B. Pour.

Publikace Vojenského zeměpisného ústavu. Vojenský
zeměpisný ústav vydal svou výročni zprávu za léta
1935-1945
a jako jeji samostatné SOučásti v řadě vědeckých publikací VZÚ PráCe:
1. plk. glll. 'št. Dr V. B I ahá k: Astronomické měřeni
almukautarem (imblikace č. 1, kart. Kčs 25,-);
2. pplk. Frant. H o leč e k: Kartografie ve druhé světové válce (publikace ·ě. 2, Kčs 5,~),;
3'. mjr. Ing. Dr .8. P o I á k: Pokus o náhradu triangulace přesnou paralaktickou polygonisaci (publikace
č. 3, Kčs 15,-).
Publikace jsou ilustrovány a maji stl'Učné výtahy
v řeči ruské a anglické. Vojenský zeměpisný ústav zahajuje jimi opět, po delší přestávce svou publikační činnost. Jsou k dostání v nakladatelství a knihkupectví

dynamický

efekt

v gravimetru.«

Bďhm.

Sborník GUGK (Glavnoe upravlenie goeodeziii kartografii), sv. XX (Moskva 1948) přináší 8 článků na 98 <;tranách textu: A. A. I z o t ov: Určení rozměrú Země pro
geodetické práce SSSR (historický vývoj a kritika určování rozměru Země až k elipsoidu Krasovského, 44 stran
textu). - Mě š č a n s k i j: Pothenotova úloha. - K 11 zněcov:
Časová služba CNIIGAiK. - Gunbina:
Sovětské všeobecné atlasy. ~ .J e I i s e ev: Vtroba geodetických přístrojů v SSSR. ~ M i lne r: DefornIace fotopapíru. ,- Dan i lov: Požadavky kladené na učebnici
vyšší geodesie pro geodetické školy. - Gel' a s i m OV:1:
Přehled zkušeností s užitím radiových metod při mapovacich prací zahraničnich.
Svazek lze si vypůjčiti v knihovně Benešovy techniky.
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B. V. F e f i lov: Prikladnaja optika (Praktická optika); vydal Geodezizdat, Moskva 1947. Profesor Dr techn.
B. V. Fefilov vydal tuto učebnici praktické optiky pro
posluchače vysokých škol geodetických v SSSR Jest to
velmi obšírné kompendium o 531 stranách textu a se
401 obrázky; 21 kapitol je vhodně uspořádáno dó dvou
částí. Obsah učebnice je dobře zřejmý již z názvu jednotlivých kapitol:
Část první, díl p~ní:
Geometrická
optika
obecně.
tt
I. Základní zákony geometrické optiky.
II. Lom a odraz paprsku V' soustavách sférických
ploch a rovin.
III. Trigonometrický výpočet dráhy paprsku v centrované optické soustavě.
IV. Theorie ideální optické soustavy.
V. Ohraničení svazku paprsku v optických soustavách.
VI. Výpočet světelné energie.
Díl druhý: Nedostatky
zobrazení
v optick Ý c h s o u s t a v á c h. T h e o r i e a ber a c e tře tíh o
řád u.
VII. Sférická aberace ve svazcích na ose soustavy,
VIII. Zákon sinusu čili podmínka aplanatismu.
IX. Astigmatismus. Křivost pole zobrazení.
X. Distorse zobrazení.
XI. Chyba koma.
XII. Vzorce aberace třetího řádu.
XIII. Chromatická aberace.
XIV. Souvislost geometrické theorie zobrazení s vlnovou optikou.
Část druhá: Op t i c k é pří str oj e.
XV. Oko a zření.
XVI. Optické součásti přístroju.
XVII. Fotografická optika.
XVIII. Projekční přístroje.
XIX. Lupa a mikroskop.
XX. Dálkoměrné soustavy.
XXI. Stereoskopické přístroje.
Uvedenou učebnici zaslal prof. Danilov z Moskvy. Díky.
jemu mužeme se tak seznámiti s další učební osnovou
sovětských posluchaču zeměměřictví; jejich výcvik .ve
znalosti optiky je velmi dukladný a v SSSR zřejmě i právem považován za velmi duležitý.·
Bohm.

je devítičočkový, nesymetrický, složený ze čtyř částí;
n á světelnost 1: 4,2 a prakticky ne,zkrel'lluje). B. G r ifo n i pojednává o ruzné pře,snosti fotogrametrického
měření při použití desek a film-q (výsledky prokazují,
ž" fotografické desky jsou stále ještě pro pře'snou fotog'rambtrii, zvláště pro plány velkých měřítek, lepší nei
filmy). O fotogrametrických pracích, prováděných s použitím radaru na území Tanganyiky podává stručnou
zprávu J. A. E den (fotogrametrické snímky byly pořizovány s výše 4500 m a s použítím radarového zařízení
byla v okamžicích expollice každého snímku určována
poloha letadla). Pro naše poměry má význam článek
H. K a s per a o hospodárnosti a výkonnosti přesných
prováděcich stroju 'pro leteckou fotogrametrii (pro ruzná
plánová a mapová měřítka od 1: 1000 do 1 : 25000 jsou
udány průměrné hodinové výkony, vyj~dřené v ha plochy ve skutečnosti a v cm2 na plánu či mapě; krom toho
j!;OUzde i údaje o pruměrných ročních výkonech jednoho převáděcího stroje). Na konec v poznámkách o nové
literatuře, je posudek knihy J. H u r a u I t, Manuel de
Photogrammétrle.
Jak patrno, náplň prvých dvou čísel časopisu Photogrammetria je velmi cenná a pestrá a budeme se proto
v ·Z. O. aspoň stručně o obsahu dálšich čísel zmiňovat.
1

Klobouček.

Publikace finského geodetického ústavu (Helsinki).
Jmenovaný ústav, dobře známý svými pracemi v celém
goodetick"m světě, vydává pravidelně od r. 1922 publikace v řeči německé, které budí vždy. veliký zájem geodetů všech národu. Jsou v ních vždy obsaženy výsledky
prací ústavu v oboru vyšší geodesie a geofysiky; vhodně
u!;pořádaný a \zpracovaný bohatý materíál statistický,
poctivě a ochotně sdělované výsledky mnohých pokusu
a zkušeností činí tyto publikace obzvláště cennými. Jejich autoří (VaisiWi, Bonsdorff, Heiskanen, Olander,
Kukkamaki a j.) se těší světové pověsti. Do r. 1938 vyšlo
čísel publikací; dneoSpřinášíme seznam publikací,
které byly vydány od prvního válečného roku 1939 do
poslední doby. Práce jsou tištěny v jazyku německém.
Č. 26. Finnisches Geodatisches Institut 1918--1938. Helsinki 1939.
é.2'l'. T. J. Kukkamaki:
Formeln und Tabellen
zur Berechnung der nivellitischen Refraktion. H. 1939.
Č. 28. T J. K u k k a ma k i: VerbeoSse,rungder horizontalen Winkelmessungen wegen der Seitenrefraktion.
H. 1939.
.
Photogramm~tria, Orgoane officie,l de la Soc;été ITlt"rČ. 29. I. Bon s d o r f f: Ergebnisse det astronominat;onale de Photogrammétrie,. Odborný vícejazyčný
schen Ortsbestimmungen im Jahre 1933. H. 1939.
čason;.s, vYdávaný mez;národní fo,togrartíetrickou snoČ. 30. T. H o li k a s a I o: Relatíve Bestimmungen der
lečností, tištěný v holandském nakladatelstvl N. V W"d.
Schwerkraft
in Fínnland im Jahre 1937. H. 1941.
J. Ahrend-Zoon, Singel 22-26, Amsterdam (Holland).
Č. 31. P. K a I a j a: Díe Grundlinienmessungen des
Vychází čtvrtletně, jednotlivá čísla mají 48 stran. Roční
Geodatischen Institutes in den Jahren 1933-1939 nebst
piedplatné je 4,- amer. dol. nebo tomu odpovídající
Untersuchungen uber die Verwendung der Invarddrahte.
částka v hol. zl.
• H. 1942.
.
()asol)'s Ph(}togrammetr;a počal vycházét r. 1938 v BerČ. 32. U. Pes o ne n, V. R.Ol a n der: Beobachtungslině, kde vyšlo pět ročníku. Podle usnesení posledního
el'gebnisse. Winkelmessungen in den Jahren 1936-1940.
ml,z;.národního fotogorametrického kongresu v Haagu
H. 1942.
.
l.ylo vydávání tohoto ,j~diného mezinárodního fotograČ.
33.
P.
K
a
I
a
j
a:
Astronomische
Ortsbestimmungen
metr:.ck\ho čason;su obnoveno a v r. 1949 začal znovu
in den Jahren 1935-1938. H. 1944.
vycházet; do října vyšla dvě' čísla, jichž o1:,sahstručně
Č..34. V. R. Olander:
Astronomische Azimutbestimuvádime.
mungen auf den Dreieckpunkten in den Jahren 1932-1938;
V prvnim čísle je úvodní článék hlavního redaktora
Lotabweichungen und Geoidhohen. H. 1944.
Bohm.
prof. Dr W. Se her m e r hor n a, který vítá znovuvyc!lázení časopisu, vzpomíná jeho historie a orvníchspoPublikace Rikets Allmiinna Kartverk. R. A. K. (švédlupracovníku. A. P r a i n popisuie nejnověiši zkušenooSti ský státní mapovací ústav) ve Stockholmu i švédští geos používáním projekčního multiplexu. J. Th. Ve r s t e ldeti publikovali dříve své práce převážně v publikacích
I e řeší v obsáhlejším článku geodetické problémy pří
Baltick{\ geodetické komise, zbytek v německém Zeitměření velkých vzdálenooStí s použitím shoranu nebo
schrift fur Verme1ssungswesen. Ve válce tyto možnosti
elektronkovými a radiometr;ckýrríi methodami. R. R o tlpřestaly a snad proto počal R. Á. K. vydávati pravi10 f s pojednává o systematických a nahoailých chybách
delně své Med d e I a n den (něm. Mitťeilungen). Do nejv letecké triangulaci a A. J. van der \V e e 1e, ve zpránovější doby vyšlo 5 svazku v němekém jazyce a jeden
vách o literatuře, recensuje některé pozoruhodné články,
švédsky, a (. svazek švédsky, anglicky a francouzsky;
; otištěné v odborných časopil'lech kanadských, anglic~ otiskujeme zde jejích názvy.
1. B. W i d e 1a n d: Ausgleichungdes
astronomischkých a v rak. Z. f.V.
geodetischen Dreiecksnetzes Signilskiir-Omberg, 1943.
Ve druhém číslu časopisu Photogrammetria je ot;štěn
2. B. W i d 'e I a n d: ůbe,r díe Laplaceschen Gleichundopi.s presídenta mezinárodní fotogrametrické spole,čnosti. Následuje pozoruhodný článek L. Ber tel e, věgen in der Ausgleichung Signilskiir-Omberg und die Gedeckého spolupracovníka Wildových závodU, který po- wichte der astronomíschen Korrektionen, 1945.
pisuje vlastnosti nového velmi výkonného speciálního
3. V. J'O han s s.o n: Tabeller for X och Y fran och
enligt Gauss'Hannoverska projektion, 1945.
objektivu pro leteckou fotogrametrii (objektiv .Aviotar«
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4. V. J o han s s o n: "Ober die Richtungsreduktion bei
der Gauss-Krugerschen Projektion, 1945.
5. L. A s p I u n li: Uber einige Methoden fur die Ausgleichung grosser Dreiecksnetze, 1945.
6. B. W i d e I a n d: Relative Schweremessungen in
Sud· und Mittelschweden in den Jahren 1943-1944, 1946.
7. V. Her n I u n d: Travaux de photogrammétrie
aérienne a l'institut national géographique de Suede,
]948.

Svazek č. 1, 2, 5, 6 podávají zprávy a náměty z budování jihošvédské základní geodetícké sítě, která' je sou1Iástí Baltského věnce. V č. 3. a 4. jsou tabulky a vzorce
Gauss-Krugerova zobrazení ·ve Švédsku zavedeného. zájímavé je, že se v tabulkách užívá centesímálního dělení
(grády) i pro zeměpisné šířky a délky. V č. 7. je podán
program i organisace nového mapování Švédska, které
se koná výhradně leteckou fotogrametrií.
.
Uvedené svazky lze sí vypůjči~i od recensora.
Břjhm.

Emenuel V o k o u n: Obnova rybníkil. Vydalo rovněž
naklad. Brázda, Praha II. 1948, stran 70, cena 21 ::Cčs,
formát 21X15 cm.
Obosahspisu je rozdělen na 4 oddíly: 1. Hospodářství
rybniční a jeho požadavky, ~' vodní zákon, pokud po-jednává o rybnících, 3. příprava před zaměřením a :~hotovením projektu, 4. provádění stavby.
Už ve starověku byla voda nejdUležitějším činitelem
v žívotě člověka a v přírodě vľlbec. Jedíně zadrženou
vodu možno vhodně použít; voda slouží pokud je zachycena v rybnících nejen účelům užitkovým, rekreačním,
klimatickým, ale i strategickým, hlavně ev pohraníčí.
Je proto důležitým veřejným úkolem obnovovat zrušené
rybníky -a hospodaříts
vodou, zabránit vzníkání stepí
a změně klimatických poměrů v některých oblastech.
Autor v knize pojednává o způsobu oh'novy rybníků,
o techníce jejich zřízování, o právních poměrech a jednáních s tím spojených, atd. V obrazových přílohách,
kterých je 52 včetně návrhů a fotografií, jsou vyobralIlenydetaíly í návrhy k vlastnímu zřízování rybníků a
k jich udržování. Na koncí pojednání je uveden celý
p'l"ojekt a vrstevnieový plán rybníka. PiiSatel zdůrazĎuje
při výstavbě rybníků použítí strojľl rýpacích a buldo-zerů.
'
, I I
Pří scelování pozemků možno účelně v rámci společných zařízení zajistíti potřebné plochy a dbáti toho, aby
T úpravách scelovacích vůbec byly především zaniklé
rybníky obnoveny a pokud vodní poměry dovolují, byly
zřizovány nové rybníky.
Studi.um knihy 'doporučujeme zeměměřickÝm inženýr'Ům v praxi úprav pozemkových a při krajinném plánování.
Jan Vdvra.
D. J. Str u i k: A Concise History of Mathematics,
New York, Dover publications, 1948, XVIII +299 ve, 2 svazečcích, cena 3 doll.
Holanďan, profesor techniky státl,l Massachusetts, předkládá čtenářům ve svém dílku sioe stručný, avšak velmí
ohsažný přehled vývoje matematické tvorby od doby kamenné, t. j. o'd rabuše na vlčí kosti z vykopáve,k ve Věsto~
nících, ,až po konec XIX. stol. Sympatícké je základní
autorovo hledisko, jímž'úzce spojuje socíální, hospodářské a politícké proudy, se vzrůstem matematíckých znalostí a bádání, jímž prohleskuje demokratické smýšleni
autorovo. Bohatá literatura, jak v úvodě, tak na konci
každé kapitoly a v četných poznámkách pod' čarou ukazuje velkou sčetlost autorovu. Podrobně se tu probírá
č:.nnost velkých matematiků, pří čemž se uvádí i jejich
činnost geodetická. Spísek je vyzdoben 47 oelostránkovými obrázky.
Q. Vetfer.

Odborná pojednání v zahran,ičních časopisech.
Photogrammetric
-

Engineering, Washington. Ročník 14

•

Heighting in Canada. - W i II s~ Equipment and Me>thods Empoyed by the Hunting Group of Air Surve'y
Companies. - M i II s and No w i c k f: Military Mapping. - Lan ď e n: RecoIlllaisance Mappíng with Photoalidade. - T i s c h I e r: Procedural Development in 'rrimetrogon Compilation. - Education in Photogrammetry
(Panel Discussion). - S h o rt: The HeHocopte,r, A Flying Tripod. - Ha r m on: Ne,gative Quality Required
for Stereo-Plotting Instruments. - H e n r y: Value nnd
Applicatio.n of Research in Photogrammetry. - P o-d e y n: Radar Charting, A New Application of Photo·
gra,mmetry. - And r e ws: Air Survey and Photogrammetry in British Columbia. - M i II e r: An Approach
to Exterior Orientation.
Číslo 2. Lat a d y: Report on the Trimetrog{)n Aerial
Photography of the Ronne Antarctic Research Expedition.
In t e r n a t. S o c i e t y f. P h o t o g r a mm e t r y: Repo'rt to the 6. International Photogrammetry
Congress and Exhibition to be held at the Hague, 1.-10.
IX. 1948. - S ewell: Sata for a Set of Ove,rlapping Aerial
Photographs for Use in ProbIems of Investigation. J a c k s on and Li n t: Experiments in the Use of Subtense Tachometry for Establishing Fourth Order Hodzontal Control. - M e r r i t: Field Camera Calibration.
- M c. Ne i 1: Two Methods of Determining Flying
Height.
Číslo 3. Symposium on Photogrammetric TechniquesCommercial Operations~' H o w let t: Photography for
SurvllY Purposes. - N e w Z e a I a n d A e r i a I M a pping Ltd.: Film Proeessing Unit. - Boughton
nnd
S h a rp: Development of Bausch and,Lomb Autofocns
Rectifier. - Wo o d and G ro s s: Experiment in Large
Seale Mapping Using- Multiplex Method. -- S par I ing
and S h ar p: A Functional Comparison of Stereoscopic
Plotting Instruments. - Se w e II: Fie,ld Calibration of
Aerial Mapping Cameras. - .symposium on Education:
Wa g n e r: Photogrammetry in the Engineering Curnculum. - E g n e r: Photogrammetry Offere!l at Purdue
University. - T e w i n k e I: Education in Photogrammetry. - Pat e r s o n: Master ParalIax Graph. - W i lI i a m s: Aerial Surveys Spe,ed Turnpike Locatiou. -M e r r i t t: Selections of Came,ra Stations in Terrestrial
Photogrammetry.
Číslo 4. Symposium on Military Photographic Interpretation: L u n d a h I: Underwater Depth Determination by Ae'rial Photography. - C o I e ID a n: .Photographic InterprMation of Vegetation for Military Purposes. - Bel c her: Determination of Soil· CouditioIlS
from Aerial Photographs. - Ha c k: Photo-Interpretation in Military Geology. - J o nes: Interpretation of
Military Installations
from Aerial Photographs.
W a I s h: Strategic Targe,t Analysis. - S p o n e r: Use
of Aerial Photographs in the Construction of Military
Terrain Models. - Lan den: Semi-Annual Meeting at
Philadelphia Report. - M a s s i e: Report on the, International Society for Photogrammetry
Meeting.
Br o o k s E a r ne, st: Cle,velanďs Use of Ae,rial Photo-graphy for City Mapping. - Pit k i n: Aerial Photography for State and Local Planning. - S p u r r ID:
Aerial Photographic Techniques in Forestry. - S i n g1 II t on: The Brock Method. -- S h a r p: Quantitative
:Basis for Comparison of Systems of Mapping. C h i c k ej ing:
A Proposed of Reconnaissance for
Coordináted Aerial and Field Surveys. - E den: The
Relation of ScaIe and He'i,ght Errors in a Miltiplex
Extensiou and a Possible Application to Mapping. Me r r i t and L u n d a h I: A Reeonside,ration of Teneetrial Photogrammetry; Part. II. - Me. K a y: Ste,reo-skopy. - Kaťz: Ale Force Photography. - Bell: The
Coneentrated Are Lamp as a Primary Light Rource in
Projection Printing. - Be a z I e y: Planime,tric Mapping
in Florida. - Review of Books and Papers.
'
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Číslo 1. Proceedings of the 1947 Annual Meeting:
RandalI:
The Natíonal Mapping Program.·- Kelsh:
Kelsh Plotter. - P r y o r: Photogrammetry and Highways. - Newman,
Bumstead:
A New Method'of
Map Compílation for Color Printíng. - T h o m p s on:
Applicatíon of Terrestrial Photogrammetry to Multiplex

Osterreichische Zeitschrift fiir Vermessungswesen.
Číslo 1-3 (srpen 1949). Dip!. Ing. K. Leg o: Prasident
Dipl. Ing. Alfred Groman. - Dr 'K. Hub e n y: t Prof.
Dr Ing. Karl Zaar.- Ministr Dr E. K o lb: Festrede zur
Zentenarfeier der Montanistischen Hochschule. - DiVI.
Ing.- Josef W o I f: Moderne Forschung und technisches
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Versuchwesen. - Josef
l' á m ~s: Úber eín graphísches
Čísl(f 9 (září 1949). René Dan g e 1': Congres de la
Verfahren zumgegenšeítígen
Einpassen von LuftbildFédération internationale des géometres a Lausanne
aufnahmen.- Richard K l' a u 1 a n d: Legales und inte,r- (souhrnnl;Í zpráva o výsledcích jednání plena kongresu
nationales Meter in Ůsterreich. - Doz. F. H a u e 1': 1Iber a jeho 10 kOmisi). - Albert F i x: Le remembrement
die Bestimmung der Grosse de,s Vermessungsbereiches en Elsace-Lorraine. - S a d a I' q ue s: Remembrement
der Niederen Geodiisie,.- Dr Josef Lit s c h a u e 1': ZUl' urbain (obnovení městské čtvrti). - M u II e 1': Cylindre
Ausgleichung trigonometrische,r Hohenm~s8ungen nach a calculer. - Školské zprávy. - Poče,tní úkoly. - Zprávermittelnden Beobachtungen. - Dipl. Ing. K. Leg o: vy. - Přehledy časopisů a 'knih.
bp
Abbé Joseph Lie,sganig, ZUl' 150· Wiederkehr seine,s 'fodestages. - P.: Die Bedeutung der Katastralvermessung
Schweizerische Zeitschrift fiir Vermessung und Kulfiir das Grundbuch. - Kleine MitteHungen. - Literaturturtechnik.
bericht. - K časopisu je připojen Věstník Rakouského
Číslo 8 (srpen 1949). Congres international des Géospolku zeměměřičů s četnými osobními zprávami z růz- metres. - Prof. Dr A. Berroth:,Joabs
Schacht und
ných zeměměřických činnosti.
Hiskias Tunnel (konec). - Prof. Dr C. F. Ba es c h I i n:
Die Beniitzung de,r 10, stelligen Logarithmmtaf€,l des
Journal des géometres experts et topographes frauTheusaurus logarithmorum completus, Leipzig 1794. ~ais.
Johannes Hub s c h m i d: Fluerbeze,ichnugen hofischen
Číslo 8 (srpen 1949). Th. Ma l' c h e: Défense de la
profession. - René W e i s s e: Compensation des chemi- Ursprungs. - Sdělení ředitelství katastrální služby o zanements polygonaux non-tendus. - André M a i I y: Le vedení polární methody do katastrálního vyměřováni. Výroční zpráva o činnosti Švýcarského spolku pro zemědroit de préemption de l'Administration de l'Enseigneměřictví a kulturní techniku.
ment. - René Dan gel': Le géometre en Palestine. M. B u s sen i I: L,esbeax travaux professionnels (silničČíslo 9 (září 1949). Johannes Hub s c hm i d: Flúrní tunel u Lyonu). -- Lou.is R a g e y: L'enseignement de bezeichnungen hofischen Ursprungs (dokončení). - Eero
S a Ion e n, Helsinki: 1Iber die Forme,ln fiir die Fehlerla photogrammétrie au Conservatoire National de,s Arts
et Métiers. - Pokyny pro písemný kurs k aut. zkoušce grenzen der Polygonmessung. - Dr Ing. Karl R i n n e 1':
geometra. - Echos et informations. - Revue de8 jourWirtschaftliches Koordinatenreehnen. - Drobné zprávy
a pojednání o knihách.
bp
nauxet des livres.
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RITZ"N~
Studium zeměměřického inženýrství v číslech. Pod
tímto názvem byla v Z. O. č. 8/1949 otištěna statistick:í
zpráva, obsahující data ze školního roku 1947/48. Zprávu
dnes doplňujeme některými údaji z poslední doby, pokud se týkají pražské vysoké školy:
V uplynulém školním r00e, v době od 1. října 1918
do konce září 1949, se konaly na Izeměměřickém oddělení
vysoké školy speciálních nauk třikrát II. státní zkoušky,
při nichž obstálo 45 kandidátů, z toh\> jedna žena. Zkušební protokol měl ke dni 30. září 1949 celkem 1150 jednacích čísel, což odpovídá stejnému počtu zeměměřick)"IJh
inženýrů, které vysoká škola speciálních nauk v Praze
za 20 let zemilměřického inžentrství vychovala (první
zeměměřičtí inženýři vykonali II. státní zkoušku v prosinci 1928).
V minulém roce 7 dalších kandidátů složilo II. státní
zkoušku podle pře,chodných předpisů čtyrletého studia
(absolventů tohoto druhu je už 652, takže více ne,ž polovina všech zeměměřických inženýrů má čtyrleté zeměměřické vzdělání).
Stále větší počet kandidátů' skládá II. státní zkoušky'
bez studijních úlev; neboť úlevy byly posledním výnosem ministerstva školství, věd a umění omezeny a po~
stupně budou ;olrušenyvůbe,c. Platno8t studUních úlev
pro tříleté zeměměřické studium skončila v červnu 1949.
Studijní úlevy používá už jen několik de,sítek po-sluchačů
čtyrletého studia. Platnost všech studijnich úlev končí
30. ěe,rvna 1951.
Posluchači za,psaní od r. 1946 studují jen podle osnovy
čtyrletého studia. Dřívější tříleté studium br;olyskončí
a po 31. prosinci 1950 budou moci starší absolventi skládat II. státní zkoušku jen podle normální osnovy studia
ětyrletého. - Pro informaci ještě uvádíme, že ab,solventi
dřívějších dvoule,tých kursů pro v;oldělání ~eměmě,řičů
mol;l.Ouještě své vzdělání doplnit a získat vysvědčení
z ťříletého studia inženyrského nejpozději 31. prosince 1949.
Klobouček.
Zahájeni přednášek na vysoké škole speciálních nauk
v Praze 10. října 1949 bylo tentokrát slavnostnější než
v letech předešlých. Vevyzdohené posluchál'něv'Praze II,
Na Bojišti 3, která ani nestačila všechny pojmout, shromáždili se posluchači ·zeměměřického inženýrství a po~
sluchači statisticko-pojistného inženýrství. Slavnost byla
zahájena hymnami, načež· J. S. děkan vysoké §koly speciálních nauk prof. J.;F i a I a uvítal vzácné hosty. po-

zdravil přítomné posluchaěe a pronesl delší projev, ve
kterém osvětlil a odůvodnil ve,lké :.\měnyv novém způsobu vysokoškolského studia a jeho poslání. Náměstek
ministra financí Ing. Dr B. S p á č i I navázal na projev
děkanův a obšírněji se rozhovořil o veIkých úkolech,
které klade jeho re80rt na absolventy obou oddělení této
vysoké školy. Slavnosti dodala vážnosti přítomno8t J. M.
prof. Dr techn. h. c. O. S t a r é h o, rektora českého vysokého učení technického, který rovněž učinil proslov.
Projevy hostí zakončil prof. Ing.' L. Di m o v, děkan
technické fakulty university ve Varně; který jako stipendista naší vlády dlí nyní na Uiměsíční studijní cestě
a je ho,stem vysoké školy speciálních nauk. Prof. Dimov
pronesl pozdrav studentům a provohll vře,lé přání družby bulharsko-československé. Poslullhači odměnili jeho
pozdrav bouřlivým potleskem a přítomná kulturní úderka filosofické fakulty pohotově zazpívala prof. Dimovovi
bulharskou mládežnickou hymnu .. Poté ještě zpestřila
program zazp,íváním někoUka českých písní. Ke konci
slavnosti posluchač V. H a v I í n, jménem vše'ch posluchačú vysoké školy speciálních nauk, slíbil děkanovi, že
všichni studenti se budou snažit býti co nejlepšími studenty a pilnými dělníky na poli technické kultury. Písní
práce byla slavnost zakončena.
Nová letecká komora. ,Te známo, že automatické t. zv.
f'adové komory používané v letecké fotogrametrii jsou
většinou zařízeny na film. Jím Francouzově a Italové
vyráběli a u tom a ti c k é komory' nad e s k y. Nyní
k nim přistupují i' Švýcaři. Fa Wild oznamuje, že vyrábí automatickou řadovou komoru na desky, kterou
označuje RC 7. Komora má obrazovou dálku 170 mm,
formát 14 X 14 cm, relat. otvor F : 4,2. De,sky jsou uloženy ve dvou kasetách umístěných na bocích středního
dílu, na jehož spodní části je vlastní komora. Každá
z' kaset pojme 40 desek, které automaticky putují jedna
po druhé z jedné kasety ke značkovému rií.mu komory
a !l0 exposici do druhé kasety. Současně je transportována vrchní deska z druhé kasety do kasety první, takže
může být bez přerušení všech 80 desek po sobě exponováno. Desky, které nepodléhají, na rozdíl od filmu, deformacím při mokrém procesu vyvolávacím a které zachovávají přesně rovinný tvar, umožní Švýcarům použíti fotogrametrie také pro plány velkých měřitek
(1 : 2000 a 1 : 1000) a docíliti lepších výsledků při aerotriangulaci.
F-r.

Hlavní a odpovědný správce: Ing. Dr Bohumil Pour. - Majetník a vydavatel Spolek českoslov. inženýrů a techniků.
- Tiskem knihtiskárny .Typus« v Praze XVI. Telefon 410-62. - Redakční korespondence budiž řízena n,\ adresu
hlavního redaktora Praha XVI. Nábřeží LegU 3.
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