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Směr vývoje naší vědy a techniky
Historickou událostí ve vývoji naší vědy a techniky byla

první ideologická konference vysokoškolských vědeckých
pracovníků v Brně. Byla uspořádána z podnětu Vojenské
technické akademie v Brně brněnskými vysokými školami,
vojenskou lékařskou akademii v Hradci Králové a vojen-
skou akademii v Praze. Probíhala slavnostně v době od
27. února da 1. března 1952,
Výsledky této ideologické konference mají nesmírný vý-

znam pro dalšf rozvoj naší vědy a techniky. Ideologická
konference vyhlásila nesmiřitelný boj všem škodlivým vlivům
v naší vědě, jako je kosmopolitismus, nacionalismus a t.zv.
objektivismus a naznačila směr dalšího vývoje naší vědy
opírající se o proletářský internacionalismus a socialistické
vlastenectví. .
Svými referáty vytyčili ministr informací a osvěty sou-

druh Václav Kopecký, soudruh prof. Ladislav Stol!
a soudruh prof. Miloslav Valouch směr, kterým se musí
naši vědečtí pracovníci ubírat. Ukázali jak bojovat za
stranickost ve vědě a její přísnou objektivnost, za svobodný
rozvoj vědy, za oddanost vědecké pravdě. Ukázali, že
věda, bude-li stát na straně lidu, bude mohutným nástrojem
k zachováni míru na celém světě.
Dalšími referáty soudruha prof. Ivana Málka a ná-

městka .ministra národní obrany soudrúha divisního gene-
rála Ceňka Hrušky bylo plenární zasedání skončeno.
Naši čtenáři sledovali jistě v tisku i v rozhlase průběh

konference a seznámili. se se všemi hlavními referáty, které
byly otištěnyve všech denních listech.
Nás zeměměhče zaujala pak zvlášť ta část referátu

soudruha prof. Miloslava Val ouch a, ve které nabádá
vědecké pracovníky neuzavírat sejen v laboratoři a pracovně,
ale žít plným životem občana lidové demokracie, jak se
sluší na skutečného pracovníka kultury.
Budou-li naši vědečtí pracovníci takto žít a budou-li

spjati se životem, budou pak umět snáze· řešit problémy,
jako je správná volba themat vědecké práce, a uspokojit
potřeby socialistické výstavby naší vlasti.

Těsné spojení vědeckého světa s praxí, které musí nesporně
prospívat oběma, je třeba proto utužovat a tam, kde k to-
muto spojení ještě nedošlo, je navazovat a prohlubovat,
vzájemně sepoznávat a přispívat tak co nejúčinněji k plnění
plánovaných úkolů.

Objasníme-li si situaci jaká je speciálně v zeměměřictví
a kartografii, tu musíme říci, že nabádavá slova soudruha
pr:of. Miloslava Valoucha můžeme vztahovat i na sebe
a musíme sipřiznat, že zeměměřická věda a praxe mají nějak
k sobě daleko. NáŠ časopis, jehož spolupracovníci jS(Ju si
tohoto nedostatku vědomi, je veden mahou tuto vzdálenost
zkracovat a přiblížit vědu s praxí.a naopak .. V kritických
připomínkách našemu časopisu pak slyšíme nebo čteme od
soudruhů z praxe, že se zabýváme stále mnoho vědeckými
problémy vzdálenými praxi a naopak od soudruhů z řad
vědeckých pracovníků vysokých škol slyšíme pravý opak,
že se zabýváme více praxí než vědeckými problémy.
Z toho lze vyvodit závěr, že je tu značná mezera mezi

soudruhy vědeckými pracovníky a soudruhy z praxe a že

snaha překlenout tuto mezeru musí být na obou stranách.
Tato snaha se musí projevit v tom, že soudruzi z praxe
půjdou krok za krokem s vývojem vědy a soudruzi ve(Ječtí
pracovníéi ruku v ruce se soudruhy z praxe se budou za-
bývat těmi problémy, na které naráží praxe.
Přitom bude třeba, aby naši vědci, technici a zlepšo-

vatelése stále obraceli k pramenům poznání sovětskévě-
dy a techniky, aby správně aplikovali tato vědecká poz-
nání v našich přirozených poměrech a aby opírajíce se
o svůj lid, dali mu vše, čeho je treba k budování socia-,
lismu. Půjde o to vytvořit socialistickou společnost, od-
Stranit· dřinu, mnohonásobně zvýšit výrobnost a vyrovnat
rozdíl mezi prací duševní a fysickou.
Zlepšovatelé, technici a vědci musí najít jednu základ-

nu, která povede k tomu, že se zlepšovatelské hnuti sta-
ne záležitostí všech a že daleko víc, než tomu bylo do-
sud, ,;;yzbrojeni nejnovějšími vědeckými poznatky budeme
přispívat k uskutečnění linie naší strany a vlády - k vy-
budování socialismu v naší vlasti.
SUit vědecké poznatky a vychovávat masy

- jak řekl president republiky Klement Gottzoald -
bude čestným úkolem vědeckých pracovníků. Tento úkol,
k jehož úspěšnému plnění zajistí naše strana a vláda
všechny předpoklady, se stane jistě úkolem všech. vědec-
kých pracovníků na vysokých školách a výzkumných ústa-
vech i jinde. Tento úkol je vlasteneckou povinností všech
pokrokových vědců a techniků, kteří plněním této povin-
nosti se stanou apoštoly pokroku a socialismu.
Předpoklady k realisaci výhledových plánů výstavby

socialismu je třeba ..zajišťovat jen na základě vědeckých
poznání společenského vývoje. Zeměměřictví a kartografie
mají po této stránce daleko vpředu posunuté posice, neboť
na jejich práci, na mapových podkladech se projektují a
potom budují všechna zařízení potřebná k vybudování
socialismu v naší vlasti. Tyto úkoly bude naše zeměměřictví
lépe plnit, bude-li zachovávat linii vytyčenou ideologickou
konferencí v Brně a bude-li našim vědeckým pracovníkům
předkládat k řešení takové problémy, které při výstavbě
socialismu denně vyvstávají.
Pracovní část konference byla přenesena do skupin,

z nichž skupina přírodních a technických věd obsáhla velmi
ze široka vědní obory zajímající nás zeměměřiče. Jsou to:
geodesie, geofysika, kartografie, astronomie~ matematika,
fysika, radiotechnika, urbanistika a příbuzné vědy.

Na stránkách našeho časopisu přineseme i po této stránce
pro naše. čtenáře informace, aby tak jednání ideologické
konference se dostalo nejširšímu okruhu k posouzení'a kri-
tice.
, Abychom tento vytyčený program mohli' splnit, je třeba
pomoci hlavně těch soudruhů vědeckých pracovníků, geodetů,
geofysiků, kartografů-matematiků a astronomů, kteří se
přímo zúčastnili konference, na· ní referovali a diskutovali.

Věříme, že i při jejich plné zaměstnanosti najdou tolik
času, aby výsledky konference sdělili redakci., která se
postará o jejich brzké uveřejnění a rozšíření na 'Všechna
pracoviště.
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Určení odchylky v azimutu s ohledem
zděného pilíře

, v ,na stacenl

Ing. Dr Ladislav J. Lukeš 522.983.11

Posouzení několika způsobů výpočtu odchylky v azimutu k. Zjištění a uvážení stáčení zděného pilíře při výpočtu LI T.

Při určení zeměpisné délky průchodem hvězd v po-
ledniku je korekce na místní hvězdný čas dána vztahem

LI T = T*n + iIn + kKn + !(b + d) : cos<5n -

- (IX*n + OS,0213 cosCP) (1)
. cos<5n

V tomto vzorci je T*n čas průchodu hvězdy vertikální
rovinou kolmou k točné ose dalekohledu, získanýz 20 pá-
rů symetricky položených záznamů neosobního mikro-
metru na pásce chronografu. Druhý, třetí a čtvrtý člen
jsou části známé Mayerovy redukce na meridián a vy-
jadřují po řlldě vliv sklonu i točné osy dalekohledu,
vliv odchylky v azimutu k a vliv šířky kontaktu b a
mrtvého chodu d neosobního mikrometru. Poslední člen
v závorce představuje rektascensi pozorované hvězdy,
opravenou o vliv denní aberace. Sklon i se zjišťuje
citlivou sázecí libelou při každé hvězdě a šířku kontaktu b
- není-li během observační doby měněna - i mrtvý
chod stačí určiti jedenkrát na každém bodě.
Určení odchylky v azimutu je obtížnější a je třeba mu

věnovat velkou péči zejména tehdy, jestliže pro určení
LI T užíváme časových hvězd, procházejících v různých
zenitových distancích.
Při výpočtu k vycházíme z rovnice (1), kterou upravíme

na tvar
LIT = Tn + kKn - IXn, (2)

takže Tn= Tn* + iIn + !(b + d):cos<5n a

IXn = IX*n + 0;0213 COS?
COSUn

Pro každé dvě hvězdy, za předpokladu, že kl = k2 = k,
je možno napsat dvě rovnice typu (2) o dvou neznámých
-drak

LIT = TI + kKI - IXI (3)
LI T = T2 + kK2 - IX2

a na-první pohled by se zdálo, že kterékoli dvě hvězdy,
pozorované v libovolných zenitových distancích umožní
výpočet k z rovnice

k = (~ - T2)- (IXI - TI) (4)
K2 - KI

Poněvadž však koeficient K je dán vzorcem

K _. ± sin (cp - <5) horní l kul' (5)
- cos<5, dolní ( rmnace

znamená to, že dvě hvězdy procházející poledníkem
v stejné zenitové vzdálenosti, poskytnou výsledek ne-
určitý, neboť jmenovatel K2 - KI se rovná nule. Od-
chylka v azimutu k bude určena tím přesněji,' čím větší
bude hodnota jmenovatele K2 - KI• Tento případ na-
stane, užije-li se k výpočtu k dvou polárních hvězd
Hl a H2) o přibližně stejných deklinacích, procházejících
poledníkem ~ horní a dolní kulminaci. To je také první
a nejpřesnější způs.ob určení k.
Druhý způsob -méně přesný - vychází opět z rov-

nice (4) jen s tím rozdílem, že:

a) obě hvězdy jsou v horní kulminaci v různých zenito-
vých vzdálenostech na sever a na jih od zenitu,
b) jedna hvězda je v dolní kulminaci a druhá v horní

kulminaci na sever nebo na jih od zenitu,
c) jedna hvězda polární se kombinuje s několika hvěz-

dami časovými, které jí časově obklopují. Ve vzorci
k = (IX - T)p - (IX - T)č

Kp - Kč (6)

index č značí průměrné hodnoty několika časovýchhvězd,
procházejících v těsné blízkosti polární hvězdy.
Při obou uvedených způsobech určení k se však činí

zcela libovolný a ničím neodůvodněný předpoklad, že
poloha pilíře se alespoň v době mezi pozorováním obou
hvězd nezmění. Proto, jde-li o určení skutečných hodnot
odchylky v azimutu, je nutno je odvozovat z párů
polárních hvězd, u nichž jednotlivé hvězdy páru násle-
dují těsně za sebou.
Ideální pozorovací program pro měření zeměpisné

délky na Laplaceových bodech by pak měl sestávat
z řady 30-40 časových hvězd, v níž po každých pěti
až šesti časovýchhvězdách následuje pár hvězd polárních.
Takový pozorovací program by bylo dost obtížné sestavit
i při použití všech známých seznamů fundamentálních
hvězd a i kdyby se to podařilo, neměl by nikdy pozoro-
vatel záruku, že se mu jej podaří naplnit.' Vždyť během
každé pozorovací noci, vypadne několik hvězd, protože
pozorování je třeba přerušit pro příjem časových radio-
telegrafických signálů; další hvězdy (časové i polární)
nebudou zaměřeny pro oblačnost, pro poruchy' v elek-
trickém vedení, v chronografu, nepozorností pozoro-
vatele, zapisovatele atp. Proto pozorovací program se-
stává z časových hvězd prostoupených páry hvězd polár-
ních, ale ponejvíce osamocenými polárními hvězdami
v horní a dolní kulminaci. Úspěšná pozorovací noc
pak obsahuje 12-18 časových hvězd a 6-8 hvězd po-
lárních. Rozložení časových signálů a polárních hvězd
v pozorovací noci dne 22. 6. 1949 ukazuje obr. 1. (p.
O. = počátek observace, K. O. = konec observace.)
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Obr. 1.

Odchylku v azimutu pak vypočteme ze všech kombi-
nací polárních hvězd v horní a dolní kulminaci. Každá
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pozorovací noc poskytne jednu tabulku, v níž jsou sesta-
venytakto vypočtené koeficienty k.. Avšak ani tento
třetí způsob neposkytuje jasný obraz o velikosti a rych-
losti stáčení. Na př. tabulky 1. li 2. z pozorovací noci
dne 22.6. a 17.9. 1949a zejména pohled na koeficienty,
vypočtené z nezávislých párů, ukazuje jen matně na
existenci· stáčení zděného piliře.

Tabulka 1.

I 1379 590 Ng 670 I 695
U5 +0',05 +0,04 +0,02 +0,01 +0,06
Ne +0,10 +0,10 +0,07 +0,09 +O,U
NfJ +0,05 +0,04 +0,03 +0,03 +0,06
191 0,00 -0,00 -0,02 -0,04 -0,01
248 -0,06 -0,06 -0,06 -0,10 -0,06

695 729 795 I 837
260 + 1",10 +1,13 +1,13

I
+ 1,14

300 +1,16 +1,19 +1,17 +1,21
357 +1,21 +1,25 +1,22 +1,26

Proto byl pro výpočet k užit způsob čtvrtý, který ne-
předpokládá naprostou stabilitu zděného pilíře a v němž
každá polární hvězda poskytuje okamžitou hodnotu k
odpovídající skutečnosti.
Z několika hvězd, procházejících v blízkosti zenitu,

u nichž je vliv odchylky v azimutu tlumen nepatrným
koeficientem K, se vypočte L1T. Pro každou polární
hvězdu páru nalezneme pak k ze vztahů

k . _ L1T + 01:1 - TI
1 - K

1
'

k - L1T + 01:2 - T2 (7)
2- K

2
'

takže po dosazení do rovnice (4) bude pro kontrolu

k = k2K2 - k1K1 (8)
K2 - K1 •

Pro jednotlivé polární hvězdy obsažené v tabulce 1.
a 2. vyšlykoeficientyk počítané pociIevzorců'(7) a kontro-
lované vzorcem (8), jak je ukazují tabulky 3. a 4. Zatím
co koeficienty v tabulce 3. svědčí o dobré stabilitě zdě-
ného pilíře, ukazuje tabulka 4. na slabé stáčení.
Je-li stáčení piliře menší než chyby v určení jednotli-

vých· kn zavede se pro celou pozorovací noc
k = [k]

n
Je-li stáčení piliře znatelné, vynesou se jednotlivá kn

na časovou osu a pro každou časovo1.;1hvězdu se příslušné
k nalezne v jednoduchém grafu.
Stáčení piliře během 4-5hodinové observační doby

nedosahuje zpravidla velkých hodnot. Přece však je nutné
vědět o jeho existenci a vzít jej v úvahu při výpočtu L1T
v těch případech, kdy se zřetelně projeví a vystoupí
z rozmezí střední chyby, s níž jsou jednotlivá k. určena.

Dlouhodobé stáčení během několika týdnů je projevem
složitého pohybu, který s celým pilířem vykonává okolní
zemská kra. Zejména podlouhotrvajíclch deštích se
znatelně projeví. (V obr. 2, 3, 4, delší přestávka v ob-
servaci.) Obrázky 2, 3, 4 ukazují dlouhodobé stáčení na
3 Laplaceových bodech v roce 1949.

1~01
100 L.. ~ __ ~~~~~~

Toto stáčení je potvrzením existence stáčení krátko-
dobého během jedné pozorovací noci a skutečnosti, že
observační pilířani v krátké době 4-5 hodin není'
možno pokládat za nehybný.
Závěr. Při určení L1T na polních astronomických sta-

nicích není možné sestavit a tím méně naplnjt (příjem

260
+1,10

Tabulka 4.
729 300
+1,U +1,18

837
+1,27

695
+1-,10

795
+1,17

357
+1,26
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časových signálů,-poruchy v elektrickém vedení·a v chro-
nografu, mraky, rosa, mlha nad severním obzorem, ne-
pozornost pozorovatele i zapisovatele) pozorovací pro-
gram sestavený z časových hvězd rovnoměrně prostou~
pený páry hvězd polárních v horní a dolní kulminaci.
Proto bylo pro výpočet k užito všech kombinací polárních
hvězd v horní a dolní kulminaci bez ohledu na to, jak
jsou od sebe časově vzdáleny.
Tento způsob, poskytující toliko nejasný přehled

o velikosti a průběhu stáčení dává však pokyn k výpočtu k
z jednotlivých polárních hvězd a k uvážení stáčení při
výpočtu L1T z jednotlivých hvězd časových.

* * *
Všechny obrázky Ing. L. Svrčinová.

Prameny:

Alb rec h t : Formeln und Hilfstafe!n fiir geographische Orts-
bestimmungen, Leipzig 1908.

J ordan-Eggert: Handbuch der Vermessungskunde,
III.B, 1. HB, Stuttgart 1939.

Klipp: Die geographísche Llinge der Sternwarte, Buda-
pest 1941.

Graff: Grundriss der geographiscben Ortsbestínunungen
aus astronomíschen Beobachtungen, Wien 1942.

Niethammer: Die genauen Methoden der astronomisch-
geographischen Ortsbesdnunung, Base! 1947.

N lib au er: Astronomisch -geodlitische Arbeiten, Heft 13,
Miinchen 1949.

Měřické methody a produktivita práce
I

Hospodářsko-organisačnf úvaha o způsobech měřenf při vyhotovovánf map velkých měř{tek. Posouzenf dosud nejvfce
užívané orthogonální methody, polární methody s přesným měřenfm vzdálenosti a upravené polární methody pro měřeni
v místních tratích, s hlediska produktivity práce.

Volba měřických method pro vyhotovování poloho-
pisnýchmap velkých měřítek v údobí kapitalistického
řádu naší republiky se v prvé řadě řídila zásadou, aby
náklady na měřické práce a míra přesnosti vyhotovova-
ných map byly úměrné· ceně zaměřovaných pozemků
zejména v zastavěných a k zastavění určených částech
obcí a pak teprve zásadou účelnosti vzhledem k terén-
ním poměrům.
Poněvádž náš lidově demokratický řád odstranil mož-

nost spekulačních cen pozemků vůbec, musíme dnes
vycházeti při volbě mapovacích method a účelnosti po-
užívaných způsobů měření, s hlediska požadavků, které
klade dnešní společnost .na obsah vyhotovených mapo-
vých děl a konečně s hlediska současného stavu mě-
řických strojů, zařízení a pomůcek.
Při tom k snižování nákladů na vyhotovení map

velkých měřítek a k zvýšení produktivity zeměměřických
prací vůbec, dospějeme vedle organisačního zlepšení
a zvyšování odborných znalostí zeměměřických kádrů
zejména zlepšováním, usnadňováním a tím zrychlením
pracovních úkonů při' provádění měřických prací.
Důležitým faktorem pro zhospodárnění při mapování

jsou i měřítka vyhotovovaných mapových děl. Měptka
, mapových děl. jsou však otázkou zásadní a pmto je ji
nutno řešit odděleně.
Při měřických pracích pro vyhotovování map velkých

měřítek při obnovování pozemkového· katastru jsou za
současného stavu měřických stmjů a pomůCek jako nej-
účelnější, používány methoda orthogonální (polygo-
nová) a methoda polární.
Podle zkušeností a se zřetelem k· požadavkům klade-

, ným na kvalitu mapového díla podávají oba způsoby
provádění prací požadované přesné výsledky, při čemž
způsob orthogonální je nákladnější.
, Při volbě té které methody nutno ovšem vycházeti
z její účelnosti vzhledem k terénním poměrům. S hle-

diska měřického je při volbě methody důležitým ukazo-
vatelem přehlednost nebo nepřehlednost terénu. Výškové
poměry terénní, členitostterénu anebo poměry zastavění
jsou, jakukázalyzkušenosti, faktorydruhořadými a nemo-
hou mít, každý sám o sobě, rozhodujícího vlivu na volbu
způsobu měření.
V terénu anebo v částech terénu vysloveně nepřehled-

ném nutno obvykle přistoupit k methodě orthogonální,
jinak možno použít methodu polární. Prakticky to zná-
mená, že mapovací práce pro mapy velkých·měřítek lze
spolehlivě provádět zásadně s přihlédnutím k terénním
poměrům, buď vhodnou kombinací obou method ob-
vykle s převahou methody polární anebo výhradně
methodou polární. Tento závěr -mluvící ve prospěch
methody polární vyvolává otázku,. zda- a jaké přednosti
má tato methoda ve srovnání s methodou orthogonální
(polygonovou).
1. V socialisujícímprocesu našeho státu roste i potřeba

a význam soustavně udržovaných map velkých měřítek
a jejich operátů také jako podkladů pro plánovanou
zemědělskouvýrobu, pro projektování a výstavbu velkých
průmyslových a inženýrských objektů a staveb, pro
územní plánování a výstavbu obcí a pro potřebu veške-
rého techníckého plánování. Nevyhnutelnou podmínkou
však je, aby mápová díla pro technické účely byla troj-
rozměrná. Této podmínce většina katastrálních map vy-
hotovovaných v dřívějších dobách pm účely fiskální
a zajišťování soukromého vlastnictví, však nevyhovuje;

Použití způsobu polárního dává možnost současného
výškového měření, což je při způsobu orthogonálním
vyloučeno.
Možnost současného a dnes nutného měření poloho':

pisného i výškopisného zejména v zastavěných částech
je tedy podstatnou předností měření polárního před
orthogonálním.
Současného určování poÍohopisua výškopisu poláriů
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methodou lze použíti v místních zastavěných částech obcí
skoro vždy.
V polních tratích s pozemky pravidelných tvarů a

značné rozlohy (na př. po HTÚP) bude pravděpodobně
účelnější a rychlejší i když nákladnější, určovati poloho-
pis polárně a výškopis nitkovou tachymetrií. Správnost
nebo nesprávnost tohoto závěru, může však s konečnou
platností ověřit větší počet měřických zkušebních prací.

2. Polární methoda svým optickým měřením vzdále-
ností je krokem kupředu v mechanisaci měřických pra'"
covních postupů. Optické měření vzdáleností je nejen
rychlejší než měření pásmem (manuelně) při methodě
polygonové, ale je také snadnější a pohodlnější. Tedy
větší zmechanísování úkonů, snadnost a pohodlnost mě-
ř~ní ,je další předností methody polární před orthogo-
nálrn.
3.. Při měření orthogonálním se pracuje vždy v pra-

covních oddílech o I technikovi a obvykle o 4 měřických
pomocnících. Pracovní oddíl při polárním měření se-
stává z I vedoucího technika, I měřiče (u stroje) a 3-4
měřických pomocníků. Poněvadž při polární methodě
vlastní měřický úkon v terénu vyžaduje asi ,polovinu
celkové doby měřických prací, lze účelnou organisací
dokonce vykonávati práci dvou oddílů pouze s I měřičem
a s 3-4 pomocníky tím, že je každý z obou vedoucích
oddílů střídavě zaměstnává při svém vlastním měřickém
úkonu v terénu. Získávání podstatných měřických úkonů'
strojem, stává se práce v terénu méně namáhavou
zejména pro měřické pomocníky.
Plné pracovní zapojení měřických pomocníků, snížení

jejich počtu nejméně o polovinu, menší námaha a tím
uchování fysických i duševních sil všech zúčastněných
pracovníků mluví nesporně ve prospěch methody po-
lární.
4. Mechanisováním další měřické operace (měření

vzdáleností), které zryc:hluje měřický úkon v terénu,
současným prováděním podrobného měření poloho-
pisného a výškopisného, plným' zapojením a menším
počtem potřebných měřickýchpomocníků snižují se
přirozeně finanční náklady na mapování velkých měřítek.
Tato okolnost je jistě významnou předností methody
polární před methodou polygonální.
5. Použití~polárního měření pro místní trať bylo

brzděno obtížností anebo dokonce nemožností přista-
vovati vodorovnou dálkoměrnou lať k zaměřovaným
bodům, ať už to jsou rohy domů, kouty uvnitř bloků
anebo nepřistupná místa vysoko položená, tedy takové
body, kterých je v zastavěných částech většina. Problém
vyřešil Ing. Dr Oldřich Válka ze zeměměfického oddě-
lení KNV v Jih1avě, když provedl mechanisaci doměřo-
vání vzdálenosti latě postavené ve směru záměry před
zjišťovaný bod. Zdokonalení tohoto již dříve známého
způsobu spočívá kromě jeho mechanisace (zkonstruování
odsazovacího zařízení spolu se zjednodušením stativu
pro lať) v tom, že se používá dálkoměrné latě ve svislé
poloze. (Podrobnosti uvádí článek Ing. Dr Války
v Zeměměřickém obzoru, č. 10 z roku 1949.)
Touto upravenou polární methodou, která je normální

polární způsob provádění prací aplikovaný pro místní
tratě, je odstraněna dosavadní překážka v plném využití
pokrokovémethody při měřických pracích pro vyhotovo-
vání map velkých měřítek.

Uvážíme-li, že při polárním měření lze pracovati více,
rychleji,'levněji a pohodlněji s ušetřením fysických i du-
ševních sil pracovníků, vidíme, že použití polární metho-
dy a hlavně její aplikace znamená zvyšovati produktivitu
zeměměřickýchprací, tolik potřebnou -a významnou při
neustále stoupající potřebě trojrozměrných map velkých
měřítek. Zvyšování produktivity měřických prací je tak,
třeba malým, příspěvkem k rychlejšímu vybudování
socialistického řádu u nás.
Pro podrobné mapovací práce (měření polohopisu

a výškopisu pro mapy velkých měřítek) n~bylo a není
však dosud polárního způsobu provádění prací používáno
v rozsahu úměrném jeho kvalitě a produktivitě.
Příčiny, které tomu bránily a brání, je několik. První

příčinou byl již vzpomenutý požadavek společenského
řádu kapitalistického na mapy velkých měřítek (ka-
tastrální), který se- mohl spokojiti pouze s plošným
(polohopisným) zjišťováním t~rénu a který nutně dával
přednost methodě polygonové. Dnes však na rozdíl od
dřívějšího názoru, se musíme dívat na trojrozměrnou
mapu velkého měřítka i provádění mapovacích prací
jako na jeden celek. Naším úkolem tedy nyní je hledat
a používat takové způsoby mapování, které umožňují
zjišťovatúdaje polohopisné i výškopisné jediným úkonem.
Takovým způsobem je také methoda polární.
Druhou příčinou v současné době již odstraňovanou,

jsou technické obtíže při používání polárního způsobu
provádění prací v místní trati.
Další příčinou bylo, a je ještě dnes, poměrně malý

počet strojů, zařízení a pomůcek potřebných při po-
užívání polární methody pro měřické práce v terénu
i práce zobrazovací. Poněvadž v otázce optických strojů
a zařízení pro polární měření jsme zatím odkázáni na
dovoz z ciziny, je sice nutno spokojit se přechodně
s dnešním stavem strojového vybavení, ale je ho třeba
plně využít právě tak jako možností domácí výroby.

Polární a zejména,upravená polární methoda vyžadují,
aby pomocník u latě byl bystrý, dobře zapracovaný
a přiměřeně fysicky schopný. Dnešní obtíže v kádrech
pomocníků (značné fysické stáří, malá účast žen a pod.),
které jsou zvyšovány značnou jejich fluktuací jsou tedy
rovněž příčinou obtíží při provádění polních prací.
Za nynějšího stavu a potřeby pracovních sil vůbec je
nutno se s těmito obtížemi vyrovnávat vhodnou organi-
sacípři pracovním postupu, častější kontrolou pomocníků
a v obtížnějších případech poradit zejména pomocníku
u latě.
Konečně je i příčinou poměrně malá dosavadní zkuše-

nost s methodou polární při podrobném měření, pracích
zobrazovacích a vypočetních, zejména v místních tratích,
a z toho snad vyplývající i určitá nedůvěra k tomuto
způsobu provádění prací, pokud jde o míru spolehlivosti
při pozdějším použití zobrazených výsledků podrobného
polárního měření, po případě i pokud jde o míru rych-
losti ve srovnání s dokonale vyzkoušenou methodou
orthogonální.
Zhodnotíme-li však všechny klady polární methody

už jen při vlastních polních měřických pracích s hlediska
produktivity pr~ce, dospějeme k závěru, že je nutno
všechny nynější subjektivní i objektivní překážky překo-
návat a pokrokovější polární methodu přednostně po-
užívat.
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Zeměměřictví ve stavebně projekční praxi

Přednáška proslavená 23. ledna 1952 při pracovní schůzi katedry praktické geometrie na fakultě speciálních naukv Praze.

Dříve než naznačíme úkoly zeměměřictví v projekční
činnosti ve stavebnictví, připomeneme si, jakými cestami
se zeměměřictví ubíralo v posledních třiceti letech.
Po prvé světové válce bylo zaměřeno převážně na prak-
tické provádění dělení půdy podle zákonů o pozemkové
reformě, zejména se vytyčovaly příděly, tvořily se rol-
nické nedíly a dělily se pozemky pro akci "S" přidělová-
ním stavebních pozemků. Tyto úkoly, prováděné jak
v českých zemích, tak i na Slovensku, byly svým roz-
sahem veliké a také časově byly velkým náporem na
tehdejší nedostatečně vybudovanou civilní zeměměřickou
službu. Druhým velkým úkolem zeměměřictví bylo roz-
šiřování sídlišť, t. j. práce stavebně-parcelační podle
stavebního řádu, a oddělování pozemků. V menší. míře
se civilní sektor účastnil při zhotovování plánů polohy,
které si však pořizovala jen velká města, resp. v těchto
pracích pokračovala, na př. Velká Praha s plánem 1:720.
Běžnou praxí byly práce týkající se soukromého vlast-
nictví půdy - ohraničování, vytyčování a dělení po-
zemků stavebních a zemědělských.

.Druhá světová válka a režim tehdy panující omezily
pohyb soukromého vlastnictví půdy a stavební činnost
pro soukromé účely. Projevilo se to i omezením v země-
měřické praxi, kde z běžné agendy pro soukromé vlast-
níky půdy zůstaly toliko práce ohraničovací.

V té době vyšly prvé předpisy pro t. zv. "prostorové
plánování" a pro opatřování potřebných výškopisných
plánů obcí, připravených již v době první republiky.
Výšková měření dostávají těmito předpisy po prvé
konkretní formu. Dříve nebyly výškopisné práce vázány
žádnými předpisy kromě vlád. nař. o nivelacích z r. 1920;
opakem bylo měření situační, vybavené velmi podrob-
nými měřickými návody pro pozemkový katastr. Pro
úplnost uveďme též vlád. nař. o scelování hospodářských
pozemků, rozšíření platnosti tehdejších scelovacích před-
pisů moravských.

Po druhé světové válce přinesly politické změny
zeměměřičům další a nové úkoly. Po roce 1945 bylo
hlavním úkolem zeměměřictví osídlování pohraničí,
scelování zemědělské půdy podle nově vydaného zákona
ve vnitrozemí, zemědělské úpravy půdy podle nových
pozemkových reforem, výškopisné práce pro upravovací
plány obcí, pro jejich asanaci, pro výstavbu nových
sidlišť a průmyslových závodů a situační zaměřování
zastavěných tratí, po prvé předávané civilnímu sektoru
k vypracování.

Po únoru 1948 pokrač\1je omezování soukromo-
kapitalistického podnikání v průmyslu a ve stavebnictví
a vznikají socialistické složky i v inženýrské činnosti
projekční a v oboru zeměměřictvL Při sloučení všech
výrobních prostředků ve stavebnictví vzniká u národního
podniku ČSSZ samostatná projekční složka - označená
nejdříve jako Závod PA 100, později jako Stavoprojekt.
V tomto závodě se zřizuje kromě architektonických
atelierů a všech oddělení stavebně inženýrských i od- .
dělení zeměměřické.

Povšimneme-li si vývoje zeměměřictví, shledáváme,
že se tímto činem zeměměřictví oprošťuje od své dřívější
isolovanosti a že se staví jako rovnocenná složka k ostat-
ním inženýrským oborům, které nyní po dobrých zkuše-
nostech plně počítají se spoluprací ?eměměřiče při
projekční činnQsti.
Jaké jsou úko:y zeměměřiče ve stavebněprojekční

činnosti? Jsou různé podle projekčních úkolů. Podle
předpisů SÚP o komplexních projektech se každý pro-
jekční úkol dělí na projektový úkol, na úvodní projekt,
technický projekt a prováděcí výkresy. Je jisté, že
v seznamu příloh ke komplexnímu projektu jsou za-
řazeny i zeměměřické práce.
Situační a výškopisné plány pro projekční činnost

lze rozdělit podle účelu, pro který se provádějí, na práce
pro úzen'1nÍ plánování, pro projekty vodohospodářské

. a pro projekty dopravního inženýrství.

Z těchto disciplin se zeměměřič dříve poměrně nej-
více zabýval pracemi pro územní plánování. Provádějí
se podle zák. čís. 280/49 a dalších předpisů, podle
kterých tak zvaná popisná mapa obsahuje kromě výško-
vých údajů terénu i podpovrchové investice polohově
a hloubkově znázorněné. Dosud se takto zaměřují vy-
hlášené stavební obvody.

Měřické práce pro projekty vodohospodářské lze dělit
na měření pro projekty vodovodů, t. j. jímacích území,
trubních řadů a míst pro čerpací stanice a vodojemy.
Pro účely odvodňovací se území zaměřuje různě podle
toho, zda jde o odvodnění povrchových, splaškových
nebo průmyslových vod. Jinak zaměřujeme území pro
závlahy, jinak pro výstavbu rybníků a vodních nádrží,
a opět odlišně zaměřujeme prostor pro přehradní místa
anebo pro regulaci vodních toků. Zeměměřický inženýr
musí přitom vědět, jak dotyčný projekt vypadá a co
bude projektanta výškově m~jvíce zajímat. U projektů
rybníků a vodních nádrží je na př. mnohem důležitější
pečlivé zaměření příčných profilů vodoteče s hladinou
vody, z které projektovaná nádrž bude napájena než
podrobné zaměření budoucí zaplavené plochy. Podobně
u' rekonstrukcí rybníků je opět nejdůležitější situační
a výškové zaměření napájejících a odpadních struh, jalo-
vých přepadů a požeráků.
Také pro projekty kanalisační máme jiná hlediska

při měření než pro projekty vodovodní nebo pro potřeby
regulování vodního toku. Vždy je nutno mít na zřeteli
účel, pro který se měření koná a který ovlivňuje pra-
covní dobu měřického díla a tím i jeho cenu. Pracovní
doba a cena za měřický elaborát musí být úměrná pra-
covní době a nákladům celého projektového úkolu.
Dalším požadavkem při měření pro projekční činnost
je míra přesnosti.
Jistě budeme pečlivěji měřit výškové rozdíly ve stá-

vající stokové síti dna trub, abychom zjistili spády,
udávané v promile, nežli území pro vodovodní trubní
řad, kde terén zajímá projektanta převážně s hlediska
výšky tlaku vody nad terénem a kubatury výkopů.
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Podobným způsobem měřÍme pro projektanty doprav-
ního inženýrství, totiž pro projekty silnic, drah, letišť,
mostů a lanovek.
Pro projektové studie nebo projekty úvodní se za-

měřuje zřídka kdy. Vyhovují tu zpravidla topografické
mapy. Zaměřujeme jen taková místa, kde tyto mapy
příliš generalisují území nebo kde dosud neexistují
mapy 1:5000. Nebylo by účelné ani finančně únosné,
kdyby se tato měřická práce prováděla s přesností
výškopisné·příložky; je však hospodárné, vybuduje-li se
definitivně polygonová síť nebo pořady a nivelační při-
pojení stanovisek, ovšem za předpokladu, že navržená
trasa povede měřeným územím. Zaměřujeme-li území,
kde je už schválený směr budoucí komunikace, volíme
polygonové pořady vždy tak, aby polygonové body
zůstaly po dobu stavby zachovány, aby byla možná
stálá kontrola vytyčené osy, a to hlavně v obloucích.
Vyžaduje to určitých zkušeností, citu a předvídavosti
pro pohyb hmot ve výkopech a násypech budoucí
komunikace. Zde je opět důležité zaměřit všechny vodo-
teče, i když s hlediska výškopisného plánu neovlivňují
konfiguraci zobrazeného terénu. Jeto pro silniční projekt
důležitějšI než dokonalé připojení polygonového měření
na jednotriou trigonometrickou síť.
Podobným způsobem jako u silnic vyhotovujeme

i plány sitUační a výškopisné pro železniční projekty
a projekty vleček. Zde je třeba zvláště zdůraznit důleži-
tost přesného situačního a výškového zaměření staveb
v okolí trasy a křižování s veřejnými komunikacemi.
Též u silničních projektů je třeba pečlivěji zaměřit
úrovňová křižování s komunikacemi a při křižování
s drážním tělesem zaměřit výšky kolejnic. Měření pro
letiště se řídí podle účelu a podlé speciálních přání
investora nebo projektanta.
U mostních projektů zaměřujeme většinou příčné

profi1y, které stabilisujeme. Konfigurace terénu zajímá
projektanta jen potud, pokud se týká světlosti mostů;
plochy pilířových patek se zaměřují podrobněji. U mostů
je důležité zaměřit přesně situačně jeho navržený směr,
připojení na komunikace a určit délku mostovky, hlavně
u mostů prefabrikovaných. U lanovek zaměřujeme
území výškovějen pro zjištění transportní výškya situačně
pro zjištění směru dráhy a rozmístění podpěr.
Speciální komunikační spQje v průmyslových závo-

dech, jako jsou na př. jeřábové dráhy, rudné a trubní
mosty a j., kladou na měření zvýšené nároky přesnosti
již z toho důvodu, že operační prostor je omezen a pr:e-
fabrikáty jsou zpravidla přesně dimensovaIié.
Zmínkou o komunikačních spojích v průmyslových

závodech se dostáváme k měřickým pracím pro potřeby
průmyslu vůbec. Jelikož první 5LP se týká převážně
výstavby závodů pro těžký průmysl, řeší zeměměřický
inženýr skoro denně problémy, kterými se dříve nemusel
zabývat. Dlužno zde vzpomenout dvou mimořádných
úkolů řešených ve Stavoprojektu: vyhotovení měřického
elaborátu pro projekty Nové hutě Klementa Gottwalda
v Kunčicích a Hutního kombinátu u Košic. Generální
projektanti měli kromě speciálních požadavků požadavek
jeden z nejobtížnějších, totiž rychlé provedení úkolů
aniž by tím utrpěla přesnost. V obou případech šlo
o plochy několika čtverečních kilometrů. U Kunčic se
proto kombinovala situace získaná leteckou fotogrametrií
s výškovým měřením plošnou nivelací. V případě

Hutního kombinátu byla v stejnoměrně plochém územ f

vybudována čtvercová síť orientovaná ve směru hlavních
os budoucího závodu. Plány byly vyhotoveny v měřítku
1: 1000 a v SZKÚ byly pořízeny odvozeniny 1:2000
a u HUKO také 1:5000, takže tyto plány slouží i pro
dílčí projekční úkoly.
U těchto gigantických průmyslových staveb nejsou

jednotlivé dílčí projekty tvořeny v jedné kanceláří; podí-
lejí se na nich projektanti v různých částech republiky
a na zeměměřického inženýra připadá další nová práce,
dříve neznámá: Zakresluje každý schválený dílčí projekt
do jednoho otisku mapy a do jiného zakresluje dokončené
stavby. Bez této neustálé práce na staveništi nelze si
zdárnou a plynulou výstavbu mohutných průmyslových
celků vůbec představit.
Jiný druh práce jest měření pro rekonstrukce prů-

myslových závodů. Zde má zeměměřič ztíženější posta-
vení, neboť pracuje v prostředí naplněném ruchem vý-
roby, kterou nelze přerušit, a frekvencí po všech komuni-
kacích. Mnohdy přistupují ještě další překážky, a to
kouř, plyny, žhavá struska a pod. V takovém prostředí
záleží nejvíce na bedlivé vol~ methody měřické a pra-
covního postupu. Nehledíme-li k tomu, vznikají ztrátové
časy, zvyšuje se stejně již veliké nebezpečí úrazu měřické
skupiny, což nepříznivě ovlivňuje přesnost měření.
Je účelné, když inženýr po jistou dobu pozoruje frek-
venci na svém budoucím pracovišti a v duchu si pak
určí pracovní postup anebo i dobu, kdy se bude moci
nejlépe zhostit daného úkolu.
Vytyčování hotového projektu v přírodě nezpůsobuje

zeměměřickému inženýrovi zpravidla potíží, zvláště pro-
váděl-li předtím zaměřovací práce sám. Provádí před-
běžné projekty a v přírodě vytyčuje projekt podrobný
anebo jej vytyčuje pro prováděcí stavební závod. Důraz
je nutno klást toliko na vhodné provedení stabilisace,
aby byla umožněna kontrola i během stavby.
Naznačený stručný popis zeměměřické práce zdaleka

nevystihuje vše, s čím se musí zeměměřič při provádění
úkolů v stavebněprojekční' činnosti vyrovnávat; jsou
zde toliko naznačeny druhy prací, jež dříve většinou
nebyly prováděny. Jaké závěry možno učinit ze země-
měřické práce v projekčních závodech?
Zeměměřič, vykonávající uvedené práce, je s projek.,

tantem v jednom závodě, na jednom pracovišti, ve stálém
styku. To mu umožňuje dobře sledovat postup pro-
jekční práce. Zisk z toho mají oba, neboť si mohou bez-
prostředně vyměňovat názory, zpřesňovat projekt a
urychlovat jeho zhotovení, což je při úkolech, daných
projekční inženýrské práci 5LP, zvlášť důležité. Pro-
jektanti shledávají po nabytých zkušenostech, že země-
měřický inženýr jim vyřeší měřické problémy lépe, než
když byli nuceni dříve si měřit sami. Zeměměřický
inženýr pracuje vhodně volenýmimethodami a se správně
volenými přístroji. Zeměměřič se obeznamuje s problémy
projektu a v jednodušších případech může řešit projekt
i sám. Dochází k poznatku, že situační měření, tak jak je
zvyklý je provádět, plně vyhovuje všem projektovým
úkolům. Při vyjádření výškových poměrů však shledává,
že nelze sestrojit takový výškovýplán, který by vyhovoval
do všech důsledků jakémukoliv druhu projektů. Výšková
měření nutno vždy konat pod zorným úhlem úkolu, pro
která se provádějí.
Spolupráce všech zúčastněných kategorií se nyní ne-
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omezuje jen na Stavoprojekt, který se mezitím stal samo-
statným podnikem, nýbrž i na jiné nově utvořené pro-
jekční složky, jako na př. na Konstruktivu, nár. podnik,
Kovoprojektu, nár. podnik, HPK a j. Je potěšitelné,
když zeměměřický inženýr je ředitelem největšího pro-
jekčního inženýrského závodu, vedoucím normovacího
oddělení anebo byl koordinátorem projektů velkého
průmyslového kombinátu.
Zeměměřický inženýr se přiřadil jako rovnocenný

partner k ostatním inženýrům. Své odborné vzdělání
nabyl povětšině na našich vysokých školách a převážně
absolvoval školu v době, kdy se ještě neřešily ani ne-
přednášely mnohé problémy, před které byl nyní po-
staven. Zapojil se však dobře do dnešní doby a do spolu-
práce s ostatními projekčními složkami. Jeto dobré
vysvědčení pro naše vysoké školy, které mu daly spoleh-
livé základy pro zeměměřickou praxi a naučily ho
reálně řešit i složité úkoly.

Zkušenosti z provádění HTÚP na jižním Slovensku
Ing. Vavřín Ondrůšek 333.01 :335(437.6)

Příklad politické .přípravy obce před provedením hospodářsko-teclmických úprav pozemků a zkušenosti s vlastní pro-
váděcí technikou. (Došlo redakci 1. října 1951.)

V rámci budování a upevňování stávajících JRD pro-
vádějí se letos již od jara ve větší míře HTÚP na Sloven-
sku, zejména v kraji bratislavském a nitranském. Pro
úspěšné zdolání pracovníhb programu, tak jak jej v sou-
činnosti s příslušnými zemědělskými referáty Krajských
národních výborů vypracovalo Povereníctvo pOdo-
hospodárstva, nedostačoval stávající stav zkušených
techniků a agronomů z řad Slováků. Proto Povereníctvo
pOdohospodárstva povolalo na výpomoc řadu techniků
a agronomů z těch českých krajů, které letos pro menší
pracovní program mohly tyto techniky a agronomy
postrádat. Jistě každého, kdo s prováděním HTÚP má
co dělat, bude zajímat, jakých zkušeností jsme my,
kteří pracujeme na Slovensku, až dosud z provádění
HTÚP nabyli.
Na prvém místě bude každého jistě zajímat odpověď

na otázku, v jakých obcích se HTÚP provádějí a zda
s provedením souhlasí velká většina drobných a středních
rolníků. Na tuto otázku může pisatel odpovědět tak,
že HTÚP se zde provádějí jen v těch obcích, kde jsou
většinová JRD anebo výjimeěně i v těch obcích, kde jsou
sice menšinová JRD, ale kde provedení HTÚP je dikto-
váno nutností úpravy pozemkové držby v důsledku pře-
sunu pozemků přespolních účastníků, anebo kde z pro-
vozně-ekonomických důvodů je nutno scelit dosud velmi
roztříštěnou držbu JRD a Cs ŠM (čs. štátné majetky).
Pokud jde o souhlas velké většiny drobných a středních
rolníků, nutno konstatovati, že až na malé výjimky je
provedení HTÚP skutečně žádáno a to nejen velkou
většinou drobných a středních rolníků z řad členů JRD,
ale i z řad nedružstevníků. Je sice pravda, že se vyskytují
i takové případy, že provádějící technikové po příchodu
do obce skonstatují, že nejenom rolníci, ale i funkcionáři
strany a lidové správy nevědí co to HTÚP je a tudíž
nejeví o její provedení zájem. Nutno však zdůraznit,
že jde jen o ojedinělé případy, zaviněné většinou špatnou
politickou- prací místních a okresních zemědělských
funkcionářů. Tu je proto zapotřebí, aby tento nedostatek
politické přípravy byl ještě před vlastním zahájením
prací odstraněn. Proto pisatel z vlastních zkušeností
doporučuje, aby v takových obcích ihned po příchodu
do obce a po seznámení se se situací v obci od místních
funkcionářů byla svolána schůze Národní fronty, ke které
semimo členů JRD přizvou i rolníci z řad nedružstevníků,
zejména ti, o kterých se má za to, že svým dosavadním
záporným postojem k rozvoji JRD a provedení HTÚP

strhují za sebou i. řadu ostatních drobných a středních
rolníků. Na této schůzi nejlépe za spoluúčasti význačného
politického funkcionáře okresu vysvětlí provádějící tech-
nik .a agronom, co to vlastně HTÚP je, jak se bude
konkretně v jejich vesnici provádět, co lze od ní pro
další rozvoj JRD a obce očekávat, a na konkretních pří-
padech nejlépe z některé ze sousedních nebo blízkých
obcí doložených mapami, ukáže technik a agronom, jak
půda JRD bude scelena do honů ~polečných osevních
postupů, jak bude umístěna puda es ŠM, půda členů
a nečlenu JRD. V otevřené diskusi pak zodpoví jasně
a otevřeně všecky dotazy, týkající se jak samotného
provádění HTÚP, tak i vstupu do JRD. Na této schUzi
požádá provádějící technik přítomné, aby si zvolili
z řad družstevníků a nedružstevníků po dvou důvěrní-
cích; obeznámených dobře s vlastníckými a zemědělskými
problémy v obci, s kterými bude v denním kontaktu
a součinnosti vypracovávat plán HTÚP. To znamená,
že za jejich přítomnosti a součinnosti provede technik
spolu s agronomem průzkum terénu, vyšetření skutečné
držby místních a přespolních účastníků, návrh umístění
honů JRD a pozemku Cs ŠM, návrh řešení přespolní
držby a umístění záhumenek členů JRD a pozemků
nedružstevníků. Před schválením generelního návrhu
plánu HTÚP zástupci okresu a kraje se doporučuje
svolati znovu aktiv Národní fronty s přizváním co nej-
většího počtu nedružstevníltů a těmto podrobně vysvětliti
dosavadní postup prací a návrh generelního plánu HTÚP.
Při této příležitosti nechť předseda JRD nebo MNV,
nebo MAV vyzve přítomné nedružstevníky k yodpisu
přihlášek vstupu do JRD. V Tonkovcích, okres Samorín,
u příležitosti této druhé schUzeNárodní fronty na muj
návrh byly ustanoveny tři páry dvojic, složené z jednoho
stávajícího člena JRD a z jednoho získaného člena JRD,
které jeden den navštívily všechny drobné a střední
rolníky, kteří dosud nebyli členy JRD a osobním pře-
svědčováním a. agitací snažili se dosáhnouti podpisu
přihlašovacích archu. Takto za jediný den bylo získáno
22 drobných a středních zemědělců, takže členská zá-
kladna ze stávajících 16% zemědělců v obci stoupla
na 60%. A než došlo k vydělování náhradních pozemků
nečlenů družstva, vstoupili, až na dva drobné rolníky,
všichni zemědělci v obci do JRD. To je tedy názorný
příklad, jak je možno využít provedení HTÚP v· obci
s menšinovým JRD a s nedostatečnou politickou pří-
pravou pro rozšíření členské základny tak, jak to. má
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namysli vládní usnesení z 31. srpna roku 1951o zajištění
podzimních prací a o dalším upevňování JRD.
Na druhém místě jistě každého, kdo má co s HTÚP

činit, budou zajímat zkušenosti ze samotné prováděcí
techniky. Mnohý se zeptá: je prováděcí technika HTÚP
tatáž jako loni, anebo je zdokonalena? Je jiná na Sloven-
sku než v Cechách a na Moravě? Na otázky je možno
odpovědět tak, že co do způsobu prováděcí techniky
v podstatě není na Slovensku rozdílu mezi loňským
a letošním prováděním. Jen co do kvality, je v podstatě
rozdíl. Zatím co loni nemožné termíny dané provádějí-
cím technikům politickými činiteli a ministerstvem země-
dělství měly vliv na kvalitu, možno letos říci, že provádě-
jící technikové mají možnost na základě dokonalého
geonomickéhoprůzkumu a na základěvyšetřených držeb-
nostních a technicko-hospodářských poměrů upravova-
ného území vypracovati po stránce technické a "hospo-
dářské ten nejpříznivější návrh plánu budoucího země-
dělského rozvoje obce. Jako příklad je možno uvést řadu
obcí z bratislavského kraje, kde loni byly provedeny
HTÚP, ale bez geonomického průzkumu a bez jakých-
koliv velkorysejších úprav kat. území (vyřešení společ-
ných zařízení JRD, sítě nových cest, vyrovnání kat.
hranic) a kde letos se provádí HTÚP znovu důkladně
na podkladě geonomického a technicko-hospodářského
průzkumu upravovaného území. Toto je jedna z příčin,
proč na Slovensku letos přistoupili k· rozsáhlejšímu dů-
kladnému provádění HTÚP. Druhou příčinou, proč
jsou zde prováděny HTÚP ve větší míře než u nás,
třeba v brněnském kraji, je ta okolnost, že je potřebí, aby
už konečně byla pořízena přesná bilance skutečné držby
půdy a to jak socialistického, tak i soukromého sektoru.
Neboť situace po této stránce je zde velmi odlišná od
poměrů v Cechách. Zatím co v Cechách pro přesné
zjištění toho, kdo kolik obdělává nebo má obdělávat
půdy, stačí podívat se do operátu pozemkového katastru,
není tomu tak na Slovensku. Zde v některých oblastech
(jižní Slovensko), jak pisatel měl příležitost konkretně
zjistit, nebyl pozemkový katastr po mnoho let doplňován
neustálými změnami v pozemkové držbě, takže není
divu, že pak nastal stav, že údaje pozemkového katastru
neodpovídají skutečnosti a že tudíž na př. plánování
zemědělské výroby je odkázáno pak jen na to, co jednot-
liví zemědělci přihlásí. Proto není divu, že. ani mnohá
JRD a hospodářství CSSM nevědí, kolik půdy obdělávají
nebo mají obdělávat. Proto vyšetření skutečné držby
je jednou z prvních a obtížných prací HTÚP. J>odkIadem
pro zjištění skutečné držby jsou kromě údajů pozem-
kového katastru tak zvané A-februáry (závodové listy)
a údaje stran. Vzhledem k tomu, že dále při této práci
je nutno postupovati velmi opatrně a důkladně, zejména
pokud jde o tak zvanou přespolní držbu, neboť je nutno
vyšetřit každého účastníka, kolik má kde půdy, dopo-
ručuji postupovati tak, že podle čísel domů-sestavených
účastníků je nutno nejprve si pořídit výpis ze závodových
listů a pak tyto údaje po výslechu jednotlivých stran
a po případě po porovnání s údaji v pozemkovém
katastru vzíti jako základ pro úpravu. Tak je dána zá-
ruka, že budou vyšetřeni všichni účastníci a že se nestane
ten nepříjemný případ, že po vypracování plánu a třeba
i po vytyčení pozemků se pajednou přihlásí někdo s tím,
že mu pozemek nebyl vytyčen. Třetí příčinou; proč
přistoupili na Slovensku k rozsáhlejšímu provádění
HTÚP je snaha, udělati vzhledem k rozvíjejícím se JRD·
a ČSŠM pořádek v tak zvané přespolní držbě. Nikde

snad není tak roztroušena pozemková držba jednotlivců
po cizích katastrech, jako je tomu na jižním Slovensku.
Je přirozené, že toto je na překážku tam, kde zemědělci
se rozhodli vstoupiti se svými pozemky do JRD, neboť
v tom případě buď je nuceno JRD tyto pozemky obdě-
lávati v cizích katastrech, anebo jsou nuceni jednotliví
zemědělci i nadále tyto pozemky jednotlivě obhospoda-
řovati. Stejně je tomu tak i s pozemky CSŠM, které
státní statky získalybuď konfiskacíanebo z výkupu podle
zákona čís. 46í48 Sb. Proto dalším významnym úkolem
pJ;ováděných HTÚP je odstranít tak zvanou přespolní
držbu a pozemky JRD a CSŠM arondovati tak, aby
po stránce provozně ekonomické vznikly po HTÚP
ucelené výrobní jednotky. Jako příklad z praxe uvádím
obec Rastice, okr. Samorín, kde úprava přespolní držby
se týkala asi 119 ha v 10 cizích katastrech a kde po pro-
vedené HTÚP nemá žádný jak z místních, tak i z cizích
účastníků v obhospodařování tak zvané přespolní
pozemky a kde současně s řešením přespolní držby byly
arondovány pozemky JRD v ucelený komplex a vytvo-
řeno ucelené hospodářství ČSŠM Nový Trh o výměře
576ha. Pokud se týká průběhu katastrálních hranic,
nutno při řešení přespolní držby přihlížeti také k vy-
rovnání nežádoucích lomů a výběžků.
Další způsob prováděcí ~echnikyHTÚP (projektování

honů, osevních postupů, vytyčení ploch pro společná
zařízení JRD, vydělení záhumenek družstevníků a
pozemků nedružstevníků) je stejný jako loni, jen s tím
rozdílem, že se zde důsledně trvá na tom, aby soukromá
držba nedružstevníků byla i v přírodě vytyčena. Ze
zkušeností může pisatel .potvrditi, že tento způsob je
jedině správný. Rolník, jemuž byly jeho pozemky
v přírodě vytyčeny, ať již v honech, nebo mimo hony,
teprve pak může posoudit, co bude pro něho výhodnější.
Bude-li vydělené pozemky obhospodařovati sám, anebo
bude-li je obhospodařovati v rámci JRD společně.
Dosavadní praxe ukázala, že mnozí rolníci po převzetí
vytyčených pozemků se raději rozhodli pro vStup do
JRD a pro společnou práci v JRD, než zůstat i nadále
mimo JRD a pracovat na vytyčených pozemcích v hone~h
jednotlivě.

I Závěrem budiž mi ještě dovoleno dotknouti se jedné
z velmi důležitých věcí při provádění HTÚP. Je tó
podpora provádějících techníků místnímí, okresními a
i krajskými činiteli. Zezkušeností některých provádějících
techniků vychází najevo, že ne všude· se .provádějící
technikové setkávají se zájmem a podporou místních
a okresních činitelů. Zejména je nutno zaznamenati
malý zájem okresních činitelů a to i tak významného
činitele, jako je okresní agronom, nebo vedoucí družstev-
ního oddělehí IX. referátu. Vždyť přece nelze si před-
staviti okresního agronoma, či vedoucího družstevního
oddělení, aby tento již během provádění HTÚP se do
obce častěji nepřišel podívat, aby se mohl přesvědčit,
zda práce, j~kpo stránce politické, tak rodborné probíhají
dobře. 1'roto doporučuji, aby v prvé řadě okresní činitelé
častěji zajížděli do obcí, kde se HTÚP provádějí a zde
v součinnosti s provádějícími techniky a agronomy spo-
lečně se zasloužili o zdar· prováděného díla tak význam-
ného a důležitého pro budoucí rozvoj obce. Tak současně
bude splněna generální linie pro zemědělské pracovníky
daná na červnovém zasedání UVKSC, to jest obrátiti i na
vesnici všechnu pozornost strany k pracujícím masám
drobných a středních rolníků.
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Zlepšovací návrhy,· problémy a stanoviska
526.89 1: 1000 1: 2000 1: 4000 (431)

Návrh nového číslování .listů katastrální mapy.

Návrh jednotného souvislého číslování mapových
listu v triangulačním listu pro mapy měřítek

1 : 2000)1 : 1000 a 1 : 4000.

Označení mapových listů vyhotovených při novém
i původním měření v 'jednotné soustavě katastrální
(obecné knttlformní zobrazení kuželové), je prová-
děno podle ustanovení § 15 návodu A, 1. j. návodu
jak vykonhvati katastrální měřické práce pro obno-
vení pozemkového katastru novým katastrálním
řízením. Fodle tohoto návodu jednotlivé listy kata-
strální mapy se číslují celými arabskými čísly samo-
statně pro každé katastrální území počínajíc číslem
1 unej,severnější vrstvy a v této vrstvě u nejzápad-
nějšího s'oupce. Rozhodujícím činitelem pro ozna-
čení mapových listů čísly jest tedy průběh katastrál-
ní hranice.
Již podle výnosu bývalého zeměměřického odboru

ministerstva financí č. j. 62630-IIIj6a z roku 1942,
provádí se v nových katastrálních mapách souvislé
zobrazování předmětů měření bez zřetele na hranice
katastrálních území a jiných správních jednotek.
Císlování mapových listů zůstává však nadále vá-
záno na katastrální hranice a tak mapový list jest
označen tolika čísly a příslušnými názvy, kolik částí
klJ,ta.'ltrálních území na mapovém listě jest zobra-
zeno. •
Při novém měření, často až po výpočtu souřadnic

polygonové sítě a někdy až po zobrazení katastrální
hranice, je zřejmé, že ku př. část katastrálního
území zasahuje vně sekčního rámce. Tím, že část
území nečekaně zasáhne do sousedního sekčního
listu, je porušen systém označení všech následují-
cich mapových listů.
Katastrální hranice v současné době musí být

v důsledku změn nastalých velkými stavbami socia-
lismu a hospOdářsko-technickými úpravami půdy
velmi často přizpůsobovány přirozeným rozhraničo-
vacfm čarám a tak při změnách katastrálních hranic
muže být porušeno číslování mapových listů ve všech
změnou dotčených územích. Vzpomínám, že solivar
v. Prešově před změnou· katastrálních hranic byl na
7 katastrálních územích.
V poslední době provádí se nové měření jen na

částech katastrálních území pro stavební obvody
a místní tratě. V častýoh případech je nutné pro-
vésti situační i výškové měření na části území ve
výměře jen několika desítek hektarů. Bylo by žá-
doucí, aby i malá zaměřovaná území byla připojena
na jednotnou trigonometrickou síť katastrální a ma-
pové listy byly j~dnotně označeny.
Důsledkem zavedení souvislého zoibrazování mělo

by proto být i souvislé číslování mapových listů.
Proto navrhuji očíslovati sekční listy ve vrstvách
a sloupcfch v trfangulačním listu pro měřítko
1 : 2000. Císla mapových listů v měřítku
1 : 1000 případně 1 : 500 poddělit podle ustanovení
§ 15 odst. 3 Návodu A (obrazec č. 8 příloh). Pro
mapový list 1 : 4000 použít označení všech čtyř listů
mapy 1 : 2000.

Na přiklad:
Označení listu 1 : 2000 . 6-8 Čelákovice

7-9 Č l'k .-3- ea OVlce
Nehvizdy

Označení listu 1 : 4000 ... 45-67 Sedlčánky,
Celákovice, Káraný.

Vzhledem k rozloze triangulačuího listu, nevys-
kytnou sev jednom katastrálním území dva mapové
listy téhož omačenÍ. Triangulační list jest patrný
ze souřadnic uvedených v záhlaví mapového listu.

Ing. Ant. Trpka.

526.89 1 : 1000 1 : 2'000 1 : 4000 (437)

Poznámky k návrhu nového ěíslování listů
katastrální mapy.

Návrh jednotného souvislého číslování mapových
listů v triangulačním listu pro mapy měřítek
1 : 2000, 1 : 1000 a 1 : 4000 úzce· souvisí s otázkou,
zda je účelné dnes, tam, kde by se ukázala vhodnost
použít měřítko 1 : 4000, které se již blíží měřítku
1 : 5000, použít tohoto měřítka.
Bude jistě na místě, když tam, kde to bude možné

a účelné, použít pro nové měření místo měřítka
1 : 4000 měřítko 1 : 5000, jehož jeden mapový list
zobrazuje totéž území jako list v měřítku 1 : 4000.

A v důsledku toho vnucuje se myšlenka, zda by
nebylo vhodnější navrhovat jednotný způsob číslo·
vání mapových listů vycházejíc přitom z jednotného
označení Státní mapy 1 : 5000 a zachovati jednotu
v označení· sekCÍ v celé serii celostátních mapových
děl a jednotu v rozměrech s~kčních rámů.
Podkladem k novému číslování listů katastrálni

mapy, jež by měla být nazývána "Státní plán
1 : 500", by byl klad mapových listů Státní ma.py
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bylo v poslední době i meziresortně projednáno, se
s tímto názorem neztotožňuje. Je třeba, aby více odbor-
níků podalo své návrhy k jednoduššímu reálnému vy-
řešení tohoto problému. Redakční rada.

Ekonomický kruhový transportér

Zkušenosti s rámcovým papírovým transportérem o celo-
kruhovém výřezu s radiálním pravítkem z průhledné
hmoty a propichovaá jehlou.
Technickohospodářské plánování vyžaduje vedle za-

jištěné kvality zvýšení kvantity rozvíjením nových forem
výroby, které vedou k trvalému zvyšování produktivity
práce. Nové výrobní formy vyžadují užívání hospodár-
nýc.hzpůsobů práce a výrobních prostředků.
K rycWému zobrazování tachymetrických bodů k zho-

tovení situačních a výškových podkladů pro inženýrské
a architektonické projekty užíváme na pracovištích brněn-
ského STAVOPROJEKTU rámcového transportéru
s radiálním pravítkem a propichovací jeWou, .který
umožňuje přesné vyhodnocení pro běžnou praxi. VzWe-
dem k tomu, že při nastavování záměr dochází jen k tření
pravítka o transportér (otáčí se pravítko), originál se
nepoškozuje. Bodovývpich jeWouse vyWadípo skončení
práce na rubu plánu.

Pomůcka je složena z rámcové podložky čtverco~ého
tvaru s celokruhovým výřezem, na jehož obvodu je
provedeno úWové dělení,a z radiálního pravítka, které se
nasadí na jeWu, zapíchnutou do pólu (stanovisko).
Rovná deska z topolového dřeva, na níž je nutno plán
řádně upevnit, zaručuje stabilisaci a minimální poškození
středu. JeWu je nutno po přesném nastavení na střed
dobře zarazit těžítkem.
Nejvhodnější materiál pro transportér je papír, ježto

se na něm vyznačují tužkou směry pro orientaci. Po-
užíváme fotografických zvětšenin jemně a přesně děle-
ných průWedných transportérů. Fotografická emulse
chrání transportér před znečištěním a ani po dvouletém
používání se pravítkem téměř nepoškodila. Radiální pra-
vítko jest z pIŮWedné hmoty s přilepenou průWednou
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~stičkou, propíchnutou V počátku stupnice tak, aby
byl střed propichovací jehly v záměrné hraně pravítka.
Orientaci transportéru na stanovisku provedeme zpět-

ným protínáním. Při orientaci na dva body užijeme po-
mocně kolmých směrů. Kontrolu nastavení dají zpětně
prodloužené směry (kruhové průměry). Po nastavení
zatížíme transportér těžítkem, případně při menším
formátu originálu upevníme rýsováčky. Propichovací
jehlu řádně upevníme ve středu a nasadíme radiální
pravítko. Vynášíme jednotlivé body tím způsobem, že
vpichovací jehlu zapíchneme na zaměřený směť, při-
razíme pravítko záměrnou hranou k jehle, přitlačíme
pravítko k podložce a pak vpíchneme jehlou bod. Od-
sunutí radiálního pravítka umožňuje popis bodů během
vynášení a v případě nutnosti snětí pravítka (jehla je
bez hlavičky) dovoluje zobrazení bodů i v nejbližŠím
okolí stanoviska a spojení všech bodů v situaci.
Zkouška přesnosti zobrazení byla provedena porov-

náním hodnot pravoúhlých souřadnic velmi pečlivě
zjištěných graficky a potom analYticky vypočtených na-
mátkou zvolených deseti bodů z jednoho namátkou
zvoleného stanoviska. Průměrná lineární odchylka byla
± 0,0365 m (na originálu vzhledem k měřítku 1 : 1000
šlo o hodnotu +0,0365 mm). Odchylky se pohybovaly

Rozdíly souřadnic a délkové odchylky bodů jsou uvedeny
v tabulce

Bod YP-yg Xp-Xg I Os

35 + 0,02 ~ 0,-04 ± 0.045
36 '± 0,00 + 0,01 ± 0,010
'37 - 0,02 + 0,01 ± 0,022
42 - 0,05 + 0,02 ± 0,054
44 - 0,07 - 0,01 ± 0,071
47 + 0,04 - 0,02 ± 0,045
53 + 0,04 ± 0,00 ± 0,040
54 - 0,02 - 0,05 ± 0,054
55 + 0;01 + 0,01 ± 0,014
62 + 0,01 + 0,00 ± 0,010

[OsJ = ± O0365
10 '

od ± 0,971 m do ± 0,010 m. Porovnáním tří délek
velmi pečlivě odměřených a vypočtených ze souřadnic
byly zjištěny odchylky +0,12 m při vypočtené délce
78,62 ma -0,19 m při vypočtené délce 138,75 m (šlo
o spojnice bodů, vynesených z jednoho stanoviska) a
odchylka +0,07 m při vypočtené vzdálenosti 50,31 m
(šlo o koncové body, vynesené z různých stanovisek).
Body byly opět zvoleny namátkově. Při zkušební práci
o přesnosti užitého transportéru by ovšem nebyly body
v'olenynamátkou, nýbrž vynášení zkušebních bodů by
bylo, prováděno různou rychlostí, případně různými
~oov~. .
Uvedené odchylky jsou výsledky zkoušky vyhotove-

ného originálu situačního a výškového podkladu pro
zastavovaCÍ plán, při jehož zpracovávání bylo při dvou
pracovnících vpíchnuto jehlou: a popsáno tužkou
150 bodů za hodinu. Vysoký výkon při vynášení bodů
umožňuje hladké otáčení radiálního pravítka kolem jehly
a jednoduchá akomodace oka. Celokruhový výřez a
pn;uuedné pravítko dovolují sledovat situační a výškový
průběh všech bodů zaměřeného terénu již během vy-
nášeni a odstranit případné hrubé chyby v zápisníku
(zaměření a výpočet).
Pokud běží o vhodné úhlové dělení a rozměry trans-

portérů a měřítka, byly hodnoty uvedeny v článku
Ing. Ant. Prokeše "Kruhový transportér z plastické
hmoty", uveřejněném v čís. 2/1951 časopisu Země-
měřietvL Ing. Josef Vébr.
Poznámka: Průměrnou lineární odchylkou ±0,0365 je míněna

průměrná vzdálenost (odchylka); týká se tedy obou souřadníc.

526.911.6:526.5

Vyrovnávání trigonometrických a zhušťovacích
bodů bez přibližných jižníků

Zlepšovad návrh na výpočet bodů 5. řádu.

Pro získání odchylkového obrazce při vyrovnávání
trigonometrických bodů se uvádí většinou tento postup:
Po výpočtu přibližných souřadnic hledaného bodu P
ze dvou trojúhelníků se počítají z průměru nebo ze
zaokrouhlených souřadnic bodu P přibližné jižníky
a z rozdílů těchto a měřených jižníků se počítají hodnoty
pro sestrojení odchylkového obrazce. [1]
Utvořením průměru ze získaných souřadnic bodu P

se znemožňuje použití jižníků mezi danými body a
bodem hledaným a jsme nuceni počítati jižníky znovu.
Dále navržený způsob vyrovnávání trigonometrických

bodů 5. řádu toto odstraňuje. Způsob nejlépe znázorním
na příkladě. Centrický bod P je určen vpřed z bodů
A, B, C, D. Ještě před výpočtem přibližných souřadnic
se provede orientace na daných bodech. Z jižníků ZtlP a
ZBP (obr. 1) se vypočte souřadnice bodu PAB na mm.

- LiXBA + Li YBA . cotg ZAl-Li YBP = --~---'--~-----
cotgZAP - cotgZBP

Yp= YB +LiYBP

Xp = XB + Li YBP' cotgZBP

Výpočet možno provésti ve formuláři 211 SZKÚ.
O této methodě vyjde článek Dr Kučery. Výpočet je
stejně dlouhý jako dosavadní, způsob z úhlů.
Obdobně se vypočítá bod PCD z bodů CaD. (Pro

kontrolu možno počítati souřadnice z bodů A a D.)
Souřadnice obou bodů PAB a PCD se vynesou na mili-
metrový papír ve skutečné velikosti (obr. 2) a zakreslí
se z nich vycházející směry podle vypočtených jižníků.
Stačí zakresliti směry i podle triangulačního listu nebo
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observačního plánu. Tfm dostaneme odchylkový obrazec
bez obtížného počítání přibližných jižníků a koeficientů!

Získávati vyrovnané souřadnice na milimetry není
třeba. Souřadnice vyrovnaného bodu se udávají na cm.
Vyrovnanou souřadnicí je tedy jen jeden z rohů centi-
metrové sítě. Protože nynější složky budující podřobnou
triangulaci používají velice přesného teodolitu Wild T3,
vycházejí odchylkové obrazce velmi malé. Proto stačí
vždy voliti jen jeden roh centimetrové sítě nejbližší
těžišti s ohledem na délku stran. Graficky vyrovnaná
souřadnice může býti odlišná vlivem zaokrouhlování
o I cm od hodnoty počítané, ale prakticky je s ní shodná.
Příklad uvedený na obr. 2 je jedním z "velkých" od-
chylkovýchobrazců. Většinou jsou však podstatně menší.
V odborné literatuře je uvedena přesnost ± I cm za
méně příznivých okolností. [2] V rakouském a německém
operátě se provádějí grafická vyrovnání pro' usnadnění
práce na zvláštním tiskopise (milimetrový papír s·úhlo-
měrnou stupnicí). [3],[4] .

Při 5 neb 6 určovacích směrech se vypočtou další
přibližné -souřadnicepro konstrukci (příp. pro kontrolu)
dalších stran odchylkového obrazce. Mají-li body menší
excentricitu, vynese se určovaný bod do triangulačního
listu podle směrů a centrační změny se provedou graficky .
jako dosud. Při větších excentricitách bude nutno počítati
předběžně přibližné souřadnice a strany.

Tento způsob pro protínání vpřed se dá aplikovati i na
protínáni kombinované. Ale nenavrhuji ho. Doporučuji
postup obdobný, jako počítala jedna složka provádějící
triangulaci v r. 1950 při výpočtu 5. řádu. Pro výpočet
používala většinou jen směrů vnějších. Směry vnitřní
byly použity pro kontrolu vyrovnané souřadnice nebo
pro další určování bodů z právě vyrovnaného bodu.

Navrhuji použíti tohoto způsobu i pro zhušťovací
bodyazvláště pro ty body, které je nutno přesněji určiti
(na pf. pro důlní podniky a p.). V případě, že by zas
některá složka budující podrobnou triangulaci opustila
vyrovnávání trig. bodů 5. ř. pomocí methody nejmenších
čtverců, je navrhovaný způsob daleko lepší, než průměr
ze všech trojúhelníků.

Navržený způsob používá současně všech orientačních
směrů a je v tomto směru rovnocenný s dosavadním

způsobem. Při výpočtu průměrem ze všech trojúhelníků
vstupují do výpočtů úhly trojúhelníků a je tedy větší
počet orientačních směrů měřen zbytečně. Výpočtem
pruměrů ze všech trojúhelníků se konečná souřadnice
v nepříznívém případě nedostane ani do odchylkového
obrazce.

I· při methodě nejmenších čtverců, při menších od-
chylkových obrazcích se stává, že zaokrouhlováním na
cm vychází vyrovnaná. souřadnice mimo odchylkový
obrazec, čímž celý pracný výpočet je zcela zbytečný.
Grafický způsob ukazuje, že odchylkové obrazce jsou
v 5. řádě většinou malé a že proto není početní způsob
methodou nejmenších čtverců v 5. řádě nutný.

Za bývalého Rakousko-Uherska používaná grafická
methoda byla jen odhadem. Nesestavuje vůbec odchyl-
kový obrazec. Tato methoda přirozeně vyžadovala
zkušené lidi. Nemá nic společného s grafickou methódou
popsanou v Počtářství prof. Dr Fialy. [5] Před r. 1918
(na př. triangulace Ceského Brodu) se začalo používati
grafického vyrovnání methodou ředitele Engela. [6] Tato
methoda zase používala jak přibližných jižníků, tak
i koeficientů a, b a jejich sum a složitého kreslení, a proto
nebyla rychlejší ani spolehlivější než početní způsob.
Proto se v ČSR po r.1918neujal grafický způsob
z důvodu výše popsaného nešťastného vývoje v býv,
Rakousku. Dnes po zdokonalení graf. vyrovnání je
situace jiná.

Pokud je mi známo, používá se grafické vyrovnání
v Německu, Švýcarsku, Francii, Rakousku, Maďarsku
a je značně zdokonaleno.

Přednosti navrženého způsobu:
I. I s kontrolním výpočtem souřadnic je kratší

o 6 normohodin proti dosavadnímu způsobu.
2. Počítá se z měřených jižníků, na základě orientace.

Chyba v měřeném směru základny trojúhelníka ne-
vstupuje plnou hodnotou do výpočtu jako u průměru ze
všech trojúhelníků.

3. Není nutné míti zaměřenu základnu trojúhelníka
(mŮŽebýti jednostranná).

4. Grafický způsob názorně ukáže chybné směry. oeb
chyby ve výpočtu.

Nevýhody:
Při velkých centračních změnách je nutné předběžné

počítání přibližné souřadnice a stran. V 5. řádu se.
tento případ málo vyskytuje.

Pro krátkost článku nejsou uvedeny různé kOJ.P.binaée,
na př. směr měřený jen vnítřně a pod.

Ing. Forman VI.

Prameny:
[1] F. G. Gausz: Die trigonometrischen und polygono-

metrischen Rechnungen in, der Feldmesskunst,
Halle 1906.

[2] J ordan":Eggert: Handbuch der VermessungsklJnde,
II. Band, 1 H. B, 9 vy:d., Stuttgatt 1939.

[3] Francouzské a německé tiskopisy pro graf. vyrovnání
bodů.

[4] Instruktion zur Ausfiihrung der trigonometrischen
und polygonometrischen Vermessungen, Wien .1904.

[5] Fiala: Geodetické počtářství, II. běh, Praha 1930.
[6] Výpočetní zpráva podrobné triangulace Ces. Brodu

v ústředním archivu Státního zeměměř. a kart. ústavu.
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Literární

Světové míry a váhy. S 28 převodními tabulkami, se
seznamem zkratek světových měr, vah a měn a s přeWedem
měnových jednotek. 150 str., čet. tab., lit. 35, 1951, Praha,
Prům. vyd., knižnice zahr. obch. ř. II, sv. 03.
Kniha obsahuje: Míry, váhy a měny celého světa a má slou-

žiti jako pomůcka v prvé řadě osobám, které se zabývají mezi-
národním obchodem. Pro zeměměřiče a jiné techniky je kniha
nejen zajimavá, ale též velmi potřebná, zejména pro svoji prvou
podstatnou část, t. j. abecední sestavení všech zemí světa
s vyznačením měr a vah v nich užívaných. Míry jsou rozlišovány
na délkové, plošné a prostorové (duté, objemové, obilní, vinné,
miryna olej a pod.). Kromě měr metrického systému jsou uve-
deny í starší dosud užívané míry jednotlivých zemí. Pro míry
užívané na území našeho státu kniha obsahuje: Metrické míry,
označení násobků a zlomků měrových jednotek, převod korců
(strychů) a měřic na ary a hektary, srovnání plošných měr
(inl, a, ha, čtvero sáh, jitro, kotec, měřice), zkratky a značky
měr a pod. Kromě přeWedu světových měr a vah podle jednot-
livých zemí je v knize také abecední seznam světových měr a vah
(str. 65-157), různé převodní tabulky měr, vah a měn celého
světa; dále jsou v knize uvedeny tiskařské míry, váhy pro drahé
kovy, technické, fysikální a elektrotechnické jednotky, rozměry
formátů papírů a j. pod. Pro zeměměřiče, studujícího cizí od-
bornou literaturu, je kniha velmi cennou pomůckou,. Pro její
obsáWost a odborné přeWedné zpracování obšírné látky lze
knihu co nejvřeleji doporučiti. Ing. Dr F. Mašek

526.89 : 016(437.1/:3) Roubík F.
Soupis map českých zemi. Svazek I. Přehled vývoje

kartografického zobrazení Cech - celkové mapy Cech
mapy krajů v Cechách- mapy zemí koruny české - historické
mapy českých zemi. 307 str., 20· fot., lit. 342, 1952, Praha,
St'":nakladatelství učebnic.

Kníha obsahuje úvod (7 stran), přeWed vývoje kartografic-
kého zobrazení Cech (70 stran),~soupis a stručný popis 1.402ma-
pových děl (182 stran), literaturu ke kartografii Cech (16 stran),
a. rejstřík věcný, místní a osobní (20 stran) a 20 mapových
obrazli:.

Přehled vývoje kartografie začíná zakladatelem matematic-
kého zeměpisu Hipparchem z Nikaie (180-125 př. Kr.)
a Claudiem Ptolemaiosem (87-150 po Kr.) a končí díly dnešní
zeměměřické a kartografické techniky. Vytyčuje období, v nichž
kartografie opouštěla nepřesné základy kresličské a odhadovací
způsoby "li la vue" a začala využívat přesné výsledky země-
měřických prací a matematicko-geodetické sítě pevných bodů.
Kromě vyhotovovatelů map a map samých zaznamenává
přeWed četné měřické pomůcky a přístroje k měření vzdáleností
a úhlů, I!ll př. Jakubovu hůl, provazec, kompas a jiná "instru-
menta mathematica", všímá si jakosti mapového materiálu
a vodních značek papíru (filigránů), výzdoby map (parerga),
způsobů reprodukce map a soustředění výroby map v karto-
grafických a reprodukčních "oficíná,ch" a j. Zeměměřiče zaujme
neméně, že již v 15. stol. byli zeměměřiči vybíráni pro budování
základů a zhotovování map, zmínka o instituci úředních zem- _
ských měřičů, jako orgánů desk zemských, výsledky země-
měřických prací pro kartografické účely a j. To vše je v přehledu
sice stručně, ale velmi výstižně uvedeno.

"V soupisu map je stručný popis každé mapy a údaj o místu
jejiho uložení. Tim nám tato dosud velmi postrádanápomůcka
poskytuje přeWed o zachovaných a dosažitelných dílech,
která jsou však rozptýlena v různých archivech a museích
a do~once i v soukromém držení. Nejen zeměměřič-kartograf
a historik uvítá tuto práci, ale i všichni plánovatelé, technici
a i jiní, protože soupis map ukazuje nám vše, co v různých
dobách bylo mapově a tim dokumentárně zjišťováno a zajišťo-
váno. Nejsou' tam tudíž jen mapy místopisné a mapy mate-
matického, fysického a biogeografického zeměpisu, ale jsou tam
i mapy' zobrazující takřka veškerou lidskou činnost, na př.
mapy průmyslu, nerostného bohatství, geologické, monta-
nistické, obchodní, dopravní, turistické, finanční, územních
správních jednotek, zdravotnické (balneologické), sociologické,

hlídka
školské a lidovýchovné a j. Z hospodářsko-zemědělských
lze uvést na př. mapy geonomické, geognostické, meterologické,
klimatologické, hydrografické, družstevní, plemenné, mapy
porostů a jiných kultur a jiné mapy zemědělsko-produkční.
Podle způsobu zhotovení jsou tam mapy stolové, polygonální,
fotogrametrické atd., a podle způsobu vyznačování výškových
rozdílů, mapy nivelační, vrstevnicové, šrafované, hypso-
metrické, panoramatické, plastické a j.
Kniha se stane jistě vzácnou pomůckou všech, kteří přicházejí

s mapami do styku, a to pomůckou jak pro zjišťování, hodnocení,
třídění, registraci a kartotekování map, tak i pro jejich studíum
s různých hledísek zeměměřičem-kartografem, historíkem,
vlastivědcem, národohospodářem, plánovatelem a jinými.
Soupis zobrazení českých zemí přispěje v nemalé míře takovému
studiu, poněvadž kromě menších studií a kartografických
přehledů nebylo dosud pro naše státní území žádné tak souhrnné
dílo vydáno. Proč se tak nestalo, i když snahy a potřeba soupisu
byly prokázány již v dřívějších dobách, lze snadno vysvětlit.
Byla to jednak roztříštěnost mapového materiálu nejen na
území naší republiky, ale i v cizině, a jednak potřeba znalosti
vědních fondů z různých oborů, již vyžaduje studium a zjišťo-
vání mapového materiálu. Roztříštěnost mapového materiálu
moWa býti překonána dlouhodobou vytrvalou prací a neutucha-
jícím zájmem, obtíže při studiu tohoto materiálu mohly býti
však překonány jedině autorem knihy, t. j. osobou, která kromě
historie, vlastivědy a kartografie ovládá i technicko-země-
měřické základy pro budování map a hospodářské, sociální,
kulturní, politicko-správní a j. poměry různých dob, jež vedly
k vyhotovování map našeho území. Veškeré tyto a i jiné p,řed-
poklady prokáZal autor knihy, který je ředitelem Státniho
historického ústavu v Praze, mnohonásobně nejen svými spisy
historickými, vlastivědnými, národohospodářskými a politicko-
správními, ale také svými spisy hospodářsko- technickými,
jako jsou na př. jeho práce o budování pozemkových katastrů,
o komunikacích, o vodních stavbách (rybníCích) na našem
území a j. pod. Knihu lze proto co nejvřeleji doporučiti všem
technikům, zejména pak plánovatelům a zeměrrtěřickým inže-
nýrům, kteří jistě přijmou stejně vřele toto velké kartografické
popísné dílo jako přijali dílo prof. Dr Bohma "Matematická
kartografie" z loňského roku, recensované v č. 1/52 "Země-
měřictví" prof. Dr Fialou, a to i proto, že autor knihy podle
soupisu literatury ke své knize čerpá takřka z veškerých dosud
vyšlých kartografických prací zeměměřických inženýrů.

Ing. Dr. F. Mašek

526.89 : 550.38 (437) ,,1949,5" Bouška J.
Vykutil J.

Mapa isogon CSR pro epochu '1949,5. 13 str.; I tab.,
I map. příl., lit. 21,1950, Praha, SÚGVZÚ.
V krásně upravené a representativní publikaci podávají

autoři výsledek nového magnetického mapování v západní části
CSR, které spojeno se starším magnetickým měřením na
Slovensku poskytlo podklad pro sestrojení připojené mapy
isogon. Průběh isogOn na Slovensku je proto nutné pokládati
za přibližný.
Autoři se stručně zmiňují o použitých přístrojích a o způsobu

.měření a redukce naměřených hodnot magnetické deklin<lce
na epochu 1949,5 pro niž je sestavena mapa isogon. Následuje
seznam p~užité literatury a tabulka hodnot magnetických
deklinací CSR. Textová část je uzavřena ruským résumé.
Průběh isogon je zakreslen v mapě I: 1 000 000, jejíž

zeměpisná náplň je slabě natištěna. Průběh isopor, t. j. čar
stejných ročních změn magnetické deklinace, je znázorněn
v malé mapce v měřítku 1 : 6 500 000.
Textová část i mapa jsou vytištěny na dobrém papíru a'způ-

sobem zpracování i vědeckou náplní se důstojně zařadí do
mezínárodní geofysíkální literatury. Mapa isogon bude nejen
podkladem při řešení četných praktických úkolů, ale vyvolá i dá
podnět k další výzkumné práci. Byly zjíštěny některé zvlášt-
nosti, které by měly být prozkoumány tak, jako byla svého času
na návrh Leninův vyšetřována kurská magnetická úchylka.

Dr Lukeš
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Normativní hlídka
Sbirka oběžniků pro KNV

Zhospodárněni některých zeměměi'ických praci :- změny
a doplňky Návodu A. .

(Sešit 16/1952, poř. č.179.)

Požadavky kladené v současné době na mapová díla velkých
měřítek, zejména pokud jde o trojrozměrnost map a jejich
urychlené výrobní tempo, vyvolávají nutně potřebu zhospodár-
nění příslušných prací měřických, zobrazovacích a výpočetních.
Opodstatnění této potřeby je zřejmé í ze zlepšovacích návrhů,
zasílaných zeměměřickými pracovníky z jednotlívých pracovišť.
K realisování požadavků na zhospodárnění zeměměřických

prací ve spojení se zlepšovacímí návrhy bylo třeba pozměnit
a doplnit některá ustanovení Návodu A pro vykonávání země-
měřických prací.

Poněvadž požadavek trojrozměrnosti i u map velkých mě-
řítek samozřejmě vyžaduje, aby již při mapování byl polohopis
a výškopis uvažován jako jeden celek, je .třeba určovat také při
měření k zjišťování polohy polygonových bodů vedle prvků
polohopisných současně i prvky výškopisné.
Účelnější změna v číslování bodů určených protináním

(zhušťovacích) zavedená oběžníkem ministerstva techniky, poř.
č. 565/1950 Sb. ob. pro KNV vyvolala i změnu v dosavadním
způsobu číslování polygonových bodů, které napříště budou
číslovány ihned po jejich vytyčení, počínajíc jedničkou v každém
katastrálním území.
Význam pevných měfických bodů pro soustavné mapováni

vyžaduje, abymi"stopisy pro body protínáním (zhušťovací) byly
vyhotovovány vždy, a pro body polygonové nejen jako dosud
při zvláštních způsobech stabilisace (na př. body stabilisované
trubkami v ulicích, znaky hluboko pod zemí, drenážními trub-
kami v polních tratích a pod.) ale také v polních tratích, kde
došlo jen k zaměření společných zařízení a hranic tratí (honů)
nebo všude tam~kde nedojde hned po stabilisaci k podrobnému
měření.
Z důvodů účelnosti se při měření methodou polární za polní

náčn použije náčrt potřebný pro místní šetření \iyhotovený
zpravidla v měřítku 1: 1000 nebo 1: 2000 na papíru téže
jakosti a stejných rozměrů jako polní náčn pří použití methody
polygonové. Tento polní náčn se doplní zákresem polohy pev-
ných bodů a při pochůzce katastrální komise také čísly bodů
podrobného měření. Souvislost protokolů o místním šetření
s polními náčny se zajistí vyznačením čísel příslušných polních
náčnů na protokolech o místním šetření.
Výpočet souřadnic bodu na kolmici k šikmému rayonu nebo

na kolmici k rayonu při měření methodou polární se pomocí
jižníků provádí zkráceně a hospodárněji (bez výpočtu souřadnic
paty kolmice) v tiskopise "Výpočet souřadnic bodů polygono-
vých pořadů".
Výše uvedenými změnami nebo doplňky jsou dotčeny § § 94,

97, 98, 99, 158 a 259 Návodu A.
Konečná úprava Návodu A v duchu .potřeb kladených dnes

na obsah mapy si však vyžádá některé další změny po případě
doplňky.

Pověi'ovánizeměměfickými úkony

Jak jsme slíbili ve 4. čísle časopísu, podáváme zprávu o dalších
pověřeních zeměměřickýmí úkony. Za názvem pověřeného
orgánu nebo podníku uvádíme v závorce: 1) působnost,
2) územní platnost, 3) oprávněné osoby, 4) číslo výnosu mi-
nisterstva stavebního průmyslu, 5) částka Úředního listu,
v něm'Žbylo pověření uveřejněno.
Pověření dále získaly:
1. Jáchymovské doly, národní po.dnik v Jáchymově

[1)jen pro vlastní potřebu, 2) území krajů českých, 3) Ing. Ja-
roslav Matoulek, Ing. Otto Císař, Ing. Zdeněk Kučera,
4) 1730/10, 1730/54, 1730/91-Měř. 2-1952,5) Úř.I. č. 25/1952,
36/1952, 49/1952)

2. Transporta, národní podnik v Chrudimi [1) jen
pro vlastní potřebu, 2) území krajů českých, 3) Josef Barták,
4) 1730/24-Měř. 2-1952, 5) Úř. 1. č. 30/1952.]

3. Pragocement, národní podnik v Radotíně [1) jen
pro vlastní potřebu podniku a podniku Králodvorské cemen-
tárny, 2) území kraje Pražského, 3) Ing. Jindřich Exler, 4)
1730/36-Měř. 2-1952, 5) Úř.~. č. 34/1952.]

4. Energoprojekt, národní podnik v Praze [1) jen
pro vlastní potřebu a potřebu Energostavu, národního podniku
v Praze, 2) území celého státu, 3) Ing. Vladimír Krupka
a Ing. Josef Chrpa, 4) 1730/48, 1730/78-Měř. 2-1952, 5) Úř. 1.
č. 31/1952, 50/1952]

5. Dopravní podniky města Brna, komunální
podnik v Brně [1) jen pro vlastní potřebu, 2) území kraje
Brněnského, 3) Ing. Jan Vrba, 4) 1730/30-Měř. 2-1952, 5) Úř. 1.
č. 34/1952.]
6. Zemědělský stavební závod v Sumperku, ná-

rodní podnik v Sumperku [1) jen pro vlastní potřebu,
2) území kraje Olomouckého, 3) Ing. Karel Benda, 4) 1730/42-
Měř. 2-1952, 5) Úř. 1. č. 34/1952.]
7. Pražská vodohospodářská služ.ba ÚNV hl. města

Prahy-Vodárny v Praze [1) jen pro vlasmí potřebu, 2)území
kraje Pražského, 3) Ing. Karel Fric, 4) 1730/44-Měř. 2-1952,
5) Úř. 1. č. 36/1952.]

8. Hnědouhelné doly a briketárny, národní podnik,
revírní ředitelství v Sokolově [1) jen pro vlastní potřebu
a potřebu všech podniků v revíru Sokolovském, podřízených
pověřenému podniku. ve věcech zeměměřických jako revírnímu
ředitelství, 2) území kraje Karlovarského, 3) Ing. Miloš. Kolář,
4) 1730/45-Měř 2-1952,5) Úř. 1. č. 36/1952.]

9. Dopravní podniky hlavniho města Prahy, ko-
munální podnik v Praze [1) jen pro vlastní potřebu,
2) území kraje Pražského, 3) Ing. František Voldán, 4) 1730/60-
Měř. 2-1952, 5)49/1952]
10.Výstavba Ostravsko-karvinských dolů, národní

podnik v Ostravě [1) jen pro vlastní potřebu, 2) území kraje
Ostravského, 3) Ing. Vladimír Dohnal, 4) 1730/83-Měř.
2-1952, 5)49/1952]
11. Středočeské rudné doly, národní podnik v Pří-

brami (1) jen pro· vlastní potřebu, 2) území kraje Pražského,
Plzeňského a Ceskobudějovického, 3) Ing. Jiří Fiedler, 4) 17301
78-Měř. 2-1952, 5) Úř. 1. č. 44/1952]

12. Ústav pro průzkum a těžbu keramických su-
rovin v Brně [1) jen pro vlastní potřebu, 2) území celého
státu, 3) Ing. Bohumil Vltavský, 4) 1730/81-Měř. 2-1952,
5) Úř. 1. č. 45/1952]

13. Delta, národní podnik v Praze [1) jen pro vlastní
potřebu, 2) území celého státu, 3) Ing. Ceněk Kruml, 4) 1730/90-
Měř. 2-1952, 5) Úř. 1. č. 62/1952]

14. Konstruktiva, národní podnik v Praze [1) jen
pro vlastní potřebu, 2) území celého státu, 3) Ing. František
Vozka a Ing. Jan Leixner,4) 059.1-3-Měř. 2-1952, 5) Úř. 1.
č. 62/1952]

15. Caloria, národní podnik v Příbrami [1) jen pro
vlastní potřebu, 2) území krajů českých, 3) Ing. KarelHořejši,
4) 059.1-5-Měř. 2-1952, 5) Úř. 1. č. 62/1952]
16; Papcel-opravny, národní podnik v Litovli (1)

jen pro vlastní potřebu, 2) území krajů českých, 3) Ing. Evžen
Grebenovský, 4) 059.1-2-Měř. 2-1952, 5) Uř. 1. č. 62/1952]

17. Stavební podnik hlavního města Prahy, ko~
munální podnik v Praze [1) jen pro vlastní potřebu,
2) území kraje Pražského, 3) Ing. Ladislav Janoušek, Ing. Me-
thoděj Matoušek, Ing. Jaroslav Skorkovský a Ing. František
Kvis, 4) 059.2~2-Měř. 2-1952, 5) Úř. 1. č. 62/1952]
18. Kombinát Severočeských uhelných dolů

v Mostě [1) jen pro vlastní potřebu, 2) území kraje Ústeckého
a Karlovarského, 3) Ing. Raimund Svoboda, 4) 059.1-1-Měř.
2-1952, 5) Úř. 1. č. 62/1952]
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Zeměměři ctvi
roč. 2/40 (1952) Č. 6

Rozmanitosti
Usnesení

první pracovní porady zlepšovatelů a novátorů veřejné země-
měřické a kartografické služby.'

Ministerstvo stavebního průmyslu sezvalo na dny 22. a
23. února 1952 do Prahy zlepšovatele a novátory veřejné země-
měřické a kartografické služby, aby jednak s nimi projednalo
dosavadní předložené zlepšovací návrhy a jednak aby usměrnilo
zlepšovací snahy tak, jak toho vyžaduje výstavba socialismu
v naší vlasti.
Porady se zúčastnilo 20 pozvaných soudruhů zlepšovatelů

a novátorů veřejné zeměměřické a kartografické služby téměř
ze všech českých krajů.
Porada byla nesena vesměs ve smyslu účinné pomoci sou-

časnému budovatelskému úsilí našeho lidu při výstavbě so-
cialismu.
V budoucnosti chceme zlepšovatelské snahy zaměřit tím

směrem, abychom vyřešili problém urychlené nápravy do-
savadních katastrálních map tak, aby byly obrazem skutečného
stavu v přírodě. Další zlepšovatelské snahy z~měříme na
urycWení a zhospodárnění práce spojené s vyhotovováním
mapového díla pro velké stavby socialismu, těžký průmysl,
vodní díla a výstavbu socialistij<:kýchsídlišť, a urychlené do-
končení prací na Státní mapě 1 : 5000 - odvozené.
Zlepšovací snahy musí být zaměřeny dále na úkol v nejkratší

době vybudovat celostátní mapové dílo Státní mapu 1 : 5000
(hospodářskou), jako obecnou mapu topografickou, která,
tak jako tomu je v Sovětském svazu, je jedním z předpokladů
úspěšného vybudování velkých staveb socialismu a komunismu.
Zkušenosti Sovětského svazu při výstavbě měst a ostatních

zařízení socialistické společnosti kráčející ke komunismu,
pokud jde o zeměměřictví a kartografii, mají blahodárný účinek
na vývoj našeho zeměměřietví a. ukazují nám jasnou cestu,
kterou se musíme ubírat, abychom se stali platnými budovateli.
Technicko-vědecká spolupráce představitelů naší zeměměřické
~lužby a zástupců Wavní správy geodesie a kartografie při Radě
ministrů SSSR, kteří u nás nedávno byli na návštěvě, pro-
jevuje se zvýšeným zájmem o geodetická mapová díla, která
buduje Sovětský svaz, jak tato díla udržuje a jak ochraňuje
zejména vybudované geodetické základy.
Opírajíc se o zkušenosti Sovětského svazu dochází porada

k závěru:
Udržování celostátního mapového díla, jako jsou katastrální

mapy a jejich včasná obnova reprodukcí, zachraňují našemu
hospodářství miliardové hodnoty. Toto soustavné mapové dílo
slouží všem složkám hospodářského života naší vlasti a na země-
měřičích rozmistěných na krajích a okresích záleží, jak toto dílo
uchováme, aby sloužilo budoucím generacím pro další rozvoj
technického podnikání, výstavbu socialistických zařízení a
socialisaci vesnice. Je proto. údržba mapových děl velkých
měřítek a s nimi souvisícího písemného operátu základním
úkolem zeměměřičů. Tomuto úkolu by měly být věnovány
všechny pracovní dny dnes již velmi prořídlých kádrů země-
měřických inženýrů a techniků, aby nenastaly dalším zanedbá-
váním tohoto jejich vlastního poslání na okresech nenahraditelné
hospodářské ztráty. Katastrální mapy byly v posledních letech
tak využívány a tak často používány, že Jltrpěly velké škody. Je
třeba věnovati těmto mapám a písemnému operátu péči, aby
moWy dál sloužit a být dál podkladem pro výstavbu socialismu
v naší vlasti.
Využití zlepšovatelského hnutí pro zvýšení výrobnosti v oboru

zeměměřictví a kartografie vyžaduje vytvoření takové organi-
sační formy, která by byla schopna uvést v život veškeré
zlepšovací návrhy jednotně, rycWe, hospodárně a mobilisačně.

St

Přehled kladu listů Státní mapy 1 : 5000

v měřítku 1 : 750.000 dalo ministerstvo stavebního průmyslu
vyhotovit v SZKÚ. PřeWed je vytištěn v 1. listě pro celou ČSR.
Správní hranice (okresy a kraje) a písmo je černé, vodstvo
modré a síťkladu listů je fialová. Přehled je dopÍněn sítí triangu-

1ačních listů a vyznačením sítě speciálních a generálních map.
Je to vhodná pomůcka pro práce nadkrajové nebo práce celo-
státního významu. Cena tisku je 35 Kčs a lze jej objednati
u prodejny map SZKÚ v Praze.

Zemřel Dr h. c. H. Wild.
V krematoriu města Aarau byl 28. prosince 1951 zpopelněn

geniální konstruktér novodobých geodetických a fotogra-
metrických strojf! Dr h. c. Heinrich Wild. Narodíl se 15.listo-
padu 1877 a dožil se téměř 75 let. Jeho jméno a měřické stroje,
zejména theodolity, zná každý zeměměřický inženýr. H.Wild byl
zeměměřičem a o stroje a měřické methody projevoval živý
zájem už v mládí. Když mu bylo 15 let, vstoupil do učení
k jednomu inženýrovi, opatřil si malý úWoměrný přístroj
a prováděl s ním samostatně měřické práce. Později navštěvoval
školu pro vzdělání geometrf! ve Winterthuru a po jejím absol-
vování v r. 1899 se stal praktikantem u Landestoppgraphie
v Bernu. Brzy na sebe upozornil pozoruhodnými schopnostmi
měřickými a konstruktérskými a proto již za rok byl jmenován
inženýrem a postupně mu svěřovány dť1ležitéa obtížnější úkoly.
Činně pf!so,biljako topograf a prováděl větší práce triangulační
a nivelisačnf. Při měřické praxi v těžkém horském terénu
poznával četné nevýhody a nedostatky tehdejších měřických
strojf!. Snažil se proto konstruovat nové, lepší a výkonnější
měřické stroje.
V roce 1907 odešel z Landestopographie a nastoupil v Zeisso-

vých závodech v Jeně, kde po 13 let vedl oddělení "Geo",
zabývající se konstrukcí a výrobou geodetických strojf!. Z té
doby pocházejí jeho měřické dalekoWedy s vnitřním zaostřo-
váním, hranolový systém ke koincidenčnímu pozorování libely,
válcové osy měřických strojf!, nivelační stroje s planparalelní
skleněnou destičkou, invarové latě, stojany měřických strojf!
se zasouvacími nohami, kryté stavěcí šrouby a jiná zdokonalení
měřických strojf! a pomf!cek, která se nám dnes jeví už jako
samozřejmost.

Roku 1921 odešel H. Wild z Zeissových závodf!, vrátil se do
Švýcarska a v Heerbruggu založil závody jemné mechaniky
a optiky, které nesou jeho jméno. Konstruoval theodolity se
skleněnými kruhy a koincidenčním zpf!sobem odečítání, nové
nivelační stroje a přístroje pro pozemní a leteckou fotogra-
metrii, fototheodolity, měřické letecké komory, autograf a
speciální fotogrametrické' objektivy.
Zdokonalil dalekoWedy ,a některé přístroje astronomické

a řadu dosavadních měřických strojf! a pomůcek zlepšil po
stránce optické. Neobyčejně se zasloužilo pokroky v konstrukci
geodetických a fotogrametrických strojf! v posledních desíti-
letích a proto u příležitosti mezinárodního fotogrametrického
kongresu v Curychu mu byla na tamnější vysoké škole udělena
hodnost čestného doktora věd technických.
V roce 1932 Dr Wild vystoupil ze závodů, které před desíti

lety založil, usadil se zprvu v Curychu a od r. 1935 v Badenu,
kde pracoval jako samostatný a nezávislý konstruktér. Ne-
spokojil se s dřívějšími úspěchy, pokračoval ve svých vynálezech
a dále pracoval na nových konstrukcích geodetických strojf!.
Jejich výrobu svěřil moderně vybaveným závodf!m Kernovým
v Aarau. Aby se nóvé stroje moWy rozlišit od výrobkf! firmy
Wildovy byly označovány "Construktion Dr H. Wild". Jsou to
zejména dvojkruhové theodolity, autoredukční tacheometrický
theodolit, nové druhy stojanf! s naklánitelným talířem a triangu-
lační theodolit s čočkozrcadlovým dalekoWedem.
V posledním desítiletí se už Dr Wild geodesií nezabýval

a tuto zálibu přenechal svému staršímu synovi, konstruktéru
a vědeckému pracovníkovi optického oddělení Kernových
závodf!. - Na sklonku života se věnoval fntensivnímu studiu
pokrokf! dosažených v oblasti přírodních věd, zejména v bio-
logii a v zoologii. Byl tím velmi nadšen a při jednom rozhovoru
prohlásil, že kdyby ještě jednou moW být mladý, věnoval by se
jen tomuto studiu.
Znamenité a v praxi osvědčené konstrukce geodetických

a fotogrametrických strojf! vytvořily Dr H. Wildovf trvanlivý
pomník životního dila. Čest jeho práci a památce!

Doc. Dr J. Klobouček
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