


-'Vyhlášení tematických úkolů- USGK a soutěže na jejich vyřešení
526:331.876 (437)

Vyhiášení plánu tematických úkolů pro zlepšovatele a vynálezce v oboru geodesie akartografie na období 1958- .
1959 a vypsání soutěže na jejich vyřéšení. Soutěžní podmínky.

Historický XI. sjezd Komunistické strany Česko- píchnuté na koordinátografu je třeba ručně spojovat.
slovenska vytyčil program dovršení socialistické vý- Tuto práci vykonává pomocník vyhodnocovatele a
stavhy v naší vlasti, stanovil ve svém usnesení úkoly, k jejímu provedení je nutné ustavičně přerušovat
jak rozvíjet výrohní síly na podkladě nejvyšší tech- vyhodnocování. Tím vznikají značné časové ztráty
niky, jak dosáhnout dalšího růstu efektivnosti česko- a nežádoucí prostoje vyhodnocovacích strojů.
slovenského hospodářství na podkladě podstatného Požadavek zlepšení:
zvýšení společenské produktivity práce a snížení Navrhnout k zjednodušení kresličských prací
vlastních nákladů, a ohrátil se ke všem pracujícím u koordinátografu stereoplanigrafu takové zařízení
Československé repuhliky s výzvou, ahy upevňovali neho ltletodu, které hy
hohatství síly své ,země, jak to ukazuje jasný pro- a) umožnily mechanické spojování jednotlivých hodů
gram i velký cíl.Ukoly stanovené sjezdem, které se na koordinátografu; ,
staly vlastními všem našim pracujícím, staly se h) ušetřily pomocníka vyhodnocovatele při zachování
i úkoly našich zlepšovatelů a vynálezců. předepsané kvality vyhodnocení;
Vynálezecké a zlepšovatelské hnutí, které již c) zkrátily neho ~alespoň zaéhovaly ,čas nutný pro

v minulosti přineslo našemu národnímu hospodářství vyhodnocení;
velké hodnoty, pomáhá čím dál více při plnění našich d) hyly jednoduché, levné a pokud jde o přídavné
smělých úkolů. Důležitou pomocí celému hnutí, které mechanické zařízení též snadno montovatelné a •
na rozdíl od dřívější živelnosti, kdy každý novátor . takové, ahy nepřekáželo provozu stroje.
se zahýval ze svého hl~diska nejláka,vějším pro~lé- Za komplexní vyřešení odpovídající uvedeným pod-
~em b?z ohledu ~~ n~lehav9st proh~e~u ': ~ledIska mínkám a doplněné případně funkčním modelem
n~rod~~lO hos~o~arst;I, s~al? se uvs.~ernovam ~ orga- neho prototypem' je stanovena zvláštní odměna
ms~va~n ,hnutI, ~eh~z ne}vy~azneJsI f~::r,n0u J~ ~y- Kčs 4000,-. Kromě toho hudou poskytnuty ná-
~l~so;am tematlCkych ukolu a soutezI na JejIch hrady za všechny předložené funkční modely nebo
resem... , . 'o v, 'v, prototypy odpovídající uvedeným podmínkám, hez
~ ~rIt1cke~o !ozh,oru ovysledk~,dnve vyhlase~y~h ohledu na odměnění příspěvků.

pl,anu tematIck~ch ukolu a ~0U:~ZIv resvort~~ kn~lC- Podrohnější informace a pomoc řešitelům poskytne
~eho ~o~nocv~m ~edostatku pn vylrlasova~l .pl~nu Ústřední správa geodesie a kartografie - s. Ing.
I soutežmm nzem vyplynula nutnost pozmemt Jak Skl 'dal Kostelní 42 Praha 7 - Holešovice tel. 774-41.
L! 'I' h h v, I' . k' h 'k a" ,forma nI a o sa ovou cast panu tematIc yc u 0-
Jů, tak zejména soutěžní podmínky. Všichni naši
zlepšovatelé a vynálezci jistě uvítají nová ustano-
vení, zvláště zrušení anonymity soutěže a určení
informátora pro každý úkol, která jim usnadní vy-
tváření ko1ektivů řešitelů a odstraní isolovanost
zlepšovatelů. Kolektivy hudou mít práci s řešením
jistě usnad_něnou a hudou mít možnost snáze
dojít ke komplexním řešením, zatím co jednot-
livci končili dosud na dílčích řešeních.
Ústřední správa geodesie a kartografie vyhlašuje

proto podle_ustanovení zákona č. 34/1957 Sh. o vy-
/nálezech, ohjevech a zlepšovacích návrzích a p:ráv-
ních předpi~ů podle něho vydaných tento plán tema-
tických úkolů pro zlepšovatele a vynálezce v ohoru
geodesie li kartografie na ohdohí 1958/1959 a soutěž
na vyřešení jednotlivých úkolů plánu.

Seznam tematických úkolů na období
1958/1959

1. Zjednodušení kresličských prací u koordjnátografu
stereoplanigrafu. /

Dnešní stav a jeho nedostatky: h)
,Při fotogra:mmetrickéIll vyhodnocování map vel-

kých měřítek vyhodnocuje se polohopis z fotograní- c)
metrickýc~ snímků bodově. Body polohopisu vy-

2. Revise správnosti určení vlicovacÍch bodu.

Dnešní stav a jeho nedostatky:
Při fotogrammetrickém vyhodnocování jsou zji~ťo-

vány četné chyhy v určení vlicovacích hodů, které
jsou způsoheny mimo jiné též jejich nesprávnou iden-
tifikací. Tyto chyhy se projevují až při vyhodnoco-
vání, způsohují tak časové ztráty a mohou zavinit
i chyhné vyhodnocení, zejména u okrajových dvojic
(kde není styk). Zjištěné chyhy odstraňují se přímo
při vyhodnocování tím, že se provede kontrola vý-
počtu a new-li chyha ve výpočtu, ,určí se hod foto-
grammetrkky a ověří se ze sousedních dvojic. Tento
způsoh zaviňuje prostoje jak vyhodnocovacích strojů!
ták i pracovníků. -
Požadavek zlepšení:'
Navrhnout způsoh revise ~správnosti vlicovacích

hodů (nejl~pe početní neho graficko-početní), kte-
rý hy. .
a) spolehlivě zjišťoval chyhně určené vlicovací hody

před jejich použitím při vyhodnocování;
nespotřehoval více času než kolik tvoří dosavadní
prostoje;
nevyžadoval užití universálních strojů J;lrvníhQ
řádu.
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Za komplexní vyřešení obsahující podrobnou tech-
nologii a případně i zprávu o zkouškách provedených
navrhovatelem je stanovena zvláštní odměna Kčs
1500,-. .
Podrobnější informace a pomoc řešitelům poskytne

Ústřední správa geodesie a kartografie - s. Ing.
Skládal, Kostelní 42, Praha 7 - Holešovice, tel. 774-41.

3. Signalisace bodů pro fotogrammetrické vyhodnocení
ve velkých měřítkách.

Dnešní stav a jeho nedostatky:
- Při fotogrammetrickém vyhodnocování velkých
měřítek je nutné signalisovat před náletem všechny
geodeticky určené pevné body a podrobné body.
· Signalisace těchto bodů pro malá měřítka nebyla
nutná, zatím co pro velká měřítka je nevyhnutelná.
Dosud zkoušené způsoby signalisace jako vápnem
· a cementem nebo stříkaným dehtovým papírem plně
nevyhovují. U prvého způsobu je třeba signály po
,dešti obnovit, li druhého jsou signály snadno od-
stranit;elné.
Požadavek zlepšení:
Navrhnout takový způsob signali,sace pevných a

podrobných bodů před nalétáním, který by zaručo-
val, že
a) signály budou levné, jednoduché, lehké, trvanlivé;
b) jejich umístění na bodě bude snadné a rychlé;
c) budou snadno přenosné nebo snadno zhotovitelné

přímo na bodě.
Za komplexní vyřešení odpovídající uvedeným pod-

mínkám a doplněné podle potřeby vzorem nebo vzor-
kem je stanovena zvláštní odměna Kčs 1000,-.
Podrobnější informace a pomoc řešitelům poskytne

Geodetický a topografický ústav - s. Ing. Velinský,
Kostelní 42, Praha 7 - Holešovice, tel. 774-41.

4. Revise sestaveného fotoplánu.

Dnešní stav a jeho nedostatky:
. Z překreslených leteckých snímků se sestaví fo-
toplán. V takto sestaveném fotoplánu nejsou všech-
ny polohopisné body. zobrazeny se stejnou přesnos-
tí, protože přesnost je závislá jednak na převýšení
a jednak na pracovním středu sníml{.u. Směrnicemi
pro fotogrammetrické práce F-2 je předepsána přes-
nost pro zobrazení polohopisu fotoplánu;, k jejímuž
dosažení je' dosud stanovena maximální výška
vrstvy (převýšení) pro překreslení, která ji teoreticky
zaručuje při dodržení předepsaného technologického
postupu. Hotový fotoplán se kontroluje pouze v mís-
tech vynesených geodeticky určených bodů, které
jsou jednoznačně identifikovatelné. Ostatní části
fotoplánu nelze před jeho předáním kontrolovat. Ne-
dodržení stanovené přesnosti se zjistí až při mapování
· na fotoplánu a způsobuje tak zdržení mapovacích
prací neplánovanými úkony jako zjišťováním ne-
správností a jejich opravováním.
Požadavek zlepšení:
Navrhnout takový způsob revise fotoplánů v kan-

celáři, který by
a) umožňoval ekonomicky zjistit v kanceláři před

předáním fotoplánu k dalšimu zpracování všechna
místa, na nichž nebyla dodržena přesnost;

b) byl aplikovatelný pro všechny druhy fotoplánů;
c) nevyžadoval užití ,universálních strojů prvního

řádu.

Za komplexní vyřešení odpovídající uvedeným pod-
mínkám a doložené podrobnou zprávou o zkouškách
provedených navrhovatelem je stanovena zvláštní
odměna Kčs 1000,-.
Podrobnější informace a pomoc řešitelům poskytne

Ústřední správa geodesie a kartografie - s. Ing. Sklá-
dal, Kostelní 42, Praha 7 - Holešovice, tel. 774-41.
5. Údržba písemných operátb JEP mechanickým
způsobem.

Dnešní stav a jeho nedostatky:
Značná část písemných operátů založené jednotné

evidence půdy (JEP) je vyhotovena mechanickým
způs~bem stroji na děrné štítky. Pro každou pří-
slušnou obec byly naděrovány štítky obsahující par-
celní údaje j~dnak všech pozemků katastrálního
území obce a jednak též všech přespolních pozemků
příslušejících do hospodářského obvodu obce. Všech·
ny tyto štítky tvoří soubor štítků tzv. evidované
obce.
Ze souboru štítků evidované obce byly vyhotoveny

mechanickým způsobem potřebné sestavy, a to sekto-
rový přehled o plochách kultur, vložky k evidenčním
listům, soupis pa.rcel, úhrnné hodnoty druhů pozemků
a výkaz pronajaté půdy. Sektorový přehled a vložky
k evidenčním listům obsahují soubor všech pozemků
hospodářského obvodu obce.
Udaje jednotlivých sestav se vlivem změn v užívání

pozemků neustále mění a položky sestav je ťřeba
opravovat na nový stav. Provádění těchto oprav
v mechanicky vyhotovených operátech škrtáním ne-
platných' údajů a zapisováním nových údajů in-
koustem (tj. ručníni způsobem) nejeví se účelným,
protože sestavy by se staly 'nepřehlednými a ani
jejich vnitřní uspořádání se k určenému provádění
změn nehodí. .
Ústřední správa geodesie a kartografie vydala

k údržbě mechanicky vyhotovených operátů pokyn,
v němž dopOTl1čujezatím jen mechanickou obnovu
operátů JEP tím, že při velkém počtu změn se
všechny sestavy vyhotoví znovu na podkladě nového
prvotního dokladu.
Změny v mechanicky.vyhotovených operátech lze

však prováděti též přímou opravou děrných štítků,
na nichž se ručním způsobem vyznačí nové údaje a
'podle nichž strojně-početní stanice vyděruje nové
štítky a vyhotoví nové sestavy nebo dodatky k nim.
Poznamenává se, že "Technologie údržby opetátů

lEP mechanickým způsobem v rámci katastrálního
území" byla již zpracována Správou geodesie a karto-,
grafiel na Slovensku.
Požadavek zlepšení: .
Vypracovat úplný návrh projektu na mechanické

provádění běžné údržby operátů, tj. na provádění
změn v kartotéce sou}loru děrných štítků evidované
obce a vypracovat návrh příslušných třídících a tabe-
lačních plánů na vyhotovení nových sestav nebo
dodatků k nim, které by dosavadní části písemných
operátů pouze nahradily, takže by se vůbec ne-
musely opravovat ručním způsobem.
Za komplexní vyřešení projektu, k něw.už bude

připojen i ekonomický rozbor s časovou a finanční
kalkulací, je stanovena zvláštní odměna Kčs 3000,-.
Podrobnější informace a pomoc řešitelům poskytne

Ústřední správa geodesie a kartografie:-:-. s. Ing. Hartl,
Kostelní 42, Praha 7 - Holešovice" tel. 774-41.
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6. Údržba písemných operátů lEP ručním způsobem.
Dnešní stav a jeho nedostatky:
Údaje v operátech jednotné evidence půdy (lEP),

jako jsou soupisy parcel, vložky k evidenčním listům,
úhrnné hodnoty druhů pozemků, soupisy přespolních
pozemků, sektorové přehledy o plochách kultur,
různé rejstříky a jiné, podléhají změnám v důsledku
neustálých změn v užívání poze~ků. K provádění
změn v operátech lEP vydala USGK "Prozatímní
směrnice", v nichž mimo jiné doporučuje provádění
změn pomocí opdobného výkazu změn, podle jakého
se prováděly-opravy v operátech pozemkového ka-
tastru. Dosavadní tiskopis výkazu změn pozemko-
vého katastru pro provádění změn v operátech lEP
nevyhovuje svým uspořádáním. Rovněž nejsou vy-
dány podrobné pokyny na zavedení výkazu změn
pro účely lEP.
Požadavek zlepšení:
Vypracovat návrh nového tiskopisu výkazu změn

pro ekonomické vedení operátů' lEP s příslušnou
tabulkou plošného pohybu pro opravy úhrnných
hodnot druhů pozemků a hospodářských ploch obcí.
K návrhu je třeba připojit technologický postup na
založení, provádění zápisů a uzavření výkazu změn,
který by též obsahoval podrobné pokyny pro prová-
dění změn v písemných operátech a úhrnných vý-
kazech lEP.
Za komplexní vyřešení odpovídající uvedeným pod-

mínkám je stanovena zvláštní odměna 1000,- Kčs.
_Podrobnější informace a pomoc řešitelům poskytne
Ustřední správa geodesie a kartografie s. Ing. Hartl,
Kostelní 42, Praha 7 - Holešovice, tel. 774-4l.

\

7. Technologie výroby globů.
Dnešní stav a jeho nedostatky:
Dosavadní způsob výroby giobů spočívá v tom, že

globus . Je konstruován a redakčně ~racováván
v segmentech (např. 12), které se reuakčně a poly-
graficky zpracují (včetně vytištění) jako jiné karto-
grafické dílo. Ploché archy se poříznou podle segmentů
a ručně se jimi polepují papírové koule příslušného
průměru. Tento způsob výroby je nákladný a zdlou-
havý. .
Požadavek zlepšení:
Navrhnout takovou technologii výroby globů,

která by umožňovala
a) redakční zpracování ve větších celcích než segment

(např. polokoule);
b) šesti až čtrnáctibarevný tisk normálním způso-

bem ofsetovými stroji na jednotlivé archy (papír,
umělé hmoty apod.); .

c) vyhotovení samonosného provedení (např. liso-
váním nebo sestavováním polokoulí a jejich mon-
táží), zaručující na stycích jednotlivých částí
maximální vzájemnou přesnost s tolerancí ±0,4
mm bez poškození nebo změn v barevném prove-
dení v důsledku vnějších. mechanických nebo
'chemických vlivů při výrobě;

d) zajištěpí, urychlení a zlevněI,lÍ výroby proti dosa-
vadnímu způsobu; "

e) výrobu v sériích 5000-10000 zaručující nejvýše
10 % zmetků při dodržení všech zásad stanove-
ných navrženou technologií. .
Za komplexní vyřešení odpovídající uvedeným pod-

mínkám ~ obsahující přesnou specifikaci _materiálů

pro výrobu (jen domácí materiály) a konstrukční
řešení návrhu strojního zařízení je stanovena zvláštní
odměna Kčs 4000,-.
_Podrobnější informace a pomoc řešitelům poskytne
Ustřední správa geodesie a kartografie - s. Ing.
Tvarůžek, Kostelní 42, Praha 7 - Holešovice, tel.
774-41.

8. Plánogra:6.cké papíry umožňující zhotovování
dvoubarevných kopií.

Dnešní stav a jeho nedostatky:
Pro zhotovování dvoubarevných kopií je třeba

rozloži.! barvy kresbou na průsvitky. Z těch se kopí-
ruje na tiskové desky a vyhotoví se na strojích přenos-
kového typu nátisk ve dvou barvách. Tato techno-
logie vyžaduje zhotovení tiskových desek a tisk,
který je při malém počtu požadovaných otisků ne-
hospodárný. Tento způsob by bylo možno nahradit
kopírováním z mattic jednotlivých barev na pláno-
grafický papír, který by byl vyvoláván suchou cestou
(důvod: srážka mapy, zaručení soukopie). V ČSR
dosud vyráběné diazotypické papíry umožňují zhoto-
vit s průsvitky jen jednobarevné positivní kopie.
Požadavek zlepšení:
Navrhnout preparaci plánografického papíru, která

. by umožnila postupným kopírováním ze dvou matric
zhotovit dvoubarevnou 'soukopii při zachování těchto
podmínek:
a) vyvolávání je nutné provádět suchou cestou; ,
b) užité suroviny musí být snadno dostupné a do-

mácí výroby;
c) proces kopírování ani další zpracováI;l.í papíru

nesmí vyžadovat nákladné investice, tak aby moW
být běžně prováděn též oblastními ústavy geo-
desie a kartografie;

d) cena navrhovaných papírů nesmí překročit troj-
násobek ceny diazotypických papírů.
Za komplexní vyřešení dóložené vzorkem, recep-

turou a technologií preparace i práce s papírem je
stanovena zvláštní odměna Kčs 2500,-.
Podrobnější informace a pomoc řešitelům poskytne

Kartografický a reprodukční ústav Praha - s.
Ing. Jiřelová, Plamínkové 1, Praha 7 - Holešovice,
tel. 703-36, 715-80, 715-83.

9. Adaptační zařízení k pravoúhlému koordinátografu.
Dnešní stav a jeho nedostatky:
Při práci na pravoúhlém koordinátografu je obtížné

druhé nastavení (vlícení) konstrukčního listu nebo
jeho nastavení do jiného souřadnicového systému.
Např. do konstrukčního listu, kde je již vynesena
Gauss-Kriigerova síť, mají být vyneseny prvky ze
soustavy Křovákovy. Nastavení se provádí tak, že
konstrukční list se při' vlícování stále posunuje a
zkusmo natáčí. Tento postup je zdlouhavý a pracný.
Požadavek zlepšení: .
Navrhnout takové konstrukční vyřešení adaptač-

ního zařízení k pravoúhlému koordinátografu, které
by
a) umožnilo přesné nastavení konstrukčního listu;
b) zkrátilo podshltně čas nutný pro nastavení;
c) bylo jednoduché a nenákladné;
d)bylo snadno namontovatelné" k běžným typům

pravoúhlých koordinátografů; ,
.e) nepřekáželo provGzu koordinátografu.
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Za komplexní vyřešení odpovídající uvedel}ým
podmínkám a doplněné funkčním modelem neho
prototypem je stanovena zvláštní odměna Kčs 1500.
Kromě toho hudou poskytnuty náhrady za všechny
předložené funkční modely neho prototypy odpoví-
dající uvedeným podmínkám hez ohledu na odměnění
příspěvků.
Podrohnější informace a pomoc. řešitelům poskytne

Geodetieký a topografický ústav - s. Ing. Kubát,
Kpstelní 42, Praha 7 - Holešovice, tel. 774-4l.

10. Mechanický číslovač parcelnich čísel a výškových
kót.

Dnešní stav a jeho nedostatky:
Parcelní čísla a výškové kóty lze na mapových

listech vykreslovat huď ručně, neho je lze vytisknout
na papír, rozstříhat a vylepovat. Oha způsohy mají
nevýhody. Ruční kreslení je zdlouhavé a zákres není
vždy zcela pravidelný a rovnoměrný, vylepování při-
, náší nehezpečí odlepení čísla při další manipulaci.
Užití dosavadních vtiskovacích strojků není účelné,
protože výměna jednotlivých typů je zdlouhavá.
Požadavek zlepšení:
Navrhnout konstrukci vtiskovacího strojku, který

hy
a) umožňoval přesné umístění' vícemístných čísel na

mapovém listě;
,:q) zajišťoval otištění čísel pod stejným tlakem;
c) umožňoval huď automatické -llastavování čísel,

neho jejichjednpduché ruční přestavování (nikoliv
výměnu typů);

d) umožňoval mechanické navalování barvy;
e) zajišťoval lepší jakost než poskytuje ruční kre~ha

průměrného kartografa;
f)i zvýšil výkon ..nejméně na trojnásohek; .
g) cenově nepřekročil dvojnásohek ceny vtiskovacího

strojku.
Za komplexní vyřešení odpovídající výše uvede-

ným podmínkám a doložené. funkčním modelem je
stanovena zvláštní odměna Kčs 2000,-. Kromě toho
blldevyplllrcena náhrada za všechny předložené proto·
typy nebo funkční modely bez ohledu na odměnění
příspěvku, pokud budou odpovídat '.stanoveným
podmínkám.
Podrobnější informace a pomoc řešitelům poskytne

ÚsÚ~í správa geodesie a kartografie - s. Ing.
Morch, Kostelní 42, Praha 7 - Holešo:vice, tel. 774-41.

II •.Zjednodušení' dokumentace. geodetických úd~jů.·
Dnešní stav a jehp nedostatky:
Dokumentační údaje se vedou na průsvitkách

(např:tiskopis "Triangulační úd.aje") a pro vydávání
.serozmnožují na ozali.dových kopiích. Postup je
sice jednoduchý, al(l nevyhovuje :i;celapři provádění
změn, kdy je nutné pl"epsat a překreslit všechny údaje
do nového tiskopisu včetně údajů nezměněných. Dal-
ším nedostatkem je postup při sdělování změn jiným
dokumentacím. Z upraveného tiskopisu vyhotoví se
ozalidové kopie a rozešlou se ostatním dokumenta-
cím, které je musí opět přepsat a překreslit na pro.
svitku, Při tom není, vyloučena možnost qhyh a není
zaručena naprostá shoda a správnost údajů, nehledě
k časovému odstupu~ který může rovněž způsobit
n(lsouhlas mezi 'údl',ji jednotlivých dokumentací a
skutečností. Užití mikrofilrilůl'ovněž zcela nevyho-

vuje, protože vznikají stejné potíže při opravách,
nehledě k tomu, že při vyhotovení nového mikro-
filmu vznikají další\ potíže s ukládáním (rozstřižení
původního pásu a zařazení nového mikrofilmového
políčka).
Požádavek zlepšení:
Navrhnout takový způsoh vedení dokumentačních

údajů, který hy hez velkých investičních nákladů
a s užitím snadno dostupných materiálů domácí
výrohy
a) umožnil snadné provádění změn hez zhytečného

překreslování a přepisování nezměněných údajů;
I h) umožnil jednoduché a rychlé pořizování matric

a rematric ÍlUtných pro jiné dokume~tace a za-
jistil tak hezpečnou shodu vydávaných údajů;

c)zlevnil a urychlil celý doOlavadní postup.
Za komplexní vyřešení úkolu ohsahující podrohný

popis doložený vzorky stanoví se zvláštní odměna
Kčs 3000,-.
Podrohnější informace a pomoc řešitelům poskytne

Ústřední správa geodesie a kartografie -'-- s. Ing.
Morch, Kostelní 42, Praha 7 - Holešovlce, tel. 774-41.

12. Konstrukce lehké a pevné tachymetrické latě.
Dnešní stav a jeho nedostatky:
Čtyřmetrové sklápěcí dřevěn~ latě s jednometro-

vým nástavcem užívané při tachymetrii jsou poměrně
těžké a manipulace s ,nimi je zvlášť pro pracovníky
se. sníženou pracovní schopností ohtížná.
Požadavek zlepšení:
, Vyřešit a navrhnout lehkou a pevnou konstrukci
tachymetrické latě, zejména užitím lehkých umělých
hmot místo dosud užívaného dřeva. Lať musí vyho-.
vovat těmto podmínkám:
a) váha nesmí překročit lkg na 1 hěžný metr latě;
h) profil a užitý materi,íJ musí zaručovat přímost

latě;
c) závěr musí zajišťovat rychlé, spolehlivé "a přímé

spojení ohou částí;
d) užitečná šířka pro upevnění neho vynesení stup-

n~ce musí hýt minimálně 8 cm;
e) užité suroviny musí hýt snadno dostupné a domácí

výrohy;
f) trvanlivost latě musí hýt minimálně stejná jako

Ii dosavadních typů;
g) výrohní cena navrhované konstrukce nesmí pře-

kročit výrohní cenu dosavadních latí o více než
20 %. '
Za komplexní řešení odpovídající uvedeným pod-

mínkám a:k něJllu~ hude připojen vzorek minimálně
0,5 m latě se závěrem, ale' hez stupnice, s přesnou
specifikací materiálů pro výrohuje stanovena zvláštní
odměna Kčs 1500,-. Kromě toho hudou poskytnuty
náhrady za předložené vzorky všech návrhů, pokud
tyto hudou odpovídat výše uvedeným podmínkám.
_ Podrohnější informace a pomoc řešitelům p()skytne
Ustřeanf správa geodesie a kartografie - s. Ing. Holý,
Kostelní 42, Praha 7 - Holešovice, tel. 774-41. •

Soutěžní podmínky.
1. Podávat návrhy na vyřešení vyhlášených tema-
tických úkolů může každý, p()kud dodrží zákonné
předpisy a podmínky vyhlášených úkolů s vý-
jimkou pracovníků pověřených hodnocením doš-
lých řešení, zejména členil soutěžní poroty. Pokud
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jde Q informátory jednotlivých úkolů platí lI:oto
omezení jen pro úkol" pro nějž jso~ ustanoveni.

2. Náyrhy Se podávají Ustř~dní správě geodesie a
kartografi!'l v Praze. Texiová část se podává ve
dvojím vyhotovení, přílohy jako funkční vzory
a modely, případně obtížné výkresy mohou být
připojeny jen v jediném provedeni.

3. Každý návrh přihlášený do soutěže musJ být
označen "Řešení tematického úkolu č.... USGK
na r. 1958/1959".

4. Anonymní podání jsou nepřípustná.
5. Návrhy přihlášené do soutěže musí být srozumi·
telné, technicky jasné a úplné. Pokud se řešení
opírá o literaturu, musí být tato přesně uvedena.

6. Není-li návrh technicky jasný, srozumitelný nebo
úplný, je Ústřední správa geodesie a kartografie
oprávněna vyzvat navrhovatele- k vyjasnění nebo
doplnění návrhu a stanovit pro to přiměřenou
lhůtu. Nedodržení lhůty může být důvodem pro
vyřazení návrhu ze soutěže.

7. Potřebné souhrnné informace o všech úkolech
poskytuje řešitelům Ústřední správa geodesie a
kartografie, technický odbdr; podrobné informace
o jednotlivých úkolech podávají informátoři uve·
dení v každém vyhlašovaném, úkolu.

8. Konečná lhůta pro podání řešení jednotlivých
úkolů je 31. březen 1959.

9. Každé řešení bude zkoumáno neprodleně po jeho
přihlášení a řešitelé budou případně vyzváni k do-

plnění nebo dořešení neúplně zpracovaných částí
návrhu.

10. Ze dvou stej~ých řešení bude dána přednost tomu,
které došlo USGK dříve.

11. Práva vyplývající pro navrhovatele ze zákonných
předpisů o vynálezech, objevech a zlepšovacích
návrzích zůstávají navrhovatelům zachována,
·.zejména pokud jde o nárok na další odměnu
v případě realisace vynálezu nebo zlepšovacího
návrhu a nárok na ostatní výhody, právo na
přihlášení vynálezu atd. .

12. Konečné zhodnocení návrhu pro~ede soutěžní po-
rota, jmenovaná předsedouUSGK. Výplatu
zvláštních odměn schvaluje na návrh soutěžní
poroty s konečnou platností ÚSGK.

13. Vypsaná zvláštní odměna bude přiznána jen za
komplexní řešení úkolu. V případě dílčího řešení
může být odměna snížena nebo rozdělena mezi
několik dílčích řešení.

14. Za předložené vzorky, funkční modely nebo proto-
typy, odpovídající podmínkám stanoveným pro
jednotlivé úkoly budou poskytn,uty přiměřené
náhrady, a to podle rozhodnutí USKG. Tyto ná-
hrady se nevčítají do zvláštních odměn.

15. Odměněné-návrhy budou uveřejněny buď plně
nebo ve výtahu v odborném časopise Geodetický
a kartografický obzor. ,

16. Zvláštní odměny a náhrady budou vyplaceny do
14 dnů po jejich schválení. Vá

,Zlepšovací návrhy, prohlémy a stanoviska
Porovnáváni styku dvou mapových listů stereoskopeni

526.918.742.2
lnž. Pavel Vyskočil, OÚGK v Praze

Tematický úkol soutěže vynálezců a zlepšovatelů vypsané
ÚSGK pro rok 1956-57.vyžadující optické porovnávání styků
dvou mapových listů vyvolal celou řadu různých návrhů. Dva
z nich byly popsány ve čtvrtém čísle "Geodetického a karto-
grafického obzoru" roč. 1958. Jejich společnou nevýhodou je
nutnost vyhotovení přístroje k optickému porovnávání styku,
což je nákladné a brzdí tedy vývoj a užití optické metody. Je
třeba se proto v této souvislosti zmínit podrobněji o porovná-

vání styků stereoskopem. Ta~o metoda byla přijata jako zlep-
šovací návrh v roce 1956v OUGK v Praze 11 má ptoti výše zmí-
ně~ým metodám tu výhodu, _že k "porovnání styku úžíváme

stereoskopu, tedy přístroje běžně vyráběného a užívaného.
/ Stereoskopu lze rovněž užít pro porovnávání styku dvou klasi-
fikovaných snímků, které je mimo to ještě provázeno prostoro-
vým dojmem.
Stereoskop, jak známo, rozšiřuje systémem zrcadel a hranolů

oční základnu na velikost, jaké je třeba k obsáhnutí dvojice
stereoskopických leteckých snímků. (Obr. 1.) Tímto stereo-
skopem se běžně pozorují dvojice leteckých snímků, položených
ve vzájemné poloze, v jaké byly pořízeny fotokomorou letounu.
Stereoskop pak převádí dva odpovídající si body obou snímků
do očí pozorovatele (z levého snímku do levého oka a z pravého
snímku do oka pravého) a schopnost plastického vidění vytváří
prostorový dojem tak, že oba současně viděné body splývají
v mozku v jediný. Na tomto principu je založena metoda optic-
Kého porovnávání styku dvou mapových listů stereoskopem.
V tomto případě však nevznikne dojem prostorový, ale je vy-
užito samé podstaty, tj. možnosti zdánlivého ztotožnění dvou
odlehlých bodů. Předmětem ztotožnění je tedy styková situace
na oMu sousedních mapových listech a sekční čáry, které nelze
jinak mechanicky k sobě přiblížit.
Při porovnávání styku postupujeme takto: Položíme obě

sousední desky přibližně do vzdálenosti 10 cm okrajem papíru
nebo zinkové folie a to tak, aby sekční čáry na styku byly při-
bližně rovnoběžné. Poté nastavíme stereoskop nejprve nad horní
rohy sekčních rámů obou styčných mapových listů a pohybem
jednoho z nich provedeme ztotožnění stykové situace a sekčních
čar. Tento postup pak opakujeme nad dolními sousedními rohy
mapových listů s tím rozdílem, že posun desky bude malý nebo
žádný. Pomalým posunem stereoskopu od horních styčných
rohů k dolním pak pozorujeme, zda obě stykové sekční čáry
jsou dokonale ve všech mistech totožné. Při tom je třeba pozna-
menat, že musí být zachována kolmost porovnávaných sekčních
čar a podélné osy stereoskopu (osa spojující středy obou oku-
lárů steteoskopu). Není-li splněna tato podmínka, dochází
k vychýlení ztotožněných ,sekčních čar a celé porovnávané
situace. Aby bylo zabráněno těmto výchylkám, je nutno užít
zvláštního rámečku (Obr. 2.), po jehož lištách se může stereo-
skoppohybovllt pouze ve směru sekčních čar porovnávaných
mapových listů. RáI!'eček je možno vyhotovit ze dřeva, "do-
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mácími" prostředky toho kterého ústavu. aha porovnávané
mapové listy lze pak do rámečku pohodlně upnout a stereo-
skopem je možno pohyhovat hez ohav, že hude porušena kol-'
most podélné osy stereoskopu a stykových sekčních čar. Prostor
pod stereoskopem zaručuje dostatek místa pro provádění pří-
padných korektur. Porovnávání styku provádíme zásadně s na-
sazenými nástavnými zvětšujícími okuláry. Tyto okuláry umož-
ňují jednak korekci očních vad různých pozorovatelů, jednak
porovnávanou stykovou situaci patřičně zvětšují. Mimo to též
zabraňují rozestupu porovnáv.aného styku v okrajových částech

•.. ·;.1

wnÍého pole stereoskopu hez nasazených okulárů. Malý prostor
styku přehlédnutý stereoskopem s okuláry není na závadu
a nehrzdí celou práci, nehoť stereoskopem lze po lištách rámečku

pohyhovat lihovolně rychle a v lihovolném rozmezí, hez jakých-
koli předběžných neho dodatečných úprav.
Styk nutno vyrovnáva~ ještě před vyčerněním sekčního rámce

a minut zemčpisných souiadnic podle přílohy v "Seznamu
smluvených značek", nehoť tylo čáry pak I?ůsobírušivě v po-
rovnávaném polohopise a výškopise.
Jak již hylo řečeno, lze této metody užít též při porovnávání

styku dvou sousedních snímků při klasifikaci leteckých snímků.
Porovnávání lze provádět jednak mezi jednotlivými pracov-
ními prostory, jednak mezi sousedními mapovými listy klasi-
fikovaného území zobrazeného na snímcích. V tomto případě
dochází ještě mimo to k prostorovému dojmu na styku obou
snímků. Při správném .vyznačení stykových čar ohou soused-
ních pracovních prostorů musí po jejich splynutí ve stereo-
skopu probíhat po prostorově viděném terénu. Prostorový do·
jem, který značně usnadní v tomto přípai\ě porovnání styku
klasifikovaných snímků, nelze u dříye zmíněných přístrojů vy-
volat, nehoť jsou zařízeny pro pozorování monokulární. Styk
dvou leteckých klasifikovaných snímků lze porovnávat bez
nástavných zvětšujících okulárů. I v tomto případě, kdy pře-
hlédneme celé stykové úzel}lí naráz, je porovItání styku ne·
srovnatelně rychlejší a přitom daleko dokonalejší a přesnější.
Při porovnávání styku dvou mapových listů neho dvou klasi-

fikovaných leteckých snímků je nutno mít na zřeteli, že každý
pozorovatel musí provést nastavení obou stykových listů neho
snímků samostatně podle dříve na2inačeného postupu, nehoť
vlivem různé oční vzdálenosti každého jednotlivce nastává
splynutí stykQvých čar v jiné poloze. Rovněž různé oční vady
mohou mít vliv na základní nastavení obou porovnávaných
mapových listů neho snímků. Tento nedostatek částečně od-
straňují právě nástavnézvětšující okuláry.
Jak je zřejmé z celého článku, který je výsledkem zkoušek

provedených autory zlepšovacího návrhu, je užití stereoskopu
daleko výhodnější"než vyhotovování stykové pásky neho dosud
užívaný způsob porovnávání styku dvou sousedních klasifiko-
vaných leteckých snímků a zcela ekvivalentní metodám optic-
kého porovnávání styků. Zmíněné již přístroje pro porovnávání
styku dvou mapových listů předčí stereoskop v tom, že ho lze
užít pro porovnávání styku klasifikovaných leteckých snímků
zcela jednoduše a že tot? porovnávání je provázeno st~reosko-
pickým dojmem. Mimo to' ta okolnost, že steroskop je dnes
hěžně vyráhěným 'přístrojem, jehož výrobu není třeba teprve
zavádět, je zna~ným kladem pop,sané metqdy. Tato metoda
naopak rozšiřuje pole uplatnění stereoskopu.

Geofletické stroje, přfstroje a pomůcky

Stručný přehled elektronických dálkoměrů
v geodesii

526.99:621.38
Kand. techn. věd B. Delong, VÚGTK

Elektrooptické dálkoměry představují jedno ~ nejmladších
odvět.ví geodesie, za jehož vznik vděčíme těm fysikům, kteří
použili .Ir určení rychlosti světla přesných geodetických základen
známé délky. V této souvlislosti uveďme alespoň jména A.
Karolq.s, O. Mittelstaedt, A. Hiittel a E. Bergstrand. Poslední
z nich, známý švédský fysik a geodet Dr. Erik Bergstrand, po-
Užiljako první s úspěchem své metody k řešení ohrácenéúIohy,
tj. k určení neznámé vzdálenosti pomoci zjištěné hodnoty rych-
losti světla. Pro tento, účel sestrojil v roce 1948 velmi přesný
elektrooptický dálkomět zvaný geodimetr a v dalších letech ho
ještě zpřesnil a zdokonalil. První geodímetr pracovill v rozsahu
do 36 km a dosahoval běžné přesnosti 1: 400 000. .
Pro velký zájem geodetů všech zemí o tento přístroj a se

z~etelemk velikému praktickému významu přístrojů pro přesné
měření dlouhých geodetických vzdáleností (do 40 km) ujala se
velmi hrzy tovární výrohy geodimetrů švédská firma AGA,
která dnes vyrábí dálkoměry dvou typů: NASM-2 a NASM-3.
První z nich pracuje v rozsahu 20 m až 40 km, dosahuje přes-
nosti ±1 cm ± 1O~6.D a je určen hlavně pro práce na geode-
tických základech; druhý typ má rozsah 20 maž' 20 km, přes-
,nost ± 8 cm a slouží hlavně ke zhušťování geodetických základů
pro účely letecké fotogrammetrie. aha typy byly objednány
také československou zeměměřickou službou a podle sdělen.í
výrohce hudou dodány v říjnu.1958. V posledních měsících hyl

,.vyvinut firmou AGA ještě třetí typ geodimetru označeny
NASM-4, který se zatím sériově nevyráhí,; vzhledem k rozsahu

20 m až 3 km a k přesnosti ± 2 cm bude tento typ určen hlavně
pro přesnou' polygonometrií.
Vynález geodimetru se stal mohutným impulsem k rozsáhlému

výzkumu v ohoru elektrooptických dálkoměrů v mnoha státech.
První etapa vý*umu (1952-1955) hyla ovlivněna hezpro-
středně konstrukcí geodimetru a vyznačuje se tím, že v ní kon-
struktéři vycházeli při svých návrzích z principu geodimetru
a snažili se jen snížením požadavků na rozsah a přesnost do-
sáhnout zmenšení váhy a spotřehy elektrické energie i celkového
zjednodušení konstrukce. Z té doby pochází známý sovětský
elektrooptický dálkoměr SVV-I konstruktérů V. A. Velička,
V. P. VasiIeya aV. V. Golosova. Přístroj měří vzdálendsti
v rozsahu 400m až 12km s přesností ±8 cm. Charakteristickým
rysem této konstrukce je, že srovnání fáze vysílaných a odraže-
ných modulovaných vln se u ní provádí visuálně, tj. pouhým
okem. Dálkoměr SVV-I byl později ještě dále zjednodušen
a upraven pro topografické účely; tak vznikl nový dálkoměr
s menším rozsahem i menší přesností, který nese označení
TSD-I. Vedle těchto dálkoměrů pro střední vzdiÍlenosti (do
15 km) vzníkl v Sovětském svazu v letech 1954-1956 další
přesný elektrooptický dálkoměr (rNIIGAiK), určený pro dlouhé
vzdálenosti a odvozený rovněž z konstrukce geodimetru.
Do první etapy patří dále německý elektrooptický dálkoměr

EMc konstruktéra K. Nottarpa, který hyl sestrojen v Institutu
pro' užitou geodesií ve Frankfurtu n. Moh. (NSR). Cílem kon-
struktéra hyla úprava geodimetru na lehký a přenosný přístroj,
určený hlavně pro přesnou polygonometrii. Tento záměr se po-
dařil: výzkumný prototyp dálkoměru EMc má váhu asi 12 kg,
rozsah 200 m až 3-4 km a přesnost ±2 cm. Tovární výrobu
tohoto přístroje ''připravuje v současné dohě firma ASKANIA
v Berlíně (záp.sektor).
Druhá etapa světového výzkumu v oboru elektrooptických
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dálkoměm (od roku 1955)se vyznačuje tím, že v ní konstruktéři
ve snaze odstranit některé nedostatky geodimetru použili pro
konstrukci 'svých dálkoměm zcela odlišných principů. Sem
pat~ především další švédský elektroop1iickýdálkoměr, ozna-
čeny názvem terrametr, jehož tvůrcem je A. Bjerhammar. Po-
užitím zcela nového způsobu modulace světla bylo dosaženo
u tohoto přístroje podstatného snížení spotřeby elektrické energie
i jeho váhy. Výzkumný prototyp má celkovou váhu 9 kg, dosah
za dne asi 1 km, za noci 3 km a přesnost kolem ±2 cm.
V druhé etapě byla dále vytvořena řada dálkoměrů, u nichž

je použito k modulaci světla jiného principu než elektrooptic-
kého. Tyto dálkoměry se někdy již nenazývají elektrooptické,
ale můžeme jim dát obecnější název světelné dálkoměry. Mezi
nimi je třeba jmenovat německý impulsový dálkoměr konstruk-
téra H. Ellenbergera, zajímavý rovněž visuá.\ním srovnáváním
fáze vysílaných a odražených v~n, který iná podle předpokladů
autorových pracovat v rozsahu 120 m až 50 km s pře~ností
10-5• D. Sériovou výrobu tohoto dálkoměru v úpravě pro
krátké (do 5 km) a střední vzdálenosti (do 15 km) připravuje
nyní továrna ERTEL v Mnichově (NSR).
Do této kategorie patří dále nejnovější sovětský světelný

dálkoměr GOI s difrakčním nebo interferenčním modulátorem.
První konstrukční realisaci této myšlenky vytvořili sovětští
fysikové akad. A. A. Lebedev, V. V. Balakov a V. G. Vafiadi
již v roce 1936 a jejich dálkoměr měřil délky do 3,5 km s přes-
ností 2-3 m. V poslední době byl tento přístroj zdokonalen kon-
struktérem J. V. Popovem, pracuje s dosahem za dne 4 km,
za noci 17 km a dosahuje přesnosti ±8 cm. Tato zcela původní
konstrukce sovětských fysiků a techniků se připravuje pro
sériovou výrobu zaváděním polovodičových elementů a nese
značku GOI.
Další sv~telný dálkoměr pro geodetické účely sestrojila firma

WILD ve Svýcarsku. Přístroj je stavěn pro měření geodetických ,
základen v rozsahu 1.km až 12 km a má docílit zatím nejvyšší
přesnosti, totiž minimálně 10-6 • D. V současllé době není tato
konstrukce ještě zcela dořešena, ani výsledky polních měření
nejsou zatím k disposici. Zmínky zaslouží také skutečnost, že
firma ZEISS v. Jeně (NDR) vyvíjí nyní vlastní konstrukci
světelného dálkoměru pro!geodetické účely.
Třetí etapa světového výzkumu (od roku 1957) přešla z ob- '

lasti elektrooptických a světelných dálkoměrů do qblasti rádio-
vých dálkoměrů. V této etapě byly vyvinuty pro měření střed-
ních a ~louhých geodetických vzdáleností (do 40 km) rádiové
aparatury, které ve srovnání s geodimetrem nebo ostatními
světelnÝmi dálkoměry používají nejen. zcela jiného principu,
ale i odlišného druhu vln. Mezitěmito přístroji je nutno jmenovat
na prvém místě významnou konstrukci anglického rádiového
dálkoměru zyaného tellurometr, jehož autorem je T. L. Wadley.
Tellurometr pracuje na ,rádiových vlnách 10 cm dlouhých
a v rozsahu měřených vzdáleností 120 m až 50 i více km do-
sahuje přesnosti kolem ± 15 cm. Celková aparatura s veškerým
příslušenstvim a zdroji :elektrické energie váží kolem 50 kg.
Pro tyto vlastnosti vznikl o tellurometr tak veliký zájem, že se
jeho továrnÍ výroby ihned ujala anglická firma COOKE,
TROUGHTON AND SIMMSv Yorku.
V této kategorň uveďme ještě rádiový dálkoměr podobného

rozsahu i principu jako tellurometr; jde o přístroj zvaný rádiový
geodimetr, který vznikl v Kanadě. Tento dálkoměr nebyl ještě
vyzkoušen v polních podmínkách, takže údaje o přesnosti
zatím chybí. Podobné rádiové dálkoměry byly konstruovány
také v Sovětském svazu, avšak bližší údaje o nich nebyly zatím
uveřejněny. RadiotechnÍeké dálkoměrné systémy s dosahem
několika set kilometrů (Shoran, Hiran, Rym aj.), které se někdy
(také zařazují mezi rádiové dálkoměry, se již vymykají z na-
šeho přehledu.

526.99:621.38
Ing. Miloš Pelikán, katedra geodesiefakulty inž. stavitelství,

CVUTv Praze
Řada rychle! se vyvíjejících elektronkových dálkoměm se

rozšířila o další typ, konstruovaný T. L. Wadleyem a nazvaný
tellurometr. Přístroj byl původně (1954), konstruován pro
měřeni délek stran trigonometri'ckých sití t řádu, později I se
v;šak vyvinul v dálkoměr pro měření délek od 150 metrů do
80 kilometrů;
Metoda měření tímto přístrojem je založen:ana interfetenč-

ních vlastnostech frekvenčně modulovaného elektromagnetic-
kého vlnění. Podobně jako u Bergstrandova geodimetru se
měří vzdálenost jako funkce fázového rozdílu vysílaného li při-

jímaneno vlnění; na rozdíl od geodirnetru je však použito
jako nosné vlny rádiové vlny délky 10 cm (3000 Me/s).

Celkovýpopis přístroje a měřické techniky
Přístroj se skládá ze dvou obd<ilbnýchaparatur, z nichž

každá se umisťuje v jednom z koncových bodů měřené délky.
Na obvyklém stativu je umístěno parabolické zrcadlo o průměru
45 cm, v jehož ohnisku je vestavěna dipólová anténa pro vy-
sílání a příjem elektromagnetického vlnění. Za tímto zrcadlem
je umístěna vysílací a přijímací aparatura s oscilQskopem,na
kterém se odečítají hodnoty potřebné k určení vzdálenosti
(obr. 1.). Jako zdroj energie slouží baterie 6 V/8 A, umístěná

. pod stativem. Tato baterie se dá dobíjet :běhemjízdy vozem,
např. při přepravě z jednoho stanoviska na druhé. Dálkoměrná
aparaturatellurometru má rozměr 53X 43 X 25 cm a váží 11 kg.
Každá z obou stanic je vybavena radiotelefonem pracujícím na
jedné z frekvencí, používaných při měření.
Měření tellurometrem se provádí takto: Vlnění na nosné

vlnové délce 10 cm (3000Me/s) se moduluje postupně na čtyři
frekvence: A = 10,0Me/s,B == ~,99Mc/s, C = 9,90Mc/s a D =
= 9,0Mc/s a vysílá se k vedlejší stanici. Vedlejší stanice se
ihned po příchodu vlnění zapojí.a odešle vlnění zpět. Frekvence
A se považuje za základní frekvenci, pomocí níž dostáváme
poslední místa ve výsledku měřené délky. Kdybychom použíli
pouze této frekvence, musili bychom znát přibližnou hodnotu
měřené délky s přesností alespoň 15m. K odstranění této pod·
mínky, to znamená pro získání hodnot na dalších místech vý-
sledku, slouží další frekvence B, C, D. Podobně jako u Berg-
strandova geodimetru, který pracuje se třemi modulaěními
frekvencemi, se postupně zařazuje vysílání na frekvencích A,
B,i C, D a pro výpoěet měřené délky se použije rozdílů ze zá-
kladní frekvence A a dalších frekvencí B, CaD.
Rozdílům odečtení jednotlivých modulačních frekvencí od-

povídají tyto rozdílové frekvence, umožňující určit vzdálenost
v následujícím dosahu:

A-D .. .. .. . 1Mc/s
A-C 100Kc/s
A-B .: 10 Kc/s

150m
1500 m
15000 m.

Pro vzdálenosti větší než 15 km je nutno znát přibližnou
délku s přesností 15 km, protože po těchto vzdálenostech do-
stáváme obdobné výsledky. Tento předpoklad může být zpra-
vidla snadno splněn.
Určení vzdálenosti pomocí základní frekvence i frekvencí

ostatních se provede odeětením hodnoty ěasového intervalu
mezi vysláním a přijetím vráceného vlnění na kruhovém sti-
nítku osciloskopu. Při základní frekvenci A odpovídá dráha
celé kružnice na osciloskopu intervalu 0,1 mikrovteřiny. Celá
kružnice je rozdělena stupnicí na 100 dílků, takže jeden dílek
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odpovídá intervalu 1/1000 mikrovteřiny. Při dvojnásobné dráze
vlnění (tam a zpět) představuje jeden dílek stupnice hodnotu
přibližně 15 cm. Odhadem lze ještě určit hodnotu Y2 až 1/, dílku.
'Příklad celkového odečtení je znázorněn v ob~. 2. Záznllmy
z osciloskopu při měřeních na frekvenci A, ~, C,D jsou v obrá2;ku
označeny shodnými písmenami:

A = 16, B = 46, C =- 12, D = 76.
,(Odečtení se provede podle bližšího okraje úzkého přerušení
kruhové stopy na osciloskopu.)
Rozdíly mezi základní frekvencí A a dalšími frekvencemi

dávají tyto výsledky.,
A 16 . A
B 46 C

70

A 16
samotná!

Časový interval z těchto výsl~dků je tedy
70416 milimikrovteřin.

protože byla měřena vzdálenost 30 až 40 km dlouhá, dostáváme
i první místo ve výsledku 2. (30: 15= 2). Celkový interval
je tedy:

270416 milimikrovteřin (mps).
Tím, že se tato odečtení získávají z rozdílů jednotlivých fre-
• kvencí, odstraňují se některé systema1;ické chyby, hlavně chyba
indexová. Systematické chyby tohoto druhu se však vyskytnou
při čtení stupnice na samotné frekvenci A ~ jsou odstraňovány
vhodným měřickým postupem. Užitím frekvence minus 10Mc/s
dostáváme čtení -A (viz obr. 2). U obou čtení +A a -A dó-
stáváme zapojením protifáze vždy ještě jedno čtení +A rev.
a -A rev., které odpovídá na příklad čtení horizontálního
kruhu na prvním a druhém vernieru. (Na stupnici osciloskopu
vyznačené v obrázku 2 se čtení liší od sebe přibližně 050, tj.
o polovinu kruhu.) Aritmetický p'růměr ze čtení, získaných
měřením při normální fázi a při protifázi, je zbaven nejenom
chyby indexové, ale i chyby z excentricity kruhové stupnice
osciloškopu nebo excentricity kruhové stopy.
Dalším zdrojem chyb jsou tzv. reflexní zjevy, vyvolané odra-

zem mikrovln od zemského povrchu nebo od předmětů, které
leží ve směrovém kuželi vysílací antény. Bylo dokázáno, že při
měření délky na mnoha nosných frekvencích, rozložených kolem
hodnoty 3000 Me/s, a za normálních atmosférických a topo-
grafických podmínek má reflexní chyba nahodilý charakter,
tak~e aritmetický průměr těchto výsledků je reflexní chyby
zbaven. Proto se zmíněná čtyři čtení na modUlační frekvenci A
opakují pro několik (až 12) nosných frekvencí a do výsledného
časového údaje se zavádí aritmetický průměr z výsledků,
získaných pro jednotlivé nosné frekvence. I

Předpokládejme, že ze všech jemných čtení A dostáváme
průměr 15,6. Opraví-li se dále výsledný časový interval 270415,6
milimikrovteřinf o opravné hodnoty, závislé na teplotě krystalu,
atmosférických vlivech a konstantách přístroje, dostáváme
interval pro případ měření ve vakuu. V uvedeném pfipadě byl
vypočten výsledek 270323,1 milimikrovteřiny. Uvažujeme"li
rychlost šíření e1ektrOJpagnetických yln 299 792,0 km/s, vy-
chází m,ěřená vzdálenost 40520,321 m.

Index refrakce
Stanovení správné hodnoty indexu refrakce n je velmi důle-

žitou záležitostí, protože index refrakce velkou měrou ovlivňuje
přes,~ost výsledku. Při měření 6 základen v délkách 17 -;- 40 km,
které popisuje T. L. Wadley v [IJ, byl vždy pečlivě určován
indexrefrakce na základě měření .teploty F (ve stupních
fa1lrenheita), atmosférického tlaku p" (v angl. palcích) a parci-
álního tlaku vodních par - vlhkosti - en (v angl. palcích).
Měření se provádělo vždy před a po měření současně na hlavní
a vedlejší stanici. Index refrakce n se počítá ze vzorce

( ) 1 8 _ 4730 (n 8540 . en )
n - 1 . O - 459,5 + F' P + 459,5 + F •

Za základ byla brána rychlost šíření elektromagnetických vln
c = 299,792 km/s. Porovnáním výsledků měření s údaji trigono-
metrické sítě se ukázala tato_ hodnota příliš nízká, takže pro
další terénní práce je nyní uvažována rychlos,t 299 792,8 km/s •
Po zhodnocení měření se zjistilo, že ve výsledku j'e pravděpo-
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i

3.s
Ta =]]6' (s - měřená délka)

způsob~ná atmosférickými vlivy a dále konstantní chyba pří-
stroje ±5,Ocm.'

Závěr
Popsaný přístroj tellurometr se dostává ve vývoji elektron-

kových dálkoměrů do popředí zájmu proto, že prodělal velkou
řadu zkušebních'měření v různých zemědílecha některé ze zkou-
šek byly prováděny na mezinárodním fóru. Z výsledků zkoušek
se dá soudit, že optiniální rozsah měření tellurometrem se po-
hybuje v oblasti do 50 km. Při vzdálenostech přes 50 km se
již projevil rušivý vliv reflexních zjevů, protože šířka vyslaného
svazku vlnění je poměrně široká - 10°. Porovnáním výsledků

I docílených tellurometrem s výpočty vzdáleností z trigonometric-
ké sítě se ukázal souWas s předpokládanou chybou, jejíž prů-
běh je vyznačen v obr. 3.
Výhodou přístroje je poměrně snadná přenosnost i rycWá

a jednoduchá obsluha. Celková doba měření jedné vzdálenosti'ol
trvá 1/4 hodiny, s instalací přístroje % hodiny. Další nesmírnou
výhodou přístroje je skutečnost, že se již delší dobu vyrábí
sériově. Jeho kupní cena (vysílací a odrazová aparatura do-
hromady) se pohybuje kolem 45000,- Kčs.

Literatura:
[I] T. L. Wadley: The Tellurometcr ,system of distance mea-

surement, 1956.
i

[2] Roemmelt: Das Tellurometcr, Allgemcinc Vermessungs-
Nachrichten, 1957, str. 204.

Z geodetické praxe

Zjišťování výšek hladin spodních vod technickou
, nivelací

Ing. NazaT Hnatiuk
526.95:551.44

Jednoduchý příklad vnikání vody do základů budovy. Popis
postupu při stanovení směru toku podzemních vod.
Budovy jsou někdy podmáčeny podzemními vodami. První

podminkou k zamezení tohoto nepříjemného stavu je zjištění
původu těchto vod. V blízkosti řeky, vodní nádrže atd. jsme
náchylní k úvahám, že tyto zdroje jsou příčinou podmáčení
budov. Mnohdy jsou však takové úvahy nesprávné.
Původ podzemních vod a směr jejich toku lze vyšetřit ně-

kolika způsoby [1]. Nejjednodušší způsob spočívá v zabarvo-
vání, osolení, oslazení, chemickém .z,koušenfsložení vody a po-
rovnáním hledá se pravděpodobný jéjí původ. Někdy však
tyto/metody nelze dobře použít. "
V jednom paláci" Praze na Malé Straně zatápěly spodní

vody archiv důležitého státního úřadu. Chemické zkoušky pro-
kázaly, že voda je měkl!:á.Vzníklo podezření, že voda pochází
z nedaleké Vltavy.Podezření bylo třeba ově~it.
Jelikož fysikální zkouška (zabarvování) nepřicházela v úvahu,

Ilyl autor této úvahy vyzván ke geodetické konsultaci.
K řešení se užilo technické nivelace. V určitou předem smlu-

venou dobu jSIg.ezanivelovali (pozorovatel E. Pallová) úroveň
vody na zatápěném místě M a na místě P, z něhož pravdě-
podobně voda přitékala.
Geodetická metoda ke zjišťování hladin:spodních vod spočívá

ve vzájemném porovnání jejich nadmořských výšek.
Budiž

p - kóta vodní hladiny místa P
m - kóta vodní Wadiny místa M

Ze srovnání vyplývají tři možnosti:
p > m - voda z P mŮŽezatápět místo M.:
p = 1Jt - podezření o spojitosti vod vyžaduje jiné metody

šetření.
, p < m - voda z P nemůže zatápět místo M.
Na obr. 1 je polohopis zatápěného páláce a blízké Vlta"y.

Místo M je dáno 1Jody1 až 8 (podzemí paláce), místo P (břeh
Vltavy) bodem 9. K pozorování' úrovně podzemních vod

byly zvoleny tři studny 10, 18 a 19 ve dvoře budovy a sedm
studen 11 až 17 v zahradě paláce, která je mezi palácem a řekou.
Technická nivelace byla připojena na dva nivelační body 2350
a 2390 po obou stranách zahrady a paláce.
Hlavní nivelačnípořad 11-12 -13-14-15-16-17 -18-10

byl vlOžen mezi nivelační body 2390 a 2350 a uzavřel se na
2 mm. Od tohoto pořadu byl veden vedlejší nivelační pořad
3-4-5-6--7-20-1-2-19 mezi body 17 a 18 ke zjištění
nadmořských výšek bodů podzemí paláce; uzávěr byl 3 mm.
Bod 8 ve vedlejší místnosti byl vřazen mezi body 3 a 4. Bod 9
nad Vltavou byl připojen volným nivelačním pořadem, měřeným
tam a zpět s odchylkou 2 mm, ha pevný nivelační bod 2390.
Velmi jednoduchými vyrovnáními byly po těchto měřeních
zjištěny nadmořské výšky všech pozorovaných bodů. Jsou za-
psány na obr. 1. '
Po těchto přípravných měřeníeh. se přistoupilo k pozorováni

Wadin vod Vltavy a hladin vod studnI k témuž časovémuúseku.
Hladina Vltavy byla vztažena k bodu 9, hladiny studní k jejich
pevným ,bodům na obrubách, označených čísly 10 až 19.
Hladina Vltavy byla měřena vzhledem k bodu 9 jed~oduše

ocelovým dvoumetrem, jelikož převýšení kolísalo v rozmezí
9až 13 c~.
Výška vodních hladin studní byla měřena ocelovým pásmem

se závažím asi 5 kg těžkým. Při dotyku závaží s vodou bylo
možno dobře pozorovat rozčeření hladiny. Odečítalo se u pev-
ných bodil na obrubě. Zkouškami bylo zjištěno, že, přesnost
odečítání na pásmu byla asi 1cm, což dostačuje [2]. Tato přes.
nost byla po ukončení všech měření potvrzena střední chybou
odečítání hladiny vod u studny 10. Z 15 odečítání vyšlo m =
= + 1,3 cm.
Současně s hladinou vody měřili jsme také hloubky studní.

Dosedání závaží na dno bylo velmi dobře cítit v rukou.
Už z prvních výpočtů bylo možno říci, že poměr hladin

odpovídá'vztahup < m.Na obr. 2 je znázorněna WadinaVltavy
plnou čarou, hladiny všech studní příslušnými čárkami. Hla-
diny vod všech studní jsou vyšší než hladina Vltavy. Z toho plyne
závěr, že sklepy našeho paláce nebyly zatápěny spodní vodou
z Vltavy.
Opal;:ovanéměření skutečnost potvrdilo.
Nemožnost vnikání vody z Vltavy se prokázala sestrojením

hydroisohyps, které udávají směr tekoucí podzemní vody.

Čísla studní I

DatumSnížení vody Vltava
10 I 11 I 12 I 13 I 14 I 15 L 16 I 17 I 18 I 19 1953:

I

~1031-14
~1_01

Ijidno čerpání 185;10 O -19 -4 -4 -21 O 5. V.

tři čerpání ,00 1 ~23 -9 -4 -19 -3361~ ~9 2 I O 8. V.
~ _, _____ 1

pět čerpání ,01 -1 -17 -6 . -4 -18 -3631~ -10 _2 I~J 8. v.
/

čtyři čerpání ,06 • O I-~o -4 .-!I -16 -3221-12 -121 O I O I II. V.
I
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Z provedených měření hladin vody ve studních byly sestrojeny
hydroisohypsy pro, interval 1 cm. Z jejich průběhu (obr. 1) je

~ patrný směr proudění podzemních vod v zahradě. Je to směr
~ k Vltavě, v každém příRadě směrem od budovy a nikoli I]-aopak.

Podzemní vody od paláce odtékají směrem k řece.
Další otázku, zda jsou spodní vody spojeny v pozorovaném

územním pruhu - a tedy i v pozorovaných studnách - řešili
jsme odčerpáváním vody ze studny číslo 15.
Odčerpání provedli závodní dobrovolní hasiči třikrát. Voda

,byla odváděna do hlízkého kanálu, ahy nemohla zpět a aby
hylo možno posoudit dohu, za kterou se studny znovu naplní.
Na dobu pozorování bylo také zakázáno čerpání vody ze studní
.10, 18 a19 s.plovákovÝIllipřístroji ve d'\tořepaláce.
Provedenými pokusy hylo nepoohyhně zjištěno, že studny ve

dvoře hudovy vůbec nereagovaly na odčerpávání vody ze
studny 15. " ,
-Naproti tomu studny v zahradě dosvědčily naprostou spoji-
tost svých hladin s hladinou vody ve studni č. 15. Odčerpáním
vody ze studny č. 15 se snížila i jejich úroveň. Opakované
zkoušky prokázaly, že to nehyl pouze náhodný zjev. Výsledky

,- může~e zkoumat z tah. 1 a jasně pozorovat na ohr. 2, kde
snížená úroveň je zakreslena čerilhovaně.
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\
Z geo,detické praxe

Pohyb vody ve studni č. 15 byl zaznamenán pouze jednou
a znázorněn na dalším obr. 3. Voda se édčerpala z hloubky
188 cm poprvé na hloubku 477 cm a podruhé na hloubku
510 cm od obruby. Studna se naplňovala velmi rychle, což do-
kazuje, jak pobřežní Malá Strana je prosáknuta vodou. Pří-
slušné časy lze odečíst z grafikonu.

4 ~ ~ ~ o 00 V>.•. N ;~ o

i;> ::: i: ~ $:.

, -.,--.,- , -,-,- -,--

477 ~
S10 ~

Výsledky vyšetřování se dají shrnout do d;vou bodů:
1. 'Výška vody ve všech studních zahrady i dvorků, jakož

i výška betonové plotny podlahy podzemí paláce byly vyšší
než hladina Vltavy.
2. Hydroj.sohypsy spodních vod zjištěné podle stavu vod ve

studních ukazují na odtok těchto vod od budovy směrem
k Vltavě.
Je tudíž velice nepravděpodobné, že spodrtí vody zaplavující

podzemí pl\láce pocházejí z Vltavy.
Výsledky vyšetřování, které byly sděleny investoru, byly

doloženy plánem a technickou zprávou. ,
Zjišťování spodních vod a jejich účinků je složitěJší otázkou.'

Při prosakování spodních vod je nutno zkoumat také prostředí
spodní vody, geologické složení půdy a vzlínání vody, kte~é
spolu souvisí~To jsou však již otázky, které řeší hydrogeologle
a které přesahují ráméc tematiky tohoto časopisu. Nadmořské
výšky hladin spodních vod zjištěných technickou nivelací
mohou v~ak podstatně přispět k řešení i' těchto otázek.

Literatura:
[1] Gnindwasser und Qrl:ellen. Eine Hydrologie ~?s Un~er-

grundes von Prof. Ing. Dr. mont. h. c. Hans Hofer-Helm-
halt. 2. AuH. mit 66 Abbildungen. Braunschweig.' Druck
u. Verlag von F. Vieweg & Sohn. 1920. Str. 198.

[2] MeTO;O;H'JeCROePYROBO;o;CTBO,IlO II:3YQeHHIO pemHMa
I10;o;aeMHblXBO;o;.Ilo;o; 06~eií pe;o;aRI:lHeií M. E. AJ)"b-
TOBCRoro H A. A. HOHOIlJIRHIJ;eBa. rHT11J1 IlO reo-
JIOrHH H oxpaHe He;o;p. MOCRBa 1954, CTp. 196

Diskuse, kritiky a sebekritiky

Jednoduché tabulky pro výpočty polygonových pořadů
K či. Ing. Dr. O. Války v GaKO č. 4/1958 s. 63-64.

518.2: 526.913.1 '1
V č. 4/1958 Geodetického a kartografického obzoru uvádí Ing. ,

Dr. O. Válka jednoduché tabulky s velkým krokem argumentu
pro polygonové výpočty počítacím strojem. Těmito tabulkami
lze dosáhnout zvýšené rychlostipočtářských prací při dosta-
tečné přesnosti. '
Účelu, který sleduje Irtg. Dr O.'Válka a jiní autoří zkrácenými 2

numerickými tabulkami, možno však dosáhnout mnohem jed-
noduššími pomůckami grafickými bez použití počítacího stroje.
Jednou z takových grafických pomůcek jsou grafické loga-

ritmické tabulky maďarského geodeta Schmidta. Na jedné části
tabulek jsou vyneseny logari~mické hodnoty čísel 100-10000
na 50 paralelních linkách dloulIý<;h262 mm, takže celá stupnice
je 13,] m dlouhá. Na druhé části tabulek jsou obdobně vy-
neseny logaritmické hodnoty log sin IX. Numerickou tabulkou
momo provádět normální násobení a dělení stejně jako na loga-
ritmickém pravítku. Přesnost interpolační je ovšem zvýšena
větším škálovým rozsahem. Posuvná část logaritmického pra-
vítka je tu nahrazena celuloidovou 'deskou stejného formátu
s tahulkou numerickou a úhlovou. Na celuloidové desce jsou
vyznačené 4 rohové značky (konec!a začátek normální nume-
rické, stupnice prvé části tabulek). Jezdec je tu nahrazen bod·
cem. Postup početní operace je následující (násobení):
Celuloidová deska se přiloží horní'm levým indexem na náso-

'benec vyhledaný na numerické tahulce a bodec zapíchneme
/lehce na počáteční nebo koncový bod numerické tabulky, který
je celuloidovpudeskou krytý. V této poloze posunuje se deska
pří nepohnuté jehle na násobitel odečtený na téže numerické
tabulce. TU:ukazuje ip~xová značka celuloidové desky, ležíCÍ'
v stupnicovém poli,numerické tabulky, ,výsledek násobení.
Dělení je obráceným pochodem předešlého postupu. Deska

se položí na numerickou tabulku t~, aby se všechny indexy
kryly se začátečními, resp. koncovými body. Počáteční index
na cehlloidové desce je označený tečkou. Při této poloze za-
píchneme bodec nad hodnotu dělitele a posunujeme 'pak deskou
i s bodc~m nad hodnotu dělence. Výsledek odčítá se pod tím
indexem, který zůstává na numerické tabulce. Odčítání. vý-
sledku djíje se s pětin;ústnou přesností. Prvé 'místo udává číslo
na okrajI tabulky, druhé a třetí místo udávají čísla mezi řádky
před indexem umístěná, čtvrté místo obdržíme odčítáním dělící
čárky a páté odhadem.
Na úhlové tabulce jsou vyneseny obdobným způsobem a

v tomtéž měřítku jako na numerické tabulce hodnoty log sin IX.
Hodnoty úhlů od 0° -7-3° lze odečítat až na I", 3° -7-5° na 2",
59'-7- 70° na 10", 70° -7- 90° na 20".'

0'
~tO --"·~-c,~'~-------1--;-_-==3.~~-===--

2 1 2 '2

• I

Obr. 1. Část numerické log. tabulky. Na 1. řádku je vyznačeno
úplné dělení, na ostatních zjednodušeně jen po jednotkách. Délka
jednotlivých stupnic činí 262 mm, šířka mezer 3,3 mm. Silná, čísla
po straně značí prvý řád a jejich platnost je vyznačena stlným
ohraničením. Dvojitým přerýsováním nahoře je vyznačeno čtení
102,42.

L---.-'
Obr. 2. Příložn(Í celuloidová deska k tabulkám s bodcem (zmen-
šeno)~

Násobení a dělení děje se na této tabulce stejným způsobem
(uvažujeme-li součin sin IX sin (3). Chceme-li určit hodnotu sou-
činu s . sin IX, jež je základem polygonových výpočtů, vyhledáme
nejprve na sinové tabulce logaritmickou hodnotu sin IX a tuto
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přeneseme pomo~í celuloidové desky a jeWy na numerickou
tabulku, na které.můžeme odčítat vYsledek.
Hodnoty cos cc hledají se v této tabulce podle vztahu cos cc ~

= T sin (900 ± cc).
Vysoká interpolační přesnost umožňuje provádět výpočty

velmi rychle a s' dostatečnou přesností. Autor zkoušel polygo-
nové pořady vypočteué počítacím strojem s použitím tabulko-
vých hodnot sin IX a cos cc J ordanových tabulek "Opus Pala-
tinum" a tabulkami Schmidtovými. Z výsledků srovnávání
vyplynula maximální odchylka v ey resp. ex ± I cm, jak vy-
plývá.z tabulky:

ey ex

+1 O
O O

+1 O
+1 ()

O +1
O O

+1 +1
O +1

+1 +1
+1 +1
+1 O,

O O'
O O

+1 O
O +1
O O

-I -I
O +1

-I O
-I O.

O O

Součty absolut-
ních hodnot roz-
dílů (v cm)

Pruměrná chyba jednoho oďéčtení tedy jest

$ =i [Jej] = II + 8 = 0,005m
n 42

m = ± V[~] =.± 0,007 m

Pro polygonový pořad o II stranách průměrné délky 100m
bude pak střední odchylka proti přesné hodnotě ey či ex
činiti ±0,007j;IT = ±0,023 m.
Ve skutečnosti činila kupř. v pořadu č. 17 (počet stran II,
[s] = 1I56,09 m) -celková odchylka mezi hodnotami vypočte-
nými a hodnotami ze Schmidtových tabulek [Ieyl] = 0,070 m
a [Iexl] = 0,050 m.
ing. Dr. O. Válka uvádí nepřesnost ve svých tabulkách proti

přesné hodnotě ve čtvrté jednotce pátého místa, tj. pro 100 m
vzniká nepřesnost ze souřadnicového rozdílu

100.0,00004 = 0,004m

pruměrně asi 0,002 m, takže pro polygonový pořad o II stra-
nách pruměrné délky 100 m bude prumltrně odchylka proti
, přesné hodnotě ey či ex

0,002 . II = 0,022 m

Přesnost výsledku, jakých možno dosáhnout Schmidtovými
tabulkami, jistě vyhovuje, zejména pro geodetické práce sp'o-
jené se zaměřováním pro běžné projektové účely a uvážíme-li
řadu výhod, které tabulky poskytují, kupř. zrycWení počtář-
ského postupu, (odpadá vyhledávání funkcí sin a cos vůbec),
úspora počítacích stroju a možnost okamžitého výpočtu pořadů
v terénu, opustíme\ numerické metody a sáhneme raději po
pomucce grafické.

Ing. Dr. Karel Svoboda, Keramoprojekt, Praha

K poznámce Ing Dr K. Svobody:
Plně sdílím názor Dr. Svobody na vhodnost výpočtu grafic-

kými pomuckami, jak jej zejména uvádí v posledním odstavci.
Proto jsem ve VÚG'rK navrhl ,universální geodetické pravítko,
které bylo nár. podnikem L4garex v několika prototypech pro
Ústřední správu geodesiea kartografie vyrobeno. Toto pravítko'
je i s okraji dlouhé 41 cm a široké' 8 cm. Kromě stupnic jako
normální logllritmické pravítko má ještě stupnici 3,5 m dlouhou
s příčně posuvným indexem. Je možné na něm provádět všechny
výpočty běžné měřické praxe až do požadovllné přesnosti I cm
na 100m. (Stupnice velkého modulu je analágií autorem uvádě-
ných Schmidtových tabulek.) .

Tento názor na vhodnost grafických pomucek k výp~čtum
nesdílejí - bohužel ke své vlastní škodě ~ mnozí pracovníci
v praxi. Jim patří naše snahy alespoň po zjednodušování ta-
bulek.

Práce a mzdy v gťťodesiia I kartografii
KolektiVní prémiování· u OÚGK v Opavě

526:331.231.1 (437.2/.3)

Otázky odměňování práce jsou již delší dobu vážným vnitro"'
Plllitickým úkolem, který v souladu s celkovými politicko-
h~spodářskými úkoly řeší naše strana a vláda. V nemenší míře

, Se těmito. otázkanii také zabývají hospodářské, politické a od-
bor9vé slpžky na našich závodech a podnicích. IU Oblastního .
ústavu geodesie a kartografie v Opavě nebyla nikdy otázka
překročení mzdových fondu aktuální, v dusledku zásadní ne-
uhýbavé mzdové praxe vederií ústavu. Přesto jsme se i u nás
mnohokrát zabývali mZdovými otázkami, neboť tlak na mzdy
je u nás stejně §ilný jakó v jiných odvětvích národního hospo-
, dářství.
'Tento tlak je'dvojího druhu. Jak známo, inženýrsko-techničtí
pracovníci v resortu ÚSGK jsou v převážné míře odměňováni
základním měsíčnim platem s prémií. Protože pro stanovení zá-
kladního platu jsou vypracováni! vcelku dobrá kriteria, nedo-
, chází na tomto úseku, při jejich dusledném dodržování a pro-
jednávání platových ,otázek se zAměstnanCia. orgány ROH,
květšímu tlak;u.Jiháje situace s druhou pohyblivou částí mzdy,
tj..s prémiemi. Zde již nejsou kriteria prémiového řádu tak,
.jedll~čná, neboť jejich stanovení a potom Wavně jejich
sledování je velmi obtížné. Je nesporné, že tyto, potíže vznikají

,. . \ !

Wavně z charakteru zeměměřických prací. Správné určení výše
prémie za určité opdobí u jednotlivých pracovníku je odvislé
od mnoha činitelů. V prvé řadě odvisí výše prémie od možnosti
zjistit množství a kvalitu vykonané práce, tj. od úrovně časo-
vých norem. Nemohu v tomto I článku podrobně rozebírat
kvalitu časových norem zeměměřických prací, neboť je to
otázka, která vyžaduje obšírnějšího pojednání, mohu vša!, kon-
statovat, že přes veškerou poctivou snahu, jak ze strany USGK,
tak ze strany ústavů, lze stávající výkonové nOJ:myzeměměřic-
kých prací použít pro prémiování jen s přiWédnutím k dalším
činitelum, které tyto normy nemohou obsahovat. Stávající
výkonové normy určují s větší, či menší přesností průmě:tné
časy pro určitou práci} a to tim přesněji, čím sepl:ovádí větší
množství práce a čím delší je časové období, po ~teré se tato
.práce koná. To znamená, že při použití těchto norem pro menší
množství práce prováděné. v kratším časovém údobí dochází
nezbytně k určitý-m.nepřesnostem. Další okolnosti, které by
měly rozhodovat o výši prémie, jako např. soudružská pomoc
mladším pracovníkum, společ~nská činnost pro správný život
kolektivu, šetrné a hospodárné zacházení se svěřenými pro-
středky apod., nemohou být již normami vyjádřeny, ačkoliv
jejich význam je nemalý a v neposlední řadě ovlivňuje výsledky
práce celého'kolektivu pracovníků,
Prémiování inženýrsko-technických pracovníků se u našeho
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ústavu provádělo v uůnulých letech y podstatě takto: Vedoucí
měřického oddílu nebo OMSrozepsal podle úkolů uložených mil
provozem úkoly na měsíc pro jednotlivé pracovníky. Po zjištění
skutečně--vykonané práce, kterou vykázal každý pracovník,
mechanicky vypočítal procento plnění plánu a na základě tohoto
plnění stanovil normovač provozu s přihlédnutím k podmínkám
préuůového řádu výši préuůe pro jednotlivé pracovníky. Pro-
tože časové normy, jak jsem již uvedl výše, jsou pro menší úsek
práce v celku hrubým měřítkem, bylo velmi obtížné rozepsat
úkoly na jednotlivé pracovníky tak, aby všichni členové kolek-
tivu hyli vytíženi rovnoměrně. Individuální préuůe vede dále
k posilování individualistických snah jednotlivých pracovníků,
k zakrývání reserv a do určité míry i k neochotě předávat
zkušenosti ostatním pracovníkům. Individuální préuůe mMe
oslahit také u vedoucího pracovního kolektivu pocit odpověd.
nosti za správné uplatňování zásad mzdové politiky na jeho
pracovním úseku. '
Při sestavování plánu organisačních opatření pro splnění

úkolů letošního roku hylo všem složkám ústavu zřejmé, že kromě
jiných otázek musíme také řešit otázku préuůování, a to jinak
než dosud. Po zvážení všech pro a proti bylo rozhodnuto zavést
na zkoušku v prvé řadě u provozu 4kolektivní préuůe. Zavedením
kolektivních prémií chtěli jsme dosáhnout v podstatě těchto
zlepšení:
1. U1ehčit vedoucím organisací práce a zvýšením jeho pravo-

mocí při stanovení výše préuůe přiděleným pracovníkům-
upevnit jeho-autoritu. Současně zvýšit odpovědnost vedoucího
za správné provádění mzdové politiky na jeho úseku.
2. Zajistit zájem všech pracovníků na plnění úkolů. celého

kolektivu.
3. Dosáhnout spravedlivější odm~Í1ykaždému členu kolektivu

podle skutečných pracovních zásluh při plnění úkolů.
4. Zaktivisovat orgány ROH, především úsekové důvěrníky,

na otázky plnění plánu a odměňování za pr~cí a tím zajistit
zvýšenou účast pracujících na správě a řízení.
Určitým nedostatkem kolektivní préuůe je ta okolnost, že

v případě nesplnění plánu celým kolektivem, není préuůován
. ani ·ten pracovník, jehož pracovní úsilí hylo nadprůměrné. Na
tuto okolnost však hylo pamatováno pii vydání préuůového
řádu doložkou, že ve zvlášť odůvodněných případech může
ředitel ústavu ,na návrh vedoucího provoz~ dotyčnému pracov-
níku prémii přiznat.
Pro okresní lněřicU' střediska jsme stanovili dva hlavní

ukazatele, od nichž odvisí přiznání prémií, a to:
1. plnění plánu hrubé výrohy v Kčs a
2. odevzdávání výsledků dokončených prací.
Za splnění plánu hrubé výroby přísluší kolektivu prerme ve
výši 10 % základních platů přidělených pracovníků. Za každé
další procento překročení plánu přísluší kolektivu 10 % této
základní prémie. Při nesplnění plánu před.lvání výsledků prací
se krátí procenta za překročení plánu na polovinu. Návrh
na rozdělení kolektivní prémie vypracuje vedoucí a projedná
jej na pracovní poradě, kterou řídí úsekový důvěrník.Ře-
ditel ústavu má možnost na návrh vedoucího provozu zvýšit
nebo snižit procento za splnění a překročení plánu podle plnění
úkolů a podle stavu mzdového fondu. ','
Vedoucí OMS jsóu préuůováni podle dosavadních směrnic,

ale u nich je rozhodujícím ukIlzatelem pro přiznání prémie
odevzdávání výsledků dokončených prací a teprve v dru·
hé řadě se přihlíží k plnění a překračováni plánu hruhé vý-
roby.
Pro zavedeni kolektivních prémií hylo potřeba rozvinout

značnou pi'esvěděovací kampaň, hlavně ,mezi vedoucíuů okres·
ních měřických středisek, kterým dosavadní způsob préuůování
dával možnost líbivé mzdové politiky. Rozhodující úlohu zde
sehráli komunisté a ZO KSČ.
Po několika měsíční praxi máme s kolektivním préuůováním

velnů dobré zkušenosti, takže hylo rozhodnuto zavést kolek-
tivní prémiování také u ostatních provozů. Plně. se potvrdil
předpoklad, že novým způsobem préuůování se zvýší zájem'
Pracujících na splnění a překro~ení plánu celého kolektivu.
Žádný z pracovníků nechce dopustit, aby jeho vinou nebyly
úkoly splněny a tím nehyl celý kolektiv Vo/loučenz préuůování.
Zvýšila se, autorita vedoucích OMS, protože nyní rozhodují
s konečnou platností,o relativní výši prémie pro jednotlivé při-
dělené prallovníky. Zlepšila se i pomoc slabšílll;zaměstnancům,
nehoť každý člen kolektivu má zájem n~ tom, aby i ostatní
dobře plnili své úkoly. Zvýšila seikontrola vedoucích, a,to jak
ze strany přidělených pracovníků, tak ze _strany ROH. I

Závěrem možno konstatovat, že zavedení kolektivního způ-

sobu prémfování bylo opatření správné, a to jak z hlediska
hospodářského, tak i z hlediska mzdové politiky.

Josef GaU, nonnovač provozu 4, OÚGK v Opavě

Poznámka redakce:
VítáI\le článek s. GalIa jako příspěvek k výměně zkušeností

mezi ústavy v oboru odměňování. Jeho kladnou stránku je
nutno Vidět v tom, že článek hodnotí kolektivnost prémii příz-
nivě a doporučuje zavádění tohoto způsobu. Nutno však na-
mítnout, že ústav (jak to, vyplývá z bodu 4. na začátku) při-
pustil přílišnou volnost v tom, že ředitel může přiznat (hyť
v odůvodněných případech) prémii jednotlivci, i když kolektivní
ukazatele, od nichž prémiování závisí, nejs~1Usplněny. V tako-
vých případech má hýt výjimečně jednotlivec odměňován mimo- '
řádnou odměnou, nikoli však prémií podle prémiových řádů.
Kolektivními préuůemi a jinými otázkauů prémiování za·

bývá se také další článek, který pro doplnění celkového pojetí
prémií otisklfjeme současně.

K otázce nárokovosti prémií
526: 331.231.1 (437)

V poslediú době se dotazy některých pracovníků našich
ll.stavů vztahují namnoze k právní povaze prémií zavedených
výnosy Ústřední správy geodesie a kartografie, po případě-
V podrohnostech upravených prováděcíuů opatřeními ředitelů
ústavů. Je nutno předeslat, že právní účinnost může mít jen
takový mzdový nebo prémiový předpis a právní důsledky a ná·
roky mohou vyplývat jen z takového předpisu, který je vydán
orgánem k tomu zmocněným. Prémiové předpisy může podle
dnešního stavu vydávat státní mzdová kouůse, ústřední úřad
a v rámci decentralisované pravomoci také ředitel ústavu.
K platnosti předpisu je třeba vždy §ouhlasu odborové organi.
sace, a to u předpisů vydávaných Ustřední správou souhlasu
ústředního výboru svazu, u předpisů vydávaných ředitelem
ústavu podle jejich dosahu a význaJ;llUbuď krajským výborem
svazu, nebo závodním výb(.rpm ústavu .
Préuůové předpisy obsahují zpravidla ustanovení o pr;lVO-

moci ředitele, na jejímž základě a v jejímž rámci může závazně
vyhlásit, že přizná prémii podle předem určené výše sazby
pracovníku nebo celé skupině pracovníků, kteří splní ur~ité
předem stanovené podmínky, přinášející konkrétní hospodářský
prospěch ústavu.
Nárok vznikne tedy teprve tehdy, k,{{yžje podmínka splněna

a hospodářský prospěch'se skutečně dostavil. Prémie se proto
vyplatí jen tehdy, nastal-li výsledek - hospodářský prospěch
- bez ohledu na subjektivní či objektivní příčiny (nemoc, pro-
stoj, čekání na prácí, povětrnostní vlivy, provozní poruchy)
a hez ohledu na to, zda zaměstnanec či někdo, jiný zaviněniIIJ.
neho hez zavinění způsobil, že podmínka nebyla splněna a hos-
p'odářský prospěch se nedostavil.
Potvrzení nároku seuskutečňuje tím, že ředitel ještě schvaluje

výslednou výši préuůe, vypočtenou podle předem stanovených
sazeb, a to po konkrétním zjištění, že jím vyhlášená podmínka
je splněna a hospodářský prospěch se dostavil. Dodatečně, ve
fázi schvalování prémii, může změnit prémii konkrétního pra·
covníka tehdy, jestliže se ji rozhodne snížit nebo odejmout za
určité provinění pracovnika spočívající v nevyhovující pracovDí
morálce, nesprávném výkaznictví, v nevyhovující kvalitě díla
atd.
Kronfě tohoto případu, který je vlastně opatřením k uplat-

nění hmotné odpovědnosti pracovníka, nemohou hýt předem
vyhlášené sazby prémií' měněny dodatečně ve fázi schvalováni
préuůí. Výjimku však tvoří případy, kdy v některých podnicích
z důvodu nepřehlednosti ekonouůckých vazeb mzdového fondu
na plán hrubé výroby nebo jiné plánové ukazatele neho i z dů-
vodu Ilepořádku v'odměňováni a v aplikací orgatrisacemezd jsou
také předem vyhlašované sazhyprémii vyhlašovány podmíněně,
nebo js,ou vyhlašovány opožděně. V takových případech jde
o slib odměny, jehož výše není předem známa li nárok na ni
vzniká teprve okamžikem schválení ředitele před výplatou. Je \
samozřejmé, že takto pojaté prémie nemohou plnit řádně svou
ekonouůckou funkci, nehledě k tomu, že tento· způsoh 'vede
i k zakrývání. v:ážných nedostatků v odměňováni i plánováni,
které by se jinak musely projevit při kontrole čerpání mzdových
fondů. .
V této souvislosti je ovšem třeha připomenout, že dodržení

priority vyhlášení prémiových sazeb vyžaduje vždy zodpovědné
kalkulace možnosti mzdového fondu a posouzení možností jeho
čerpání ve vztahu k .plněni a překračování plánu objemu prací
(ve smyslu předpisu o kontrole čerpání mzdových fondů), že
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vyžaduje péči o vytvoření reserv mzdového fondu jak ve vztahu
k počtu pracovníků, tak i k průměrné mzdě pro případné vy-
rovnání neočekávaných risik a pro úhradu těch sazeb prémií,
jejichž stupně jsou stanoveny progresivněji než stupně překračo-
vání plánu objemu prací. Mzdoyý fond ovlivňuje tedy prémie
zásadně' před vznikem právních nároků na prémie, avšak ne-
může ovlivňovat výši nároků po jejich vzniku. Ze mEdového
fondu jakožto plánovacího opatření nemohou vznikat pracují-
címu, jednotlivci ani práva ani závazky; stejně však nemůže
stát mzdový fond v cestě uspokojení právního nároku, který
pracovníkovi již vznikl ze mzdového předpisu nebo na jeho zá-
kladě.
Prémiové předpisy obsahují však zpravidla také ustanovení

'o dalším druhu prémií, označovaných v praxi jako "prémie
podle úvahy", "podle individuálního posouzení" apod. V těchto
případech obvykle vzniká nárok na prérlm teprve okamžikem
schválení ředitele před výplatou. Nárok zde jednotlivci ne-
vzniká splněním nějaké předem vyWášenékonkrétní podmínky.
Jestliže ředitel jednotlivci prémii takovéhoto druhu nepřizná,
nemůže postižený uplatňovat právní nárok na ni.
Je otázkou, zda některé tyto prémie nejsou také nárokovými

prémiemi, na něž však nárok vzniká celému širšímu kolektivu.
Bývají totiž zpravidla vázány na splnění plánu ústavu jako
celku, jak tomu je i v ústavech ÚSGK. Jejisto, že i takový vý.
klad by odpovídal znění prémiového předpisu, zavedeného
v ústavech. Stěží by však z tohoto nového pojetí mohla vy-
plynout nějaká praktická výhoda pro takto prémiované za-
městnance.
Počet prémiovaných zaměstnanců není zpravidla určitý

a předem stanovený, je však stanoven přímo předpisem objem
mzdových prostředků, který může ředitel takto prémiovaným
zaměstnancům rozdělit podle 'svého posouzení individuálních
zásluh jednotlivcům, je-li dodržena ,podmínka splnění pláuu
celého ústavu nebo útvaru. Pro jednotlivce i při této koncepci
vzniká nárok teprve rozhodnu,tím ředitele.
Kolektivni prémie byly připomenuty již vpředu. Z různých

důvodů, vyplývajících z povahy vyMonávaných prací, přede-
vším v zájmu zvýšení efektivnosti, v zájmu včasného dokončo-
váni prací a snižování objemu rozpracovanosti a v zájmu zkrá-
cení výrobního cyklu bylo nutno upustit od dosavadní přehnané
individualisace prémií. Proto je dnes podporována zásada kolek-
tivních prémií, při čemž nositelem nároku by byly menší kolek-
tivy jako OMS a oddíly nebo oddělellÍ: Kolektivní prémie mají
přispívat k tomu, aby pracovníci v kolektivech pociťovali
i prostřednictvím hmotného zájmu, že nejsou navzájem isolo-
váni. Je třeba, aby rozvíjeli vzájemnou spolupráci, aby zkušení
pracovníci pomáhali méně zkušeným, aby pociťovali tuto sou-
n~ežitost po celou dobu v průběhu výrobního cyklu (jeho od-

,
dělitelné části) včetně zajmu o včasné a kvalitní dokončeni
celého technologicky uzavřeného pracovního procesu.
Kolektivní prémie se aplikují často také z nemožnosti nebo

nevhodnosti jiného stanovení prémiového ukazatele. Je-li
prémiový 'ukazatel komplexní pro celý mť\nšíkolektiv, nemUže
dojít k různým výsledkům ve výkazech práce, které - i když
to doslovné znění výkonové normy nebo jiného ukazatele výc
konu připouští - se jeví často i na první pohled absurdními
nebo i paradoxními, které vyplývají pouze z toho, že výkonová
norma může i při nejlepší péči obrážet v sobě vždy jen prů-
měrné technologické, terénní, dopravní, osobní a pracovní pod-
mínky. Tato náhodná zvýhodnění jedněch a na druhé straně
znevýhodnění druhých pracovníků mívají za následek poruchy
v soudržnosti kolektivu, v pracovní morálce jednotlivců a jsou
nezřídka pramenem neshod a: roztrpčení mezi členy téhož kolek-
tivu. Proto byl vytyčen důležitý úkol kompletisace norem,
proto se zavádí zásady prémiování za doddení a zkrácení ter-
mínu, za kvalitu, za úsporu a ostatní a proto byly již zavedeny
kolektivní prémie za zakládání JEP a HTÚP.
Kolektivní prémie, právě tak jako komplexní norma, bude

vždy spíš vystihovat pravý stav věci a bude spíše přiměřená
výsledku skutečně dosaženému. Rozdělení kolektivní prémie
jednotlivcům, kteří se navzájem znají a vědí, jak a na čem který
jednotlivec pracuje a jakých výsledků dosáW, nemůže působit
vážnějších obtíží. Naopak bude mnohem spíše vystihovat dané
zevrubně posouditelné podmínky a výsledky, nežli by to moW
učinit sebelepší automaticky působící ukazatel vynakládaného
úsilí. Tím bude rozdělení kolektivní prémie jednotlivcům při-
spívat k spokojenosti členů kolektivu a k zvýšení autority ve-
doucích oddílů, dosud mnohdy v otázkách ódměňování práce
zcela postrádané.
Jak plyne ze shora vyloženého, jsou tedy kolektivní prémie

nepochybně prémiemi nárokovými. Nositelem nároku je kolek-
tiv, při čemž nárok vzniká, je-li splněn ukazatel kolektivního
výkonu, nebo je-li splněn poslední ukazatel individuálně stano-
veného výkonu, tvořícího součást kolektivního výkonu.
Dosud popisované typy prémií je nutno odlišovat od rvzných

jiných odměn, které nárokovými nejsou. Mezi ně nutno počítat
odměny nejlepšímpr~ovníkům, .odměnyvítězům socialistických
soutěží, odměny. za' mimořádné zásluhy a jiné jednorázové vý-
platy tohoto druhu. Tyto',odměny nejsou předem stanoveny ani
co do výše ani co do lhůt a pracovník na ně nemá tedy právní
nárok. Jejich zvláštním znakem bývá, že nejsou ani považovány
za mzdu, nezapočítávají se do průměrného výdělku ani do vy-
měřovacích základů zaměstnaneckého pojištění. V zájmu ter-
minologické čistoty se v poslední době nepoužívá pro tyto od-
měny označení "prémie", nýbrž "jednorázové odměny" apod.

Dr Jabůrek

526.99:621.38(082)
Izvestija vysšich učehnych zavedenij ministerstva, vysšego

obrazovanija SSSR.(Zprávy vysokých škol ministerstva vysoko-
/školského vzdělání SSSR.) Obor "Geodesie a fotogrammetrie".
Svazek 2. Vydavatelství geodetické literatury. Moskva 1957.
Stran 142, četné obrázky a tabulky.
Touto publikací dostává se nám do rukou nejenotn druhý

svazek nového sovětského sborníku geodetických prací, ale
zároveň významná kniha, obsahující 14 závažných pojednání
o použití elektronických metod v geodesii a fotogrammetrii,
přednesených;uafakultpí vědeckékonferenciMIIGAiK vMoskvě
v květnu 1956. Kniha není jen přeWedem a popisemdosaže-
ných výsledků ve výzkumu a v konstrukci nových elektronic-
kých přístrojů pro geodetická měření, ale i jl\sným plánem dal-
šího rozvoje tohoto nového odvětví geodesie. Praktická opa-
tření, nezbytná k zajištění tohoto rozvoje, jsou formulována
v 'usnesení konference, otištěném na konci sborníku. Uveďme
st1'l!čněcharakteristikh jednotlivých pojednání.
Uvodní referát přednesl A. M. Kugušev na té!J1a"Současný

rozvoj radioelektroniky". Je to všeobecné pojednání o rozvoji
elektroniky v posledních letech a o její aplikaci v řadě různých
oborů včetně geodesie.
Na první téma navazuje přednáška A. V. Kondraškova

"Radiotechnické a elektrooptické metody geodetických měření
a perspektivy jejich rozvoje". Jsou v ní vyloženy základy a sou-
časné i vývojové možnosti metod měření geodetických vzdále-
ností pomocí rádiových a světelných vln. Autor vyslovuje zá·

važné zjištění" že žádná z dosud existujících konstrukcí rádio-
vých a světehiých dálkoměrů nevyužívá všech možností sou-
dobé elektroniky a radiotechniky, zejména polovodičových
elementů.
Třetí referát L; M. Avdeeva "Použití rádiové metody pro

vybudování geodetických základů fotogrammetrického mapo-
vání" popisuje způsob, jakým je možnopomocí rádiových dálko-
měrů vytvořit nezbytné geodetické základy fotogrammetrického
mapování málo obydlených končin v měřítkách 1: 25 OQO až
1: 100 000. Této metody bylo již v Sovětském svazu několikrát
prakticky použito a získány vyhovující výsledky.
Pak následuje stručné pojednání M.D. Konšina "Nové práce

CNIIGAiK v oboru stabilisace leteckých komor a určení sku-
tečné výšky letu". Hovoří se v něm Wavně o konstrukci nového
rádiového výškoměru RVTD a o zkušenostech pracovníků
CNIIGAiK s jeho použitím pro zpřesnění prvků vnější orientace
leteckých snímků při fotogrammetrickém mapování.
Další je přednáška B. N. ,Rodionova "O použití radiotechnic-

kých prostředků při řízení snímkových letů". Autor dokazuje,·
že použití radionavigačních soustav k vedení letadla po stano-
vené dráze při fotogrammetrickém mapování zvyšuje přesnost
v dodržování trasy snímkového letu, umožňuje snížit velikost
příčného překrytu ze 30-=-40 % na 15-20 % a zvyšuje pro-
duktivitu fotóleteckých prací až o 30%' V článku jsou popsány
dosud užívané systémy (RYM, SHORAN) a jsou stanoveny
požadavky, jimž by měl vyhovovat dokonalý radionavigační
systém pro řízení snímkových letů~
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Referát V. A. Velička "Světelný dálkoměr SVV-I a výsledky
ieho zkoušek" obsahuje nejdříve stručný popis konstrukce, její
technická data, výklad obou použitých způsobů měření fázo-
vého rozdílu, tj. způsobu extrémního osvětlení a způsobu kmita-
vých obrazů, a srovnání jejich přesnosti. Pak následuje popis
a podrobný rozbor praktických měření s dálkoměrem SVV-I
v Podmoskevské oblasti v r. 1954 (srovnání trilaterace s triangu-
lací), v Kazachstanu v r. 1955 (polygonometrie III. a 'IV. řádu)
a na Krymu v r. 1955 (trilaterace). V této souvislosti byly též
provedeny zkoušky s určováním .hodů kombinovaným protí-
náním z délek a směrů. V referátě je dále obsažena studie o ná-
hradě triangulace trilatc:::cí a o kombinaci obou metod. Ne-
chybí tu ani úvaha o hospodárnosti a produktivitě prací při
použití SVV-1. V závěru je předložen 'návrh nového způsobu
budování a zhušťování státní trig. sítě SSSR.

Další referát proslovil J. V. Popov na téma "Geodetické
světelné dálkoměry Státního optického institutu s interfereně-
ním a difrakčním modulátorem světla". Referát má tři části.
První část je věnována modulátorům světla u světelných dálko-
měrů a zkoumá vlastnosti Kerrova modulátoru a interferenč-
ního a difrakčního modulátoru. Ukazuje se, že interferenční
a difrakční modulátory vyžadují poměrně nepatrné modulační
napětí v hodnotě několika desítek voltů, avšak jejich modulační
frekvence musí být konstantní. Druhá část referátu popisuje
metody fázové detekce u světelných dálkoměrů. Třetí část po-
dává popis a princip činnosti dálkoměrů GOI. Závěr referátu
přináší návod k obsluze přístroje a jeho technická data.

V. P. Vasilev podává ve svém pojednání "Současný stav
světelné dálkoměrné techniky v zahraničí" přehled konstrukcí
světelných dálkoměrů v chronologickém uspořádání. Objasňuje
se tu princip činnosti, technická data a případně i výsledky
praktických zkoušek těchto dálkoměrů: optický radar (USA),
geodimetr (Švédsko), dálJwměr Gigasův-Notarpův (NSR),
dálkoměr Bjerhammarův (Svédsko) a dálkoměr Ellenbergerův
(NSR). Na závěr jsou sestaveny a hodnoceny výsledky měření
rychlosti světla v posledních letech (1950-1954).

Na téma "Možnosti použití rádiových dálkoměrů pro vybu-
dování vyplňovacích triangulačních sítí" přednesl Krátký referát
B. A. Larin. Z referátu plyne, že z iniciativy GUGK v Moskvě
vyvinul Fysikální institut Akademie věd SSSR pokusný rádiový
dálkoměr fázového typu pro měření vzdáleností kolem 10 km
s přesností ±15 cm. Praktické zkoušky ověřily přesnost pří-
stroje a odhalily některé jeho nedostatky. V Sovětském svazu se
uvažuje, že po zdokonalení bude tímto dálkoměrem kontrolován
rozměr řetězců trig. sítě I. řádu.

Pojednání 1. A. Kutuzova "Hromadění chyb v triangulačních
řetězcích s měienými délkami" spadá do oboru teorie chyb.
Autor v něm zkoumá velikost podélného a příčného posunu
a přesnost přenosu azimutu v triangulačním řetězci, zaměřeném
délkově rádiovými dálkoměry. Závěrem pojednáníje zjištění,
že pro vybudování geodetických podkladů pro fotogrammetrické
mapování daného území je nejvhodnějším útvarem řetězec
čtXJ;lÍhelníků.

Na předešlé pojednání navazuje svým charakterem článek
M. E. Lysenka "Ocenění přesnosti polohy bodů, získaných
rádiovým měřením vzdáleností, metodou středních kvadratic-
kých a eliptických chyb". Je v něm studována přesnost v poloze
bodu, určeného průsečíkem dvou polohovych radiolokačních
čar. Kriteriem přesnosti polohy bodu je jednak elipsa chyb,
jednak souřadnicové a polohové střední chyby. V článku jsou
odvozeny matematické výrazy pro výpočet prvků elipsy chyb
a středních souřadnicových a polohových chyb z přesnosti mě-
řených délek pro průsečíky těchto polohových čar: kružnice,
elipsy, hyperboly.

Referát S. V. Eliseeva má téma "K otázce typů a konstrukcí
elektrooptické aparatury pro sériovou výrobu". Uvádí se
v něm, že se v současné době považuje za nejpotřebnější zavést
sériovou výrobu rádiového dálkoměru fázového typu RGSC
a výrobu světelných dálkoměrů. V článku je provedeno po-
drobné srovnání technických dat dálkoměrů SVV-I a GOI a je
konetatováno, že dálkoměr SVV-I je lépe připraven pro sériovou
výrobu. Velký důraz se klade na vyvinutí a sériovou výrobu

, malých dálkoměrů s rozsahem asi do 2 km a s přesností kolem
±2 cm, jejichž použití' bude nejmasovější.

V dalším pojednání M. T. Prilepin referuje o "Určení indexu
lomu vzduchu při měření vzdáleností světelnými dálkoměry".
Dokazuje, že u nejpřesnějších světelných dálkoměrů je přesnost
měřené vzdálenosti ohraničena přesností hodnoty rychlosti
šíření světla ve vakuu a přesností určení indexu lomu vzduchu.
Nejistota v určeni středních hodnot teploty, tlaku a vlhkosti
vzduchu v důsledku měření těchto veličin jen na koncových
bódech vzdálenosti dovoluje určit měřenou délku s chybou
1,5-3. 10-8• Tuto přesnost je možno zvýšit využitím optimál-

ních observaČníchpodmínek (oblačno, větrno). V pojednání je
dále popsán způsob určení středního indexu lomu vzduchu mě-
řením rozdílu optických drah, příslušných určité měřené vzdále-
nosti pro dvě různé vlnové délky.

Poslední referát přednesl A. f. Suchov na téma ,,0 přípravě
inženýrských kádrů v souvislosti s použitím elektrooptických
a rádiových prostředkú měření v geodesii". Mluví v něm o nut-
nosti důkladné teoretické i praktické přípravy studentů geode-
tických fakult pro měřické práce s rúznými elektronickými pří-
stroji. Autor zdůvodňuje zavedení samostatného předmětu,
který by podával základy elektronických metod v geodesii.
V referátu se upozorňuje na nedostatek odborné literatury,
monografií, učebnic a rúzných příruček z uvedeného oboru.

Závěr.
Recensovaný sborník prací z oboru rádiových a elektrooptic-

kých metod v geodesiije dúkazem, že se toto nové odvětví geo-
desie rozvíjí v Sovětském svazu neobyčejně rychle a intensivně.
Uvážíme-li, že dnes existuje v Sovětském svazu řada institucí
(CNIIGAiK, MIIGAiK, GOI, NIIVTS aj.), které cílevědomě
a koordinovaně vyvíjejí nové konstrukce světelných a rádio-
vých dálkoměrů hned v několika variantách, můžeme se s opráv-
něním domnívat, že i v tomto oboru Sovětský svaz překonává
nejvyspělejší kapitalistické státy. Pozoruhodné je dále to, že
se otázkám rádiové geodesie věnuje v Sovětském svazu mnoho
vědeckých i technických pracovníkú a že i mnozí význační od-
borníci z jiných odvětví našli k tomuto mladému oboru velmi
aktivní poměr. Ze sborníku je vidět, že problematika rozvoje
rádiové geodesiebyla na zminěné konferenci řešena komplexně:
výzkum a konstrukce elektronických přístrojů, praktické te-
rénní zkoušky, zavedení přístrojú do sériové výroby a do praxe,
matematické, ekonomické a organisační problémy, spojené s po-
užitím nové techniky v geodesii,praktická opatření pro zajištění
rozvoje. A to je snad největší přínos této jedinečné knihy.

B. Delong, VÚGTK

526.7 (4) Kneissl, M.
Niveau uud MaLlstabdes vorliiufigeneuro'piiischenGravimeter.

netzes. Morelli-Martin Netz 1956. (Srovnávací údaje prozatímní
evropské gravimetrické sítě). Veroffentlichungen der DGK bei
der Bayerischen Akademie der Wissenschaften (BAW), řada A
(vyšší geodesie), sešit č. 21, Verlag der BAW, Mnichov, 1956.

V pojednání jsou zkoumáuy a porovnány návrhy na cejcho-
vání gravimetrů podle Martina, Cooka, MoreIliho a Kneissla
ze západoevropských tíhových měření. Prakticky jsou všechny
metody dosti podobné. K získání jednotného evropského mili-
galu v západní Evropě mají sloužit v budoucnu mezinárodní
cejchovací základny, poněvadž měření sc konají gravimetry
různých systémú. Předběžná porovnání byla vykonána rúz-
nými způsoby, které jsou popsány v prvém díle pojednání.

Cejchovací způsob podle J. Martina (tzv. Additionsver-
fahren) spočívá v porovnání součtu tíhových rozdílú kyvadlo-
vých stanic s měřeními provedenými gravimetrem. V prvním
sestavení použil Martin 39 nezávislých spojú kyvadlov'ýchstanic
a obdržel 10312,8 "kyvadlových" mgl a 10345,49 "gravi-
metrických" mg!. Toto sestavení použil pro první cejchování
gravimetru a pro další porovnávací sestavení, jež seskupil
z různých kombinací propojením jednotlivých stanic, např.
staršího nebo nového data apod. Tímto zpúsobem obdržel
jistý počet různých srovnávacích údajů a vhodným výběrem
dospěl ke konečné porovnávací hodnotě a k posouzení dosažené
přesnosti. Pravděpodobnou přesnost cejchování odhaduje
0,3 %0'

Cejchovací způsob podle C. Morelliho (Linienmethode) byl
realisován 2 gravimetry "Worden" v kyvadlové síti, zaměřené
postupimským geodetickým ústavem v r. 1934 až 1943. Spoje-
ním s cejchovací základnou Garmisch-Zugspitze dosáhl Morelli
tíhový rozsah od 981500 mgl do, 980 070 mgl, tj. 1430 mg!.
Z tíhových rozdílú sousedních bodú měřených kyvadlovými
přístroji vypočetl tíhové 'zrychlení všech bodú s výchozím
bodem ViIlach. Odchylky mezi hodnotami určenými kyvadlo-
vými přístroji a gravimetry vynesl graficky v závislosti na
velikosti tíhového zrychlení a dospěl k lomeným čarám pro
každý z obou gravimetrú, jež nahradil přímkami. Početně do-
spěl k 17 jednoduchým lineárním rovnicím o 2 neznámých,
z nichž jedna představuje celkový tíhový posun gravimetrické
sítě oproti kyvadlové síti a druhá neznámá znamená (v grafu
je to směrnice přímky) násobnou konstantu odečtených údajú
gravimetru. Pomocí této konstanty opravil naměřené tíhové
rozdíly a připojením na tíhovou hodnotu v Harzburgu, která je
velice přesně. určena v postupimském systému, vypočetl ko-
nečné hodnoty tíhového zrychlení všech bod,I. Nesouhlasy mezi
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těmito gravimetrickými výsledky a kyvadlovými údaji přičítá
na vrub nepřesnosti kyvadlových měřeIlÍ.
Cejchovací způsob podle M. Kneissla (Flachenmethod~) je

propracován mnohem důkladněji zejména po teoretické stránce.
Klade důraz na sourodou kyvadlovou síť a základní gravi-
metrickou síť vhodně plošně rozloženou. Obě sítě mají být
nezávisle vyrovnány. V dalším lze pak postupovat podobně
jako u Morelliho způsobu tak, aby součet čtverců odchylek byl
minimální. Založená základní gravimetrická síť slouží jako pod-
klad gravimet:.;ických sítí nižších řádů a kterýkoliv spoj může
hýt použit k cejchování gravimetrů užívaných při gravimetric-
kém mapování. Kyvadlová síťje pro další využití bezvýznamná.
V dalším textu pojednání pak autor propočítává Morelliho

měření podle svého plošného způsobu, jenž pak používá též pro
vyrovnání prozatímní evropské gravimetrické sítě.
Druhý díl publikace se týká vlastního hodnocení prozatímní

evropské gravimetrické sítě, skládající se z měření provedených
dvěma americkými gravimetry "Worden" italským geofysikem
Morellim a z měření provedených americkým přístrojem jiného
typu francouzským geofysikem Martinem. Tato obě rozsáhlá
měření sestavil Morelli v jednotný komparovaný celek, který
v dalším je porovnáván v zjednodušeném uspořádání s odpoví-
dající kyvadlovou sítí, jež je ohraničena v podstatě gravi-
metrickými cejchovacími základnami Hammerfest-Bodo-Oslo-
Kodaň-Bad Harzburg-Mnichov-Řím a Edinburgh-Teddington-
Paříž/Sevres-Bagneres de Bigorre. Zjednodušená gravimetrická
síť obsahuje 19 uzavřených polygonů, 39 gravimetrických spojů
a 21 uzlových bodů. Největší uzávěr polygonu je 0,25 mgl,
v třech případech je nulový a u 13 polygonů má uzávěr stejné
znaménko, takže uzávěr obvodového polygonu dosahuje 1,35
mg!. Tíhové hodnoty gravimetrických bodů, získané v této
zjednodušené síti na základě vyrovnání pozorování zprostřed-
kujících se liší od prozatímních údajů vypočtených Morellim
maximálně o 0,5 mg!. Shora uvažovaná kyvadlová síť není za-
měřena s dostatečnou přesností a sourodě, přesto z důvodu
zlepšení výsledků je rovněž autorem publikace vyrovnána. Ně-
které chyhějící spoje hodů určených kyvadlovými přístroji byly
jednoduše dosazeny do vyrovnání tak, ahy uzávěry přilehlých
trojúhelníků byly nulové. Přirozeně nesplňuje takto sestavená
kyvadlová síť potřebné předpoklady, kladené na srovnávací
síť, avšak za dosavadních okolností je toto sestavení účelné pro
provedení zkoušek a hodnocení, z, kterého vyplynou poznatky
a směrnice pro další pozorovací program kyvadlových měření.
Opravy z vyrovnání kyvadlové sítě pro jednotlivé spojnice do-
sáhly maximálně 1,5 mg!. Po vyrovnání kyvadlové a gravi·
metrické sítě následuje srovnání 8 identických bodů a lineární
transformace gravimetrické sítě do kyvadlové sítě. Největší
odchylka před transformací dosahuje u jednoho bodu 1 mg!.
Výpočetním způsobem autorovým (Flachenmethode), pro-

vedeným dvojím způsobem, jednak se vztažným bodem Harz-
hurg, jednak s těžištěm sítě, dospívá autor k následujícím výr
sledkům. Posun sítě vzhledem k vztažnému bodu Harzburgu
je +0,0471 mgl se střední chybou ±0,280mgl a převodný sou-
činitel (cejchovací faktor) se rovná -0,00034 ± 0,0005 mgl,
tj. - 0,3 0/00' S ohledem na velkou střední chybu převodných
hodnot nedoporučuje autor měnit prozatímní údaje evropské
gravimetrické sítě vypočtené Morellim.
Na konci pojednání je uvedeno ještě krátké porovnání s cej·

chovacím způsohem Martina, který je v podstatě vlastně
obvyklým způsohem porovnání dvou systémů různých roz-
měrů. Poměrem součtů tíhových rozdílů jednotlivých spojů
kyvadlové a gravimetrické sítě je určena násobná konstanta
a tím i převod z jedné sítě do druhé.
Uvedené pojednání se týká prozatímní evropské gravimetrické

sítě zahrnující pouze západoevropské státy. Použití různých
přístrojů na různých spojích a nesoustavné postupy způsobují
složitost vyřešení daného prohlému, který v lidově demokra·
tických státech, v SSSR a v celém euroasijském východním
hloku bude v nejhližší době vyřešen zásluhou sovětských gravi-
metrikú v sourodém celku.

526.7 (43)
Das deutsche Schweregrundnetz. Die Gravimetermessungen

1954-57 des Instituts fiirangewaudte Geodlisie. (Německá
gravimetrická síť. Tíhová měření 1954-57 Ústavu užité geo-
desie). Veroff. der DKG bei der Bayerischen Akademie der
Wissenschaften, řada B (užitá geodesie), sešit č. 23, díl II,
Verlag des Instituts fur Angewandte Geodasie, Frankfurt n/M.,
1957.
V západním Německu se soustavně buduje jednotná gravi-

metrická síť a na jejím provedení' se zúčastňuje několik insti-

tucí i soukromých podniků. Směrnice pro výstavbu německé
gravimetrické sítě, evidenci výsledků a jejich uspořád.ání vy.-
pracovala Německá geodetická komise ve spolupráci s Ustavem
pro půdní výzkum a Německým geodetickým výzkumným
ústavem. Způsob uspořádání Německého archivu tíhových
údajů je popsán v publikaci "Richtlinien fur den Aufbau des
Deutschen Schwerenetzes", Veroff. der DGK bei der BAW,
řada B (Q.žitágeodesie), sešit č. 28, Verlag der BAW, Mnichov
1956. !

Německý geodetický výzkumný ústav je pověřen shromažďo-
váním výsledků měření a jejich konečným z~odnocením. Do
r. 1957 vykonalo 2. oddělení tonoto íistavu "Ustav užité geo-
desie" ve Frankfurtu niM. tíhová měření ve středním dílu
západoněmecké gravimetrické sítě III. a IV. řádu gravimetrem
"North-American", který byl použit též při měření části západo-
evropské gravimetrické základny, dále na pořadech německé
základní gravimetrické sítě (I. řád), na pořadech základní nive-
lační sítě (II. a III. řád) a při plošném gravimetrickém mapo·
vání (IV. řád) v místech s pozoruhodnými tížnicovými od-
chylkami.
Pojednání ohsahuje stručný popis použitého gravimetru,

užitou metodu a sestavení výsledků. Princip gravimetru lze
krátce vysvětlit takto: Hmota, na kterou působí zemská tíže;'je
spojena s vahadlem, které je udržováno ve vodorovné poloze
perem skloněným pod úhlem 45°. Měření jsou prováděna měři-
cím šroubem, kterým se přivádí hlavní péro do stejné délky, jež
se kontroluje mikroskopem. Přístroj je vybaven tlakovou kom·
pensací a dvojitým thermostatem. Čítací přesnost je 0,01 mgl
a přesnost výsledků lze dosáhnout na 0,03 mg!. Rozsah měřicího
vřetene je přibližně 1000 mgl a v případě větších tíhových
rozdílů lze rozsah šroubu přestavit.
Měření byla prováděna dvojitým měřením tam a zpět. Tento

způsob je pokládán za úspěšnější oproti stepovacímu způsobu.
Výsledky měření na gravimetrických bodech v průměrných
vzdálenostech 15 km za dobu 1954-1957 jsou sestaveny podle
jednotlivých pořadů s těmito údaji: číslo a název bodu, zem.
souřadnice, výška v cm, vzdálenost v km a tíhové rozdíly.
Kromě toho ohsahuje pojednání též sestavení v 9 polygonech
s obvody několika set kilometrů, připojení na kyvadlové staníce
a na tíhové hody na letištích. Uzávěry polygonů vykazují nej-
větší chyhy + 0,08 mgl a ohvodový polygon v délce přibližně
2000km se uzavírá na - 0,06mgl, což jsou výsledky vynikající
a svědčí o prvotřídním provedení gravimetrických měření.

Wi
526.78 Graf, A.
Gravimeter, Messprincipien, Aufbau, Messtechnik. (Gravi-

metry, principy, stavba, měř. technika). Veroff. der DGK bei
der Bayerischen Akademie der Wissenschaften (BAW), řada B
(užitá geodesie), sešit č. 30, Verlag der BAW, Mnichov 1957.
Obsáhlá studie je výsledkem dlouholetých zkoušek a zkuše-

ností konstruktéra Askania-gravimetrů, při čemž toto pojed-
nání zahrnuje i podrobnější údaje o všech ostatních typech
vyjma sovětských gravimetrů, které asi nejsou autorovi známy
vzhledem k nedostatku patřičné odborné literatury v západ.
ních zemích a neznalosti ruského jazyka. Kromě bohaté obra-
zové přílohy na konci pojednání je látka na 39 stranách roz-
dělena do dvou podstatných částí, a to části jednající všeobecně
o gravimetrech a části, ve které jsou podrobněji popsány gravi.
metry Askania Gs 9, Worden a North·American.
V první části popisuje autor s příslušným hodnocením jednot-

livé systémy gravimetrů, pojednává o vlastnostech gravimetric-
kých zpružin, odečítacím zařízení, kompensaci vychýlení zpru-
žinového systému, možnostech cejchování, aretaci, tlakové kom-
pensaci, adiabatickém efektu, zkoumá jednotlivé vlivy jako
citlivost přístroje na urovnání, mikroscismiku, vliv teploty,
magnetický vliv, tlumení, chod přístroje, náhlé skoky a konečně
uvádí jednotlivé pokyny pro měření v terénu.
Gravimetrické systémy rozlišuje v podstatě na lineární a

astasované. V lineárních systémech uvádí zpružinové gravi-
metry s vertikálně zavěšeným šroubovým pérem (gravimetr
Askania staré konstrukce, s kterým bylo u nás měřeno v r. 1944),
s horizontálními šroubovými péry (gravimetry Askania Gs4 až
Gs9 a v nové době Gsll a Gs12), s plochými péry (Boliden),
atd. V astasovaných systémech popisuje astasovaný gravimetr
Isingův, astasované kyvadlo Holweck-Lejayovo, Thyssenův
gravimetr, konstruovaný jako astasovaná váha, mající na jedné
straně vertikální zpružinu a na druhé straně závažíčko, bifilární
gravimetr v úpravě Schweydar-Beroth- Tomaschek, gravimetr
na podkladě Galicinova seismometru (Truman, Catter, Frost),
gravimetry v různém uspořádání zpružin po způsobu seismo-
metrů (La Coste-Romberg, Western, North-American), spe-
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ciálně uvádí gravimetrický princip Moth-Smitháv, Nihgaardův,
Wordenův, Gilhertův a konečně též barometrický způsob
měření tíže (Haalck).
V odstavci o zpružinách, které jsou podstatnou-součástí"vět-

šiny gravimetrů, pojednává autor o jejich vlastnostech, srov-
nává kovová péra s křemennými a uvádí jejich výhody i ne-
výhody. V odstavci o odečítacím zařízení uvádí optické pomůcky
(interferenční metodu, ťeflexnímetodu a mikroskop), elektrická
a pneumatická zařízeni. Část o kompensaci vychýlení zpruži-
nového systému' a možnostech cejchování se týká gravimetrů
firmy Askania, na jejichž prototypech autor v prvních letech
výroby spolupracoval. Zmiňuje se též o novém gravimetru
Gsll, ve kterém mělo být 8 přídavných závažíček (kuliček),
jež lze v různých' kombinacích přehazovat a· docílit tak měření
tíhového rozsahu až 4000mgI. Cejchování se provádí na cej-
chovní základně pomocí závažíček a ne jako při starších typech
kompensačním pérem. Toto zařízení bylo však provádějící
firmou zhQtoveno poněkud v jiRém uspořádání až v novém
typu Gs12, jak o tom bude zmínka v další části. V dalších od-
stavcích týkajících se aretace, tlakové kompensace, c~tlivosti
na urovnání, mikroseismiky, teplotních vlivú, magnetických
vlivů, tlumení a chodu přístroje jsou uvedeny též pokyny pro
dodržování určitých podmínek tlumících nepříznivé účinky.
Část obsahující praktické pokyny pro měření V terénu se týká
sice všeobecného provádění, avšak je zejména psána s ohledem
na používání Askania-gravimetiu.
Druhá část obsahuje popis tří rúzných typú gravimetrú.
a) Askania-gravimetr Gs9. Tento přístroj vznikl postupnÝIl1

zdokonalováním yřístroje označovaného jako Gs4, s kterým
bylo u nás měřeno již v r. 1944. Přístroj byl v české literatuře
již několikráte popsán a obsáhlejší měření s ním jsou uvedena
v publikaci M. Wittingera "Tíhová měření 'V ČSR v letech
1945-1952".
V poslední době vyvinula firma Askania další zlepšení svých

přístrojú a označuje je značkou Gsl1. Jejich relativní přesnost
zejména při menších tíhových rozdílech je 0,01 až 0,02 mgI..
Naše průzkumná pracov,iště zakoupila již.několik těchto pří-

strojů. Výhoda těchto gravimetrů oproti jiným typům je ze-
jména v možnosti cejchování přehazováním přídavného, záva-
žíčka. Kromě toho možno použit tyto gravimetry pro sledování
slapovýc,h variací, použije-Ii se jemného registračního zařízení
dodávaného firmou. Geodetický li topografický ústav v Praze
zakoupil koncem roku 1957 nejnOvější typ, označený jako
Gs12, který je určen zejména pro měření větších tíhových roz-
dílů. Měření tihových rozdílů nad 100 mgl se provádí přehazo-
váním 19 přídavných hmot (kuliček) v různých kombinacích.
Zkoušky s tímto přístrojem nebyly dosud u !tás provedeny,
poněvadž systém přídavných kuliček nefungoval po dodání
přístroje. :Zkoušky.měřenC-tdapových variací provedené tímto,
přístrojem v lednu 1958 ukazují velice uspokojivé výsledky, jež
se shodují s teoretickými hodnotami. Podrobněji bude tento
přístroj popsán později; nevýhodou je jeho značná váha (22 kg),
která s použitím stativu a akumulátoru dosahuje 50 až 70 kg.

b) Worden-gravimetr. Přístroj založený v podstatě na prin-
cipu Galicinova.seismotnetru je zhotoven z křemene. Má velice
jemnou křemennou zpružinu, nepatrnou hmotu, na níž působí
tíže a dobrou teplotní kompensaci. Křemenný systém jeve-
stavěn do thermolahve, celý přístroj váží pouhé 3 kg, případně
s transportním pouzdrem 6 kg a docílená přesnost je několik
setin miÍigalu. Z připojeného obrázku si múžeme učinit před-
stavu o rozměrech přístroje.
Američan Woollard provedl se zvlášť upraveným přístrojem

tohoto typu již v r. 1948 gravimetrická spojení leteckou cestou
mezi body ro'Zloženými po celé zcměkouli a dosáhl uzávěr
měření z cesty kolem světa mi několik desetin miligaIu.
c) North-American gravimetr. Přístroj se řadí do skupiny

přístrojů zkonstruovaných na všeobecném principu seismo-
metrú. Vnější stavbou a rozměry se podobá Askania-gravimetru.
Podstatnou částí přístroje je šikmá zpružina, která udržuje
vahadlo v horizontální poloze. Přesnost v odečtení, kterou autor
neudává, je podle jiných pramenú asi 0,03 mgI.
Pojednání svědčí o velkých autorových zkušenostech a je

cenným příspěvkem k získání přehledu o gravimetrických pří-
strojích, jejichž principy jsou celkem jednoduché, avšak k do-
sažení velké přesnosti jsou doplňovány rúznými druhy zařízení,
jež jim vtiskují ráz složitějších přístrojú, vyžadujících dokonalé
obeznámení s jejich mechanismy a dodržování mnohých opa-
tření, chce-li se dosáhnout nejpřesnějších výsledků.

Wi
526.755:526.89 Gerke, K.
Die Karte der Bouguer-Isanonuden 1: 1 000 000 von West-

deutschland. (Mapa Bouguerových isanomál 1: 1 000000 v Zá-
padním Německu). Veroff. der DGK bei der Bayerischen Aka-
demie der Wissenschaften, řada B (užitá geodesie), sešit č. 46,
díl I., Verlag des Instituts fUr Angcwandte Geodasie, Frank-
furt n/M., 1957.
V úvodě naznačuje předseda německé geodetické komise

W. Grossmann v zcela stručném přehledu nástin vývoje gravi-
metrických prací v Německu. V rámci geofysikálního mapování
bylo provedeno v letech 1934-19'1,5 z velké části na území
bývalého Německa i gravimetrické maposání, jehož podkladem
byla kyvadlová měření postupimského Geodetického ústavu.
Podrobné gravimetrické mapování, které provedla zejména
tehdejší společnost Seismos v Hannoveru, obsahovalo 6 až 10
bodů na jednom mapovém listě o rozměrech 6' šířky a 10'
délky, tj. asi na 120 km2• Zároveň vyhotovila tato společnQst
průsvitkys prúběhem Bouguerových isanomál v měř. 1:200000.
Po druhé světové válce byla pověřena Německá geodetická
komise v rámci spolupráce, řízené Mezinárodní gravimetrickou
komisí v Paříži, vyhotovením příslušné části světové gravi-
, metrické mapy v měř. 1:1000000 na území Německé spolkové
republiky. '
Bouguerovy anomalie jsou vypočteny přepracováním dřívěj-

ších výpočtú použitím mezinárodního vzorce pro normální tíži,
v jednotném výškovém systému (NN) a s jednotnou hustotou
2,67. V měřítku 1: 200000 se vyinterpolovaly isanomály v od-
lehlostech 5 mgl, aniž byla dodržována dostatečná generalisace.
Fotografickým zmenšením byly zobrazeny isanomály do měř.
1: 1 000 000 a pak přepracovány kartograficky. Pro tisk se
použily tytéž mapové podklady jako' pro základní nivelační síť.
Křivky isanomál jsou výtištěny černě, při čemž území s klad-
nými anomaliemi jsou odstínována v červené barvě a území se
zápornýtni anomaliemi v modré barvě. "
Nové vydání gravimetrické mapy Bouguerovýcli isanomál

bude následovat po uveřejnění výsledků měření v německé
základní gravimetrické síti a po provedení nového plošného
gravimetrického mapování. Mapa přiložená k pojednání obsa-
huje gravimetrické zpracování na území Německé spolkové
republiky a kromě toho na území NDR až k poledníku 12°20',
probíhajícímu přibližně od města Rostock u Východního moře
směrem k Lipsku.
Průběh isanomál na hranicích československo-německých

(bavorských) souhlasí v generelním pojetí s hodnotámi od-
vozenými z tíhových měření na československém území, jež
byla prováděna v letech 1948 až 1951. Wi
526.918
International Archives of Photogrammetéry. (Archives Intel'-

nationales dePhotogrammétrie. XII. svazek - 5knih, 3140stran,
743 vyobrazení, 20 anaglyfů, 23.map, formát A4, Předsednictvo
VIII. mezinárodního fotogrammetrického kongreau, Stockholm
1957.
S určitým časovYm.odstúpem se nám dostává do rukou

XII. svazek Archivu obsahující pQdrobné zprávy a příspěvky
přednesené na VIII. Mezinárodním fotogrammetrickém kon-
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gresu fsonaném od 17. 7. do 26. 7. 1956 ve Stockholmu. (O prů-
běhu kongresu stručně referoval s. Ing. V. Pichlí4; v Geodetickém
akartografickém obzoru, Č. 11, roč. 1956).
První svazek této pozoruhodné mezinárodní publikace vyšel

v r. 1908 na ifopud prof. Doležala zakladatele Mezinárodní foto-
grammetrické společnosti. Význam Archivu pro rozvoj foto-
grammetrie byl veliký. Každý svazek přinášel nové poznatky
ze slibně se rozvíjejícího oboru a hned z počátku umožňoval
mezinárodní výměnu zkušeností v širokém rozsahu. Přispívala
k tomu možnost uveřejňovat příspěvky buď v jazyku německém,
nebo francouzském, později též anglickém. Tato zvyklost se
dodržuje dosud. Ve XII. svazku je většina příspěvků i zpráv
psána anglicky. S každým novým svazkem roste i jeho rozsah,
s rozšiřujícím se používáním fotogrammetrie. V poslední době
jc Archiv vydáván vždy po čtyřech letech, a to jako oficiální
publikace fotogrammetrických kongresů.
Je obtížné provést podrobnou recensi tak rozsáhlé publikace,

jakou je XII. svazek Archivu o 3140 stranách. Chceme proto
jenom stručně seznámit naši technickou veřejnost .aspoň s ob-
saJtem jednotlivých částí.
Cást 1. (400 stran) je věnována průběhu kongresu. Na za-

čátku je předmluva presidenta Mezinárodní fotogrammetrické
společnosti p. Patrik Mogensena, krátké poznámky o přípravách
kongresu, o vydání Archivu a o vývoji Mezinárodní fotogram-
metrické společnosti. Dále jsou zprávy o valném zahajovacím
shromáždění, při kterém prof. Baeschlin vzpomněl prof. Dole-
žala. Následují stručné zprávy o schůzích předsednictva a dele-
gátů, a závěrečném valném shromáždění. Je uveden podrobný
program kongresu, průběh zasedání a diskuse v jednotlivých
'komisícn a' zpráva o technických exkursíéh konaných v rámci
kongresu. Dále je tu katalog výstavy, jmenný seznam účastníků
kongresu, seznam vystavovatelů a jmenný rejstřík k první části.
Část 2. (236 stran). Obsahuje národní zprávy těchto zemí:

Belgie, Finsko, Francie, Jugos)áviez Kanada, Německo, Indie,
Izrael, Itálie, Norsko, Pákistán, Svédsko, Švýcarsko, Velká
Británie. Tato část má velmi bohatou příl6hovou část zahrnující
ukázky fotogrammetricky zhotovených map v měřítkách
1: 500 až 1: 100 000.
Část 3. (326 stran) je věnována generálním zprávám jednot-

livých komisí: / '
Komise 1. - Fotografie~ Seznam fotografických prací prove-

dených od 1. 1. 1952 do 31. 12. 1955, používané komory,
letadla, avigace a podmínky fotografování, druhy negativního
a positivního fotografického materiálu pou~ívaného v jednotli-
vých zemích a jejich zpracování.
Kotnise II - Přístroje a vyhodnocovací metody. Oddíl A:

Určení pole působnosti komise, seznam delegátů komise, do-
tazník. Oddíl B: Analysa I).árodníchzpráv, seznam vyhodnoco-
vacích' přístrojů používaných v jednotlivých státech, návrhy
novýcJ1 vyhodnocovacích přístrojů a -nové konstrukce již
.existující, používané vyhodnocovací metody, nové vyhodnoco-
vací metody, pomocné přístroje pro vyhodnocení, souborné
studie vyhodnocovacích přístrojů.
Komise III' - Letecká (snímkov,á) triangulace. Kdo provádí

v členských státech triangulaci, používané přístroje, metody,
skutečně provedené práce, teoretické studie chyb a výzkum,
jaké' jsou problémy v budoucnosti, poznámky a bibliografie.
.Komise IV - Fotogrammetrické mapování. Tato komise

rozdělila práci do tří súbkomisí: 1: Katastrální fotogrammetrické
mapování, 2. Mapování zastavěných území, 3. Mapování v ma-
lých měřítkách.
Komise V - Použití fotogrammetrie v jiných než topografic-

kých oborech. V komisi byla probrána aplikace fotogrammetrie
v architektuře a technice, archeologii a umění, přírodních vědách
(fysice, meteorologii, astronomii, geologii, dobývání nerostů,
glaceologii, zemědělství a lesnictví, při zkoumání pohybů moř-
ských vln a proudění vod, zootechni.ée),ve vojenství (balistice),
lékařství a antropologii a v kriminalistice.
Komise VI - Vyučování, terminologie a bibliografie. Jednání

. komise bylo velmi stručné, kromě jí příslušejícíCh otázek bylo
projednáno vydání sedmijazyčného fotogrammetrického slov-
níkú.
Komise VII- Použití (interpretace) leteckých snímků v růz-

ných oborech. ;Zpráva této' komise je nejobsáhlejší. Podrobně I

pojednává o povšechných zásadách použití leteckých snímků
a o požadavcích rta ně kladených. Práci komise bylo třeba
r~dělit do několika subkomisí proti původnímu návrhu roz-
šířených na čtyři: aplikace v geologii, v inženýrských oborech
(mapování, stavba silnic íl železnic, urbanismus apod.), v les-
nictví a zemědělství, pro 'vojenské účely. Zpráva obsahuje též
bohatý seznam literatury.

Část 4. je rozdělena do dvou knih (4a.: Komise I-III, 1122
stran; 4b.: Komise IV - VII, 1056 stran) a obsahuje 137 referátů
přednesených v jednotlivých komisích a doplněk. V doplňku
označeném X. je ještě 14 referátů a 5 národních zpráv z Ra-
kouska, Japonska, Holandska, Portugalska a Formosy.
Švédská fotogrammetrická společnost se s úspěchem zhostila

veliké práce, souvisící s vydáním Archivu. Konečnou 'redakcí
byl pověřen Dr. P. O. Fagerholm a doba skoro jednoho roku,
potřebná k uskutečnění vydání úplné zprávy, byla opravdu
minimální. Fotogramlpetrickým pracovníkům je ve XII. svazku
Archivu podán obsáhlý materiál přinášející mnoho podnětů
nejen k dalším vědeckým výzkumům, ale i ke zkvalitnění a
zhospodárnění praktického provádění fotogrammetrických...'praC1.

Ing. O. Jeřábek'

52&.89 Suclí.ov,V.I.
Sostavlenije i redaktirovanije obščegeografičeskich kart.

Vydalo, Vydavatelství geodetické literatury "Geodezizdat"
r. 1957. 280 str., 90 obr. Cena váz. 5 r. 90 k.
Kniha je zpracována na základě nových učebních plánů pro

kartografické fakulty vysokých škol geodetických v SSSR a po-
dává přehled látky z oboru sestavování a redakce všeobecně
geografických map v rozsahu, jenž plně postačí všem karto-
grafům v praxi. Dílo je rozděleno na 6 oddílů, které obsahují
celkem 22 hlav.
V prvém oddílu nejdříve rozděluje všeobecně geografi,cké

mapy na topografické (měřítka větší než 1: 1 mil.), jež definuje
jako "mapy krajiny, zobrazující základní její.prvky se stejnou
relativní přesností a podrobností" a na přehledné, tj. mapy
"uvádějící základní prvky krajiny značně generalisované a v ma-
lém měřftku" (menším než 1: 1 mil.) Dále pak srovnává dvě
formy sestavování map - sestavování v terénu na základě bez·
prostředního měření a studia a sestavování v kartografických
ústavech na podkladu kartografických a jiných materiálů. Zbylá
..část prvrlího oddílu - určení, obsah a přesnost topografických
map - se zabývá nejprve všeobecně zaměřením topografických
map, jež musí vyhovovat požadavkům širokého okruhu použi-
vatelů. Potom pojednává některé základní informace o Gaus-
sově konformním válcovém zobrazení jako matematickém zá-
kladu topografických map. 'Přehledně podává ve schématu roz-
dělení prvků obsahu topografických map a v závěru se věnuje
přesnosti map. Přitom studuje nejprve přesnost map měřítek
větších než 1: 100 000, uvádí střední kvadratické chyby zá-
kladních kartometrických úloh a všímá si chyb v poloze vrstev-
nic jako kriteria přesnosti zobrazeni reliéfu. Pro zjišťování přes-
nosti topografických map malých m~řítek seznamuječteQáře
se způsobem N. A. Urmajeva a A. I. Šabanové, založeným na
kartometricko-vyrovnávacím studiu hodnocené mapy a mapy
většího měřítka a stejného území•
Druhý óddíl podrobně probírá kartografickou generalisaci na

topografických mapách. Charakterisuje ji jako "specifickou me-
todu zevšeobecnění mapového obsahu, tkvící ve vyjádření a 210-

'brazení na mapě existujících rysů předmětů, jevů a jejich vzá-
jemných vztahů" a v celé šíři ukazuje na všechny problémy sou-
visící s touto základní kartografickou činností. Všímá si také
uplatnění matematických způsobů v kartografii při získávání
norem výběru prvků mapového obsahu, definuje normu výběru
jako funkci měřítka mapy, hustoty uvažovaného prvku a plochy,
jíž zaujímá jednotka zobrazovaného prvku v mapě. Probírá tu
i vliv technologie sestavované mapy na generalisaci a dále vliv
generalisace na přesnost mapy. V dalšich částech druhého od-
dílu knihy se pak zaměřuje na vlastní generalisaci všech obsa-
hových prvků topografických map: postupně probírá všechna
důležitá hlediska kvantitativní i kvalitativní stránky generali.
sace sídlišť, dopravních spojů, hydrografie, reliéfu, porostů
a hranic. Přitom sleduje zvláštnosti generalisace jednotlivých
prvků v souNislosti se změnou měřítka v oboru topografických
map. Podává množství příkladů z území SSSR s obrázky a pře-
hlednými tabulkami •
V třetím oddílu probírá redigování' a techniku sestavování

topografických map v kartografických ústa.vech. Nejprve vy-
světluje 'všeobecně pOjem redakce jako "systém vědeckých
opatření k zajištění obsahovosti, vysoké přesnosti a přehled-
nosti vyhotoV'ovaných map", pak se v krátkosti dotkne studia
a hodnocení podkladových materiálů a sestavování redakčních
plánů. Vysvětluje zásady výpočtových á konstrukěních prací
,pomocí sovětských přístrojů a podrobně rozebírá způsoby pře-
nesení mapového obsahu do sestavované mapy podle sovětských
postupů. Konečně se pak přehledně zabývá celou technologií
až do získání sestavitelského originálu. .
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Čtvrtý oddíl probírá tutéž část kartografické výroby jake
předcházející oddíl ovšem s tím rozdílem, že si všímá zvláštností
této práce při bezprostředním sestavování mapy v terénu.
Ukazuje, jak provádět redakčnj přípravu, studium podklado-
,vých materiálů i samotného zobrazovaného území, vypracování
redakčního plánu. Rozebírá problém generalisace prvků mapo-
vého obsahu na sestavitelských originálech získávaných topo-
grafickým mapováním nebo některou z fotogrammetrických
metod. V závěru pak vysvětluje zásady sestavování topogra-
fického popisu jako doplňující součásti sestavované mapy
a krátce probírá redigování sestavitelských originálů tohoto
druhu map.
Předposlední - pátý oddíl - je věnován sestavováni a redi-

gování přehledných všeobecně geografick~h map. Na pří.
kladech je zde vysvětlena náplň tohoto druhu map, v nichž nemá
být preferován žádný z uváděných mapových prvků a v nichž
je vše zaměřeno k tomu, aby si jejich použivatel podle nich
mohl v rámci možností malého měřítka vytvořit skutečně uce-
lený názor o zobrazeném území. Uvádí zvláštnosti redakčně
sestavitelských prací při zhotovování přehledných map, všímá
si zásad pro práci kartografické informační služby, rozpracování
redakčního plánu i vlastních sestavitelských prací. Přináší
ukázky typisace a generalisac{l základních mapových prvků
pro území SSSR, vypracované převážně v CNIIGAiK. Na pří-
kladech s několika ilustracemi ~leduje prohlubující se zásahy
generalisace při zmenšování měřítka až do 1: 4 mil.
Závěrečný - šestý oddíl - seznámí čtenáře s technikou se-

stavování přehledných mll.p. Pojednává zprvu o teoretických
základech některých způsobů transformace mapového obrazu
ze zobrazení podkladové mapy do kartografické sítě mapy se-
stavované, přičemž se zaměřuje hlavně na kolineaci a podobnost.
Uvádí zde např. některé způsoby transformování známé z foto-
grammetrie a jejich uplatnění při sestavování uvažovaných
map. Pokračuje pak výkladem fotomechanického transformo-
vání a výpočtem orientačních prvků pro jednoduchou i dvoj-
násobnou transformaci s použitím sovětského překreslovače
FTB. Další stránky patří informativnímu pojednání o elektro-
nickém tran"sformátoru pro kartografické účely, který je za-
ložen na myšlence televise a jehož-schopnosti dovolují na
základě daných pevných bodů převést poloautomaticky mapový
obraz z jednoho do druhého zobrazení, přičemž rozdílnost obou
zobrazení tu prakticky nehraje úlohu. Závěr oddílu i celé knihy
je pak věnován minulosti, současnému stavu i budoucím úkolům
sovětských kartografů při výrobě všeobecně geografickýchmap.
Tato kniha, jak čtenář ze stručného obsahu jistě nahlédne,"

bude dobrou pomůckou pro naši kartografickou praxi. Vždyť
jsou v ní pojednávány zásady, jejichž uplatňování v česko-
slovenské kartografii se teprve prosazuj,e. "To platí zvláště
o generalisaci a dalšícKproblémech, spojených se sestavováním
všeobecně geografických map malých měřítek. A proto je pro
nás škoda, že uvažované dílo věnuje tomuto thematu poměrně
málo místa. Slabšími místy.díla se zdají 1?,ýtstati o uplatňo-
vání početních způsobů v generalisaci mapového obsahu. vý-
počet zatížení mapy (jehož je Suchov autorem - viz např.
Trudy CNIIGAiK vyp. 48-1947), přesto že je krokem vpřed
při hledání nových metod v kartografické genualisaci, má i své
podstatné nedostatky, tkvící v tom, že neuvážil všechny činitele,
mající vliv na zatížení mapy. K tomu bylo již řečeno i ústy
sovětských kartografů mnoho kritických připomínek (např.
A. M. Komkov: "Voprosy usoveršenstvovanija sovetskich
ob'ščegeografičeskichkart" a bohatá diskuse k této studii viz
"Voprosy geografii" sb. 22 -1950 -Kattografija), jež i zde by
měly být vzaty V úvahu.
Tento, snad jediný závažnější nedostatek, je však daleko

vyvážen mnoha klady tohoto díla: dává nám nahlédnout do
celé tvorby mapy až po reprodukci a nacházíme zde i různé po-
střehy, jež by mohly být vzorem pro naši kartografii. To se týká
např. zde uveřejněné skutečnosti, že se sovětští kartografové
již od začátků přípravy podkladů pro tvorbu topografické
mapy, tedy od přípravy redakčního plánu mapy, jejíž obsah
bude teprve y budoucnu měřením získán, podílejí na všech p:.;a-
cích a tím je zajištěno, ža kartograf.redaktor jé dokonale se-
známen se zobrazovaným územím. Jiným dobrým příkladem
pro nás je péče, s jakou jsou shromažďovány a tříděny karto-
grafické podkladové matceriály.Tato činnost spolu s vědeckým
studiem zobrazovaných prvků mohla pak, také úspěšně vyústit
v kvalitní typisaci všech částí mapového obrazu, jak jsou toho
ukázky v knize dokladem. Stať o elektroni0kém transformátoru
je důkazem toho, že sovětská kattografie využívá nejnovějších
pozn/ltků moderní techniky a směřuje"tak postupně k mechani-
saci některých zdlouhavých sestavitelských procesů. To bylo
jen několik namátkou vybraných příkladů, jež svědčí o hodno-

tách této knihy. Mnoho a mnoho dalších poznatků V ní čeká
na pozorného čtenáře, a proto ji vřele doporučuje~e.

Jan Neumann, KRU v Praze.

655
'Přehled gra6ekých technik
Vydalo vydav. ROH - Práce - Svazu zaměstnanců v tisku,

Praha 1955, jako svou 2422. publikaci. Stran 446, cena brož.
49,70 Kčs, váz. 53',70 Kčs.
Dnes, kdy jsme svědky neobyčejného rozmaehu reproduk-

čních technik, kdy v reprodukci těžíme z výsledků vývoje
televise a elektro~iky, které umožnily sestrojit fotoelektrický
automat na barevné výtažky z pestrých předloh, vynutila si
doba podchytit soubornou práci vědecko-praktickou pro celé
společenství grafiků - to je reprodukčních techniků a typo-
grafů. Má být všestranně informativní příručkou pro odbor"né
a .jiné školy, pro veřejné knihovny; doporučujeme ji též zaměst-
nancům služby zeměměřické. Je totiž překvapující, jak vše-
obecně málo se ví o vzniku tiskových obrazových desek nejen
v široké veřejnosti, ale také mezi těmi, kteří přicházejí s repro-
dukčními závody dost1 často do styku. Má tedy vyplnit v naší
technické popularisační literatuře mezeru, kterou již dávno
pociťoyali nejen ti, kteří v tomto oboru pracují, ale i osazenstvo"
našeho průmyslu grafického a tiskárenského. Autor měl snahu,
aby osvětlil názorně všechny praktické grafické způsoby od
dávných dob až po dobu nejnovější, což semu skutečně podařilo.
Aby obraz reprodukčních pochodů byl úplný, jsou uvedeny
takové osvědčené způsoby, které náleží siceminulosti, ale nejsou
zastaralé, neboť i v současné době dávají podnět nebo jsou samy
zlepšovací součástkou novodobé procedury. Kniha pojednává:
o litogra6i, plánogra6i, reflektografii, kartografii, reprodukci
katastrálních map a plánů; dále obsahuje bohatÝ receptář pro
chemické procesy, rejstřík věcný, jmenný a seznam literatury.
Dlouhá cesta, která vedla od starověku až k nejdokonalejším

tiskům barevného světlotisku, je zároveň studnicí poznání,
z níž čerpají i dnešní zlepšovatelé, jak to na příklad vidíme při
reflexní reprodukci. Nová doba přinesla nové chemikálie, rozvoj
barevného filmu dal do rukou našim chemigrafům dokonalý
materíál potřebný pro další pracovní" postupy, přesto v~k
musíme i nadále spoléhat na zkušenosti a zručnost našich
reprodukčních fotografů, retušérů, leptářů a nátiskařú.
Historie reprodukčních metod je zvlášť slavná pro nás Čechy

a Slováky. Nesmazatelným písmem se do historie reprodukčIli
techniky zapsali naši rodáci: Hollar, Husník, Kašpar Hermann;
Klíč B.(vynálezce hlubotisku, t. č. na známkách), Petzwald,
Senefelder atd.
Pro dokonalé zvládnutí dnes již velmi složitých výrobních

postupú jistě přispěje tato publikace. Dokonalá reprodukce
předpokládá nejen dokonalého reproduktora, ale též dokonalého
púvodce - autora originálu. Souvislost obou prací je taková, že
grafik má míti alespoň základní vědomosti o vzniku mapy a
technik musí míti důkladné znalosti o pracích těch, kteří jeho
dílo přejímají, aby je rozmnožili. Poněvadž provádění oprav
na tiskových deskách, negativech nebo na jiném reprodukčním
materiálu jest velmi obtížné, je proto třeba se zásadně řídit
pravidlem, že originál se k reprodukci zasílá teprve teh'lly,
když je zcela vyřešen a řadně zrevidován. Vzájemně sladěný
technologický p~stup prací kartografických a reprodukčních
tvoří důležitý předpoklad pro zhospodárnění výroby map a
zlepšování jejich kvality. .
Žádný pracující nesmí ustrnout v těsné ulitě svého zaměst-

nání. Musí se seznamovat nejen se všemi obory grafického
společenství, ale sledovat i vše to, s čím se jeho obor stýká,
a nejen to, co je mu blízké. A tak platí i zde: odborně, a přece
populárně.

526 (05)
Geodézia és Kartográfia az Állami Foldmérési és Terké-

pészeti Hivatal lapja (časopis Státního zeměměřického a karto-
grafického úřadu Maďarské lidové republiky).

, Čísla 4, z r. 1956 - ročník 8.
Obsahuje 74 stran, na nichž je uvedeno 10 odborn),ch článkú

domácích autorů, přehled událostí z oboru geodesie (mezi jiným
obsahuje zápis z pojednání geodetického kongresu maďarské
akademie věd), soupis změn na mapách ze všech státú světa
a přehled novinek z odborné literatury. .
Odborné články byly vypracovány na tyto náměty: Tárczy-

Hornoch: O dělení lichoběžníku, Radó: MezinárodIli mapo-
vání, Takács: Mapa v barvách odpovídajících přírodě, Mi-
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hály: Výpočet výměr na mapě 1:50QO,' M. I.: Návrh na vý-
počet ortometrických výšek základních bodů v maďarské výš-
kové síti vyššího řádu, N. E.: Užití trojúhelníkových řetězců
k zhuštění trig'. sítí nižšího řádu, Zelcsényi: Geodetická a
kartografická výstava, Bors: 80 let maďarských optických
závodů, Regoczi: Vlastnosti astralonu. -

Číslo 1-2 z r. 1957 - ročník 8.
Na Ul stra~ách je obsaženo U odborných článků, z nichž

prvé dva jsou od sovětských autorů, a to: Dr. A. A. Izotov:
Dnešní stav určování tvarů Země -a s tím souvisící úkoly,
N. A. Sok_olova: Zkušenosti získané při použití letecké foto-
grammetrie k vypracování map velkých měřítek a úkoly dalšího
vědeckého bádání.
Autor prvého článku porovnává dosavadní výsledky určení

rozměrů a tvaru Země. Zabývá se příčinami rozdílů v dosaže-
ných výsledcích a u:I,avírá rozbor konstatováním, že Krasov-
ského elipsoidodpovídá přesností dnešním požadavkům geodetů
a kartografů. Očekává však, že v blízké době jejich požadavky

\

~
na přesnost určení tvaru Země stoupnou, takže astronomicko-
geodetické práce je třeba urychlit, aby byl získán předstih.
V druhém článku autorka hodnotí 'Iýsledky využití letecké

fotogrammetrie k vypracování map v_elkýchměřítek a dospívá
k názoru, že je třeba zvýšit kvalitu užívaných strojů, snížit
jejich cenu a zlepšit kvalitu fotografického materiálu.
Dalších devět článků je od domácích autorů: Dr. Honyi:

Postup při vyrovnání vložených sítí, Dr. Homoródi: Pře-
zkoušení dělení kruhu theodolitu, Lóran t: Číslování parcel,
Dr. Regoczi: Vypracování mapy na astrolonové folii, Dr.
Fodor: Notářské mapy z údolí Tisy, Tóthné: Oč musí dbát
navrhovatel mapy, Dr. Regoczi: Nový komparátor k nivelační
lati, Kanovszki: Výběr z nauky o tvarech terénu, Váry:
Evidence pozemků.
Další obsah je členěn obdobně jako v předchozím čísle tohoto

časopisu. Navícjsou uvedeny výnosy Státního zeměměřického
a kartografického úřadu.

K osmdesátinám prof. Ing. Dr tech. Aug. Semerádil
92 Semerád: 526

Koncemměsíce srpna (27.) t. r. se dožil prof. Dr. Aug. Scmerád
v plné životní svěžesti osmdesáti let. \
V době svého zasloJlženéhoodpočinku, který prožívá-v Praze,

neustává' ještě v práci a tak se setkáváme s jeho příspěvky
v odborných časopisech.
Životní dílo prof. Semeráda je bohaté a mnohostranné. Není

to jenom práce vědecká, učitelská, ale i vynikající činnost
organísační.
Před svým nástupem na vys. školu technickou v Brně (1905)

komu praxi u pozemkového katastru jako výkonný pracovník
a pak ve vídeňské triangulační ft početní kanceláři, jejíž ředitel
Ab. Broch poznal v něm výborného pracovníka. Proto mu
llVěřoYal velké práce jako vybudování triangulačníeh sítí
v Krakově, v Tatrách, V Dol. Rakousích aj.
-Hned od póČátku své vědecké činnosti sledoval prof. Semerád

otázky týkající se základních triangulací, jejich přednosti,
-dále volbě zobrazovacích základů, měření invarovými dráty
atd. Od r. 1910 sleduje rozvltj fotogrammetrie, kdy sám podniká,
pokud tomu dovolovaly poměry, různá měření na Moravě za
Ú:čelemvyzkoušení fotogrammetrie v různých aplikacích. Všímá
si dále měření deformací údolních přehrad. Nevynechal zádných
novinek v geodesii, které by nevyzkoušel na škole a neuvedl
do svých přednášek.
V době, kdy naše mladá republika zajišťovala svoje hranice

, zaměřením, prof. Semerád se i na tomto úseku účastnil práce,
"a to jako zástupce komisaře pro stanovení hranice českosloven-
sko-rakouské. Právě tato účast prof. Semeráda na rozhraničo-
vacích pracích je jednou· z ukázek jého organisačního talentu.
Mimoto je prof. Semerád jeden z těch, kteří stáli u kolébky

"Spolku českých geometrů" (1912). Spolek pak a'si po své
tncetileté záslužné činnosti splynUl s býv. SIA. Pro své vědecké
,znalosti a ovládání cizích jazyků účastnil se za své aktivní
činnosti na vys. škole technické, v Brně celé řady domácích
a zahraničních vědeckých kongresů.
Je těžko vylíčit v této krátké vzpomínce bohatou činnost

prof. Sel1!eráda.Vedle vysokoškolské učebnice "Příručka prak-
tické geometrie" vydal ještě jiné učební pomůcky a celou řadu
odborných a vědeckých článků, které uveřejňoval v "Z. Věst-
níku",,,Tech. Obzoru" a ve "Zpr. veř. sl. technické" a v něm.
odborných časopisech. Počet jeho prací přesahuje několik.desítek
a je dokladem jeho nevšední píle a zájmu o různé obory geo-
desie.
Končím tuto vzpomínku k životnímu jubileu prof. Semeráda

s přáním mnoha zdraví do dalších ,let.
Ing. Pudr

Vyhodnocení socialistického, soutěžení o putovní ,
Rúdou standartu ÚSGKa ÚVSMHza II. čtvrtletH958.

331,876: 526
Usnesení 10. plenárního zasedání Ústřední rady odborů našlo

v ústavech geodes!e a kartografie živou odezvu v masovém
,.soutěžním hnutí na počest XI. sjezdu Komunistické strany
Česk6S10venska.Pracovníci těchto ústavů vytvářeli ve smyslu

zmíněného usnesení, stejně jako pracující na závodech, počát-
kem letošního roku podmínky pro další rozvoj socialistického
soutěžení. K ústavům, které v L čtvrtletí t.r. vyhlásily celo-
ústavní socialistické závazky na počest XI. sjezdu Komunistické
strany Ceskoslovenska, se ve II. čtvrtletí připojily i ostatní,
takže v akci byly zapojeny všechny ústavy geodesie a karto·
grafie.
V průběhu II. čtvrtletí t. r. byly celoústavní socialistické

závazky zpřesňoványdalšíIIli závazky jednotlivců i kolektivů,
zaměřenými zejména na zkrácení termínu prací a na překračo-
vání osobních plánů. Pracovníci oBlastních ústavů vyjádřili ve
svých závazcích především své rozhodnutí zkrátit, terinín
splnění t.č. nejdůležitějšího vládního úkolu resortu Ustřední
správy geodesie a kartografie - založení jednotné evidence
půdy. .
Celoústavní závazky vyWášené v resortu Ústřední správy

geodesie a kartografie na počest XI. sjezdu Komunistické strany
Československa dosáWy v době jeho konání célkové hodnoty
8408 389 Kčs. Na tom seP!!dílejíčeskéústavy částkou 4 '244027 _
K.Čsa slovenské ústavy částkou 4 164 362 Kčs.
Výsledky masově-politické práce v ústavech geodesie a karto·

grafie, prováděné v souvislosti s přípravami k XI. sjezdu Komu-
nistické strany Československa, se projevily ve II. čtvrtletí t. r.
jak v příznivějším plnění ukazatelů celostátní soutěže, tak
i v plnění celoústavních z~azků. Tyto závazky byly ke dni
30. června tr. splněny v českých ústavech na 67,,2%, ve sloven-
ských ústavech na 92,3 % a celkově v resortuUstřední sprá:vy
geodesie a kartografie na 79,7 %.
Je nesporné, že socialistické soutěžení se stalo rozhodujícím

činitelem pro úspěšné splnění úkolu, uloženého resortu X.sjez-
dem Komunistické strany Československa, založení jednotné
evidence půdy na celém státním území. Proto i kolegium před-
sedy Ústřední správy geodesie a kartografie při vyhodnocování
celostátní soutěže přihlíželo ke skutečnosti, že pracovníci oblast-
ních ústavů museli vyvíjet vrcholné pracovní úsilí ke splnění
tohoto úkolu a kladlo větší váhu na jeho ukazatele. Přitom
ovšem se přihlédlo především k rovnoměrnosti a vyváženosti _
plnění hlavních ukazatelů jak v hodnoceném, tak i v předešlém
čtvrthltí.
Na základě rozboru plnění ukazatelů,. stanovených pro celo-

státní soutěž o putovní Rudou standartu a pracovních výsledků,
vyhodnotila Ústřední správa geodesie a kartografie spolu
s Ústředním výborem odborového svazu zaměstnanců v míst· .
ním hospodářství nejlepší tři ústavy v socialistickém soutěžení
za II. čtvrtletí 1958 takto: "-
Čestné uznání I. stupně s propůjčením putovní Rudé stan-

darty Ústřední správy geodesie a kartografie a Ústředního /
výqoru odborového svazu zaměstnanců v místním hosp'odářství
obdržel Oblastní ústav geodesie a kartografie v Liberci.
Čestné uznání II. stupně obdržel Oblastní ústav geodesie a

kartografie v Bratislavě a Oblastní ústav geodesie a kartografie
·v Pl'llze. .
Kro~ě toho vyslovil předseda Ústřední správy geodesie a

kartografie s. Ing. Jaroslav Průša zvláštní uznání těmto ústa·
vům:
Kartografickému a reProdukčnímu ústavu v Praze za vzox;né

plnění exportních zakázek a
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Kartografickému a reprodukčnímu ústavu v Modre-Harmónii
za iniciativní uplatňování nových progresivních pracovních
metod, zvláště za zavedení tisku z bimetalických desek, za péči
o výměnu zkušeností a růst odborné kvalifikace mladých kádrů
a za účmnou politickou pomoc při zajišťování socialisace vesnice.
Putovní Rudou standartu a čestná uznání odevzdali vyzname-

naným ús~avům zástupci Ústřední správy geodesie a karto-
grafie a Ustředního výboru, odborového svazu zaměstnanců
v místním hospodářství na slavnostních konferencích ROH.
Zvláštní uznání dvěma ústavům vyslovil předseda Ústřední
správy geodesie a kartografie v osobních dópisech jejich ře-
ditelům. Ing. Ulm

Z Ústřední správy geodézie a kartografie

Pověřerií zeměměřickými úkony podle § 3 zákona č. 6]/1951 Sb.

I.

Ús~řední správa geodézie a kartografie pověřila podle § 3
zákona č. 61/1951 Sb.:

1. Severočeský hnědouhelný revír - Uhelný průzkum, ná-
rodní podnik v Oseku u Duchcova

a) vyhotovovánímgeómetrických (polohopisných) plánů pro
Í1čely po~emkového katastru a veřejných knih,

b) qbnovováním avytyčováním hranic podle katastrální mapy
a vytyčováním podle plánů. všeho druhu,
c) zeměměřickými pracemi vykonávanými pro opatření nebo

doplnění měřických podkladit pro technické projekty a plány.
Pověření platí jen pro vlast~ obor pusobnosti podniku a pro

území kraje Karlovarského, Usteckého, Libereckého a Hra-
deckého.
.Op,rávněným ověřovat výsledky zeměměřických prací za

pověře~ý podnik je mž. Tomáš Bečka.
2. Generálního ;'nvestora komplexní bytové výstavby kraj-

ského národního výboru v Brně stejnými úkony jak je uvedeno
pod 1. a) až e).
Pověření platí jen pro vlastní obor pusobnosti organizace

á pro území kraje Brněnského.
Oprávněným ověřovat výsledky zeměměřických prací za

pověřenoU organizaci je inž. Karel Dufek.

II.
Ústřední správa geodézie a kartografie v dusledku provede-

ných organizačních změn převádí
1. pověření udělené Státnímu ústavu pro projektování uhel-

ných dolu a závodů naftového prumyslu "Báňské projekty"
pobočce v Ostravě dnem 1. dubna 1958 ve stejném rozsahu na
nově zřízený projektový ústav "Báňské projekty Ostrava"
v Ostravě I (k ověřování výsledku zeměměřických prací opráv-
něni: inž. Ladislav Vojtek a inž. Rudolf Vrána);
2. pověření udělené Státnímu ústavu pro projektování uhel-

ných dolu a: závodu naftového prumyslu "Báňské projekty"
poboč~e v Praze (Státní ústav Báňské projekty, pobočka Praha)
dnem 1. dubna 1958 ve stejném rozsahu na Báňské projekty
Teplice, projektové středisko Praha (k ověřování výsledku
zeměJ,llěřických prací oprávněn inž. Zdeněk Kotal);
3. pověření udělené VýchodoČeským dřevařským závodum,

nár. pod. v České Třebové dnem 1. dubna 1958 v dosavadním
územním rozsahu platnosti na Východočeské dřevařské závody,
n~odní podnik v Trutnově, při čemž rozšiřuje platnost tohoto
pověření na vlastní obor pusobnosti podniku začleněných do
Sdružení podniku dřevařského prumyslu v Praze (k ověřování
výsledku zeměměřických prací oprávněn inž. Čeněk Kruml).

III.
Ústřední správa geodézie a kartografie přiznala oprávnem

ověřovat výsledky zeměměřicktch prací:
inž. Jaroslavu Hybáškovi za Ceskoslovenské naftové závody,

národní podnik, závod geofysiky v Brně,
inž. Zdeňku Richtrovi za Československé státní silnice Liberec,

národní podnik v Liberci,
inž. Ottovi Kvardovi a mz. Daliboru Pejřimovskému za

ministerstvo dopravy - ústřední správu železničního traťového
hospodářství a budov v Praze.

Zrušuje se oprávnění ověřovat výsledky zeměměřických prací
přiznané
.. iriž.-Viktoru ČetverikovÍ za Iilinisterstvo dopravy ~ ústřední
správu železnitního traťového hospodářství a budov v Praze,
inž. Vladimíru Stratilovi za Československé naftové závodv,

_národní podnik, závod geofysiky v Brně, "
inž. Liboru Jílkovi za Státní ústav dopravního projektování,

pobočka v Brně,

, inž. Antonínu Čapkovi za Československé státní silnice,
Pardubice, národní podnik v Pardubicích a současně i pověření
k prová.dění zeměměřických prací udělené tomuto podniku,
inž. Ta~asu Holubovyčovi za Energostroj, národní podnik

v Praze a současně i pověření k provádění zeměměřických
prací udělené tomuto podniku.

První náměstek předsedy:
doc. inž. Dr. B. Chrastil

Ustavení Názvoslovné komise při Ústřední správě geodézie a
kartografie

Předseda Ústřední správy geodézie a kartografie vydal pod
č. 021-701-5886/58 ze dne 23. června 1958 tento výnos:
Podle § 4 odst. 3 vI. nařízení č. 1/1954 Sb. o zřízení Ústřední

správy geodézie a kartografie a v dohodě sl! zúčastněnými
ústředními úřady a institucemi ,zřizuji při Ustřední správě
geodézie a kartografie (dále jen USGK) Názvoslovnou komisi
pro stanovení pomístního a geografického názvosloví používa-
ného na kartografických dílech (dále jen Názvoslovná komise).

Působnost a úkoly Názvoslovné komise.

1. Názvoslovná komise je poradním orgánem Ústřední správy
geodézie a kartografie ve věcech pomístního a geografického
názvosloví používaného na kartografických dílech.

2. Názvoslovná komise sestává z odborných pracovníku ÚSGK,
dále odborných pracovníku ústředních úřadu, orgánu a insti-
tucí jimi navržených, jmenovaných předsedou ÚSGK. Jed-
notlivé ústřední úřady, orgány a instituce, pokud mají zájem
na spolupráci v oboru pomístního názvosloví, mohou kdykoliv
požádat o účast v Názvoslovné komisi a navrhnout pro to
svého odborného pracovníka jako zástupce.

3. Předsedu, tajemníka a členy komise jmenuje předseda VSGK,
při čemž tajemník je jmenován vždy z pracovníku USGK.
Pracovními orgány Názvoslovné komise jsou odborné komise,
zřízené pro jednotlivé odborné úseky. Odborné komise sestá-
vají nejvýše ze 12 členu.

4. Členem Názvoslovné komise je též předseda slovenské názvo-
slovné komise, jež jako poradní orgán pro otázky pomístního
a geografického názvosloví zřizuje předseda Správy geodézie
a kartografie na Slovensku podle zásad tohoto opatření.

5. Podrobnou organisaci a úkoly Názvoslovné komise stanoví
její organisační řád, který schvaluje a vydává předseda ÚSGK.

6. Názvoslovnou komisí projednané a přijaté návrhy zásad pro
stanovení pomístních a geografických názvů s návrhy jiných
opatření v oboru pomístního a geografického názvosloví, jakož
i návrhy přímých op-atření a rozhodnutí v tomto oboru
schválené předsedou USGK se stávají všeobecně závaznými
pro používání na kartografick)'ch dílech po jejich zveřejnění.

7. Publikaci schválených opatření v oboru pomístního a geo-
grafického názvosloví provádí ÚSGK podle ustanovení § 4
odst. 2 vI. nařízení č. 1/1954 Sb.

Pomocné poradní orgány.

Pomístní názvosloví projednávají a upravují zvláštní sbory,
jimiž jsou Okresní názvoslovné sbory pro úpravu pomístního
názvosloví, které budou ustaveny při okresních měřických
středicích oblastních ústavů geodézie a kartografie. Jejich usta-
vení a pusobnost upravuje zvláštní opatření předsedy ÚSGK
vydané v dohodě s ministerstvem školství a kultury.
V dusledku nové úpravy pusobnosti Názvoslovné komise

pozbývá platnosti opatření dřívějšího ministerstva stavebního
pritmyslu č. 2/4-Tech-II/2-1951 ze dne 29. května 1951, jímž
byla zřízena Názvoslovná komise při Státním zeměměřickém
a kartografickém ústavu v Praze.

Předseda:
inž . .Jaroslav Průša v. r.

Návštěva zástupců ministerstva zemědělství SSSR v resortu ÚSGK

Dne 7. 7. 1958 navštívila okresní ~ěřické středisko v Kutné
Hoře delegace zástupcu ministerstva zemědělství SSSR, sou-
druzi A. T. Panfilov, člen kolegia ministra zemědHství SSSR,
hlavní inspektor pro úpravy pudy a S. D. Čeremuškin, kandidát
zemědělských věd, vedoucí ústavu zemědělské ekonomiky SSSR,
aby se seznámili s praktickým zpiisobem provádění jednotné
evidence pudy a hospodářskotechnických úprav pozemku
v Československu.
Zápis v knize návštěv okresního měřického střediska v Kutné

Hoře svědčí o pochvalném uznání práce celého pracovního
kolektivu tohoto střediska, kteří s velkou pečlivostí přistupují
k práci na jednotné evidenci pudy. Sovětští hosté si odnášejí
z návštěvy OMS v Kutné Hoře mnoho cenných zkušeností pro
svou vlastní práci, děkují všem, kteří se o to zasloužili a přejí
mnoho úspěchu v další práci při budování socialismu.



Na hesedě SČSP v ÚSGK dne 9. 7. 1958 se jmenovaní od.
horní pracovníci ministerstva zemědělství SSSR vyslovili velmi
pochvalně o práci československých geodetů pracujících na
evidenci půdy, kterým vzkazují, ahy si uvědomili; že přesná
evidence půdy založená na technicky dokonalém mapovém
díle spolu s novou honitací půdy. kt~rá hude založena na vědec-
kých základech modemi agrochemické vědy a rozhoru nej-
novějších ekonomick}/Jh]"udmínek, st:ane se nejzákladnějšim
a velmi důležítým podkladem pro plánování zemědělsk(~výroby,
výkupu zemědělské produkce a výživy lidu. Taková evidence
púdy hude podkladem k maximálnímu využití zelllědělské
půdy. ke spravedlivému rozvrhování daňových, dodávkových
a jiných povinností jednotných zemědělských' družstev, stát-
ních statkl\ i. drohných uživatelů zemědělsky ohdělávané
půdy.
'Věříme, že pracovníci ohlastních ústavů geodesie a karto-

grafie i ostatních ústavů si uvědomí, jak důležitou a významnou
pro další rozvoj našeho národního hospodářství je přesná evi-
dence půdy, kterou musíme našemu národnímu hospodářství
vytvořit.

Změ.nav do~učováníGeodetického a kartografického obzoru
, Oznamujeme našim čtenářům, že Geodetický a kartografický
ohzor je nyní rozšiřován poštovní novinovou služhou z centrální
adníinistrace forIlloll přín1ého zasílání odběratelům. Adresa
administrace: Pošti:)vnínovinový úřad, JindřiŠRká14, Praha 3.
Ohjednávky přijímá také každý poštovní úřad nebo doručovatel.
Cena jednotlivého čísla 4,-- Kč" celoroční předplatné 48,- Kčs.
Upozorněte své přátele a známé, jakož i příslušná služehní

místa· na tuto změnu. Št.

Odbornou geodetickOll a kartografickou literaturu
jakó učebnice, tabulky, knihy, mapy a atlasy obqržíte ye speeia-
lisované prodejně Il. p. KNIHA 2684, Dejvická 23, Praha 6
Dej;i.?~ tf!. 794-27.

.PřU:ůstky mapové d~lmmentae~ VÚGTK v Praze

čS R: Školní mapy a p~m"cky:
.;Hóspodái'$ká .mapa Ceskoslo.'enska. .Měřítko I: 1 500000.
St~jl1oplochékuželové zohrazení. Vydala Ústřední správa geo-
.deeie a kartografie. Zpracoval a vytiskl Kartogra~cký a repro-
dukčÍ1íústav v. Praze. Odpovědný redaktor Jindřich Svohoda,
promovaný geograf. Technický redaktor František Trlifaj,
zeměměřický inženýr. A.utor odborného obsahu doc. Dr.Miro-
slav Blažek. I. vydání -- 1957. Náklad 100000 výtisků. Pro-
vedeuí: ofset. Rozměr kreshy 530 X 275 mm, papíru 590x340 .
mm. Cena Kčs 0,65.
V(1GTK -- čís. přír. 91/53
Příruční vydání této mapy schválené ministerstvem školství

a kultury jako učehní pomůcka pro školy všeohecně vzdělávací,
pedagogické a qdhorné má tutéž náp!Il jako nástěnná mapa
toho dAuhuv měřítku I: 400 000, vydaná v roce 1956. Doplň-
k()~-émapky "Přírodních podmínek" a "Osídlení" jsou v mě-
.řítku 1: 4 000000.

Českýstát za Přemyslovcu (929-1306). ~ěřítko I: I 250000.
Ptolemaiovokuželové 'zobrazení. VydalaUstředllí správa geo-
desÍe .a kartdgrafie. Zpracoval a vytiskl Kartografický a repro-
dukční ústav v Praze. Odpovčdná redaktorka Jarmila Samková,
promovaná geografka. Technický redaktor František Trlifaj,
zeměměřický inženýr. Autor odborného ohsahuPhDr. Jiří
Horák. 1. vydání - 1957. Náklad 3000 výtisků. Provedení:
ofset. 2 listy o rozměrech papíru U80 X 820 mm. Cena v listech
Kčs 15,60.
VÚGTK - čís. přír. 61/58
Nástěnná historická mapa schváIená ministerstvem školství

a kultuťy jako'učehní pomucká pro školy všéobecně vzdělá-
vací, pedagogické a odhorné zobrazuje ,Střední Evropu od
·Baltského moře na jih přibližně po severní část dnešní Jugoslávie.
Středem mapy je území českého státu trvale ovládané Pře-
myslovci. Navazují okolní území za vlády Přemyslovcu po-
Iuatmí, přechodně získaná, ovládnutá a. sousedící, která jsou
v mapě harevně rozlišena a ohraničena. Pod mapou jsou umí-
stěny četné vysvětlivky a hlávní data územního vývoje českého
státu od poč. X. do poč. XIV. století. V pravém hurním rohu

hlavní mapy je doplňková mapa "Hospodářské poměry v době
přemyslovské na území dnešních českých zemí", v měřítku
I: I 250000.
Svět po první světové válce. Měřítko I: 20000000. 'Grintenovo

zobrazení. Vydala Ústřednf spráVa georlesiea kartografie. Zpra-
cqval a vytiskl Kartografický a reprodukční ústav v Praze.
Odpovědná redaktorka Alena Vandová, promovaná geogra!ka.
Technický redaktor František Trlifaj, zeměměřický inženýr.
1. vydání - 19~7. Náklad ~OOO výtisků. Provedení:. ofset.
4 listy o rozměrech papíru U90 X 800 mm. Cena V listech Kčs
28,~.
VÚGTK - čís. přír. 62/58
Nástěnná historická mapa schválená rtllnisterstvem školství

a kultury jako učehní pomůcka pro 8.-11. ročník všeobecně
vzdělávacích škol. Politickým koloritem je znázorněn stav roz-
dělení světa ve státní celky z roku 1924 a pro porovnání je zá-
roveň vyznačen barevnými konturami. stav hranic téhož roz-
dělení z roku 1914. Zvláštními symboly jsou označena místa
ruzných revolučních hnutí v letech 1918,.-1923.. Mapa je do-
plněna hydrografickou sítí a sídlišti ve čtyřech velikostech podle
počtu obyvatel.

Zeměpisná cvičení pro 7. postupný ročník. Vydala Ústřední
správa geodesie a kartografie. Zpracoval a, .vytiskl Karto-
grafický a reprodukční ústav v. Praze•. Odpovědný redaktor
Jindřich Svoboda, promovaný geograf. Technický reda,ktor
František Brtva. Spolupracoval Jindřich Koze.ra. frovede~:
ofset. 1. vydání - 1957. Náklad 40350 výtisků. Formát
210.x297 mm. Cena Kčs 6,-.
VÚGTK - čís. přír.60/58

Nepovinná zájmová příručka schválená ministerstvem škol-
ství a kultury je určena pro žáky osmiletých středních škol.
Podobně jako soubor zeměpisných cvičení pro 6. po~tupný
ročník má tentosouhornaučit dokonale číst mapu a p!lI;nocisi
osvojit učivo o Evropě, o jejích. přírod,ních a hospodářs~ýc;h
poměrech a o evropských státech. .
Podle ,této příručky je možno pracovat ve škole v 1)odinách

zeměpisu nebo i v zeměpisném kroužku, po případě i doma.
Řada uvedených j~sných otázek. vyžadv.je i stejně jasné a
stmčné odpovědi a dovednost přesného zakre~lování do slepých
map, což je účelem této pomůcky .

Slovensko. Měřítko I: I 000 000. Konformní kuželové zohra-
zení. V.ydala Ústřední správa geodesie a kartografie. Tisk:
Kartografický a reprodukční ústav v Praze. Separát školního
zeměpisného atlasu '(dr. B. Šalamon a dr. K. Kuchař). Odpo-
vědný redaktor M. Vodrážka. Technický redaktor B. Stehlík.
7. vydání ~. 1958. Náklad 5000výtiskú. Provedení: ofset. Roz-
měr kresby 462X 280 inm, 506X 335 mm. Cena Kčs -,55.
VÚGTK ~ čís. přír. 301/58 .
Evropa, mapa fysická. Měřítkp I: 17 500 000. Bonneovo

plochojevné zobrazení. Vydala Ustřední správa geqdesie. a
kartografie. Tisk: Kartografický a reprodukční .ústav vf:.;aze.
Separát Školního zeměpisného atlasu (dr. B'. Š~lamon ,a dr.
K. Kuchař). Odpovědný redaktor Miloš Vodrážka. Technický
redaktor B. Stehlík. 7. vydání - 1958. Náklad 10000 výtisku .
Provedení: ofset. Rozměr kreshy 332X 277mni, papíru 383X 340
mm. Cena Kčs -,40.
VÚGTK - čís. přir. 302/5.8

'. Afr~ka. Měřítko I: 24 000 000. Polykonické zobrazeni. Vy-
dala Ustřední správa geodesie a kartografie. Zpracoval il vytiskl
Kartografický a reprodukční ústav v Praze. Odpovědný redaktor
Pavol Janáčík. Technický redaktor František' Trlifaj, země-
měřický inženýr. Spolupracoval Dr. K. Kuchař. Dotisk 6. vy-
dání - 1958. Náklad 3(\000 výtisku. Rozměr kreshy 314X 402
m1!1,papíru 384X 480 mm. Provedení: ofset.. Cena Kčs - ,55.
VUGTK - čís. přír. 303/58 .

Asie. Měřítko I : 30 000 000. Breusingovo vyrovnávací aziml1-
tální zohrazení. Vydala Ústřední správa geodesie a kartografie.
Vytiskl Kartografický a reprodukční ústav v Mod!'e- Harm6nii.
Odpovědný redaktor František Novák, promovaný geograf.
Technický redaktor Břetislav KeInar, zeměměřický inženýr.
Spolupracoval doc. dr. K. Kuchař. 2. vydání - 1958. Náklad
30 000 výtiskil. Provedení: ofset. Rozměr kreshy 385X 380mm,
papíru 442X 447 mm. Cena Kčs -,65.
VDGTK - čís. pm. 304/58

Yydáv~,:Ústřední správa geodftsie a~artografie v~ Státním nakladatelství technické liter~tury, n. ,p., Krakl?vská 8, Praha 2, Nové Město, tel. ~307S1. -., Redakce:
Ustřední správa geodesie a kartografie" Haštalská 27, Praha 1 - Staré Město. Vedoucí redakce Ing. Vladislav Sachunský. Výkonný redaktor Ing. František ~torkán,
teL 657·30. Tiskne Svoboda grafické závody, n. p., provozovna 4, Ostrovní 30,Pr-aha 2, Nové Město. - Vychází 12krát ročně; toto číslo vyšlo'7. 10. 1958; -' Cena jed.•
notHvéhoičísla Kčs 4,-celoroční predplatné Kčs 48._. - Administrace: Poštovní novinový úřad, Jindřišská 14, Praha 3. Objednávky přijímá každý p~itovní
úřad nebo dornčovatel. - Do sazby 17.8.1958; do tiskn 26. 9. 1958; náklad 2000 výtisků. Papír: text a příloha 7208-11/70 g, obálka 7209.41/80 g. - Otisk dovolen

jen s udáním pramene a se zachováním autorských práv. A - 18423.


