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Ústřední výbor Komunistické strany Sovětského svazu, Rada ministrů SSSR a presidium
Nejvyššího sovětu SSSR s pocitem velikého smutku oznamují, že 5. března v 9 hodin 50 minut
večer zemřel po těžké nemoci předseda Rady ministrů SSSR a tajemník Ústředního výboru
Komunistické strany Sovětského svazu Josef Vissarionovič StaHn.
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Ústřední výbor Komunistické strany Sovětského svazu,
Rada ministru SSSR a presidium Nejvyššího sovětu SSSR

všem členům strany, všem pracujícím Sovětského svazu
Drazí soudruzi a přátelé!
Ústřední Výbor Komunistické strany· Sovětského svazu, Rada ministrů SSSR a presidium Nejvyššího sovětu
SSSR s pocitem velikého smutku oznamují straně a všem pracujícím Sovětského svazu, že 5. března v 9 hodin
50 minut večer zemřel po těžké nemoci předseda Rady ministrů SSSR a tajemník Ústředního výboru Komunistické
strany Sovětského svazu Josef Vissarionovič Stalin.
Přestalo tlouci srdce spolubojovníka a geniálního pokračovatele díla Leninova, moudrého vůdce a učitele Komunistické strany a sovětského lidu, Josefa Vissarionoviče Stalina.
Stalinovo jméno je nekonečně drahé naší straně, sovětskému lidu, pracujícím celého světa. Společně s Leninem
založil soudruh Stalin mocnou stranu komunistů, vychoval ji a zocelil; společně s Leninem byl soudruh Sta1in
inspirátorem a vůdcem Velké říjnové socialistické revoluce, zakladatelem prvního socialistického státu na světě.
Pokračuje v nesmrtelném díle Leninově, dovedl soudruh Stalin sovětský lid ke světodějnému vítězství socialismu
v naší zemi. Soudruh Stalin dovedl naši zemi k vítězství nad fašismem ve druhé světové válce, což od základu změnilo celou mezinárodní situaci. Soudruh Stalin vyzbrojil stranu a všechne lid velikým a jasným programem budování
komunismu v SSSR.
.
Smrt soudruha Stalina, který věnoval celý svůj život oddané službě velikému dílu komunismu,
pro stranu, pro pracující sovětské země a celého světa.

je nejtěžší ztrátou

Zpráva o úmrtí soudruha Stalina způsobí hlubokou bolest v srdcích dělníků, kolchozníků, inteligence a všech
pracujících naší vlasti, v srdcích vojákU naší chrabré armády a vojenského námořnietva, v srdcích milionů pracující~h všech zemí světa.
.
V těchto těžkých dnech se všechny národy naší země ještě těsněji semknou Ve velké bratrské rodině pod osvědčeným vedením Komunistické strany, vytvořené a vychované Leninem a Stalinem.
Sovětský lid má bezmeznou důvěru a je prodchnut vřelou láskou ke své rodné Komunistické
že nejvyšším zákonem veškeré činnosti strany je sloužit zájmům lidu.

straně, protože ví,

Dělníci, kolchozníci, sovětská inteligence a všichni pracující naší země se neochvějně řídí politikou vypracovanou
naší stranou, odpovídající životníJ,n zájmům pracujících a zaměřenou k dalšímu. upevňování .moci naší socialistické
vlasti. Správnost této politiky Komunistické strany byla vyzkoušena v desetiletích bojů, tato politika dovedla pracující sovětské země k historickým vítězstvím socialismu. Inspirovány touto politikou/jdou národy Sovětského svazu
pod vedením strany s jistotou vpřed k novým úspěchům budování komunismu v naší zemi.
L

Pracující naší země vědí, že -další zlepšování hmotné úrovně všech vrstev obyvatelstva - dělníků, kolchozníků
a inteligence, maximální uspokojování neustále rostoucích hmotných a kulturních potřeb celé společnosti vždy byly
a jsou předmětem mimořádné péče Komunistické strany (sovětské vlády.
Sovětský lid ví, že obranyschopnost a moc sovětského státu rostou a upevňují se, že strana všestranně upevňuje
Sovětskou armádu, vojenské námořnictvo a bezpečnostní orgány, aby neustále zvyšovala naši připravenost drtivě
odrazit každého agresora.
Zahraniční politikou Komunistické strany a vlády Sovětského svazu byla a je neochvějná politika zachování
a upevnění míru, boje proti přípravám a rozpoutávání nové_vá1ky,~politika mezinárodní spoluptáce~a rozvíjení
obchodních~ styků se všemi zeměmi.
.
Národy Sovětského svazu; věrny praporu proletářského internacionalismu, upevňují a rozvíjejí bratrskou družbu
s velikým čínským lidem, s pracujícími všech zemí lidové demokracie a přátelské styky s pracujícími kapitalistických
a koloniálních zemí, bojujících za mír, demokracii a socialismus.
Drazí soudruzi a přátelé!
Naše Komunistická strana je mocnou řídící a vedoucí silou sovětského lidu v boji za vybudování komunismu.
Ocelová jednota a jednolitá!semknutost řad strany je hlavní podmínkou její síly a moci. Naším úkolem je jako oko
v hlavě střežit jednotu strany, vychovávat komunisty jako aktivní politické bojovníky za uskutečnění politiky a usnesení
strany, ještě více upevňovat spojení strany se všemi pracujícími, (dělníky, (kolchozníky a sinteligencí, protože
v tomto nerozborném svazku) lidem je síla a nepřempžitelnost naší_strany.
Strana vidí jeden ze svých nejdůležitějších úkolů v tom, aby vychovávala komunisty a všeqmy pracující v duchu
wysoké politické bdělosti, v duchu nesmiřitelnosti a tvrdosti v boji s vnitřními a vnějšími nepřáteli.
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Ústřední výbor Komunistické strany Sovětského svazu, Rada ministrů SSSR a presidium Nejvýššího sovětu
SSSR se obracejí v těchto těžkých dnech k~ straně a lidu a vyjadřují pevné přesvědčení, že se strana a všichní pracující naší vlasti ještě těsněji semknou kolem Ustředního výboru a sovětské vlády, že zmobi1isují všechny své síly li tvůrčí
energii k velikému dílu budování komunismu v naší zemi.
Nesmrtelné

Stalinovo jméno bude navždy žít v srdcích sovětského lidu a všeho pokrokového lidstva.

Ať žije veliké vítězné učení Marxe, Engelse, Lenina a Stalina!
Ať žije naše mohutná socia1'istická vlast!
Ať žije náš hrdinný sovětský lid!
Ať žije veliká Komunístická strana Sovětského svazu!
ÚSTltEDNí

VÝBOR

KOMUNISTICKÉ
RADA

PRESIDIUM

STRANY

MINISTRŮ

SOV~TSKÉHO
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·SSSR
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SSSR

Všem členům strany, všem dělnikům, všemu pracujicimu lidu
Československa
Drazí soudruzi a přátelé!
Jak oznámil v hlubokém smutku Ústřední výbor Komunistické strany Sovětského svazu, Rada 'ministrů SSSR a presidium Nejvyššího sovětu SSSR, zemřel 5. března 1953 v 9 hodin 50 minut večer po' těžké chorobě předseda Rady ministrů
SSSR a tajemník Ústředního výboru Komunistické strany
Sovětského svazu Josef Vissarionovič Stalin.
Tato -nesmirná, nejbolestnější ztráta, která postihla' sovětskou zemi, je nesmírnou, nejbolestnější ztrátou i pro naši
komunistickou stranu, pro všechen československý lid a celé
pokrokové lidstvo.
Dotlouklo srdce spolupracovníka a geniálního pokračovatele
dila Leninova, moudrého vůdce a učitele komunistické strany
a národů Sovětského svazu, budovatele mocného sovětského
státu, uskutečnitele socialismu v Sovětském svazu, vítěze nad
fašismem v druhé světové válce, tvůrce programu budování
komunism~ v Sovětském svazu.. Dotlouklo srdce prvního
praporečníka světového boje za mír, učitele a vůdce pracujícího
lidu všech zemi. Dotlouklo srdce osvoboditele naší vlasti a nejlepšího přítele našeho lidu.
Jméno soudruha Stalina je nevyhladitelně
československého lidu.

zapsáno do dějin

Soudruh Stalirijako mluvčí bolševiků vyzvedl ještě před první
světovou válkou právo našeho lidu na samostatný národ';í
a státní život.
Soudruh Stalin spolu s Leninem byl inspirátorem a 'vůdcem
Velké říjnové socialistické revoluce, která podnítila vznik
samostatného' československého státu.
Soudruh Stalin pomohl našemu lidu vykovat nejpotřebnější
zbraň v boji za svobodu národa a za vítězství socialismu v naší
vlasti, Komunistickou stranu Československa.
Soudruh Stalin zůstal věren naší zemi v dobách mnichovské
zrady, osvobodil naše národy z jařma fašismu, zachránil je
před vyhlazením a vybojoval jim svobodu a samostatnost.
Soudruh Stalin umožnil nám zbavit se kapitalistů a velkostatkářů a neustále nám pomáhal úspěšně budovat socialismus.
Hlubokým smutkem
je. hoře našeho lidu.

je proto dnes naplněno

Soudruh Stalin ná~ však učil neklesati ani v nejtěžších chvílích
na duchu a neztrácet se zřetele své veliké úkoly a cíle.
Drazí soudruZi a přátelé!
Semkněme se v tě~hto chmurných dnech kolem l:!středního
výboru naší strany a věrného Stalinova žáka soudruha Gottwalda.
Naše komunistická strana v'čele se soudruhem Gottwaldem
vedla náš lid vítězně v boji proti kapitalismu a fašistické okupaci. Naše komunistická strana vede nás vítězně v budování
socialismu v naší vlasti. Vedla a vede nás vítězně, protože kráčí
cestou Leninaa Stalina.
Touto cestou půjdeme i nadále a ještě pevněji a důsledněji.
Ještě pevněji se přimknefue ke své opoře a vzoru, velikému
Sovětskému svazu a jeho komunistické straně~ ještě důsledněji
budeme posilóvat a prohlubovat bratrství národů Československa a Sovětského svazu. Ještě usilQvněji budeme budovat socialismus v naší vlasti, abychom uskutečnili šťastný život 'našeho
lidu a posilili světovou frontu miru, 'vedenou Sovětským svazem.
Drazí soudruzi a přátelé!
Ve chvllich hlubokého zármutku posnáme lidu Sovětského
svazu a jeho komunistickéstraně
projevy své nejhlubší účasti.
Posíláme jim zároveň slib, že spolu s nimi budeme ,vždy věrni
nesmrtelnému odkazu Lenina a Stalina, že spolu s nimi budeme
střežit a bránit světový mír, že spolu s nimi chceme bojovat za
nová vítězství nepřemožitelného praporu Lenina a Stalina.
Věčná paměť a sláva našemu
učiteli, otci J. V. Stalinovi!
Ať žije mohutné,
Lenina, Stalina!

zesnulému

drahému

vůdci,

nade vším vítězící učení Marxe, Engelse,

Ať žije veliký a hrdinný sovětský lid a jeho slavná komunistická strana!
Ať žije nerozborné přátelství a bratrství národů Československa a Sovětského svazu!
Ať žije a věrně kráčí cestou Lenina a Stalina Komunistická
strana Československa!
Ústřední

srdce, veliké
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Moskevský institut inženýrů geodesie, fotogrametrie
a kartografie (MIIGAiK)
Tento článek má našim zeměměřičům a školským úřadům ukázat, jak je organisován v Sovětském svazujťden ze dvou
institutů čistě geodetických (druhý se třemi fakultami je v Novosibirsku - jinak existují. též zeměměřické fakulty při
jinych školách). Clánek vypracovalodb. asist. katedry praktické geometrie při FIS s. Ing ..Dr Miroslav Hauf na základě
studia Přiručky pro nové posluchače MIIGAiKjako
závazek k 35. výročí Velké řijnové revoluce.

S hlediska historického je MIIGAiK jednou z nejstarších vysokých škol technických v SSSR. Podle svého
stáří řadí ;>ehned za Moskevskou státní 'universitu M. V.
Lomonosova. Jeho předchůdcem' byl Měřický institut
(Měževoj institut) založený v r. 1779.
'
. MIIGAiK vychovává odborníky geodety, fotogrametry, kanografy a inženýry mechaniky, specialisované
na konstrukci geodetických strojů a pomůcek.
Aby institut mohl úspěšně plnit svou úlohu, je rozdělen
na čtyři· fakulty: geodetickou, fotogrametrickou, kanografickou a optickomechanickou.
Učební plány všech fakult vycházejí v plné šíři z geodesie jako základní discipliny. Je však pochopitelné, že
zde kromě disciplin bezprostředně navazujících na geodesii, jsou přednášeny i přípravné nauky jako na př. vyšší
matematika a theoretická mechanika, fysika, chemie,
základy marx-Ieninismu, politická ekonomie, cizí jazyky,
tělesná výchova a spon. Tyto přednášky jsou obstarávány
celoškolními katedrami, zatím co odborné přednášky
obstarávají speciální katedry na jednotlivých fakultách.
Učitelský sbor' je ve většině složen z absolventů insti. tutu. Mezi učiteli je 1 dopisující člen Akademie SSSR,
6 zasloužilých pracovníků vědy a techniky, 17 doktorů
věd a 62 kandidátů věd. Práci institutu řídí vědecká
rada, jež má právo přiznávat vědecké stupně doktora
i kandidáta technických. věd. Instj.tut vychovává řadu
aspirantů pro všechna odvětví geodesie.
Institut je vybaven knihovnou o 250 000 svazcích.
v ruském i cizích jazycícha velkým množstvím mapového
materiálu. Při knihovně je vybudována vzorná studovna
pro 400 lidí.
. Studium na institutu pro kteroukoliv specialisaci trvá
4 roky al0 měsíců, končí diplomovou prací a jejím obhájením. Po úspěšném zakončení absolventi dostanou titul
inženýra.
První z fakult, fakulta geodetická, má 6 kateder:
k. vyšší geodesie, k. geodesie, k. astronomie, k: gravimetrie, k. praktitké geometrie a k. topografie.
Této fakultě je svěřena výchova inženýrů dvou specialisací: astronomicko-geodeticj,{éa inženýrsko-geodetické~
Prwi specialisace, jak již' z názvu možno usoudit, vychovává kádry určené k budování geodetických základů.
Náplň studia spočívá proto na prohloubeném studiu vyšší
geodesie, gravimetrie, geofysik)r a praktické astronomie.
Příprava kádrů· specialisace inženýrsko-geodetické se
soustřeďuje na problémy použití geodesie v různých odvětvích národního hospodářství. Absolventi proto musí
óvládat celý soubor geodetické theorie a praxe, takže
plohou provádět a vést práce spojené i se zaměřováním
velkých území, práce spojené s vyhotovováním geodetických podkladů pro projekty velkých objektů socialistického průmyslu, Velkých staveb komunismu a geodetické
práce prováděné během stavby a po provedení stavby.

A abychom ~i představili rozmanitost zapoJem zeměměřičů v Sov. Svazu, vyjmenujme si druhy ~ěchtostaveb:
kanály, velká meliorační zařfzení, zalesňování, lesní průmyslové práce, stavba velkých hydrocentrál, elektrická
vedení vysokých napětí, výstavba průmyslových kombinátů, železniční tratě, dálnice, velké železniční stanice,
přístavy říční, ,mořské i letecké, naftovody, plynovody,
vodovody, telegrafiú a telefonní linky, podzemní dráhy
atd.
Praktická cvičení během školního roku jsou prováděna
v různých laboratořích a kabinetech, do nichž mají posluchači přístup i mimo dobu stanovenou rozvrhem.
Geodetická fakulta má k disposici tyto laboratoře a
kabinety:
Geodetickou laboratoř - s množstvím geodetických
strojů a přístrojťt. V laboratoři možno stavět stroje při
zkoušce na sloupky chráněné před otřesy.
Geodetický komparátor - všesvazového významu. Je
určen nejen pro .výuku posluchačů, ale i pro různé
centrální úřady a pak hlavně pro GUGiK (Hlavní správa
geodesie a kanografie) při Radě ministrů SSSR.
. Ge~fysikální kabinet - v němž jsou prováděna' praktická cvičeníposluchači z meteorologie a měření zemského
magnetismu. Jsou zde proto umístěny přístroje meteorologické a magnetické.
Astronomickou laboratoř - s observatoří a řadou
dalších pavilonů. Observatoř je opatřena refraktorem a
jinými přístroji. Má svou vlastní příruční knihovnu a
množství tabulek určených pro astronomické výpočty.
Na observatoři je untistěna též radiostanice pro přijímání
časových signálů.
Gravímetrická laboratoř :- je vyzbrojena novějšími
pomůckami pro praktickou výuku v tomto oboru :kyvadly, variometry~gravimetry a vlastní radiostanicí.
Laboratoř praktické geometrie -:. s názornými pomůckami a modely různých inženýrských staveb, při
jejichž projektování a stavbě se uplatňuje v širokém mě...
řítku geodesie.
Pro letní prakti1rastudentů - provozní praxi - z geodesie, vyšší geodesie, astronomie, gravimetrie a inženýrské geodesie má institut k disposici cvičný terén nazvaný
"geodetický polygon" asi 70 km jižně ód Moskvy v blízkosti stanice Lopasnja na Kurské železnici. Zde pracují
studenti při provozní praxi za dozoru pedagogických sil.
Bydlí· tak, jak to přináší s sebou druh prováděné praxe.
O stravování studentů se stará kuchyně institutu, která
doprovází studenty.
Druhá fakulta - fakulta
fotogrametrická
(přesně rusky· se nazývá aerofotogeodetická) má dvě
katedry, katedru fotogrametrie a katedru letecké fotografie, a. vychovává geodety specialisované v oboru p0zemní a letecké fotogrametrie. Výchovatedy proto spočívá
na prohloubeném studiu geodesie, fotogrametrie, letecké
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fotografie a nauce o speciálních přístrojích. Absolventi
této fakulty provádějí sami nejen vyhodnl:lcovánísnímků,
ale sami si i-etéž nalétávají. Během roku jsou prakticky
cvičeni z geosiesiea astronomie v,laboratořích geodetické
fakulty a kromě toho ještě v řadě speciálních kabinetů
a laboratoří.
. Kabinet pro sestrojování fot0'Plánů - určený, jak
název svědčí, pro sestavování leteckých snímků do fotoplánů a z nich tvořených plánů situačních.
Stereofotogrametrická laboratoř - bohatě vybavená'
přístroji pro překreslování leteckých snímkových dvojic
do topoplánů.
Leteckonavigační laboratoř - kde jsou umístěny pilotní a naviga~ni přístroje, učební pomůcky ·pro předvádění
letu letadlem a jiné pomůcky potřebné při pilotování
letadla.
Kabinet letecké fotografie, kde posluchači mají možnost se seznámit s rozličnými typy leteckých fotokomor
a ostatními přístroji potřebnými pro leteckou fotografii.
Studenti této fakulty prodělávají během své provozní
praxe též kurs pilotování letadla a letecké fotografie
přímo na letadlech.
Další fakultou je fakulta kartografická
s pěti
katedrami: k. sestavování a redakce map, k. kreslení
a úpravy map, k. matematické kartografie, k. fysikálního
zeměpisu, k. vydávání map.
Fakulta vychovává inženýry kartografy ve dvou specialisacích "sestavování map" a "vydávání map". Zatím
co prvá specialisace vychovává studenty v navrhování
map, t. j. v přípravě originálů map, druhá vychovává je
v reprodukční technice (polygrafii).
Poněvadž nám tento typ inženýra není znám, bude jistě
vhodné všimnout si blíže náplně jeho přípravy a jeho
poslání. Příprava inženýra kartografa spočívá na předmětech všeobecně politických a všeobecně technických
(matematice, fysice, obecné analytické chemii), geodesii,
zeměpisu a předmětech speciálních jako je matematická
kartografie, sestavování a redakce map a technologie
jejich výroby. Inženýři kartografové zh~tovují topografickémapy, zeměpisné mapy malých měřítek, zeměpisné atlasy*) a taktéž mapy a atlasy zvláštního poslání
(administrativní, politické, historické, školní a j.). Při přípravě těchto map inženýr kartograf využívá materiál
topografických měření a různé zeměpisné a literární
prameny. Sám·měření neprovádí. Inženýři druhé specialisace- vydávání map - ovládajícelý soubor prací spojenýchs vydáváním map různého účelu a měříte~ a rovněž
taki atlasů, a proto se škclí v technologii vydávání map,
jejížsoučásti je fysikální a koloidní chemie, tiskařské .
stroje,obecná polygrafie a speciální .state o technologii
tiskumap.
Pro praktickou výuku má fakulta k použití kabinet
mapových děl, kartografickou laboratoř a tiskařskou
dílnu.
Poslední,čtvrtá fakulta, má název opticko-mechanická.Vychováváinženýry-mechaniky zaměřené na kon*) Připomeňme si při t~to příležitosti nádherné mapové
dilo"Bolšoi atlas mira~', vystavené na výstavě sovětské odborné
knihy na býv. fakultě spec. nauk - viz zprávu doc. Dr Kloboučka ·v ZO 1950 č. 12 - abychom si přímo hmatatelně
ukázali, jaké mistrovské dílo -může vykonat zeměměřič specialisovaný ve vYdáváni map. Pro nás je pak ve~ým příslibem
krásný Malý politický atlas světa vydaný SZKU.

strukci a výrobu geodetických, astronomických, gravimetrických strojů a přístrojů. Jak naznačují její čtyři
katedry: k. obecné stavby strojů, k. speciální technologie,
k. praktické optiky a k. konstrukce přístrojů, spočívá
výchova inženýrů mechaniků nejen na znalostech geodesie a matematicko-fysikálních, ale i na disciplinách
strojnického rázu.
Fakulta má tyto kabinety a laboratoře:
Laboratoř výroby přístrojů a konstrukce leteckých
fotokomor - Optickou laboratoř - Kabinet optickomechanických přístrojů - Modelárnu a kabinet technického kreslení - Vědeckovýzkumnou optickomechanickou dílnu - Kabinet technologie optickomechanické
výroby - Metalografickoua tepelnou laboratoř - Laboratoř mechanického zkoušení materiálu - Elektro-radiotechnickou laboratoř.
Studenti všech čtyř fakult se zúčastňují provozních
praxí podle charakteru svého studia.
.
Tak studenti geodetické fakulty prodělávají ji ve cvičném terénu na geodetickém polygonu, studenti fotogrametrické fakulty kromě geodetické praxe ve cvičném terénu zúčastňují se letů, na nichž pilotují a fotografují.
Kartografové procházejí rovněž geodetickou praxí v poli,
ale kromě toho praktikují v kartografických závodech.
Geodeti-mechanici absolvují provozní praxí při polních
cvičeních posluchačů ostatních fakult a pracují též v dílnách institutu či v dílnách a laboratořích závodů přesného strojírenství.
Mimo přednášky, praktická a laboratorní cvičení prováděná v době stanovené rozvrhem, studenti mají možnost samostatně pracovat v kabinetech, laboratořích a .
knihovně i mimo rámec rozvrhu.
Mimo úlohy z praktických cvičení posluchači pracují
v jednotlivých ročnících na ročníkových projektech.
Kromě těchto úkolů, jež jsou dány učebním plánem,
studenti pracují ve vědeckých studentských spolcích a
vědeckých studentských kroužcích. Nejlepší práce jsou
pak pfednášeny na studentských vědeckých konferencích.
Institut vychovává studenty i po stránce tělesné.
Všichni studenti, kromě studentů osvobozených ze zdravotních důvodů, prodělávají v I. a II. ročníku všeobecnou
tělesnou průpravu zaměřenou k získání odznaku GTO.
Po zvládnutí základní tělesné průpravy mohou studenti
provozovat některý z těchto sportů: sportovní gymnastiku,
rytmikd, košíkovou, odbíjenou, lehkou atletiku a 1yžařství, hokej a kopanou, rohování, šerm, plování, šachy
a dámu. Institut má vlastní tělocvičný sál.
Jak vidno, MIIGAiK je vysokou školou jedinečného
druhu. Zamýšlíme-li se nyní nad definitivní organisací
zeměměřické služby, je třeba se též zamyslit i nad tím,
jakým způsobem pro tuto službu budeme vychovávat
nové kádry. Posledně provedená reforma našeho studia
nás již částečně přiblížila k tomuto našemu vzoru (dvě
specia1isace:geodeticko-kartografickáa geodetická), avšak
otázka organisační není dosud vyřešena v tom smyslu,
jak ukazuje nejen sovětský vzor, ale i úkoly a význam
zeměměřietví pro výstavbu socialismu v našem státě a
pro obranu této výstavby. Bude tedy třeba, aby škola,
zeměměřická služba a MSVU se zamyslelynad tímto problémem a ve vzájemné spolupráci připravily materiály,
na jejichž podkladě by mohl Státní výbor pro vysokéškoly
navrhnout vhodné organisační změny.
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Zkušební tíhová 11J.ěřenína komparačních základnách
a propojení gravimetrické sítě I. řádu
Ing. Dr M.Wittinger

526.7 (437) ,,1946/1951"

Porovnání gravimetrických přístrojů "Graf GS4" a Nb"rgaardova gravimetru na 'komparačních základnách "Ještěd"
u Libe!:ce, "Barrandov" a "Petřín" v Praze v letech 1946 až 1951. Vyztuženigravimetrické
sítnI. řádu v západní
čá~~i C:SR 1álkov~n;, m.ěřením, vykonaným lefadlem v r. 19ť1'a seskupeným do 14 trojúhelníků. Program dálkového
merenz ve vychodm castz CSR..
.
Zaměřování gravimetrické sítě I. a II. řádu se provádí
návrh gravimetrické sítě (3), (6), obsahujid 100 tíhových
od r. 1948 s Norgaardovým gravimetrem objížděním
bodů I. řádu a 150 trojúhelníků byl poněkud pozměněn
trojúhelníků v obou směrech s ukončením na výchozím . na Slovensku, .a to proto, aby obvody trojúhelníků nebodě. Zjišťují se tak tíhové rozdíly a postupným jejich
přesahovaly průnlěmě 180 k...111,
poněvadž zvraty teplot,
přičítáním a vyrovnáním můžeme odvoditi tíhové zrychnastávající při delších jízdách, způsobují nepravidelný
lení i vzdálenějších bodů. K dopravě přístroje po silnichod přístroje.
.
)
cích se používá auta. Vzdálenost ·vrcholů trojúhelníků,
Nyní obsahuje gravimetrická síť I. řádu 162 trojúhelt. j. tíhových bodů I. řádu jest přibližně 60 km; vzdáleníků se 108vrcholy. Do konce roku 1951byla zaměřena
Ilosti bodů vkládaných a součas~ě měřených, t. j. tíhouvedeným způsobem polovina plochy našeho území na
vých bodů II. řádu kolísají mezi 10až 40 km (4).Půyodní
západ od spojnice bodů 46-47-48-55-60-61
Tabulka la
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a možno očekávati, že gravimetrická síť I. a II. řádu bude
dokončena na celém území ve 2 až 3 letech. Zaměření
tíhové sítě I. řádu v jednotlivých letech jest patrno z obr.
1, kde jsou. příslušné oblasti vymezeny siln~jší čarou:
Každý tihový rozdíl sousc..~ch bodů jest obvykle
určen čtyřikráte objížděním dvou. sousedních trojúhelníků v obou směrech. Přesnost provedených prací můžeme posuzovati výpočtem středních chyb jednotlivých
stran a uzávěrem trojúhelníků. Podrobněji jest pojednáno
o gravimetrických pracích,' provedených Státním zeměměřickým a kartografickým ústavem v ·Praze v letech
1945-1950 v obsáhlejší studii (9), která jest připravena
do tisku.
Z dřívějších zkušenosti již vyplývalo, že gravimetrické
přístroje jsou velice citlivé na teplotní a tlakové změny,
na řadu dalších vlivů a dále se časem mění i molekulární
vlastnosti měřícího zařízení. Již při sestavování návrhu
gravimetrických prací v r. 1948 bylo uvažováno o možnosti kontroly gravimetrické sítě I. řádu, kromě kyvadlových měření, dálkovým spojením některých význačněj-

ších míst jako Prahy, Brna, Bratislavy a Košic pomoci
letadla. Jasných představo provádění těchto prací však
v této době nebylo.
Výsledky každoročních zkušebních měření na komparačních základnách na Petřině v Praze a. na Ještědu
u Liberce ukazují různé hodnoty v jednotlivých obdobích,
které .jsou systematického rázu. Tabulky Ia, lb, Ic
obsahují výsledky zkušebních tihových' měření na
komparačních základnách "Ještěd" u Liberce, "Barrandov" a "Petřin" v Praze. Provisorní komparační základna na Barrandově, užívaná již v r. 1944 a nevýhodná
pro dopravní ruchu
dolního tihového bodu byla nahrazena v r. 1949 pomocnou komparační základnou na
Petřině, komunikačně spojenou lanovou drahou. Rovněž
na hlavní komparační základně "Ještěd" u Liberce jest
střední úsek základny dostupný lanovou drahou.
Nadmořské výšky koncových bodů petřinské
jsou 196,36 m a 325,91 m a výškový rozdíl
Nadmořské výšky tihových bodů ještědské
mající tři úseky, jsou postupně 472,11 m,

Úsek III.

Úsek II.

r

'N~taveni\ Počet
! stupnic opakování
(12)
I

I

(13)

základny
129,55 m;
základny,
596,03 m,

Poznámka

I

Střední
chyba

I

(14)

I

I

Datum

v
(15)

mgl

mgl

-

6
6

±0,010
±0,029

+0,190
+0,656

414

6

±0,063

-0,059

1 414
414

6
6

±O,082
±0,036

-:0,386
+0,233

6
4
4

±0,063
±0,022
±0,036

-0,182
+0,276
+0,116

I

I

I

(16)

Tíhový
rozdíl
(17)

I Nastav.ení!.

Počet .1
opakovám

stupmc

I

I

(18)

(19)

mg1
15.9.
15.9.

I

Střední
chyba
(20)

I
I

v
(21)

mgl

mgl

1',575
1,334

-

6
6

±0,020
±0,020

+0,028
+0,028

1,699

4/4

6

±0,084

-0,096

9.6.
30.9.

1,569
1,553

4/4
4/4

6
6

±0,049

.•

+0,034
+0,050

16.5.
4.6.
26.10.

1,610
1,604
1,582

4/2,4/4
4/4 '
4/4

6
6
4

±0,046
±0,029
±0,036

-0,007
-0,001
+0,021

I

(22)

majetek ÚÚG
majetek SÚÚG

!

,

4.10.

-

~

I

,

i'

(4/2,4/4
414

Ii

4/4

(vv]=0,32953

(vv]=0,01337
1,603

0,662,

0,146
±0,052

±0,257

•.

±0,105

414

4/4
4/4
4/4
4/7

-

±0,021

4
4

±0,030
±0,033

-0,111
+0,527

4.5.
19.9.

1,536
1,580

4/4
4/4

4
4

±0,024
±0,048

+0,067
+0,023

4
4
4
4

±0,016
±0,045

+0,498
+0,197
+0,250
-0,180

4.4.
28.9.
4.4.

1,541
1,413
1,410

4/4
4/4
4/7

5
4
4

±0,021
±0,035

+0,062
+0,190
+0,193

-

-

-

-

-

-

1953/23

-

-

po opravě
přístroje

majetek ÚÚG
majetek ÚÚG

Zeměměřictví
roč. 3/41 (1953) č. 2-3

>5

.•..CI

Úsek I + II

Pozorovatel

Přístroj

oN
>U

~
(I)

1
2

I

(2)

Graf "Gs4",
Graf "Gs4",

~

(3)

42
38

(4)

Tíhový
rozdíl

v

(5)

(6)

Úsek II + III.
Tíhový
rozdíl

v

(7)

(8)

Úsek I + II + III
Tíhový
rozdíl
(9}

mg!

mgl

v

•

(10)

mgl

Bě,P
Ba, W

1946
14.-16.9.
14.-16.9.

114,910
114,393

-0,029
+0,488

94,795
94,088

+0,218
+0,925

116,485
115,727

-0,001
+0,651

-0,155

116,615

-0,131

-0,352
+0,283

116,689
116,586

-0,205
-0,102

3

Norgaard, 310

Bu,W

1947
3.-4.10.

114,916

-0,035

95,168

4
5

Norgaard, 310
Norgaard, 310

Ch,P
Ch,P, W

1948
6.-9.6.
29.-30.9.

115,120
115,033

-0,239
-0,152

95,365'
94,730

6
7
8

Norgaard,31O
Norgaard,310
Norgaard, 310 .

1949
14.-24.5.
4.6.
26.10.

114,731
114,692
114,796

+0,150
+0,189
+0,085

95,202
94,738
94,876

-0,189
+0,275
+0,137

. 116,341
116,296
116,378

+0,143
+0,188
+0,106

114,881'

[vy]
0,14688
0,428

95,013

[vy]
0,35812
{),635

116,484

[vy]
0,13661
0,393

ch,p
Ch,P
Ch,P

Průměr z 3 až 8
Největší rozdíl oprav
m = ±

Vf:]

I

±0,171

±0,268

±0,165

±0,070

±0,109

±0,067

IÍ1

M=V"6
9
10

Norgaard, 310
Norgaard, 310

Ch, W
Ch, W

11
12
13
14

Norgaar~, 310
Norgaard, 310
Norgaard,381
Graf "Gs4", 42

Ch,W
Ch,H
J, W
V

Pozorovatelé:

1950
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1949
9.5.
2.6.
18. 10.

,
Průměr zé 7 až 13
Největší rozdíl oprav

±

(7)

Střední
chyba
t

mg1

Barrandov

m =

(6)

(5)

(4)

Nasta"
Počet
vem
opa-\
stupkování
nic

.

Poznámka

(9)

(10)

mgl

22,601
(22,954)
22,614
22,609
(22,735)
22,518
22,510
22,514

"

(8)

v

00

6

±0,OJ4

-

-

-

6

±0,063

-

-

-

-

-

6
6

±0,041
±0,048

+0,358
+0,366

22,801
23,132

4/4
4/4

6
6

±0,049
±0,095

+0,075
-0,256

23,136
23,097

4/4
4/4

6
6

±,O,060
:f0,027

-0,260
-0,221

22,522
22,724
22,720

4/4
4/4
4/4

6
4
4

±0,039
±0,019
±0,039

+0,354
+0,152
+0,156

-

+0,272

-

přístroj nedostatečně vytopen

+0,262

"

nedokonalé do~
sedání na mikr.
šrouby

.

[vv]
0,36036
0,614

22,876

VI~]

±0,245

m

M=±V1
2
3
4

-

±0,092

7

PetHn
Norgaard, 310
Norgaard,310
Norgaard, 310
Norgaard,310

Ch,P
W
Ch,P
Ch,P

1949
11. 5.
11. 5.
2.6.
19. 10.

26,867
27,133
';.7,127
27,261

4/4
4/1
4/4
4/4

I

6
6
4
4

±0,047
±O,064
±0,053
±0,034

+0,230
-0,036
-0,03Q
-0,164

I

Průměr z 1 až 4
'Největší rozdíl oprav

'W

m=±

[vv]
0,08200
0,394

,

27,097

3

±O,165

-

m

M=

. 1:0,082

Vi

5
6

Norgaard,310
Norgaard,310

Ch,P
Ch, W

1950
9.5.
15.9.

27,243
27,243

4/4
4/4

4
4

±0,031
±0,042

-0,146
-0,146

7
8

Norgaard, 310
Norgaard,31O

Ch,R
Ch

1951
10.4.
15.9.

' 27,236
27,255

4/4
4/4

4
4

±0,024
±0,030

-0,139
-0,158

1953/25

I

Zeměměřietvi
roč. 3/41 (1953) č. 2-3
1001,50 m, 1010,35 m a odpovídající výškové rozdíly jsou
123,92 m, 405,47 m a 8,85 m. Krajní body ještědské
základny mají tedy výškový rozdíl 538,24 m.
Od roku 1947 jest N6rgaardův gravimetr č. 310, používaný pro zaměření gravimetrické sítě I. a II. řádu
zkoušen na komparačních základnách zpravidla před zahájením a po skončení měřických prací. Ze získaných
výsledků' na komparačních zákla<;lnách můžeme posuzovati též dosažitelnou přesnost v gravimetrické síti. Střední
chyby tíhových rozdílů, získané ze čtyř- až šestinásobných opakování za jeden den překračují výjimečně hodnotu ±0,05 mg!. Naproti tomu z tříletých pozorování
zjistíme, že střední chyby dosahují až pětinásobku' t. j.
±0,25 mg!. Porovnáme-li na př. jednotlivé výsledky na
druhém úseku ještědské základny, liší se nám hodnoty
v řádce- 4 a 7 a v sloupci 11 tabulky Ia o 0,662 mgl
anebo dokonce porovnáním hodnot v řádce 4 a 10
o 0,913 mg!.
Tyto velké odchylky mají svůj původ v řadě příčin
a okolností, o nichž jest podrobněji pojednáno v uvedené
studíi (9) a které možno označiti p.ěkolika hesly:
1. konstruktivní chyby a nedokonalosti (osové chyby,
šroubové chyby, molekulární vlastnosti křemenného
systému, proudění a fysikální změny kapaliny, osvětlení
stupnic);
2. osobní chyby v nastavení koincidence, které mohou
míti jak v krátkých, tak v dlouhých intervalech časových
nebo v určitých případech povahu systematic!,:ých chyb;
3. vnější vlivy (vliv nestejného otřásání, měnící se
mikroseismický neklid půdy, vliv změn tlakových a teplotních, měnící se intensita denního světla aj.).
Tyto nedokonalosti způsobují nepravidelnost v chodu
přístroje, který však předpokládáme během vykonávaného měření za lineární a rozvrhujeme jej na jednotlivá
pozorování úměrně k času. Nepravidelnost chodu přístroje jest patrna z tabulky II, sloupec 13. Při skončení
měření téhož dne na výchozím bodě změnily se údaje
přístroje, i když se přiWédlo k teplotním opravám o hodnoty s tendencí klesající a stoupající v rozmezí
+1,201 mgl (okruh 29) a -2,412 mgl (okruh 23).
Vhodným zaměfovacím postupem lze vliv těchto nedokonalostí snížiti a považovati je za určitých předpokladů za nahodílé chyby. Střední chyby tíhových rozdílů
mezi body 1. řádu, počítané ze 4 nezávislých měření
dosahovaly v letech' 1948 až 1950 hodnoty přibližně
±0,130 mg!. Obtížnější však bylo spojování měření
z jednotlivých let u společných stran gravímetrické sítě.
Zde se projevovaly zřetelně různé odchylky více rázu
systematického.
Gravimetrická síť 1. řádu v ČSR by mohla v některých
místech dosahovati větších odchylek od skutečných hodnot. Vhodným propojením vzdálenějších bodů a přeměřením sítě v jiném uspořádání můžeme vyztužiti tuto'
síť a provésti dokonalejší zhodnocení.
Na rozdíl od prací triangulačních a nivelačních, kde
jsme omezeni terénními podmínkami, můžeme propojení
vzdálenějších tíhových bodů provésti rycWejšími dopravními prostředky a získati stejnou přesnost tíhových rozdílů vzdálenějších bodů jako bližších bodů. Důležitou
podmínkou při gravimetrických pracích jest totiž zaměření tíhových rozdílů v poměrně krátkém čase, aby se
různé teplptní a tlakové a jiné vlivy příliš neměnily.
Za účelem propojení vzdálenějších iíhových bodů byla

vykonána pokusná měření oběma směry v trojúhelníku
Praha - K. Vary - Liberec - Praha na začátku květn 1
r. 1949 (2) s použitím třísedadlového sportovního letadla
"Sokol". Zkušenosti z tohoto měření opravňovaly k provedení souvislého dálkového měření.· Uskutečnění tíhových měření tímto způsobem napomáhala skutečnost, že
v letecké správě ministerstva dopravy, které se llvolilo
k propůjčení letadel, byli činitelé se zeměměřickým
vzděláním, kteří měli pochopení pro tato řešení a z nichž
někteří měli pilotní výcvik a i jiné znalosti, takže se
ujali řízení letadla i letu.
'
Práce byly zahájeny v r. 1950 zaměřením okruhů
Praha - Liberec - Most - Cheb -,- Praha a Praha Cheb -' Klatovy - Budějovice - Praha a byly přerušeny proto, poněvadž užívaný gravimetr vykazoval
velké nepravidelnosti, jejichž příčinou, jak se ukázalo,
byly vzduchové bublinky. Proto byl přístroj zaslán
k opravě do Švédska. Provedení dálkových okruhů v Čechách a na Moravě mohlo býti uskutečněno až v r. 1951
a vyžadovalo rozhodnutí o volbě letišť, použití některého
typu letadla a zjištění možností provedení po technické
a bezpečnostní stránce.
Předpokládaná dálková síť měla býti rozložena stejnoměrně po celém území. Zde jsme u nesnází, které se nám
začaly projevovat při návrhu sítě. Letiště, sloužící veřejné dopravě jsou jen ve větších městech. Některá
města, která by byla vhodná pro tíhové body dálkové
sítě, nemají vůbec letišť nebo mají letiště s krátkými
,rozjezdovými plochami a jsou používána místními aerokluby k výcviku členů v bézmotorovém létání. Po náležitém uváZení vhodnosti letišť byly tíhové body rozloženy
po území Čech a Moravy v sestavení, vyznačeném na
obr. 1. Centrálními body zvoleny Praha a Brno. Body
této dálkové sítě jsou seskupeny podobně jako vgravi':'
metrické síti 1. řádu do trojúhelníků, v tomto případě
o stranách průměrně 100 km dlouhých. Pro Čechy obdržíme tak jeden věnec se 7 trojúhelníky, rovněž tak
pro Moravu.
Měření nebyla však konána v trojúhelnících, nýbrž ve
čtyrúhelnících. Zaměřovací postup jest zřejmý z obr. 2.
Startovalo se z centrálního bodu a měření provedeno přes
tři okrajové vrcholy trojúhelníků s ukončením na výchozím bodě, Tím se dosáhne pro okrajové strany téhož
počtu měření jako pro strany vni~ní, uvažujeme-li
jeden věnec.
.
Měření vykonána v obou směrech lj. pro každou stranu
obdržíme tudíž 4 tíhové rozdíly. Pro společné ~trany
obou věnců N. Město - Přibyslav a Přibyslav - Jindř.
Hradec dostaneme dvojnásobný počet hodnot, celkem
8 tíhových rozdílů a můžeme je do konečného vyrovnání
zavésti s jinou vahou.' Výsledky měření těchto stran
z obou věnců nám také poskytují vzájemnou kontrolu
měření prováděných ze dvou míst, t. j. z Prahy a Brna.
Na některých místech s vhodnými letišti byly vloženy do
čtyrúhelníků i mezibody jako Olomouc, Tábor, Karlovy
Vary, které mohou sloužiti jen pro kontrolu a nemusí
býti pojaty do vyrovnání.
K provedení letů moWa přicházeti v úvahu letadla,
která byla v současné době bez obtíží k disposici a s kterými bylo možno přistáti i na menších letištích. V úvahu
byly vzaty také zejména provozní náklady. Těmto požadavkům vyhovoval dvousedadlový
sportovní letoun
Zlín 381 (obr. 3), který má velice dobro\.). stabilitu,
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Okruh

28.7.
29.7.

Brno - Kunovice - Bratislava
Hradec - Brno ................•.........

Brno - Nové Město n. Met .. - Šumperk Ostrava - Olomouc - Bmo ...........

13

14

Při-

•••

".~""'''~

'"

- Jindř.

-

-

.~J«<~'-""'~_

27;'7.

Brno - Bratislava - Jindř. Hradec
byslav - Brno ...........................

12

,_,:.~Y~"~Z~;;''!l',~ii!''~--''

26.7.

Brno - Olomouc - Ostrava - Kunovice
Bratislava - Brno ........................

11

Nové Město·n. Met. 22.7 .

-

Brno - Přibyslav
Sumperk - Brno

10

.. ....... ...... ...... ...

21. 7.

Brno - Jindř. Hradec - Přibyslav - Nové
Město n. Met. - Brno ............
: .......

9

29.5.

Praha --'-Klatovy - Cheb - Most - Praha

.,

26.5.

Praha - Tábor - Jindř. Hradec - Kliltovy Cheb - Praha ...........................

,

25.5.

-

Praha - Cheb - Karlovy Vary Praha ...................................

~ost

Kla24.5.

-

Praha - Přibyslav
tovy ~ Praha ......

--'- Jindř. Hradec
,.•.................•..

22.5.

21. 5.

lB. 5.

Praha - Nové Město n. Met. - Přibyslav Jindř. Hradec - Tábor --'-Praha ...........

.

Praha - Liberec - Nové Město n. Met. Přibyslav - Praha ................
: .......
,

Praha - Most - Liberec - Nové Město
n. Met. - Praha .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. ..

(3)

17.5.

~

7h33m

8h34m

8h4Om

8h45m

7h19oi

7h46m

8h55m

8h36m

8h44m

8h50m

8h57m

9h08m

9h13m

10h12m

(4)

od

Provedeno

'

86

52

68

93

66

78

115"

84

176

98

135

(155)
129

121

60

46

34

59

41

46

55

55

71

50

52

57

42

41

min.

min.

149

(7)

měřeni

(6)

pří~
prav

215
-,~.,,~

225

226

215

155

210

165

240

165

' 220

190

225

200

210

min.

(8)

letu

Trváni

,

Nčirgaardův

-gt:«l

361

323

328

367

262

334

335

379

•

412

368

377

566

363

439

492

486

455

335

421

374

469

308
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414

389

385
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'".'' '.".....,..,

131

129
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104
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km/hod.
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400
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kapaliny
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14,05
26,35

13,45
23,65

12,95
22,60

12,90
23,40

15,05
20,60

16,40
19,95

20,10
21,60

19,50
25,35

19,40
23,50

19,10
24,50

18,25
25,00

25,50-20,05

17,?5

15,55
21,85

15,50
19,BO

°C

(12)

gravimetru

"0>4.I;a'g
vpouzdře

(9)

Celkem

Vzdálenost

310, měřil Ing. Dr M. Wittinger.

v roce 1951.

TNK

měřeni provedených

gravimetr

... .... --~,
13h34m

13h57m

14hOBm

14h52zn

l1h41m

13h20m

14h3Om

14Jt55m

15h36m

14h5.8m

15hl4m

18h34m

15h16m

16h52m

(5)

do

pilot Ing. C. J. Kříž;

- 'Cabulka II. Soupis dálkových tíhových

381" dvoumfstné,

Praha - Cheb - Most - Liberec - Praha, .

.

,

Letad16 "Zlm

8

7

6

1953/28

_,t'?:21O

-0,116

-0,011

-0,188

+0,762

+0,762

+0,356

+0,174

+0,290

-0,360

-0,542

-0,980

-0,006

skok
v chodu

mgl

(13)

Chod
gravim~~u

-

jasno

slabě oblačno,
slabý vítr

oblačno,
vítr

oblačno

j\lsno

silně oblačno,
silný vítr

.

oblačno,
vítr

polojasno,
vítr

polojasno,
vítr

polojasno,
vítr

iasno,
slabý vítr

mezipřistáni ve
Skutči,
mi~ty bouře, déšť

oblačno,
vítr

polojasno,
slabý vítr

(14)

Počasí

13.8.

10.9.
II. 9.

Bmo - Nové Město D. Met. - Přibyslav Jindřichův Hradec - Bmo .............
: ..

Bmo - Olomouc - Ostrava - Šumperk Nové Město D. Met. - Bmo ...............

Bmo - Kunovice - Ostrava Bmo ....................................

Praha - Nové Město n. Met. - Liberec Most - Praha ...........................

Praha - Cheb - Klatovy - ,Jindřichův
Hradec ~ Tábor - Praha .................

20

21

22

23

24

Praha -' Liberec - Most - K. Vary
Cheb - Praha ...........................

29

,

23.9.

Praha -:. Přibyslav - Nové Město n. Met. . Liberec - Praha .........................

28

-

22. g.

Praha - Klatovy .- Jindř. Hradec - Přibyslav - Praha ..................
~ .........
21. 9.

20.9.

18.9.

-

12.8.

II. 8.

10.8.

27

o'

Praha - Most - Cheb - Klatovy-

26

Praha ..

Praha - Tábor - Jindř. Hradec - Přibyslav Nové Město n. Met. - Praha ..............

25

I

Šumperk -

Brati-

9.8.

Brno - Přibyslav - Jindř. Hradec slava -Bmo
...•........................

••••••••••••

19

0,0

Bmo - Bratislava - Kunovice - Ostrava Olomouc - Bmo

18

•••.••••••••

8.8.

- Kuno-

Bmo - Jindř; Hradec '-Bratislava'
vice - Brno ..............•.........•....

17

.

7.8.

-

Bmo - Šumperk - Nové Město n. Met. Přibyslav - Bmo .... : ...................

Kunovice

16

~

-

......... - ...........................

Ostrava

Brno

30.7.

Sumperk

-

l~

Brno

1953/29
9h57m

9hlOm

9h5Om

9h20m

9h13m

lOh05m

llh30m

.

7h19m

7h24m

9h2Om

8hl0m

7h32m

7h15m

10hl4m

7h20m

,

16hOOm

lSh05m

14h35m

15h28m

15h15m

16h37m

17h05m

12hlOffi

13h15m

15h17m

14h38m

15h18m

14h05m

14h56m

11h42m

10 min.

20mín.

3h18m

:29

46 min.
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:154
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170

175

190

195

210

180

175
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180

215

220

265

165

160

5746
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53

50

46

64

62

52

54

60

47

55

105

65

48

48

1580

I

3116

101

132

60

132

103

120

103

62

106

130

118

141

80

69

54

410

282

262

6 hodin

: 29

10 442

363

355

285

358

362

392

335

291

351

357

388

. 466

~

428

389

417

374

414

469

125km/h

: 5746

11 996

,

385

340

439

421

486

455

492

335

340

"

128

137

143

118

127

134

128

117

142

140

136

124

.

111

122

128

15,85

14,05
19,25

8,85
15,55

9,10
15,50

11,15
15,55

9,45
19,50

11,05
26,60

11,70
23,90

10,40
24,30

10,95
24,75

15,45
22,90

14,05
24,05

18,90
30,OS

ZO,60
29,8Q

22,20
29,05

24,00

+ 1,201

+0,287

+0,045

+0,120

-0,242

-2,182

-2,412

'-0,598

-0,771

-0,796

. +0,326'

-1,580

-0,774

-1,324

+0,746

..

.

,

mlha v Mostě

mlhavo, oblačno
až zataženo

polojasno,
vitr

oblačno, bouře,
mezipřist. Louny

oblačno,
vítr

'jasno

jasno,
slabý vitr

jasno

. jasno

polojasno,
slabý vítr

polojasno,
vítr

jasno, později
bouřka

dusno, silné
oblačno, silný vitr

jasno

.pak jasno

ráno mlhavo,

Zeměměřietví
roč. 3/41 (1953) č. 2-3

uspokojující rychlost 150km/hod., poměrně velkou
možnost doletu (asi 700 km) a jest s ním možno přistávati
na kratších rozjezdových plochách. Provedením malé
úpravy uvnitř letadla tím, že se odmontovala druhá
řídící páka, mohly býti uskladněny potřebné pomůcky
v letadle a gravimetr U1IÚstěnza letu na klíně. Výhodnější
by bylo použití čtyrsedadlového dvoumotorového letadla
AE 45 (rychlost 250 km/hod), po.aěvadž by se tíhového
měření mohly zúčastnit dva pozorovatelé, jak se děje
při zaměřování gravimetrické sítě 1. řádu po silnicích.
Použití tohoto typu letadla však zabránila některá používaná menší letiště.

pracovní sezóny 1951. První etapa provedena z Prahy
od 17. května do 29. května, další dvě etapy z Brna od
21. července do 30. července a opačným směrem od
7. srpna do 13. srpna a poslední etapa opět z Prahy od
10. září do 23. září 1951. Měření v opačných směrech
byla prováděna při změněném postavení stupnic v autokolimačním dalekohledu Norgaardova gravimetru.
Soupis provedených dálkových měření v roce 19~1 se
statistickými daty obsahuje tabulka II.
Průměrná doba zaměření jednoho okruhu byla 6 hodin;
z toho nejkratší 4 h 22 min a nejdélší 9 h 26 min, která
byla způsobena 2% hodinovým zdržením ve Skutči. Při-

ttove

t1ěsto n. f1.
•..

Sumperk

Povšimnutí zasluhují při tomto provádění prací povětrnostní podmínky. Letadlo bez radionavigačních přístrojů, jako jest Zlín 381, kde se řízení letu provádí pomocí kompasu, hodinek a mapy, smí opustiti letiště jen
tehdy, je-li určitá dohlednost a nejsou-li na plánované
trati atmosférické poruchy. Kdybychom chtěli prováděti
lety za nejpříznivějších povětrnostních podmínek, za jasného, bezmračného a ustáleného počasí, mohlo by prováděni prací trvati značně dlouho. Proto bylo využito
i dnů, kdy byly hlášeny meteorologickou službou místní
poruchy, ojedinělé bouře a špatná, i když ještě dostačující viditelnost. Z absolvovaných 29 okruhů byla asi
třetina vykonána za poněkud zhoršených podmínek. Ve
dvou případech se provedlo mezipřistání na jiném letišti,
poněvadž místní bouře znemožnily přistání na správném
místě. V některých případech byly vykonány lety.oklikou.
Také silný vítr v několika případech znesnadňoval provádění letů s použitým malým letadlem. Trať z Jindřichova Hradce do Bratislavy při silném bočném větru
a protivětru byla absolvována za 2 hodil1y, zatím co za
normálních okolností byla prolétnuta za 80 minut. Ve
třech případech nastalo za letu takové zhoršení dohlednosti, že nebyla možná spolehlivá orientace v určitých
místech. Vzhledem k tomu, že řízení letadla prováděl
pilot (Ing. C. J. Kříž), obeznalý s polohou většiny letišť
a s prolétávaným územím, byly všechny okruhy vykonány
bez nehody.
Provedení okruhů bylo rozděleno do několika etap

počteme-li dobu, ztrávenou příjezdem na výchozí letiště
a odjezdem, přípravou letadla ku startu a vyřízením různých předběžných formalit, obdržíme průměrnou dobu
8 až 9 hodin potřebnou pro zaměření jednoho okruhu.
Průměrná -doba samotného letu jednoho okruhu byla
3 h 18 min a kolísala od 2 h 35 min do 4 h 25 min podle
délky okruhu a jiných podmínek. Počet startů a přistání,
neuvažujeme-li dvě nouzová mezipřistání, byl 125a počet
tíhových měření 154~Průměrná doba letu mezi dvěma
následujícími body byla 46 minut, průměrná doba příprav (přenášení pomůcek z letadla a do letadla a vyřizování formalit) při jednotlivých měřeních 20 minut a průměrná doba tíhového měření na jednom bodě 10 mínut.
To odpovídá asi půlhodinovému zdržení na letišti.
Normální rychlost použitého letadla jest 150km za
1hosiinu. Uvažujeme-li působení větru, dosažení patřičné
výšky, zdržení při přistání a různé okliky, dostaneme
průměrnou rychlost 125km za 1 hod. Absolvováno bylo
13 860 km, při čemž obvod okruhu byl průměrně 418 km.
Měření s Norgaardovým gr~vimetrem prováděl jeden
pozorova~l a odečítal pětkráte na levém a pětkráte na
pravém mikr. šroubu při opětovném nastavování koincidence. Pak byl přistroj urovnán do polohy, ve které čtení
míkrometrických šroubů bylo o % otočky rozdílné a měření opakováno. V tabulce II jsou též uvedeny teploty
uvnitř přístroje, který byl při absolvováni okruhů z Brna
a pak v měsíci září při absolvování okruhů z Prahy
ochlazován přes noc, aby při měření teplota křemenného
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systému stoupala. Při měření okruhu dne 21. 5. 1951
bylo nutno při náhlém ochlazení ve Skutči provésti
dvojí měření, a to při stoupající a klesající teplotě. Tím
se částečně eliminoval skok v chodu gravimetru, který
nastává při teplotních zvratech. Při absolvování prvého
okruhu bylo před měřením v Mostě poněkud silněji
otřeseno gravimetrem, což se projevilo rozdílem 3 mgl
v tíhovém rozdílu Cheb - Most. Náhradní měření bylo
provedeno v okruhu Praha - Cheb - Most - Praha,
při čemž zapojeno letiště K. Vary, na kterém bylo již
měřeno dvakráte při zkušebním okruhu Praha - Liberec
- K. Vary.

následující: -0,280 mgl, -0,184 mgl, +0,084 mgl,
+0,334 mgl, +0,374 mg!. Větší diference 0,7 mgl se
objevila v Mostě; jest však způsobena špatným nastavováním koincidence na letišti, kde vlivem poddolovaného
území jest ustavičný neklid půdy.
V dalším p~acovnímprogramu je plánováno provedení
dálkových měření na Slovensku v podobném sestavení
jako v Čechách a na Moravě. Dostali bychom tři věnce
na celém území, které by se ještě propojily měřením
v okruhu Praha - Brno - Sliač - Košice - Bratislava - Praha. Použitím letadla AE 45 mohl by býti
absolvován tento okruh za 10 hodin. *) Mohlo by býti uvažováno též o spojení sítí se sousedními státy propojením některých důležitějších tíhových
bodů; tak na př. s Polskem mohly }:lybýti propojeny
tíhové body v trojúhelníku Praha - Vratislav - Brno,
Vratislav - Brno - Krakov, Brno - Krakov - Košice
nebo s Maďarskem v trojúhelníku· Brno - Košice .Budapešť. Spojení sítW'řispělo by k řešení otázek mezinárodního významu, jež se týkají rozměrů naší Země
a stavby její kůry.
V Praze dne 21. ledna 1952.
Literatura:

Naměřené hodnoty byly ihned předběžně zpracovány
a sestaveny uzávěry trojúhelníků, které dosahují prů-.
měrné hodnoty 0,15 mgl, jak patrno z tabulky III.
Předběžně bylo porovnáno také dálkové měření s údaji
kyvadlových staníc a s měřením v gravimetrické síti
I. řádu. Tíhový rozdíl mezi Prahou a Brnem, počítaný
z kyvadlových měření, provedených Geodetickým ústavem v Postupimi a z dálkových měření liší se předběžně
jen o 0,3 mg!. Diference mezi dálkovým měřením a grav.
sítí I. řádu na spojnicích Praha - Klatovy, Praha Cheb, Praha - Liberec, Klatovy - Cheb, Cheb Teplice, počítané z nevyrovnaných hodnot jsou postUpně

1. R. Běhounek: O přesnosti tíhových měření statickými
gravimetry. Sborník Státního geologického ústavu v Praze,
1949, sv. XVI.
2. Brož, Kruis, Lukeš, Wittinger: Pokroky posledních let
v pracích Státního zeměměřického a kartografického ústavu,
Zeměměřický obzor, 1950, Č. 10.
3. E. Buchar a V. Staněk: Stav tíhových měření na území
ČSR, Zeměměřický_obzor, 1949, Č. 2 a 3.
4. V. Chudoba: Budování gravimetrické sítě v ČSR, Zeměměřický obzor, 1950, Č. 6.
5. J. Pícha: Moderní gravimetry v ČSR, Fysika v technice,
1948, Č. 2.
6. J. Pícha: Gravimetrické mapování na území ČSR, Kartografický přehled, 1948, Č. 1-6.
7. J. Pícha: Srovnání některých kyvadlových stanic v ČSR
Norgaardovým gravimetrem, Zeměměřický obzor, 1950, Č. 6.
8. J. Ryšavý: Vyšší geodesie, 1947.
9. M. Wittinger: Tíhová měření na území ČSR provedená
Státním zeměměřickým a kartografickým ústavem v Praze
v letech 1945 až 1950, Připraveno do tisku.
*) Plánovaná dálková měření na Slovensku byla provedena
v r. 1952.
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Pohyb rotačnej osi V zemskom telese a jeho vplyv na
zemepisné s(Lradnice qJ, A a azimut A.
Molnár, asistent SV ŠT, katedra geodézie Bratislava

Ing. Alexandr

Otáčivý pohyb dvojosého rotačného elipsoidu za predpokladu dokonale tuhého. telesa. Eulerova perioda. Chandlerova
perioda. Zmena zemepisnej šírky vplyvompohybu
pólu. Zmena azimutu vplyvom pohybu pólu. Zmena zemepisnej dtžky
vplyvom pohybu pólu. Kimurov člen .. Clánok stručne podáva známu matematicko-fyzikálnu
teóriu pohybu rotačnej osi
v zemskom telese a z tohoto pohybu vyplývajúce korekcie pre zemepisné súradnice.
Momenty zotrvačnosti zemského telesa (v ďalšom ako
rotačný elipsoid) okolo troch na seba kolmých osí
a, b = a, c nech sú A, B = A, C. Do jeho ťažiska si
položíme počiatok pravoúhlého súradného systému s osami x, y, Zo ktoré sú pevne spojené s rotujúcim telesom
zemským a totožné s osami a, b, c. Momenty vonkajších
síl vzhradom k osiam x, y, ZD sú Mx, My, Mz.
Uhlová rychlosť otáčania
otáčania z je

=

Wz

(vektorove)
.

Wz

okolo osi

+ wyj + wzok

wxi

Rotačný pohyb dvojosého elipsoidu, na ktorý posobia
momenty Mx, My, Mz o za predpokladu, ,že momenty
zotrvačnosti A, C sú stále, vyjadrujú Eulerove rovnice:
dwx
A -d
t
A

dw..
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+ (C -
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=
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a separáciou premenných dojdeme k riešeniu:
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Z rovnice III' plynie: Uhlová ryChlOSťotáčania zemského te1esa je konstantná:

= konst.
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výšuvedené dve simultánne diferenciálne rovnice I' II'.
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dt
Rotačnému pohybu uhlovou rychlosťou wzo okolo osi zo,
vzhradom ku ktorej moment sotrvačnosti je maximálny,
prisúďme perturbáciu a skúmajme pohyb, ktorý sa bude
diať za predpok1adu že Mx, My, Mzo majú nulové hodnoty
,.

&+

d2wx
dwx
2 ~d 2 • -d
dt
t
t
a integrovaním

dw
( d/

C dwzo

. 2 dwx dt
dt

\

Wx

(ft = -

.

cosCp,wz

o

+ e);

t

= mcos(p,wz}

+ e)

mfhwzosm• ( fhWz} +)e
wy

+e

= m sin (fhWz)

(3)

.

= - fhwzowy

+ e)

(4)

Složky uhlovej rychlosti otáčania zemského elipsoidu
vo smeroch súradnych osí x, y, Zo sú
Wx = m COS(fhWz}
e) •
Wy = m sinCp,wz}
e)
wzo = wzo = konst.
Posledné tri rovnice umocníme a sčítame:
wz2 = wx2 + wi + wz02 = m2 + wz02,

+
+

m2

= w}

+ wi

= wz2 -

wz02 = konst.

(5)

Z rovnic (5) vyplýva: Uhlová rychlosť otáčania .okolo
rotačnej osi z elipsoidu je na čase nezávislá, je konštantná.
Jej složky v osiach súradnych x, y, Zo sú
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Z

a) OJ", = Wz' i = w; cos(z,y)
b) Wz = wz·j = wzcos(z,y)
c) wZo = Wz • k = Wz cos (z, Zo)
Z rovnice c) vyplýva, nakofko:wz

= konst., že uhol

(z, zo) ktorý sviera osa otáčania z s osou najviičšieho

momentu zotrvačnosti Zo je tiež konstantný. Oa otáčania
z sa tedy pohybuje po plášti kuželovom o ose zo. (Obr. 1.)
Ukážeme si krátko, že tento pohyb po plášti kuželovom deje sa rovnomerne, určíme· si polohu roviny (zzo)
vzhTadom k rovine (xzo) v čase t (t. j. uhol a) a dobu
jednoho otočenia, t. zv. Eulerovu periodu. Poslednú si
však pre obsiahlosť problému Určíme pre zemské teleso
dokonale tuhé.

z ktorého vyplýva rovnomerný pohyb osi otáčania po
plášti kuželovom o ose Zo rychlosťou
da
dl = p,wzo
(6a)

°

Pre doqu t = je z rovnice (6) : ao = e.
Dobe jednoho otočenia odpovedá uhol ao

ao + 2n = pwzoT
aa

+ 2n

(7)

+e

=e

2n =

p,wzJ

(7a)

Z poslednej rovnice už priamo obdržíme periodu T
v ktorej sa okamžitá os otáčania otočí po plášti kuželovom s osou hlavného momentu zotrvačnosti telesa Za

T=~=

2n
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= 0,9973

Wz

stredných slnečných dní, obdržíme Tv stredných slnečných dňoch

T = C _ 2n
A

0,9973
0,003295303=

ln
'h
str. s ecnyc
v

dní

.

~wz
Eulerova perioda je hodnotou, ktorá by platila za
predpokladu dokonale tuhého telesa. Nakolko zemské
teleso je elastické, skutočná hodnota sa bude líšiť. Táto
je odvodená z astronomických pozorovaní a rovná sa
435 stredným slnečným dňom. Objavil ju Chandler II'
podra neho je aj nazvaná.
Z pravoúhlych trojuholníkov sféroidických (obr. 1)
ktoré v ďalšom bez ujmu na presnosti výpočtu budeme
pokladať za sférické, si vyjadríme uhly, ktoré sviera os
z so súradnými osami x a y.
Z Neperovho
neme:

pravidla pre trojuh<;>lník PPoX dosta-

cos(P, X) = sin(PoP) cosa. Podobne z trojuholníka
PoPY cos(P, Y) = sin(PPo) sina.
Složky uhlovej rychlosti v osiach x, y dosadením týchto
hodnot
Wx

budú:

= Wz sip(PPo)cosa

Wy

= Wz sin(PPo) sina

Povýšme ich na druhú a sčít'ajme
wx2 = wz2 • sin2 • (PPo) cos2a
wi = wz2 sin2(PPo) sin2a

wx2
Wx=

wy

=

+ Wy2=

wz2 sin2(PPo) = m2

takže složky Wx, Wy sú
m cosa ;=:: m cos (pwzo' t
msina = msin(;.,twzo• t

Pre uhol a dostávame lineámy výraz
a = p,wz/
e

+

+ e)
+ e)

(5)
(3)

(4)
(6)

Je teda na podklade teoretických úvah ako aj astronomických pozorovaní zrejmý pohyb rotačnej osi v telese
zemskom okolo hlavnej osi zotrvačnosti telesa. Z tohoto
dovodti zemepisné šírky, zem. dížky a aziumuty vykazujú
periodické zmeny, závislé na čase. Redukciou pozície
hviezdy (precesia a nutácia v rektascetlsii a deklinácii,
aberácia, refrakcia) dostaneme polohu miesta, určenú
vzhladom k okamžitému pólu, priesečíku to osi otáčania
z so zemským telesom .. Z pozícií hviezd odvodené zemepisné súradnice vykazujú zmeny, závislé na čase. Nazývajú sa kolísanie pólu. Obnášajú niekofko desatín uhlovej sekundy: Vo svojom jadre je to vermi doležitý problém
v ktorem ide o to, vztiahnúť výsledky astronomického
určovania zemepisných súradníc ako aj pozícií hviezd
k určitej strednej polohe pólu. Časom pozorovania následkom neustáleho zdokonalovania prístrojov budú do-'
sahovať presnosti, voči ktorej aj tieto malé hodnoty kolísania pólu nebudú zanedbatelné. Preto už od začiatku'
vynorenia sa tohoto problému ani najmenej sa nepochybovalo o jeho realite.
Krivka pohybu pólu sa určuje zo systematických súčasných určovaní zemepisných šírok pozdÍž zemepisnej
rovnobežky. Od r. 1889 na návrh medzinárodnej Dnie
(Sdruženia pre meranie Zeme) je zavedená medzinárodná.
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širková služba. Ukázalo sa, že krivka odvodená z pozorovaní na observatóriuv Honolulu je približne s~etrickým
zrkadlovým obrazom krivky odvodenej v Berlíne, ktorého
zernepisná šírka sa liší o 180°. Po uvážení siesrnických a
meteorologických pomerov na zemepisnej rovnobežke
= 30°08' boly rozložené štyri astrono1pÍcké obsetvatória:
Mizusava
141°08'
Gaithersbourgh
- 77°12'
Cllrloforte + 8°19'
Ukiah
- 123°13'
Z pozorovacích metod sa najviac užíva pre tieto účely
metody Horrebow- Talcottovej. Chyba z refrakcie sa tuná
uplatní len v 1lllllej rniere a tiež chyba z delenia kruhu
nevplýva na pozorovanie. Približne rovnaká zem. šírka
observatórif zabezpečuje pomerne malú závislosť na deklináciach hviezd.
Výsledky pozorovaní sa zpracovávajú v medzínárodnej
Unii geodetickeJ a geofyzikálnej v sekcii Medzinárodná
šírková služba.
.

+

Korekcie vyplýVajúce z pohybu rotačnej osi v zemskom
telese určíme v poradí pre zernepisnú šírku, dÍžku a azimut.
Korekcie pre okamžitý pól v pravouhlej sústave súradnicovej s počiatkom v strednej polohe pólu Po sú:
x = n cose
y = n síne
Z trojuholníka PoPO cosinovou vetou je sín<pp = cosn
,sinlfo
sinn cos<po cos(e - A).
Hodnota n je malá, preto tiež platí sin<pp ~ sin<po +
cos<po cos(e - A) . n. Pravá strana je Taylorov rozvoj
fu.nkcíe sin[<po+n cos(e - A)], takže je

+

+

<pp • <po+ n cos(e

najpravdepodobnejšie
hodnoty x,y. Pomocou týchto
hodnót móže sa určiťpre
fubovólné observatóriurn O;
zernepisnej dÍžky· Aj jeho zernepisná šírka vztiahnutá
ku strednej polohe pólovej

+

<poi= <pp;- (x COSAi ysin

Ai)

Zemepisná šírka <Ppiplatí pre určitý časový okamžik,

x, y sú fu.nkcíami času. SÚ uverejňované vo výsledkoch
medzinárodnejšírkovej
služby. (Výsledky z rokov 1940
až 1946 sú uverejnené vo svazku Dq

Zmena azimutu vplyvom pohybu pólu.
Podfa obrázku nech je Po stredná poloha pólu, P okamžitá poloha pólu, O observatóriurn, Ap azimut objektu
na zemskom povrchu.

Ao =Ap

-

Lloe

(9)

PPoO sinovou vetou je
sinLloe
sine
A)
siM
sin(90° - <pp)
...•
sinn sin(e - A)
SffiLJoe = -----. cos <pp

Z trojubolníka

e-

LIoe -'- n [sine COSA- cos$ sinAJ
cOSlpp
a z toho pre korekcíu v azimute vychádza
LIoe -'-

_

y COSA- x sinA
cosCPP

,(9a)

A) = <po+ ncose COSA+ n sinA
Azimut vztiabnutý ku strednej polohe pólu bude
sine
Ao -=- A _y COSA- x sinA
<pp' <po x COSA y sinA
(8)
p
cos <pp
<po~ <pp- (x COSA y SinA)
Rovnica (8) by bola splnená pre prípad merania, ktoré
nie je zaťažené nevyhnutelnTIni. pozorovaqrni chybami. . Zmena zemepisnej dlžky vplyvom pohybu pólu.
Zo sférickych trojuho1níkov PoOA, POA vetou cosiRovnica sostavená z našich pozorovaní, ktoré sú zaťažené
pozorovacími chybami bude n.pr. pre i-té observatoriurn
novou je
cosOA = cos<po COSA.
<ppj + Vi = <poi+ x COSAi + Y sinAi
(8')
cosOA = sin<pA sinrpp + COS<pACOSlpA COSApA
a ro:vnica opráv je
lpA vztiahnuté k pólu Po'pre APo = 90° je 0°. NeVi = (<Po- <PP)i x COSAi y sinAj
platí
to však pte <pAvztiahnuté k pólu P.
Na všetkých observatóriach (dnes ich ;'e 6) sostavujú
<PA = <poA x COSA.A YSinA.A
(8)
sa v časovom odstupe 36 dní rovnice opráv a tieto sa
metodou najmenších štvorcov vyrovnajú. Obdržia sa
Pre A.A = 0° je <pA = + x.
7

+

+

+
+

+

+
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Srovnaním výrazov pre cos OA a dosadením za

je

CPA

=

X

+

cos<po cosI. . x sincpp I . cos<ppCOSApA
(10)
<pp v rovnici (8) vyjadrime ako trigonometrické funkcie
sin a cos.

pridávame konstantný člen, zvaný "Kimurov
Li cp

+v

=x

cosI.

+y

sinA

člen"

+Z

Periodické zmeny zemepisných súradnic sú zapríčinené:
I. pohybom rotačnej osi v zemskom telese, 2. dosial neznámou príčinou, ktorá je však znatelne menšia než príčina prvá. Clen Z sa skladá z lokálnej hodnoty "z", ktorá
je pre každé observatórium rozlišná a z hodnoty "z"',
ktorá je' pre všetky uvedené observatória konstantná.
Jej hodnota se pohybuje okolo 0,06-0,07".
Ohfadom vyšetrenia príčiny lokálnej hodnoty "z" astronom Kimura navrhuje. previesť nové určenie aberačnej
konstanty.

R. Schuinan: Abhangigkeit d~r Bahn des Poles vOU der
Tageszeit der Beobachtung. Zeitschrift fUr Geofyzik, 1936.
H. Kimura: New Observing Programme for the International
Latitude Service. Tokio 1938.
K. A. Kulikov: Dviženije poljusov. Zemli. Moskva 1950.
C. F. Baeschlin: Lehrbuch der Geodezie 1948, Zurich.

Aplikace Boltzových funkcí trojúhelníkových závěrů při
řešení zhušťovacích bodů trigonometrické sítě řetězcem
,

,

Vkládání zhušt'ovacich bodů do trigon~metricki sítě, vyššího než pátého řádu, formou jednoduchého řetězce směrově
vyrovnávaného. Výpočet souřadnic rozkladem řetězce na dva polygonové pořady, v nichž se dalším vyrovnáním mění
jen délky, nikoli úhly.
.
V trigonometrické síti, kde je dán jen III. nebo IV. řád,
není vždy z technických příčin možné, prčovat zhušťovací
body sítě jen protínánim. V případě, který tu uvedeme,
byl zvolen postup jiný, aby bylo možné vyhovět va s
rialéhavým technickým potřebám.

Na Slovensku máme ještě celé oblasti, kde jednotná
trigonometrická síť je vybudována jen do III. řádu.
Často přichází naléhavý úkol, zhustit síť trigonometrických bodů pro technické dilo. Je zřejmé, že v daném
krátkém čase není možné vybudovat urychleně potřebnou
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směry na sebe, chyby v měření se rozkládají na více směrů
a tím i na větší plochu. Vyrovnání úhlové, spojené s t. zv.
vyrovnáním geometrickým by tu bylo výhodnější za
předpokladu, že by byla co do polohy dána ještě strana
P6 - P9·1)

podrobnou triangulaci, neboť není založena ani síť IV.
řádu. Přitom je další překážkou ta okolnost, že signalisace
bodů vyšších řádů není v použitelném stavu, anebo nejčastěji chybí vůbec. Jde-li ještě o zalesněný terén vyžadující vysokých staveb a je-li omezeno množství stavebního materiálu, snadno nahlédneme, že podmínky pro
jednotlivé určování trigonometrických bodů jsou málo
příznivé. V takových případech je třeba použít jiných
postupů, na"př.paralakticképolygonometrie anebo řetězců.
V případě, který tu uvedeme, bylo použito řetězce, který
b:l'l "Vloženmezi dané tři trigonometrické body vyššího
řádu.
p.

a

P,

p,

0)

.

. ®

(0

/,

0

"

\~

••
11

p.

•..
Úloha tedy zní: mezi tři dané trigonometrické body
vložit řetězec a vypočítat souřadnice noVýchbodů. Úlohu
jsme si rozdělili na tři úseky:
A. Zaměření a vyrovnání trpjúhelníkové sítě.
B. Výpočet délek stran trojúhelníkové sítě.
C. Výpočet a vyrovnání souřadnic.

Vraťme se však k našemu případu. Rovnice závislosti
tu budou:

Můžeme potom celý případ považovat za řešení dvou
polygonových pořadů s tngonometricky určenými stranami. Protože jde zpravidla o řetězce místního významu,
použijeme pro Vyrovnání způsobů přibližných.
Trojúhelníková síť se zaměřila obvyklým způsobem,
to je ve skupinách a řadách. Jde nyní o to, aby strany
odvozené z měření úhlového byly urč~ny za daných podmínek co nejpravděpodobnějšími hodnotami. Vyrovnáme

e+~-~-~+~-~+~+~=O
f+~-~+~-~+~-~+'~=O
g-~+~-~+~-~+~+~=O

6KI
- 2Kl

-

a -'--VI
+ V2 -

2

d -

VIS

+

V14 -

V15

- 2Ks

Vs

+

V16 -

Vv

+ V6 + Ul= O
+ Vw + U2= O
+ + U4 = O
V18

(1)

Koeficienty a -;- g rovnají se ± 1 anebo O a pro
úsporu místa je neuvádíme; symboly [aa], [bb] atd.
můžeme však přímo vypočítat z rovnice\(1).
Norni.ální rovnice pro koreláty systému rovnic (1)
mají tvar symetrický a můžeme je psát přímo z obrázku.2)

-

2

+ V4 -

c+~-~+~-~+~-~+~=O

2K2

+ 6K
2Ks
+ 2K + 6Ks

Vs

b - V4 +Vs - V7 + Vs - V9

+ Ul = O
+U =O
+ Us =0
+U =O
+ Us = O
+, Ua =0
+ U =0
2

2K4
6K4
-- 2K4

-

+ 2Ks
+ 6Ks
- 2Ks

proto celou síť jako celeka pro vyrovnání použijeme Boltzových koeficientů úhlových závěrů.
V našem případě měli jsme síť skládající se ze sedmi
trojúhelníků, jak ukazuje obrázek.
"
Směrovému vyrovnání dáváme zde přednost před
úhlovým jako lepšímu a rychlejšímu. Jak je vidět ze
stavby dále uvedených ,norni.álních rovnic, navazuji

4

- 2K6

+ 6K6
- 2K6

-

2K7

+ 6K

7

7

Použitím Boltzových funkcí trojúhelníkových závěrů
dostáváme koreláty vyjádřené explicitně systémem
rovnic:
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V róvnicícli (3) platí/;k = Jki.
Pro náš případ sedmi trojúhelníků budou hodnoty funkcí f,k vypočítané z rovnice (2):
Kl
K2
Ks
K4
K5
K6
K7

=
=
="
=

=
=
=

Ul
Ul
Ul
Ul
Ul
Ul
Ul

0,1910
0,0729
0,0278
0,0106
0,0040
0,0015
0,0005

Revnice oprav

-

0,0729
0,2188
0,0836
0,0319
0,0121
0,0045
0,0015

U2 U2 U2 U2 U2 U2 U2 -

0,0278
0,0836
0,2229
0,0851
0,0324
0,0121
0,0040

Us Us Us Us Us Us Us -

0,0106
0,0319
0,0851
0,2234
0,0851
0,0319
0,0106

U4 U4 U4 U4 U4 U4 U4 -

0,0040 U5 0,021 U5.0,0324 U5 0,0851 U5 0,2229 U5 0,0836 U5 0,0278 U5 -

0,0015 U6 0,0045 U6 0,0121 U6 0,0319 U6" 0,0836 U6 0,2188 U6 0,0729 U6 -

0,0005 U7
0,Ů015 U7
0,0040 U7
0,0106 U7
0,0278 U7
0,0729 U7
0,1910 U7

(3')

známá z vyrovnávacího počtu:

podle FerberaS), zvětšilo by počtářské práce a zaváděním
hypoteti~kých
středních chyb ve smerech a v délkách
VI = alKl +blK2+ClKs+dlK4+elK5+JlK6
= glK7
nezaručovalo by minimální deformace dříve již vyrovnaných směrů. Z toho důvodu nepoužijeme ani postupu
René-Weisseova. Jednoduché a rychlé vyrovnání pořadu,
V7 = a7Kl +b7K2+CiKs+d7K4 +e7K5+J7K6+g7Ki
nedeformující vyrovnanou síť dává vyrovnání podle
Tím obecně rozřešen výpočetní postup a můž.e do- Marka4). Při něm opravujeme jen délky stran pořadu;
sadit měřené veličiny. N našem případě jsou úhlové směry a úhly zůstávají nedotčeny. Postup při Markově
závěry v trojúhelnících:
vyrovnání je tento: Za předpokladu, že směry máme už
vyrovnané, a tedy definitivní, vypočítáme pořad s danými
Ul = - 1"8
Us= -6"3
U5 = + 2"2
hodnotami: směrníky q; a stranami s'. Koncový bod
U2 = - 5"4
U4 = - 3"8
U6 = + 4"5
pořadu posune se do bodu o souřadnicích Y'k = [s' . sinq;J
U7 = - 3"9
a X'k = [s' . cosq;].Pósun v souřadnicích koncového bodu
Výpočtem podle rovnic (3') dostáváme koreláty:
je potom Yk - Y'k = Oy, Xk - X'k = OX.
Kl=+ 0,9393 Ks=+ 2,1191 K5 =-0,1582
V principu záleží Markovo vyrovnání v tom, že zavádí
K2=+ 1,9197 K4=+ 1,2869 K6 =- 0,6598
.
pomě::nou
chybu v délce strany s výrazem
K =+ 0,4302
Vn

7

Protože koeficienty a - g jsou + 1, - 1 anebo O,
vypočítáme potom už snadno podle rovnice (4) opravy,
které v našem případě jsou:
VI

= - 0,939

v2 =

= - 1,919
= + 1,919

V7

+ O,93~.

v~

= - 0,939
= - 0,939
v5 = + 0,980
v6 = + 0,939
Vs

v9

v4

VlO

~

~l
V12

+ 0,199

= - 0,199
= + 2,119
= - 2,119

VIS

v14
v15

VIS

=
=

Pomocí právě vypočítaných oprav vypočteme vyrovnané směry s kontrolou na trojúhelníkový závěr.
Tím je úloha v části A vyřešena.
V části B vypočítáIrie strany jednotlivých trojúhelníků
tak, že vyjdeme od dané strany PlP2 a pomocí vyrovnaných úhlů vypočteme letězec až k poslední potřebné
straně.
V části C Vypočítáme a vyrovnáme souřadnice'nových
bodů. :l{etězec rozdělÍIIl:eobvodovými polygony Pl - Ps - P4 - Ps - P6 - P9 == p61ygon čís. 1 a P2 P7 - Ps - P9 == polygon čís. 2. Souřadnice připojovacích bodů jsou dány; připojovací směr na bodě Pg nebylo možno pozorovat, z toho důvodu odpadá tedy směrové vyrovnání polygonových pořadů. Ani když by byl
na konečném bodě pozorován připojovací směr, nevyrovnávali bychom pořady směrově. ~S.měrovéopravy by
.nám znehodnotil
é směrové vyrovnání.
Bod P' 9' který dostaneme výpočtem, ne u e s o y
s daným P9 v důsledku nevyhnutelných chyb v měřen},
ať použijeme vyrovnání ..rozdělením'směrové odchylky
či nikoli.
Klademe-li požadavek, aby se vyrovnáním souřadnic
nedeformovaly už vyrovnané směry, musíme použít potom takového způsobu vyrovnání, kde další opravy směrů
by byly minimální anebo nulové. Vyrovnání methodou
nejmenších čtverců, na př. podle Eggerta anebo vyrovnání
v

.

(5)

jako odchylku od vyrovnané délky strany s.

= + 0,832
= - 0,832
= - 1,445

V16 =
V17

Lls
oc= s

V19 =

+ 0,158

V25

v20 = - 0,158
V2l = -

+ 1,445
- 1,287
+ 1,287

V22

v2S
V24

V26

0,502

V27

+ 0,502
=-0,660
= + 0,660
=

= - 1,090
= + 1,090
= - 0,430

+ 0,430
0,430
= + 0,430

V28 =

V29 = -

Vso

Na- základě podmínky minima v rovnici (5) pro celý
pořad, a s ohledem na hodnoty souřadnicových posunů
Oy, Ox v připojovacím bodě, dostává Marek pro opravu
strany vzorec, který v původním tvaru je:
Llan

=

anOCn= LlYn'kl

+ Llx,(k

2,

kde koreláty kl, k2 se vypočítají podle rovnic:
k = [Lly' cos s'] Llm - [Llx' cos s'] Llp
1
[Lly' sin s'][Llx' cos s'] - [Lly' cos S']2

=

[Lly' cos s'] Llp - [Lly sin s'] Llm
[Lly' sin s'] [Llx' cos s'] - [Lly' cos S']2
V nich znamená: a délku strany s, sins', eoss' pak
funkce definitivních směrníků q; stran, Llp = - Oy
Llm = - 0X' Je tedy toto vyrovnání nezávislé na směrník

2

cích stran a nedeformuje spl.ěrově již vyrovnaný polygonový pořad .
Další postup při výpočtu je potom ten, že vypočítáme
pořad s danýriů směrníky a stranami; na připojovacím
bodě dostaneme odchylky Oy, 0x. Potom vypočítáme
výrazy ve jmenovateli a v čitateli rovnice (7) a z nich
koreláty kl, k2• Pomocí korelát vypočítáme podle rovnice
(6) opravy stran a z opravených stran znovu pořad vypočítáme. Při správném počítání musí být, až na malé
odchylky zapříčiněné zaokrouhlováním

\
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Bod

Směrník

~S

.::::u Q)

~:§

o

I ' I

"

s'
sin rp
cos rp

Lly'

Llx'

8-

8-

8-

.S

'"u
o

'"u v.= Lly'kl
o

'"
~
~ ~ "'J

- 0,031
+ 0,065

2664,395

Pa
--

P4

---

--

--

348 14 56,83
-- - ~

323

--

289

Ps

-- -- -Ps

--

Pe

307

-- --

-- --

229
--

+ 2608,556

542,622

-

+

- 1108,144

1505,467

- 0,094
2078,221

+

- 1958,884

..,.

649,101

- 0,067
2182,746

- --

-

+

1740,238

1317,554

- 2707,639

- 2350,327

-

8057,527

LlYkp -

,210
Oy

+ 0,317

ILlx']

- 0,099
+ 0,032

LlXkp

Vyrovnané souřadnice bodů, délky stran a směrníky
již bez dalších oprav vzájemně korespondují, což je
velká výhoda výpočetního postupu Markova.

Tím je vyřešena poslední část úlohy a je třeba ještě
zhodnotit získané výsledky a stanovit podmínky, aby
výsledky měření byly předem zajištěny. Pro úhlové uzávěry před vyrovnáním sítě klademe podmínku, aby maximální přípustné 'odchylky úhlových 'závěrů v trojúhelnících podle tabulky II. Instr. A5) nebyly překročeny.
Odchylka délková Os = S - S' konečného a počátečního
bodu nechť je menší než 1/10000 délky strany S, čili
os/S
1/10000; hranice to přesnosti délkového měření
pro obor nižší geodesie.
Odchylky v definitivní orientaci směrů nemají přesahovat hodnoty uvedené v tab. XIII. Instr. A.

<

Hodnotíme-li naše měření podle učiněných předpokladů, vidíme, že délková odchylka v pořadu čís. 1.,
1/285000 nepřekračuje 3 cm na jeden kilometr; podobně
je tomu v pořadu ČÍs.2 (S = 6729 m). Směrové vybočení
pořadu v koncovém bodě P9 dané odchylkou Oe = fIJ ---, fIJ'
činí u pořadu čís. 1 + 4"77, u pořadu ČÍs. 2 - 6"45:,
tedy hodnoty přijatelné. Odchylky v konečné orientaci
směrů pro bod na př. P7 ukazuje tab.uIka:
Jestliže jsou naše odchylky na hranici přípustných'"
odchylek pro triangulaci V. řádu, můžeme považovat
potom i naše výsledky pro daný účel za přijatelné a vyhovující.

7-2
7-3
7-4
7-5
7-8

- 2707,478

- 0,212

694,070

+

1317,514

=

ka

=

Skm

[Lly]

-

8057,215

- 2350,188

+

[Llx]

3775,431

I

kl

1

Výpočet a vyrovnání pořadu podle Marka ukazuje,
tabulka (souřadnice počátečního a koncového bodu nejsou
uvedeny, čtenář má však kontrolu v LI Y kp, LlXkP)'
kde je vypočítán pořad čís. 1. .

1740,185

+

- 0,154
- 0;058

I

Směr

.

-

- 0067

-

+ 3775,351
+
~430
o" + 0,079

- 1958,795

- 0,094

[.] [.] [.]

12380,132
[Lly']

1505,446

- 0,111

-

--

[s']

+

- 1108,128

- 0,026

-

- 0,212
3585,435

02 27,08

-

+ 2608,589
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Určujeme-li s polohou bodů současně i jejich nadmořské výšky,je použitý výpočetní postup výhodný v tom,
že pro vyrovnání vyškové máme již vypočítány koreláty
v rovnicích (3'); vynásobime jen výškové odchylky v závěrech Uf) dvěma a můžeme přikročit ihned k výpočtu
výškových oprav6).
Použití trigonometrických řetězců pro zhušťování
trigonometrické sítě tam, kde nemáme nižší řád, je hospodárné a účelné i z toho důvodu, že řetězec můžeme, při
zachovávání geodetických zásad, přizpůsobit terénu a
potřebě tak, že se vyhneme větším signalisačním stav.bám. Platí to zejména tam, kde je zalesněný terén, a kde
se těžko obejdeme bez větších staveb. Při použití řetězce
vystačíme při singalisování nových bodů s jednoduchými
stavbami (trojboká pyramida). Právě tak ušetříme mínimá1ním počtem připojovacích bodů čas i materiál, a výsledky vykonané práce při pečlivém měření budou vyhovovat danému účelu dostatečně přesně.
Dodatkem k tomuto pojednání uvádíme: VILa
12.
osle 1. ročníku "Zeměměřietví" popisuje Dr Lukeš
práce spojené s budováním sítí nižších řádů přizpůsobe-
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nou paralaktickou polygonometrií. I při určování zhušťovacíchbodů trigonometrické sítě se paralaktická polygonometrie zajisté pro svoji pružnost a upotřebitelnost
v terénu plně osvědčila. Proti trigonometrickému řetězci má už tu výhodu, že délky stran se měří přímo,
a že tedy přenášení měřických chyb s bodu na bod se
v konečném výsledku tak neuplatňuje jako v řetězci.
Dr Lukeš na konci svého pojednání připomíná, že
úkolem další kolektivní spolupráce by bylo potřebné zaměřit v tom směru výzkum. Musíme tu však konstatovat,
že tento výzkum, který byl by s hlediska našich nových
snah v zeměměřictví velmi užitečný, naráží nyní na
těžko překonatelný nedostatek, a tím je paralaktická
základna. Na Slovensku totiž invarové dráty nemáme
vůbec. Jsme velmi omezeni i v případě, že bychom chtěli
určovat paralaktickou základnu pomocí Wildovy dálkoměrné latě, neboť tuto lať na Slovensku má . jedině
SLOVZAKÚv Bratislavě, a to snad jen jednu soupravu.
Není tedy ještě možné próvádět způsobem navrhovaným Dr Lukešem paralaktickou polygonometfii ve větším rozsahu, i když. zájem by tu patrně byL

Bylo by však snad možné, aby výzkumná oddělení
Zeměměřických ústavů v Praze a Bratislavě věnovala
svoji pozornost konstrukci takového zařízení z domácích
zdrojů, abychom byli na tomto poli soběstační a nebyli odkázáni na cizinu.
Doufáme proto, že uvedené instituce se chopí v této
věci iniciativy, a pomohou tak československému zeměměřietví nastoupit nové způsoby a vyšší formy zeměměřické práce.
Literatura:
1) O přibližných methodách při vyrovnání polohy bodu
jedná: F. C. Gauss: Die trigonometrischen und polygonometrischen Rechnungen in der Fe1dmesskunst. Stuttgart 1922.
I. díl. J. Marek: Anleitung zur Ausfiihrung der tríg. Operationen des katasters. Budapest 1875. Fiala. Geodetické počtářstvL Praha 1932.2) Dr. Ryšavý: Geodesie vyšší, Praha 1947.
3) Oesterreische Zeitschrift fUr Vermessungswesen. Wien 1907.
Fiala: Geodetické počátřství, Praha 1947. 4) J. Marek: Jako
pod 1) 5). Isnrtukce A pro kat. měř. práce, Praha 1932. 6) Zeměměř. Obzor, 8/35, Praha 1947.(Dr. Vykuti! : Aplikace Boltzovy
methody při vyrovnání výškosítí.) 7) Zeměměřictví, 11-12/51,
Praha 1951. Dr. Lukeš: Zkouška a úprava Danilovovy para!.
polyg. pro využití v terénních poměrech ČSR.

Místopisné názvosloví -

součást mapy

Výklad pojmu, základy a členění místopisného názvosloví. Význam místopisného názvosloví pro mapová díla. Ustavení
a úkoly/ názvoslovné komise ministerstva stavebního průmyslu a okresních názvoslovných sborů.

Žádný obraz povrchu země nebyl by úplný bez jmen
útvarů na'Zemise vyskytujících. Vždyť člověkdává jména
všem předmětům, s nimiž přichází do styku, označuje
předměty jmény druhovými i jmény vlastními.
Od pradávna pojmenovával člověk útvary přírody
vlastními jmény, jež odvozoval od tvaru, od polohy i od
jiných vlastností, od majitele nebo od nahodilých událostí
k určitému útvaru se pojících a podobně. •
Pojmenoval tak území, v němž bydlel, země, kraje,
oblasti i celé státy, pojmenoval svá sídliště a jejich části,
pojmenoval samoty, potoky, řeky, rybníky, kopce, úbočí
i stráně, údolí i jiné tvary terénu, pojmenoval rokle,
lesy, jeskyně, studánky a cesty a pojmenoval i pole, jež
obdělávaL
Souhrnu všech těchto pojmenování říkáme místopisné názvosloví.
.
Z celého tohoto souhrnu jasně vystupují dva druhy
pojmenování:
1. názvy
mísťní (názvy výtvorů lidských), kraje,
okresy, území, obce, osady, části osad, ulice, náměstí,
sady a parky, samoty a jednotlivé objekty. \
2. názvy pomístní
(názvy výtvorů přírody):
a) názvy ploch
nejmenších částí, jednotlivých parcel i shluku parcel, polních tratí, zemědělských honů, lesních ploch,
t. j. lesních oddělení, pododdělení, polesí, revírů
a tak dále až k názvům velkých ploch území, jež
přecházejí v
b) názvy terénu
rovin, pahorkatin, vysocm, pohoří, horstev i jednotlivých tvarů terénních, &arů vrcholových (kup,
hřbetů, sedel atd.), tvarů ú~čních i údolriích,

c) názvy vodstva tekoucího i stojatého,
d) názvy drobných přírpdních útvarů.
'Zobrazujeme-li část povrchu zemského se všemi těmi
vzpomenutými útvary, neobejdeme se bez připsání jména
ke každému zobrazenému útvaru. Obraz země bez názvů
je obrazem mrtvým, chladným, nesrozumitelným. Takovému obrazu se přiléhavě říká "němá mapa".
My ale potřebujeme mapu živou, promlouvající a seznamující uživatele jednoznačně se všemi zobrazenými
předměty. Místopisné názvosloví propůjčuje mapě dar
řeči.
Tak jako si zakládáme na správnosti řeči mluvené i řeči
spisovné, musíme při zapisování názvosloví dbát zásad
určujících jazykovou správnost používaných názvů.
"-

.

Složka názvoslovná je v mapách zanedbávána proti
složkám polohopisu a výškopisu. Doba ji přikryla nánosem zapomenutí, překroucením původního znění a deformovala ji vlivem jiných jazyků.
Zvláště po roce 1938byla složka pomístního názvosloví
úplně zanedbána, přesto, že se v organisaci krajiny dějí
dalekosáhlé přeměny.
Věnujeme-li nevšední péči našemu jazyku v literatuře,
musíme věnovat i čistotě místopisného názvosloví větší
péči než dosud. Jeto naše povinnost vůči české kultuře.
Abychom tuto povinnost mohli plně a odpovědně
vykonávat, uskutečnili jsme během roku 1952 dvě organisační opatření, které jak předpokládáme umožní zdárnou úpravu pomístního názvosloví.
Jako první takové opatření lze považovat ustavení
"Názvoslovné komise ministerstva stavebního průmyslu",
která svým výkonem byla vřazena do Státního země-

f;;
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měřického a kartografického ústavu v Praze. Pro Sloven- \ řešena úprava n~vů částí osad, kde došlo v důsledku
sko byla ustavena Slovenská názvoslovná komise pově- nové organisace území i v důsledku naší cesty k socialismu
řenectva stavebního průmyslu při Slovenském země- k dalekosáhlým změnám. Poněvadž jména pomístní
i jména částí osad jsou v úzké souvislosti budou Okresní
měřickém a kartografickém ú~tavu v Bratislavě.
Názvoslovná komise MSP, ustavená po dohodě a za názvoslovné sbory pověřeny, aby současně s úpravou poúčasti zástupců celé řady interesovaných ministerstev, místních názvů provedly i úpravu názvů částí osad.
je vrcholným poradním orgánem pro otázky, týkající se Materiál dodaný ministerstvem vnitra bude rozepsán a
přepisu místopisných názvů řečí celého světa do češtiny zaslán současně s materiálen;l pro pomístní názvosloví
a slovenštiny a je vrcholným poradním orgánem pro všem Okresním názvoslovným sborům.
Konečně snad v rámci tohoto článku stojí za zmínku,
otázky pomístního názvosloví v zemích českých.
A druhým takovým opatřením, uskutečňujícím decen- že Názvoslovné komisi MSP připadá i péče o přepis
tralisaci práce názvoslovné do malých územních celků a zeměpisných jmen celého světa do češtiny a slovenštiny
umožňujícím lidové správě vykonávat svůj rozhodující jako součást péče zeměměřické sldby o všeobecnou
vliv je výnos o· zřizování Okresních poradních sborů kartografickou tvorbu.
pro úpravu pomístního názvosloví (zkráceně Okresní
Jde v podstatě o stanovení zásad, podle nichž se budou
cizí zeměpisná jména všech jazyků světa psát v češtině
názvoslovné sbory).
Podle dohody učiněné mezi ministerstvy vnitra, národ- a slovenštině.
Doposud panovala v tomto směru velká nejednotnost.
ní obrany, školství, věd a umění, informací a osvěty, lesů
a dřevařského průmyslu, zemědělství a stávebního prů- Byla a jsou používána zeměpisná jména jazyků některých
myslu zřídí se tyto sbory při technických referátech samostatných národů převedená pro.střednictvím angličokresních národních výborů (při zeměměřických slož- tiny, francouzštiny, němčiny atd. a jsou používána i jména
kách). Do činnosti těchto sborů zapojí se zástupci ostat- zavedená a vnucená některým národům jejich koloniních referátů ONV jakož i zástupci složek archivních, sátory.
Pro celou naší kartografickou tvorbu je důležité, pomusejních a osvětových, dále konservátoři státní péče
o ochranu přírody a krajiny, konservátoři pro státní užívat zeměpisného názvosloví, odpovídajícího duchu
památkovou péči, zástupci provozních složek (Státní lesy doby.
Tímto úkolem se zabývala Názvoslovná komíse MSP
n. p.), k činnosti budou pozváni i odborní poradci během r. 1952 a daný úkol splníla. V komisi bylzastoufilologové, historikové atd.
Příslušný výnos byl uveřejněn ve Sbírce oběžníků pen ústav pro jazyk český, ústav pro jazyk slovenský,
pro Krajské národní výbory, ročník IV (1952) č. 34, poř. Slovanský institut., Československo-sovětský institut,
Orientální ústav a katedra geografie přírodovědecké fač.395.
Práce Názvoslovné komise MSP i práce Okresních kulty Karlovy university.
Práce byla rozdělena do čtyř subkomisí:
názvoslovných sborů se rozvine v roce 1953. Jako hlav'ní
a) subkomise pro 1atinskéabecedy;
úkol stanovilo MSP provedení úpravy pomístního názvob) subkomise pro nelatinské abecedy;
sloví v rozsahu a hustotě, jak je obsažena ve speciální
c) subkomise orientální a africké
mapě 1 : 75 000, a to na celém území státu.
d) subkomise geografické.
Názvoslovná komise MSP zašle pos.tupněvšem OkresVýsledkem celoroční činnosti jsou vypracované zásady
ním názvoslovným sborům speciální mapy zmontované
tak, aby zobrazovaly celá území okresů. Do těchto map pro přepis zeiněpisných jmen v češtině a sloveJ;lštiněa
vydání publikace či příručky, kde by byly
vyznačí názvoslovná komise MSP všechny dosud podané, dále návrh
zjištěné nebo vyšetřené návrhy úpravy názvosloví. Tento tyto zásady zveřejněny, kde by byly podány systematicky
dodaný materiál prozkoumají, přešetří a 'upraví Okresní informace o všech jazycích světa a kde by byly abecedně
názvoslovné sbory po dohodě s jednotlivými místními sestaveny nejužívanější zeměpisná jména v počtu asi
národními výbory a vypracují konečný návrh, který před- 30 000 až 50 000 jmen ve znění a ve způsobu přepisu jak
loží radě ONV ke schválení prostřednictvím technického byl schválen pro používání.
referenta. Schválený návrh zašle technický referát NázvoVěc byla komplikována tím, Že zeměpisné názvy se
slovné komisi MSP, která jej posoudí ješte s hlediska celo- . neužívají jen v mapách, ale též v novinách, učebnicích,
státního. Eventuální námitky Názvoslovné komise MSP cestopisech, literatuře, rozhlasu atd.
projedná Okresní názvoslovný sbor a nový návrh předloží
Všichni zájemci z těchto řad museli důkladně uvážit,
radě ONV ke schválení.'
zda stanovení určitých regulativů nebude brzdou jejich
Rozhodnutí rady ONV bude míti již konečnou platnost tvoření. V řadě porad bylo zájemcům objasněno, proč
a všecky takto schválené pomístní názvy budou převzaty takový regulativ je žádoucí. Celý elaborát návrhů Názvodo všech druhů map státního mapového díla.
slovné komise MSP je právě rozesílán všem zájmovým
Aby činnost všech Okresních názvoslovných sborů ministerstvům ke schválení eventuálně k podání připobyla jednolitá na celém území státu, vydalo ministerstvo mínek. Po schválení 'by se přikročilo k vydání celého
stavebního průmyslu po dohodě se zájmovými minister- materiálu tiskem.
stvy "Směrnice pro úpravu pomístního názvosloví".
Tato akce setkává se s plným porozuměním řady
Kromě úpravy pomístního názvosloví čeká jak Názvo- činitelů. Podnět zeměměřické služby uvítali pracovníci
slovnou komisi MSP, tak všechny Okresní názvoslovné . kartografičtí a pracovníci oboru zeměpisu, oboru zeměsbory další úkol vznesený zástupci ministerstva vnitra, t. j. pisných učebnic, dále překladatelé z cizích, jazyků a
úprava názvů částí osad. Doposud upravilo mini- hlavně pracovníci Orientálního ústavu se svým přednostou
sterstvo vnitra jen názvy obcí a osad. Nebyla však dodnes univ. prof. Dr Průškem, laureátem státní ceny, kteří
o
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zveřejněním výsledků své práce předstupují po prvé na
forum veřejné a platně tak přispějí k promítnutí svých
vědeckých filologických prací do praktického života.
Na závěr svého informativního článku podotýkám, že
redakce časopisu Zeměměřietví uvážila akutálnost názvoslovné práce v roce 1953 a s nevšední ochotou se uvolila
ze svého beztak nepatrného rozsahu 'časopisu uvolnit

potřebné místo pro uverejňování zajímavých výsledků,
k nímž názvoslovné sbory při své činnosti dojdou. Tato
Názvoslovná hlídka stane se tak pojítkem naší služby
u lidové správy a práce Názvoslovných sborů u okresních
národních výborů s Názvoslovnou komisí MSP 1.s našimi
vrcholnými orgány jazykovědnými, historickými i geografickými.

Sjednotíme psaní cizích zeměpisných jmen
Vylfčení dosavadní roztříštěnosti způsobů přepisu cizích zeměpisných jmen do češtiny. Příklady různých způsobů přepisu přes zprostředkující jazyky anglický a německý. Náprávu zjednává Názvoslovná komise ministerstva stavebního
průmyslu, v níž spolupracují naši vynikající odborníci i celé linguistické ústavy. Výsledkem spolupráce má být "Seznam
cizích zeměpisných jmen" s návodem na přepis cizích jmen ze všech jazyků do češtiny.

Nejednota a nedůslednost v psaní cizích zeměpisných
jmen se cítila již dávno jako věc, která vyžapuje důkladné
nápravy. Zvláště Se už dlouho ukazovalo na to, jak nejednotně a .špatně užíváme jmen vzatých z jazyků východních. Kdybyste si na př. v jednotlivých mapách
6. vydání atlasu Brunclíkova-Machátova z r. 1937 vyhledali jméno hlavního města Egypta, najdete jednou
Cairo (mapa č. 55), což je podoba anglická nebo italská,
jednou Kairo (č. 49), podobu německou, dvakrát Káhira (č. 12, 50), podobu arabskému názvu nejbližší, dvakrát pak Kahira (č. 16 a 17), t. j. touž podobu, ale
s neoprávněným zkrácením první slabiky.
Toto nesprávné krácení bylo nejnápadnějším projevem
onoho stavu. Arabština" perština, indické jazyky atd.
liší samohlásky krátké a dlouhé,. čeština je liší také, a
přece jsme jména z oněch jazyků psali a vyslovovali bez
délek. Jméno jihoarabské pouště se píše Roba el-Chali
aDehna,ačkolivsprávnějeRoba
el-Chálí a Dehná;
místo správného frán, Afghánistán,
Chórásán čteme !ran, Afganistan,
Chorasan; stejně pak není
správné Ellora, Ghaty, N anda Devi, Pakistan,
Radžputana,
nýbrž Élóra, Gháty, Nandádéví,
Pákistán,
Rádžpútána.
Proč se tak dálo, je jasné.
Jm~na ona jsme totiž nepřejímali z jednotlivých východních jazyků přímo, nýbrž prostřednictvím takových evropských jazyků, které rozdílu v délce buď neznají nebo ji
neoznačují (hlavně angličtiny a němčiny).
Celá otázka se stávala stále naléhavější, jak sílily a rozvíjely se naše přímé styky s jednotlivými cizími zeměmi.
Vezměme si na. příklad Cínu. Ta nám bývala kdysi
vzdálenoupohádkovou zemí, o níž jsme se dovídali z druhé
a třetí ruky. A dnes? S Cínou máme.hojné a stále rostoucí
styky politické, hospodářské i kulturní, studuje u nás
a č~skyse učí mnoho čínských studentů a i počet Čechů,
umějících čínsky, stoupá den ode dne. Za této situace
se stává zcela nemožným, abychom po staru říkali na
př. Formosa, když Cíňané říkají Tchaj-wan a užití
jména Formosa na ně jistě působí tak jako na nás Bisenz
a Strassnitz (Bzenec, Str~nice), nalézené v mapě polské.
A komolí se i jiná jména čínská: píše se Hoang-ho,
Nan-King, Hopei, ačkoliv čínsky je to Chuang-che,
Nan-ťing, Che-pej.
. A jak to vypadá se jmény korejskými, o tom jste se
přesvědčilisami, když jste na mapě marně hledali jména

čtená ve válečných zprávách. A to ještě nebylo to nejhorší. Byly to přece jen země do nedávna nám hodně
vzdálené. Ale ukazuje se, že neumíme jednotně přepsat
ani ruská jména v SSSR. Ci myslíte, že je správné, když
ve třech atlasech z poslední doby (Sovětský svazv mapách
1948, Příruční atlas SSSR 1951, Školní atlas 1952) se
píše trojím způsobem jméno slavného přístavu černomořského: Oděssa - Oděsa - Odessa? Nebo když
v mapách nacházíme Usťug i Usťjug, Šiauliai, Šiauliaj i Šiauliei, Derbent i Děrbent, Borisoglěbsk
i Borisoglebsk, moře Laptěvých, Laptěvy.ch, Laptěvů (v předválečném školním atlase je dokonce moře
Laptěvichovo)? Velké potíže působí i neznalost ruských přídavných jmen. V ruštině se totiž přídavná jména
na -skij tvoří z vlastních jmen způsobem dosti složitým.
A tyto zvláštní podoby se mechanicky přejímají do češtiny.
Čech pak čte o dubnovském okrese, smeljanském
kolchoze, bakinském průmyslu, ufimské továrně a
marně hledá na mapě nebo v naučném slovníku Du b nov,
Smeljany, Bakin, Ufim, ačkoliv je to Dubno, Smelaja, Baku, Ufa a přídavná jména měla zníti dubenský, smelský, bakuský, ufský.

II.
Neudržitelnost tohoto stavu si vynutila, že se přistoupilo k vážnému pokusu o nápravu. Nelehkým tímto úkolem byla pověřena Názvoslovná komise ministerstva stavebního průmyslu, zřízená při Státním zeměměřickém
a kartografickém ústavu. Jejím původním a vlastním,
úkolem je revise a ustáleni pomístního názvoslovív Ceskoslovenské republice. Ale protože je v ní zastoupeno sedm
ministerstev, místopisná komise Ceské akademie, Ústav
pro jazyk český atd., takže jsou tu spojeni činitelé úřední
i vědečtí, jazykovědci i zeměpisci, jevila se tato komise
vhodným nástrojem k provedení takové práce. K tomu
účelu se spojila jednak s Orientálním ústavem, jednak
s ústavem Slovanským a vytvořila si speciální subkomise
pro jednotlivé skupiny Jazyků.
Lví podíl v práci má ovšem subkomise orie~tální,
jíž se v čelo postavil univ. prof. dr Jar. Průšek a jejíž práce
vedl prof. Jos. Bartůšek. Vynikajícístav naší orientalistiky
umožnil, že mohly být všechny části této rozsáhlé oblasti
asijsko-africké zastoupeny odborníky.
. Teprve při podrobném probírání se ukázala celá složitost těchto otázek.
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Je rozdíl mezi jmény osad, menších hor a řek s jedné
a mezi jmény států, velkých ostrovů, moří 'Se strany
druhé. Kdežto ona jména zpravidla nepřekládáme, tato
se podle obecné zvyklosti překládají. Proto řikáme sice
Žluté moře (jako je moře Cerné, Rudé, Bílé), ale
Chuang-che,
nikoli Žlutá řeka.
Jsou veliké rozdíly mezi jednotlivými jazyky v písmě
i výslovnosti. Cfnština má písmo znakové, nic neříkající
o skutečné výslovnosti; arabština označuje jenom konsonanty, bengálské písmo je slabičné atd. Hlásková soustava některých jazyků je češtině dosti blízká (na př.
japonština), jiné jazyky mají množství hlásek nám zcela
neznámých (na př .. korejština; . čínština má pateré e).
A přece bylo třeba vyjít s českými písmeny, ro~množenými jenom o li, ď, é, w a apostrof (').
Je tu i otázka zčeštěných jmen. Některá jména mají
u nás odedávna podobu hodně odchylnou ode dnešní
podoby cizojazyčné. Říkáme J erusalem, kdežto israelská podoba je Jrušalajim, běžná je u nás Sumatra
a Borneo, kdežto indoneština má Andalas a Kalima,ntan. V těchto případech zajisté zůstaneme u podoby
zčeštěné, ale platí to také na př. o Cemulpu, Tokiu,
Kalkutě atd.?
Je zcela pochybné, že je mimo hranice lidskýchmožností, aby se našlo takové řešení, které by vyhovělo všem
požadavkům a uspokojilo všechny. Můžeme jenom hledat
poměrně nejlepší smíření dosavadních zvyklostí a nových
požadavků, daných novými skutečnostmi, povahou jména
i jazyka, z něhož vychází.
Návrhy prošly již anketou orientalistů, kulturních ptacovníků a úředních činitelů. Podle jejich připomfnek
byly sladěny a propracovány.
Jednodušší je situace v oboru písem nelatinských
(hlavně azbuky v SSSR, Bulharsku, Jugoslavii; dále
písma řeckého). Způsob přepisu z azbuky byl již dříve
stanoven Slovanským ústavem a Ceskoslovensko-sovětským institutem. Pro zeměpisná jména se bude užívat
t. zv. běžného přepisu; bude se tedy psáti Rjazaň,
Ťumen, Děžněv, Narjan-Mar,
nikoliv podle přepisuodbornéhoRjazan', Tjumen, Dežnev, Nar'janMar. Subkomise pro nelatinské abecedy, vedená doc.
A. Dostálem a ředitelem J. Svobodou, přistoupila již
k zpracovávání seznamu místních jmen, zatím v Ruské
SFSR.
Těžší jsou již zase poměry v jazycích užívajících
latinky. Neboť nad písmeny i pod nimi se připojují
znaménka, t. zv. akcenty (čárky, tečky atd.), která naše
#skárny často nemají a která způsobují potíže. Ty se
řešily různě. Podíváte-li se do našeho jízdního řádu,
naleznete v údajích o mezinárodních dálkových spojích,
že se neběžné akcenty často prostě vypouštějí; stojí tedy
v·jízdním řádě Os wiecim, Czestochowa, Wroc1a w,
Bucuresti,
Copsa Mica, Campina; tam, kde by
mělo být Oswi~cim, Cz~stochowa, Wrodaw, Bucure~ti, Cop~a Midí,
Cainpina. V jiných přípa.dechse neobvyklá litera nahrazuje jiným, přístupnějším
znaménkem; místo K0benhavn,
Helsing0r se píše
Kobenhavn,
Helsingor.
'
Ale je ještě jedno řešení, na něž se vždy znovu a znovu
ukazuje a jež zasluhuje, aby se o něm vážně uvažovalo.
Je to důsledná t. zv. transkripce. Při té zanedbáváme
původní pravopis a zachycujeme českou výslovnost onoho

)mena. Podle toho bychom polské J~drzej6w psali
Jendžejuv (nebo spíše -ov), z maďarského SZllgy by
bylo Síď, za francouzské Chalons bychom mělo Salon,
za severoamerické Milwaukee pak Milv6kí. Vážnou
oporou pro toto řešení je ta okolnost, že tak postupuje
i ruština. A je také jasné, že by takový postup rozřešil
výslovnost cizích' jmen aspoň přibližně správnou.
Ale s druhé strany jsou proti tomuto řešení vážné
námitky. Především si musíme uvědomit, že poměry
v ruštině jsou zcela jiné. Ruština užívá azbuky, která
(mimo dvě tečky, t. zv. rozlučník) nemá akcentů, proto
se všechna jména·psaná latinkou musí přepisovat a musí
se přepisovat podle ruské výslovnosti. A ta se podstatně
liší od výslovnosti naší. Ruština totiž na rozdíl od češtiny
nemá délek, nemá hlásky h, nemá au; proto píše Alžir,
Bord,o, Gaaga (Haag), Gaiti, Gollivud, Avstrali ja. Ale ruská výslovnost cizích jmen se odchyluje
i jinak: má Marsel' (marsej), Djunkerk (dynkerk),
Brjussel', Bucharest atd. I nastal by zase rozpor:
rozpor mezi výslovností naší a výslovností ruskou. Ale
jděme dále: zavedením psaní podle výslovnosti bychom
nemohli zcela zatlačit psaní původní. Toho musíme užívat
ve styku železničníni, poštovním; původní psaní uchovávají tato· jména ve všech našich' dosavadních atlasech,
naučných slovnících; při neustále těsnějších stycích na
př. s Polsltem, s Maďarskem budeme se stále více seznamovat s jejich literaturou~ bude se do těchto zemi cestovat. A tak bychom v mysli měli dva písemné obrazy téhož
jména, často hodně rozdílné, a není vždy jisté, že bychom
si uvědomili, že tu jde o jeden a týž objekt. Cizí zeměpisná jména daleko častěji vnímáme zrakem než sluchem:
doporučuje se proto dávati přednost psaní původnímu
a běžnému před psaním podle české výslovnosti.
Na základě podobných úvah vyzněla anketa o těchto
otázkách uspořádaná celkem pro uchování původního
psaní v mapách, v mezinárodních spojích, v odborné
literatuře atd. Náš polygrafický průmysl projevil ochotu
umožnit vhodnou specialisací tiskáren a náležitým jejich
vybavením novými matricemi, aby byla cizí jména tištěna
bezvadně. Jenom pro noViny a jinou běžnou potřebu
budou povoleny odchylky, různé podle povahy jazyků
i jednotlivých hlásek.
III.
1tekli jsme si již, že není řešení, které by uspokojilo
najednou všechny tak různorodé požadavky, které by
neporušovalo písemný obraz cizího slova, přitom však
zaručovalo jeho správnou výslovnost, které by zároveň
vyhovělo potřebám vědeckým i praktickým. Bylo však
dobře, že jsme si tak plně a tak citelně uvědomili všechny
potíže. Poznali jsme totiž, že je nelze řešit jednou cestou,
ale že musíme užít i jiných prostředků, abychom mohli
i uchovat původní psaní, i zabezpečit správnou výslovnost. Budeme naléhat na to, áby se těchto prostředků
užívalo v míře co největší. Ponecháme tedy na mapě
Maďarska původní psaní Békéscsaba, Szolnok, Kiskunfélegyháza
- jak se u nás vždy dělalo - ale na
rubu mapy dáme poůčení, že se v maďarštině s čte jako š,
es čte č, sz že je s a gy je ď. Kde jsou výslovnostní poměry složitější a nelze vyjíti s jednoduchými pravidly,
připojíme k mapě soupis jmen a u každého udáme výslovnost. Na zadní straně mapy Velké Britannie najde si
uživatel v abecedním seznamu, že Leeds se čte líds,
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Leicester pak lestr. A budeme dbát na to, aby se
v knihách, časopisech i jinde pravidelně uváděla u cizích
jmen i jejich výslovnost (v závorkách). Také rozhlas
může v této věci mnoho učinit.

jménem dobře známých se uvede i starší podoba, které se
jest varovati (Kaliningrad - !Královec,!Konigsberg). Za
popisem míst následuje seznam horopisný a vodopisný,
vybudovaný obdobně. '

IV.
Pro tyto všechny potřeby, pro správné psaní i vyslovování cizích jmen má být základem i oporou "Seznam
cizích zeměpisných jmen", v němž má tato činnost
Názvoslovné komise vyvrcholit (předcházet má stručnější
soupis nejdůležitějších jmen orientálních - v tomto
oboru je totiž potřeba nápravy nejnaléhavější). Seznam
si představujeme jako samostatnou, hustě tištěnou knihu
o nějakých 300 stranách. V jejím úvodě bude rozebrána
celá otázka psaní cizích jmen a budou vyloženy zásady,
jimiž se seznam řídí. Bude tu ukázáno, že někdy je třeba
odlišovat podobu ve styku poštovním, podobu pro běžné
užití atp. V první části knihy se budou probírati jednotlivé
státy. Nejdříve se vyloží, jakého jazyka a písma se v onom
státě ,užívá, jak se přepisuje a vyslovuje. Tedy na př.
v oddíle SSSR se řekne, že ruština užívá azbuky, a připojí se pravidla t. zv. běžného přepisu i jeho rozdíly
od přepisu odborného. Vysvětlí se, proč se užívá ruských
podob i pro místa ukrajinská a běloruská (proč se píše
Lvov, Krivyj Rog, Černigov, Minsk,nikoliLviv,
Kryvyj Rih, Černihiv, Mensk), ale proč se jména
litevská, lotyšská a estonská berou z jazyka těchto republik. Připojí se přehled skloňování jmen a zásady
tvoření přídavných jmen na -ský. Potom se přejde
k místopisnélllu popisu SSSR podle jednotlivých republik
a jejich oblastí. Jméno oblasti nebo města se nejprve
uvede azbukou, následuje český přepis, případný údaj
o rodu, čísle a sklonění (v oblasti novgorodské Boroviči
mn. m., do Borovičů, ale v Tadžické SSR Domburači
j. stř., do Domburači) a přídavné jméno, není-li jeho
tvoření zcela nepochybné (Kimry - kimerský, Opočka
opočský). U jmen nedávno změněných a u nás pod starym

Ne všechny země budou probrány stejně podrobně a
ne všechny stejným způsobem. Zajisté věnujeme méně
pozornosti jménům jihoamerickým než sovětským nebo
polským. V zemích anglicky mluvících na př. bude jen
jedna psaná podoba, ale bude uvádět vždy i česká
výslovnost, snad i výslovnost původní. U orientálních
jazyků budou srovnávací tabulky, jak se hlásky přepisují .
v ruštině, angličtině, francouzštině, němčině.
Druhou částí knihy bude jednotný rejstřík všech uvedených jmen s odkazem na příslušné stránky.

...L

V.
Komise naráží ve své práci na nemalé překážky, ale
přesto chceme být s prací hotovi do konce roku 1953.
A lze doufat, že kniha, jejímuž uskutečnění věnuje zvláště
ministerstvo informací a osvěty a ministerstvo stavebního
průmyslu tolik péče a zájmu, dostane se brzy na veřejnost,
do rukou zeměpisců, novinářů, osvětových pracovníků,
překladatelů atd.
A v těchto rukou bude ležét poslední, ale rozhodující
úsek práce: uvést ona jména v život. Bude to úkol obtížný:
setrvačnost, nechuť k novotám, nedostatek zájmu a ukázněnosti budou tu' překážkou vážnou a nebezpečnou.
Věříme však, že naši novináři, osvětoví pracovníci, naši
odbornici nejrůznějších odvětví tuto těžkou, ale ~služnou
práci provedou dobře a brzy. Neboť si uvědomí to, co
si stále uvědomovali členové komise. Že jde o dílo úcty.
Úcty k cizím národům a jejich jazykům, ale především
o dílo úcty k jazyku našemu. Vždyť zavádíme řád a promyšlenou soustavu tam, kde dosud vládla libovůle a
zmatek. (Literární noviny 1952, Č. 26 a 27)

Literární hlídka
622.1: 526,99

Ryšavý J.

Měřeni podzemních
prostor. Stran 217, obrázků 168
v textu + 63 obrázků ve 4 přílohách dvojitého formátu, litog.,
rozměru A4, Praha 1952, čtvrté přepracované vydáni, Státní
pedagogické nakladatelství, brož., cena 200,- Kčs.
Obsah knihy rozdělil autor do těchto kapitol: Zajišťováni
a označováni bodů (10 str.) - Pomůcky a způsoby měřeni
délkového (9 str.) - Závěsné přístroje (24 str.) - Měřeni a vynášeni kompasových pořadů (16 str.) - Busolni stroje a theodolity (20 str.) - Theodolitová měření (24 str.) - Výšková
měřeni (17 str.) - Různé úkoly v podzemnim vyměřováni
(8 str.) - Spojeni podzemniho měřeni s povrchovým (45 str.) Vytyčováni štol a tunelů (31 str.).
Vydaná publikace je vlastně doplňkem ke známé autorově
"Nižší geodesii". K tomu bylo přihlíženo při zpracování těch
oddílů, jejichž látka byla již podrobně probrána a vysvětlena
ve zmíněném kompendiu praktické geometrie. Proto bylo
možné všímat si v těchto částech jen odlišných
pomůcek
a přístrojů, měřických method nebo výpočetních postupů, podle
toho, jak si to Vyžadují změněné pracovni podmínky, případně
požadovaná přesnost. Tato poznámka se však netýká posledních
čtyr kapitol, zabírajících celou druhou polovinu knihy. Jejich
obsah nás seznamuje se speciálnimí měřickýmí pracemi,· které
se vyskytují při důlni praxi, při tunelováni nebo při stavbě
kaIialisačni sítě. Zejména důkladně byla sestavena a rozebrána
kapitola o spojeni podzemniho měřeni s povrchovým, zahrnující

v sobě rovněž otázky orientace podzemního měřeni a měřen
připojovacího. Tato část, dotýkající se jedněch z nejdůležitějších důlně měřických prací, byla proti poslednimu vydáni rozšířena o Foxův způsob připojení, užívaný nyní také hojně
v SSSR.
.
Přes to že přednášky z "Měření podzemních prostor" jsou
určeny především jako učební pomůcka pro posluchače zeměměřického inženýrství, a tudíž jejich rozsah je značně omezen
dobou určenou studijním plánem, dostává se jimí čtenářum
vědomostí, přesahujících daleko rámec základních požadavků
výkonné praxe.
Zmíňovat se šíře' o jasnosti výkladu podávané látky, nebo
o vybroušenosti autorova slohu pokládám za zcela zbytečné,
neboť tím je akad. prof. Dr J. Ryšavý nejen v zeměměřické; ale
i v technické veřejnosti vůbec, dobře znám. Vhodné by snad
bylo připomenout, že v tomto vydáni byly ty obrázky, potřebné
pro snazší studium látky zařazeny přímo do textu, což přidává
knize na přehlednosti. Ofsetový tisk je zdařilý a dobře čitelný.
Přesto však by si kniha zasluhovala pro svoji značnou 'hodnotu
a jako důležitá, v naší odborné literátuře ojedinělá pomůcka,
aby vyšla tiskem a ve větším nákladu. Nasvědčuje tomu již
její třetí vydáni v poslednich pěti letech (r. 1948, 1950 a 1952).
Nové vydání "Měřeaí podzemních prostor" najde široké
upotřebení i mezi těmi našimi zeměměřickými inženýry, kteří
se na velkých stavbách socialismu setkávají s četnými otázkami
a problémy, jejichž základní řešení jsou v knize probrána a jasně
vysvětlena.
Dr Petráš.
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'sovětské knihy z oboru měření na velkých
stavbách.
Velké stavby socialismu, mohutné a rozsáhlé práce na úpravách vodních toků, stavby přehrad, hydrocentrál a nových
měst, vyžaduji nových a dokonalejších pracovních method.
Naše vlast je dnes jedno ohromné staveniště, na němž velkou
důležitost -maji také měřické práce. Zeměměřické práce předcházeji, provázejí i zakončuji všechny velké stavby. Úzká spolupráce zeměměřického inženýra s ostatními odho:míky vytváři
pro něho řadu problémů. Vznikají přímo na staveništi a při
sestavováni plánů stavby. Vydatnou pomoc při řešení těchto
otázek přinášeji sovětské knihy, vyšlé loňského roku. Jsou napsány po mnoha zkušenostech získaných na velkých stavbách
komunismu, kde sovětští zeměměřiči byli postaveni před úkoly,
v zeměměřické praxi často dosud ještě neřešené. Uvádíme zatím
tyto tři publikace:
526.967:624/628 = 82
A. F. Ljutc, Dr techn. věd: Razbivka krupných
sooruženij (osnovnye položenija). (Zaměřování velkých staveb základní plány.) Stran 225, vyobrazení 67, tabulek 16. Formát
155 x 225 mm. Moskva 1952. Geodezizdat. Cena 75 Kčs.
Obsah knihy je z větši' části theoretický. Látka je rozvržena
do 8 kapitol a problémy každé kapitoly jsou theoreticky důkladně zdůvodněny, zejména pokud se týká zvláštností geodetických prací při zaměřováni staveb a jejich přesnosti,
?působů zaměřování a volby základních bodů celé sítě různými
methodami, dále způsobů konstrukce zhušťovací sítě, postupu
při výškovém měření a navrhování sítí při stavbě mostů, přehrad a tunelů. Přes své theoretické zaměření poskytne kniha
mnoho podnětů i pracovníkům z praxe. Najdou tu na př.
řešeny různé případy rozvinutí základní sítě, způsob volby nejvhodnějších podrobných bodů, způsob jejich zajištění a postup
při zhotovení podrobné pravoúhelníkové sítě. - Druhou
dobrou pomůckou je kniha:
5~6.9:624/628 =82
B. I. Geržula,
docent a kand. techn. věd: Sjemka i sostavlenie
generalnovo
plana promyšlennovo
predprijatija. (Zaměření a sestavení generálního plánu průmyslového
závodu.) Stran 100, vyobrazení 53, tabulka 1. Formát 155 x 225
mm. Moskva 1952. Geodezizdat. Cena 25 Kčs.
V knížce jsou popsány geodetické práce při zaměřování
a vyhotovovál\f generálních plánů průmyslových závodů, způsoby a methody zakládání geodetické sítě a podrobného měření,
zvláštní pozornost je věnována pravoúhelníkovým sítím a zaměřování speciálních průmyslových zařízení.
Zatím co Ljutcovova kniha byla převážně theoretická,
Geržulova publikace je zaměřena více prakticky a je určena
inženýrům a technikům pracujícím v oboru průmyslových
staveb. Jak autor v předmluvě uvádí, klade si za úkol odstranit
nedostatky, které se při geodetických pracích v průmyslových
podnicích mohou vyskytnout, na př. nepřípustné zvýšení nebo
snížení dopustných odchylek, nejednotnost v provádění prací,
zastaralé m'ethody a pod. Z tohoto hlediska bude kniha i pro
naše zeměměřické pracovníky velkou podporou, poněvadž
mnohde se nesetkávali u nás s porozuměním a dosud nebyla
vždy uznávána bezpodmínečná potřeba dobrého. geodetického
podkladu, nutného pro zdárné vedení velkých staveb. Proto
můžeme knihu vřele doporučit všem pracovníkům z praxe.
(Pozn. red.: Na překladu těchto dvou knih pracují členové
katedry praktické geometrie). - Třetí knihou z tohoto oboru je:
526.99:624.133 = 82
G. F. Glotov,
Geodezičeskie
raboty na stroitelnoj
plolčadke promyšlennovo
predprijatija.
(Geodetické práce
na staveništi průmyslového podniku.) Stran 187, vyobrazení
.144, tabulky 2, přílohy 4. Formát 175 x 265 mm. Moskva 1952.
Geodezizdat. Cena 50 Kčs.
Autor se zabývá problémy uvedenými v předcházejících
knihách, ale v pojetí poněkud odlišném. Kniha je věnována
středním technickým kádrům, pracujícím v obotu průmyslových
a vodních staveb a je proto psána lehčí formou. Látka je rozdělena do 9 kapitol s četnými početními příklady, tabulkami
a '9'yobrazenírhi. Jsou tu probrfny různé případy vyskytující se
při měřeti1·.na stavbě s ohledem na jejich nutnou přesnost.
Také tuto knihu můžeme doporučit.
Všechny tři knihy jsou v poloplátěné vazbě, graficky bezvadně upravené a tištěné na kvalitním papíře. Budou jistě
cenným doplňkem v knihovnách našich zeměměřičů.
Ing. O. Jeřábek - Ing. A. Suchánek
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526.36
Přesná nivelace. 124 stran, rozměru A5, se 48 obr. v textu
(zpracoval prof. Ing. Dr J. B6hm jako učební pomůcku k přednáškám z vyšší geodesie na VTA). Brno 1952. (Cena neudána.)
Kniha má 7 hlavních oddílů. V úvodu vyjmenovává různé
způsoby určování výšek a zmiňuje se o rozsáhlých nivelačních
pracích, provedených v posledních letech v SSSR (je připojen
náčrtek nivelačních polygonů I. ř. na území vých. od linie
Kronštadt - Leningrad - Moskva - Sevastopol, vyrovnaných v r. 1947). Na dalším obrázku ie schematicky naznačena
základní nivelační síť ČSR, popsána stručná historie nivelačních
měření u nás a uveden dnešní stav nivelačních prací. Autor
vysvětluje názvy "velmi přesná nivelace" - VPN, "přesná
nivelace" - PN a "technická nivelace", jakož i pojmy: nivelační oddíl, úsek, pořad a nivelační polygon. Ke konci se ještě
zmiňuje o rozvrhu a stabilísaci výškových bodů, jak se provádí
·u nás a v!SSSR,' kde se základní body umisťuji pod hladinu
ročních změn teploty, do hloubky 3.až 15 m.
Druhý oddíl kníhy se zabývá nivelačními přistroji a observací
(je zde naznačen' postup při rektifikaci strojů, pojednáno
o nivelačních latích, o určeni laťového metru a o podložkách
pod nivelační latě). Mimo jiné jsou zde úvahy o změně horizontu stroje a klesání podložek, o oscilací půdy, o výškových
změnách geologického původu, o slapových oscílacích a o variacích mořské hladiny.
Největši část knihy, oddíl o 24 stránkách, je věnován nivelačni refrakci. Pojedná,:á o lomu světelného paprsku v atmosféře, o teplotním gradientu vmikroklimatu, o vlnění obrazu
a o diferenční nivelační refrakci; po prpvedenY.h {"Jaha\'1
následují praktické závěry pro přesnou nivelaci.
Pátý oddíl popisuje methody nivelačniho měření a organisace
práce: vybavení polní měřické skupiny, měření na stanovisku,
měření niveiačního oddílu a pořadu (s poznámkou o pracovních
normách), zpracování výsledků měřeni v poli a dopustné .odchylky při nivelačních pracích VPN a PN.
V předposledním oddílu jsou úvahy o pře$nosti nivelace:
charakter nivelačních chyb, hromadění nahodilých chyb,
vzorce Lallemandovy a Runeovy, konstrukce vyrovnávací
přímky, nová Vignalova theorie nivelačních chyb, přeWed
mezinárodních nivelačních vzorců a jejich kriteria; pro srovnání
jsou uvedena některá 'Sovětská kriteria přesnosti nivelace.
V posledním oddílu knihy jsou naznačeny nejpouživanější
postupy při vyrovnáni nivelačnich síti menšího rozsahu a vyrovnáni rozsáhlých nivelačních sítí s řešenim rovnic postupnou
aproxima~í; ke konci je stručná zmínka o návrhu na vyrovnáni
evropské nivelační sítě.
Na několika místech v knize autor ocij{azuje na učebnice
geodesie akad. pJ:'of. Dr J. Ryšavého a některé cizojazyčné
publikace; ze sovětských prací v textu cituje spisy prof. N. A.
Pavlova (jeden z nich, pojednávajíc1 o nivelaci prvního řádu,
otištěný ve Sborníku GUGK sv. XV/1947, prof. Dr B6hm
také v r. 1952 přelOžil a samostatně vydal.)
,,Přesná hivelace" prof. B6hma jsou skripta, určená především
posluchačům vyšší geodesie na VT A, ale - jak uvádí sám
autor knihy - "shrnutézásady
a rozbory mohou posloužit
j"Pi'aktikům a býti voditkem k hlubšímu studiu některých problémů přesné nivelace".
J. Klobouček
~~
OO~
Geodézia, I. a II. díl, 245 a 226 stran rozměru A4, s 515
obr. v textu; rotaprint. Štátne nakladatefstvo v Bratislave.
1952. Cena I. dílu 84 Kčs, II. dílu 77 Kčs.
V podtitulu knihy uvádí její autor, prof. Dr Gal, že je to
"súhrn prednášok pre poslucháčov stavebného ínžinierstva"
na SVŠT v Bratislavě. Tim je dán také obsah knihy. V předmluvě poznamenává, že při zpracování skript se opital jednak
o znamenitou českou příručku geodesie prof. Dr J. Ryšavého
a používal i jiné literatury; ze sovětské cituje přiručku "Geodezija" od prof. Čebotareva.
I. díl, po vysvětlení základních pojmů geodesie podává základy theorie chyb a vyrovnávacího počtu, hodně místa věnuje
popisu různých geodetických strojů a pomůcek a v. největší
části knihy se.zabývá měřením délek a úhlů, optickým měřením
délek, trigonometrickým a polygonometrickým určováním polohy bodů a podrobným měřením polohopisným; na konec se
stručně zmiňuje o práci s měřickým stolem.
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II. díl knihy popisuje výškové měřeni (nivelačni, trigonometrické, a barometrické), následuje stať o sestrojováni tacheometrického plánu a 50stránková stať věnovaná základům pozemní a letecké fotogrametrie. V dalších dvou oddílech popisuje
sestrojováni map a měřeni ploch. Zvláštni stať pojednává
"o státnim vyměřováni a mapování". Posledni oddíl, asi 40
stran, je věnován vytyčovacím pracím (zabývá se přenesením
projektu s mapy do terénu, vytyčovánim přímek, trigonometrickým vytyčováním oblouků a vytyčovánim oblouků s použitím
"úhlových grafikonů". Kniha končí stručnými statěmi o výškovém vytyčováni a vytyčováni stavebnich profilů.
Autor měl nesnadnou úlohu, jak sloučit do jedné učebnice
pod názvem "Geodézia" kromě této nauky i základy několika
jiných předmětů jako je fotogrametrie, topografické měřeni,
kartografie a j. Podařilo se mu to poměrně dobře, až na některá
drobnější nedopatřeni, na která pozorný čtenář snadno přijde
a sám si může 9pravit (seznam oprav uvede autor knihy ještě
na zvláštnim listě).
Přesto, že jako celek jsou skripta dobrou učebni pomůckou,
lze pro příští jejich vydání doporučit aspoň některé menší
změny a úpravy, na př.: místo dvojitého označování "vernier"
a "nonjus" (str. 60-62) rozhodnout se pro název "vernier",
který jť už u nás vžitý a také používaný v nové sovětské odborné
literatuře. Poznámku na str. 114 bylo by doplnit tím, že sklo,
jako materiál pro dělené kruhy měřických strojů, zavedl nikoliv
H. Wild v Jeně r. 1924, nýbrž už dávno ):'ředtím, v r. 1885,
J. a J. Frič v Praze. Naproti tomu lze vypustit většinu příkladů
nepřímého měřeni délek s použitím podobných obrazců (str.
143), poněvadž jsou to vesměs málo přesné a v praxi nepoužívané
způsoby. Text na str. 218-219 by bylo užitečné doplnit číselným příkladem na vyrovnáni uzavřeného polygonu.
Nová je v Gálově Geodezii stať o "vytyčováni oblouků podle
úhlových grafikonů". V poslednich letech byly tyto praktické
methody popsány na př. v odborné literatuře polské a německé
a předtím už také v literatuře české (Ing. V. Fessl, 1923).
Tato stať by u nás zasluhovala ještě dalšího, případně i samostatného, dobře srozumitelného zpracováni. Naznačené vytyčovací methody mají totiž praktické použití při stavbě a úpravě
kolejnicových oblouků na železnicích.
Gálova skripta "Geodézia" jsou jednou z prvnich slovenských
učebnic geodesie a mohou posloužit nejen posluchačům stavebniho inženýrství na SVŠT, ale i technikům pracujícím v současné době na velkých stavbách na Slovensku. - Náklad
těchto skript byl dosti velký (1000 výtisků) a proto jejich prodejni
cena je poměrně nizká. Oba díly knihy jsou po reprodukčni
stránce vzorně provedeny, vytištěny na dobrém papíru a značí
posledni stupeň vývoje dobré techniky reprodukčnich dílen
katedry geodesie na SVŠT v Bratislavě.
J. Klobouček
550.3 (47)
Jan Bouška, Jan Pícha
Geofysika v SSSR. 100 stran, Praha 1952, Přírodovědecké
vydavatelství, Sovětská věda, svazek 10, cena brož. 44,- Kčs.
Sovětský svaz se svou ohromnou roolohou dává nejlepšf
předpoklady pro rozvoj geofysikálních prací vědeckých i praktických a proto poznáni těchto prací je jistě snahou nejen
každého geofysika, ale také pracovníků příbuzných oborů, jako
je geologie, geodesie, astronomie a j. Knížka, napsaná Dr
Bouškou a Dr Píchou je určena nejen pro odborníky, ale také
pro širší veřejnost. Proto je v úvodě objasněno, co je to geofysika
a geofysikální průzkum.
.
Nejprve se autoři zmiňují o geofysice v Rusku před Velkou
říjnovou revolucí. Ukazují na zajímavých příkladech, jak tehdejší carská vláda měla málo porozuměni pro domácí vědu.
Přes to vynikající ruští vědci provedli mnohé geofysikálni
práce, zejména v gravimetrii (relativni měřeni tíže Repsoldovými a Stetneckovými kyvadly) a v oceánografii (četná měřeni
nově navrženými přístroji).
Rozvoj sovětské geofysiky nastává po Velkéřijnové revoluci.
V knížce jsou podrobně popsány vykonané gravimetrické práce,
které úzce souvisí s geodesií a geologií. výnos Sovětu práce
a obrany z r. 1932 určuje, že má být provedeno gravimetrické
mapováni SSSR tak, aby jeden tíhový bod připadl průměrně
na plochu 1000 kml• Zavádí se výroba vlastnich kyvadlových
a pozdějí i statických přIstrojů.
Z geomagnetických prací je nejprve popsán výzkum Kurské
magnetické anomalie a uveden výnos, podepsaný Leninem,
který zajišťuje úspěšné provedeni prací, dále všeobecné mail1C-

tické mapováni SSSR. Následuje popis prací seismických
a upotřebení výsledků prací pro technické prováděni velkých
staveb socialismu a komunismu, prací z hydrologie, geoelektrických a oceánografických. Na dalších stranách se čtenář seznámí
s vývojem i současným stavem meteorologie, s praktickým využitím poznatků pro předpovídání počasí, agronomii atd.
Autoři se také zmiňují o nové kosmogonické theorii O. J.
Šmidta.
Zajimavou kapitolou je sovětský geofysikální průzkum při
hledáni ložisk užitkových nerostů, tak důležitý pro zajištěni
surovinových zdrojů a velké sovětské úspěchy v tomto oboru
užité geofysiky.
Dále je uvedeno, jak sovětská geofysika spolupracuje s příbuznými vědnimi obory (geologie, geodesie a astronomie).
Práce jsou koordínovány jednotným plánem, takže nedochází
k duplicitám.
V posledních kapitolách je popsána organisace geofysiky
v SSSR a její ideové zaměřeni. Na konec jsou uvedeny závěry,
které vyplývají pro naši geofysiku, má-li být uplatněno heslo
"sovětská věda náš vzor".
Knížka je psána velmi zajímavě, populárně, téměř reportážni
formou a zaujme čtenáře od začátku do konce.
Geofysika je jednim z předmětů, přednášených posll.ichačům
zeměměřického inženýrství. Gravimetrie a geomagnetismus
mají přimé upotřebení v geodesii. Geodet se velmi často účastni
geofysikálnich prací spolu s geofysiky a geology. Poznání method
geofysikálnícl1cprací v SSSR je pro zeměměřiče nejvýš žádoucí.
Doporučujeme proto knížku pozornosti všech zeměměřičů
i posluchačů vysokých škol.
Publikace je zakončena seznamem literatury, z níž autoři
své poznatky čerpali. Sami jej nepovažují za úplný pro "malý
rozsah knížky a nedostupnost pramenů". Čtenářům doporučujeme jako doplňkovou literaturu tato dostupná díla posledni
doby:
1. Sorokin L. V.: Gravimetria i gravimetričeskaja razvědka,
480'stran, Gostoptechizdat 1951 (podrobně recensovaná v časopise Sovětská věda, matematika-fysika,
čís. 3fII - 1952),
2. Lazarev P. P.: Sočiněnija, III, Geofizika, 280 stran,
Izdatělstvo Akademii nauk SSSR, Moskva-Leningrad 1950 a
3. Bulanže Ju. D., Michajlov A. A, i Parilskij N. N.: Formuly i tablicy dlja obrabotki gravimetričeskich nabljuděnij,
228 stran, Geodezizdat 1949.

529.78
Novák K.
O astronomických
kyvadlových
časoměrech.
Vydalo
Přirodopisné vydavatelství, Praha, 1952, v edici "Kruh" jako
svazek 33, str. 116, obr. 72, cena brož. Kčs 74,-.
Účelem této publikace je seznámit náš astronomický dorost
a jiné zájemce s časoměrným zařízenim praktické astronomie.
Snadno si proto vysvět1itne, proč nastal tak rychlý vývoj přesného kyvadla jako časoměru, když si uvědomíme, že ve stejném
období Kepler, Galilei, Huygens a Newton vytyčili zcela nový
směr astronomickému bádáni a že si věda ihned uvědomila
velký význam kyvadla jako přesného měřícího přístroje.
Knížka je jakýmsi souhrnem zkušeností a poznatků z tohoto
oboru, uveřejněných postupně a roztroušeně v astronomické
a technické literatuře. S knihou "Přesný čas", "Hodiňy a hodinky" od prof. Dr R. Schneidera, 1949, Orbis-Praha, tvoří
velmi cenný přinos do odbomé literatury z jemné mechaniky
astronomicko-geodetické.
.
Z obsahu uvádím její kapitoly: I. Vývoj přesného kyvadla
(1673). II. Astronomické časoměry kyvadlové. III. Poznatky
a zkušenosti s modemimikyvadly.
IV. O elektrických kontaktech astronomických kyvadlových hodin. V. Určováni přesnosti chodu hodin (který je vyjádřen vzorcem
g = A.

(T - To) +B.

(t-

to) +

C. ((I -

(lo):+ D. (oc - oco),

kde A, B, C, D jsou hledané koeficienty, To, to, (10' (;(0 jsou
středni hodnoty času, teploty, hustoty a amplitudy. Z větší
řady chodů, při kterých •se všechny uvedené prvky dosti
značně měnily, určime koeficienty postupnou eliminaci). Literatura. Rejstřík jmenný a věcný.
Autor čtenáři předkládá popis všech základnich součástek
fysického kyvadla (závěs, čočka, tyč) a na základě schematických
kreseb a jiných ilustrací objasňuje běžné konstrukce astrono-

1953/45

Zeměměřictví·
roč. 3/41 (1953) č. 2·3
mických kyvadlových hodin. Otevřenou stále zůstává volba
materiálu podložek závěsu, ku př. karneol Widium, Poldi-Diadur, Titanit a otázka samotného závěsu. Theoreticky nejlepší
.závěs na břitech lze spatřovat v t. zv. odvalovacím kyvadlu
(Roll-Pendel) podle prof. Bocka, které nebylo však doposud
ještě provedeno.
.
Přesné kyvadlové hodiny jsou jedním z ne/důležítějších pomocných přístrojů astronoma, ačkoliv křemenný oscilátor,
známý v dokonalejší úpravě též pod názvem "atomové hodiny",
začíná jako časoměrný normál zatlačovat do pozadí všechny
kyvadlové časoměry. V dokonalé úpravě je však rázu laboratorního.
Naproti tomu jsou přesné kyvadlové časoměry - i když
jejich,přesnost sotva lze stupňovat - stále ještě nepostradatelné,
zejména jde-li o delší intervaly časové.
Pro praktický význam kyvadlových hodin vyhovujících co do
přesnosti běžné astronomické potřebě, setrvá pravděpodobně na
hvězdárnách kyvadlový časoměr ještě po dlouhou dobu v do·
savadní funkci jako cenný pomocný přístroj astronoma.
časoměrná technika se však snaží sestrojit kyvadlo pokud
možno volně kývající, vzduchotěsně uzavřené, bez potřeby oleje

a co možno též bez elektrických kontaktů, synchronisované
cestou bezdrátovou, na něž by se pak připojily časoměry pro
vědeckou potřebu.
Ing. Jelínek Ed .
622.2: 658.513.3
Organisace
důlních
prací
podle. grafu
cykličnosti.
52 stran, 9 obrázků, 14 tabulek, cena brož. 19,- Kčs.
Vydalo Průmyslové vydavatelstvl, Praha. 1952. Knižnice báňského průmyslu svazek 13. Je to sborník několika článků ze
sovětských časopisů, popisujících způsob, jakým byla na některých sovětských dolech zaváděna organisace práce podle
grafu cykličnosti a zkušenosti, kterých bylo při tom dosaženo.
Přední sovětští praktici v hornictví Ponomarev, Mamulov,
Archangelskij, Savčenko, Gerčikov, Karasik, Kac, Želtuchin
předávají technickým a organisačnim pracovníkům na dolech
své bohaté zkušenosti v těchto samostatných mématech:
Cykličnost zvyšuje produktivitu práce, Zavádění grafu pro
1 cyklus za 24 hodiny ve stěnách, Poruby na krasnodonských
dolech pracující podle grafu, Celoúsekový graf práce, Důl
s úplnou cykličností, Druhý rok práce podle grafu a Graf
cykličnosti působí.
Ing. Ant. Prokeš

Normativní hlídka
Sbírka

oběžníkd

pro

KNV.'

Pokyny pro vyznačování
a zápis typových bytových
staveb národnich podnikd v knize pozemkové
a v operátech pozemkového
katastru.
(Sešit 43/1952, poř. č. 511.)
Ministerstvo stavebního průmyslu v dohodě s ministerstvem
spravedlnosti vydalo v zájmu jednotného postupu při vyznačování a' zápisu typových bytových staveb národ ích podniků
v knize pozemkové a v operátech pozemkového katastru tyto
pokyny:
Při vyznačování a zápisech takových typových staveb do knih
pozemkových a operátů pozemkového katastrU, do správy pro
národní podniky, nastávají dva případy:
a) Celá typová stavba je přidělena jednomu národnímu podniku, takže má výhradnou operativní správu jak stavebního
místa, tak typové stavby. V tom případě· se zápis v knize pozemkové a v operátech pozemkového katastru provede normálním způsobem. Typová stavba se označí tolika stavebními
parceIními čísly, kolik čísel popisných bylo typové stavbě národním výborem přiděleno (zpravidla kolik samostatných vchodů,
tolik čísel popisných).
b) Jednotlivé části typové stavby připadnou dp. operativní
správy různým národním podnikům. V tom případě se typová
stavba označí stejně jako v případě a) a pozemkové i stavební
parcely s celou typovou stavbou, na nich postavcnou, se zapíší
do jediné knihovní vložky, do vlastnictví Ceskoslovenského
státu s ideálními díly ve společné operativní správě zúčastněných
národních podniků.
'
Společné užívání některých prostorů, jakož i výhradné
užívání prostorů (na př. bytových jednotek) upraví si národní
podniky obdobně jako užívání věcí ve spoluvlastnictví vzájemně
smluvně.
Tato dohoda může býti pojata do smlouvy, která bude vkladní
listinou pro zápis změn v pozemkové knize a tím bude uložena
u knihovního soudu ve sbírce listin.
Hl.
Katastrálni

výtěžek; zastavení jeho počítáni při prováděni
katastrálních
změn.
(Sešit 48/1952, poř. č. 554.)
Ministerstvo stavebního průmyslu v dohodě s ministerstvem
financí zastavilo po,čítání katastrálního výtěžku při provádění
katastrálních změn se zřetelem k mimořádnému pracovnímu
zatížení zeměměřické služby technických referátů národních
výborů prvořadým politickým úkolem (HTÚP) a k budoucí
nové úpravě předpisů o daních, k nímž byl podkladem katastrální výtěžek.
Zeměměřická služba technických referátů národních výborů
oznámí všem místním IÍárodním výborům svého obvodu prů-

měrný katastrální výtěžek z J. ha, připadající na příslušné
katastrální území a pro finanční referát okresního národního
výboru vyhotoví seznam katastrálních území s průměrnýIni
katastrálními výtěžky jednotlivých katastrálních úzeIni podle
posledního stavu úhrnných katastrálních' hodnot uzavřených
na katastrální výtěžek. Zároveň je upozorní, že těchto údajů
bude třeba pro předpis zemědělské daně na rok 1953 a léta
další. Průměrný katastrální výtěžek katastrálního území na 1 ha
se vypočítá tak, že se úhrnný katastrální výtěžek všech pozemků s katastrálním výtěžkem, ležících v katastrálním území,
vyjímajíc lesy, dělí skutečnou hektarovou výměrou.
Protože katastrální výtěžek je dnes
celostátní srovnání jakostí půdy, je
využiti údajů katastrálního výtěžku
druhu vzdělávání (kultury) a jakostní
Služébni

jediným ukazatelem pro
třeba, aby pro pozdější
byla věnována zápisům
třídě zvýšená pozornost.
Hl.

mapy Československé republiky
distribuce.
(Sešit 48/1952, poř. Č. 556.)

- způsob

S rozvojem plánovacích prací všech oborů stoupla i poptávka
po vhodných mapových podkladech, do nichž by bylo možno
výsledky plánovacích činností proInitat. Plánovací místa s obtížemi obstarávala potřebné mapy a často o existenci vhodných
map ani nevěděla.
Vojenská správa se snažila, aby topografické mapy, speciální
mapy i generální mapy byly služebním potřebám civilního
sektoru vždy k disposici, ale použitý způsob distribuce se ukázal
těžkopádným a zdlpuhavým.
Proto došlo k dohodě mezi vojenskou správou a ministerstvem
stavebního průmyslu, jakožto resortu, v němž je zapojena
agenda veřejné zeměměřické a kartografické služby o společné
mst lhut;! ~lu7ebních map prostřednictvím prodejen map zeměměřických oddělení technických referátů KNV.
Tyto prodejny map vzniknou oddělením prodejní složky
dosavadních archivů katastrálních map a budou prodávat
všechny druhy služebních map, t. j. map vyhotovovaných státní
zeměměřickou a kartografickou službou ministerstva stavebního
průmyslu i map vyhotovovaných vojenskou správou.
Některé z těchto map budou volně prodejné,'iiné se budou
prodávat jen orgánům a zařízením státní správy, národním
a komunáIním podnikům, družstvům a masovým organisacím.
Aby byla umožněna přesná evidence .prodaných map této
druhé kategorie, vydá prodejna map oprávněným odběratelům
tiskopis "Osvědčení o zásobování utajovanýIni mapami", do
něhož bude prodejna zaznamenávat každý provedený odběr.
Každý oprávněný odběratel se bude zásobovat mapami jen
u prodejny map onoho KNV, kde má odběratel trvalé sídlo.
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Nově organisovaným--zpusobem distribuce služebních map
umožní se rychlý odběr bez zbytečných a zatěžujících formalit.
Budou prováděna jen taková opatření, která zaručí, že vydané
mapy se nedostanou do rukou nepovolaných osob. Takovou
povinnost musí na sebe vzít i odběratelé. kteří utajované mapy
budou mít ve svém držení.
Pták
Pracovní náplň a vnitřní organisace technických referátů
okresnich 'národních
výborů
a mistnich
národnich
výborů IV. kategorie.
(Sešit 51/1952, poř. č. 602.)
Oběžníkem poř. č. 300/52 Sb. ob. pro KNV stanovilo ministerstvo stavebního pr'Ůmyslu pracovní náplň a vnitřní organisaci
technických referátů krajských národních výborů. Ustanovení
části I. cit. oběžníku platí přiměřeně pro technické referáty
okresních a jednotných národních výborů a ústředního národního výboru v Bmě.
V dalším se upravuje činnost technických referátů. Tak na
př. tyto referáty provádi vyvlastňování pro všechny účely,
zejména pro účely stavební, provádí odhady nemovitostí a vyřizují cenové věci 'z oboru referátu, spolupracují na obstarávání
technických podkladů územních a zastavovacích plánu, 'vykonávají občasnou kontrolu staveb, udilí souhlas ke změnám
hranic zastavěného pozemku vůči nezastavěné části sousedního pozemku, vykonávají pusobnost stavebních úřadu II. stolice v případech odvolání a j.
V úseku zeměměřické činnosti (veřejného vyměřování a mapování) je hlavním úkolem referátu udržovat ve stálé shodě se
skutečností celostátní mapová díla, zejména katastrální mapu,
tvořící základ řádné evidence půdy pro potřeby plánování, výzkumu, hospodářství a kultury.
K plnění hlavního úkolu a ostatních úkolů v oboru zeměměřickém provádí měřické, výpočetní a zobrazovací práce pro
vedení a udržování katastrální mapy, popisné mapy a jiných
mapových děl;
zjišťuje, vyšetřuje a provádí změny držby, vzdělávání, užívání
a vtřídování pozemků a budov v písemných operátech pozemkového katastru;
provádí obnovování a vytyčování hranic podle map a plánu;
vede v patrnosti (eviduje) úplné statistické údaje o rozdělení
veškerých druhU pozemku podle hospodářských jednotek, katastrálních území a vyšších správních celku;
obstarává mapové podklady pro úzeÍnní a zastavovací plány,
výstavbu a asanaci obcí a pro technické projekty všeho druhu
podle pokynu krajského národního výboru, a to přímým vyhotovením nebo zadáním prací socialistickému sektoru na
vlastní účet, jsou-li řádně plánovány (jinak jejich obstarání jde
na účet investora, který neohlásil potřebu mapových podkladů
do plánu výkonu zeméměřických & kartografických prací, a to
jen v nadplánu u socialistického sektoru);
.

provádí zeměměřícké práce pro stavby pozemní a inženýrské
a pro jiné účely technické služby. zejména vytyčuje podle
schválených projektů stavební čáry a výškové úrovně;
vyhotovuje geometrické (polohopisné) plány pro knihovní,
vyvlastňovad a jiná řízení;
provádí .přehlídku a údržbu trigonometrických, nivelačních,
polygonových a jiných měřických bodu;
provádí přehlídku a revisi hranic a hraničních mezníků
k ochraně a zajišťování socialistického vlastnictví, katastrálních
memí a obcí;
Vykonává znaleckou a posudkovou činnost technickou
v oboru veřej,ného vyměřování a mapování;
kontroluje a schvaluje zeměměřické a kartografické práce,
prováděné jinými zeměměřickými orgány (pokud si jich schválení nevyhradí krajský národní výbor), zejména geometrické
(polohopisné) plány a vytyčování stavebních čar a výškových
úrovní;
provádí změny hranic a názvů katastrálních území a účastní
se projednávání změn hranic všech správních obvodů;
spolupůsobí s knihovními soudy na udržování pozemkových
knih a zajišťování socialistického vlastnictví;
provádí a obstarává úkoly plynoucí z veřejnosti pozemkového
katastru;
.
spolupracuje na hospodářsko-technické úpravě pozemku

JZD;
výhotovuje a rozmnožuje snímky katastrálních a jiných map;
opatřuje podklady pro sestavení evidence národního majetku
ve správě jednotlivých úřadu (orgánů);
vede evidenCI výpisů z oficiálního soupisu památek a reservací;
řídí práci okresní názvoslovné komise.
Pro svou činnost zeměměřícká služba referátu přípravuje
a-sestavuje návrhy plánu úkolu a provádí bezprostřední kontrolu jejich plnění.
Uvedené práce provádí zeměměřická služba referátu, jsou-li
zařazeny do plánu výkonů zeměměřických a kartografických
prací, jehož návrh -zeměměřícká služba referátu přípravuje
a sestavuje spolu s návrhem plánu hmotného zásobování,
finančního zajištění a pracovních sil zeměměřické a kartografické služby okresních, jednotných a ústředních národních
výborů.
Práce technického referátu obstarávají v zásadě dvě složky
a sice: stavební a zeměměřická. Další složky mohou býti zřízeny
na př. pro věci vodohospodářské a komuníkační tam, kde jsou
pro to podmínky, zejména u ústředních a jednotných národních
výboru.
.
Ustanovení uvedená v oběžníku platí přiměřeně též pro
místní národní výbory, a to především IV. stupně a z těch
zejména pro ty, které byly určeny ministerstvem stavebního
průmyslu jako stavební úřady I. stolice.
VH

N ázvoslovná hlícij<a
,
Zpráva ze schůze názvoslovné komise ministerstva
staslovných sborů i o zjišťování a úpravu názvů částí osad.
.
vebnihQ průmyslu.
• Při tom bude třeba zjišťovat, zdali taková část osady uvedená
\
,
v Lexikonu z r. 1930 dosud existuje, zdali byla zrušena nebo
1. Na schůzi Názvoslovné komise MSP, konané dne 10. XII.
zdali nějaká část osady nevznikla nově. Příslušné poučení zašle
1952 bylo konstatováno, že v řadě okresů zahájily Okresní
všem technickým referát'Ům ONV Názvoslovná komise MSP
názvoslovné sbory již svou činnost. Lze předpokládat, že vedoucí
podle pokynů ministerstva vnítra.
zeměměříckých složek technických referátů ONV svou iniciativní
prací dosáhnou ustavení těchto sborů během zimních měsíců
3. Bylo shledáno vhodným ustavit pro širší okolí·pražské jeden
pravděpodobně ve všech okresech.
poradní sbor společný pro Ústřední národní výbor i pro okresy
2. Ministerstvo vnitra. stojí před velkým úkolem úpravy
Praha-sever, Praha-východ, Praha-jili a Praha-západ. Přípravnázvosloví částí osad. Doposud bylopložno uspořádat seznamy
nými pracemi pro ustavení tohoto společného sboru byli poobcí, v jejichž abecedních indexech byly uvedeny i osady.
věřeni za techn. ref. KNV Praha ing. Vrtal a za techn. ref.
Pro budoucí vydání Lexikonu obcí a míst bude třeba zjistit, proÚNV Praha ing. Pudr. Do činnosti tohoto poradního sboru
věřit a upravit i názvosloví částí osad. Tímto nemalým úkolem
bude zapojena i komise pro' názvosloví hlav. města Prahy, zřízená
neminí ministerstvo vnitra zatěžovat lidovou správu přímo, nýbrž
již v dřívějších letech při archivu hl. města Prahy.
projevilo přání, aby i to názvosloví částí osad, jež je tak úzce
4. Vodohospodářské rozvojové středisko pří MSP projevilo
spojeno s názvoslovím pomístním, bylo upravováno prostředpožadavek, aby při akci úpravy pomístního názvosloví byly
nictvím Okresních poradních sborů pro úpravu pomístního
vyřešeny i otázky správného a jednotného pojmenování tekounázvOsloví. Ježto podle dříve sjednaných předpokladů taková
cího i stojatého vodstva. Nejednotnost způsobuje při přípravě
činnost je žádoucí (viz Směrriice pro úpravu pomístního názvostátního vodohospodářského plánu těžkosti. Bylo rozhodnuto,
sloví str. 10, poslední odst.), rozšiřuje se úkol Okresních názvoaby Okresní názvoslovné sbory při rozhodování o názvech
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vodstva vyžadovaly dobrozdání krajské vodohospodářské služby
u technických referátů. Vodohospodářské rozvojové středisko
vyzve tyto orgány, aby se do prací Okresních názvoslovných
sborů zapojily a aby daly jim k disposicí svůj názvoslovný
materiál.
5. Pro ulehčení prací Okresních názyoslovných sborů připraví Názvoslovná komise MSP pro každý okres mapu 1:75000,
v níž vyznačí všechny dosud navrhované úpravy pomístniho
názvosloví. Zvlášť označí názvy hydrografické a zvlášť názvy
částí osad (pro akcí ministerstva vnítra), takže Okresní názvoslovné sbory dostanou pro svou práci a k projednání již přioravenou základní materii.
- 6. Názvoslovné komisi MSP docházejí již' prvé dotazy
o zásadních otázkách. Ježto z odpovědí na tyto dotazy mohou
čerpat i ostatní sbory, budeme v této Wídce uveřejňovat dotazy
sborů i odpovědi NK.
Okresní názvoslovnýsbor ve Velkém Meziříčí:

a) Ve zdejším nářečí se používá názvu hory Buřov. Má se tento
název upravit na spisovný tvar Bouřov?
Vysvětleni NK: název Buřov je charakteristický tvar nářečí
a není třeba ho upravovat.
b) Je třeba upravit tvar Na vrchách na tvar Na vrších?
Vysvětlení NK: příklad, uvedený ve směrnicích řeší otázku tak,
že jest vhodné použít spisovný tvar Na vrších. Jest možno
však učinít výjimku, neboť v češtině po hrdelních souhlás~
kách je možno použít i tvar s á. Vrchy-vrcha, oblaky-oblaka.
Plechy, v plechách a nikoliv v pleších.
.
c) V lidové mluvě se používá název hradu Helštýn. Má se
upravit na Helfštýn, nebo Helfenštýn, nebo Helfenštejn?
Vysvětlení NK: U hradů, jako předmětů státní památkové péče,
bude směrodatný název, který navrhne ministerstvo školství,
věd a umění. Je proto třeba zjišťovat správný název prostřednictvím konservátorů, zapojených do prací Okresních názvoslovných sborů.
Pták.

Rozmanitosti
Splnění závazku k narozenínám presidenta
s. Klementa Gottwalda

republiky

Státní zeměměřický a kartografický ústav měl ve svém pracovním plánu v r. 1951 a 1952 vytvoření díla "Malý politický
atlas světa". Iniciátorem základní myšlenky tohoto díla byl
s. Ing. Antonín Kolačný, později Wavní redaktor, který se
iniciativně dále staralo proWoubení náplně díla a jeho ukončení.
Co však by byla platná veškerá snaha jednotlivce, kdyby nedoznala pochopení co nejširšího kolektivu spolupracovníků. Při
plnění úkolů pracovního plánu na rok 1952 dali si všichni
spolupracovníci jak závazek kolektivní, tak závazky individuální,
že "Malý politický atlas světa" bude ukončen tak, aby první
výtisk tohoto atlasu byl předán prvnímu pracovníku našeho
národa a korri:ůdelníku našeho státu - presidentu republiky
s. Klementu Gottwaldovi - k jeho 56. narozeninám dne
23. listopadu 1952.
Dik velké obětavé a nezištné práci kolektivu dělníků, techniků a vědeckých pracovníká Státního zeměměřického a kartografického ústavu v Praze mohl být dne 22. listopadu 1952
zaslán a kanceláři presidenta republiky předán dopis tohoto
znění: .
"Vážený soudruhu presidente,
hlásíme Vám, že jsme splnili radostný úkol a svůj čestný závazek k Vašim 56. narozeninám - že jsme zpracovali a 1710000
exemplářích prvního vydání vytiskli "Malý politický atlas
světa", který je určen pracujícímu lidu, aby mu sloužil v jeho
spravedlivém boji za vítězství socialismu a míru.
Předáváme Vám první dva exempláře "Malého politického
atlasu světa" s upřímným přáním, abyste v pevném ••draví vedl
dále náš pracující lid k vítězství socialismu a komunismu v naší
vlasti.
Slibujeme Vám, že půjdeme ještě dále a směleji vpřed po
cestě, kterou s Vaší podporou a podle velkého sovětského vzoru
nastoupilo československé zeměměřictví a kartografie a že
bUdeme ještě účinněji napomáhat výstavbě a výchově, kterou
{!od Vaším moudrým vedením v čele Komunistické strany
Ceskoslovenska, navzdory všem nepřátelům socialismu a míru,
uskuteční v naší vlasti náš pracující lid."
"Malý politický atlas světa", který je prvním československým
dílem toho druhu, vypracovaný po osvobození naší vlasti,
ukazuje pracujícímu lidu skutečný, pravdivý svět, v němž
všechny cesty vedou k vítězství po~roku, socialismu a míru.
"Malý politický atlas světa" je ucelený soubor 204 jednotných
map se slovním doprovodem o 314 stranách formátu A5, 364
diagramy, 28 jinými vyobrazeními a abecedním seznamem
států, zemí a názvů sídlišť. Svým obsahem zasahuje do mnohých
vědnich oborů a je pomůckou, která pracujícímu lidu usnadňuje
orientaci v zeměpisných, politických a hospodářských podmínkách jednotlivých států a zemí.
Tak nejmladší obor činnosti zeměměřické služby - všeobecná kartografie - plní na poli kulturnim jeden z velmi vý-

znamných úkolů při výstavbě socialismu. Je to jeden z oborů,
kt~rý vedoucími činiteli naší zeměměřické služby je sledován
od počátku úsilí o soustředění státní zeměměřické služby.
Dosud se však nepodařilo, aby kartografie byla soustředěna
tak, jako je tomu v Sovětském svazu. Věříme však, že tímto
dílem je učiněn velmi významný krok vpřed, neboť je jím
dokumentován praktický význam a cíl kartografie pro budování
socialismu.
Je třeba, aby pracovní kolektiv Státního zeměměřického
a kartografického ústavu v Praze neochaboval a pokračoval na
započaté úspěšné cestě, zejména prací na atlasech pro naší
školní mládež, počínaje těmi nejmladšími na našich národních
školách.
Neméně zajímavé je srovnání úsilí jednotlivých složek Státního zeměměřického a kartografického ústavu v Praze, v němž
opět odbor kartografie byl 1}odnocenpři ukončení údernického
měsíce října 1952 jako prvý a přiřčen mu hrdý titul prvého
vítěze putovní vlajky ústavu, jako nejlepšímu pracovnímu
kolektivu.
Velmi rádi uvítáme"
našem časopise recensi o "Malém ,
politickém atlasu světa" a budem vděčni všem, jimž se toto
dílo dostane do rukou, když pomohou našemu vzornému' a
nadšenému kolektivu radou a kritikou k zlepšení jeho dalších
vydání, aby tak co nejlépe sloužilo našemu pracujícímu lidu.
PrUfa

Pochvalné uznání rady KNV zeměměřickému

oddělení.

Rada krajského národního výboru v Ostravě se usnesla na
návrh plánovacího referenta při kontrole plnění plánu zeměměřických a kartografických prací za III. čtvrtletí 1952 na
pochvalném uznání zaměstnancům zeměměřického oddělení
KNV. Jménem rady KNV v Ostravě vyslovil technický referent
• všem zaměstnancům oddělení XI/5 KNV dík a uznání za velmi
dobré a včasné splnění a překročení plánu měřických a kartografických prací. Zvláště poděkoval příslušníkům polni měřické
skupiny č. 2 a 3.
V závěru pochvalného uznání vyslovil víru, že zaměstnanci
budou ještě více pracovat a zlepšovat zeměměřickou službu
ke vší spokojenosti a že přispějí tak velkým dílem k budování
socialismu v naší vlasti.

Sdělení.
Ministerstvo stavebního průmyslu spolu s pověřenectvem
stavebního průmyslu připravuje nové vydání - ještě v r. 1953 Instrukce
A s přílohami pro služební potřebu. Tato
Instrukce bude doplněna všemi změnami, které nastaly od
doby jejího vydání, t. j. od r. 1939.
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