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Sedmdesátiny akademika prof. Ing. Dr Josefa Ryšavého
92 :526 Ryšavý

Slechetné, záslužné a významné úkoly připadají v plánu
rozvoje našeho národního hospodářství těm vědeckým a
pedagogickým pracovníkům, kteří hledají pravdu, shromaž-
áAjí výsledky své vědecké práce a nezištně vychovávají
a vedou inženýrský dorost na vysokých školách i inženýrsko-
technické pracovníky v praxi k tomu, aby na podkladě
nejvyšší techniky zajišťovali nepřetržitý růst výrobních sil,
k uspokojování stále rostoucích potřeb socialistické společ-
nosti. Mezi vědecké pracovníky oboru technických věd
takového ražení, jaké potřebujeme k vybudování socialismu
v naší vlasti, múžeme směle řadit našeho milého profesora
Ing. Dr Josefa Ryšavého, který se letos dožívá v plné
fysické i duševní svěžesti 70 let svého plodného života.
Casopis Zeměměřictví přinesl ve svém prvním čísle z roku

1953 u příležitosti jmenování prof. Ing. Dr Josefa Ryša'vého
akademikem článek, v němž byla stručně uvedena jeho
osobní data, studia, zahraniční cesty a dosavadní vědecká
i pedagogická činnost.
Na počest tak významného životního jubilea, jakými jsou

sedmdesátiny, chceme zhodnotit vědeckou a pedagogickou
činnost akademika Ryšavého i s hlediska národohospodář-
ského a politického významu, ja,1?jej vidí jeho žáci praktici,
kterým jsou v současné době ukládány takové úkoly, o nichž
v dobějejich studia nemohlo být ani uvažováno.
láci akademika Ryšavého plní úkoly oboru geodesie a

kartografie vyplývající z plánu rozvoje národního hospo-
dářství Ceskoslovenska nad očekávání dobře a úspěšně.
Toto zjištění vedoucích pracovníků oboru geodesie a karto-
grafie je dokladem toho, že theoretický základ, kter.ý si
žáci akademika Ryšavého odnesli ze ško~y do praxe byl
velmi dúkladný a že žádný úkol, před nějž je postaví praxe,
nenípro ně nezvladateln_V. Je to nejlepší odměna a zadosti-
učinění, kterých se může dostat učiteli od jeho žáků.
Celá žijíc:ígenerace zeměměřických inženýrů zná profesora

Ryša·vého z přednášek, cvičení i zkoušek. Za tuto celou
generaci českosl01,enskýchgeodetů děkujeme našemu milému
profesorovi akademiku Ryšavému za to, že ji vyzbrojil
do praxe tak důkladnými základními theoretickými zna-
lostmi.Přiznáme se bez ostychu k tomu, že stále i po odchodu
z vysoké školy se vracíme k jeho Geodesii, z níž neustále
doplňujemea obnovujeme své vědomosti a čerpáme poučení
k řešení i těch nejobtížnějších úkolrl, .heré před nás staví
a jež vyplývají z budovatelského úsilí našeho pracujícího
lidu.
Význam geodetických prací v naší vlasti byt uznán

i naší stranou a vládou, která tomuto uznání dala výraz
tím, že osamostatnilaoborgeodesie a kartografie a vytvořila
Ostřednf správu geodesie a kartografie, jako ústřední úřad
tohoto oboru. Nemůžeme nevidět i zde souvislost tohoto
úspěchu, kterého jsme dosáhli koncem roku 1953 téměř
současně s úspěchem v oboru školství, kterým bylo zřízení
samostatné zeměměřické fakulty na CVUT v Praze. Jsou
to právě úspěchy československégeodetické vědy budované
po několik desetiletí naším jubilantem, které postavily obor
geodesie a kartografie na čestné místo mezi ostatními tech-
nickými obory.
Abychom si učinili jasnou představu o osobnosti akademika

Ryšavého, je třeba, abychom si ještě podrobněji, ne.ž jsme
učinili v článku z rolm 1953, vykreslili celou jeho ži'votní
dráhu, která v celé své šíři je dokladem houževnaté poctivé
vědecké práce, oblíbenosti a vážnosti akademika Ryšavého
nejen u nás ale i za hranicemi naší vlasti.
Akademik Ryšav.v se narodil 6. ledna 1884 v jihočeském

městě Stráži n. Než., kde jeho otec byl ryhním a hospodář-
ským správcem. Po matce je ze starého jihočeskiho rodu
Pešimi. Středoškolská studia vykonal v letech 1894-1901
na české vyšší reálce v Ceských Budějovidch, kde také
v r. 1901 maturoval s výtečným prospěchem. V dalších
pěti letech studoval na Českém vysokém učení technickém
v Praze obor inženýrského stavitelství. První státní zkoušku
složil v r. 1903 a druhou v r. 1906, obě s vyznamenáním.
Hned po absolvování studií nastoupil asistentské místo

v ústavě praktické geometrie u prof. Petříka. Po dvou letech
asistentské služby obdržel delší dovolenou ke studiu ve
Francii, kam odešel jako první Čech studovat geodetické
vědy. V Paříži, kde tehdy působili slavni francouzští
geodetové a astronomové, pobyl až do r. 1909.

Studoval tam geodesii a geodetickou astronomii na
"Éeole des Ponts et Chaussés" u prof. d'Ocagne, s úspěchem
absolvoval astronomický geodetický kurs "Service geo-
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graphiquJ de l'Armée", řízený generálem Bourgeois apozděj-
ším generálem Perrierem. Dále pracm'al v "Service tech-
nique du Cadastre" při ministerstvu financí, seznámil se
s používan.ými mJřickými stroji a methodami a mimo jiné
se též účastnil měření kontrolní geodetické základny invaro-
vými dráty u Freuex. V "Service du Nivellement général"
- v ústavu řízeném znamenitým francouzským geodetem
Lallemandem a jeho zástupcem Ing. Privotem - studoval
novodobé niz'elační methody. Kromě toho po čtyři měsíce
konal různá měření a pozorování i výpočty z oboru geo-
detické astronomie na observatoři "Bureau des Longitudes",
kde byl přide7en astronomu Claudeovi, Seznámil se též
s pracemi metronomickými v "Bureau international des
Poids et Mesures", kde tehdy p!isobili význační odborníci
Benoit a Guillaume.
Cenných vědeckých poznatkľt získaných během paříž-

ského studia použil ke své disertační práci. Měla název:
"Moderní francouzské geodetické a astronomické stroje a
pozorování jimi prováděná". Disertační práci předložil
na Českém vysokhn učení technickém v Praze, kde byl také
v r. 1910 promován a obdržel hodnost doktora technických
věá.
Dlouhodobý pobyt studia v zahraničí m3ly význam nejen

pro další vědecké práce akademika Ryšavého, ale i podstatný
význam pro vývoj české geodetické vědy v dalších deseti-
letích až po' dobu dnešní. Svými vědomostmi, neobyčejnou
pílí a dychtivostí po-nových poznatcích záhy upoutal pozor-
nost tehdejších francouzských geodetů a astronomů a získal
v nich natrvalo oddané přátele. Na jeho doporučení pN-
cházeli za odborným vzděláním do Francie další naši vědečtí
pracovnícť, nyní už profesoři, dále asistenti a docenti a
také inženfJři z praxe. Díky těmto stykům česko-francouz-
sk_vm, které prof. Ryšavý navázal a v pozdějších letech
neustále prohluboval, rozvíjela se česká geodetická věda
osobitně a samostatně. Po návratu ze 3tudií v Paříži a
částečně též v Lond..ýně byl pověřen suplováním přednášek
geodesi6 pro posluchače pozemního staz'itelství a zeměděl-
ského inženýrství. V dalším desítiletí suploval přednášky
z geodesie nižH i z geodesie vyšlí pro posluchače země-
měřictví a kulturního in.ženýrství a také pro posluchače
inženýrského stavitelství.
Mezitím získal v r. 1.912 oPrávnění cťvilníhd geometra a

provedl řadu vzorných parcelačních' a nivelačních prací,
vyhotovil ;IJřesnésituační a výšknpisné plány jednoho vojen-
ského území a později provedl i řadu prací důlně mě-
řických.

V roce 1919 se habilitoval pro celý obor nižší a vyšší
geodesie. Za rok poté, r. 1920, byl jmenován mimořádným
profesorem a v r. 1927 řádným profesorem těchto vědních
oborů na vysoké škole speciálních nauk.
Ústav geodesie nižší a vyšší, jehož je přednostou, vy-

budoval od základu. Přitom stáLJpilně a bedlivě sledoval
všechny pokroky z oboru geodesie i řady příbuzných vědních
oborů. Proto jeho vysokoškolsllé přednášky - slovní i tištěné
- byly a jsou vždy na výši doby. Zasloužil se o ustálení
nového geodetického názvosloví. Ve svých přednáškách dbá
na dohrý, jasný a srozumiteln.V výklad, na ryzost a čistotu-
českého jazyka. V přednáfkách z 'vyšší geodesz'eza-vedl Q;

propracoval úplně 1lOz,évýklady o geodesii dynamické a
předtím zavedl samostatné přednás"ky z měření podzemních
prostor, dále z pozemní fotogrametrie a r. 1947 také samo-
statné přednášky z vyrovnávacího počtu. Tím podstatně
přispěl k řádnému vybudování studia zeměměřického inže-
nýrství á jeho rozšířené a prohloubené náplni.

Profesorský sbor vysoké školy specťálních nauk v uznání
výsledků této práce pověřil jej po třillrát děkanskou funkcí.
V r. 1936 byl promován předsedou zkušební komise pro
druhou státní zkoušku. zeměměřického inženýrství, Kromé
tOT1O byl zkušebním komisařem pfi autorisačních zkouškách
bý~,. civilních geometrů a u druhých státních zkoušek na
odboru inženýrského stavitelství. Dále byl jmenován zku-
šebním komisařem u II. státních zkoušek na oddělení země-
měřického inženýrství Slovenské vysoké školy technické
v Bra~islavě.
Prof. Ryšavý byl členem Geodetického a geofysikdlního

odboru Československé národní rady badatelské, kde zastá-
val dlouho funkci jednatele Česko;lovenského národního
komitétu geodetického a 'geofysikálního. Od r. 1924 byl
členem Masarykovy akademie práce a znalcem III. odboru
(stavebně inžený !ského a zeměměřického). Ministerstvo
obchodulej jmenovalo "radou patentního ~oudu" a miniSter-
stvo vyučování a osvěty v Paříži mu udělilo vyznamenání
a titul "Officier ď A cadémit:".
Významná ~yla sociální a jiná jeho péče o vysokoškolske

studenty. Po řadu let byl stipendijním refel'entem pro celé
vysoké učení technické a pokladníkem Ústfední komise pro
vydávání pl~ednášek. 'Rovněž v České matici technické,
jejímž členem byl pln.ých 40 let, vydatně pečoval o zv~všení
úrovně české geodetické literatury.
Zvlášť v.ýznamná je literární vědecká a spisovatelská

činnost prof. Ryšavého. Náměty k ně.'<-terýmvědeckým
pracím získazjednak na četných studijních cestách v cizině,
zejména ve Svýcarsku, Francii, ltalii, Belgii a Angliz" a
na mnoha mezinárodnich kongresech a sjezdech, jichž se
účastňoval jako oficiální delegát i sjezdový zpravodaj.
Přitom navázal významné vědecké styky se zástupci růz-
ných států, mimo jiné též se zástupcť SSSR, Polska, Bul-
harska, dále se zástupci státzt seversk.ých a Belgie a [talie.
Byl dlouhá léta členem redakcí "Technického obzoru",
"Zeměměřického obzoru", francouzského "Journal des
Géometres-Experts". V odborných časopisech domácích
icizích, zejména francouzských, uveřejnil - kromě velikého
množství kratších zpráz' a posudků - přes 40 větších
pojednání z oboru geodesie, topografie, katastrálního vy-
měřování, geodetického počtářství a měření podzemních
prostor. Zpracoval též značný počet odborných hesel pro
Technický slovník naučný. Kromě četných litografovaných
přednášek, které z,'Jšly v několika vydáních a byly vždy
vyhledávány nejen vysokoškolskými posluchači~ ale také
inženýry z praxe, vydal knižně: "Měřeni dilek invarovými
měřítky netuhými" r. 1919, dále "Měření podzemních
prostor" a další dva velké spisy: v r. 1941 "Praktickou
geometrii", v roce 1947 "Vyšší geodesii" (s geodesii dyna~
mickou a z'.Yro·vnávacímpočtem). Praktická geometrie vyšla
později v rozšířeném vydání pod názvem "Geodesie" (1949
a 1953). Vyšší geodesieje pný souborný spis z tohotovld-
níko oboru a vynikající dílo české literatury geodetické,
které vzbudilo neobyčejnou pozornost nejen· u nás, ale
i v zahraničí, zvláště ve státech slovanských.
Ve školním roce 1947/48 bylprof. Ryšavý rektorem

Českého vysokého učení technického v Praze (z této doby
je i fotografie, kterou přinášíme na počátku tohoto článku),
roku 1952 byl jmenován akademikem a nynf je vedoucím
profesorem katedry geodesie na zemětněřické fakultě na
ČVUT v Praze.
V Československé akademii věd připadl mu jako členu

I. sekce a předsedovi Komise pro geodesii důležitý a od-
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povědný úkol pečovat o geodetický výzkum a o výchovu a
doplňování vědeckých kádrú z oboru geodesie.
Jako člen edičních r.ad Nakladatelství Ceskoslovellské

akademie věd a Státního nakladatelství technické literaturv
stará se o stálé zvyšování úrovně české geodetické literaturý.
Mimo toje členem odborné Komise pro sledování vědecko-

výzkumné a badatelské činnosti vysokých škol i jiných komisí
zřízených z popudu ministerstva školství.
U příležitosti významného životního jubilea akademika

Ryšavého přehlédněmf! souborně výsledky jeho vědecké peda-
gogické a literární tvorby. Jeho nezměrná píle, láska k oboru
geodesie a kartografie a tvořivá vědecká práce dala česko-
sloz'enské geodesii tyto publikace:
Samostatné spisy:
Měření délek invarovými měřítky - 1918/19;
Moderní franc. geodet. a astro stroje a pozorování jimi

prováděná;
Měření podzemních prostor - 1952 (4. vydání);
Geodesie (Praktická geom3trie) - 1953 (3. vydání);
JI:všší geodesie (s dynamickou goodesií a vyro·vnávacím

počtem) - 1947.
Odborná a vědecká pojednání:
OtiStěná v Zeměměřickém Věstníku n. Obzoru (ZV,

ZO), v Technickém obzoru (TO), ve Zprávách veřejné
služby technické (ZVST), a v cizích časopisech: Osterr.
Zeitschrift f. Vermessungswesen (ZV), Journal des Géo-
metres - Experts (JGB), L' lngenieur-Constructeur (fC),
Pr::seg!qigeodezyjny (PG):
Hranolový astrol"áb - 1909 (TO); .
Nov.ý typ nIvelačního stroje - 1909 (TO);
Theodolit nového katastrál. měření ~'e Francii - 1909

(TO);
Autoredukční tachymetry francouzské - 1909 (TO);
De"etinné soustavy a jejich §íření - .1910 (TO);
Gyroskop s kolimátorem na sextantu - 1910 (TO);
Beitrag zum rechnerischen Verfahren des Ru;kwďrts-

einschneidens - 1910 (OZV); .
Decimálné dělení čtvrtkruhu a práce topometrické

1912(TO);
La division du quadrant - 1912 (JGB);
La di-vision décimale et les tra·vaux topometrique

1912 (fC);
Dva nové autoredukční tacheometry - 1913 (ZV);
Dľ.tlněměřicki sta té:
1. Poznámky k výchově důlních miřičů - 1918 (ZV);
2. Konsolový podstavec pro důlní měření - 1918 (ZV);
3. Vyry:ení směru vodovodní schýbky -- 1918 (ZV);
4. Určení směru prorážky - 1919 (ZV);
Nové úpravy geodetických strojů - 1923 (ZV);
Uzlový bodpřipojený směrově ke třem bodům trigonom.

- 1923 (ZV ST); .
Jeffcottův autoredukční tacheomm - 1925 (ZV);
Přesná tacheometriev katastrálním vyměřování - 1927

(TO); .
Několik nových pomůcek nivelačnfch -,.- 1928 (ZV);
Přizptisobení nové trig. sítě k síti stávající -1928 (ZV);
Nové úp~avy theodolitu a nivelač. stroje - 1930 (TO);
Adaptatzon du nouveau réseau trigonométrique a l' ancien

- 1931 (JGE);
Redukční a autoredukční tacheometry -- 1935 (ZV);
Novodobé přístroje gravimetrické - 1939 (ZV);

.Jak přišla geodesie k poznání naši planety - 1948 (ZO);
SIJWO wzu~pne ... - 1948 (PG).
Z uvedených technicko-vědeckých literárních děl si nej-

více cením3jako pracovníci praxe jedinečné dílo " Geodesie" ,
vydané naposledy v roce 1953 jako 3. doplněné vydání,
které nechybí zajisté v žádné pracovně, kanceláři a knihovně
zeměmJřických složek a jejich pracovníků.
S význam3m, který přikládá strana a vláda našim

přírodnim a technickým vědám roste i význam výsledků
vědecké práce našeho jubilanta. Výsledky jeho vědecké
práce opírající se o bohatou tradici řaly význačných geodetů
českého původu, jakými byli zakladatel vědního oboru geo-
desie na vysoké škole prof. Karel Kořistka a profesoři
MUJler, Novotný, Petřík, Pantofiiček, Láska, Kladivo a
význační výkonní geodeti Marek, Horský a v novější
době Krčmář a Křovák, jsou zalozeny i na široké znalosti
geodetické vědy v cizině, z počátku západní Evropy, později
pak také na znalosti důkladného studia sovětských učenců-
geodetů, astronomů a geofysiků, kterým Sovětská vláda
vytvořila zvlášť příznivé podmínky pro rozvoj geodetic-
kých věd v Centrálním vědecko-výzkumném institutu geo-
desie, letecké fotogrametrie a kartografie.

Vyzbrojen důkladnými znalostmi o úspěších sovětské
geodesie a plně si vědom významu geodetických věd pro
vybudováni socialismu v naší vlasti věnuje svoje síly zcela
svému poslání - tvořivé vědecké práci, výchově inženýrského
dorostu i výchově mladých vědeckých sil.
Současné úkoly uložené vládním prohlášením z 15. září

1953 naší vědě, zejmén,a v oboru geologié, hornictví, ener-
getice a hutnictví, kladou značné požadavky na geodesii,
geofysiku a příbuzné vědní obory. Úkoly geodesie z toho
plynoucí jsou značného rozsahu a význam:t. Pom;)c, kterou
poskytuje akademik Ryšavý těmto úkolům svými vědecký-
mi pracemi se nedá vyjádřit čísly. Rozebrané 3. vydání
" Geodesie" , které vyšlo v nákladu u nás v geodetické lite-
ratuře nikly nebývalém, je důk::zzem, že úkoly výstavby
inženýrských děl a zařízení vyplývající z plánu rozvoje
národního hospodářství Ceskoslovenska vyžadují mnoho
geodetických prací, které jsou prováděny podle tohoto theo-
reticky dokonale propracovaného kompendia přednášek aka-
demika Ryšavého. Jeho "Geodesie", která si vynucuje
další čtvrté vydání, připrav:Jvané Státním nakladatelstvím
technické literatury, je ·však také dokladem rozvoje a růstu
celého oboru geodesie a kartografie. Pohotová pomoc, které
se dostává z rukou akademika Ryšavého celé inženýrsko-
technické vJřejnosti je znatelná na stavbách socialismu.

I Celá technic.ká veřejnost pociťuje přítomnost speciálních od-
borníků-geodetů, kteří, vyzbrojeni znalostmi vědecky zdů-
vodněnými {lkademikem Ryšavým, pracují při projektech

• a při výstavbě inženýrských děl, průmyslo?Jých závodů a
celostátním m:.lpování, a kteří ml,jí zásluhy na tom, že
výstavba a rozvoj našeho hospodářství jdou stále hospodár-
něji, rychleji a m:Jhutněji vpřed s cílem vybudovat socialis-
m:ts a zajistit hojnost spotřebního zboží a trvalý mír naší
vlasti.
Přejeme jubilantovi, aby se dožil v plné svěžesti i dalšího

decenia a dalších úspěchů oboru geodesie ,a kartografie,
kterému zasvětil svou vědeckou a pedagogickou činnost a
vybudoval 'pevné vědecké základy. Věříme, že nám bude
tak jako dosud oporou při plnění stále se stupňujících po-
žadavků na m:.lpová díla a geodetické práce, jež vyplývají
z mohutnícího rozvoje našeho národního hospodářství.

J. Průša.
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Prof. Ing. Dr mont. František Čechura
Ceskoslovenské montanní vědě se dostalo uznání na

nejvyšším místě, neboť řádným členem CSAV byl jme-
nován Ing. Dr mont. František Cechura, profesor geo-
desie a důlního měřictví Vysoké školy báňské v Ostravě.
Tuto zprávu přijala celá technícká veřejnost, spolupra-
covníci profesora Čechury, absolventi a posluchači Vy-
soké školy báňské v Ostravě s opravdovou radosti a
úctou. Jmenováním byl zároveň zdůrazněn význam věd
báňských a zvláště důlně-měřických prací v období bu-
dování socialismu. Důlně-měřické nauky byly správně
oceněny, neboť každé báňské dílo může býti úspěšně vy-
budováno jen na základě dobrých důlně-měřických prací.
vývoj důlního měřictví u nás probíhal souběžně s vý-

vojem horníctví, a má velmi dlouhou a bohatou tradici,
neboť před 191 lety se přednášelo samostatně na tehdejší
škole Akademia metal1urgika v Praze (po prvé 1716
v Jáchymově na první hornické škole na světě v předmětu
~eometria subterranae), přenesené_později do Báňské
Stiavnice a vrácené opět 1849 do Cech. Můžeme tudíž
plným právem tvrdit a býti hrdi na to, že naše Alma
Mater jest nejstarší vysokou školou báňskou nejen v Ev-
ropě, ale na celém světě.
Montanním vědám českým daly základy osobnosti a

práce profesorů Hrabáka, Theurera, Kirschnera, Po-
šepného a Kohlera, jehož žákem a přímým pokračova-
telem je právě akademik František Čechura.
Prof. Fr. Cechura se narodil v Plzni ve velmi skrom-

ných poměrech; měl 5 sourozenců. Studia středoškolská
konal v letech 1898 až 1906 na českém státním gymnasiu
v Plzni a zakončil je maturitou s vyznamenáním. Po
maturitě vstoupil na Vysokou školu háňskou v Příbrami,
kde absolvoval v letech 1906 až 1910 obor horního inže-
nýrství, a obě státní zkoušky složil s vyznamenáním. Ve
studijním roce 1910-1911 absolvoval obor hutního inže-
nýrství. Od března 1910 byl asistentem stolice geodesie
a důlního měřictví u svého předchůdce prof. Kohlera,
pak při stolici pro mineralogii, petrografii, paleontologii,
geologii a nauku o ložiskách. 1. listopadu 1911 vstoupil
do praktické služby technické u horního ředitelství
Pražské železářské společnosti v Nučicích, kde byl po-
věřen samostatným vedením dolů. Na konci letního běhu
1918-1919 se podrobil rigorosnímu řízení, při němž
vyhověl s vyznamenáním a byl promován v srpnu 1919
na doktora montanních věd. Po přechodném působení
v Plzní a u středočeského těžařstva na železnou rudu byl
všemi hlasy, primo et unico loco, navržen na profesuru
geodesie a důlního měřictví profesorským sborem Vysoké
školy báňské, jehož pozornost upoutal pro svou svědo-'
mitost, mimořádnou schopnost řešení problémů, výborný
studijní prospěch a úspěšné uplatnění v praxi.
V prosinci 1920 byl rozhodnutím presidenta republiky

jmenován mimořádným a v lednu 1927 řádným profe-
sorem geodesie a důlního měřictví na Vysoké škole
báňské. Na svých studijních cestách v cizině roku 1926
v Německu, Švýcarsku a Rakousku, roku 1931 ve Francii
a v Německu representoval českou montanní vědu.
Roku 1924 zúčastnil se kongresu slovanských geografů
v Praze, kde předložil dvě vědecké práce; roku 1935
.kongresu pro hornictví, hutnictví a užitou geologii v Pa-
říži, kde taktéž předložil dvě vědecké práce.
Prof. Ing. Dr mont. František Čechura působí řadu

akademikem

let jako člen Národního komitétu geodetického a geo-
fysikálního a externí člen státního ústavu geofysikálního
v Praze, byl činným členem slovanského ústavu, řádným
členem fysiatrické společnosti a dopisujícím členem Krá-
lovské české společnosti nauk. V těchto funkcích se velmi
činně účastnil řešení vědeckých problémů.
Od samých základů vybudoval stolici geodesie a důl-

ního měřictví a vede ji přes 32 let. Založil a obohatil
sbírky stolice, nynější katedry novinkami geodetického
a důlně-měřického oboru. Jeho zásluhou byla uskuteč-
něna nová konstruktivní zlepšení geodetických přístrojů
a důlně-měřických přístrojů.
Prof. Ing. Dr mont. František Čechura pozorným sle-

dováním pokroku v důlním měřictví a' geodesii a neustá-
lým stykem s praxí důlně-měřickou, geodetickou a hor-
nickou dal důlně-měřickým a příbuzným předmětům
oživený ráz. V přednáškách z důlního měřictví propra-
coval detailně připojovací a usměrňovací měření, jež jest
nejobtížnější partií v důlně-měřickém oboru. Postavil
důlní měřictví skutečně do řady inženýrských předmětů.
Mnozí měřiči dosáhnou dobrých výsledků při měření,
ale nedovedou správně zhodnotit přesnost a použitel-
nost jednotlivých metod. Při každém měření je však
žádoucno provést rozbor přesnosti s hlediska theorie.
Tak se dívá prof. František Cechura na každý problém,
jež se mu vyskytne v práci důlně-měřické. Inženýr -
důlní měřič má nejen ovládat výkonně a theoreticky
důlní měřictví, ale stavět toto důlní měřictví na hornictví
a geologii. Některým pracovníkům nebylo jasno, kam
vlastně zařadit důlní měřictví, zda jen zeměměřiče obe-
známit s měřením důlních prostor nebo ponechat tento
předmět na úrovni průmyslových škol horních. Prof.
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František čechura byl prvnim, který tento problém vy-
řešil správně. Důlní měřictví opřel o horníetví a geologii
na inženýrských základech. Stejné váhy se dostalo důl-
nímu měřietví v SSSR (Bachurin, Leontovskij, Ogloblin,
Ryžov).

Svojipublikační činnost zahájilprof. František Cechura
počátkem roku 1919a od té doby uveřejnil 84 vědeckých
pojednání, odborných článků, napsal dvě vysokoškolské
učebnice.Práce prof. Františka Cechury spadají do oboru
důlního měřietví, geodesie, geofysiky ryzí a aplikované.
Vedle řady vědeckých pojednání, věnovaných měření
připojovacímua usměrňovacímu, napsal přednášky z důl-
ního měřietví - první česky psané přednášky z tohoto
oboru, odevzdal odborné veřejnosti" Vyrovnávací počet"
jakoprvní dil Kompendia důlního měřietví, které usilovně
připravuje a v doWedné době odevzdá technické veřej-
nosti a přátelům exaktních věd báňských; pro výkonné
důlní měřiče a těm, jež chtějí proWoubit studia vyrovná-
vacího počtu vydal "Trigonometrické určování bodu
složitýmprotínáním".

Pro potřeby Státního ústavu geofysikálního v Praze
určil v letech 1927až 1929průběh magnetické deklinace
na území CSR, provedl deklinační měření ve střednim
Povltaví a na Řípu pro zjištěni areálních a lokálních
anomaliímagnetických. Měřenim geomagnetickým pro-
vedl geofysikální výzkum terénu v okolí Přibrami a
Bratislavy.

Uvážíme-li tuto intensivní činnost prof. Františka
Cechury, seznáme, že jej není možno dostatečně několika
větami charakterisovati a oceniti. Účelem tohoto velmi
stručného přeWedu vědecké činnosti jest pouze zacho-
vati pro budoucno přehled správné cesty vědeckého
bádání.

Všechny práce prof. Ing. Dr mont. Františka Cechury
se vyznačují neobyčejně svědomitým propracovánim, vy-
sokou přesností a jsou prodchnuty ryze vědeckým du-
chem. Jest z nich patrno, že prof. František Čechura
bedlivě sledoval všechny pokroky z oboru důlního mě-
řietví, geofysiky a geodesie. Přednášky prof. Františka
Cechury na Vysoké škole báňské jsou skutečně na výši
doby. Jeho jazyk jest jasný, srozumitelný, vysoce od-
borný a přitom dbá na ryzost a čistotu českého jazyka.

Prof Ing. Dr mont. František Cechura jest člověkem
vzácně skromným a nemá v lásce oslavy, chvály a okáza-
losti, nepřeje si, aby o jeho díle a zásluhách bylo psáno.
Ale skutečnosti musí býti zaznamenány a při tak roz-
sáWé činnosti vědecké musí jeho skromnost ustoupiti
potřebám příštích generací, které se Cechurových prací
budou dovolávati a na nieh dále stavěti.

K získání nejvyšší hodnosti vědecké, řádného· člena
Ceskoslovenské akademie věd, přejeme mu všichni
upřímně dobrého zdraví a tím i možnosti další vědecké
práce, věnované rozvoji věd báňských.

Ing. J. Twardzik

Kartometrie radiolokačních map

Hyperbolická souřadnicová síť radiolokačních map je významnou kartometrickou pomůckou podobně jako souřadnicová
síť moderních map. Článek nás seznámí s principem stavby radiolokačních map a nastíní způsob kartometrické práce při
konstrukci a vyhodnocování radiolokační sítě na mapách polyedrického zobrazení. (Redakci došlo 4. 3. 1952.)

Hertzův objev elektromagnetických vln zůstal dlouho
nevyužit.Až znamenitý ruský vědec a vynálezce A. S.
Popov se svým asistentem P. N. Rybkinem úspěšnými
pokusy a hlavně prvnim praktickým použitím při zá-
chranných pracích obrněnce "Apraksina" vytvořili
podklad dalšímu velkému rozmachu různých způsobů
praktického užití elektromagnetických vln. Zvláště
v poslední válce radiotechnika často slavila triumfy.

Nejvíce používaným označenim různých způsobů
zaměřování vzdáleností a směrů pomocí radiovln je
zkratkaRadar (Radio, Angl, Direction And Ranging),
vyjadřujícísoučasně měřickou schopnost tohoto zařízení.

Původněbyl radarem označován pouze způsob měření
vzdálenostíelektromagnetickými vlnami, při němž se
zaměřovanypředmět aktivně měření neúčastnil. Za-
měřovanávzdálenost je vyjádřena dobou, kterou po-
třebuje elektromagnetickávlna k proběhnutí dráhy od
měřické stanice k zaměřovanému cíli a zpět. Jestliže
je c rycWost šíření elektromagnetických vln (300 000
km/vt) a t naměřenádoba, pak pro výpočet vzdálenostiD
platí velmi jednoduchá rovnice

D = 150000 t •
Tento způsob měření jednoduché vzdálenosti je

podobný základní úloze ve zvukoměřietví.
Za dnešního stavu mnohostranného zaměřování a ma-

pování elektromagnetickými vlnami byla by správná

definice všeho toho, co je označováno radarem nebo
"radarovým", velmi široká. Zařízení užitá k těmto
měřením pracují ponejvíce s elektronkovým oscilo-
skopem a proto jsou dnes tyto způsoby častěji označo-
vány jako "elektronkové", což je označení přiléhavější.
Široký název "radiolokace", užívaný v sovětské odborné
literatuře, zahrnuje v sobě všechny způsoby určování
mista zaměřovaného předmětu pomocí radiovln. Mapy,
které tvoří podklad těchto způsobů zaměřování, nazývají
se pak radiolokačními mapami.

V kartografii, chápané v nejširším slova smyslu, je
užití elektronkových method velmi zajímavé, a to jak
při tvorbě mapy, tak i v užití mapy. Přístroje konstruo-
vané původně pro válečné účely zasahují dnes daleko
do vyměřovacích a mapovacích prací. Dosud získané
výsledky jsou dosti slibné a vzbuzují značnou pozornost
po celém světě. Mezinárodní vědeck6 společnosti,
zabývající se vyměřováním a mapováním, zřizují zvláštní
pracovní sekce a pověřují je bádáním v tomto směru,
neboť přesná elektronková měření patrně brzy ovlivní
mnohé fáze zeměměřických polních prací. Ti, kdož
pracují v oborech kartografie, geodesie a topografie,
měli by pozorně sledovat vývoj těchto method.

Elektronková měření a mapování nejsou závislá ani
na optické viditelnosti a do značné míry ani na atmo-
sférických podmínkách, tak jako optické způsoby k1asic-
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kého měření. Zaměřované vzdálenosti mohou být proto
mnohem větší. Získá-li se dostatečná přesnost, bude
jimi umožněno rozšíření geodetických sítí i přes velké
vodní plochy a přes překážky, které se dosud klasickými
methodami nedaly překlenout.

Elektronková měření prováděná z paluby letadla
jsou podkladem radiolokace a radionavigace. A nejen
to; tato měření umožňují i rozšíření geodetické kontroly
prostorů těžko přístupných, kde provádění kontrol
pozemními methodami je buď nemožné, nebo velmi
nákladné. Veliký dosah elektronkového měření slibuje
rozšíření a skoro ideální rozmístění bodů základní sítě
po celém povrchu Země. Záměry mohou být vhodně
dlouhé a počet stanovišť minimální, bez ohledu na
členítost povrchu zemského, která je často příčinou
nevítané deformace základní geodetické sítě.

Dosah elektronkové měřické stanice, nesené letadlem,
je theoreticky omezen dostupnou výškou letadla a účin-
nou donosností měřické stanice čili "radarovým hori-
zontem". Největší ještě měřitelná vzdálenost .je vy-
jádřena t. zv. základní radarovou rovnicí, s níž je třeba
abychom se seznámili. Velmi časťo je definována jako
vzorec, jehož účelem je vypočíst funkci rozličných pro-
měnných, zvláště pak maximální vzdálenosti zaměřova-
ného předmětu a energie odražené vlny od tohoto před-
mětu, která ještě má dostačit, aby byla zachycena an-
tenou měřické stanice a zesílena tak, aby mohla provést
jasný záznam na obrazovce osciloskopu měřické stanice.

V rovnici jsou zpravidla formulovány pouze geo-
metrické vztahy mezi vzdáleností a nejslabším, ještě
zjistitelným signálem. Prakticky se tedy výpočet přenáší
na pole energie. V průběhu sestavování jednotlivých
členů této rovnice se seznámlme současně s principem
radarového zjišťování vzdálenosti, a to methodou dvoj-
cestnou, t. j. bez aktivní účasti zaměřovaného cíle.
K snadnějšímu pochopení výkladu popišme způsob
měření impulsovou vysokofrekvenční technikou.

Impuls stanovené délky L vytvořený shlukem vln
je vyslán do prostoru antenou měřické stanice. Energie
vyslaného impulsu budiž Pv' L, kde Pv je vrcholný
výkon stanice. Plocha povrchu koule šířící se energie
je 47tr2, a hustota energie šířící se k zaměřovanému cíli
na povrchu sféry o poloměru r na jednotku plochy bude

PvL
47tr2

Tento výraz platí v případě, že energie je vysílána do
všech stran stejnoměrně; tedy pro isotropickou antenu
s vrcholným výkonem Pv• V měřické'práxi se však zpra-
vidla užívá anten směrových nebo antennich zařízení,
jež jsou schopna soustředit všechnu vysílanou energii
v úzký svazek paprsků směřujících k zaměřovanému cíli.
Při použití této anteny bude u cíle hustota energie daleko
větší, a to o přírůstek neboli zisk G. Její"hodnota je pak
dána výrazem

PvL 'G
47tr2

a na U!Ilěřovaný předmět mající odrazovou plochu s,
narazí úhrnná energie v hodnotě

PvL ·G·s.
47tr2

Nosná vlna 'impulsu se nárazem na zaměřovaný cíl

roztříští do všech stran a cíl se tak stane sekundárním
isotropickým zdrojem záření. Hustota energie na povrchu
sféry (o poloměru r) tohoto zdroje bude

PvL 1--'G's'--
47tr2 47tr2

Označíme-li činitele vyjadřujícího stupeň tříštivosti
zaměřovaného cíle písmenou e, pak hustota energie
narážející na antenu měřického přístroje bude

PvL 1-_·G·s,--·e
47tr2 4nr2

a do přijimače měřické stanice bude svedena antenou
o účinném profi1u P úhrnná energie

PvL 1--·G·s·--·e·P.
47tr2 47tr2

Detekčni minimum Pd,min potřebné pro zřetelné
rozpoznání přijaté vlny odraženého impulsu od' na-
hodilých změn a záznamů na obrazovce elektronkového
osciloskopu odpovídá maximu dosažitelné radiální
vidálenosti Dmax vyjádřené rovnicí

Dmax = 2V7t V (PvL) . (Pv~n) . (GP) . (se) .

V tomto tvaru základní radarové rovnice se objevují
již známi čÍ1Ůtelé.Tak na příklad první člen pod od-
mocninou vyjadřuje sílu vysílaného impulsu, druhý
člen detekční minimum, t. j. nejslabší možný odražený
signál (impuls), který přístroj je ještě schopen zjistit,
čili citlivost přístroje. Třetí člen vyjadřuje charakter
anteny a poslední člen charakteristiku zaměřovaného cíle.

Této ideálně dosažitelné vzdálenosti v praxi zřídka
kdy dosáhneme, zvláště ne u pozemních stanic, pracu-
jících s vysokofrekvenčními \ilnami, které svou povahou
jsou velmi blízké světelným paprskům. Radarový hori-
zont u přímých paprsků jen velmi málo přesahuje rozsah
horizontu optického, omezeného křivostí a členitostí
povrchu zemského.

Rychlé řešení radiolokačních úloh vyžaduje aspoň
dvě dvojice vysílacích stanic, jež vzájemně vytvoří
radiolokační hyperbolickou síť. Vznik soustavy hyper-
bolických prostorových neboli polohových čar, vy-
tvořených jednou dvojicí vysílacích stanic, lze názorně
vysvětlit takto:

Dvě zaměřovací vysílací stanice vysílají současně
nemodulované elektromagnetické vlny. Předpokládejme,
že délka vln A. obou stanic je stejná, avšak fáze jsou
posunuty o 90°. V okamžiku, kdy fáze stanice A je
rovna nule, má stanice B fázi o čtvrtinu fáze zpožděnou
za stanicí A. Znázorníme-li vlnění elektromagnetického
pole obou stanic kružnicemi opsanými kolem vysílacích
stanic, mají kružnice stanice A poloměry A., 2A., 3A. atd.,
kdežto u stanice B jsou poloměry 3/4A., 1 %,A., 2%A. atd.
Protože v daném okamžiku fáze u A a B jsou 0° nebo
90°, všechny kružnice jsou místem bodů o fázi nulové
a jejich průsečíky jsou rovněž místem nulové fáze.

Spojením průsečíků kružnic dostaneme proto křivky,
které jsou geometrickým místem bodů o stálém, t. j.
nulovém rozdilu fází. A jelikož jsou rozdíly vzdálenosti
jednotlivých bodů těchto křivek od obou stanic stálé,
jsou tyto křivky hyperboly. Jejich rozmístění v prostoru
vzhledem k oběma stanicím se neměni, pokud se nemění
rozdíl fází vysílaných vln. Podobný způsob vytvoření
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hyperbolického systému užívá na příklad dlouhovlnný
systém Decca.
V radioelektrické zaměřovací technice se však nej-

častěji užívá způsobu pulsování nosné vysokofrekvenční
vlny. Tento způsob dává větší přesnost určení zaměřo-
vaného místa a dá' se dobře použít i pro odražené vlny
od ionosféry. Získá se tím zvětšení pracovního prostoru
vy~ilacích stanic. Vznik hyperbolických čar u stanic
pracujících s ímpulsovou technikou '1;>:enázorně vy-
světlit asi takto (obr. 1):

obrazovkll

Hlavní vysílací stanice A vysílá v daných intervalech
do prostoru velmi krátké ímpulsy stanovené frekvence.
Vyslaný ímpuls se v prostoru šíří v kruhových vlno-
plochách a je zachycen pomocnou stanicí B. Tato
zachycenýimpuls po patřičném zesílení vyšle znovu do
prostoru. Impulsy obou těchto stanic jsou zachyceny
elektronkovou stanicí nesenou letadlem (plavidlem nebo
vozidlematp.) v neznámém místě X.
Oba impulsy, zachycené stanicí ve stejné době, v.y-

tvoří na obrazovce elektronového oscíloskopu zalomení
světelné stopy. Tato světelná čára je na obrazovce, na-
třené fluoreskující hmotou, vytvořena svazkem paprsků,
vystřelovaného t. zv. "elektronkovým dělem", stále
kmitajícím mezi dvěma ohybovými destičkami X1X2•

Zachycenýimpuls je přiveden na další pár rovnoběžných
destiček Y1 Y2, kde svým okamžitým a krátkým působe-
ním vychýlí (na okamžik svého působení) kmitající
elektronový svazek paprsků ve směru Y1 Y2, což se
na obrazovceprojeví jako zalomení nebo hrot světelné
čáry (obr. 2).

Vzájemná vzdálenost počátků obou zalomení, způso-
bených impulsy vysílacích stanic udává časový rozdíl
vzdálenosti zaměřovaného stanoviště od dvou stanic.
Označíme-li rychlost šíření vln c, okamžik vysílání
impulsu to a tA, tB doby, v nichž impulsy jednotlivých
stanic narazí na antenu palubní stanice X, pak bude:

vzdálenost AX = C(tA - to)
BX = C(tB - to)

a rozdíl vzdálenosti BX -AX = C(tB - tA)
Hodnotu (tB - tA) čteme přímo na obrazovce oscilo-

skopu. Aby interval mezi oběma počátky zalomeni byl
dosti velký a jeho velikost dala se bezpečně zjistit, za-
drží pomocná stanice impuls přijatý od hlavní stanice
a vyšle jej do prostoru s určitým, avšak stále stejným
zpožděním z.
Impuls procházející pomocnou stanicí vykonává proto

časově mnohem delší dráhu, neboť musí proběhnout
mezi oběma stanicemi, t. j. základnou Z, ve stanici B
je o stanovenou dobu z zdržen a pak teprve proběhne
vzdálenost BX. Pro něho platí tato rovnice:

AB BX
tB - to = -- + z + --c c

zatím co pro impuls stanice A
AX

tA - to = -- .c
Nahradíme-li výrazy (tA - to) a (tB - to) hodnotami

z dřívějších rovnic, dostaneme po úpravě
BX - AX = C(tB - tA) - CZ - Z ,

kde cz a. délka základny Z jsou známé a konstantní,
a velikost (tB - tA) zjistíme na obrazovce osciloskopu.
Pro zvolenou konstantní frekvenci vln je i rozdíl

(BX - AX) konstantní a stejně tak i (tB - tA). V pra-
covním území pokrytém vlnami vysílacích stanic AB
je mnoho bodů, majících stejný rozdíl vzdáleností od
obou vysílacích stanic a tento rozdíl může náležet vždy
jiným poměrům vzdáleností. Na obr. 1,3 na př. vidíme,
že rozdíl 4000 mikrovteřin přísluší jak rozdílu vzdále-
ností 5500-1500, tak i rozdílu 6000-2000 mikro-
vteřin.
o Spojenímmíst stejných časových rozdílů téhož pracov-
ního polé vzniknou křivky, které můžeme považovat za
větve hyperbol s ohnisky v bodech AB, neboť hyperbola
je místem bodů, jejichž rozdíl vzdáleností od dvou
pevných bodů je stálý. Ve skutečnosti jsou to vlastně
hyperboloidy, neboť radíovlny se šíří v kulových vlno-
plochách. Pro radiolokační práce zpravidla dostačí,
považujeme-li je za ploché konfokální hyperboly, neboť
čáry stejných časových rozdílů mají s nimi mnoho
stejných vlastnosti.
Pro jednoznačné určení místa zaměřovaného stano-

viště jedna soustava hyperbol nestačí. Proto vyžadujme
ještě aspoň jednu soustavu hyperbol, která první sou-
stavu protíná v příznivém úhlu.
K tomu stačí vhodně umístit další pomocnou stanicí C,

která vytvoří s řídící stanicí A druhou soustavu hyperbol.
Sestavu těchto tří vysílacích stanic nazýváme "trojkou"
(triplet) a jimi ovládaný prostor pak pracovním pro-
storem nebo pracovním polem. Vytvořená hyperbolická
síťje tak určitá, jakona příklad síťzeměpisných poledníků
a rovnoběžek nebo rovinná pravoúhlá souřadnicová síť
(kilometrová síť).
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Kartometrická přesnost určení místa libovolného
bodu v kterémkoliv místě pracovního prostoru ovlá-
daného hyperbolickou sítí není všude stejná. Klesá
s rostoucí vzdálenosti od základny a je závislá ještě na
mnoha dalších činitelích. Časové rozdíly zjištěné na
obrazovce přístroje mohou souhlasit s údaji vyšetřenými
na mapě jen za podmínek, že
1. rychlost šíření radiovln odpovídá našemu před-
pokladu,

2.. souřadnice vysílacích stanic byly přesně určeny,
3.. výpočet hyperbolických čar je správně proveden,
4. hyperbolická síť je správně zakreslena do mapy,
5. časový rozdíl vzdálenosti na obrazovce je správně

určen.

Samozřejmě, že také způsob seskupení vysílacích
stanic má vliv jak.na přesnost určení bodu, tak i na veli-
kost území, na němž je určení polohy bodu nejpřesnější.
Na obr. 4 je schematicky znázorněno rozdělení úbytku
přesnosti zaměření pracovního prostoru' jedné dvojice
stamc. Čísla kružnic značí poměrnou přesnost určení
polohy bodu, vyjádřenou v délce vlny., K rychlému
kartometrickému vyhodnocení radiolokační sítě je sou-
stava hyperbol každé dvojice stanic vyznačena v mapě
jinou barvou. Jednotlivé větve hyperbol jsou označeny
podle časovýchrozdílů.
Vysílací stanice jsou sestavovány do obrazců (troj-

úhelníků, čtverců) nebo do řetězců, aby bylo dosaženo
jednak souvislého pracovního prostoru v libovolném
tvaru zájmového území a dále co největší přesnosti
zaměření. Některá sestava stanic dovolí i v témže
pracovním prostoru určení niísta ze tří měření, t. j. ze tří
polohovýchčar (obr. 5). Velikostvzniklého "trojúhelníku
chyb" vyjadřuje pak stupeň přesnosti určení bodu.
A nyní ještě několik poznámek k prve uvedeným

podmínkám (1.-5.). Omezíme se pouze na připomínky
týkající se způsobu a přesnosti zákresu,hyperbolické sítě
do mapového podkladu ~ přesnosti kartometrického
vyhodnocení této sítě:
1. Dosavadní práce prokázaly, že rychlost šíření

elektromagnetických vln nad. různými prostoramí naší
zeměkoule není stejná a chybí stále ještě přesnější údaje

o rychlosti nosné radiovlny. Různé složeni horninového
pláště zemského rozličných dielektrických konstant
způsobuje složité a nepravidelné změny v rychlosti šíření
povrchových radiopaprsků a tím i změny v přímočarém
šíření. Částečná vodivost kůry zemské způsobuje ohyb
vln směrem k zemi, což pomáhá 'k zvětšení rozsahu
radarového horizontu. Zakřiveni paprsku je způsobeno
také rozvrstvením atmosféry (atmosférickou refrakcí).
Účinek nestejné rychlosti šíření radiovln nad různými

horninami, vodstvem a p. se projevuje v deformaci
hyperbolické sítě v prostoru a tato pak nesouhlasí
s vypočítanou a zakreslenou sítí v mapě. Změni-li se
časový rozdíl T pevného bodu povrchu zemského na T'
a rychlost šíření vln c na c', potom

T' -z·= (T -z)~. c
Povinností obsluhy pomocné stanice je udržovat

konstantní kódové zpoždění z'udržovánim konstantních
časových rozdílů mezi kmity hlavní stanice a vlastní
stanice. Signál vlastní stanice je však mnohem silnější
než signál řídicí. stanice. Musí se proto uměle seslabit
na sílu vzdálené hlavni stanice. Nejsou-li okruhy po-
mocné stanice řádně laděny, snadno se deformuje i místní
impuls a způsobí tím zpožděni i o několik mikrosekund.
Tato chyba se objeví ve všech časových rozdílech jako
konstantni přírůstek k časovému rozdílu T, bez ohledu
na místo pozorovatele v pracovním prostoru dvojice
stanic.
2. U pohyblivých vysílacích stanic se často stane, že

poloha stanic nemůže být v trigonometrické síti dobře
určena. Chyba nepřesného určeni měřické základny
(ohnisek hyperbol) se·přenáší do výsledku určeni polohy
každého zaměřovaného stanoviště. Velikost této chyby
dala by se určit provedením nového měřeni na těchže
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bodech jinou, přesnejší methodou a porovnáním do-
sažených výsledků. Hodnota pozorovaného časového
rozdílu nesouhlasí s hodnotou kartometricky vyšetřenou o

.LIT = .LItB - .LItA +.LIz,
kde .LIT je změna časového rozdílu,.LI t změna v čase
vzniklá rozdílem naměřených a kartometricky zjištěných
vzdáleností vysílacích stanic od zaměřovaného bodu
aL1z změna v čase zaviněná neshodou základny skutečné
s délkou základny zakreslené v mapě. Povahu změny
určujeme vždy vzhledem k pozorovanému času minus
čas, odpovídající kartometrickým hodnotám. Zjištěný
rozdíl obou druhů časů u každého bodu jI?proto funkcí
směru a excentricity bodů základny, a to jak k pozorova-
nému stanovišti, tak i k vzájemné poloze obou stanic.
Nejsou-li tu ještě jiné chyby, pak jejich funkční vztahy
jsou celkem jednoduché.

x
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Předpokládejme na příklad situaci znázorněnou na
obr. 6. Pak podle F. G. Watsona rovnice oprav chybného
zákresu jsou
L1T - L1z = - eB COS(Ot:B - WA) + eA COS(Ot:A - WA)

L1z = eB cos (WB - "PB) - eA COS(WA - "PA) ,

kde L1T je rozdíl časů pozorovaných a kartometricky
zjištěných, L1z je časový rozdíl mezi skutečnou délkou
základny AB a kartometricky zjištěnou A'B' (chybně
určenou), eA a eB jsou excentricity v mikrovteřinách
a COA, coBisou smětníky kartometrických poloh (vzatých
do výpočtu) kjejich správné poloze, a Ot:A, Ot:Bjsou směr-
níky stanic k záměrným směťům cíle, na němž bylo
měřeno L1T; 'PA a "PB jsou směrníky k prodloužené
základně. Vlivem sbíhavosti poledníku se od sebe
nepatrně liší.
Všechny směrníky měříme ve stejném smyslu a od

společného směru; nejlépe od severu. Opravné hodnoty
zjistíme z měření provedených aspoň na čtyřech v pra-
covním prostoru vhodně rozmístěných bodech. Dosta-
neme tak čtyři rovnice, z nichž můžeme vypočíst čtyři
neznámé eA, eB, WA a COB.Ostatní potřebné hodnoty T,
oe a "P zjistíme kartometricky.

Přímý výpočet oprav je však vhodnější z rovnice

L1T = eB COSWB(COS"PB - COSOt:B)+ eB SinWB'

. (sin"PB - SinOt:B) - eA COSWA(COS"PA - COSOt:A)-

- eA sinwA(sin "PA - sinOt:A).
Rovnice vznikla kombinací dřívějších dvou rovnic a je
lineární, považujeme-li za neznámé eB COSWB, eB sinwB,
eA COSWA a eA sinwA.
Hledané posuny stanic a jejich směrníky jsou pak dány

rovnicemi

eB = V(eB COSWB)2 + (eB SinwB)2

eB sinwB ( ud v I' .. A B)tgwB = ---- str! ave p atne pro stamcI· a .
eB COSWB

3. Pracovní prostory dnes užívaných radiolokačních
systémů (Loran, Gee, Decca atd.) daleko přesahují
rozsah a platnost zobrazovacích rovin jednotlivých
mapových souborů. Vzdálenosti určující polohu zaměřo-
vaného stanoviště jakož i základny vytvořené vysílacími
stanicemi jsou dlouhé několik desítek kilometrů a území
pokryté hyperbolickou sítí má zpravidla plochu mnoha
tisíc čtverečních kilometrů (na př. u systému Decca
35000 km2). Nestačí tedy pro přesný výpočet nahradit
povrch zemský povrchem referenční koule, nýbrž dá se
provést jen na sploštělém elipsoidu. Dosud je stále
ještě problémem přesný výpočet hyperbolických souřad-
. nicových čar stálého rozdílu vzdálenosti na sféroidu.

Přesnější elektronková měření prováděná na křivém
povrchu země vyžadují, aby byla vyhodnocena aspoň
v soustavě sférické hyperbolické sítě, vyjádřené buď
ve sférických pravoúhlých nebo polárných souřadnicích.
Většina dosud užívaných způsobů. výpočtu těchto
sférických hyperbolických sítí užívá postupného při-
bližování s přičleněním oprav pro sféroid. Dráhy šíření
elektromagnetických vln jsou uvažovány jako orto-
dromy. Popsání způsobů výpočtů sférických asféroidic-
kých hyperbolických sítí nepatří však do rozsahu této
studie a proto přejdeme k t1vaze o další podmince.

4. Hyperbolická síť tvoří svými vlastnostmi nejvý-
značnější část dynamické složky radiolokačních· map.
Nejsou to jen dříve uvedené vlivy způsobené různým
rozvrstvením kůry zemské, atmosféry a nestálost pro-
storového vytyčení hyperbolické sítě radiovlnami, avšak
i změny hustoty hyperbolických čar v různých výškách
letu letadla. Vodorovná rovina proložená dráhou letU
protne soustavu hyperboloidů v jiné hustotě a tvaru sítě
než je na př. hustota čar v rovině vysílacích stanic.
Hustota hyperbolických čar se mění také v případě, kdy
pracujeme s vlnami odraženými od ionosférických
vrstev. A tu je zase velikost pracovního prostoru jiná ve
dne a jiná v noci. Kartografickým odborníkům se na-
skýtá vděčný úkol, jak jednoduše a věcně tuto dynamiku
hyperbolické sítě kartograficky vyjádřit na mapě. Sou-
středíme se zatím jen na studii rovinné hyperbolické
sítě, přináležející úrovni vysílacích stanic.
Uvedli jsme již hlavní činitele mající vliv na nestálost

a deformaci radiolokační hyperboliáé sítě. Zbývá ještě
věnovat pozornost hodnotě mapových podkladů, do
nichž máme tuto síť zakreslit, uvést některé způsoby
zákresu sítě do tohoto mapového materiálu a zminit se
o přesnosti kartometrického vyhodnocení této sítě.
V našem případě jde o star~ topografické mapové dílo.
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mnohostěnného zobrazení, které ještě stále tvoří podklad
map odvozených měřítek, jako jsou mapy radiolokační.
Mnohé nedostatky topografických map lze rozdělit

do skupiny závad zaviněných zobrazovacím postupem,
na závady vzniklé nesouladem topometrického podkladu
s kartometrickou konstrukcí jednotlivých mapových listů
a na chyby, velmi nepravidelné velikosti a povahy,
způsobené mechanickými účinky reprodukčních method.
O zobrazení map víme, že to není čistá matematická

projekce. Povrch zemský byl prostě ortogonálně pro-
mítnut do topografické roviny listu mapy bez ohledu na
sbíhavost projekčních paprsků. Problém skreslení byl
řešen tak, že byly zvoleny příměřeně malé projekční
plochy ohraničené čarami zeměpisných poledníků a rov-
noběžek. Zmenšením rovinné nákresny mapy se zmenší
i skreslení mapy. A tak býv. vídeňský zeměpisný ústav
při posledním mapování užil místo staré projekční
jednotky dané rozměrem listu speciál. mapy, novou
projekční jednotku rovnou jedné šestnáctině listu speci-
ální mapy. Zmenšením plochy se zase zvětšila vada
tohoto zobrazení, nedovolující více sousedlc:ch listů beze
spár. seskupit do jedné roviny. Tato závada je pro
montáž radiolokačních map velmi nepříjemná. Ještě
nepříjemnější závadou je ta okolnost, že topografická
náplň mapy dobře nesouvisí s konstrukčním rámcem
mapy. Podkladem mapování byly vzájemně nesouvisící
soustavy katastrální. Situační kresba z katastrálních
listů pravoúhlých souřadnicových dmů byla často
téměř násilně a bez dostatečných .transformačních
(zeměpisných) údajů vtěsnána do konstrukčníclJ, rámů
topografických map, vytvořených čarami poledníků
a rovnoběžek.
Pokusy včlenit mapové listy topografických map do

jediné roviny, v níž by se dala v mapách co možná přesně
zakreslit jednotná a souvislá rovinná souřadnicová síť,
skončily vždy s menším nezdarem.
K znehodnocení originálů provedených v mědi při-

spěly i staré reprodukční způsoby. Mnoholetým pořizo-
váním otisků těchto originálů na měditiskařském lisu
"rozválela" se poměrně měkká měď a to zcela ne-
pravidelně. Provedenými kartometrickými zkouškami
bylo zjištěno, že některé rozměry. listů se změnily
i o více než milimetr. Nepříjemné je, že tyto deformace
jsou velmi nepravidelné a často větší než nedostatky
způsobené projekcí. Hodnotu a povahu v~ech na-
značených závad lze zjistit jen pečlivým kartometrickým
vyšetřením. Cílem kartometrického šetření tu bude
zjištění kvality onoho obsahu mapy, který má k sobě
vzájemný a neporušený geometrický vztah. Vyhledáme
hodnoty poměrů oněch délek, o nichž lze předpokládat,
že jsou v mapě věrně zobrazeny k jejich skutečným
hodnotám.
V místech, kde triangulační síť je dosti hustá, tvoří

tato opěrné geodeticky určené body, z jejichž topo-
grafie lze soudit,. že se jejich poloha od doby původ-
ního mapování nezměnila (kostely v zastavěných čtvrtích
a p.). Srovnáváním kartometricky zjištěných vzdáleností
těchto bodů se vzdálenostmi vypočítanými ze souřadnic
(s ohledem na srážkumapy a projekční vlastnosti mapy)
lze v každém listu nalézt určitý počet spolehlivých bodů,
ježmohou vytvořit podklad pro konstrukci souřadnicové
sitě. Síť vytvořenou s použitím takto ověřených bodů
.lze považovat za dostatečně přesně včleněnou do topo-
metrickéhopodkladu mapy.

Kartometrické prověření opěrných bodů v kostře
mapy je I zvlášť nezbytné u map, jejichž obsah se má
fotomechanicky překreslit do nového rámce radiolokační
mapy. Starý způsob mechamcké montáže mapových
listů většího měřítka do nového konstrukčního rámu
jiných rozměrů (menšího měřítká) je sice rychlý a snadný,
avšak obsah takto vytvořené mapy je kartometricky
méněcenný.
Na mapě vyhledaná a prověřená síť spolehlivých bodů

a míst tvoří pak základ přesného zákresu radiolokační
hyperbolické sítě. Hodnoty nalezené rekonstrukčním
vyšetřováním jsou ovšem stále zatíženy vlivem kvality
materiálu, z něhož byly podkladové mapy odvozeny.
Praktickými zkouškami bylo také zjištěno, že i obvyklé

fotomechanické překreslení je zdrojem deformačních
chyb. Hodnoty topografické průmětny jsou v úzkém
vztahu i k měřítku mapy. Proto u map vytvořených
fotoreprodukčními methodami je třeba určené hodnoty
zkoumat i s hlediska zachování přesnosti odvozeného
měřítka, a to na celé ploše mapového listu. Doporučuje
se proto provést kartometrickou prověrku hodnoty map,
jak původního měřítka, tak i nově odvozené mapy, do níž
mí být radiolokační síť zakreslena.
Je již mnoho způsobů zákresů hyperbolické sítě do

mapového podkladu a jsou sestrojeny i přístroje pro
kreslení rovinných hyperbol. Většina přístrojů využívá
geometrických vlastností hyperbol. Menší kartometrická
hodnota radiolokačních map odvozených z našich
starých topográfickýchmap opravňuje použít i rychlých
způsobů zákresu hyperbolické sítě, vyhovujících spíše
požadavkům navigačním, méně už měřickým nebo
mapovacim.
V pracovním území menšího rozsahu považujeme za-

křivený povrch země velmi blizký zobrazovací rovině
užité mapy. Pro navigační účely je to postačující. Pokud
lze odklon povrchu země od roviny mapy zanedbat,
můžeme průměty prostorových hyperbol neboli poloho-
vých čar radiolokační sítě považovat za rovinné hyper-
boly s ohnisky ve vysílacích stanicích.
Poloha stanoviště, jehož zaměření odpovídá rozdílu

časových délek v = SB - SA, je' na mapě vyznačena
průsečíkem dvou kružnic opsaných poloměrem kSA
kolem hlavní stanice a kSB kolem pomocné stanice za
předpokladu, že délka jedné světelné mikrovteřiny na
povrchu země rovná se délce k mm na mapě. Opíšeme-li
kolem každé stanice celou soustavu podobných kružnic
a spojíme příslušné průsečíky těchto kružnic, pro něž
rozdíl kv = kSB - kSA má konstantní hodnotu, do-
staneme větev hyperboly, jíž na povrchu zemském od-
povídá čára daná výrazem

T-v+Z+z.
Tato technika kreslení je vhodná jen jako prozatímní

pomocná konstrukce rovinné hyperbolické sítě na mapě.
Dosud užívané způsoby sestrojení hyperbolické sítě lze
rozdělit do dvou skupin, a to na způsoby přímé a ne-
přímé.
Způsoby přímé jsou rychlé, avšak méně přesné. Po-

užívají se hlavně tam, kde není požadována. tak velká
přesnost, nebo kde máme méně spolehlivé mapové
podklady. Název odpovídá způsobu práce. U přímých
způsobů se pracuje více graficky přímo na mapě, kdežto
.nepřímé způsoby jsou povahy převážně početní .

Postup u přímých způsobů můžeme zhruba charak~
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terisovat takto: Na mapě sestrojíme konstrukční síť
a do ní zakreslíme opěrné body kostry mapy. Tyto body,
jakož i průsečíky zakreslené sítě slouží současně k zá-
kresu rovinných hyperbol. Velikost skreslení této karto-
metrické sítě a její nesoulad se sítí vytyčenou v přírodě
se zjistí z hodnot přímo naměřených. Zjištěné rozdíly
eliminujeme prostým posouváním a natočením hyper-
bolické sítě po mapě, až tyto rozdíly dosáhnou minima.
Při zužitkování starého polyedrického mapového

materiálu bychom mohli postupovat takto:
Na jedné průsvitné folii zakreslíme· zeměpisnou síť

poledníků a rovnoběžek a na druhé folii zase rovinnou
souřadnicovou síť. Zákres vysílacích stanic provedeme
na prvou folii a tuto přiložíme na souřadnicovou rovinnou
síť tak, aby osa X procházela oběma stanicemi.
Polohu osy Y volíme podle způsobu výpoČ!q sou-

řadnic bodů hyperbol. Bžijeme-li středové rovnice, po-
tom osa půlí základnu, u polárních vrstevnic prochází
hlavní stanicí. Hyperbolické souřadnice převedeme na
pravoúhlé nebo zeměpisné buď početně nebo graficky.
Grafický způsob je rychlejší a je dosti přesný i u map,
kde zeměpisnou síť tvoří přímky a kružnice.. V našem
případě matematický výklad sítě se omezí jen na jed-
noduch rovnice. Síť počítáme pro danou výšku letu;
Prostorové vzdálenosti určíme z výšky letu, z výšky
anten a z příslušných .zeměpisných vzdáleností (souřad-
nic). K výpočtu loranové sítě stačí na př. rovnice

a2y2 a2( e2 - a2) e2 _ aS
xZ = --~ + a2, ,.a = -----, r = ----

eS - aS e2cos28 -'-a2 c. cos8 ±a
kZ kv

c=2 a=T' Z=c
kde k je délka mikrovteřiny, vyjádřená v jednotkách
souřadnic x y a r. Poměr konstant cla udává exentri-
citu hyperbol a jejich rovnice příbuznost s konstantou
v a základnou Z. Hyperboly konstruujeme pomccí prů-
seČ1'kůsítí a prověřených bodů obsohu mapy.
Kdyby nebylo skreslení. mapy, vyhotovená hyper-

bolická síť by dostatečně vyhovovala radiolokačním
účelům. Stačilo by doplnit průsvitnou matrici situační
a terénní kresbou, vhodně generalisovanou, a dostali
bychom tak i vyhovující reprodukční podklad.
Abychom dostali vyhovující radiolokační síť hyperbol,

musímedosavadní přibližnou polohu hyperbolických čar
opravit o hodnoty, které získáme z porovnání karto-
metrických a přímo pozorovaných hodnot na vhodně
rozložených bodech v celém pracovním prostoru. Je
samozřejmé,že to především budou prověřené opěrné
body kostry mapového podkladu. Opravy způsobené
projekcimapy jakož i hodnoty souřadnice x pro argu-
mentya a c lze sestavit do tabulek.

Dodejme ještě, že vysílací stanice obyčejně nevysílají
přesně na jediné frekvenci vln, nýbrž v úzkém pásmu
několika blízkých frekvencí. Určení polohy bodu
z jedné stanice prostoru tedy neodpovídá jediná, ostře
vyjádřená polohová čára, nýbrž je to pás pokrývající
území v šířce odpovídající rozsahu vysílaných frekvencí.
Místo ostrého průsečíku dvou polohových čar dostaneme
čtyrúhelník vytvořený protnutím se obou polohových
pásů.
Stupeň přesnosti určení stanoviště v pracovním pro-

storu je tak dán velikostí plochy vytvořeného čtyrúhel-
níka. Jeho velikost je závislá na úhlu, v jakém se obě
polohové čáry protínají. Vzhledem k velikosti měřených
vzdáleností lze jej považovat za rovnoběžník (paral1elo-
gram) pravděpodobné polohy zaměřovaného stanoviště.
ttešení přesnosti určení polohy stanovišť je dosti obsáhlé
a mohlo by být obsahem samostatné studie.
5. Přesnost čtení časových rozdílů je závislá jednak

na schopnostech pozorovatele a jednak na dokonalosti
zařízení osciloskopu. Většina používaných přístrojů
dovoluje uspořádat zalomení světelné stopy na obrazovce
osciloskopu podobným způsobem, jako čtení u theodolitu
Wildova nebo Zeissova, t. j. rozlomením časové základny
na dvě části a ztotožněním obou počátků zalomení (hrotů)
na odečítací rysce.
Otázce zvýšení přesnosti při zjištění časových rozdílů

je věnována veliká péče, neboť, jak patrno ze základní
rovnice radarového měření vzdáleností, přesnost určení
vzdálenosti je přímo úměrná přesnosti určení doby t.
V měřické technice užíváme proto raději co nejkrat-
ších vln, neboť ony způsobují velmi ostré zalomení
světelné stopy na obrazovce, což značně přispívá k přes-
nosti určení časového rozdílu.
Závěrem ještě uveďme poznámku o tisku radiolo-

kačních map. Jsou to mapy pracovní, určené ke karto-
metrickému vyhodnocování. Nesmí být proto tisk pro-
veden sytě, tak aby znesnadnil čtení provedených zá-
znamů výsledků pozorování, t. j. tužkových, zákresů
polohových čar. Obsah mapy má být v tisku částečně
potlačen a tisk hyperbolických sítí proveden v odlišných
barvách. Výrobce mapy totiž obyčejně považuje karto-
grafickým zpracováním a tiskem mapu za konečný
výrobek a zapomíná, že v mnoha případech technické
praxe tato mapa teprve tvoří podklad pro další projekční
nebo vyhodnocovací kresbu, kde pestrost a sytost tisku
mapy je často málo vítaná.
Literatura:

Šamšura B. 1., Teoria i technika radiolokacii \- lzjumov
N. M., Kurs radiotechniky - Vaziaga, Manuel 9.u navigateur
Watson F. G. Lorau Technical Report No 2,26.

Přenosný znak pro podrobnou triangulaci
(zhušťování trigonometrické sítě)

Úvod.
Při provádění podrobné (místní) triangulace, dnes

zvláště při zhušťování trigonometrické sítě za účelem
zhotovení hospodářské mapy I :'5000, je třeba ve znač-
ném množství stavět signálY.Casto se tak musí díti da-

Ing. Ant. Prokeš 526.911.1

leko od zdrojů stavebního dříví, což je spojeno pro ope-
rující techniky li velkými překážkami a časovými ztrá-
tami. Stavba vlastních signálů vyžaduje větší počet pra-
covních sil, z nichž alespoň někteří musí býti odborně
kvalifikovaní neb zapracovaní. Celý pracovní oddíl mě~.
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řický ztrácí mnoho času opatřováním potřebného mate-
riálu, jeho dovozem, opracováním a vlastní stavbou. O po-
tížích a překážkách by mohli vyprávěti zvláště ti sou-
druzi, kteří se minulého roku těchto prací účastnili.
Předkládám proto naší technické veřejnosti svou starší

myšlenku na sestrojení přenosného znaku, při jehož kon-
strukci bylo postupováno tak, aby jeho stavba byla možná
za použití co nejmenšího množství materiálu, aby jeho
postavení bylo spojeno pokud možno s nejkratší pracovní
dobou a aby při postaveném znaku bylo možno postavit
se na stanovisko se strojem.

Záměrná souprava.
Přenosný signál je zhotoven ze dvou dvoudílných tyčí,

nejlépe kovových trubek, z nichž jedna, teleskopicky za-
souvatelná, je nosnou nohou, a druhá, rovněž telesko-
picky zasouvatelná,vlastním záměrným znakem. Oba díly
jsou spojeny kloubem. Kolem tohoto kloubu se záměrná
tyč staví na stanovisku svisle, při transportu se sklopí
k nosné noze za současného zasunutí obou zasunutelných
částí za účelem úspory místa a skladnosti při dopravě
a úschově.
Další náležitosti soupravy jsou čtyři dřevěné koly,

z nichž tři jsou opatřeny dvěma oky. Ctvrtý kůl je v hlavě
opatřen jamkou. V místech kloubu js~u také tři oka,
stejně tak jako v horní třetině záměrné tyče, která je pod
S rým hrotem opatřena praporkem nebo do tvaru kříže

čtyřmi křidélky. K úplnosti soupravy náleží ještě šest ko-
tevních lanek, tři delší a tři kratší, opatřených dotaho-
vacími šrouby a háky. Záměrná tyč je ve vzdálenosti asi
120 cm od horního konce opatřena snímatelnou krabi-
covou libelou obráceně montovanou.
Doplňkem soupravy jest malé okrouhlé neb čtvercové

zrcátko zavěšené v Kardanově kloubu, opatřené úhlo-
příčně .křížovou značkou neb ve středu kroužkem, po-
stavené na kovové třínožce, u níž jedna nožka v pro-
dloužení prochází průsečíkem os kloubů resp. středem
značky zrcadla. Nosná noha je natřena šedozelenou bar-

Obr. 2. Maketa přenosného signálu pro zhušťování
trigonometrické sítě.

vou, záměrná tyč červenou a bílou, podobně jakovýtyčka,
jen snad s širšími pruhy (0,5 až 1,0 m).

Stavba signálu.

Záměrná tyč se postaví horním koncem na střed (kří-
žek) trigonometru přibližně svisle s částečně vysunutým
horním dílem. V místech, kam pod úhlem asi 60°dopadá
hrot nosné nohy (vysunutím prodloužené), zarazíme kůl
s jamkou, do níž uvedený hrot postavíme. Při tom mys-
líme na to, aby nám nosný díl konstrukce nezakryl ně-
kterou visuru. Kratší lano, zavěšené na nosné tyči
u kloubu, natáhneme ve směru spojnice trigonometr -
hrot a v místě háku zarazíme kůl s oky (vybereme ten
nejsilnější) a zavěsímehák s upínacím šroubem na spodní
oko. Další dva koly s oky zarazíme tak, aby jejich lana

1954/32



Zem ěmě ř ic t V f
roč. 4142 (1954) Č. 2

vedená od kloubu svírala v půdoryse úhel 1200 (kružnice
opsaná s trigonometru je jimi rozdělena na 3 stejné díly).
Potom zavěsíme háky šroubů s lanky na další dvě oka
u kloubu, přiložíme k záměrné tyči nahoře zmíněnou
krabicovou libelu a dotahovacími šrouby napneme jed-
notlivá lanka tak, aby o trigonometr opřená tyč byla vy-
rovnána přesně do svislé polohy.

Pak sejmeme krabicovou libelu, zavěsíme delší lanka
do ok záměrné tyče, odchýlíme ji do polohy vodorovné,
vysuneme vnitřní trubku podle potřeby, na konci vy-
sunuté trubky zavěsíme praporek neb nastrčíme orien-
tační křidélka a pomoci nějaké tyče neb latě vztyčíme
záměrnou tyč do polohy přibližně svislé a zavěsíme vše-
chna tři lanka háky do horních ok kolů. Pak nastavíme
pomocné zrcátko středovou nožkou na křížek trigono-
metru a otočíme zrcátkem v kloubu tak, abychom ze
stoje viděli v něm dolní konec záměrné tyče. Až se nám
v zrcátku jeví celá trubka záměrné tyče při dotahování
lanek upínacimi šrouby jako mezikruží kolem středové
značky zrcátka, máme jistotu, že tyč jest nejen centricky
nad trigonometrickým bodem, ale současně i svislá.

Závěr.
Celková výška takového znaku nad terénem jest asi

10m. Pod signálenr se dá dobře postavit theodolit na
stativu; není třeba odstraňovat signál při pozorování a
konstrukce se odstraní až tehdy, když jsou všechna po-
zorovánína příslušný bod ukončena. Vhodným postupem
při doplňování sítě vystačíme i při rozsáhlé práci' s ně-
kolikasoupravami, které se po použití snadno převezou
na další pracoviště. Úspora času a materiálu je obrovská,
jak se dá již nyní soudit podle několika předběžných
posudků. V případě, že není třeba stanoviska pro theo-
dolit, .je možno postavit hrot nosné 'části přímo vedle

trigonometrického bodu, čímž se výška signálu ještě po'"
někud zvětší.

Maketa soupravy pro výstavu při příležitosti "Dne
nové techniky v zeměměřietví" byla provedena v geo-
detické dílně strojového střediska Geoplanu s. Antonínem
Němčanským. Pro omezenost prostředků a zvláště ne-
dostatek materiálu nemohl sestrojit prototyp podle plánu.
Přece však zlepšil konstrukci napínacich šroubů natolik,
že při utahování stačí dobře dvě ruce a není třeba tří
rukou jako při šroubech pro podobné účely dosud běž-
ných, takže k obsluze stačí jedna osoba.

Při postavení makety signálu přišla s. Věra Gavendová
na myšlenku použíti nosné a stabilisační konstrukce sig-
nálu za kostru jehlancovitého stanu, který by sloužil od-
počinku i ochraně před nepohodou (ovšem ne před
bouří). Jednostranné zakrytí nebo částečné zastření ne-
promokavou látkou slouží k ochraně theodolitu před
přímými paprsky slunečními neb deštěm a nahradí tak
jinak nezbytný geodetický deštník.

Doba potřebná pro postavení signálu je proti stavbě
dřevěné tak nepatrná (několik desítek minut), že o úspo-
rách časových nemůže býti sporu. K postavení znaku
stačí úplně pouze dvě osoby (včetně vedoucího technika),
čímž se jeví i značné úspory na mzdách a lidech, kterých
je a bude pro tyto účely trvalý nedostatek. Téměř ne-
zničitelná konstrukce signálu, který může býti s nepa-
trným nákladem na dopravném používán na území celé
republiky, způsobí i značné úspory na dřevě.· S touto
položkou musí býti počítáno, i když se snad často ne-
projevuje v podnikové kalkulaci z toho důvodu, že pro
časovou úsporu na formalitách bylo dřevo opatřeno
"krátkou cestou" v době poledního odpočinku lesního
hajného nebo jeho služebního zaneprázdnění.
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525.8 + 526.3 + 531.71 + 525.4

Zeměměřický sbornik 1953. Státní nakladatelství tech-
nické literatury. Praha 1953. Cena Kčs 9,60.

Vítáme první číslo (ročník) nového zeměměřického sborníku,
který vyšel ;msluhou zeměměřického odboru ministerstva
stavebního průmyslu (redakce "Zeměměřictví"). Jeho potřeba
bylavždy pociťována v našich odborných kruzich. Při omezeném
rozsahu a zaměřeni "Zeměměřietví" nemohly často být uveřej-
něnypráce rozsáhlejší anebo s vyšším matematickým zaměřením.
Tomu má odpomoci každoročně plánovaný sborník. Geodetické
veřejnosti se tím rozšiřuje možnost odborného růstu, sledování
pokroku československé geodesie a naši - zejména mladí -
vědečtí pracovníci a zlepšovatelé - najdou mocnou vzpruhu
v možnosti publikovat výsledky svých prací. Připočteme-li
dalšl umožněni plodných diskusí a kritiky, vidíme nemalý
vYmamnovéhosborníku, který bude vyhrazen pracím domácích
autoro.

Je třeba vzdát proto dík všem, kdo se přičhiili o jeho vydání
a překonali mnohépotíže s tím spojené.

LetošniSborník přináší tři krátké a jeden obsáhlý článek na
celkem 52 stranáchtextu.

1. Prof. Dr Frant. Fiala. Konformni zobrazení elipsoidu na
elipsoid s jinými konstantami. Jeto krátký příspěvek k řešení
velmi aktuálního středoevropského problému nahrazení za-
staralého referenčního Besselova elipsoidu vhodnějším elipso-
idem. Úloha je vyřešena obecně; autor přináší zcela původní
a vtipné matematické řesení, svědčící o jeho nezmarné duševní
svěžesti. Předem uloženou podmínkou, aby geografická síť
starého eIipsoidu se transformovala na nový elipsoid opět jako
geografická síť, dochází autor k výsledným vztahům, kdy nové
zeměpisné šířky lze přímo vyčísliti Z vhodně sestavené tabulky

a nové zeměpisné délky určiti jako pouhý násobek délek starého
elipsoidu.

Je proto způsob prof. Fialy neobyčejně rychlý pro výpočty
a cenný konformitou transformace. Je velmi vhodný pro rychlé
převody rohů mapových listů, v jejichž měřítku se graficky ne-
pocítí určitá dé1ková skreslení se zobrazením spojená. Pro
převody zeměpisných souřadnic trigonometrických bodů,
oevozených triangulací, lze použíti způsob jen pro méně roz-
sáhlé sítě - jak autor sám uznává - kde se ještě neprojeví
znatelně délkové skreslení.

2. Ing. B. Kruis. Posouzení přesnosti nivelačních základů CSR.
Tento rozsáhlý článek (38 stran) je neobyčejně cenný a za-

jímavý bohatým měřicko-statistickým materiálem a uspokojuje
plně zvědavost a zájem naší geodetické veřejnosti na přesnosti
výsledků rozsáhlýclí. nivelačních měřeni vysoké přesnosti, jaká
se v posledních létech u nás provedla. Látku rozdělil autor na
čtyři části.

V první části je podán vývoj method a vzorců pro posuzování
přesnosti nivelace od jednoduchých rovnic, aplikujících jen
theorii nahodilých chyb, až po poslední složité vzorce Vignalovy,
uznané za mezinárodní, které se snaží zachytit vliv i systema-
tických chyb různého původu a které ukazují na složitost theorie
nivelačních chyb. Jejich přehled a pozdější aplikace na čs. síť
dokazují, že ani tyto rovnice nevystihují působení všech
zdrojů nivelačních chyb (na př. chyb závislých na velikosti
naměřených převýšeni) a že vedou ke značně odlišným vý-
sledkům podle volby druhu nesouhlasů, naměřených v síti.

V druhé části věnované čs. základní nivelační síti, najde
čtenář historii jejího budování, methody měření, použité
stroje, dnešní stav a výsledky vyrovnání 16 polygonů v západní
části ČSR a jejich zhodnoceni. Obráží se zde nejen práce mnoha
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geodetů, techniků a pomocného personálu, konané často za
sVÍZelnýchpodminek a většinou v dpbě válečné, nýbrž i úsili
a svědomitost vedoucích činitelů v organisaci prací, v jejich
starosti o nejvyšší kvalitu výsledků a o jejich zabezpečení
budoucím pokolením pro studium povlovných geologických
posunů.
V třetí části je vlastní posouzení přesnosti dosud vyrovnané

části sítě, zahrnující 16 polygonů, asi 3384 km pořadů a 6860
oddílů. Počet vykonaných přestav stroje patrně silně překročuje
100000. Čísla zaručují dostatečnou bohatost materiálu k vě-
deckým rozborům a ukazují také, jak se mohou citelně uplat-
ňovat i sebemenší systematické vlivy na výsledky měření.
V čs. síti je zajímavé, že pravděpodobná kilometrová chyba

p,L, určená z nesouhlasů na koncích dlouhých úseků, je menší
než táž chyba p,R, určená z podobných nesouhlasů v krátkých
oddílech. Je to zjev nezvyklý (nikoliv však nemožný se zřetelem,
že měřické chyby patří mezi hromadné jevy n áho d n é) a pravdě-
podobně zde nastal případ, že uzlové body sítě většinou nebyly
rozhraním působnosti různých systematických tendencí (také
při měření v terénu nebyly vždy uzlové body hranicí pro měř.
skupiny, pro etapy měřeni nebo časové plánování práce).
Autor poněkud předčasně tento případ zevšeobecňuje větou,
že teprve pravděpodobná kilometrová chyba p,y, určená z oprav
plynoucích z vyrovnání sítě, bývá podstatně vyšší než p,R.
Spíše lze souditi, že p,L bude největší vlivem systematických
chyb, které se částečně eliminují při tvoření průměru z obou
měření a méně se uplatni v uzávěrech polygonů. Podle obecné
theorie nívelačních chyb lze očekávat ve většině případů
p,L > p,y> p,R, jak asi ukáží rozbory evropských nivelací, až
budou publikovány (zatímní ,část italské sítě má p,R = ±
± 0,42 mm, 1'1. = ± 0,71 mm). Případ čs. sítě je zvláštní
a dokazuje především, že methoda měření vedla k dobré eliminaci
systematických vlivů. O tom svědčí i nepatrná hodnota odhad-
nuté kilometrové chyby systematické a imaginární její mezní
hodnota.
Zajímavé je, že odvozená mezní· střední. délka úseků Z =

= 50 km (pro nahodilý charakter výsledků systematických
vlivů) dává stejnou hodnotu, k jaké dospěli též italští geodeti
(viz Bollettino di Geodesia, 1952 str .. 116).
Malé hodnoty středních chyb všech druhů svědčí o vysoké

kvalitě provedených měření.
Velmi zajímavé jsou střední chyby ve vyrovnaných výškách,

odvozených z výšky zákl. bodu u Lišova, které nepřesahují
± 11mm.
V textu chybí vysvětlení paradoxu, že pravděpodobná na-

hodilá kilometrová chyba 'TJ určená podle LallemandovYch
vzorců je větší než celková chyba p,R. Je to způsobeno zavedením
vah v Lallemandově rovnici, které ve vzorci pro p,R nebyly
uplatněny. Přehlednosti vzorců by prospělo, kdyby se střední
a pravděpodobné chyby kílometrové od počátku neustále
označovaly svým původem (na př. p,R, p,L, p,F, /.ly). Také grafikon
četností nesouhlasů A, případně i e, a jejich rozbor by vhodně
doplnil studii.
Ve čtvrté části posuzuje autor podle stejných kriterií starší

sítě, vybudované na našem územi před r. 1918 a v době první
republiky. Nápadný je silný pokles nalezených středních hodnot
systematických kilometrových chyb s dobou; souvisí to se
zdokonalením přístrojů, zavedením latí s invarovým pásmem
a se zlepšením měřické methody.
Z článku je patrné, že jeho sepsání vyžadovalo hodně práce

a studií. Výsledná čísla byla získávána až po Úffiorném zpraco-
vání neobyčejně rozsáhlého měřického materiálu, kde bylo
třeba sestavovati grafikony sčítaných. nesouhlasů, empiricky
hledati mezní vzdálenost Z, vypočítávati velké množství vy-
rovnávacích přímek, redukovati váhové rovnice a pod. Je proto
práce autorova zvlášť záslužná. Jeho správné. závěry, na př.
o větších nesouhlasech v polygonech, dokazují, že dokonale
pronikl spletitou theorií nivelačních chyb.
Práci Ing. Kruise nelze 11Ícvytknout; malým nedostatkem

je použití výrazu "záporná absolutní hodnota" na místě
"imaginární hodnota" na str. 31 a 44. Případ imaginárních
středních chyb není ojedinělý v theorii měřických chyb, vy-
skYtuje se občas při rozkladech celkové chyby na jednotlivé
složky a je důsledkem všech těch výhrad, s jakými musíme
přijímat nalezené zákony hromadných jevů náhodných (t. j.
zákony počtu pravděpodobnosti). V tabulce VII. ve sl. 4.
by nemělo býti označení K, vyhrazenéjednotlivé korelátě,
nýbrž [viKj], kde Vi jsou koeficienty ai, bi - přetvořených
rovnic závislosti. .

Bohatý statistický materiál v článku bude jistě zdrojem studií
o povaze nivelačních chyb. Naši čtenáři se právem mohou těšit,
že autor podobně zpracuje celou čs. základní síť "nivelační
a doplní studia porovnáním nových a starých výšek příp. ověří
i geologickou stabilitu našeho základního bodu u Lišova.
Dr Jar. Nussberger - P. Tenk. Metronomické zařízení na

měření délek v úřadě pro míry a váhy v Praze.
Krátký článek dobře informuje o všech ;l:ařÍZeních, jaké

vlastní uvedený úřad pro etalonáž délkových měřítek. Autoři
vhodně vybrali stať zajímající geodery, ať již jde o komparaci
nivelačních latí, tak i o etalonáž invarových drátů, potřebnou
pro měření délek našich, geodetických ;l:ákladen. Text je do-
provázen šesti obrázky; opět jsou zde velmi zajímavá technická
data v ~omparátorech, zejména iejich roztažnost a časové
rovnice.
'! Ing. D~- L~Lukěš~ Th~ri~'::~ p;;;;-ii;;;;b~Talcott;;;Y
methody. -
V poměrně krátkém článku podává autor postup této methody,

nejvhodnější pro měření ;l:eměpisných šířek a snaží se ;l:lep-
šením přístrojů a rozborem pramenů 'chyb o případné zvýšení
dosavadní přesnosti měření. K tomu využívá bohatých zkuše-
ností z vlastní dlouhé praxe, které ~ jak autor uvádi - opravdu
přispěly k přesnějšímu určování šířek uváděnou methodou.
Článek začíná letmým popisem tří používaných přístrojů,

sestavením p0;l:orovacího programu a praktickými pokyny pro
práci s přístroji. Podrobně se ;l:koumá vliv sklonu a zakřivení
pohyblivého vlákna neosobního mikrometru. Výklad je do-
provázen příklady a grafy; na konec však autor přikládá tomuto
rozboru jen theoretický význam, neodvozuje žádné početní
korekce a doporučuje pointovat stále qa stejném mistě pohybli-
vého vlákna.
Některé vyrovnávací přímky na obr. 1 se ne;l:dají dobře

umístěny.
Dále odvozuje autor ;l:eznačného měřického materiálu střední

chyby v pointaci na hvězdu u jednotlivých přístrojů.
V závěru uvádí autor střední chyby ve výsledcích měření

Talcottovoumethodou v ČSR v letech 1943-50. Je nutno
s rlidostí konstatovat, že přesnost měření na našich Laplaceo-
vých bodech je vysoká a převyšuje většinu ;l:ahraničních vý-
sledků. Je to především ;l:ásluha autora, jeho pečlivé práce
a studií. Autor správně připomíná, že ;l:výšení přesnosti si
především vyžaduje použití více různých přístrojů a několika
method, mají-li se dostatečně eliminovat systematické chyby
přístrojů. Překvapuje proto skutečnost, že· nebyl použit náš
český Nušl-Fričův cirkumzenítál, ;l:lepšený prof. Bucharem.
Autorovi lze jedině vytknout příliš honosnou větu tvoříci

čtvrtý odstavec článku.
Se ;l:řetelem k její formUlaci se pak jevi seznam použité

literatury neúplným.
Závěrem je možno říci, že redakci theoretické literatury

SNTL ve spolupráci s redakcí "Zeměměřietví" se podařilo
v roce 1953 sestavit sborník vesměs z velmi hodnotných
článků, takže je cenným přínosem pro naši geodesii po theore-
tické i praktické stránce. BlJhm.

55 Kettner Radim Dr.
Všeobecná geologie, I. část (stavba zemské kůry), 420 str.,

348 obr., 1952, druhé vydáni, Přírodovědecké vydavatelství,
cena váz. Kčs 47,50.'
První vydání I. části Všeobecné geologie vyšlo v roce 1941,

II. části (složení zemské kůry, nerostotvorné a horninotvorné
pochody) v r. 1943 a III. části (vnější síly geologi~ké a povrch
zemský) v r. 1948. První část Všeobecné geologie byla poctěna
v r. 1942 Metelkovou cenou české akademie věd a uměni
a po vydání třetí části byla autoru udělena v r. 1949 státní
cena za vědu. V r. 1952 byl autor jmenován akademikem
nově- založené Československé akad~mie věd. Profesor Dr R.
Kettner vychoval na pražské universitě řadu geologických
odborníků, kteří zaujímají dnes odpovědná místa, zúčastňují
se rozvíjení našeho průmyslu a výroby, závisícího na domácí
surovinové základně a řeší s úspěchem ožehavé geologické
otázky při velkých inženýrských stavbách, jež v dnešní době
dosahují netušených rozměrů.
Pocty, kterých se autoru dostalo, zcela jednoznačně charakte-

risují též .vysokou vědeckou náplň Všeobecné geologie.
Druhé vydání první části Všeobecné geologie neliší se znatel-

ně od prvního vydání, jak autor sám poznamenává v před-
mluvě. Přepracována jest druhá kapitola jednající o Zemi
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a též některé jiné stati jsou přepracovány a doplněny novými
vědeckými poznatky. Jednotlivé kapitoly jsou doplněny seznamy
literatury zvláště sovětské, jež byla v době prvého vydáni
nepřístupná.
Všeobecná geologie jest psána, obšírně, neboť jest určena

pro geology z povolání a pro vědecký geologický dorost. Jest
vítanou rukovětí i pro odborníky jiných směrů, jejichž činnost
souvisí se znalostmi geologických poměrů a jest až dosud
také obsáhlou rukovětí pro posluchače vysokých škol tech-
nických a přírodních věd, pokud nemají vydány geologické
rukověti menšího rozsahu s náplní, odpovídající přislušnémti"
technickému nebo přírodovědeckému směru.
V úvodu jsou vysvětleny pojmy a úkoly geologie, základní

rozdělení geologie na všeobecnou, zabývající se vlastnostmi
pevné kůry zemské a silami, jež působí na zemskou kůru
a na geologii historickou, pojednávající o vývoji Země. Jako
třetí část geologické vědy v novější době označuje praktickou
geologii, která zvláště v současné době dosahuje významného
postavení.
Stručný nástin geologie, která vznikla jako vědecká nauka

koncem 18. století" jest podán od nejstarší doby zmínkou
o bájích u starých Babyloňanů a hypothesách o vzniku světa
u Řeků. Ve středověku Leonardo da Vinci, malíř a inženýr,
poznal původ zkamenělin a Giordano Bruno přirovnal horská
pásma k vráskám na scvrklém jablku. V 18. století geniální
ruský učenec M. V. Lomonosov, zakladatel fysikální chemie,
vykládal geologické zjevy podobně jako později skotský geolog
J. Hutton aktualisticky; zjevy, které se dějí dnes, odehrávaly
se i v minulosti. Proti Huttonovu plutonismu, podle kterého
změny v zemské kůře jsou podmíněny působením vnitro-
zemského ohně, jest hlásán V 19. století Wernerovými žáky
t. zv. neptunismus, vysvětlující vznik hornin z vodnatých
roztoků mechanickými a chemickými pochody. Neptunistický
názor zabrzdil vývoj geologických věd.
Spolehlivé základy pro stratigrafickou geologii sledující

vývoj vrstevních sledů podal v první polovině 19.století Angličan
W. Smith, geometr a stavební inženýr, který vydal v r. 1815
první geologickou mapu Anglie, Walesu a části Skotska.
V polovině 19. století vymezují se geologické útvary, dochází
k prvním pokusům o soustavnější mapové zpracování geolo-
gické, zakládají se geologické ústavy a geologické společnosti.
Rozvoj geologie na konci 19. století uspíšily petrografické
výzkumy o složení, povaze a vzniku hornin použitím mikro-
skopických metod. Stavbu pásemných pohoří a přesuny
vrstevních souborů osvětlili koncem minulého století zejména
alpští geologové švýcarští a francouzští.
Ke konci úvodních statí jest zdůrazněn geofysikální a geo-

chemický výzkum v dalším vývoji geologie.
V kapitole o Zemi, jejím tvaru, povrchu a velikosti jsou

uvedeny některé údaje a názvy úzce spjaté s geodetickou
činností, jako rotační elipsoid, sféroid, geoid a Hayfordovy
hodnoty rozměrů Země. Na obraze jest vyznačena hypso-
grafická křivka zemské kůry, sestrojená podle četnosti jednotli-
vých výšek, případně hloubek. V. tabulkách jsou sestaveny
plošné rozměry a střední výšky kontinentů a oceánů. Dále
jest vyloženo složení pevninských bloků a oceánských den,
jejich ustavičné udržování v rovnováze, pro které bylo zvoleno
v r. 1889 americkým geologem C. E. Duttonem označení
isostase. Uvedeny jsou výklady v pojetí Airyho i Pratta. Kapi-
tola jest uzavřena {:ojednáním o permanenci (stálosti) oceánů,
které se nikdy nestaly pevnin~mi.
Kapitola o zemskéII\ nitru zaujímá látku o průměrné hustotě

zemského tělesa, složení zemského nitra, všímá si zemětřesných
vln a jejich významu pro výpočty jednotlivých obalů zemského
tělesa, jeho tuhosti a pružnosti. Teplota uvnitř Země jest d,oiího
původu: vlastní teplo zemské a teplo sdílené Zemi. Větší
radioaktivita se připisuje zevní části. Nejhlubší důl v Evropě
jest Anenská jáma na Březových Horách u Příbramě (1456 m),
nejhlubší důl na světě pravděpodobně Robinson Deep Mine
ve Witwatersrandu (2745 m) v zlatonosné oblasti jihoafrické.
Největší vrt dosáhl hloubky 6255 m v r. 1949 v, Sublette
County, Wyoming.
Kapitola o vrstvě a souvrstvI výstižně popisuje a charakteri-

suje vlastnosti usazených hornin, a četné obrázky a diagramy
umožňují jasnou představu o vykládané látce. Jednotlivé pojmy'
jsou přesně definovány a umožňují pak dokonalé sestavování
geologických posudků v praxi. Vysvětluje pojmy vrstvy,
vrstevnatosti, souvrství, vrásy, dislokace (poruchy), mocnosti

vrstev a druhy vrstev, břidličnatost, fascies (vývoj usazenin)
a popisuje· použití hornického kompasu pro určování polohy
vrstev. Odkryvy a výchozy umožňují zjišťování vrstev. Zbytky
organismů (zkameněliny, foscilie) umožňují určování poměr-
ného stáří vrstev. Geologická minulost Země od vzniku až
do dneška jest uvedena v přehledu geologických útvarů, jejich
oddělení a stupňů. Detailní popis útvarů patří do historické
geologie. Z poměrů dvou souvrství k sobě buď souhlasném
(konkordance) nebo nesouhlasném (diskordance) posuzuje se
přerušování souvrstvÍ. Diskordance znamená přerušení sedi-
mentace s časovou usazovací přestávkou (stratigrafický hiat)
a z ní se usuzuje dále na transgre,si (přestup moře přes pevninu)
a regresi (ústup moře z pevniny), mezi nimiž docházelo k horo-
tvorným pochodům v kůře zemské.
V Čechách se přelilo kambrické moře přes zvrásněné a denu-

dované algonkické vrstvy. Největší transgrese v Čechách na-
stala počátkem svrchní křídy, kdy byla zaplavena mořem větší
část oblasti severních, východních a středních Čech a západní
Moravy, kde jsou uloženy na prvohorních vrstvách vrstvy
písku, slínů a opuk.
Rozsáhlejší kapitolá o poruchách vrstev, které tvoří látku

k části všeobecné geologie zv. tektonické, může zajímati zvláště
geodety i geofysiky. Stavba kůry zemské podmíněná poruchami
jest v přímé souvislosti s průběhem hladinových ploch a tím
i geoidu. Dnešní metody geofysikální přispívají značnou měrou
k získání nových poznatků o stavbě zemské kůry. Seismické
metody kromě toho umožňují nahlédnouti i hlouběji do nitra
Země. Poruchy (dislokace) v kůře zemské jsou způsobovány
napětím a tlaky ve směru horizontálním (tangenciální síly)
i vertikálním (radiálním). Množství blokdiagramů (země-
pisných nákresů, t. j. prostorových obrazů krajiny, kde jest
po bocích znázorňována geologická stavba) a fotografií dopro-
vází výklad o poruchách bez zlomu, jako jsou vrásy a fiexury
nebo prohyby, synklinály (koryta vrás) a antiklinály (sedla vrás)
a o poruchách se zlomem (poklesy a přesmyky). Úseky kůry
zemské mezi jednotlivými dislokacemi nazýváme kry. V dalším
textu jsou definovány pojmy prolomů neboli přikopových
propadlin, při nichž střední kra jest nejníže, a hrástí, při nichž
střední kra zaujímá polohu nejvyšší, dále dislokace vzniklé
redukcí vrásových ramen, příkrovové stavby, pukliny, trhliny
a břidličnatost. Ke konci kapitoly jest uveden výklad o jiných
tektonických deformacích, zařazovaných do mikrotektoniky,
jako jsou svraštění vrstev, drcení a brekcie (stmelení ostro-
hranných úlomků sopečných vyvrženin).
Kapitola o úložných tvarech vyvřelých hornin označená

v podtitulu jako vulkanismus 1. část pojednává ve všeobecné
části o horninách vyvřelých čili eruptivních nebo také magma-
tických, vzniklých utuhnutím magmatu na rozdíl od usazenin
neboli sedimentů, s nimiž společně tvoří hlavní složení zemské
kůry. V dalších statích zabývá se rozdělením na tělesa intru-
sivní, která mohou býti ve tvaru obrovských nepravidelných
těles ~ubinných (plutony, batholity), nebo ve tvaru žil blíže
povrchu zemského v menších rozměrech a na tělesa exttusivní,
rozlitá neboli výlevná, jež vznikla proniknutím magmatu po
puklině nebo sopouchem, způsobeným plyny a vodními parami,
na povrc;h zemský a jež tvoří příkrovy, proudy a kupy. Zvláštni
oddíl jest věnován odlučnosti vyvřelých hornin, která jest
důležitým činitelem při posuzování upotřebitelnosti hornin
(v žule na př. lasy, t. j. spáry, odpovídající odlučitelnosti).
Kapitola o povrchových zjevech sopečných, označená též

jako vulkanismus II. část, všímá si systematiky sopek, produktů
povrchové činnosti sopečné, průvodních zjevů sopečné čin-
nosti, kterými jsou horské prameny, geisíry a bahenni sopky,
zeměpisného rozšíření sopek a vulkanických theorif.
Další kapitola pojednává o geosynklinálách, t. j. vydutých

depresích v kůře zemské (koryta), ve kterých se odehrávaji
pohyby kůry zemské, a to pevninotvorné neboli epeirogene-
tické a horotvorné neboli orogenetické na rozdíl od stabilních
oblastí (kratogeny), kde se projevují jen pozvolné pohyby a ne-
dochází k vrásnění. K stabilním oblastem patří devět štítů
neboli tabulí: 1. Fennosarmatia (báltický štít neboli Fenno-
skandia spolu s Ruskou tabulí), 2. Sibiřský štít neboli Angara,
3. Čínská tabule, 4. Indická tabule, 5. Australský štít, 6. Africký
štít, 7. Kanadský štít, 8. Brazilský štít, 9. Antarktida.
Většina geologů klade geosynklinálu za nejdůležitějši zá-

kladní pojem tektonické geologie. Sledováním vývoje geo-
synklinál a kontinentů v geologické minulosti dospělo se k po-
znatkům, že geosynklinály udržují po dlouhé geologické vě~
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přibližně stále stejnou svou původní hloubku právě tak, jako
přilehlé kontinenty zachovávají přibližně stejnou nadmořskou
výšku, čili oč se geosynklinály případně moře zanášejí sedi-
menty, o to jejich dno současně klesá a oč se kontinenty snižují
denudaci, o to se současně vyzdvihují.

Ukládáním sedimentů na .dně synklinály a klesáním dna
jsou vystaveny spodní vrstvy usazenin větším tlakům a účin-
kům teploty, takže se přetavují. Kůra zemská se v těchto
místech rozpukává a stává se dějištěm vrásnění. Vznikají po-
hoří, která se ponořují do hloubky. Mezitím nastává transgrese
moře. Po krátké době "revoluce" (vrásnění), způsobené silami
horotvornými, při které se zvedá dno geosynklinály, nastane
delší geologické období pevninotvorných pohybů "evoluce"
a dno geosynklinály pomalu klesá. V geosynk1inálách se cyklicky
opakují klesání a sedimentace, vrásnění, zarovnání a ponoření
vrás.

Kapitola o pohybech pevninotvorných, epeirogenetických
(též sekulárních, t. j. věkovitých) vysvětluje význam těchto
pohybů, způsobujících změnu úrovni povrchu zemského,
projevujících se zvedáním a klesáním pevnin a vytvářejících
kontinentální plošiny, oceánické a kontinentální pánve. Zdvihy
a poklesy se zřetelně rýsují na mořských pobřežích na změnách
pobřežních čar. Známým příkladem střídavých výzdvihů a po-
klesů jest Serapisův chrám v Pozzuoli u Neapole. Z různých
theorií o příčině těchto pohybů vyhovuje nejlépe theorie
o isostatickém vyrovnávání bloků a ker v kůře zemské. Kůra
zemská není dokonale tuhá (rigidní) a podloži kůry zemské
jsou poddajná. Poruchy způsobené horninotvornými pochody
se vyrovnávají a kůra zemská se přizpůsobuje panujícím
tlakům.

Sekulární pohyby zemské kůry zjišťují se pozorováním po-
břežních čar, podle historických záznamů, sondážemi na moř-
ských pobřežích a též opakováním nivelačních měření v období
několika desítek let. V tomto případě nebyla však až dosud
vyvinuta taková spolupráce mezi jednotlivými státy, která by
mohla přinésti spolehlivé závěry. Pokud jednotlivé státy jako
Svédsko, Holandsko, Francie a j. vykonaly opakovaná výšková
měření, dospěly k pozoruhodným výsledkům. Ve střední
Evropě a zvláště ve státech vzniklých na území bývalé ra-
kousko-uherské monarchie hude možno v dohledné budouc-
nosti zpracovati výškové údaje, zjištěné opakováním v rozmezí
50 až 80 let. Připomeňme, že v SSSR v r. 1950 byla řešena
spoluprací Geografického ústavu AN a Ústředního vědecko-
výzkumného ústavu geodesie, letecké fotogrametrie a kano-
grafie otázka pohybů zemské kůry provedením rozboru opako-
vaných nivelací v oblasti od Moskvy až ke Kavkazu, při čemž
zjištěny maximální zdvihy v severozápadní části Donbasu,
a to 2 cm za rok.

Kapitola o horotvorných, orogenetických pohybech, jakožto
náhodných zjevech ve výVoji kůry zemské a. jejího povrchu,
které utvářejí pásemná pohoří, pojednává nejdříve o některých
theoriích. Pro poznání vzniku pohoří přispěla zejména soustava
alpská, která se rozprostírá na území několika států a podnítila
tudíž přední geology jednotlivých národů .k rozsáhlejšímu
studiu. Od doby vídeňského mezinárodního geologického kon-
gresu v r. 1903 stala se theorie o příkrovové stavbě pásemných
pohoří, vyslovená ponejprv francouzským geologem Marcelem
Berttandem v r. 1884, všeobecně platnou naukou o příkrovech.
Působením postranního tlaku nastává stlačení vrstev do prostoru
menšího, které se posléze vyvrásnějí a nasunují na povrchu.

Na našem území jsou důležitá hlavně dvě vrásnění, a to
'hercynské z větví variskou vzniklé v mladších prvohorách,
k níž patří Ceský masiv a alpinskévrásnění, spadající do druho-
hor a třetihor, k němuž patří západní Karpaty.

Samostatná kapitola o zemětřesení věnuje pozornost jednotli-
vým pojmům a jest psána informativně jako doplněk geolo-
gického studia. Jinak patří zemětřesení do oboru geofysikál-
ního, kde se vyšetřují fysikální děje vztahující se v užším slova
smyslu na pevnou část zemského tělesa.

Poslední kapitola uvádí kosmogonické a geotektonické
hypothesy, mezi nimiž jsou uvedeny moderní sovětské kosmo-
gonické hypothesy sovětského akademika O. J. Smidta a aka-
demika V. G. Fesenkova, hypothesa o vzniku Měsíce a řada
geotektonických hypothes, které se snaží stále víCe se přiblížiti
k dokonalejšímu poznání zákonitostí naší Země.

Kniha jest vysoké úrovně. Autor za dlouhou řadu let svého
působení na universitě nashromáidil bohaté zkušenosti pedl\-
gogické a svých praktických znalostí a znalosti odborné litera-
tury domácí i cizí mohl použíti k sestavení dokonalého díla.
Výklady jednotlivých pojmů jsou přesně vymezeny a názvy
cizojazyčné jsou doplněny výrazy českými. Množství krásných
fotosnímků, nákresů, schemat, diagramů, blokdiagramů a pro-
filů zpestřuje zajímavou textovou část knihy. Zeměměřický
inženýr, žijící v představách suchopárných čísel a přesných
nákresů, sáhne ve snaze po širším vzdělání po této vědecké
knize, která i pro laika' jest velice zajímavou a poučnou.

Pokud není zeměměřický inženýr začleněn v praxi do ně-
kterých speciálních odvětví, spjatých úžeji s geologií, vystačí
s učebním textem vysokých škol "Geologie zeměměřická".
Vydalo Ceské vysoké učení technické v Praze pro posluchače
zeměměřického inženýrství ve Státním pedagogickém naklada-
telství v Praze, II. vydání 1952, 236 stran, cena brož. Kčs 19,-.
Autor této příručky prof. RNDr J. Stejskal mohl ze svých
zkuš'eností pedagogických a z dříve již zpracované látky,
obsažené v VIII. svazku Velkého illustrovaného přírodopisu
všech tří říší, jež se týká geologie dynamické a stratigrafické,
po případě z látky obsažené v VII. svazku, zpracované prof.
Dr O. Matouškem a týkající se dějin geologie, stavby Země
a vnitrozemské energie, podati ve zhuštěné formě nejdůležitější
části geologie s přihlédnutím k zájmovým oblastem země-
měřického inženýra. Učinil tak systematicky a způsob zpraco-
vání jeví se praktickému inženýru velice vhodným. Omezené
možnosti patrně nedovolovaly doplnění učebnice obrazy a ná-
kresy, které se vysokoškolskému dorostu předkládají a znázor-
ňují v přednáškách. Jistě by autor byl jedním z nejpovolaněj-
ších, který by mohl vydati obsáhlejší příručku na př. troj-
násobného rozsahu, která by byla vydatnou pomůckou inže-
nýrům všech oborů, vyčerpávala by ve zhuštěné formě veškeré
části geologie, obsahovala by v poněkud větší šíři geologii
praktickou, regionální, geomorfologii a nauku o ložiskách
a byla doplněna praktickými ukázkami z geologického mapo-
vání a geologickými mapkami. V dnešní době, která příkládá
neobyčejný význam geologickému průzkumu, byl by zájem
o takto zpracovanou rukověť geologie neobyčejný.

Pro slovenské posluchače zeměměřického inženýrství byla
vydána v rámci vysokoškolských skript Geologia od Dra B.
Zorkovského (vydal Rektorát SVST v Bratislavě ve' Státnom
nakladatelstvu v Bratislavě, 1951,190 str., cena brož. Kčs 12,35),
v které se však projevuje znatelný spěch ve vydávání učebních
textů. Proto má tato příručka některé nedokonalosti, na př.
v úpravě a v náležitém systematickém rozčlenění projedná-
vané látky (stránky mají až trojí číslování, některé listy mají
text po obou stranách, jiné pouze na jedné, obrazy, na které
jest odkazováno v textu, chybějí, chybí seznam literatury,
ačkoliv jest v obsahu. uveden a pod.). Některé omyly nebo
chybné pojetí používaných názvů bude jistě možno v dalších
vydáních opraviti (na př. geoid jako rotační elipsoid odchylný
od matematického elipsoidu). Wi.

Kartografický přehled roč. VI. čís. 1-6 obsahuje článek
Jana Hrůzy Pozemkové úpravy mění mapu, s názornými mapo-
vými přílohami. Z pozoruhodného článku je třeba zvláště pod-
trhnouti odpovědnost provádějících techniků za zajištění dotče-
ných trigonometrických bodů, a to jak v terénu, tak i řádnou
topografií. Autor správně poukazuje na to, že nově vytvořené
pozemkové celky, hony a lány v četných případech nepřed-
stavují ještě definitivní uspořádání plochy dotčené pozemkovou
úpravou, zpravidla v další etapě těchto úprav bude teprve
následovat přebudování nebo nová výstavba cest i vodohospo-
dářských zařízení, jako nových dělitelů družstévní výrobní plo-
chy a družstevního území vůbec. Tím významnější se stává
dotčená otázka zajištění a zachování stávajícich pevných a jíných
bodů v upravovaném území.

Mladý technik roč. VI. čís. 42 má na str. 803 populární
článek a vyobrazení Artanovova automatického nivelátoru,
o němž již přinesly zmínku některé denní listy i rozhlas. Při
této příležitosti upozorňujeme na zprávu o původní Ananovově
konstrukci "planigrafu", který automaticky zakresluje plán pří
pojíždění terénem.
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Normativní hlídka
Směrnice pro inventarisaci rozvahových položek.

(Vyhláška č. 347/1953 Ú. I. částka 140.)
VyWáškou ministerstva financí č. 347/1953 Ú. I. 'ze dne

3. listopadu 1953 byly vydány směrnice pro inventarisaci
rozvahových položek. Upozorňujeme na tuto vyWášku zejména
okresní zeměměřickou službu, která má na starosti vedení
pozemkového katastru a jeho udržování ve stálé shodě se
skutečným stavem. Z vyWášky vyplynou jistě této službě
další nemalé úkoly.
VyWáškou je stanoveno, že všechny hospodářské

organisace - s výjimkou jednotných zemědělských družstev,
bank, státních spořitelen, Státní pojišťovny a První české
zajišťovny - a strojní a traktorové stanice musí provádět
inventarisaci rozvahových položek (hospodářských prostředků)
způsobem stanoveným touto vyhláškou. Hospodářskými pro~
středky jsou především pozemky, na nichž hospodářské
organisace rozvíjí svou činnost. Proto také vyhláška pamatuje
v části označené III. na inventarisaci pozemků. Podle tohoto
oddílu vyWášky se stanoví:
Inventarisace pozemků se provádí zpravidla dokladovou

inventurou, t. j. porovnáním analyňcké, po případě i operativně
technické evidence pozemků s příslušnými doklady (výpisy
z pozemkových knih, pozemnostními archy, mapami a pod.).
V inventurních seznamech pozemků se uvádějí katastrální
čísla a plocha veškerých pozemků patřících účetní jednotce
v rozčlenění podle jednotlivých druhů pozemků (role, luka.
zahrady, lesní půda a pod.), při čemž se samostatně vykazují
pozemky.pronajaté.
Pozemky najaté nebo účetní jednotkou z příkazu spravované

se uvádějí ve zvláštním inventurním seznamu obdobným způ-
sobem jako pozemky vlastní.
Je zcela přirozené, že všechny. tyto údaje o pozemcích může

poskytnout jen dobře vedený a udržovaný pozemkový katastr,
který je zobrazením, soupisem a popisem veškerých pozemků
na území našeho státu. St.

Náhrady cestoVních výdajů při měřických pracich v poli.
(Sb. ob. pro KNV poř. č. 521/1953.)

Oběžníkem pro KNV poř. č. 521/1953 ze' dne 28. listopadu
1953, o náhradách cestovních a jiných výdajů v případech, kde
jde o vnější pracovní výkony, které patří k pravidelným pracov-
ním úkolům zaměstanců a o vymezení okruhu pracovníků byly
v odst. 12 až na další upraveny také předpisy pro zaměstnance
provádějící zeměměřické práce v poli.
V tomto odstavci je stanoveno:
Pro zaměstnance provádějící .zeměměřické práce v poli, hos-

podářsko-technickou úpravu pozemků a podobné práce, bude
v nejbližší době vydána zvláštní úprava snížených náhrad. Do
té doby poskytujte .těmto zaměstnancům, ať jde o zaměstnance
zemědělských referátů nebo referátů pro výstavbu, t. zv. měřické
paušály podle oběžníku poř. č. 548/1949 Sb. ob. pro KNV.
ZaměstII!mci, kteří se z uvedených prací denně vracejí, obdrží
místo n•.:řického paušálu, ať jde o práce ve vzdálenosti do
12 km nebo přes 12 km, náhradu prokázaného jízdného, ces-
tovní paušální náhradu v poloviční výměře (2,50 Kčs) a stravné
ve výměrách podle § 38 odst. 1 písmo b) vyhlášky Č. 480/1950
Ú.1. I ve znění vyWášky č. 72/1952 Ú.1. St.

Porušováni drážnich hranic při zemědělských
pracich.

Ministerstvo zemědělství svým výnosem ze dne 11. května
1953 pod Č. 47 113/53-A IV/7 HS JZD provedlo opatření, aby
KNV upozornily ONV a JZD v kraji na důsledné dodržování
ochrany drážních pozemků.
Při hospodářsko-technických úpravách pozemků i při ob-

dělávání pozemků jednotnými zemědělskými družstvy a stroj-
ními stanicemi dochází velmi často k porušování Pranic ČSD.
Železniční pozemky jsou zabírány bez vědomí a souWasu
ČSD a mezníky, které v mnoha případech jsou současně měřic-
kými body pro veřejné vyměřování a mapování, jsou vyorávány
a poškozovány.
Je proto povinností národních výborů a pracovníků JZD

i STS oznamovat provádění HTÚP v sousedství drah pří-

slušným správám drah, aby vyslaly zástupce k projednání
otázek, dotýkajících se zájmů železnic. Bude-li třeba při
obdělávání zcelených pozemků odstranit překážku se strany
drážních pozemků, nebo bude-li nutno provést úpravu nových
hranic mezi JZD, ČsSS, ČSL a ČSD, dojde-li k poškození
nebo byl-li vyorán neopatrností mezník drážního pozemku, je
nutné oznámit to příslušné správě drah.
Čs. státní dráhy nemají zpravidla námitek proti odstupu

pozemků, jsou-li s Wedíska provozního postradatelné. Při těchto
jednáních mohou být řešeny i otázky vylučování úrovňových
křižovatek komunikací s dráhou, a to tak, jak to vyžaduje
bezpečnost železniční i silniční dopravy.
Při zjištění nových případů porušování hranic železničních

pozemků bude ministerstvo železnic nuceno použíti trestních
sankcí a provésti obnovu omezníkování na účet toho, kdo jeho
porušení zavinil. Ing. Jelinek Ed.

Výkonové normy pro práce zeměměřické a kartografické
z roku 1953.

(Sb. ob. pro KNV poř. č. 524/1953.)
Ministerstvo stavebnictví vyWásilo oběžníkem pro KNV

poř. č. 524/1953 Sb. ob. pro KNV s platností od 1. října 1953
"Jednotné výkonové normy pro zeměměřictví a kartografii". Pro-
váděcí předpisy vztahující se k výkonovým normám vyhlášené
oběžníkem pro KNV poř. Č. 72/1952 Sb. ob. zůstávají až na
některé menší změny v platnosti.
Jednotné výkonové normy zahrnují tyto pracovní úseky:
A Astronomie a gravimetrie; .
B Triangulace;
C Nivelace vyšši přesnosti;
D Geodetická evidence a geodetické výpočty;
E Mapování topografické a fotogrametrické;
F Kartografie;
G Reprodukce;
K Určování zhušťovacích bodů a polygonisace;
L Vyhotovení map větších měřítek a písemného operátu;
M - Výškopisné měření větších měřítek;
N Práce průmyslově-technické;
O - Udržování katastrálního operátu;
R - Státní mapa 1 : 5 000 - odvozená.
Jednotné výkonové normy jsou výsledkem mnoha1etých zku-

šeností a statistických dat prověřených krajskými normovacími
komisemi a zástupci socialistického sektoru. Budou podkladem
pro vypracovávání reálných plánů výkonů vzeměměřictví a
kartografu a jsou podkladem socialistického odměňování práce
i základem pro dalši rozvoj socialistického soutěžení.
Normy jsou uspořádány tak, že v prvním sloupci je desetinné

označení normy začínající od nuly pro každý pracovní úsek.
Základní pracovní výkony jsou seřazeny v každém úseku podle
technologických postupů a označeny základním číslem. Zá-
kladní výkon je rozložen do podrobnějších výkonů. U každého
základního nebo podrobného výkonu je uvedeno složew normo-
vaného pracovního oddílu. Kvalifikace je vyjádřena v podsloupci
písmenami P, T, F. P značí projektant (zeměměřický inženýr),
T značí technik, Ts starší technik, Tm mladší technik, F značí
figurant. Početní složení měřického oddílu je uvedeno v druhém
podsloupci. V dalším sloupci je uvedeno pojmenování měrné
jednotky. V pátém sloupci je uvedena číselná hodnota normy
v různých stupních obtížnosti ve formě zlomku, v jehož čitateli
je čas potřebný na zpracování jedné měrné jednotky, ve jmeno-
vateli pak denní výkon za 8 pracovních hodin v měrnýchjed-
notkách. Součin čitatele a jmenovatele je roven 8.
Normy jsou vypracovány velmi pečlj.vě a s odpovědností

zeměměřičům vlastní a stanou se jistě nástrojem k dalšímu
zvyšování produktivity zeměměřické a kartografické práce. Je
jen třeba zachovávat při vší naší práci meze dovolených od-
chylek. Zvýšení výkonu nesmí být na úkor kvality výrobků.
Zvyšování výkonu nesmí se stát jen a jen prostředkem k dosa-
žení vyšší odměny. Toho si musí být vědomi všichni a zvláště
pak pracovníci technické kontroly, na nichž leží odpovědnost
za to, že odevzdávané práce budou kvalitně provedeny. Platnost
těchto norem je omezena do doby, než budou vydány a schvá-
leny nové prováděcí předpisy. Normy budou dále podrobeny
prověrce a bylo by si přáti, aby poté vyšly tiskem. St.
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Rozmanitosti
Zpráva o společné konferenci vedoucich pracovníků
oboru geodesie a kartografie, konané dne 30. prosince
1953.
Usnesením vlády ze dne 23. prosince 1953 bylo schváleno

vládní. nařízení č. 1/1954 Sb., o zřízení Ústřední správy
geodesle a kartografie. S obsahem tohoto usnesení a vládního
nařÍZeni bylo třeba urychleně seznámit vedoucí pracovníky
oboru geodesie a kartografie, kteří byli svoláni do Prahy na den
30. prosince 1953 ke společné konferenci.
Opatření vlády bylo přijato konferencí s velkou pozorností

a uspokojením. O nové organisaci oboru geodesie a kartografie
přednesl s. Ing. Jaroslav Průša referát, ve kterém seznámil
všechny účastruky konference s průběhem jednání, které bylo
vedeno zeměměřickým odborem ministerstva stavebnictví od
poslední společné porady konané ve dnech 18. a 19. června 1953
v Praze. Ve svém referátu podI:obně seznámil účastníky kon-
ference s obsahem vládního nařÍZení, které vejde v platnost
dnem vyhlášení. V dalším pojednal o organisačních věcech a
seznámil přítOIpné zejména s organisační strukturou orgánů,
kterými bude Ustřední správa geodesie a kartografie provádět
svou působnost. Jsou to jednak celostátní ústavy:

Výzkumný ústav geodesie, topografie a kartografie v Praze,
Geodetický a topografický ústav v Praze,
Kartografický a reprodukční ústav v Praze,
Geodetický, topografický a kartografický ústav v Bratislavě,

a jednak oblastní ústavy geodesie a kanografie
v Praze, Plzni, Liberci, Hradci Králové, Ceských Budějovicích,
Brně, Opavě, Bratislavě, Žilině a Košicích.
Na Slovensku bude Ústřední správa geodesie a kartografie

vykonávat svou působnost prostřednictvím Správy geodesie a
kartografie na Slovensku.
V dalším zdůraznil s. Průša velikou odpovědnost, kterou usne-

sením ze dne 23. prosince 1953 vložila vláda na vedoucí pra-
covníky oboru geodesie a kartografie, kteří jsou nyní plně od-
povědni za plnění všech úkolů. Upozornil i na obtiže, s nimiž
se setkáme a na to, jak tyto obtíže bude třeba odstraňovat.
O organisaci oblastních ústavů geodesie a kartografie refe-

roval velmi podrobně s. Ing. Viktor Hart!. Ve svém referátě
probral dosti podrobně i náplň jednotlivých útvarů oblastního
ústavu a dal tak základní linii k další činnosti vedoucím funkcio-
nářům těchto ústavů.
.V diskusi, která se rozvinula, byly účastníky konference vzne-

seny velmi cenné připomínky a dotazy, které budou předmětem
dalších jednání a opatření Ústřední správy geodesie a karto-
grafie. K návrhu účastníků byli tito seznámeni i s podrobnou
organisací vlastní Ústřední správy geodesie a kartografie.
O plánování v n<>véorganisační formě oboru geodesie a

kanografie podal referát s. Ing. Vladimír Brázda. O věcech
rozpočtových, materiálně technickém zásobování a přípravě
platových úprav hovořili příslušní referenti zeměměřického
odboru ministerstva stavebnictví.
V dalším referátu poděkoval s. Ing. Bohumil Volfík za

usilovnou práci s. Průši, konanou v zájmu oboru geodesie
a kanografie a vytyčil vedoucím pracovníkům konkretní orga-
nisační úkoly, které vyplývají z vládního usnesení, z.:jména
v souvislosti s vyčleněním zeměměřických oddělení národních
výborů dnem 1. 1; 1954, pokud jde o personál, užívané investice
a zařízení.
Potom ve svém referátu zdůraznil zatímním ředitelům a jejich

zástupcům důležitost jednání s představiteli národních výborů,
s nimiž musí být i nadále trvale udržován ten nejlepší poměr
jako s představiteli vlády v krajích a okresích.
Stejně tak je třeba, aby v závodech n. p. Geometra proběhla

postup~ě likvidace a začleněním do orgánů Ústřední správy
geodesle a kartografie v oblastech a sídlech okresních měřic-
kých středisek byla vytvořena jednotná struktura uvnitř i na-
venek.
V závěru pak naznačil s. \;o1flík nejbližší úkoly ~ provedení

vládního nařÍZení o zřÍZení Ustřední správy geodesie a karto-
grafie, k jejichž splnění bude pomáhat písemná dokumentace
směrnic ve Sbírce oběžníků Ústřední správy geodesie a karto-
grafie. .
V následujícím jednání se rozvinula velmi široká diskuse vy-

plývající ze zhuštěného a velmi obsažného referátu s. Volfjka,
zejména pak ze starosti o správné splnění vytčených úkolů.
Otázky probírané v diskusi: zajištění, finančních prostředků,
delimitaci rozpočtu, fakturace prací, převod zaměstnanců, kteří .

po 1. 1. 1953 přešli na jiná pracoviště než zeměměřická, vztah
a spolupráce s lidovou správou, správní poplatky a jejich nahra-
zení fakturací, práce pro obranu, pro zastavovací plány, doto-
vání okresních měřických středisek pracovníky, vyčlenění per-
sonálu, zajištění plynulého přechodu do nových poměrů, ne-
přerušení výroby mapových děl, zajištění potřebných mzdo-
vých fondů, inventarisace strojů, přístrojů a pomůcek, kreslicího
materiálu, tiskopisů, odborných publikací, instrukcí a návodů,
kancelářského zařízení, zajištění výrobních plánů, mzdové
fondy, neosobní fondy, topografické mapování 1 : 5000, výběr
kádrů pro fotogrametrii, systemisace, zálohy cestovních vý-
dajů a jiné důležité věci, byly dostatečně objasněny a budou
jistě řešeny nejbližšimi opatřeními Ústřední správy geodesie
a kanografie.
Návrh, aby byl generálu armády Dr Alexej ovi Čepičkovi,

I. náměstku předsedy vlády a ministru národní obrany, odeslán
děkovný dopis za podporu, kterou poskytoval v průběhu jed-
nání při Vytváření nové organisace geodesie a kartografie, se
setkal s nadšeným souhlasem všech přítomných, kteří se v do-
pise zavázali, že úkoly, které budou oboru geodesie a karto-
grafie uloženy, čestně splní.
Soudruhem Průšou bylo dále tlumočeno ujištění ministra

rpístniho hospodářství Dr Josefa Kyselého, jemuž je
Ustřední správa geodesie a kartografie přímo podřízena, že
organisace, tak jak byla vládou schválena, bude s jeho strany
plně podporována. I. toto sdělení bylo přítomnými vzato
s uspokojením na vědomí. V dalším byla konference informo-
vána o předběžných personálních opatřeních, která byla přijata
rovněž s uspokojením.
Příspěvek s. Ing. Vladislava Sachunského, který násle-

doval, vyzněl v tom smyslu, aby diky straně a vládě byly vy-
jádřeny konkretním způsobem, Rozvinutim socialistického sou-
těžení k X. sjezdu Komunistické strany Československa a vy-
tvořením nejlepších podmínek pro rozvoj socialistického sou-
těžení nejlépe vyjádříme vděk za novou organisaci oboru geo-
desie a kanografie zajišťující jeho další vývoj.
Poděkováním s. Průši všem spolupracovníkům za jejich obě-

tavou práci při zajišťování úkolů oboru geodesie a kartografie
a Písní práce byla byla konference zakončena. St.

Dálkové studium zeměměřické .
Vládním usnesením ze dne 11. XI. 1952 byly zavedeny mimo-

řádné způsoby studia na vysokých školách pro pracovníky
schopné dalšího růstu, kteří chtějí dosáhnout vysokoškolské
kvalifikace bez přerušení svého zaměstnání. V oboru zeměmě-
řického studia bylo zřÍZeno dálkové studium. .
1. Organisace studia. Dálkové studium pro posluchače v čes-

kých krajich organisuje a řídí děkanát zeměměřické fakulty,
Praha I, Husova 5; pro posluchače ze slovenských krajů ústav
dálkového studia při Slovenské vysoké škole technické v Brati-
slavě. Studijní práci studentů budou řídit kromě zmíněných
vysokých škol i konsultační střediska na př. v Brně, Ostravě a
jiných krajských městech, bude-li v kraji dostatečný počet zá-
jemců a vhodní učitelé.

2. Délka studia: studium trvá 6 let (12 semestrů) a je zakon-
čeno závěrečnou zkouškou a obhájením diplomové práce. Před-
chozí studium na témž nebo příbuzném oboru může být za-
počteno. Studium se dělí na základní (prvních 6 semestrů)
a odborné (dalších 6 semestrů). Studijní rok trvá 10 měsiců
(od 15. září do 15. července).

3. Učební plán. V základním studiu jsou tyto studijní před-
měty (čísla značí semestry): společenské vědy (1-6), ruština
(1-4, po případě méně, prokáže-li student schopnost pře-
kládat odbornou literaturu), matematika (1-4), deskriptivní
geometrie (1-3), fysika (2, 3), geodesie (4, 5, 6), topografické
kreslení (1), geologie (6), numerické a grafické počty (5),
vyrovnávací počet (5, 6). V odborném studiu je volitelná jedna
ze tří specialisací: geodetická (mapování v terénu, vyměřování
pro inženýrské stavby, vyšší geodesie a geodetická astronomie),
kartografickri (mapování v terénu, zeměpis, sestavování map
všech druhů a měřítek, reprodukce a' tisk map), pozemkových
úprav (mapování v terénu, zemědělská výroba, meliorace, pří-
prava a provádění pozemkových úprav). Podrobný učební plán
byl zaslán školským referátům (IV) všech KNV a vedením
zeměměřické služby v krajích, po případě bude ~ poslucha-
čům při zápisu.
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4. Přijimáni posluchačů se děje jedině na konciškolniho roku
(květen-červen) pro školní rok příští. Uchazeči nebo závod
si vyžádají od pražské fakulty nebo bratislavského ústavu
(viz odst. č. 1) přiWášky a kádrové dotazníky, které vyplněné
odešlou tamtéž do 30. dubna. Do dálkového studia vysílají zá-
vody (pracoviště) posluchače, kteři mají dobrý poměr k práci,
kladný poměr k lidově demokratíckému zřízení a jsou oddáni
myšlence budování socialismu.
. 5. Přijimacl podminky. Podmínkou pro přijetí do dálkového
studia je
a) úspěšná maturita na výběrové škole III. stupně (gymnasiu,

vyšši odborné škole zeměměřické). (Uchazeči bez maturity
jS()Upřijímáni jen zcela výjimečně. Podmínkou je aspoň
pětiletá zeměměřícká praxe, žádost o sv<;>leníministerstva
školstvi, s doklady, že si osvojili znalost učiva výběrové
školy III. stupně. Žádost adresovaná ministerstvu Školství,
se podá hned s přihláškou ke studiu a zašle vysoké škole);

b) řádný pracovní poměr na některém zeměměřickém praco-
višti s absolvováním měřických prací v terénu. Později pro
přijetí do specialisace kartografické nebo pozemkových úprav
se mimo to vyžaduje zaměstnání v oboru těchto speci:disací.
O případných výjimkách rozhodne na zvláštní žádost děkan;

c) doporučení vedení závodu a závodní rady pracoviště (u vo-
jenských osob v činné službě ještě povolení ministersvta
národní obrany);

d) splnění základní slúžby 'vojenské (u Odvedených) ;
e) úspěšně vykonaná přijímací zkouška u přijímací komise.
Uchazeči, kteří v době okupace studovali na německých vy-

sokých školách nebo byli ze studia vyloučeni z důvodů kádro-
vých nebo prospěchových, mohou býti přijati jen se svolením
Irtinisterstva školstvÍ. Musi poslati žádost adresovanou minister-
stvu školstvi, doloženou posudkem a doporučením vedení zá-
vodu a závodní rady ROH, což vše přiloží k přihlášce a zašlou
vysoké škole..
6. Přijimacl zkouška se koná na písemné pozvání během kvěma

nebo června, ze středOŠkolskématematiky a fYsiky.Rozhovorem
se zjišťuje i občansko-politický profil uchazeče. Pomocné opa-
kovací kursy jsou organisovány na jedenáctiletkách (informace
dají IV. referáty ,KNY).
Přijímací zkoušku nemusí konat uchazeči, kteří již dříve

studovali na vysoké škole téhož nebo příbuzného oboru a ne-
přerUšili studium na dobu delší než 1 semestr. Podají pouze
žádost o přestup, adresovanou děkanství, doloženou potvrzením
své vysoké školy, že vystoupení řádně ohlásili a že dotyčná
vysoká škola nemá námitek proti přestupu do dálkového studia.
Uchazeči s delším přerušením studia musí konat' přijímací
zkoušku. .' ..
7. Zápočet dřívějšiho vysokoškolského studia. Zkoušky z před-

mětů dálkového studia se uznajl a převedení do vyššího ročníku
se provede za podmínek, že
a) zkoušky byly vykonané s prospěchem aspoň velmi dobrým,
b) od data zkoušek neuplynula doba delší 3 roků, /
c) referenti příslušných kateder (nové vysoké školy) dopo-

ruči uznání. '
K tomu. podá uchazeč po přijeti do dálkového studia žádost

a doloží ji výkazem o studiu a vysvědčením.
8. Způsob studia. Dálkové studium je individuální domácí

studium z učebnic, skript nebo jiné vhodné literatury, které

je řízenO a' kontrolováno na vysoké škole nebo v konsultačním
středisku. Student navštěvuje sobě určené středisko jednou za
14 dní (zpravidla v sobotu), kdy po dobu 8 hodin je ve styku
s učiteli (přednášky, konsultace, cvičení). Rozsah cvičení se
individuálně upraví podle posluchačovy dřívější praxe. Tento
pravidelný styk se školou je povinný a je kontrolován. I mimo
tuto dobu si mohou posluchači .vyžádat mimořádné konsultace.
Posluchači mají nárok na 50% slevujizdného k jízdám do kon-
sultačního střediska .
Při návštěvě střediska se dostává posluchači vysvětlení látky,

pokyny ke studiu, zadání domácích prací (cvičení); posluchač
dále odevzdává vykonané práce a po případě koná plánované
kontrolní testy.
V době od 1.-15. července (po případě v době jiné) vyko-

nají posluchači souborné (i vícedenní) cvičení v terénu nebo
laboratořích, pakliže je nelze započíst z praxe. Také se v té
době mohou konat semináře s celodennim vyučováním. Účast
je povinná.
Na konci 'semestru (nejpozději až do dne ukončení následu-

jícího semestru) se konají zkoušky a zápočty. Podmínkou je
splnění všech domácích prací, cvičení a kontrolních testů.
9. Povinni)sti závodů vůči studentům dáklového studia: úprava

nezkrácené pracovní doby k umožnění návštěvy konsultačního
střediska, ulehčení v mimopracovních povinnostech, kontrola
studia, pracovní volno v den konání zkoušek, po případě bez-
platnou dovolenou (s udělením studijního stipendia) na dobu
14 dní seminářů a souborných cvičení, jestliže tato nepřesáhne,
spolu s normální dovolenou 30 dní.
Závod· může odvolat studenta z dálkového studia na návrh

vysoké školy (neplní-li povinnosti vůči vysoké škole) nebo
z rozhodnutí vedení závodu (neplní-li řádně své povinnosti
vůči závodu).
V závěru' zdůrazňujeme, že vysokoškolské dálkové studium

není žádné úlevové studium. ZlIPočísti lze jen některá cvičen!,
jestliže student prokazatelně si osvojil jejich provádění v praxi.
Požadavky na znalost látky jsou stejné jako ve studiu normál-
ním. Nesoorně si dálkové studium vyžádá velkého pracovního
vypětí, silné vůle a pevného zdrav!; doporučuje se činit roz-
hodnut! až po dobrém uváženÍ.
Návrh. učebniho plánu dálkového studia zeměměřického inže-

n.ýrstvi na zeměměřické fakultě v Praze.
Podminky přijeti: Kromě ostatnleh podmínek, stanovených

obecnými směrnicemi MVS z 19. V. 1953 je
nutné zaměstnání v zeměměřické službě a
měřická praxe v terénu.

Základni plán: Společné základní studium: 6 semestrů, spe-
cialisace 6 semestrů.

Počet hodin přibližně odhaduje počet hodin studia týdně
anebo počet hodin konsultací měsíčně. Nemá se příliš lišiti od
čísla 16. (konsultace se uděluji vždy ob jednu sobotu v rozsahu
8 hodin; školní rok trvá od 15. IX. -15. VII.'
Theoretické předměty jsou poměrně vlee dotovány (počtem

hodin i rozvrhem základního studia na 6 semestrů) než před.
měty praktické, protože zde posluchači již budou míti zkuše-
nosti z praxe a nebudou tolik konsultací nebo času ke studiu
potřebovat. - Předměty marx-Ieninismus, matematika, des·
kriptivní geometrie a fysika byly upraveny stejně jako u studia·
inž. stav.; v těchto předmětech mohou býti stejní konsultanti
pro posluchače obojího studia.

_I ..

I I 1 I ISemestr 1 2 3 4 5 6

Marx-Ieninismus .
t""; _.-~_, "li ;,"""""l

1 1 1 z 1 1 d 1 1 z 1 1 d 1 1 z ;1 1 d 6 6
2 Ruský jazyk*) - 2z - 2z - 2z - 2z - ~ ,- - - 8
3 " Matematika 3 3z 3 3d 2 3z 2 3d - - - - 10 12'
4 Deskriptivní geometrie 1 2z 2 2d 1 2d - - - - - .- 44 6
5 Fysika " '. ,- - 2 1 z 3 2d - - - - - - 5 3
6 Geodesie ; - - - - - - 3 4z 3 4d 3 4z 9 12
7 ' Topografické kreslení . 1 2 z· - - - - - - - - - - 1 2
8 Geologie a.morfologie. - - - - - - - - - - 2 1 d 2 1
9 Numerické a grafické -počty - - - - - - - - 2 2d - - 2 2
10 Vyrovnávací počet ; - - - - - - - - 2 1 z 2 2d 4 3

I 610 I 8 93d 7102d I 6102d 8 82d I 8 ff 3d.' 43 55
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I Semestr J 7 8 9 10 I 11 I 12 II

J Geodesie . . .. 2 3d - - - - - - - - - - 2 3
2 Základy les., zeměd. a meteorologie . 2 1 z - - - - - - - - - - 2 1
3 Fotogrametrie 3 2z 2 2d - - - - - - - - 5 4
4 Mapováni . - - 3 3d - - 2 2d - - - - 5 5
5 Vyššl geodesie, . . . . - - - - 2 3d 2 2d 2 2d - - 6 7
7 Základy inž. stavitelství . - - 3 3d - - - - - - - - 3 3
8 Základy pozemniho stavitelstvl . 1 2d - - - - - - - - - - 1 2
9 Kanografie - - - - - - 2 2d 2 2d 2 2d 6 6

10 Geodetická astronomíe - - - - 2 2d 2 2d - - - - 4 4
11 Geofysika· . - - - - 2 2d - - - - - - 2 2
12 Inženýrská geodesie. - - - - - - - - 2 3z 2 3d 4 6
13 Konstrukce geodetických strojů. - - - - - - - - - - 1 2z 1 2
14 Akustické a radioelektrické zaměřováni. - - - - - - - - 1 1 z - - 1 1
15 Organisová'ni a plánováni geodetickýc:.h

prací , - - - - - - - - - - 2 2d 2 2

I I 8 8 2d I 8 8 3d I 6 7 3d I 8 8 4d I 7 8 2d I 7 93dl 44 48

Semestr I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 I 12

1 Kartografické kresleni - - - 2 - - - - - - - - 2
2 Geodesie (jako lIa) . 2 3d - - - - - - - - - - 2 3
3 Fotogrametrie , 2 2z 1 2d - - - - - - - - 3 4
4 Vyšší geodesie . 2 2d 2 2d - - - - - - - - 4 4
5 Fysický zeměpis - - - - 5 2d - - - - - - 5 2
6 Základy zemědělství, lesnictví a meteo-

rologie 2 1 z - - - - - - - - - - 2 1
7 Mapování. - - 4 4d - - - - - - - - 4 4
8 Sestavováni map . - - - - - - - - 7 9d - - 7 9
9 Chemie, - - - - 3 2d - - - - - - 3 2

10 Fotoreprodukce - - - - - - 2 3d - - - - 2 3
11 Matematická kanografie . - - - - 2 2 2 2d - - - - 4 4
12 Politický a hospodářský zeměpis - - - - - - 4 3d - - - - 4 3
13 Všeobecná polygrafie - - -- - - - - - - 2 2d 2 2, 14 Zvláštní mapy , . , , . . , , . . . . - - --o - - - - - - - 2 3d 2 3
15 Organisace a plánováni kanografické vý-

roby - - - - - - - - - - 2 3d 2 3

I I 8 82dl 7103d 10 6 2d I 8 83d 7 9 Id I 6 83dl 46 49

**) 2ádoucí je praxe v civilnlm nebo vojenském kanografickém ústavě,

II. c) SpeciaUsace pozemkových úprav.***)

Semestr 7 8 I 9
1

10 I 11 12 ,

1 Geodesie (jako lIa), . . 2 3d - - - - - - - - - - 2 3
2 Fotogrametrie (jako lib). 2 2z 1 2d - - - - - - - - 3 4
3 Topografie - - - - - - - - - - 2 2z 2 2
4 Reprodukce map , - - - - - - - - 1 2z - - 1 2
5 Mapováni a evidence půdy. - - - - - - 4 3d - - - - 4 3
6 VyššI geodesie a matematickákartografie - - 2 2d 3 3d - - - .....; - - S '5
7 Geodetická astronomíe ageofysika - - - - - - - - 2 2d - - 2 2
8 Ekonomie zemědělské výroby - - - - - - - - 2 1 d - - 2 1

·9' . Půdoznalství, ", 3 2 d - - - - '- - .--" - - - 3 2
H> Meteorologie. . , . . lid - - - - - - - - - - 1 1
11 Zemědělská meliorace ; .- - - - - - 4 3d - - - - 4 3
12 Zemědělská vYroba. , , . - - 5 4d - - - - - - - - 5 4
13 Mechanisace a elektrifikace. - - - - 2 2d - - - - - - 2 2
14 Lesnl meliorace - - - - - - 1 1 z - - - - 1 1
15 Organisace soc, zemědělských závodů - - - - 2 2d - - - - - - 2 2
16 Zemědělské stavby - - - - 1 1 z - - - - - - 1 1
17 Zemědělské a družstevni právo . - - - - - - - - - - 2-d 2 -
18 Výstavba cest - - - - , - - - - - - 1 1 d 1 1
19 Pozemkové' úpravy - - - - - - - - 3 3z 4 4d 7 7

'\ I 8 83d 8 83dl 8 83d 9 72d 8 82d 9 73d 50 46
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