Nová organisace

předpoklad dalšího rozvoje československé
geodesie a kartografie

Plenárni zasedáni a usneseni Ostředniho výboru Komua ekonomické, stane se jistě ve všech geodetických, toponistické strany Ceskoslovenska a vlády republiky dávaji
grafických a kartografických pracich vedoucim pracovninašemupracujicímu lidu v každé situaci a v každém stadiu
kem a rádcem těm pracovnikům, kteři přy'dou do praxe
vývoje základni směrnici pro budováni socialismu v naši jako absolventi odborných zeměměřických střednich škol.
vlasti na všech úsecich hospodářského života.
Vládni nařizeni, kterým byla zřizena Ostředni správa
Všimněme si posledních události, které jsou velmi významgeodesie a kartografie, zajišťuje základnu trvalého rozvoje
né pro československou geodesii a kartogtafii. Předevšim
a základnu konsolidace československé geodesťe a kartoje to vládni nařizeni ze dne 27. listopadu 1953, o změnách
grafie řídicich, výzkumných i výkonných orgánů oboru tak,
v organisaci vysokých škol, podle něhož byla na Ceském ahJ m~hla pl~it úko~ ji uklád,ané odpovědně;z s patřičnjm
vysokém učeni technickém v Praze zřízena samostatná
prevdstzh,emp~e~ p,!,oj~kty a t;lany, a vlastni vystavbou vsech
zeměměřická
fakulta.
Dále to bylo vládní nařizeni
zartzem socza1zstzcke spolecnostz.
ze dne 23. prosince 1953, o zřizeni Ostředni
správy"
!,o sp'-lně~inejn~léhavě!šich úkol~, v?p.zý~ajicich -: r.evogeodesie a. kartografie.
A v neposledni řadě pak
luc~i ?r~~y" na~t vesmce z ~apzta1zstzckych pomeru na
usneseni plenárniho zasedáni Ostředniho výboru Komunisocz,al~stzcké,
.ce~a~i obor ge01észe, topogra[ze a k~~tografie
stické strany Ceskoslovenska konaného ve dnech 16. a ve1zke techmcke ukoly, ktere s rostoucimz materzalnimz a
17, prosince 1953. Na tomto jednáni o opatřeni~h k zak~lturnimi t;0tř~bami vvšeho prac~jici~o lidu budou, ~abezpečeni rozvoje zemědělské výroby a výkupu v roce 1954
rusta~~, ',;lire mkd~ pre~ tim .neb;:~a.-Ie.Okol;:,. kfe!e JSOU
vytyčil ministr zemědělstvi soudruh Jindřich Uher směrod nas JZZ dnes pozadovany a zvlaste ty, ktere jeste budou
nici i jednomu z velmi významných úseků oboru geodesie u~že~~" zajišťuj~ n~ trvalo plno~ zaměst,,:anost oboru a nea kartografie, kterým je úsek pozemkového;katastru, těmito pr;trzzty rozvoJ ceskoslove~ske. geodesze c: kart~grafie.
slovy: "Využiti
veškeré orné a zemědělské
půdy
p're~poklady, tohoto ro.zvoje JSou vytv~reny ,z'!zenim
vyžaduje
také,
abychom
zavedU
pořádek
do
Ustredni spravy geodesze a kartografie, jako ustredniho
její evidence.
Předpokládá
to, aby dosavadni
orgánu státnt správy, z~ízenim Správy geo~esie a ~rtoevidence údajů o orné a zemědělské
půdě byla
grafie na Slovensku, jako oblastntho organ~ Ostredni
zpřesněna
a zdokonalena
zavedením
evidence
správy na'Slovensku, a organisačnim zabezpečenim výzkupůdy, opirafici
se o přesné údaje pozemkového
mu ,i výkonu geode~ickýc~" topograi!ckých ~ kart?grakatastru,
který
musi být uveden
v soulad se fickych praci. Celostatni zajmy ve vyzkumu z ve vykonu
skutečným
stavem."
geodetických, topografických a kartografických praci jsou
v "
zajištěny zřizením celostátních ústavů:
Dalsi ukoly oboru geodesze, topografie a kartografie vyVýzkumného ústavu geodetťckého topografického a karplýva/i z v!.estranné féč~ naši ~trany a vlá~y o ~tá~ebohatši
tografického v Praze,
,
roz~oj naszch. prvoradych vid~ich oboru, z,ejmena g: o·
Geodetického a topografického ústavu v Praze,
l~gze, ho~nzc~~i,
~nerge~zk!
a h~~nzctvi:,
Vsem
Kartografického a reprodukčního ústavu v Praze,
te'!'too~or~m przpaď;:ji vel'}'zzvyznamne ukolyv p'!'z ~udoGeodetťckého, topografického a kartografického ústavu
vani socza1zsmuv nasz vlastz; a ruku v ruce s temzto ukoly
v Bratislavě
při~~aji neméně. význ~mné ú~oly, ť ~esk?slovenské geo:
a oblastnich ústavů geodesie a kartografie V Praze,
ae.~1Z
~ kart~grafi.z, ,ktera k/ln~n.í ukolu, zakladntch oboru Plzni,"l'Liberci, Hradci Králové, Ceských Budějovicich,
1Jř; vyst~vbe soc~a!~~~upor!zujv~ ~po~e podklad? a ?!O~ Brně/Opavě, Bratislavě, Žilině a Košicích, jejťchž sou~adi nejrozm~mtejsz v.a ;zejsl0z.z~ejst, casto ve:mz obt~zne, části jsou okresni měřická střediska.
.
ukoly p~~ projekty,--JYh, vystavb~ z v provozu zartzeni techto
Okolem pracovníků oboru geodesie, topografie a kartohospodarsky prvoradych oboru.
grafie nyni bude, aby dalšim·upevňovánim takto vytvořené
Vědoma si důležitosti tohoto oboru zajistila strana a vláda
nové organisace a na základě nejvyšši techniky při prováděni
pevnou základnu dalštho rozvoje theoretických věd česko- prací šli stále rychleji vpřed přť uspokojováni stále rostouslovenské geodesie a kartografie vybudovánim samostatné
cich požadavků, zejména na uryéhlené pořizovánt a dodáfakulty zeměměřické a k plněni ukládaných úkolů zeměvánt technicky dokonalých· map, na prováděni geodeměřické praxe i výzkumu zajišťuje tak trvalý přisun
tťckých praci na stavbách socialismu a na přesné údaje pomladých inženýrských a vědeckých pracovniků. Budovázemkového katastru, potřebné k řádné evidenci zemědělské
nim a upevňovántm i středntho odborného zeměměřického
půdy.
školstvijsou v současné době vytvářeny dalši předpoklady
Nová organisace československé geodesie ·a~kartografie je
rozvoje našeho oboru a pro zeměměřické inženýry nového výsledkem snah mnoha generaci zeměměřických pracO't»lÍŘf2.
typujsou vytvářeny zcela nové podmínky k uplatněni jejich
Vzdáváme dik jim za poctivě konanou práci na spolelntiln
organisačntchschopnosti a odborných znalosti. Zeměměřický
dUe a za ně děkujeme Komunistické straně Ceskoslovenslea
inženýr nového typU, kterého naše vysoké školy vyzbroji
a vládě republťky za uskutečněni této organťsace,' která je
do praxe nejen po stránce odborné nejnovějštmi a nej- předpokladem dalštho rozvoje geodesie, topografie a kartopokrokovějšími poznatky vědy, ale i po stránce politické
grafie v našem státě.
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Organisace a řízení zeměměřických
Musíme se naučiti Taylorově soustavě a vysvětlovati ji, soustavně
zkoušeti a používati. Jejím úkolem
je zvýšiti úroveií pracujícího lidu na
základě optimálního výkonu dělníka.
Lenin.
Jestliže dovede spravovati člověk sám
sebe, dovede· spravovati i jiného
člověka.
J. A. Komenský.

Rozvoj hospodářství v plánovaných údobích vyžaduje
velkých technických děl, která předpokládají před svým
vznikem a k zajištění právní existence zeměměřických
prací velkého rozsahu. A čím větší jsou zeměměřické
práce, které nutno často prováděti v omezeném čase;
tím větší požadavky jsou kladeny na organisaci a veden~
Organisace i řízení není otázkou lehkou, která nadto
byla opomíjena na všech školách i na školách vysokých
a nikdy nedosáhla té výše, jakou bychom vzhledem k rozmachu naší vědy technické a inženýrské byli očekávali.
Je totiž značný rozdíl mezi odborně theoretickou
dokonalostí a skutečnou praxí. S hlediska theoretické
úplnosti je přednášena anebo popisována každá nauka
ve svém nejširším tvaru, takže nezbytně s hlediska praxe
je nutné, aby inženýři a technici provedli samí výběr
těch poznatků, jejichž uplatnění v praxi je optimální.
Bylo by proto žádoucí, s hlediska praxe, aby v každém
vědním oboru byla vytvořena optimální věda, na př.
optimální geodesie, která by byla snůškou těch poznatků,
jejichž. užití v praxí by vedlo k optimalisaci požadovaného úkonu. Je ovšem zásluhou, mluvíme-li konkretně
o geodesii, že autoři většiny děl zpracovali svá pojednání
též s uvedeného hlediska a že tato díla jsou dobrou podporou praxe. Ale i tak je v praxí výběr "optimálních"
pracovních způsobů velmi libovolný, možno říci i nepodložený konkretními daty, což přirozeně kromě jiného
je příčinou sporů a nesrovnalostí všeho druhu (normování
úkonů, oceňování pracovníků a pod.).'
Pracujeme totiž ve změněných poměrech, a proto
musíme včas zrevidovati svoji zdatnost. Poznati, praeujem,;-!i účelně;, přiI?,o~:nouti. s.i svouy odpó~ědnost
k ~obe 1 ~ druhy~. ZJlStltI,yzd~l.Js~e p~stova~l,dosta:
tecnou merou sve vlohy dusevm I telesne a zuzltkovah
je tak, jak bylo naší povinností na prospěch náš i národa.
podklady vědeckého řízení
práce
,
,yy ,
,...,
~ákl.ade~ y.uspes~é?o p.rovede~ op:rmah~acey)ake,kO~lVh~ske ClnnO~tlJ: a?l~a~: ,zasad ~edeckeho [IZe~;
Mame-h pracovatI optlmálne, CillstaratI se o uplatnovam
těch, m~~ickýc~a výpočet~ch, me~.?d, ~teré při ,řeše~
da?e.ho ~olu JSou hospo~~ne a uc:lne~ a ~rga~s?,v~t1
pracI svych spolupracovníku, odpovedne vest CI ndlt,
musíme se nejprve seznámiti s náplní.a duchem vědeckého řízení.
V podstatě "vědecké řízení" značí užití vědeckých
optimalisačních method v organisaci a při řešení odb
'h
h'ck 'ch
bl"
hl d' ka
ornyc tec m y
pro emu s e lS organisace
a vedení. Použitím methody přestává řízení býti uměním
.

Theoretické

,

pracl

.a stává se "vědou". Pod názvem "vědy o řízení" nutno
rozuměti výkonné prostředky a technické postupy, použité k řízení výkonů jak jednotlivců, tak i celků, jež se
zakládají na znalosti a na použití zákonů o poměru mezi
příčinami a jejich účinky, objevených pokusnou methodou
vědeckou a majících za účel dosáhnouti co největšího
účinku s nejmenším vynaložením času, lidské práce,
přírodní energie a všech výrobních prostředků vůbec.
Podstatný význam má, že vědecké řízení nahradí
individuální
úsudek nebo mínění pracovníkovo či
vedoucího soustavou "zákonů" - ověřených poznatků.
Řečené platí jak o užívaných pracovních methodách,
tak o době, v níž se mají práce vykonatí. Slovo "věda"
je nutno správně vykládati jako methodicky získaný a
sestavený souhrn poznatků o přírodě a člověku, o silách
a zákonech, kterým podléhají, jakož i pravdivých závěrů z toho vyvozených se zřetelem k potřebám člověka. A jistě také sebrání znalostí, které byly dříve
neutříděny v hlavách spolupracovníků, techniků a dělníků a potom odvození zákonů, pravidel a vzorců z těch
znalostí, je rovněž organisováním a tříděním, tedy prací
na tvoření praktické vědy. Organisace je základem vedení, ústrojím během cesty, po kterou se způsob a
jeho postup uskutečňuje. Vedení kromě toho aplikuje
psychi~ké zásady, které pobízejí k činnosti, řídí a kontrolují plán a úkon organisace. S vedením vystupují
osobní hodnoty, bez nichž by nikdo nemohl býti živým
a účinným vedoucím činitelem s určitým zaměřením
k dosažení daného účinku. Technika řízení ve svých
vztazích lidských může býti nejlépe popsána jako technika zacházení s lidmí a ta má býti založena na hlubokem porozumění lidském. Vedení je umění, které
jako každé umění jiné musí míti svou techniku založenou na zásadách, jejichž znalost je prvým krokem k získání zdravé organisační základny. Mezi tyto zásady patří:
1. spojené úsilí všech složek k dosažení žádaného
výsledku;
2. koordinace všeho úsilí;
3. správa čili nejvyšší moc koordinování'
4. všeobecný zájeml).
'
Každý technický a tedy i organisační problém nutno
řešiti v celé šíři, všemí možnými prostředky, byť byly
zdánlivě sebenamáhavější. Postup možno vyjádřiti
těmito body:
~. získání yř~hled? ~ dané~ ~k~lu a každé jeho
slozce; vytvorem spravneho (optrmálmho) postupu;
2. provedení výběru zaměstnanců, jejich vycvičení·
a poučení o zvoleném postupu;
3. rovnoměrné rozdělení práce l! odpovědnosti mezi
vedení a zaměstnance'
4. vybudování zásady spolupráce, která jedině zajistí
zdolání úkolu podle vytčených zásad;
Po stránce organisační lze shrnouti postup do těchto
bodů:
I. stanovení programu a plánu činnosti'
.
'
1) Tyto zásady včlenila sociotechnika podle II. zákona
thermodynamiky a řídících norem d() íntegrální soustavy
obecných zásad energetických, mravních a sociálních (Dr. 1.
Žmavc).
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II. vymezení úkolu vedení a jednotlivých pracovníků
(koordinace);
•
III. řízení, kontrola a zladění činnosti (kooperace).2)
Definice
V uvedeném se setkáváme s několika pojmy, které
vlivempřílišného zobecnění ztratily svůj charakteristický
význam. Jasné vymezení pojmů je proto v zájmu věci
a budiž v dalším uvedeno.
Organisace práce je uspořádání
pracovního
prostředí, pracovního
organismu
a soustavy
lidské práce v něm.
Nelze opomíjeti skutečnost, že slovo "organisace"
vzniklo z výrazu "orgán", který znamená ústrojí a dále,
že se ve vědeckých p:>jednáníchmluví na př. o organisaci
lidského těla, hmoty, společnosti a pod. Téměř vždy se
pod tímto slovem rozumí stav., který právě trvá, tedy
pojem statický. OrgaIislce je v určité fázi neměnná
měnitelná jen dalším organisováním čili reorganisací:
Organisace doprovází každou lidskou činnost. Třeba
vysloviti předpoklad dobré organisace, neboť je zajisté
myslitelná i organisace špatná.
Vědecká organisace
práce je nejpříznivější
uspořádání
pracovního
prostředí,
pracovního
organismu a soustavy lidské práce v něm na
podkladě
spolehlivých,
prakticky
ověřených
vědeckých poznatků.
Jednotlivé funkce musí býti ve vzájemném harmonickém poměru, tedy pro~oumány, popsány, roztříděny
a uč1eněny v řád. Takto horizontálně účleněné funkce
stejné jakosti vytvoří organisační stupeň. Počet organisačních stupňů je měřítkem složitosti organisace.
Podrobnější rozbor stupňů organisace vede k novým
funkcím (činnostem i vztahům). Rozborem funkcí,
~...i- určením množství a jakosti-činite1ů (prostředků),
JejIch seskupením a vytčením vzájemných souvislosti
a závislostise naplňuje obsah organisace (sta.ticképovahy).
Nejlepším výkonem a zladěním funkcí se uvádi statický obsah organisace ve vývojový pohyb (t. zv. dynamickou organisaci), jehož cílem je vědecké řizení.
Organisace bez řízené činnosti by neměla smyslu.
Řízení bez pečlivé a pevně stanovené organisace by
selhalo. Řízení je pojmem dynamickým.
Vědecké řízení práce je stálé usměrňování
pracovního
pochodu
podle nejnovějších
vědeckých poznatků
takovým
způsobem,
aby
bylo nejlépe
využíváno
daného pracovního
prostředí, daného pracovního organismu i dané
soustavy práce v něm s ohledem na člověka.
Vědecké řízení značí užiti vědeckých method v organisaci i správě. Při vědeckém řízení lze do jisté míry
připustiti experimentování v praxi, aniž by bylo nutno
se obávati trva11ch škód.
. Základními methodatni a prostředky vědeckého řízení
JSouvedle method, jichž užívá vědecká organisace (t. j.
method věd přírodních, technických, methody organisačnía racionalisace) též plánování, kooperace a kontrola.
Racionalisace
je základní methodou vědecké
2) Viz a) Burda: Uplatňováni vědecké organisace v zeměměřictvf. ZVST 1945, č. 3,4 a 5.
.
b) Burda: Výzkumnictví v zeměměřické kanceláři
1942, čís. 11.

za

organisace:
je soustavným
promyšleným
úsilím o hospodárnost
v lidské činnosti.
Dílčími složkami racionalisace jsou dělba práce, spojováni práce, odstraňování ztrát, mechanisace, centralisace
decentralisace, koncentrace, koordinace, normalisac~
a zjednodušování. Dělba práce či šířeji dělba jakékoliv
tělesné nebo duševní činnosti využívá skutečnosti, že
činnost, rozdělená na jednotlivé funkce tak, aby výkon
každ~ ~unkce mohl býti svěřen činiteli nejschopnějšímu,
zvysuJe výkon.
Dělba práce je členěním pracovního postupu
nejvhodnějšími
prostředky
v zájmu ekonomisace. Provádí se věcně a časově (energeticky)
a osobně.
.
Věcným dělením se rozumí rozvržení práce podle
její povahy. Časovým dělením se rozumí postup jednotlivých úkonů. Osobním dělením se rozumí rozvržení
práce mezi pracovníky tak, aby se využilo jejich sil,
schopností a zájmů.
Plánování
je jednou ze základních
method
vědeckého
řízení:
je to sestavování
závazného programu
lidské činnosti
na podkladě
průzkumu daných skutečností,
možností a vývojových tendencí.
__
Normalisace
je usměrnění
lidské činnosti
s h1~diska hospodárnosti
podle jednotných
praVIdel (norem) určených
příslušnou
autoritou.
Normalisace se proj(vJ.je typisací, sjednocováním
(unifikací), specifikací a vytvářením předpisů. Pojem
standardisace se kryje s pojmem normalisace.
Koordinace
je harmonisace
všeho jednání
a úsilí.
Kooperace
je harmonisace
všeho jednání
a úsilí, vytvořená
uvědomělou
součinností
k zajištění souladné spolupráce.
Kontrola
je objektivní
zjišťování,
zda se
vše koná správně podle daného plánu a programu, podle platných
předpisů,
příkazů
a
podle uznaných zásad.
Vůdčí myšlenkou kontroly musí býti zásada nejvyšší
hospodárnosti v provozu i správě, a to se zřetelem na
lidského činitele. Kontrola se přičiňuje o zvýšení výrobnosti a bojuje proti každé nesprávnosti.
V této části užito definic a výkladů zpracovaných
Komisí pro organisaci správy při VI. ekonomickém
odboru Masarykovy akademie práce v roce 1951.
Vývoj

"Vědecké řízení práce je důsledkem vývojové epochy,
kterou nazvali strojovou civilisací, začínající rokem vynálezu parního stroje jako počátku t. zv. strojové revoluce.
Ve zmíněném civilisačním údobí udělalo lidstvo ve
svých hmotných podmínkách životních větší pokrok než
za dlouhé věky, ležící mezi dobou paleolithickou a dobou
vzdělanosti, mezi dobou faraonů a dobou dnešní. Zakladatelem vědecké organisace je F. W. Tay10r (18561915). Snahou jeho badání bylo objeviti nejlepší nástroj
a nejlepší pracóvní methodu vědeckým zkoumáním
a rozborem všech používaných method a důkladným
zkoumáním pohybů a časů..
Racionalisace pronikla z výroby statků hmotných do
všech oborů lidské činnosti; do zemědělství, obchodu,
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školství atd. a poněkud váhavěji do veřejné státní
7. seznámiti se s předpisy.
správy, tedy do oboru služeb.
~
Cílem je zladiti'harmonicky technickou stránku prací
Retrospektivní výstavy poučují nás o tom, jak se :.c ,s peněžnim a věcným kapitálem (s pomocí účetnictví,
racionalisovalo i v zeměměřietví, jak se měnilo používáni nákladových počtů, statistiky atd.). Základní požadavky,
pomůcek, strojů a přístrojů, a to od řetězu až po optické které klademe na cílevědomou organisaci, plánovité
dálkoměry, od vápencové desky až po fotokopii, od řízení zeměměřických prací, jsou nutně doplňovány
zdlouhavých početních úkonů z hlavy až po zpřažené zásadou: nalézti správný poměr mezi náklady práce
počítací stroje - tak se člověk postupně osvobozoval a požadavky účelu s možnostmi jejího využití (pracovní
od duchamorné dřiny.
optimum).
Studium pracujícího člověka, vlivu práce a prostředí
S
h . k'
lá
"
na jeho činnost fysiologickou a na činnost mozkovou
trucne o tec ntc em p novant
(mentální), otázka únavy, snižení pracovního věku,
Doplně~ poznatků a systému organisace předpokládá
ohled na inteligenční kapacitu člověka a nutnost správ- v zeměměřlckém oboru sebrání a sepsání všech znalostí
ného výběru schopných a způsobilých lidí - to vše je a zkušenostÍ. Většinou se dříve nevěnovala pozornost
na poli služeb právě tak důležité jako na úseku výroby zjišťování, na př. základních jednotek výkonu. Tento
statků hmotných. I zde dosahuje se optima vědeckým nedostatek je ovšem velkou závadou při plánování,
rozborem úkonů a jejich správnou organisací, výběrem kalkulaci předběžné a vůbec všech zásahů reorganisačschopných lidí, výchovou a udržováním jejich na pra- ních, nehledě ani k tomu;'že bez znalosti těchto jednotek
covní úrovni. "3)
nelze užíti různých technik organisačních, zjednodušuBližší vývojové cesty v zeměměřietví jsem uvedl ve jících nemalou měrou mnohé potřebné práce s vedením
svém dřívějším pojednání (pozn. 2a).
a řízením činnosti spojené.
V souvislosti s vědeckým řízením práce mluvíme také
Je proto zapotřebí každou práci rozložiti v jednotlivé
o mravnosti čili pracovní ethice (laborethice). "Mrav- dílčí výkony a tedy každou práci, její výkon nebo úsek
nost {1>1yěka",
uvádí dále Ing. Falta, "se nedá objektivně, podrobně rozpitvati a zjistiti takto nejmenší pracovní
rozumem prozkoumat. Je to složka lidského dění, ne- části a jevy doprovázející s hlediska lidského činitele,
probíhající jeho rozumovostí, nýbrž má kořen citový odbornosti práce, zařízení, materiálu a pod. Je přirozené,
a ovšem i organický a sociální. Pokud jde o laborethiku že lze přesného výsledku dosíci jen měřením základních
v práci, zdůrazniti sluší spolupráci personálu řídícího časů. Ovšem tento postup je velmi zdlouhavý a poS personálem řízeným, spolupráce s publikem jako stupně proveditelný, a proto nezbytnými dalšími podslužba veřejnosti, jež předpokládá zeměměřiče prodchnu- klady jsou různé pracovní záznamy (hlášenky výkonů),
tého mravním ideálem společenským a toužícího po z nichž by bylo lze aspoň základní data vyčísti. Nadto
udrženi své odborné i občanské vzdělanostní úrovně. s hlediska organisační praxe jsou již v takto získaných
Přináší-li racionalisace zeměměřiči, na př. určité osvobo- hodnotách (objektivisovaných) zahrnuty jednak mezní
zení z dřiny a převádí řadu stále se opakujících úkonů časy, jednak vliv různého vybavení měřických skupin
na jeho spolupracovníky ve službách pomocných, pak polních a pod. Objektivisaci možno provésti srovnáje nejen v zájmu pracovního rytmu (pracovní attitudy), váním.
ale také základním požadavkem mravnosti v práci, aby
Použití grafického vyjádření
lidský činitel byl stejně respektován jak v službě vedoucí,
tak ve službě pomocné.
Vedle pracovních záznamů lze s výhodou využíti
Všechna technika, která by sloužila jen individuálním organisačních diagramů, pokud ovšem byly vedeny,
výhodám jednotlivce, byla by mravně lhostejná, imo- anebo je zavést, aby se získaly potřebné hodnoty. Velmi
rMní".
vhodné a plně vyhovující jsou diagramy Ganttovy,
jejichž kresba je velmi jednoduchá, sestávající pouze
Organisační
praxe
z přímek. Podstatu kresby a zásady nalezne čtenář
Organisační praxe se dělí v podstatě na dvě složky: v literatuře.')
aj technickou a technologickou,
. Pracovní studie (časové, pohybové, výrobní a únavy)
bl technicko-hospodářskou.
jsou jedněmi z nejdůležitějších složek práce reorganiúkolem jejím je:
sační. Nelze v rámci tohoto pojednání se jimi podrobněji
1. určiti pracovní plán, vytknouti způsob, jak jej obírati a odkazuji čtenáře na literaturu. Krátce řečeno
splniti, a methody pracovní,
podle časových záznamů prací (norem) se určí jednotky
2. vymeziti činnost vedení (správy),
výkonu pro jednotlivé druhy prací, ,které přicházejí
3. sestaviti časový rozvrh s příslušným zřetelem na v úvahu, ať jde o práce inženýrské či pomocné, kreslířské,
různé závady a překážky, brzdící pracovní program, počtářské, práce v terénu a dal. ,
4. zjistiti a zajistiti potřebné pomůcky, přístroje a pod.,
Výkon plánujeme a sledujeme pomoci organisačních
5. zladiti činnost orgánů, říditi ji a kontrolovati diagramů. Uvádím aspoň přehled Ganttových diagramů,
(starati se o hospodárnost a účelnost),
aby každý, kdo je dosud nepoužil ve své praxi, mohl si
6. rozvrhnouti práci, určiti rychlost postupu, rozvrh učiniti představu o možnostech a výhodách, které je
času a práce, oddechů,
jimi možno dosáhnouti. Dělí se hlavně na tyto druhy:
1. diagram práce lidí;
3) Ing. Fr. Falta úvodem k přednáškovému cyklu, uspořádaném Zájmovou skupinou zeměměřických inženýrů při odbočce
2. diagram práce strojů;
Y

SIA v Bmě 1944 a nazvaném "Plánovité řízení prací v zeměměřietVí". - Kurs byl prvým pokusem propagace zásad
vědeckého řízení v zeměměřické praxi s oWedem na budoucí
rozvoj poválečné činnosti.
.
•

z.

Y

4) V
O. v roce 1943, č. 8 viz Burda: Grafická kontrola
výkonů v zeměměřické kanceláři. Podrobněji Schrogl, F.:
Grafická kontrola podniků.
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3. diagram rozvrhu práce;
4. diagram zaměstnanosti;
5. diagram výkonu, provádění předpokladu.
Znovu opakuji, že jde o diagramy organisační, tedy
nikoHv statické povahy (jako jsou na př. diagramy postupové), nýbrž povahy dynamické, umožňující plánovat
práce a sledovat současně výkon jednotlivců i celých
skupin, oddělení a pod. až do těch nejmenších podrobností. Proto snad nebude na škodu uvésti obsah některých
diagramů.
Diagram rozvrhu práce je pomůckou pro sestavení
pracovního plánu. Vylučuje nečinnost lidských sil,
hmot a pod. a ukazuje, v jakém pořadí nutno práci
konati, aby bylo zachováno pořadí důležitosti. Pomáhá
připraviti pracovní plán tak, aby bylo možno využíti
nejlépe lidí i strojů, umožňuje přehled stanovené práce,
ukazuje, který úkol může oddělení, skupina atd. provést,
který nikoliv, kdy má práce za-číti,kdo jí má udělat a jak
dlouho potrvá.
Diagram zaměsmanosti informuje vedoucího o množství práce, kterou má oddělení před sebou. Má něco
společného s diagramem rozvrhu práce: zharmonisovává
všechny složky procesu, pochodů, technických zařízení,
pořadí zakázek prací a pod. Podobá se diagramu rozvrhu
práce tím, že rovněž znázorňuje, mnoho-li se má udělat,
jest však mnohem kompaktnější a nepodává podrobnosti
v jednotlivých pracovních úkonech u každé zakázky,
t. j. kdy má začíti a kdy skončiti, nýbrž podává v celku,
co všechno v určitém období nutno vykonati. Tím
umožňuje rozhled do budoucnosti.
Plánují se všechny práce i práce drobné a to proto,
poněvadž grafický plán umožňuje zachycení všech prací
a disposice při změně programu (práce náhradní a pod.).
Úkolování a kontrola výkonu
(podrobné plánování)
Postupným hromaděním zkušeností a poznatků může
vedoucí časem sestaviti tabelárně jednotky výkonů pro
rozmanité práce. Podle těchto záznamů se dají úkolovat
(přesně plánovat) práce jednotlivých pracovníků-zaměstnanců. Jsou-li již sestaveny normy, je nutno předem
všechny výkony podle nich vyčísliti.
.
Organisační systém vyžaduje pak odměňování pracovníků za trvale vyšší a dokonalé výkony, úměrně podle
dosažených 1;Íspor.
Poznání

pdce

vedením a rozborem
deník}!
Pro plánování práce a práce normovací je třeba znáti
průměrné výkonnosti a rozpisy prací, t. j. popisy všech
složek každé práce. Znalosti u některých prací nebývají
vždy publikovány a tak si musíme opatřiti zpravidla
data vlastní anebo je získati dotazem. Protože i pro další
jsou takovéto poznámky velkou výhodou, doporučuje
Dr Matějů, aby každý zeměměřič je sbíral a k tomu si
založil a vedl poqrobný pracovní dem'k.
Slovem deník je vyjádřeno dostatečně rozlišení tohoto
druhu záznamů od záznamů povahy organisační, podmíněných celkovou organisací (systémem). Záznamy
tohoto druhu nejsou proto nikterak 'omezovány, jsouce
více méně osobním zrcadlem nebo soukromou věcí
pracujícího technika (Viz Burda-Pour: Pracovní výkazy
v technické kanceláři. ZVST 1943).

"První podmínkou správného vedení pracovního
deníku je rozlišení prací a jejich správný a podrobný
popis. Práce mechanické rozlišíme od prací duševních
a iniciativních. Zvolené druhy prací a podmínky pracovní řádně popíšeme, očíslujeme a tak je dále označujeme. Jen jiné nebo nepředvídané práce popisujeme
v denním (chronologickém) pořadí. Zvláště poctivě
zaznamenáváme ztrátu času, ~terá je nezbytnou součástí práce a jejího ocenění.
·Rozbor vlastního pracovního deníku je zajímavou
součástí naší práce. Vede nás především ke kritice vlastní
činnosti a k přemýšlení o práci. Naučíme se počítat
s časem jako kapitálem, tedy i se ztrátami času. Přemýšlení o vlastní práci je počátkem cesty k plánování a k hledání úspornějších pracovních method.5)"
Při praktickém provádění a prosazování uvedených
zásad se vyskytovaly i námitky, jejichž společným znakem
bylo tvrzení, že zeměměřické práce, podléhající tolika
okolnostem (závislost na počasí, pomocnících a dal.)
nelze stěsnati do týchž pravidel pracovních, platných
pro práce za ustMených podmínek. Podobně i jiné odborné práce. Že jisté obtíže jsou, ač zvládnutel.né, je
na snadě6).
Ač tedy připouštíme obtížnost řešení, musíme zdůrazniti, že povaha těchto otázek vyvažuje jakoukoliv námahu
věnovanou jejich prozkoumání a studiu, hlavně s hlediska lidského činitele a ohodnocování jím vykonávané
práce.
Podkladem organisačních prací je znalost
1. hodnotný cli a theoreticky oprávněných· měřických
a početních (kancelářských) method a jejich časové zhodnocení (jednotky výkonu),
2. přístrojů a pomůcek se stanoviska ekonomičnosti,
3. spolupracovníků.
O methodě
,
Užitá methoda musí splniti kladený požadavek a musí
býti optimální. Jako se stanoviska hospodárnosti není
vhodné užíti letecké futogrametrie pro zaměření pozemkové držby v rovinném terénu, je stejně nehospodárné aplikovati zdlouhavou a nákladnou methodu polygonálovou v horském členitém terénu, může-li jiná měřická methoda splniti kladený požadavek· h0Si'0dárněji
a účeiněji. Optimalisace methody je dána součtem optim
jednotlivých potřebných výkonů, jak se nám jeví s hlediska lidsk~ho činitele, pomůcek, materiálií a pod.
,I

'"

Normalisace
a mechanisace
základních
měřických úkonů a pomůcek
Odborné znalosti uplatněné v duchu zásad vědecky
řízené práce uvedou hledajícího na mnoho nápadů
a ukáží cestu k lepšímu výkonu. "Žijeme v době mechanisace. Počítací stroje, stále zdokonalované a co do výkonnosti rozšiřované", uvádí Dr Matějů", usnadňují a zrych5) Uvedeno z přednášky Doc. Ing. Dr K. Matějů v přednáškovém cyklu (viz pbzn. 3). Víz podrobněji v tisku MAP z téhož
roku. Autor v dalším uvádí rozbor pracovního grafikonu.
6;) Přesné plány kontroly výkonnosti, jež lze zavésti v továrně, nelze tak snadno vytvořiti v průměrné kanceláři. V kanceláři je vždy značný počet proměnných veličin. (Špaček, St.:
Kontrola výkonnosti v kancelářích .. Nová Práce 1943,. Č. 3,
str. 23.)
.
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lují mechanické kancelářské výpočty, nové měřické
stroje (optické dálkoměry) vykonávají totéž při zaměřováni v území. Zeměměřič na vedoucím místě se musí
oprostiti od mechanické práce a vycvičiti si pomocný
personál, aby tito pracovnici mohli spolehlivě vykonávat
svěřené jednodušší úkoly."
Lidský

činitel

:R.ádnou organisací může odpadnouti mnoho starosti
s beder vedoucího, jako starost o materiál, ubytováni,
vybavení pomocníků a mn. j., jakož i opakující se práce
(měření délek, kolmic a pod.). Věc předpokládá specialisaci a sl'ecifikaci prací a zařazení pomocných sil (veř.'
úřady, podniky). Školení je možné v odborných školách
případně kursech, které vedle nutných znalosti (kreslení,
rozmnožování a pod.) by obsahovaly i základy technické
čmnosti. vývoj spěje tedy nejen k mechanisaci, ale
i k účelné dělbě práce. Cinnost vedouCího se přenáší
na přípravu a kontrolu provádění prací.
Měřické instrukce je proto nutno doplniti podrobnými
instrukcemi pro jiné druhy měřickjllh prací, na př.
železničních, lesních, zemědělských a j. Instrukce by
obsahovaly popisy prací, inventáře polních skúpin,
soupisy úkonů předcházejících polní práce, popis prací
přípravných,
kancelářských,
vlastních polních, popis

konečného elaborátu a mn. j. a současně vzory všech
potřebných organisačních tiskopisů (hlášenek, diagramů),
normy atd.

Závěrem
Zeměměřietví má rozsáhlé pole praco~. Je především
třeba mechanisace některých prací. Pak 'bude moŽno
přesunouti výkon mnohých prací vždy na přidělené
podřízené síly. Plánování, příprava a organisace jsou
vlastními úkoly odborných vedouclch sil. Je to úkol
odpovědný
a odpovědně
nutno přistupovati
proto
k jeho řešení. Musí být bezpodmínečně podložen důkladnou příptavou odbornou, se znalostmi až do těch
čistě mechanických a manuálních prací - a přirozeně
znalostmi principů organisace, které nutno aplikovati
na každou činnost zvláště a samostatně.
Vědecké řízeiú práce dává všechny své prostředky
k vybudování skutečné spolupráce mezi zaměstnanci,
podkládá veškerá řešení objektivní methodou a promítnuto do života, naplňuje jej duchem, který tvoři,
buduje a dobývá.
Literatura:
Publikace o vědeckém řízen!, i cizojazyčné, nalezne čtenář
v Základní knihovně ČSAV, Praha II, Vád. nám. 55, kde si je
může pro úřad neb podnik objednati k zapůjčen.l.

Theorie konstrukce hyperbolické sítě
I 19. BJřiv:Jj DJlong

526.89:656.7

Práce podává theoretické řfšmí otá?:ky konstrukce hyperbolické sítě v leteckých mapách. V geometrickém pojetí je tU
řfŠma hyperbolická s:ť, která vyhovuje 'lšJm impulsovým i fázovým radioelektrickým systémům navigace letadla, jehož
přijímací pNstroj umofn lje měření časových diferencí nebo fázových rozdílů. Všxhny zde odvozené nebo uvedené vzorce
mohou se stát podkladem pro výpočet číselných tabulek, sestavených pro určitou polohu vysílacích stanic a usnadňujících
konstrukci každé hyperboly. Nakonec jsou shrnuty závěry, jež předložené theoretické úvahy dovolují vyslovit pro územÍ'
našJho státu.
(Redakci došlo 15. 7. 1953)

1. Úvod do problému u impulsové techniky
Důležitým
aeronavigačním
prostředkem
u řady
impulsových i fázových radioelektrických
systémů je
hyperbolická síť, která je natištěna D1 leteckých mapách.
Kaž:lá hyperbola takové sítě je geometrickým místem
bodů, které mají od dvou pevných vysílacích stanic
A a B určitý stálý rozdíl vz:láleností. Předpokládáme-H,
že obě stanice vysílají synchronisované elektromagnetické impulsy ve stejný okamžik, bude hyperbola geometrickým místem poloh stejných časových diferencí
mez~ okamžikem příjmu impulsu ze stanice bližší a ze
stanice· vzdálenější. Tak ku příkladu hyperbola, která
nese' kótu 1500, je souhrnem všech poloh, ve kterých
zachytíme přijímacím přístrojem elektromagnetický impuls ze stanice vzdálenější o 1500 světelných mikrovteřin později, než impuls ze stanice bližší. Zmíněný
přijímací přístroj je tedy základním navigačním zařízením
impulsových systémů, které umožňuje měřit časovou
diferenci příjmů v kažié poloze letadla. Této diferenci
odpovídá v mapě určitá hyperbola, která však ještě
nestačí k jednoznačnému
určení stanoviska letadla.
Proto se zřizuje další dvojice vysílacích stanic, která
vytváří novou hyperbolickou síť, takže měříme-li časové
diference k oběma soustavám a přisoudíme-li jim v mapě
odpovídající hyperboly, bude možno najít polohu letadla
v každém okamžiku na průsečíku dvou hyperbol.

Pracovníkům v kartografií se však problém jeví s jiné
stránky, a to jako velmi konkretní úkol sestrojit v letecké
mapě daného měřítka hyperbolickou síť s nejvhodnějšim
intervalem časových diferencí, přiměřeným
měřítku
mapy. Zde je třeba uvážit, že se elektromagnetické vlny
šíří do prostoru všemi směry, takže geometrickým místem
st~ých časových diferencí bude nejen hyperbola, nýbrž
fysikální plocha hyperboloidu. Proto každá hyperbola,
vykreslená v_letecké map~,představuje v nejjednodušším
případě průsek příslušného hyperboloidu s rovinou,
vedenou rovnoběžně a v určité nadmořské výšce s tečnou
rovinou daného místa povrchu zemského. Je pochopitelné, že pro různé nadmořské výšky průsekových
rovin jsou i průsekové křivky různé a jsou vzájemně
posunuty zejména v blízkosti vysílacích stanic. Hyperbolická síť, zobrazená v letecké mapě, platí tedy.jen pro
určitou výšku nad terenem, v níž se letadlo musí pohybovat, má-li být mapy použito k navigaci.
Konstrukce hyperbol jako rovinných křivek v mapě
byla by theoreticky oprávněna jedině na takové rozloze
území, kde je dovoleno považovat zakřivený povrch
zemský za rovinu. Taková rozloha však ani zdaleka nevyčerpává celkovoU velíkost pracovního prostoru obou
vysílacích stanic a představuje na mapovém listu letecké
mapy jen nevelkou plochu. Správnější obraz hyperbolické
sítě získáme, jestliže současně s povrchem zemským
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zobrazfme na mapě i průseky ploch hyperboloidů
plochou, která je rovnoběžná s referenční plochou
zemského tělesa. V takovém případě už nejsou hyperboly křivky rovinné, nýbrž jsou to křivky prostorové,
ležící na ploše kulové nebo na ploše rotačního elipsoidu.
Tyto prostorové křivky je nyní třeba zobrazit podle
platných zásad zobrazovací methody mapy do roviny
mapového listu, což po~hopitelně není jinak možné n~ž
mechanickou-konstrukcí "bod za bodem". Theoreticky
nejsprávnější obraz hyperbolické sítě bychom získali
zobrazením průseků ploch hyperboloidů s ekvipotendální plochou tíhového pole zemského, po níž se letadlo
v době vysílání signálů pohybuje.
S

2. Odvozeni prvků hyperboly
pro impulsovou techniku
Synchronisace vysílání obou stanic dosahuje se tím,
že se vysílání pomocné stanice B podřizuje časově předcházejícímu vysílání řídící stanice A podle tohoto
programu : Řidí~í stanice A vyzáří elektromagnetický
impuls, který se šíří jak k bodu P na hyperbole H, tak
i k_pomocné_stanici~B na základně SAB (viz obraz 1).

Obr. 1.

Pomocná stanice B zachytí impuls a vyzáfi jej s určitým známým časovým zpožděním (l také k bodu P.
Považujeme-li časový okamžik vyslání impulsu ze
stanice A za nulový a užijeme-li k převodu délkového
rozměru na světelné mikrovteřiny součinitele k (pro
údaje v metrech k ---=- ·3,3 . 10-3), přijme letadlo v bodě P
impuls ze stanice A v okamžiku TA a impuls ze stanice B
v okamžiku TB, kde
TA =k,SA
TB = k . SAB

+ (! + k • SB

•

Pro časovou diferenci přijmů T = TB - TA, kterou jehyperbola v mapě kótována, platí
T;= k . SAB

+ k . (SB

- SA)

+e .

Sférický oblovk SAB představuje na kouli orthodromu
mezi ohnisky hyperboly o délce 2c; rozdíl průvodičů
(SB - SA) je podle definice hyperboly roven sférické
velikosti hlavní osy 2a. Po této úvaze je

= k . (2c

+ 2a) + e .

(1)
Je-li dána poloha obou vysílacích stanic základny zeměpisnými souřadnicemi A(UI, VI), B(U2, V2), můžeme
určit délku orthodromy 2c ze sférického pólového
trojúhelníka ~ABS použitím kosinové věty (t'iz obr. 1.)
cos2c = sin Ul . sin U2 + cos Ul . cos U2 •
• COS(V2 - VI) •
(2)
Je-li nyní úkolem konstruovat hyperbolu o dané časové
kótě T, vypočteme z rovnice (1) při známém k, (b 2c
dosud neznámou osu 2a a tím jsou prvky hledané hyperboly a a c určeny.
T

3. Úvod do problému u fázové
techniky
Vedle impulsových systémů se k navigaci letadla užívá
často fázové techniky. Pro náš účel naprosto postačí jen
stručné objasnění, jak fázový systém pracuje a jak se
vytváří soustava polohových čar, vykreslená na obr. 2.
Polním zařízením fázového systému zůstává soustava
dvou vodorovných základen. Každá základna představuje
dvojici vysílacích stanic A a B, které však nevyzařují
proud elektromagnetických impulsů, nýbrž provozují
neustálé, plynulé vysílání. Další odliš~ost od impulsové
techniky spočívá v tom, že je to systém dlouhovlný
a jeho vlnová Qélka se pohybuje v rozsahu dlouhých
radiových vln. (Asi okolo 3 km.)
Předpokládejme, že stanice A vysllá nepřetržité vlny
o délce A s nulovou fází. Pak soustava soustředných
kulových vlnoploch - a v kolmém průmětu do vodorovpé roviny položené body A a B soustava soustředných kružnic o poloměrech A, 2A, 3A,... se středem
v bodě A - představuje všechna geometrická místa
bodů, v nichž nabývá procházející vlna nulové fáze.
Uvažme dále, že stanice B vysílá rovněž nepřetržité
vlnění o stejné délce vlny A, avšak s fáZovým posunem
q;; tímto symbolem jest označen zlomek vlnové délky.
Potom soustava soustředných kružnic o poloměrech
A - q;, 2A - q;, 3A - q;, ... se středem v bodě B představuje rovněž· geometrická místa všech poloh, v nichž
nabývá nulové fáze vlna vysílaná stanicí B. Oba systémy
kružnic se protínají v bodech, ve kterých mají nulovou
fázi obě vlny: vlna ze stanice Ai vlna ze stanice B.Tento
schematický výklad se vztahuje jen k určitému okamžiku, který máme neustále na zřeteli.
Zkoumejme dále otázku, jaké jest geometrické místo
poloh, v nichž je fázový rozdíl obou vln stále stejný.
Chápeme-li fázi _jako určitý zlomek vlnové délky A
a vlnovou délku jako určitou vzdálenost, je možno na
rozdíl fází .nahlížet jako na rozdíl vzdáleností. Proto
geometrické místo bodů o stejných fázových rozdílech
je současně geometrickým místem bodů, které mají od
dvoů vysílacích stanic A a B stejný rozdíl vzdáleností.
Takovým geometrickým místem' je zřejmě hyperbola
s ohnisky v bodech A a B.
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Není těžké dokázat, že spojníce průsečíků obou systémů kružníc, vedené vhodným způsobem, představují
právě hyperboly a hoví vžiy určitému konstantnímu
fázovému rozdílu.> Uvažujme n sousedních kulových
vlnoploch a jim odpovídajících n sousedních kružnic
staníce A o poloměrech (i + 1) . A, (i + 2) . A, ... ,
(i + n) . A a n sousedních kružnic stanice B o poloměrech (k + 1)' A - cp, (k + 2) . A - cp, ... , (k +
+ n) . A - cp. OJpovídající kružnice nechť se protínají
v: bodech pp. P 2' ••• , Pm jimiž procháZí spojnice H
(viz obraz 2). Rozdíly průvodičů v bodech:
P1: rB
= (k
P2: rB
= (k

~
-

rA =
i) . A
rA =
i) . A

(k

+ 1) . A -

cp- (i

+ 1) . A =

- cp,
(k

+ 2)'

A- cp- (i

+ 2)'

,1=

- cp,

Pn: rB-rA=(k+n)'A-cp-(i+n)'A=
= (k - i) . A - cp

nabývají stále stejné hodnoty, takže spojnice H jest hyperbolou s ohnisky v bodech A a B. Jako hyperbola je
spojnice H současně geometrickým místem bodů o stejných fázových rozdílech vln. A však všechny průsečíky
obou systémů kružnic mají nulový fázový rozdíl, protože
podle předcházející úvahy na kružnicích leží místa nulových fází. Docházíme k závěru, že spojnice H a s ní celá
soustava křivek, vykreslených ha obraze 2, je soustavou
hyperbol a představuje geometrická místa bodů o nulových fázových rozdílech vln, vysílaných nepřetržitě ze
stanic A a B. Každá jiná hyperbola, která leží mezi

dvěma vykreslenými hyperbolami a tUdíž neprochází
průsečíky kružnic nulových fází, je taI.é geometrickým
místem bodů o stejných, avšak nenulovýc~ fázových
rozdílech. Takové hyperboly se do leteckých map zpravidla nezakreslují.
• Palubním zařízením fázového systému je přístroj fázometr, který provádí měření fázového rozdílu obou
vln. Pohybuje-li se letadlo od jedné hyperboly k druhé,
mění se fázový rozdíl od 0 do An~bo jinak od 0 do 360°,
jak můžeme pozorovat na ukazateli fázometru~ Přelet
každého hyperbolického pásma, t. j. prostoru mezi dvěma hyperbolami s nulovým fázovým rozdílem, se zaznamenává na automatickém počitadle. Proto, je-li známa
počáteční orientace letadla v hyperbolické síti, může
být určena jeho poloha v ní i kdykoliv později, pokud se
ovšem letadlo zdržuje v dosahu stanic. Jednoznačně
stanovíme polohu letadla použitím ještě druhé hyperbolické sítě, a to na průsečíku dvou odpovídajících hyperbol.
Kromě navigace má fázová·technika velmi hojné použití k radioelektrickému řízení letadla při provádění
snímkového letu pro účely letecké stereofotogrametrie.
Pomocí fázometru je letadlo vedeno po hyperbolách,
které je' možno považovat ve větších vzdálenostech od
základny· za přímky vzájemně rovnoběžné. Řízení letu
se provádí tak, že při nalétávání každé snímkové řady
udržuje pilot na fázometru stále stejnou hodnotu fázového rozdílu, stanovenou plánem snímkovéhb letu. Druhá
soustava hyperbol slouží k stanovení začátku á konce
exposice automatické letecké fotokomory pro danou
snímkovou řadu. Je pochopitelné, že.i pro tyto účely je
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naprosto nutné konstruovat v letecké mapě hyperbolickou síť.
. Pokud jde o kartografické problémy konstrukce hyperbol, o jejich výškové znázornění a o jejich sférické nebo
elipsoidické pojetí, platí tu theoreticky naprosto stejné
úvahyjako u impulsových systémů. (Kap. 1, odst. 2, 3.)
4. Odvození prvků hyperboly pro
fázovou techniku
Abychom dovedli úvahu o konstrul\ci hyperbolické
sítě u fázových systémů k stejným výsledkům jako
u impulsové techniky, musíme odvodit prvky všech hyperbol s nulovým fázovým rozdílem. Délka orthodromické spojnke obou vysílacích stanic SAB = 2c, jejíž
výpočetumožňuje rovnice (2),·určuje jeden z prvků hyperboly, společný pro celou soustavu křivek. Zbývající
prvekhyperboly, t. j. velikost hlavní poloosy a, stanovíme
tuto úvahu:
Zatím co u imp:llsové techniky mohla být vzdálenost
mezisousedními hyperbolami libovolně malá v důsledku
volbykroku pro časovou diferenci T, u fázové techniky
ie možná při dané' základně SAB a dané délce vlny A
jen iediná síť hyperbol. Odlehlosti sousedních hyperbol
jšou stále stejné a dosahují na spojnici SAB hodnoty
UV = d, která představuje změnu velké poloosy při
přechodu ke křivce sousední. Zjistíme-li tuto změnu d,
stačí určit velkou poloosu první hyperboly v soustavě
a vytčený úkol bude rozřešen.
Uvažujme dvě sousední kružnice o poloměrech (i + 1)'
. A, (i + 2) ,). ze soustavy stanice A a dvě sousední
kružnice o poloměrech (k + 1) 'A - cp, (k + 2) . A - cp
ze soustavy stanice B tak, aby se kružnice navzájem
protínaly. Průsečíky odpovídajících si kružnic obou
soustav leží na hyperbole H (viz obraz 2), jejíž rozdíl
průvodičů je roven
cp - (i + 1) . A = (k - i) •
• A - cp.
U sousední hyperboly K nabývá zřejxp.ěrozdíl průvodičů
hodnoty

BU - AU

= (k

+ 1) . A -

není-li tomu tak, je první hyperbolou až následující
křivka, jejíž velká poloosa je o polovinu délky vlny kratší.
Hledaná soustava hyperbol má nyní tyto hlavní poloosy:
• a1 = (n - cp) , ~ . A
a2 = (n - cp - 1) . ~ . A
aa = (n - cp - 2) . ~ . A

an = (1 - cp)" ~ • A
an+1 = - cp , ~ • A
an+2 = - (cp + 1) • ~ , A

an+m

= (k

(cp

+m -

1) , ~ . A .

Záporná znaménka u druhé poloviny poloqs značí, že jde
o hyperboly, přimýkající se k bodu B; pro výpočet však
mohou mít význam jedině absolutní hodnoty poloos.
Dále pozorujeme, že u každé hyperboly splňuje podmínky
nulového fázového rozdílu vždy jen jedna větev, kdežto
druhá větev splňuje podmínky jiného nenulového fázového rozdílu, a proto se do mapy nezakresluje. Je to
důsledkem skutečnosti, že poloměry kulových vlnoploch o· nulových fázích mají jiné velikosti v soustavě
stanice A a jiné v soustavě stanice B. Pro poslední poloosu an+m nutno m volit tak, aby

I an+m I < ~.

SAB

< I an+m+1 I·

Všechny délkové údaje nutno považovat za kx:uhové
oblouky hlavních kružnic nebo jim příslušné středové
úhly sférického zemského. tělesa. Tím jsou vyšetřeny
hlavní poloosy a tudíž i oba potřebné prvky všech sférických hyperbol naší soustavy. V. dalším půjde o to
ukázat, jak použijeme prvků sférických hyperbol a a c,
jejichž hodnoty dovedeme nyní stanovit jak u impuls 0vých, tak u fázových systémů, pro konstrukci hyperbolické sítě do leteckých map.

cp - (i + 2)'). = (k - i - 1)' A - cp.
Pro změnu velké poloosy platí tedy vztahy

BV -AV

=-

+ 1)' A -

5. Řešení hyperboly na kouli

Pro konstrukci hyperboly na sfériéké ploše musíme
definovat soustavu pravoúhlých sférických. souřadnic x,
y. Za počátek O volíme bod, který půlí oblouk mezi
(BU '- d) - (AU + d) = (k - i- 1) , A - cp
ohnisky SAB = 2c, za osu x hlavní kružnici, procházející
(k - i) . A - Čp - 2d = (k - i) . A - cp - ).
ohnisky a pólem Rosy y, jíž je hlavní kružnice, spojující
počátek O s pólem Q osy x. V této soustavě se doporučuje
d= ~ 'A.
s
konstruktivnilio hlediska volit souřadnice (x,y) bodu P
Z výsledku vyplývá, že změna velké polo~sy v soustavě·
tak,
jak naznačuje obraz 4.
hyperbol závisí pouze na délce vlny A a je rovna její
Vztah
mezi souřadnicemi x a y bodů J,lahyperbole vypolovině.lIPodlehořejší úvahy zbývá tedy stanovit velijadřuje
rovnice
hyperboly na kouli. Odvodíme ji podobkosthlavní poloosy pro první hyperbolu soustavy; pořadí
hyperbolpočítejme od vysílací stanice A k vysílací stanici ným způsobem, který je znám pro rovinnou hyperbolu.
Sledujeme-li obraz 3, je možno odvodit konstrukci bodů
B. Definujeme-li délku základny SAB tvarem
rovinné hyperboly takto: vedeme-li středem hyperboly O
SAB = (n - cp) , A + z. ,
paprsek odchýlený od osy x o úhel IX a vkreslíme-li .
kdezbytek z je zlomkem vlnové délky A, můžeme napsat úsečky b = KL II x, a = MN II x, jak na obra'le vyprovelkou poloosu první hyperboly (podle obrazu 2 pro značeno, dostaneme jako pravoúhlé souřadnice bodů
bod 41) tyto vztahy:·
hyperboly y = OK, x = ON, neboť
rB - TA = 2a1 = (n + 1 - cp). A - A = (n - cp). A
y2
x2
1
a1 = ~'(n - cp) . A.
- 2 =-= tg21X
= -_. - = 1 + tg21X ,
b
a2
COS21X
Velikosthlavní poloosy první hyperboly musí být přitakže
rozeně vázána závislostí
a1

< ~. SAB;
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Vedeme-li na kouli hlavní kružnici o úhlu .x bodem'O,
platí analogicky k rovnicím (3) použitím Neperova pravidla pro pravoúhlé trojúhelniky
f:::,OKL a f:::,OMN
tyto vztahy
siny = tgb . tg.x~ sina = sinx . cos.x
sin2y
sin2x
1
••
-. -2 • cos2b = tg2.x , -. -2 = -- 2 = 1 + tg--.x
sm b
sm a
cos .x
sin2x
sin2y
-. -2- 2'
. 2b • cos2a . cos2b = 1 .
sm a
cos a . sl.n
Užitím kosinové věty nebo Neperova pravidla pro pravoúhlý sférický trojúhelník f:::,OUV dostaneme vztahy mezi
poloosami hyperboly a a b a její excentricitou c.
cosc = cosa . cosb,
cos2a . sin2b = sin2c - sin2a .
Rovnice hyperboly na kouli je pak
sin2x
sin2v
-- 2 .
. cos2c = 1
(4)
sin a
sin2c - sin2a
~

o

o

Protože konstanty hyperboly a a c už známe, můžeme
k celé serií volených souřadnic y vypočíst z rovnice (4)
tllbulku souřadnic x pro body na uvažované hyperbole
o předepsané kótě T. Avšak vynášení těchto bodů do
mapy by bylo na základě pravoúhlých sférických souřadnic velmi obtížné, poněvadž by bylo třeba brát ohled
také na zobrazení orthodromy a skreslení úhlů a délek.
Proto převedeme pravoúhlé sférické souřadnice P (x, y)
naší soustavy na zeměpisné souřadnice P (U, V) na
kouli.
Označíme-li X, Ypravoúhlé sférické souřadnice severního pólu Sv naší soustavě a (Uo, Vo) zeměpisné souřadnice počátku O, dovoluje nám situace vyznačená
na obraze 4 nahlédnout pravdivost vztahů v trojúhelnících f:::,PSR, /::,.OSR, f:::,RPC:

sinU
sinUo

+ cosx

= sinx . sinX

= cosX'

cos (x
siny = cosx . siny.

. cosX . cos.x

+ 1')

Stanovíme-li

z třetí rovnice soustavy (5) výrazy siny a
je do druhé rovnice této soustavy,
dostaneme pro výpočet cos.x kvadratickou rovnici tvaru

cosI' a dosadíme-li

y

cos2x' cos2.x- 2 cos.x· sin Uo • cosx . 1 - sin2x - sin2y +
cosX

+

sin2U,

o

•

o . cos2x - sm2v
cos2X
•

=0 .

Její řešení se značně zjednoduší, zavedeme-li v diskriminantu vztahy, patrné z obr. 4
-- sinX = cosUo' cos<5
+ sinY = cosUo' sin<5
a přetvořené na tvar
~in2X
sin2y = cos2UO'

+

Pak vede řešení k výsledku
COS<X12

=

sinUo' Y-I---s-in-2x---s-in-2y-

_

± siny'

sin Y

~

,
cosX· cosX
Zavádíme-li do výpočtů pnvoúhlé sférické souřadnice
x, y vždy s patřičným znaménkem podle orientace os
na obraze 4, bude v poslední rovnici výhovovat našemu
případu pouze ZDé>ID.énkO
kladné. Z první rovnice soustavy
(5) pak vzejde obecně platný transformační vzorec
sinU = sinx' sinX

+

Y

+ siny'

sinY
sin2y

+

sinFo . 1 - sin2x .
(7)
Nyní půjde o odvození transformačního vzorce pro
zeměpisnou délku. Obraz 4 opět jasně ukazuje, jaké
vztahy platí v trojúhelníku /::,.OSP.
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sinU = sinUo' cosS

+- cosUo'

. (V
V) sm 0-

sinS' cose.

Dále vyjádříme z rovnic
- sinx = sinS . cos f1
= sinS . sinf1
sin2x + sin2y =sin2S

+ siny

výraz cosS a dosadíme jej do druhé rovnice soustavy (8).
Nahradime-li ještě její levou stranu vzorcem (7~a vezmeme-li v úvahu v7tahy (6), povede krátká úprava k výrazúm
cose = ~S
sm
. .
sme

=

~S

1

lim

. (- cosó . sinx
•

(

'.Il

•

.Il

•

)

(9)
.

Tvary (7) a (9) jsou výsledné transformační rovnice
pro převod pravoúhlých sférických souřadnic (x, y) naši
soustavy na zeměpisné souřadnice (U, V) na kouli. Považujeme-li však za doposud známé veličiny pouze zeměpisné souřadnice vysílacích stanic A (Ul' VI)' B (U2,
V2), dále konstanty uvažované hyperboly a a c, a konečně
pravoúhlé sférické souřadnice (x, y), můžeme určit·
všechny neznámé prvky, vyskytující se v obou tvarech.
Platí pro nč soustava vztahů, jejichž pravdivost snadno
nahlédneme z obrazu 4.

+ sinó . siny)

+ smu . smx + cOSu. smy

+

- sinA . sinx
cosA . siny
cosU .

. (V
SinA 2 = sIn
1
sinUo = sinU2'

•

. (V
sm
0-

K zavedenému označení je třeba podotknout, že úhel ó
je s l\ZÍmutem A základny SAB v půlícím bodě O ve
vztahu ó = 3600 - A. Uvážíme-li ještě, že " = Vo - V,
přejde první rovnice soustavy (8) v obecný transfermačnf
vzorec
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TT )

1'2

-

V)

2'

+ cosU2•

cosU.
'n2
Sl

C

sinc . cosAl!
sínA.,
U~

•

=sInc'

COS

sinAl!

SinA =cos U.2'---

cosUo

sínX = - cosUo' cosA
sinY = - cosUo' sinA •
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Nyní teprve můžeme provést číselnou transformaci
bodů do soustavy zeměpisných souřadnic. Jejich vynesením do mapy pomocí geografické sítě, vyznačené na
rámu mapového listu, bereme současně zřetel'm skreslení
mapového obrazu. Pro praktické výpočty je možno řešení
rovnic (1), (2), (4), (7), (9), (10) upravit do tabulek,
sestaven~';:h pro určitou polohu vysíhcích stanic A a B
podle časových kót T. Je-li pak úkolc:m konstruovat
hyperbolu o předepsané časové kótě, umožňuje nám
taková tabulka najít přímo k voleným zeměpisným
déU ám V odpovídající šířky U bodů hledané hyperboly.
Pro potřebu fázových systémů bylo by možno sestavit
podobné tabulky podle vlnových délek A.

Uvážíme .•.li ještě vztahy

= ÁQ = ÁP + x, Bil =

= RP" můžeme s ohledem na (13), (12) a (11) psát
formy

T-

T'-k'x

= T'.- k . (Lle
x = Lle + Lla .

T

+ Lla)

(14)
V diferenciálních rozměrech je dále rrcžr.o poyežovat
úhly PQK a MNQ, stejně jako úhly PQL a MNP jako
ostré úhly s rameny vzájemně kolmými za shodné a rovné
~{f •

Pak jsou

Ty

platnosti

vztahy

D = ~. PQ . cotg ~ &
PQ = X' sec ~ &
D = ~. (Je Lla) . cosec ~ .:t •

6. Přechod s koule na ellpsoid
U leteckých map rozsáhlého území býVá referenční
plochou zobrazení rotační elipsoid. Proto je třeba průběh
stěrických hyperbol v .takových mapách korigovat
s ohledem na jejich průběh na povrchu elipsoid~. Považujme pro tento účel sf~rickou hyperbolu, kterou jsme
již zakreslili do mapy, za obraz hyperboly na ploše
elipsoidu (v obraze 5 je to vytažená hyperbola H).
Tímto přechodem s koule na elipsoid se všechny délky
změní o malé opravné hodnoty a pro naši hyperbolu
bude platit

iN

+

(15)

Ve výsledném vzorci (15) jsou prozatím ještě všechny
veličiny neznámé. Avšak pro změnu orthodromy na geodetickou křivku existuje zn:':mý vzorec (viz prof. Dr F.

T' = k . {(2e + Lle) + (2a + Lla)} + e
T' = k . {(2e + 2a) + (Je + Lla)} + e
T' = k . (2e + 2a) + e + k . (Lle + 4a)
T' = T + k . (Lle + Lla) .
(11)
V rovnici (11) představuje Lle opravu sfÚické velikosti
základny SAB na elipsoidickou velikost SAB, čili změnu
orthodromy na geodetickou křivku; tato oprava je pro
všechny body na hyperbole stejná. Veličina Lla značí
rozdíl elipsoidických oprav dvou sf~rických délek SB a
SA, které spojují obecný bod hyperboly P s ohnisky
A a B (viz obraz 5); jak snadno Z názoru nahlédneme,
je tato oprava pro různé body téže křivky různá.
Vidíme tedy, že na sférické hyperbole, kterou povdujeme za obraz elipsoidické hyperboly, má každý bod
jinou časovou diferenci T'. Avšak blízko každého takového bodu P můžeme s jistotou předpokládat jiný bod N,
jehož časová diference má předepsanou časovou hodnotu T. Takových bodů Nje v blízkém okcIí bodu P
celá řada. Z ní však přidružíme k bodu P jen takový bod
N, který leží na normále sférické hyperboly v bodě M.
Pak polohy bodů N na opravené hyperbole o předepsané časové kótě T určujeme na normálách bodů
sférické hyperboly pomocí pIůvodiče D.
Považujeme-li okolí bodů P a Q za nekonečně malé
vzhledem k přesnosti, požadované při výpočtech hyperbolických čar, lze časové diference T' bodů P, M a Q
pokládat za shodné a všechny plošné útvary v tomto
prostoru za rovinné. V-'souhlase s rovnicemi (1) a (11)
platí pro bod P
•

-- -- -

T' = k . (BP - AP)

+ k'

Pro bod N na elipsoi!iu
přesností, že

T

= k . (BN -.AN)

+k

AB

+ e + k . (Lle + Lla)

.

(12)
platí rovněž s dostatečnou

. AB

+e +k

. (Lle

+ Lla) •
(13)

Fiala: "Kartografické zobrazování", 1952, str. 198)
log S -logs = i .(logm1
410gmo logm2),
(1fi)
kterého lze použít pro naše účely, třebas je jeho charakter
v tomto případě velmi přibližný. Pro body na území
našeho státu lze prvky logm vyhledat v Křovákových
tabulkách, sestavených pro základní šířku CPo = 49°30';
jinak pro obecný případ platí vzorec [viz Jordan - Eggert:
"Handbuch
der Vermessungskunde",
III. díl, 1916,
str. 565, úprava vzorce (9)]

+

lnm

+

2

e2 • cos2cp

3

Wo' (1 - e2)

= - -.

o

! .tgcpo' (.6U)3.

(17)

Poslední úvahy ukazují, že k výpočtu korekci l::"c al::"a
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je možno použít vzorce (16), v němž rozdíl (s - S) značí
vždy opravu orthodromy na geodetickou křivku. Pro
odvození úhlu průvodičů hyperboly & vrátíme se opět
k obrazu 4, kde ze sférického trojúhelníka
6,ABP
. plyne
'.
cos2e

= COSSA. COS(SA+ 2a) + SinSA . sin(SA + 2a) .

'cos& .
V dalším půjde jen o úpravu posledního vztahu, která
zajistí jeho vhodnější začlenění do výpočetního procesu.
Při ní především vyjádříme & pomocí polovičního úhlu,
rozvineme spojení sinSA' sin(SA + 2a) a po několika
krocích dostáváme
cos2!.&

= _co_s_2e_-_s_i_n_2e_-_c_o_s_(2_S_A_+_2a_)_
cos2a - sin2a - cos (2SA + 2a)

2

Pokládáme-li· poslední výraz za úměru typu 1: 1 =
= m : n, je předpokladem další úpravy použití součtové
věty ve formě 1: (1- 1) = n : (m - n). Dále pak
užitím evidentního faktu
sin2e - sin2a = sin (e + a) . sin (e- a)
spěje úprava rychle k výsledku
sinSA . sin (SA +- 2a)
sin (e +- a) . sin (e - a)
Výpočet délky orthodromy
SA umožňují
zřejmé opět z obrazu 4:
COSSA:- cose . cosS + sine' sinS' cos{3
sinx = sinS . cos{3
cosec

21 ~

-v
2

= ---------

COSSA= sine' sinx + cose'

VI -

vztahy,

(19)

sin2x - sin2y.

Nyní je už možné stanovit pro libovolný bod sférické
hyperboly délku kolmého průvodiče D a vynést do
mapy jeho opravenou polohu. Ze vzorce (11) vyplývá,
že se úsečka D vynese ve směru klesajícího T', čili od
základní stanice A, je-li součet (6,e + 6,a) kladný, a ve
směru stoupajícího T', tedy směrem k základní stanici A,
je-li součet.(6,e + 6,a) záporný.
Převod s k)ule na elipsoid se dá také upravit do tabulek, sestavených pro určitou polohu vysílacích stanic.
Prakticky'je možno v takové tabulce najít pro předepsanou časovou kótu T kromě sférických zeměpisných
souřadnic (U, V) bodů hledané hyperboly také jejich
korekci D na elipsoid. Taková tabulka by v podstatě
platila i pro potřebu 'fázových systémů.
7. Závěry
1. Uvažme, zda se na rozloze naší republiky prakticky
pozmění průběh hyperbolických čar pro vysílací stanice
uvnitř našeho státu, uskutečníme-li přechod s koule
na elipsoid. Jinými slovy řečeno: uvažme, zda pro
uvedené podmínky nabude délka kolméhoprůvodiče
D
takové hodnoty, která se dá už graficky zobrazit v mapě
daného měřítka.
Největší změna orthodromy nastává v naší republice
pro f{Jo = 49°30' [viz vzorec (17)] u křivek, ležících
podél rovnoběžek 47°30' a 51°10', pro které platí [viz
vzorec (16) ]
,
jlogS - logs I < 300 . 10-10 •
Tato změna se tedy projeví jako tři jednotky na ósmém
desetinném místě logaritmu délky spojnice obecného
bodu hyperboly s některou z vysílacích stanic. To však
znamená, že změna orthodromy na geodetickou křivku

bude vždy menší než 1 dm, a to i pro strany 1000 km
dlouhé. S jistotou můžeme proto psát
I 6,e 6,a I ~ I 6,e I ~- I 6,a I < 2 dm .
Pro nejvhodnější umístění staníc v naší republice je
vždy ~& >, 5°, takže 2sini& > 0,17. Z toho plyne, že
výraz D z rovnice (15) je vždy menší než 1,20 m. Vezměme se zaokrouhlením D < 2 m. Pokládáme-li 0,1 mm
za hodnotu, která se dá graficky ještě vynést, pak průvodič D se dá graficky postihnout jedině v mapách měřítka 1 : 20 000 a větších. V měřítkách leteckých map,
která ponejvíce bývají 1 : 500 000 a 1 : 1,000000, se
oprava hyperboly neprojeví. Stejně ani nemá praktického
významu pro navigaci letadla.
První závěr: Při umístění
vysí1l,lCÍch stanic
na území
našeho.
státu
není
zapotřebí
pro
celou jeho rozlohu
uvažovat
korekce
průběhu
hyperbolických
čar,
spojené
s přechodem
s koule na elipsoid.
2. Uvažme dále, do jaké vzdálenosti od středu zá-

+

AR

kladny
je vůbec možno zanedbat korekce hyperbol
při přechodu s koule na elipsoid. Pro určitou vzájemnou
polohu koule a elipsoidu není úloha zcela obecně řešitelná
pro kterýkoliv střed základny na povrchu koule, nýbrž
theoreticky bude se její výsledek měnit s tím, jak se bl1dou
měnit změny orthodromy se vzdáleností středů od základní šířky f{Jo' Zvolme pro pásmo činnosti mezi 40°
a 60° sev. zem. šířky základní rovnoběžku f{Jo = 49°30',
jdoucí středem-republiky
a obě vysílací staníce opět na
jejím území. Potom lze pro konstanty Krasovského elipsoidu vyjádřit vzorec (17) v jednotkách sedmého desetinného místa logaritmu v konkrétním tvaru
logm = - 0,051 . (.1 U°)3 .
(20)
Pro okrajové rovnoběžky pásma platí opět v jednotkách 7.
desetinného místa logaritmu
Ilogm I = 51 .
(21)
Nejnepříznivější
případ zřejmě nastáne, bude-li pro
každý logm vzorce (16) ·platit poslední vztah (21). Pak
pro křivky dlouhé až 1000 km bude změna orthodromy
při severním nebo jižním okraji pásma 6,e < 6,a <
< 20 m. Pro D = 0,1 mm a měřítko mapy 1 : 1,000000
plyne ze 'vzorce (15) cosec~& > 5.. Hledanou radiální
odlehlost R od středu základny je možno pro velké vzdálenosti považovat za shodnou s průvodičem SA a pro
její výpočet použít s dostatečnou přibližností upraveného
vzorce (18)
sin2R
cosec2!.&'.
.
(22)
2

sm (e

+ a) . sm (e -

a)

Při vhodné poloze obou vysílacích stanic na našem
území bude přibližně e = 2° a a = 1°30'; pak podává
rovnice (22) překvapivě malý výsledek
R> 700 km .
•
Rozbor právě provedené úvahy ukáže, že nejnepříznivější případ, který jsme měli neusmle na zřeteli,
několikanásobně skresluje každý případ skutečný. Proto
hraniée ve vzdálenosti 700 km bude opravdu nejbližší.
Dále též skutečnost, že předchozí výpočet byl proveden
pro křivky delší než' je výsledný radius, přispívá k dosti
značnému prodloužení výsledné radiální vzdálenosti.
Konečně uvážíme-li, že důležitou vlastností opravené
křivky při vykreslování v mapě je její spojitost s tou
částí křivky, u níž se oprava na elipsoid graficky nepro-
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jeví, dojdeme též k závěru, že je třeba výsledný radius
zvětšit. Postihneme-li všechna tato fakta numericky,
plyne odtud
druhý závěr: Při přechodu
s koule na elipsoid
je možno
za uvedených
podmínek,
zanedbat
korekce
v průběhu
hyperbol
do v:z:dálenosti
1000 km od středu
základny.
3. Při odvozování vzorce (15) bylo předpokládáno, že
okolí bodů P a Q (viz obraz 5) lze pokládat za nekonečně
malé a útvary v něm za rovinné. Proto je možné provádět
korekce průběhu hyperbol při přechodu s koule na elipsoid podle vzorce (15) jedině v tom rozsahu, ve kterém
nepřekročí skutečná délka kolmého průvodiče D hodnotu ± 15 km, při níž je ještě dovoleno považovat zakřivený povrch zemský za rovinu: Uvažme tedy rozsah,
ve kterém je ještě použitelná metoda korekce na elipsoid
pomocí kolmého průvodiče. Zvolme pásmo činnosti
mezi 30° a 70° sev. zem. šířky, zahrnující až na nepatrné
výběžky celý evropský kontinent. Za jinak stejných podmínek jako v předcházejícím' závěru plati opět pro nejns:přfznivější případ
Lfc < Lfa < 150 m
cosecJ3- > 100

R> 90°.
Třeti závěr: Pro přechod
s koule na elipsoid
je možno
za uvedených
podmínek
použít
ke
korekci
hyperbol
metody
kolmého
průvodiče
v rozsahu
větším,
než je" celá polokoule.

4. V úvodnich kapitolách bylo zdůrazněno, že hyperbolická síť, vyobrazená v letecké mapě, musí být vyhotovena pro určitou výšku nad terénem, v níž se letadlo musí
pohybovat, má-li být mapy použito k navigaci. Nesouhlas mezi průběhem hyperboly na povrchu zemském
a průběhem téže hyperboly v určité výšce nad terénem
bude tím větší, čím kratší bude vzdálenost od základny.
Od jisté vzdálenosti bude však rozdíl mezi oběma křivkami tak nepatrný, že se prakticky neprojeví a že hyperboly na povrchu zemském a hyperboly výškové vzájemně
splynou. Při délce základny SAB = 150 km a výšce
letadla h = 10 000 m, což jest případ velmi nepříznivý,
je tato vzdálenost u obou systémů nejvýše .100 km.
Pro navigační účely se používá hyperbolické sítě většinou
v částech, jejichž vzdálenost od základny bývá hodně
přes 100 km a kde je průběh hyperbol už skoro přímý.
Odtud vyplývá
čtvrtý závěr: Pro většinu
prak.tických
potřeb
stačí uvažovat
hyperboly
'jako křivky
na referenční
ploše zemského
povrchu
(bez výškových oprav).
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Brož - Chudoba - Lukeš - Wittinger
Geodesie v SSSR. Státní nakladatelství technické literatury,
Pr~,
1953, 112 stran textu, 3 přílohy (mapy), cena Kčs 10,40.
Česká geodesie - i když čaSto šla vlastni cestou - sledovala
vždy pokroky zahranični geodesie a dovedla jich využívat.
Za doby prvni republiky jsme znali dokonale geodesň západnich
zemi, zejména německou. O sovětské geodesii jsme věděli jen
málo; zprávy byly sporadické a jen po"šechné. Zásluhu o ně
měly styky prof. Stvána-s prof. Danilovem a krátkodobá spolupráce SSSR v Baltické geodetické komisi. Nebylo to vinou
čsl. geodetů; vládnouci buržoasie brzdila hospodářské a kulturni styky s velkou socialistickou zemi. Avšak i řídké a povšechné informace dávaly tušit, že sovětská geodesie začíná
nabývat světového významu.
V té době se v SSSR připravovalo geodetické dílo, které pak
v několika stalinských pětiletkách vyrostlo do mohutné stavby
geodeticko-astronomických, nivelačnich a gravimetrických Základt\, pokrývajícich ~emí bezmála 200krát větší než je Československo. Imponujici rozměry, bohatství materiálu, přísně
vědecké základy a jedinečná pracovni organisace udivily geodety všech zemi a rázem zjednaly sovětské geodesii světové
prvenství. Překvapeni byli i fašístičtí útočnici, svedeni falešnou
propagandou, nad pokrokem sovětské geodesie a kartografie,
jak ~ědčí i převzetí sovětské soustavy mapováni v šestistupňových pásech a patisk mnoha sovětských tabulkových děl.
Po r. 1945 jsou nám zpřístupněny poklady sovětské vědy.
Resense o sovětských publikacich i výsledky prací sovětských
geodetů v nových vydánich našich učebnic se snaži uplatnit
bohaté zkušenosti sovětské geodesie a kartografie. Dosud však
chyběl jednotíci celkoVÝ'obraz genetického vývoje sovětské
geodesie, vznik problémt\, hledáni cest nejlepšího řešeni, tajemstvi úspěchů v organisaci prací a všechny ty okolnosti,
jejichž znalost právě umožni využít sovětských zkušeností i pro
naše pracovní úsilí na poli geodesie.
Tento úkol předsevzali čtyři autoři, příslušnici SZKÚ, kteří
stykem se sovětskými geodety a studiem bohaté literatury shromáždili materiál k plastickému obrazu gigantické práce tisíci

sovětských geodetů i řady vědců, zaměřené k vybudováni geodetických základů nutných pro zmapováni a vědecký průzkum
rozhledlé vlasti. Neni tO jen snůška faktů a čisel, je zde i vylíčeni
úlohy každého druhu geodetických praci a podstaty řešeni, které
čini četbu zajímavou a lehce srozumitelnou. Před 'zraky čtenáře
vyvstávaji u nás nezvyklé překážky - velehory,.bažinaté tundry
země věčného ledu, mlhy i pisečné pouště, které sovětský zeměměřič musel překonávat vypětím všech sil i vypracováním vlastnich pracovnich method.
Celá látka je rozdělena na 6 částí.
1. Předeslán je informativni úvod o účelu geodetických prací
a jejich význam pro budování SSSR, vývoj celostátni organisace
těchto prací i vývoj geodetického studia v SSSR. Text je dobře
srozumitelný i neodborníku.
2. Triangulace (Brož). Zde je vylíčena jak triangulace v SSSR,
opatřujicí podklad pro souvislé mapováni, tak i astronomickogeodetické práce, dávajicí základ triangulaci i materiál k určení
velikosti a tvaru Země. Podán je vývoj úkolů i prací od začátku
19. století po dnešni dobu. Zajímavé jsou statě o měřeni základen, o vyrovnáni základni sitě i studia vedoucí k určení
rozměrů Krasovského elipsoidu. Popis je vhodně doplňován.
výstižným výkladem pro lepší porozuměni. Na str. 53 dole by
bylo vhodné doplnit definici soustavy údaji o tižnicové odchylce
v základním bodě Pulkovo (dqJo= - 0,16"; dA = + 3,54";
dAo = + 2,66"). Zajimavé by byly i údaje o přesnosti vyrovnávané základni sitě (uzávěry trojúhelniků a polygonů, střední
chyba měřeného směru), které v přistupné literatuře (do konce
r. 1948) nebyly dosud publikovány. Nejnovějši zprávy udávají
střední chybu v měřeném úhlu ± 0,6" (v českomoravské síti
± 0,4" z uzávěrů trojúhelniků), což je dobrá přesnost se zřetelem na' poměrně malé trojúhelníky a obtížné poměry terenni
i klimatické.
3. Geodetická astronomie (Lukeš). Popsány jsou methody
i výsledky určováni zeměpisných souřadnic a azimutů od doby
geniálniho Lomonosova až po dnešni velkorysé plánované
práce, dávající podklady pro mapováni území Dálného Severu
i materiál pro určeni geoidu na územi SSSR. Popisy přístrojů
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a originálních method, organisace a velká přesnost práce budí
obdiv čtenáře majíciho na zřeteli překážky klimatického původu.
4. Geodetická gravimetrie (Chudoba- Witůnger). Od prvních
měření tiže, které provedli originálnim způsobem Lomonosov
a Litke se gravimetrická měřeni rozvinula tak, že v SSSR mají
dnes bohatší měřický materiál než celý ostatní svět dohromady.
Podivuhodný je rozvoj prací po Říjnové revoluci, konstrukce
vlastnich přístrojů a práce sovětských theoretiků v určováni
tvaru geoidu z tíhových měření.
5. Nivelace (Wittinger). Autor vytyčuje úkoly nivelace
v SSSR, které jsou nemalé a velmi důležité nejen pro geodesii,
nýbrž i pro geologii, geofysiku a hydrografii. Opět vidime neobyčejný rozmach v porevoluční době nejen kvantitativní nýbrž
i ve vědeckém výzkumu nivelačnich chyb, zejména refrakce a
ve spojení nivelačních a gravimetrických měřeni. Zajímavá jsou
uvedená porovnáni starších a novějších výsledků ukazující na
pohyby zemské kůry, důležité pro velké stavby komunismu
i dnešní sjednocovací práce na baltickou soustavu výšek.
6. Publikaci zakončuje doplněk o užiti poznatků sovětské
geodesie na naše poměry.
Způsob podání látky byl dobře volen; čtenář je informován,
současně si osvěžuje znalosti a rozšiřuje svůj obzor. Není používáno příliš detailniho líčení ani matematiky a tak
čtení nikterak neunavuje. Naopak publikace přináši velmi zajímavé poznání. Tak je patrné, že kořeny sovětské geodesie tkví
již v pracích předrevolučnich vědců, ba v přirozeném nadání
sovětského lidu, kterému neschopný carský režim nedal možnost
se uplatnit. Ukazuje se pramen úspěchu - kolektivní řešení
sovětských úkolů a široké rozvinuti kritiky, umožn'ění růstu
vědeckým pracovníkům a dokonalá harmonie vědecké. a technické práce se zájmy socialistické výstavby.
Je třeba, aby každý náš zeměměřič pozorně publikaci přečetl.
Bude vodítkem pro studium sovětské literatury, pro porozumění
dalších úspěchů sovětské geodesie a kartografie, které budou
ještě následovat i pro pochopení současných úkolů geodesie
v CSR. Stojíme právě před nutným úkolem začleniti naše lokální geodetické základy do velké geodetické stavby, obsahující
celé území SSSR a země lidových demokracii. Ceká nás i komplexní zpracování měření triangulačních, astronomíckých, nivelačních i grav~etrických, jakož i převod výsledků triangulace a mapování do roviny Gaussova zobrazeni.
Publikaci můžeme proto označit za velmi zdařilou a potřebnou. Mělo by následovat podobné Zpracování sovětské fotogrametrie a kartografie.
Bďhm
526.3
Ing; Dr Jaroslav Svobóda
Nivelllce. Státní nakladatelství technické literatury, Praha
1953, 118 stran, 131 obrázků, cena 12 Kčs.
Při správném zaměření čsl. zeměměřické služby, jakého se
jí dostalo až v daešní socialistické společnosti, přestalo dřívější
často jen polohopisné vyměřováni. Dnešní zeměměřiči především připravují geodetickým měřenim inženýrské projekty,
meliorace a jiné hospodářsko-technické úpravy pozemků, nebo
hotoví mapy pro obranu· vlasti. Při všech těchto úkonech se
zachycuje i. vyjadřuje terén a výškopisná měření jsou dnes
obvyklým jejich zaměstnáním.
Nejpřesnějším způsobem určování výšek je nivelace, pomocí
které pořizujeme základni výškovou síť pro.tacheometrii, řešíme
četné úkoly inženýrského stavitelství anebo v rovinném terénu
přímo ji užíváme k sestrojení velmí přesného vrstevnicového
plánu. Publikace Dr Svobody přichází proto velmi vhod jako
příručka pro praktického inženýra i technika, který v ní najde
zhuštěně a velmi přehledně sestaveny všechny informace, potřebné k provedení kvalitního a všem předpisům vyhovujícího
nivelačního měření.
Obsah je rozdělen na několik části v dobrém sledu. Po krátké
historii nivelací a popisu method uvádí autor všechny - i nejnovější - domácí a zahranični přístroje, dostupné naší praxi;
jejich zkoušky a rektifikace (i s příkladem proměřování lati)
a zdroje chyb. Důkladná je stať o výškových značkách, o nejvhodnější stabilisaci výškového bodu a vyhotovení jeho místopisu.
V části o nivelačnim měření podává autor své mnoha1eté
zkušenosti a jeho návody mohou být velmi prospěšné a ušetřit
zejména začátečníkům mnohé opakováni měření. Nakonec jsou
shrnuty nivelační chyby různého původu; letmo je nahozeno
i působení refrakce a oscilace zemské kůry různého původu.
Velmi užitečné praktikům budou návody pro výpočetní práce
s četnýmí početnimi příklady na předepsaných tiskopisech a

podrobné tabulky dopustných rozdílů mezi dvojím měřením
(pro nivelace různé přesnosti) i orthometrických oprav, jakož
i návod pro technickou zprávu a redakci nivelačního operátu.
Publikace je zakončena statěmi o čsl. jednotné síti, o označování a číslování polygonů různého řádu, praktickými pokyny
pro některé zvláštní případy praxe (důlní nivelace, měřeni přes
široký vodní tok, nivelace profilů) a bohatým seznamem literatury.
Přes polovinu plochy věnoval autor obrázkům, tabulkám a příkladům. Na poměrně malém počtu zbývajících stran se mu
podařilo sestavit ucelený výklad o technice nivelace, iakož
i obsáhnout všechny potřebné předpisy. Publikace přirozeně
nedosahuje vzorné methodiky,jakou má učebnice akademika
Ryšavého, zato svým zhuštěním nabyla předhlednosti a dobré
souvislosti .. Některé partie zbYtečné opakují základní věci,
·známé z učebnic (dalekohledy, libely a j.), které autor pojal do
publikace patrně ze snahy po určité universálnosti. Přínosem praktiky jistě dobře oceněným - jsou návody pro stabilisaci,
měření, tabulky dopusmých odchylek, proměřováni lati, vzory
výpočtů a vyhotovení nivelačniho operátu. Práce s. Svobody
je tak dobrou synthesou učebnice a úředni instrukce, která
bývá _obvykle jen schematická.
Podáni látky je velmi srozumitelné i měřickým technikům;
přispívá k tomu i hodně obrázků a příkladů. Autor se však často
až příliš vyhýbá i jedpoduchým matematickým formulacím
(na př. v rektifikaci přístroje, dále neurčuje velikost vlivu rúzných chyb, nevysvětluje přesněji jejich působení). Publikace
dává všechny praktické pokyny; patrně však nebude později
uspokojovat hloubavější pracovníky, kteří budou chtít lépe
porozuměti podstatě své práce.
Ze zmíněné touhy po určité uníversálnosti uvádí autor letmo
některé statě, které jsou pak málo objasněné a nepodávají
správný obraz. Jde o plošnou nivelaci a zejména o píisobeni
nivelační refrakce, které většině geodetů není dosud docela
jasné. Přenáší se tu nedialekticky pojem a vlastnosti topografické refrakée, způsobené ubýváním hustoty (a tlaku) s nadmofskou výškou na refrakci nivelační, která je produktem ovzdušních
poměrů mikroklimatických (od O do 3 metrů nad povrchem
půdy, kde tlak vzduchu je prakticky stejný). V tnikroklimatu
může hustoty vzduchu ubývat i pfibývat s výškou nad povrchem
půdy podle znaménka a velikosti teplotního gradientu. Neprobíhá proto vždy nivelační záměra vydutou stranou k povrchu
půdy (často je tomu naopak), není největší krátce po východp
a před západem slunce (naopak je minimální), neprojevuje se
jen skokem obrazu latě (to jsou změpy refrakce) nýbrž může
míti neobvykle velkou hodnotu i při klidném obrazu latě
(v noci a časně ráno při bezvětří). Závěry autorovy o potřebném
zkracování záměr na rozhraní různých tnikroklimatů jsou však
správné.
Autor ostatně chystá II. díl publikace, věnovaný přesné nivelaci, kde slibuje podati i vědecké zkoumáni působení chyb a
hlubší studií o refrakci na základě chystaných pokusů. Nepochybně nejen sám vnikne do její podstaty nýbrž i přispěje
k jejímu objasnění.
Dobrým doplňkem by byla i chybějící přehledná mapa s čs.
jednomo~ nivelační síti (provedenou i plánovanou). Výhodný
pro polni práce je též malý objem knihy a hodil by se i menší
(kapesní) formát.
.
V závěru lze říci, že cenným přínosem v publikaci jsou uplatněné zkušehosti autorovy, návody ke ~rnění
chyb, k péči
o přístroje a pokyny pro řádný chod a zpracování polních měření. Mohu proto všem praktikům knihu vřele doporučit.
Bďhm
333.384
Ing. Dr Jiří Brousek
Pozémkové úpravy. Stran 396, obr. 78, vydáno jako u~bní
text Ceským vysokým učenim technickým v Praze r. 1953,
nákladem Státního pedagogického nakladatelství v Praze,
cena brož. Kčs 48,20.
Kniha má být především studijní pomůckou pro posluchačc
zeměměřického inženýrství.
. Autor neměl právě lehkou ůlohu při zpracovávání tak živé
látky z oboru, v němž vývoj není dosud ukončen. Naléhavá
potřeba poskytnout posluchačům studijní pomůcku a seznámit
je s velkými inženýrskými a ekonomíckými úkoly, které je
v praxi očekávají, si vyžadala většího rozsahu publikace.
. Ve snaze vyčerpat komplexně látku, která úzce navazuje
na základy územního plánováni a s tim spojenou projekční
činnost, bylo dílo rozvrženo do osmi kapitol, pojednávajících
o základních principech a technice pozemkových úprav.

1954/55

Zeměměřictvi
roč. 4/42 (1954) č. 3
. V první kapitole
(43' stran) byla po úvodních národohospodářských úvahách zpracována obsažná část o vývoji práv- .
níCh vztahů k půdě. "Staťzpracoval JUDr A. Štafl, profesor
ČVUT v Praze. Vychází z historických vývojových skutečností v zemích českých a na Slovensku a navazuje na právní
~ soustavu nové doby. Uvádí všechny pozemkové reformy a nejdůležitější novodobé právní předpisy, vztahující se k půdě.
Stěžejní statí je výklad o legislativním vývoji hospodářskotechnických úprav pozemků. Autor charakterisuje základní
tendence jednotlivých zákonných ustanovení tak, jak po sobě
následovala. Ke konci uvádí iásahy nových zákonných norem
a hospodářského-vývoje do dosavadního scelovacího zákonodárství. Je z nich zřejmé, že nelze prozatim činit závěry pro
definitivní formování legislativních opatření v oblasti _,práva
o pozemkových úpravách.
V druhé kapitole
(stran 24) Dr Brousek uvádí pojem
a definice pozemkových úprav podle různých autorů a krátký
historický vývoj technické úpravy pozemků scelováním u nás
a v cizině. Zabývá se rozborem okolností, vzniklých z neupraveného uspořádání pozemků, uvádí, jak se projevují ve výrobě
zemědělské, při výstavbě technických děl a jaký způsobují
odraz v sociálních poměrech naší vesnice.
Dále zhodnocuje výhody technicky upravených pozemků
a tím dané předpoklady, pro nesporné zvýšení produktivity
zemědělské výroby a její me<;hanisaci.
Třetí kapitola 'stran 20) podává stručný přehled o organisaci zemědělských družstevních útvarů u nás a odkazuje na
přednášky prof. Smolika o základech zemědělstvi. Blíže ie
pojednáno, jak byla otázka užívání půdy řešena v jednothvých typech JZD. Pro srovnání uvádí autor strukturu a organisaci zemědělských artělů v SSSR se speciálním zaměřením
k užíváni půdy.
Hlavním obsaheffi"kapitoly jsou úvahy o přirozených výrobních podmínkách v zemědělství a o zásadách pro sestavování
osevních postupů. Autor upozorňuje na správné chápání průzkumu přirozených výrobních podmínek, to jest vlivů stanovištních a podnebních na zemědělskou výrobu. Připgminá zároveň
nebezpečí statičnosti dosavadní geonomie a s tím souvisící
nemožnost' operativnosti v rostlinné.~výrobě_při _zařazování
preferovaných plodín.
Ve výkladech o sestavování osevních postupů uvádí na jednoduchých názorných příkladech agronomické zásady pro sestav6vání ro~cí polních plodin. Aplikuje příklady osevních postupů v souvislosti s předpisy o státních dodávkách rostlinných výrobků a podrobně probírá podstatu travopolní osevní
soustavy.
Tato kapitola je zvláště užitečná pro posluchače zeměměřického inženýrství, poněvadž podává přehledně nejdůležitější agronomické pojmy potřebné pro návrhy osevních postupů
při provádění pozemkových úprav.
Čtvrtá kapitola
je rozdělena na dvě etapy. První etapa
(stran 21) pojednává o vlastní technice urychleného provádění
pozemkových úprav pro potřeby hospodaření JZD. Popisuje
způsob provádění HTÚP tak, jak byl běžný v době sepsání
Skrípt. Autor uvádí na obrázcích, převzatých ze sovětských
pramenů (viz~eznam literatury: Udačin: Zemleustrojitefnoe
'" .), rozvrh honů v členitém terénu i s návrhem větrolamů.
Této otázce je věnována zvláštní odůvodněná péče.
Druhá etapa techniky provádění pozemkových úprav je
značně rozsáhlá (stran 191) a je rozdělena na 12 dalších samostatných kapitol.
Při postupném zkvalitňování pozemkových úprav nutno se
blíže seznámit jak s generálním projektováním společných
zařízení, tak i se Základní ,technikou ~ prací, bezprostředně
souvisících s úpravami pozemků.
Dr Brousek záměrně navazuje přCřešení "projektu společných zařízení n~ pojmy územního plánování, aby posluchači
si uvědomili šíří' svých budoucích úkolů a chápali pozemkové
úpravy jako územní plánování, určitým směrem specifikované.
Uvádí několik methodických námětů o vlastní projektové práci
a komplexním řešení danéhó,thematu.
Dělí projekto'lQu činnost dó tří stupňů-projekční připravenosti, aby posluchači byli již na vysoké škole seznámeni se
zpracováním investičních úkolů podle ,dnes vžité projektové
dokumentace. Tato část přednášek uvádí posluchače do ,vyšších
kónceptních úkolů, seznamuje je s řešením větších územních
prostorů nežli je jedno katastrální území a předvádí problematiku řešení svazků obcí a zásady pro vyhledávání obcí újezdních.

K základní' technice počítá autor zejména využití půdoznalství pro zjištění bonity pozemkú a vlastní navrhování
komunikací v upravovaném území. U komunikací se zaměřuje
na řešení polních a lesních cest, jejich trasování, odvozování
šířek a určování maximálního stoupání.
V další kapitole se zabývá navrhováním příkopů a odpadů
pro svádění povrchové vody. Zde jsou také přehledným způsobem sestaveny základní hydrotechnické výpočty pro určení
potřebného pruhu pozemku projektované vodoteče.
Kriticky je zpracována stať pojednávající o zařízeních,
sloužících k ochraně mikroklímatu. Je objektivně hodnocena
funkce větrolamů v našem státě, hlavně pokud jde o ochranu
proti výsušným větrům. Zvláštní důraz je kladen na zřizování
ochranných lesních vsakovacích pásů, které zabraňují smyvu
půdy. Tato část navazuje 'přímo na další kapitolu o ochraně
půdy proti erosi. Jsou uvedena některá technická a agtotechnická opatření, zmírňující vodní erosi.
Pokračují návrhy společných zařízení, která slouží bezprostředně zemědělské výrobě, tělesné péči, kulturním ~ veřejným účelům. Potřebné plochy jsou hodnoceny podle urbanistických vlastností stavenišť.
Druhý oddíl čtvrté kapitoly pojednává v další části o otázkách ryze zeměměřických: o vytyčení projektu společných
zařízení, jeho zaměření, o nejvhodnějších rozměrech honů,
o obecných zásadách rozvrhu náhradných pozemků a o vyhotOvování podkladů pro pozemkový katastr a veřejné knihy.
V páté kapítole (stran 52) se autor zabývá vlastní technickou výstavbou společných zařízení.
'
Zahajuje výklady popisem vypracování projektu II. stupně
technické připravenosti společných zařízení a zároveň vysvětluje, co je normálová kalkulace stavebních prací. Přechází
k vytyčování staveb a vlastní výstavbě polních cest a objektů.
Při provádění zemních prací se zmiňujep možnosti jejich mechanfsace používáním novodobých stavebních strojů. Ke konci
kapitoly pojednává o nutnosti ochrany přírody při pozemkových úpravách.
Lze jen vítat, že autor zdůrazňuje ve svém díle také řešení
této otázky. Je třeba si uvědomit,. že velmi často se nešetrně
obětuje ráz krajiny zájmům zemědělské racionalisace, ačkoli
to není vždy nutné. Zeměměřictví má být při pozemkových
úpravách skutečně uměním a nikoliv jen technikou, jak pozemky scelovat. Tvoření polních trati, stavba cest a zlepšování
vodotečí má býtí tvůrčím dílem, které lze vhodně ukončit
pouze v rámci krajiny.
Šestá kapitola
(stran 10) informativně pojednává o rozdílné prováděcí technice při scelování lesních kultur, zvláštnostech_při odhadu, projektování_cest, rozdělování a vytyčování.
Autor se dále zmiňuje o technických předpisech pojednávajících o dělbě společných pozemků, úpravě užívacích a
správních práv váznoucích na společných pozemcích, arondaci
zemědělských a lesních pozemků a očišťování lesů od cizích
enklav. Tyto pozemkové operace mají již}dnes téměř jen
historický význam. Byly zřejmě ,uvedeny jen pro úplnost
thematu o pozemkových úpravách a systematičnost díla.
Ke konci kapitoly je zmínka o scelování pozemků pro účely
stavební ve městech. Je naznačena analogie s úpravami pozemkli zemědělských při' jejich geometrickém provádění.
Sedmá kapitola
(stran 10) jedná o poměrech zemědělských sídlišť. Uvádí stručně typologíe našich venkovských
sídlišť, dnešní strukturu li výhledové možnosti.' Podává náměty na možností asanace a rekonstrukce dnešních sídlišť
pro družstevní výrohu a naznačuje, jak lze nejvhodněji situovat
nové zemědělské sídliště v terénu. Uzavírá úvahou o rozmístěni
sídlišť v krajině ve vztahu _k_,územnímu plánování a theorií
zemědělského osidlování.
Závěrečný
posudek.
Dr Brousek dává posluchačům
svými skripty do rukou pomůcku, podle 1,které se mohou
orientovat v problémech pozemkových úprav, dnes tak složitých. Poněvadž proces není dosud zdaleka, ukon~en ani rozřešen, nepodává 'přesný návod, jak se HTUP mají podle d?časně platných úředních směrnic technicky provádět. NavaZUje
volně na řadu technických disciplin., jejichž vhodným použitím
lze vždy pozemkovou úpravu vyřešit.
Proto také účelně rozdělil své přednášky do dvou etap:
první, dnes aktuální, a druhou vývojovou, která dnešní stav
zpřesni a zkvalitní. Zároveň dlužno vyzdvíhnout, že autorův
názor na řešení pozemkových úprav neplyne pouze z úzkého
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rámce místních operaci jedné obce. Snaží se řešit otázky vždy
s hlediska většich územnich celků. Neodděluje ostře část
výrobni od sídelni, ale spojuje různá řešení, zejména pokud
jde o pospolnou zemědělskou výrobu.
Poukazuje vždy na komplexnost při řešení, ať jde o problémy
ekonomické, technické nebo estetické.
Publikaci můžeme doporučiti ke studiu jak posluchačům
tak praktickým inženýrům, kteří' se zabývají otázkami pozemkových úprav, i když některé. partie by již potřebovaly
menšího doplnění podle dnešnich hledisek.
SPN" věnovalo zpracování knihy velmi malou péči, čímž
utrpěly obrázky i vazba. Jednotlivé stránky jsou vzájemně
vedle sebe posunuty až o několik centimetrů. Jeto asi zaviněno
neobvyklým stránkováním dole. Státní pedagogické nakladatelství není výdělečným podnikem. Nedokonalá a laciná
úprava by se měla odrazit v nízké ceně; ve skutečnosti je tomu
naopak.
Domnívám se, že by vysokoškolské učebnice neměly být
takto odbývány, zejména při tak vysoké prodejní ceně.
Krumphanzl
526
Gál prof. Ing. Dr Pavel
Základy meračských a mapovacich prác. Vydáni prvé.
198 stran, 244 obrázků, 15 tabulek, 1953 Štátne nakladatefstvo
technickej literatúry - n. p. Bratislava, Edícia vysokoškolských
učebnic, svazek 5. Cena 25,80 Kčs nové měny.
S' měřenim a mapovánim přichází do styku kromě odborníků zt!měměřických i pracovnici jiných vědných oborů, zejména architekti, geografové a geologové. Předložená učebnice
je určena právě posluchačům těchto vědnych oborů a má za
úkol poučit je přehledným způsobem o základnich methodách
geodesie, o přístrojich používaných při zeměměřických pracích,
o polohopisných a výškopisných podkladech a základních mapových dílech, potřebných pro práci v terénu.
S ohledem na posláni nové knihy je volen' vhodně i její
obsah. Po vysvětlení základnich pojmů geodesie, tvaru a rozměrů zemského tělesa a úvodu do theorie chyb a vyrovnávacího počtu popisuje autor povšechně jednotlivé základní měřické pomůcky a methody: označování bodů, přímé měření
délek, vytyčování stálých úhlů, úhloměrné stroje, trigonometrické a polygonometrické určování bodů, podrobné měření
polohopisu, methody výškového měření (nivelace, trigonometrické a barometrické určování výšek) s popisem potřebných
přístrojů. Podrobněji obsahuje spis pojednání o pomůckách
a methodách tacheometrických a snad až zbytečně obsáhle o pozemní a letecké fotogrametrii. V závěrečných kapitolách čteme
o sestrojování plánů a map a o měření ploch s popisem potřebných pomůcek a přístrojů, o státním mapování katastrálním i topografickém. Poslední kapitola se zabývá přenesením

projektu z plánu do terénu od vytyčováni přímek a oblouků
přes výškové vytyčování až po konstrukce stavebnich profilů.
Podaná látka je i při stručné a zhuštěné formě zpracována
jasně a srozumitelně v pěkném rozdělení. Původní obrázky
jsou velmi názorné. Kniha může dobře sloužit i závodnim
školám práce zeměměřického oboru pro výchovu střednich
technických kádrů.
Ing. Ant. Prokeš
526.9 = 82
Čebotarev A. S.
Geodezija (Geodesie) díl II., 636 str., 336 obr., 75 tab.,
174 lit. 1949, Moskva, Geodezizdat. Váz. 28 rub. VÚGTK
9663.
Kniha je učebnicí nižší geodesie pro posluchače vysoké
školy zeměměřického inženýrství. Navazuje na I. díl vydaný
v roce 1948 (viz "Zeměměř. obzor", č. 2/1950, str. 26).
Publikace je rozdělena na pět kapitol.
Kapitola I. pojednává o nivelaci III. řádu - o nivelačnich
strojich, o nivelování a o zpracování výsledků.
Kapitola II. se zabývá polygonometrií - všeobecnými údaji
o geodetickém podkladu, polygonometrickými pořady IV. řádu,
polními měřickými pracemi, měřením délek a úhlů, nepřímým
měřením vzdáleností, připojováním na trigonometrickou síť
a na situační body, zpracováním výsledků měření, přesností
a vyrovnáním.
Kapitoly III. a V., věnované státnímu topografickému mapování v měř. 1: 25 000, 1: 50000, 1: 100 000 a 1: 200000,
zahrnují všeobecné údaje, geodetický podklad, použití letecké
fotogrametrie, přípravné práce pro mapování a vlastní mapování.
Kapitola IV. pojednává o barometrickém měření výšek,
zběžném měření a skizzováni terénu od oka.
Kniha je sepsána s ohledem na způsob prací prováděných
v SSSR a ~e věnována otázkám spojeným s prováděním státního topografického mapování za předpokladu, že toto mapování se provádí s použitím letecké fotogrametrie.
Ze strojů a přístrojů uvedených v knize zasluhují mimo jiné
zvláštní pozornosti: diferenční barometr sovětské konstrukce,
založený na myšlence ruského učence Mendělejeva, velmi používaný v SSSR pro barometrické měření výšek a vyráběný
od r. 1938 seriově, a velmi zajímavá konstrukce Jurkevičova
pákového napínacího přístroje, t. zv. dinamostatu, který odstraňuje dosavadní dvě poměrně těžká závaží a nahrazuje je
jediným závažím lehčím.
Kniha je zpracována velmi svědomitě a pečlivě. Kvalita
papíru, tisku a kresby obrázků jsou velmi dobré.
Publikaci můžeme co nejvřeleji doporučit našim zeměměřičům k poznání sovětských měřických method a používaných strojů, přístrojů a pomůcek.

Vybrané normativní kapitoly
Prof. JUDr Adolf Stafl
Pojem stavebni a ulični čáry
711.64 : 351.811
Stavebni čáry
vt1či části, která
ulici nebo jinému
padě mluvíme o

ohraničuji zastavitelnou část stavebniho pozemku
má zůstat nezastavěná, po případě také vůči
veřejnému prostranstvi. V tomto druhém příuličnich čarách.

Je-li stavebnim pozemkem plocha určená k zastavění i s při_
slušnou plochou, která má zůstat nezastavěna, t. j. s příslušným
dvorem, přiměřenou zahradou, znamená shora uvedená pojmová
náplň stavebnich čar, že jejich úkolem je ohraničit tuto nezastavitelnou část stavebního pozemku. Z toho plyn<;, že v každém
konkretnim případě jsou zpravidla čtyři stavební čáry (jedna
předni stavební čára, jedna zadni a dvě postranní). Tyto čtyři
stavební čáry fakticky ohraničují zastavitelnou část stavebního
pozemku ód jeho části nezastavW',lné. Jde-li však o zastavění
isolované, s odstupem stavby oaIce,
přistupuje k výše uvedeným čtyřem stavebnim čarám ještě pátá, a to uliční čára,
která je jen druhem stavebni čáry vůči ulici nebo jinému veřejnému prostranstvi a která je nutná na př. pro postavení plotu.

Třebaže ulični čára je jen druhem stavební čáry, je jeji úko
v podstatě jiný než u ostatnich stavebnich čar. Uliční čára nám
předStavuje hranici mezi stavebním pozemkem a ulici nebo jiným
veřejným prostranstvim. Stanoví tedy, kam až lze stavebni pozemek zastavět k veřejnému prostranství. To ovšem vždy neznamená, že by pozemek byl" zastavitelný až k ulici vlastni
stavbou (budovou). Záleží na zastavovacím plánu. Při isolovaném zastavění s odstupem od ulice je uliční čára nutná k tomu,
aby mohl být postaven na hranici mezi ulicí a stavebním pozemkem plot.
Uliční a přední stavební čára bude tedy shodn~. To bude
tehdy, je-li stavební pozemek určen k řadovému zastavění a zastavitelný až k ulici.
Má-li však být dodržen podle situace stavby, jak je stanovena
zastavovacím plánem, odstup od ulice a má-li při ulici být zřízeno oplocení, tu funkce ulični čáry a předni stavební čáry je
odlišná. V takovém připadě je uliční čára hranicí mezi ulicí
a stavebním pozemkem a v ní může být stavěno jen oploceni,
kdežto přední stavební čára, která je zpravidla souběžná s uliční
čarou, ohraničuje přední frontu přípustného zastavěni stavebniho pozemku, vůči jeho části nezastavitelné, a to zpravidl~
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směrem k ulici a s určitým odstupem od nI. Při isolovaném zastavění rodinnými domky je dokonce pravidlem, že se přední
stavební čára nekryje s čarou uliční. Ale i při souvislém zastavění tam, kde se v zastavovacím plánu ponechává mezi stavebním objektem a komunikací volný pruh, používaný jako průčelní zahrádka (předzahrádka), liší se uliční čára od přední čáry
stavební.
Stavební čáry, právě tak jako uliční čáry, jsou určeny v zastavovacím plánu.
Z výše uvedeného je vidět zřejmý podstatný rozdíl pojmový
proti dřívějšímu právnímu stavu, založenému stavebními řády.
Podle dřívějšího stavu stavební čára znamenala jen hranici mezi
pozemkem, určeným k zastavění, a mezi veřejným statkem.
Kromě stavebni čáry existovala ještě čára regulační (průčelní,
hraniční), která stanovila generálně hranici mezi veřejnými komunikacemi a plochami, určenými k zastavění, a to zpravidla
v plánu upravovacím, na rozdíl od stavební, která tuto hranici
vymezovala individuálně pro každý konkretní případ. Zpravidla
regulační a stavební čára se shodovaly. K neshodě došlo tehdy,
když v konkretním případě bylo nutné se odchýlit od čáry
regulační, na př. tehdy, když bylo třeba rozšířit ulici po jedné
straně (na př. pro obratiště aut).
Jednotný státni pozemkový fond v SSSR,
347.23(47)
Základem právní úpravy pozemkového zřízení v SSSR je
historický dekret"O půdě" ze dne 26. října (8. listopadu) 1917,
vydaný hned v první den diktatury proletariátu. Jím bylo soukromé vlastnické právo k půdě navždy zrušeno a půda přešla
do státního vlastnictví, do vlastnictví všeho lidu.
Jediným subjektem vlastnického práva k půdě je sovětský
stát a nikdo jiný jím být nemůže. Jiné právní subjekty než stát
mohou být jen uživateli půdy.
Sovětský stát jako vlastnik veškeré půdy vytvořil - jak zdůrazňuje Akseněnok1) - harmonický systém pozemkových vztahů
v SSSR. Vypracoval speciální pozemkové zákonodárství, upravující pozemkové vztahy, jež mohou vzniknout mezi státnfmi,
družstevn'mi a společenskými institucemi, organisacemi a podniky, jakož i mezi jednotlivými občany Sovětského svazu.
Pozemkové právo - vedle práva kolchozního - tvoří také
speciální odvětví sovětského socialistického práva.
V pozemkových vztazích mezi jednotlivými uživateli půdy
a jinými státními orgány nelze použít pojem "zcizení" půdy,
poněvadž se o žádné zcizení nejedná a ani jednat nemůže.
Pokračováním a dalším rozvedením dekretu o půdě byl zejména "Rolnický mandát o půdě" ze dne 28. října (10. listopadu) 1917 a dekret"O socialisaci půdy" ze dne 19. února 1918.
V období válečného komunismu byly otázky socialistické výstavby v zemědělství upraveny dekretem ze dne 14. února 1919
"Nařízení o socialistické organisaci zemědělství a o opatřeních
pro přechod k socialistickému zemědělství". V citovaném dekretu bylo mimo jiné stanoveno, že státní zápis o užívání půdy
se provádí pro evidenci jak zřízeného pozemkového fondu, tak
i uživatelů půdy a všech změn, které během doby nastaly. Jim·
byl tedy po prvé formulován pozemkový fond, který pak postupným legislativním vývojem byl podrobněji upraven a nazývá se dnes jednotným státním pozemkovým fondem.
Zákonem, v němž se odrážely veškeré zásady týkající se pozemkového zřízení v té době, byl pozemkový zákoník RSFSR
z roku 1922, podle jehož vzoru byly vydány pozemkové zákoníky jiných svazových republik. V něm bylo podáno nejúplnější vymezení úkolů pozemkové evidence a registrace. úkolem
pozemkové registrace je shromažďovat v zájmu celostátní správy
pozemků, jakož i pro potřeby různých odvětvi národního hospodářství a na ochranu práva zájmů uživatelů půdy, správné
a včasné informace o právním a hospodářském stavu veškerého
užívání půdy a pečovat o ně systematicky (čI. 194 cit. pozemkového zákoníku RSFSR). K provedení tohoto článku byly
vydány postupem doby četné instrukce upravující podrobněji
provádění úředniho zápisu o užívání půdy. Průběhem doby zastaraly, právě tak jako byl vývojem překonán i pozemkový
zákonik RSFSR a zákoníky jemu podobné.
.
První normou všesvazového významu, která upravovala pozemkové poměry na celém území SSSR a nikoliv jen na území
jednotlivých svazových republik, jak tomu bylo až do té doby,
jsou obecné zásady z roku 1928 o užívání půdy a o úpravě pozemkových poměrů. Přednostní právo získat půdu do pracov,

1) G. A. Akseněnok,

Státni vlastnické právo k půdě v SSSR.

ního užívání měly podle toho zemědělské kolektivy, jakO?;
i chudí a střední rolníci. Tyto obecné zásady připravily půdu
pro hromadný přechod rolníků na cestu kolektivisace.
Tato první vše svazová norma byla průběhem doby doplňována, měněna a zpřesňována dalšími, zejména usnesením
ÚV VKS(b) a rady lidových komisařů SSSR ze dne 1. února
1930, jímž byl zrušen individuální nájem půdy a stanovena další
opatření k upevnění socialistického přebudování zemědělství.
Aby bylo dosaženo stálosti v užívání půdy kolchozy, bylo
v roce 1932 zakázáno jakékoli oddělování pozemků od kolchozů,
jakož i znovurozdělování půdy mezi kolchozníky. Změna hrmic
a směna pozemků mezi kolchozy byla přípustná jen výjimečně
z vážných důvodů a za podmínek, že s ní kolchozníci sami souWasili a že byla výslovně povolena pozemkovým orgánem,
k tomu příslušným.
Kolchozní celek nesměl být zmenšován. Tato zásada byla pak
rozvedena ještě ve vzorných stanovách zemědělského artělu
z roku 1935 a ve Stalinské ústavě, která se stala základním piliřem další úpravy.
Podle čI. 14 Stalinské ústavy patří do pravomoci Svazu sovětských socialistických republik, představovaného nejvyššími
orgány státní moci a státní správy, stanovit i Wavní zásady užívání půdy (písm. p), takže legislativa v tomto směru je soustředěna a nepatří do působnosti jednotlivých svazových republik,
O některých celosvazových normách, vydaných na podkladě
tohoto ustanovení, pokud se týkají evidence a registrace pozemků, zejména v kolchozech, bude ještě pojednáno.
.
Podle platného právního stavu tvoří všechny pozeqůcy na
území SSSR jednotný státni pozemkový fond. Je spravován
státem. Z tohoto fondu jsou pak jednotlivé pozemky propůjčovány do užívání, resp. věčného užívání.
Jednotný státní pozemkový fond obsahuje dnes ve skutečnosti
tyto kategorie pozemků:
1. Pozemky určené k zemědělským účelům.
2. Pozemky určené k zv!.:íštnim účelům, t. j. pozemky poskytnuté k přímému užívání státnhn a společenským' orgánům a
organisacím pro potřeby obrany, dopravy, důlní těžby, služeb
kulturního života a j. (na př. letiště, cvičiště, pevnosti, lázeňské
pozemky, pozemky pro potřeby železniční, vodni a letecké dopravy, pozemky využité naftovými a plynovými potrubími,
telekomunikací, pozemky reservací, zotavoven, sady, botanické
zahrady a pozemky k jiným účelům zvláštni povahy, ale jiné
než zemědělské).
3. Městské pozemky, t. j. pozemky ležící na území městského •
obvodu, které jsou vyňaty ze správy pozemkových orgánů a
zvlášť upraveny zákonem z 13. dubna 1925 ,,0 pozemkovém
systému v městech" a nařízením ze dne 28. srpna 1925,,0 pozemcích určených pro dopravu". Všechny pozemky v městském
obvodu spadají pod přímou správu výkonných výborů sovětů,
zastoupených orgány komunálního hospodářství. B) Městské pozemky se podle svého hospodářského určení děli dále na
a) stavební pozemky (městská stavební plocha), t. j. pozemky
již zastavěné nebo k zastavění určené,
b) veřejné pozemky, které jsou v přímé správě komu.nálnich
oddělení městských sovětů a jež mohou všichni občané bezplatně veřejně užívat podle účelu jejich určení (náměstí, ulice,
nábřeží, sady, parky, hřbitovy, skládky a pod.).
c) městské hospodářské pozemky, t. j. pozemky, které leží
v městském obvodu, ale nepatří ani do kategorie stavebních ani
veřejných pozemků a slouží nejrůznějším účelům (kamenolomy,
ovocné sady, pastviny, louky, role, rašeliniště, zelinářství a pod.).
4. Pozemky, na nichž jsou lesy a vody.
5. Pozemky státní pozemkové resérvy, k níž Iiáležejí všechny
ostatní pozemky, které nepatří k žádné z výše uvedených pozemkových kategorií. Jsou to zejména všechny volné pozemky,
jež nejsou toho času v užívání jednotlivých uživatelů a jichž
stát sám neužívá k hospodářským účelům. Jsou reservou pro
rozmístění výrobních sil.

347.23
Občanský zákoník upravil podrobněji spoluvlastnické poměry proto, že jsou jednak složitější, jednak předmětem častých
sporů.
Náleží-li věc několika os91lám společně, jsou jejími spoluvlastníky. Spoluvlastník mlfla: společné věci. spoluvlastnický
B) B. B. Veselovskij,
Kurs ekonomiki i organizaciji gorodskogo chojajstva, Moskva 1951.
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podíl. Ten je určen ideálnim podilem vzhledem k celku (Yz,
Y4atd.) Kdyby věc byla reálně rozdělena, pak by nebyla ve
spoluvlastnictví jako věc všem spoluvlastnikům společná. V pochybnostech se má za to, že podily spoluvlastniků jsou si rovny.
Hlavni myšlenkou, která ovládá úpravu spoluvlastnictví je,
že spoluvlastnici ani jako kolektiv ani jako jednotlivci nemohou
mít více práv, než jich má v naší společnosti vlastník - jednotlivec.
Pokud jde o práva a povinnosti, týkajíci se věci jako celku,
jsou spoluvlastnici oprávněni a zavázáni vůči jiným osobám
rukou společnou a nerozdílnou ("J eden za všechny, ,všichni za
jednoho".) Toliko ve vzájemném poměru spoluvlastniků je
rozhodujíci poměr jejich podílů.
O hospodaření se společnou věcí rozhoduje většina hlasů
spoluvlastnických, počítaná nikoliv podle osob spoluvlastniků,
nýbrž podle velikosti jejich podílů. Poněvadž však celé občanské
právo vychází ze zásadního zvýhodněni socialistického vlastnictvi, byla i zvýhodněna právní posice socialistického spoluvlastníka. Hlasuje-li totiž při rovnosti hlasů pro jeden z obou
názorů spoluvlastník socialistický, platí tento názor za přijatý.
Jinak při rovnosti hlasů, nebo nedosáhne-li se většiny, rozhodne
soud.
Každý ze spoluvlastniků má přímo ze zákona předkupní
právo, zcizuje-li se podil. To znamená, že spoluvlastník, který
chce svůj podil zcizit, musí jej nabídnout ostatním spoluvlastnikům k výkupu. To však neplatí, jde-li o zcizení osobě blizké
(manželi, rodičům atd.) nebo socialistické právnické osobě.
Předkupni právo socialistické právnické osoby také předchází ostatnim předkupním právům.
Spoluvlastník může žádat za zrušení spoluvlastnictví a rozděleni společné věci. Nedohodnou-li se o způsobu rozdělení
všichni spoluvlastnici, rozhodne soud.
Při děleni věci musí být dbáno, aby
a) zájem obecný byl nedotčen,
b) řešení bylo hospodářsky účelné a pro spoluvlastniky co
možná nejméně tíživé,
c) nebylo na újmu osobám, kterým příslušejí práva na věci
váznoucí.
Děli-li věc soud, rozhodne i o závadách na ní váznoucích a
o právech, která jsou spojena s vlastnictvím dělené nemovitosti.
Může také zřídit věcné břemeno k některému dílci věci nemovité
pro vlastníka dilce jiného.

Není-li možné při zrušení poměru spoluvlastnického věc rozdělit, ať proto, že je fakticky nedělitelná nebo proto, že by její
rozdělení ohrozilo veřejný zájem, nebo proto, že by rozdělenim
vznikla nepoměrná újma ostatním spoluvlastníkům; může soud
za náhradu přikázat podil žadatelův ostatním spoluvlastníkům,
a to především spoluvlastníkům socialistickým. Může ale i rozhodnout, že věc prodá ve veřejné dražbě a rO;l:vrhnoutvýtěžek.

347.43
Institut promlčení byl převzat i do nového občanského zákonika, ale značně zjednodušen a oproštěn od zbytečné kasuistiky.
Každé právo se promlčí, nebude-li vykonáno v době zákonem
vyměřené. Tato doba se nazývá dobou promlčecí.
Promlčením právo sice nezaniká, ale nelze je uplatnit, jestliže
se druhá strana promlčení dovolá.
Ze zásady, že se promlčuje každé právo, jsou tyto výjimky:
1. nepromlčují se osobní práva z poměrů rodinných v zájmu
ochrany rodiny a jejich členů,
2. nepromlčují se nezcizitelná práva socialistických právnických osob v zájmu jejich zvýšené ochrany,
3. vlastnické právo se nepromlčí, dokud ho někdo iiný nenabude vydržením. Tím se opustila buržoasní zásada o věčnosti soukromého vlastnictví.
Promlčecl doba je trojího druhu:
1. obecná, která je 3 léta a platí obecně, nestanoví-li zákon
jinak,
2. kvalifikovaná, která trvá 10 let a platí pro
a) práva zapsaná v knize pozemkové nebo železniční
(právo odpovídající věcnému břemenu se však promlčí vždy ve 3 letech),
b) nároky přiznané rozhodnutím soudu, úřadu nebo
orgánů veřejné správy, které nabylo právní moci,
c) pohledávky dlužnikem uznané (pohledávky plnění se
opětujících se však promlčí vždy ve 3 letech),
3. snížená, a to šestíměsíční u nároků proti prokuristovi nebo
jinému podnikovému zmocněnci z jednání proti ;l:ákazusoutěže
a u nároků podle ustanovení o nekalé soutěži.
Promlčecí doba počíná okamžikem, jakmile právo mohlo
být vykonáno po prvé.

Normativní hlídka
Zi'fzeni Ústřední správy geodesie a kartografie
(VI. nař. č. 1, částka 1[1954 Sb.)
Vládnim nařízením ze dne 23. prosince 1953 byla zřízena
Ústřední správa geodesie a kartografie. Toto opatření vlády
vyplynulo z neustále rostoucich potřeb k socialismu spějící
společnosti, z neustálého růstu socialistického hospodářství
a kulturniho života naší vlasti. Výstavba průmyslu, socialisace
našeho venkova a zajišťování obranyschopnosti naší vlasti,
kladly v poslední době značné požadavky na zeměměřickou
a kartografickou službu. Úspěšné provádění všech úkolů zeměměřické a kartografické služby by nebylo zajištěno bez tohoto
opatřeni, podle něhož došlo k podstatnému soustředění odborných pracovníků oboru geodesie a kartografie. Soustředěním
pracovníků a vytvořením samostatné Ústřední správy geodesie
a kartografie jsou vytvořeny předpoklady rozvoje československé
geodesie,topografie a kartografie, kterou čekají v budoucnu nemalé úkoly.
Ústřední správa geodesie a kartografie je ústředním úřadem
pro obor geodesie a kartografie. ftídi ji předseda, kterého jmenuje vláda. Podřízena je mini'stru místního hospodářství.
Na Slovensku vykonává Ústředni správa svou působnost
prostřednictvím oblastního orgánu, kterým je Správa geodesie
a kartografie na Slovensku. ft!dí ji předseda jmenovaný sborem
pověřenců. Podřízena je pověřenci místního hospodářství.
Na Ústřeqní správu geodesie a kartografie přešla dosavadní
působnost ministerstva stavebnictví v oboru veřejného vyměřováni a mapováni a udělování pověření a vyhlašování

oprávnění k výkonu geodetických, topografických a kartografických prací.
Ústřední správě geodesie a kartografie přísluší zejména
řízeni geodetických, topografických a kartografických prací,
vydávání potřebných předpisů,
vykonávání dozoru a kontroly ve všech orgánech zabývajícich se výkonnou činnost! v oboru geodesie, topografie a kartografie.
K řešení různých odborných otázek mohou být u Ústřední
správy geodesie a kartografie zřízeny poradní sbory.
Působnost Ústřední správy geodesie a kartografie se nevztahuje na obor ministerstva národní obrany.
Ústřední správa geodesie a kartografie vykonává svou působnost přímo, nebo svými orgány, jimiž jsou jednak celostátni
ústavy, jednak oblastni ústavy zřízené pro jeden nebo více
krajů.
Součásti oblastních ústavů jsou okresni měřická střediska
zřízená pro jeden nebo více okresů.
Na oblastní ústavy přešla dnem 1. ledna 1954 dosavadni
působnost národních výborů v oboru veřejného vyměřování
a mapování.
Zřízením celostátních ústavů zanikly Státní zeměměřický
a kartografický ústav a Slovenský zeměměřický a kartografický
ústav.
Vládní nařízeni o zřízení Ústředni správy geodesie a kartografie znamená obrat v nazírání na geodetickou, topografickou
a kartografickou službu a je zárukou neustálého a trvalého
rozvoje tohoto oboru tak, aby stačil tempu rozvoje ostatních
hospodářských odvětví naší společnosti a kryl potřebu mapových podkladů a,mapových děl pro výstavbu, kulturu i obranu
naší vlasti.
St.
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Vládni nařízeni o změnách v organisaci vysokých škol
(VI. nař. č. 98/1953 Sb., částka 57.)
Vládním nařízením ze dne 27. listopadu 1953 o změnách
v organisaci vysokých škol bylo podstatně rozšířeno vysoké
školství. Jeto dokladem neustále se stupňující péče strany
a vlády o vzestup kulturní úrovně našeho lidu.
Tímto vládním nařízením byla také, mimo jiná opatření,
ze zeměměřického oddělení fakulty inženýrského stavitelství
Českého vysokého učení technického v Praze zřízena samostatná zeměměřická
fakulta. Osamostatněním studia zeměměj'ictví na ČVUT v Praze byl vytvořen předpoklad dalšího
rozvoje technických věd - geodesie a kartografie u nás.
Účinnost vládního nařízení byla stanovena od 1. září 1953.
Od té doby je také zeměměřická fakulta v plné činnosti a očekává plnou podporu naší zeměměřické veřejnosti, zejména
při náboru posluchačů.
St.

Ministr mistního hospodářství v dohodě s ministrem-předsedou Státního úřadu plánovacího a ministrem financí zřídil
dnem 1. ledna 1954:
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický v Praze,
Geodetický a topografický ústav v Praze,
Kartografický a reprodukční ústav v Praze,
Geodetický, topografický a kartografický ústav v Bratislavě a
Oblastní ústavy geodesie a kartografie
'V Praze (pro hl. město Prahu a kraj Pražský),
v Plzni (pro kraj Plzeňský a Kar1ovarský),
v Liberci (pro kraj Liberecký a Ústecký),
v Hradci Králové (pro kraj Hradecký a Pardubický),
v Ceských Budějovicích (pro kraj Českobudějovický a Jihlavský),
v Brně (pro kraj Brněnský a Gottwaldovský),
v Opavě (pro kra) Olomoucký a Ostravský),
v Bratislavě (pro kraj Bratislavský a Nitranský),
v Zilině (pro kraj Žilinský a Banskobystrický) a
v Košicích (pro kraj Košický a Prešovský).
Ústavy jsou orgány Ústřední správy geodesie a kartografie
pro výzkum a výkon prací na vybudování geodetických základů,
prací mapovacích, kartografických, vytyčQ.vacích a ostatních,
které v oboru veřejného vyměřování a mapování vykonával
Státní zaměměřický a kartografický ústav v Praze, Slovenský
zeměměřický a kartografický ústav v Bratislavě, zeměměřická
oddělení referátů krajských národních výborů pro výstavbu,
zeměměřické složky referátů okresních a jim na roveň postavených národních výborů pro výstavbu a závody národního podniku Geometra (výnosy Ústřední správy geodesie a kartografie,
čís. j. 121-1 až 5/1954 ze dne 22. ledna 1954).
Sbírka
oběžníků
pro KNV
Důsledky reorganisace zeměměřické služby na vnitřní
organisaci referátů národních výborů pro výstavbu
(Sb. ob. pro KNV poř. Č. 17/1954.)
Vláda se usnesla dne 23. prosince 1953 na nové organisaci
správy geodesie a kartografie. Dosavadní působnost národních
výborů v oboru veřejného vyměřování a mapování přešla podle
toho dnem 1. ledna 1954 na oblastní ústavy geodesie a kartografie a okresní měřická střediska. Tyto ústavy budou pro
národní výbory 'plnit úkoly" z oboru geodesie a kartografie,
které budou potřebovat technického provedení (včetně sdělování údajů z pozemkového katastru), a budou jím poskytovat
odborné porady. V důsledku toho převede ministerstvo vnitra
zeměměřické pracovníky referátů národních výborů pro výstavbu podle stavu ke dni 1. ledna 1953, po případě zaměstnance nově nastoupivší, dnem 1. ledna 1954 do oboru působnosti Ústřední správy geodesie a kartografie, a to i s užívanými
investicemi a zařízeními. U oblastních ústavů geodesie a kartografie i u okresních měřických středisek bude ustanoven trvalý
zástupce pro koordinaci požadavků národních výborů a pro
zhodnocovánj map a plánů. Jeho úkolem bude včasně přenášet
potřeby národních výborů a být jim pomocníkem ve věcech
spadajících do oborugeodesie a kartografie tak, aby ani úkoly
národních výborů, ani úkoly geodesie a kartografie nebyly
reorganisací dotčeny.
Se zřetelem k této nové-organisaci sděluje ministerstvo
mistního hospodářství v dohodě s Ústřední správou geodesie
a kartografie a ministerstvem vnitra toto:
A) U krajských a okresních národních výborů s~ zřídí
delimítační komise, jejímiž členy budou:

Č. 3

přednosta referátu pro výstavbu nebo jiný zaměstnanec
tohoto referátu určený národním výborem,
vedoucí zeměměřického oddělení KNV (zeměměřické služby
ONV),
plánovatel práce národních výborů,
zástupce referátu III (plánovatel investic, po případě jiný
zástupce J:l,ospodářskésprávy),
ředitel oblastního ústavu geodesie a kartografie (vedoucí
okresniho měřického střediska).
Delímitační komise projedná podle zásad vládního usnesení
uvedených nahoře:
1. úkoly přenášené na ústav,
2. převod zaměstnanců,
3. převod jednotlivých částí plánu (zejména plán pracovníků,
mzdové fondy, sociální a věcné náklady, plány investic a materiálně technického zásobování),
4. převod archivu, knihoven a spisového materiálu.
Při delimitaci se postupuje takto:
, Úkoly lze přenést poukazem na vI. nař. č. 13/1949 Sb. a vI.
nař. č. 276/1949 Sb. a poukazem na příslušné oběžníky pro
KNV; jmenovité úkoly na rok 1954 pak poukazem na návrh
plánu výkonů zeměměřických a kartografických prací.
Převedením zaměstnanců (včetně zaměstnanců ONV) na
obhrstní ústav se pověřují krajské národní výbory. Převod se
týká zásadně zaměstnanců, kteří v den 1. ledna 1953 byli
v zeměměřických odděleních (u ONV v zeměměřické službě)
referátů pro výstavbu, jakož i zaměstnanců, kteří do zeměměřické služby národních výborů nastoupili po prvním lednu
r. 1953. Pokud by některý z těchto zaměstnanců nebyl již
zaměstnancem národního výboru, nebude převedení přicházet
v úvahu.
Investice a materiálně technické zásobování, pokud je začleněno v plánech národních výborů, není třeba pro rok 1954
delímitovat. Národní výbory dodají oblastním ústavům geodesie a kartografie předměty jimi na rok 1954 plánované
a pro zeměměřickou službu objednané; případný náklad bude
oblastním ústavem refundován.
Delimitace plánu práce se provede ve všech ukazatelích
plánu v rozsahu, v jakém bude rozepsán vládou schválený
plán práce národních výborů na rok 1954.
Sociální a věcné náklady delimitovaných zaměstnanců se
převedou v rozsahu rozpočtovaném pro ně na rok 1954.
Zařízení a předměty, které byly pro ně určeny nebo kterých
užívali, převedou se zásadně podle stavu k 1. lednu 1953.
B) Při delimitaci pracovníků zeměměřické služby národních výborů bude pamatováno na to, aby v referátech XI úNV
Praha, ÚNV Brno a Bratislava a JNV Ostrava byla zřízena
přiměřeně vybavená pracovní skupina zeměměřických pracovníků, nejvhodněji v souvislosti s organisačním začleněním
ostatní technické služby jako součást oddělení XI/2 (stavebního). Tato pracovni skupina bude mít na starosti práce zeměměřické povahy, typické pro správu velkých měst, jako je
na př. součinnost při správě nemovitého majetku a podob.,
zejména však práce,,, jimiž se opatřují podklady pro územní
plány a pro potřeby výstavby vůbec.
Tato složka bude podle 1?íry své vybavenosti podle příslušných předpisů pověřena Ustřední správou geodesie a kartografie oprávněním provádět pro potřebu svého národního výboru některé zeměměřické úkony, jako geometrické plány
a vytyčování podle mapy a podle projektů a oprávněním podpisovat plány pro potřeby pozemkového katastru a veřejných
knih.
C) Při delimitaci pracovníků dosavadní zeměměřické služby
KNV je v zásadě možné, aby v případech skutečně nutných
bylo pamatováno na nezbytné vybavení oddělení územního
plánu (XIII) pro takové práce, jako je koordinace veškerých
průzkumových prací v oboru mapovacím, které pro účely
územního plánu provádí národní výbor, dále určování mapových podkladů a péči o jejich kvalitu a o jejich náplň, zejména
však operativní opatření, zpřesnění či ,doplnění mapových
podkladů pro územní plán v případech naléhavé,' nárazové
a okamžité potřeby. Návrh na ponechání pracovníka zeměměřické služby pro tyto účely v referátu pro výstavbu vyžaduje
zvláštního schválení Ústřední správy geodesie a kartografie
v dohodě s ministerstvem místního hospodářství.
Oběžník podepsal náměstek ministra mistního hospodářství
Ing. arch. Chamrád (výnos mirtisterstva mistního hospodářství
zn.: 424-042.3-5/1-54-51 ze dIie 8. ledna 1954; referent Dr
Fusek, telefon 23-38-54, linka 267).
St.
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