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Kartografická kresba má několik úzce specialisovaných druhů, z nichž některé byly v poslední době aspoň
částečně mechanisovány. Mezi přístroje, které mechanisují kartografickou kresbu patří vtiskovací přístroje mapo-
vých značek. Je popsán vtiskovací přístroj mapových značek objektů a jeho použití. Přístroj je konstruován na
principu tisku s výšky a lze jím vtisknout mapové značky objektů a kultur a současně je řadit do předepsaného
tvaru.

Kresba kartografických děl patří mezi nejobtíž-
něj~í druhy přesné kresby, která vyžaduje nadání
a vytrvalý výcvik. Pro svoji obtížnost je kartogra-
fická kresba specialisována na kresbu polohopisu,
vrstevnic a stínováni topografické plochy.
S ohledem na způsob kartografického vyjadřování,

roztřídíme polohopis na tyto prvky:
1. půdorys sídlišť,
2'. komunikace se zařízením,
3. smluvené značky objektů,
4. kultury,
5. vodní síť a umělé hráze,
6. body trigonometrické a nivelační sítě,
7. hranice.
Výškopis roztřídíme na prvky:
1. vrstevnice,
2. skály,
3. ledovce,
4. terénní stupně a přirozené hráze,
5. výškové body,
6. stínování topografické plochy,
7. šrafy.
Zvláštní postavení v obsahu mapy zaujímá karto-

grafické písmo, které tvoří názvosloví mapy. Ruční
kartografické písmo bylo prvním mapovým prvkem, .
jímž byla zahájena mechanisace v kartografické vý-
robě map. Individuální, ručně kreslené anebo do mědi
a litografického kamene ryté písmo byl\:! nahrazeno
standardními typy knihtiskového písma. Pro roz-
pracovaná celostátní mapová díla musela být písmo-
lijnami vyrobena písma, odpovídající tvarům ručně
kresleného písma. Běžné typy knihtiskových písem
nejsou vždy vhodné pro mapové dílo a nepůsobí
harmonicky v jeho celkové stavbě.
Po přechodu od ruční kreshy písma k písmu knih-

tiskovému, bylo názvosloví sázeno do sloupců anebo
stránek, vždy podle typu písma a tištěno na biblový
anebo křídový papír. Potom byly z otisku názvy vy-
řezány a vlepovány na určené místo do mapového
originálu. I minimální okraje papíru vlepovaného
názvu zakrývají částečně okolní kresbu polohopisu,
která musí být dokreslovánaa vržené stíny okrajů
nálepek musí být na negativu retušovány. Nálepky
názvosloví anebo mapových značek jsou cizím prvkem
v mapovém originále, představujícím stálé nebezpečí
ztráty části nálepek odlepením hlavně v období mezi
revisí a reprodukcí.
Tento způsob pořizování názvoloví bude postupně

1) Fotosázecí stroje (fotografické sázecí stroje) zhotovují
sazbu na filmu, která je schopná kopírování· na ofsetovou
anebo hlubotiskovou desku. Tím se liší od knihtiskových sá·
zecích strojů, které vyhotovují sazbu z horké písmoviny

nahrazován fotosázecím strojeml), který má zvláštní
způsobilost pro kartografickou výrobu svým ne-
omezeným výběrem vhodných písem a také některých
ostatních prvků mapy. Na rozdíl od fotografických
sázecích strojů pro řádkovou sazbu musí mít foto-
grafický sázecí stroj pro kartografickou potřebu od-
lišné řešení některých jeho úkonů. Ve Výzkumném
ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém
v Praze se na konstrukci fotografického sázecího
stroje pro kartografické účely pracuje.
Prvky polohopisu a výškopisu jeví různou způso-

bilost k mechanisaci pracovních úkonů. Stupeň této
způsobilosti přispěl k tomu, že pracovní úkony pro
vyhotoveni některých prvků byly již mechaniso-
vány.
Roztřídíme prvky polohopisu a výškopisu s ohle-

dem na mechanisaci takto:
1. prvky s mechanisovanými úkony,
2. ostatní.
Mezi prvky s mechanisovanými úkony zařadíme

vrstevnice, které jsou úspěšně kresleny volnoosým
perem. Mapové značky objektů a komunikací byly
v poslední době mechanisovány vtiskovacími pří-
stroji, jejichž první prototypy konstruoval autor již
v r. 1947 Ý býv. zeměměřickém úřadě. Byly kon-
struovány dva druhy přístrojů:.
a) vtiskovací přístroj mapových značek komuni-

kací,
b) vtiskovací přístroj mapových značek objektů

a kultur.
Vtiskovací přístroj mapových značek komunikací

je používán v původní konstrukci v Kartografickém
a reprodukčním ústavě v Praze pro vtiskování mapo-
vých značek silniční a železniční sítě. Tímto způso-
bem provedené komunikace mají přesný rozměr
li neproměnností svých rovnoběžných čar zvyšují
kvalitu mapy. Popis konstrukce tohoto. přístroje bude
podán v jiném pojednání.
Vtiskovací přístroj mapových značek objektů a kul-

tur je určen pro vtiskování všech smluvených značek,
vyjadřujících nějaký objekt zpravidla nad míru
kreslenou značkou, jako komíny, vodárny, kostely,
značky dřevin, ukazatele a j. Mimo to se přístrojem
vtiskují mapové značky plošných prvků, které se
v mapě vyjadřují zpravidla šachovitě rozmístěnými
řadami mapových značek, ku př. pastviny, louky,
vinice a pod. Tento přístroj byl autorem zcela pře-
konstruován ve Výzkumném ústavu geodetickém,
topografickém a kartografickém v Praze. Mechanická
dílna ústavu provedla prototyp přístroje, vybavila ho
vkusriým krytem a předala přístroj Ú~třední správě

použitím mosazných matric. České názvy· nevystihují dobře
podstatu sazby na filmu. V ruštině jsou tyto stroje na-
zývány fotonabomyje mašiny, v němčině Lichtsetzmaschi·
nen.
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geodesie a kartografie k seriové výrobě. Konstrukce
a použití tohoto přístroje jsou popsány v 2. části
:tohoto pojednání.
Pracovní úkony pro vyjádření ostatních mapových

prvků nebyly dosud mechanisovány. Mezi tyto prvky
patří hlavně kresba skal, stínování topografické
plochy, kresba vodní sítě, půdorysná kresba sídlišť
a pod. Je pravděpodobné, že v budoucnosti dojde
k mechanisaci i těchto mapových prvků.
Dosavadní mechanisace pracovních úkonů byla

určena v převážné míře pro práce na vydavatelském
originálu. Použití vtiskovacích přístrojů rozšiřuje
mechanisaci také na polní a sestavitelský originál.
Zapracovaní pncovníci v používání těchto přístrojů
nejen zkvalitní a urychlí práce na sestavitelském
a polním originálu, ale vytvoří pro vydavatelský
originál podklad, který přinese další zisk v kvalitě
a rychlosti při vyhotovování vydavatelského origi-
nálu.

2. Popis a činnost přístroje
Vtiskovací přístroj (obr. 1) patří mezi přístroje

pro tisk s výšky. Má tyto hlavní části:
1. vlastní vtiskovací přístroj 'se záměrným okén-

kem,
2. vodicí rámeček,
3. paralelní vedení s těžítkem.
Vlastní vtisk ovací přístroj (obr. 2) má část vtisko-

vací Č2, s otvorem pro mapovou značku a část

barvicí ČI" K části Č2 patří hranol H obdélníkového
průřezu, v jehož duté části je umístěno táhlo se
vzpružinou. Táhlo má otvor, do kterého se zasunuje
mapová značka z. Na protilehlém konci táhla je
tlačítko k otisknutí značky.
Hranol H i jeho součásti jsou pevně připojeny

k ozubenému kolečku K, se kterým lze pohybem
•páčky p otáčet v obou směrech. Otisknutí značky
stisknutím tlačítka se provede jen při spodní poloze
značky; při takové poloze je na páčce viděn černý
bod. Barvicí zařízení (obr. 3) má dva válce Vi a v2
ze želatinové směsi, jako jsou knihtiskové válce.
Tato směs je hygroskopická a podléhá stárnutí.
Proto musí být barvicí válce čas od času obnoveny
odlitím z nové směsi. K těmto dvěma želatinovým
válcům přiléhá kovový válec roztírací v3' který při
otáčení páčkou koná pohyb otáčivý a současně pohyb
do strany, aby intensivně a stejn~měrně rozetřel
barvu na obou želatinových válcích. Kvalitní pro-
vedení otisku mapové značky je značně závislé na
správném jejím rabarverí naválením želatinovými
válci. Proto musí být věnována této části přístroje
zvýšená pečlivost. Otáčivý pohyb dostanou želati-
nové válce, opatřené na obou svých koncích ozube-
nými kolečky k] a k2, od velkého ozubeného kolečka
K.
Kovový roztírací válec obdrží pohyb třením od

obou želatinových válců. Aby barvicí zařízel'.í plnilo ,
dobře svůj úkol, musí být při otáčení všechny válce

<li

Obr. 1.
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po celé své délce ve stálém vzaJemném dotyku.
Ozubené kolečko J( při otáčení uvádí do pohybu
soustavu válců a tak nepřímo obstarává roztěr i na-
valov~ní barvy, které je prostorově řešeno velmi
úsporným způsoJ>em. Přístroj se tím stává lehce
přenosný a může dobře plnit všechny úkoly také
na polních pracích. Záměrné okénko (obr. 4) má na
spodní své straně rytou trojnásobnou záměrnou
značku T tvořenov. jednou svislou a třemi příčnými
ryskami k zacílení většiny mapových značek. Ma-
pová značka, která označuje polohu měřeného bodu
svým středem, se zacílí průsečíkem .střední příčné .
rysky se svislou ryskou (na př. u značky trig. bodu).
Mapová značka, která označuje polohu měřeného
bodu středem své paty (na př. komín), se zacílí
průsečíkem dolní příčné rysky se svislou ryskou.
Podobně .užijeme horní příčné rysky pro zacílení
mapové značky, jejíž polohu definuje střed její
horní části. S těmito zásádami musí být seznámen
rytec kreslící značky. Okénko, které je z průhled-
né hmoty (plexisklo), obsahuje mimo trojnásobné
záměrné značky také připojovací záměrné značky P,
které umožňují vytvořit šachovité anebo řadové
uspořádání mapových značek kultur. Takové uspo-
řádání . se vytvoří postupným zacílením některé
z těchto připojovacích značek na předtím vy tištěnou
značku a provedením otisku.
Vlastní vtiskovací přístroj se pohybuje ve vodicím

- .rámečku VR (ohr ..5), který slouží k zacílení na místo
k tisku určené a k přesnému posunutí vtiskovací~o
přístroje k levé vnitřní hraně. rámečku. Vtiskovací
přístroj zaujímá při vtiskování dvě krajní polohy:
polohu vtiskovací v levé části rámečku a polohu při
cílení v pravé části rámečku. Rámeček se klade na
mapový originál tak, aby otvor pro připojení k para-
lelnímu vedení byl vždy nahoře a aby delší hrany
rámečkuhyly současně rovnoběžné se směrem vtisko-
vání. V obou krajních polohách musí přístroj přesně
přiléhat k dorazné pravé anebo levé vnitřní hraně
vodicího rámečku.

--,
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K vodicímu rámečku se připojí jeden konec para-
lelního vedení, které udržuje rovnoběžnost značek
s daným směrem .. Paralelní vedení je přiměřeně
krátké, aby použití přístrojepevyžadovalo zvláštní
stůl a hylo možné i za obvyklých podmínek polních
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prací.!:Proto,1""po~vtisknutí všech mapových značek
v prostoru omezeném délkou ramen paralelního ve-
dení, přemístí •se přístroj do dalšího vtiskovacího
prostoru a usměrní podle směrové čáry, kterou zpra-
vidla představuje čára pravoúhlé souřadnicové anebo
zeměpisné sítě.' Paralelní vedení má dva klouby,
které umožňují pohyb vtiskovacího přístroje také
v jiné rovině, než ve které leží těžítlw paralelního
vedení. To je důležité při vtisková:ní mapových
·značek na horním anebo., levém okraji mapy, při
kterém těžítko; nelze umístit v rovině' mapového
.listu. Těžítko, do kterého je zapojen druhý konec
paralelního vedení, je dostatečně těžké a je opatřeno
na spodní ploše plstí, takže je znemožněn jeho posun
při vtiskování. .
Při vtiskováni mapových značek se doporučuje

zachovávat níže. uvedený postup.' .Před započetím
tisku sejmeme kryt a zkontrolujeme stav barvy na
válcích. Jestli barva již zaschla, navlhčíme suchý
hadřík terpentýnem anebo benzinem a umyjeme
čistě všechny vfllce barvicího zařízení. Na čisté válce
naneseme slabou vrstvu hluboce černé, dobře schnoucí
knihtiskové barvy a otáčením páčkou přístroje
rozetřeme ji stejnoměrně na válce. Síla vrstvy na
válcích je závislá na velikosti černých ploch vtisko-
vané značky a na .hladkosti potiskovaného papíru.
Platí zásada, ~by po otisknutí značky zůstal na pa-
píře jen tenký film barvy a tisk byl stejnoměrně
sytě černý. l'ři pozorování otisku znllčky lupou
nesmí být okraje značky nestejně zabarvené, ale,
, celý obraz značky musí být stejnoměrně černý. Tato
podmínka bezvadného tisku musí být hlavně splněna
.při vtiskování na vydavatelský originál, který je
určen pro reprodukci a má být proveden s největší
pečlivostí. Také velký nános barvy není pro vtisko-
vání příznivý, protože barva dlouho schne a tisk se
rozmazává. Před začátkem souvislého vtiskování vě-
nujeme pozornost těmto podmínkám zdárného tisku
a provedením prvních zkušebních otisků na pomocný
papír upravíme množství barvy na válcích. Barvu
úschováváme v uzavřené krabičce a nanášíme ji ná
v,álcebuď dřevěnou tyčinkou anebo úzkým mosazným
proužkem; Špatné a nes~ejnoměrné zabarvení otisku
je způsobeno špa:tnými podmínkami v barvicím za-
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řízení, t. j. špatnou barvou, nečistotou válců anebo
špatnou kvalitou a nepřiléháním válců. Když bylo
upraveno barvicí zařízení, přiklopíme přístroj krytem
a můžeme provádět delší dobu tisk mapových značek,
až QO vyčerpání zásoby barvy na válcích.
Další pracovní úkon se týká vtiskovací části pří-

stroje, do které se zasune mapová značka, při základní
poloze hranolu H (mapová značka z má obraz na-
hoře) (obr. 6A). Mapová značka je zlehka přidržo-
vána perem, aby v 'poloze vtiskovací nevypadla.
Krytem opatřený vtiskovací přístroj se zasune do
vódicího rámečku, kterému byl dán již ve vtisko-
vacím prostoru 'správný směr podle dané směrové
čáry, a přístroj se posune k pravé vvitřní hraně
rámečku do polohy k cílení tobr. 5A). V této poloze
uchopíme rámeček levou a přístroj pravou rukou
a zacílíme záměrnou značkou na místo určené k otisk-
nutí mapové značky. Jak bylo již vpředu řečeno,
průhledné okéuko z umělé hmoty obsahuje troj-
násobnou záměrnou značku ukazující místo, na
kterém bude značka otisknuta. Dále okénko obsahuje
několik připojovacích záměrných značek pro vy-
tvoření souvislých řad vtiskovaných značek plošných
mapových prvků. Okénko z průhledné hmoty je vý-
měnné a pokud k přesnému zacílení nějaké mapové
značky nebude postačovat trojnásobná záměrná
značka (jejíž tři rysky slouží k zacílení bodu ležícího
na horní, střední anebo dolní části mapové značky),
může být pro takový případ vyhotoveno zvláštní
okénko. Rysky pro zacílení jejího záměrného bodu
budou na okénko. vyryty podle stejných" zásad. Po-
dobně vyhotovíme nové okénko pro ty plošné prvky,
jejichž záměrné značky nelze umístit na společné
okénko. Zpravidla se nám podaří umístit na jedno
okénko záměrné značky dvou druhů kultur s odlišnou
vzdáleností v řadách. Na spodní stranu okének může
být vedle záměrných značek vryt také celý obraz
mapové značky. Tento způsob by však vyžadoval
pro každou značku zvláštní okénko, a proto ho po-
užijeme jen pro větší a často se opakující prvky.
Když jsme provedli zacílení některou zeshora-

uvedéných záměrných značek, posuneme přístroj
doleva, až k )evému okraji rámečku, do polohy
vtiskovací (obr. 5B). Potom nabarvíme značku
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ótočením páčky dopředu a zpět, zkontrolujeme zda
mapová značka je v poloze vtiskovací (obr. 6B)
a stisknutím tlačítka provedeme otisk. O správné
poloze mapové značky při vtiskování nás informuje
černý bod umístěný na páčce přístroje, který v této
poloze je nahoře. Při vtiskování dbáme, abychom na
tlačítko vyvíjeli stejnoměrný kolmý tlak a po celou
dobu levou rukou přidržujeme rámeček.
Při vtiskování mají na výsledek značný vliv ně-

které materiály a poměry, za kterých se vtiskování
uskutečňuje. Jsou to: papír, barva, barvicí válce,
světelné a tepelné podmínky v pracovní místnosti.
Pojednáme o každém faktoru samostatně.

Papír je při tisku důležitým č~itelem a jeho vlast-
nosti rozhodujícím způsohem ovlivňují tisk. Volíme
proto křídový karton anebo dohrý kladívkový papír,
které zvlášť dobře vyhovují jak vtiskování, tak re-
produkci. Je obecně známé, že tyto dva druhy vy-
hovují také nejlépe kartografické kresbě, což je
příznivé pro využití a spojení obou pracovních
metod. Méně vhodným papírem pro vtiskování je
papír s nepropustným, hladkým povrchem. Takový
papír nepřijímá dohře harvu, která pak dlouho schne,
protože nemůže vsáknout a smáčet papírová vlákna.
Takovým papírem je ku př.papír correctostat
s fotografickou vrstvou.
Pro vtiskování mapových značek se používá hlu-

boce černé a dobře schnoucí knihtiskařské černě.
Schnutí se děje oxydací vysýchavých olejů a zapíje-
ním do papíru. K urychlení schnutí lze použít v za-
hraničí konstruovaných ozonových skříní, ve kterých
tisk uschne za 20 až 45 minut. Schnutí harvy lze
urychlit také užitím různych sušidel. Velké množství
sušidla však způsobuje schnutí barvy na válcích
anebo vyvolává· lepivost barvy. Též zvyšováním
teploty aneho ozařováním tisku infračervenými pa-
prsky můžeme velmi značně snížit dohu schnutí.
Z ,toho vyplývá, že schnutí tisku, které je důležité
pro v~iskování ,do mapového originálu, je ovlivňo-
váno teplotními a světelnými poměry v místnosti.
(Vlhkost schnutí zpomaluje, světlo urychluje.)
·Dobrou kvalitu vtiskování ovlivňují také barvicí

válečky. Užíváním ztrácí válečky své příznivé vlast-

nosti, t. j. pružnost a lepkavost svého povrchu,
a musí být proto odlity z čerstvé směsi. Přesto, že
autor vyrohí válce na požádání všem uživatelům
přístroje, bude ke každému přístroji přiložen návod
k jejich odlití.
Mapové značky mají vyvýšený ohraz a mohou být

vyryty buď do oceli aneho podobně jako knihtiskové
písmo odlity z písmoviny. Výhodou ocelorytiny je,
že obraz zůstává dlouho kvalitní.
Přiřazování písmen ve slově je řízeno jinými zá-

kony než je geometrické šachovité přiřazování
značek kultur. Proto má každá litera vedle svého

Obr. f.
rytého ohrazu ještě dva hody. Levý hod musí být
vždy stejně vzdálen od levé a dolní hrany horní zá--
kladny kovové značky. Čísla nemusí hýt přiřazována
na body, ale jen použitím dvou rysek, na okénku
vyrytých, kterými je určena mezera mezi čísly.

3. Závěr
Mechanisace kartografické kreshy vtiskovacÍIni

přístroji přispívá k zvyšování kvality a urychluje
vydání mapového díla; Použití vtiskovacích přístrojů
není omezeno jen na vypracování vydavatelských
originálů, ale může jich hýt velmi dobře použito
i k vypracování polních a sestavitelských originálů.
Mapové značky provedené vtiskovacími přístroji
přispějí k čitelnosti a přesnosti sestavitelského origi-
nálu, a tím zrychlí práce na vydavatelském originálu.
Vtiskovacím přístrojem pro vtiskování m~pových
značek objektů se vtiskují smluvené značky pevných
bodů, věží, kostelů, komínů a ostatních objektů
a kultur. Mimoto lze přístrojem vtisknout mapové
zkratky a všechny názvy po jednotlivých písmenech.
Jednopísmenové vtiskování názvů odp.ovídá charak-
teru mapového popisu, který je zčásti jen proloženým
druhem písma. Vtiskov~ní písma přístrojem je

1957/225



Geodetický obzo~
sv. 3/45(1957)Č. 12

vhodné pro polní a sestavitelský originál. Písmo vy-
davatelského originálu může být nejekonomičtěji
vyhotoveno fotografickým sázecím strojem.
Vtiskovací přístroj mapových značek objektů má

tyto přednosti:
1. Výměna mapových značek je velmi snadná

a rychlá.
2. Lze jím vtiskovat kromě mapových značek

objektů a zkratek také písmo.
3. Přístroj lze použít též pro vtiskování značek

kultur, ktéré se přímo řadí do předepsaného, zpra-
vidla šachovitého tvaru.

4: Paralelní vedení má optimální velikost a lze
jím udržovat rovnoběžný směr nejen v jedné rovině,
dané mapovým podkladem, ale také tehdy, Je-li
paralelní vedení mimo mapový originál.
5. Výměna a čištění válečků jsou snadné, protože

válce jsou umístěny v horní, přístupné části pří-
stroje.
6. Přístroj je snadno přenosný a má malé rozměry.
Dobré výsledky vtiskování záleží na jakosti po-

užité knih tiskové barvy a na vhodném papíru, dobře
přijímajícím knihtiskovou barvu.

Q účinné propagaci poznatků geodetické vědy a p:.;-axe
Dr Ing. Václav Burda, Státní ústav dopravního projektování

v Brně 526:331.876.8

Usnesení ÚV KSČ o úkolech vědy při zabezpečování rozvoje a zvyšování technické úrovně čs. průmyslu
přikazuje široce rozvinout vědecko-technickou informaci a propagaci vědeckých poznatků.

Stejné úkoly jsou dány i zeměměřictví. Aby účinná výměna myšlenek byla rychle a co nejlépe uskutečněna,
je zapotřebí použít k tomu, metody projekční.l)

"Nic neznáme bez původního obra-
zu. Nic neznáme leč zobrazováním.
Nic neznáme bez nástroje nebo schop-
nosti, umožňující zobrazování".
J. A. Komenský (Didaktika analytická).

Staré přísloví "nihil est in intellectu, quod non
, ante fuerit in sensu" (nic není v rozumu, co by nebylo
bývalo dříve ve smyslech) podtrhuje význam obrazu
a názoru, ať již v přeneseném nebo přímém slova
smyslu. Teprve však J. A. Komenský dává tomuto
názoru hlubší a reálnější podklad, který se stává zá-
J4adem. dalších hádán~ na poli názorného vyučování
a vyvolává četné literární práce o tomto předmětu.
. V díle "Orbis pictus" ůkazuje na důležitost názoru
a ,hlavně obrazu a vysoko cení a vyzdvihuje jeho

. psychologickou stránku. Ovšem i Komenský staví své
vývody na poznatcích dřívějších a hlavně předcháze-
jícího století.2)
Před Komenským stačil k výkladu prostý a přímý

náčrt; mechanický a zcela naturalistický obráz, vy-
jadřující hlavně vnější stránku věci (tvar a její
obrys). Komenský upozornil na potřebu dát obrazu
vnitřní náplň, ducha věci, třeba formou uměleckou,
uplatnit co možná nejvíce hybný moment a přejít
tak od statické výchovy a výuky k dynamice. Jak
značného pokroku bylo dosaženo, když náčrt se
změnil v kreslený a malovaný světelný obraz a do·
.konce v diapositiv, jímž bylo možno na základě foto-
grafické techniky vyjádřit lépe obsah a moment dy-
namický! Projekční metoda potom již rychle na-
'růstala do šíře i hloubky a mohla využít ve svých
pracovních technikách objevů všech věd. Byla umož-
něna projekce obrazů neprůsvitných, projekce kine-
matografická, projekce pomocí jiných paprsků než

1) Proj~kční metoda (nejzřetelněji ve fotogrametrii) je jednou
z metod geodesie,

2) Viz Toischer. Zur Entstehung;sgeschichte des Orbis pictus.
Z. f. Gcschichte der Erziehung 1913, 183. '

světelných a konečně televise, v níž nabývá dyna-
mická stránka plného uplatnění a zatím vrcholu.
Projekční metoda vznikla na podkladě projekční

techniky analytické a techniky projekce. Projekční
technika analytická skýtá pracovníku anebo užšímu
pracovnímu kolektivu přesné, věrné a diferencova-
telné obrazy, vlastní technika projekce dává světelný
obraz, schopný k hromadnému pozorování výsledků.

Stručný vývoj techniky projekce a aplikace
vzeměměřictví

Můžeme započít s barevnými okny katedrál z polo-
vice jedenáctého století (Augsburk, Le Mans, Canter-
bury) a pozdějšími. Středověká gotika totiž byla
logickým důsledkem touhy po světle a větším pro-
storu. Poněvadž ,odstranila velké stěny a plochy, na
kterých by mohl člověk ukázat, co dovede, stala se
okna součástí výzdoby interiéru a jejich složení půso-
bilo zvenčí vnikajícím světlem. V pozdějším středo- ,
věku, však již byly také promítány světelné obrazy
na stěnu nebo stínítko "laternou magicou".3) Její
konstruktivní řešení popisuje Zahn (1685) ve svém
díle o optice, v němž uvádí vyobrazení několika typů
lateren, a taktéž Nollet (1756). Kouzelnou svítilnou
a promítáním světelných obrazů se obírá také diser-
tační práce Haugwitzova, podaná r.1748 na Karlově
universitě v Praze.4)
Obrazy k promítání byly zprvu ručně kresleny,

vybarvovány, vystřihovány a nalepovány. Foto-
grafie se začalo používat k zhotovování diapositivů
ihned po praktickém propracování procesu.ó) K prvé
barevné projekci dochází r. 1861.6)

3) Za vynálezce kouzelné svítilny - promítající fantasma-
gorie Robertovy, Philipsthalovy - se udává více osoh (Walgen·_
stem, Della Perta (1559) a j.). Nejpravděpodobněji byl jím
A. Kircher r. 1646 (Ars magna lucis et umbrae, 1671).

4) Haugwitz, W. Tractatus dioptricus. Vyšlo knižně r. 1756.
5) Vynález fotografie se datuje od prací P. Beztuževa, který

r. 1725 jako prvý upozornil n.a reakci chloridu železitého.
Snímky na postříbřené desce objevuje 1839 Daguerre a tím se
vlastně stává objevitelem dnešní fotografie (Nouveau moyen
de préparer la couche sensible des plaques destinées a reeevoir
les images photographiques. 1844. Vyšlo též německy v Kolíně
n. R. téhož roku).

1957/226



Geodetický obzor
sv. 3/45 (1957) č.12

Používání techniky projekce v zeměměřictví je
ještě staršího data. Již Leonardi da Vinci (1452 -
1519) a Alberti (1404-1472), který první vědecky
zdůvodnil a přesně popsal přístroj, čočkou a zrcadlem
opatřený, k exaktní kresbě terénu a staveb, používali
t. zv. camery lucidy. Později geodeti, měřiči, astro-
nomové a důstojníci tímto přístrojem zhotovovali
plány terénu a objektů. Teorie fotogrametrie v dneš-
ním slova smyslu vznikla také už před objevem
fotografie.7)
Ihned po objevu Daguerrově a Niěpceově poukázal

Arago a Gay-Lussac ve zprávě o t. zv. daguerrotypii
na možnost užití fotografie k účelům topografickým
a zeměměřickým.
Analytická technika projekční přichází k uplatnění

po roce 1915, kdy byly konstruovány na př. první
překreslovače leteckých snímků a vyrobeny dvojité
projektory k zpracovávári.í dvojic leteckých snímků
(Gasser).
Technika projekce nachází dnes mnohem užšího

použití, .než by jí náleželol v přenášení vědeckých
poznatků a v jejich popularisaci, a proto v dalším
obrátíme pozornost především k technickým pro-
středkům projekce a ke dvěma účinným formám,
úzkému filmu a diapositivu.

Součástí odborného zeměměřického vyučování by
se měly stát audio-visuální pomůcky, k nimž patří
mapy, diagramy, nákresy, musea, modely, filmy,
obrázky, diapositivy, diafilmy, radio, televise jakož
i exkurse, které poskytují žákům bezprostřední zku-
šenosti. Doposud se převážně používá verbálních
a knižních metod, a to z toho prostého důvodu, že
některé pomůcky nejsou anebo jen omezeně se vy-
skytují. A přece využití audio-visuálních pomůcek
znamená velkou úsporu času ve vyučování, které
nadto se stane živější, povzbudí žáky k plnému vy-
užití jejich schopností a zajistí trvalý zájem o obor.
V dalším budeme se převážně věnovat světelnému

obrazu. Prostředky, umožňující vznik světelného
obrazu, jsou ovlivněny tím, zda světelný obraz má
být patrný jen pracovníku či širšímu publiku. Pro-
středky sloužící k promítání jsou buď původní
(průsvitný nebo neprůsvitný originální objekt, přímá
kresba nebo psaní při projekci, projekce současně
snímaného děje), při, nichž není dána možnost opa-
kovat vytvoření naprosto stejného svět~lného obrazu,
a prostředky nepůvodní, umožňující opakovanou
projekci téhož světelného obrazu (dispositiv, film,
obraz, pohlednice, fotografie, plán).
Přístroje jsou konstruovány většinou tak, že lze

jimi vytvářet světelné obrazy z původních i ne-
původních předloh (psací proj ektor, epidiaskop) aneb
jen z předloh nepůvodních (projektory na úzký
film, diaprojektory), a lze jich použít k promítání
většímu počtu účastníků. Pro pracovníka jsou taktéž
k použití, ale povaha některých prací si vynutila

6) Phot. Notes, str. 169. - 1861 J. C. Maxwell používá
Young-Helmholtzovu teorii a promítá tři kreslené barevné
diapositivy přes sebe a tak dosahuje barevného obrazu na
stínítku.

7) V roce 1715 byly popsány první práce na podkladě
"snímků" vytvářených světlou komorou Wollastollovou (Tay-
lor).. Později Cappeler (1726), Lambert, Beautemps-Beaupré
(1808), Laussedat (1850) a další. .

konstrukce speciální (prohlížečky, projekční staho-
vací stoly, dokumentátor, delineaskop aj.).
O domácích přístrojích, epidiaskopu a diaprojek-

toru nalezne čtenář poučení v dostupné literatuře. S)
O projektorech na úzký film uveřejnil autor pojed-
nání v Zeměměřickém obzoru.9) Poněvadž však
v NDR byly vyvinuty konstruktivně zajímavě ře-
šené, velmi výkonné a vysoce účelné přístroje, s kte-
rými bylo možno se seznámit na výstavě pořádané
koncem roku 1955 v Praze,l°) nebude snad na škodu
uvést v dalším jejich stručné konstrukční principy
a možnosti použití, pokud ovšem mají vztah k před-
mětu pojednání.

8) Roznětínský-Štefek. Technika úzkého·filmu. Diaprojektor
OP 8. Praha 1952. Skopec, R. Fotografická praxe. Praha 1953.
Diaprojektor Meopta a epidiaskop Meopta.

9) Burda. Úzký film v inženýrství. Zeměměřický obzor 1947.
10) VEB Cad Zeiss Jena, 1955 (Praha VIL).

Psací projektor BELSAZAR

V podstatě jde o přístroj, který se postaví na stůl
a jehož horní plocha je pultově upravena, takže
přednášející může u přístroje pracovat jako u před-
náškového stolu, t. j. může kreslit nebo psát a na-
kreslené nebo napsané se současně promítá velkému
okruhu posluchačů.
Záznam se provádí mastnou tužkou na celitový

pás, který je ze spoda prosvětlován kruhovým pro-
jekčním okénkem o průměru 19 cm a který se odvíjí
s jedné cívky a navíjí levou rukou na druhou cívku
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podle postupu záznamu. Napsané lze velmi snadno
smazat suchým hadříkem. Psací plocha je dostatečně
veliká (zhruha má velikost A5) a při 2,5 m vzdálenosti
projektoru od stěny skýtá kruhový ohraz o průměru
2,2 m, čili zvětšení je asi jedenáctinásohné. Přístroj
má projekční žárovku 500 W (na IlO nebo 220 V),
která dostatečně pro světlí psací plochu a stačí k vy-
tvoření světelného ohrazu i v nezatemněné místnosti.
Ohraz se promítá za přednášejícího a posluchači si
mohou pohodlně psát poznámky i během promí-
tánU1)
Používá-li přístroj více přednášejících, použije

každý vlastního celitového pásu, který si případně
předem popíše ve zvláštním zařízení, které je jako
doplněk dodáváno s přístrojem (aby hylo lze zatím
přístroje použít k promítání). Jsou-li údaje důležité
. nebo hude-li se přednáška opakovat, lze celitový pás
uchovat popsaný na jinou' dohu. Místo celitového
pásu je k některým účelům výhodné použít matných
skel, která se případně zprůsvitní potřením směsí
alko.holu a glycerinu.
Přístrojem lze i promítat diapositivy, a to pOl~hým

položením na projekční okénko aneho s použitím
projekčního rámečku.
Každý přednášející zná ohtíže a nepříjemnosti,

spojené s psaním na tahuli. Je téměř nevyloučitelné
zamazání rukou a oděvu křídou neho od houby či
hadru. Samo psaní je také velmi nepohodlné a zvláště
při velkých tahulích nepřehledné. Proto se použití
tahule omezuje na nejnutnější míru, což je ovšem
k neprospěchu posluchačů i věci samé. Používání
tahule nutí také přednášejícího, ahy se často od-
vracel od posluchačů, čímž s nimi ztrácí přímý styk.
Používá-li se hěžným způsohem světelných ohrazů,
rušivě půsohí časté zhasínání a rozsvěcování světel
v přednáškovém sále.
. Použitím popsaného přístroje je usnadněno vy-
učování podle pedagogických zásad, trvajících hlavně
na neustálé myšlenkove koncentraci jak přednášejí-
cího, tak i posluchačů.
Jsou-li takovéto prostředky po ruce a správně,

plánovitě v praxi použity, podpoří ve velké míře roz-
šiřování vědomostí a přispějí značnou měrou k zlep-
šení výuky a tím nepřímo, ale účinně pomohou ke
zvyšování produktivity práce.

Epidiaskop C. ZEISS, lena

Vysoce výkonný Zeissův epidiaskop odstraňuje
svou konstrukcí také řadu závad, které známe z vlast-
ních zkušeností s epidiaskopickou projekcÍ., Předně
při promítání téměř nevyzařuje do okolního za-
temněného prostoru, nehoť jeho manipulační otvor je
opatřen záclonkami. Při výměně diapositivů neho
ohrazů se automaticky řadí neprůsvitná clona, čímž
se zahrání probleskování na projekčním plátně,
a ohrazy se mohou promítat jeden za druhým hez
znatelného přechodu. Při záměně epi-projekce na
dia-projekci jsou voleny projekční ohjektivy tak, ahy
promítnutý ohraz hez ohledu na velikost předlohy
hyl stejně veliký a ahy záměna nerušila. Přednášejí-
címu je tím umožněno promítat ohrazy podle uvážení
z předloh průsvitných i neprůsvitných.
Velký projektor má ua rozdíl od naší konstrukce

11) Projekční objektiv Epiotar 1 : 4,5; f = 210 mm. Objektiv
je opatřen T-vrstvou.

navzájem oddělené projekční zdroje. Jehu doplňkem
je optická lavice pro demonstrování pokusů z optiky,
nástavec pro mikroprojekci a j. Ohtíže, plynoucí
z vkládání a vyjímání neprůsvitných předloh, na pf.
tlustých knih neho předmětů, ze sklápěcího neho při-
klápěcího mechanismu jsou odstraněny účelným za-
řízením, ovládaným otáčejícím se kotoučem (jak
patrno z ohrázku), jímž lze snadno zvýšit neho snížit
podkladovou desku. Přístroj je opatřen manipulač-
ními otvory s ohou stran a lze jej proto i s ohou stran
ohsluhovat.
Ze skupiny' druhé uvádíme jen pro úplnost čtecí

přístroj, "Dokumentátor", 12) sloužící pracovníku k vy-
hodnocení filmových pruhů, planfilmů 9X 12 cm
a skleněných' ohrazů 5X 5 cm promítáním na pro-
jekční plochu 30X 40 cm. Místnost; ve které je pří-
stroj používán, netřeha zatemňovat, 'ptojekční plocha
je totiž chliáněna vhodně řešeným krytem. Přístroj
dává 10-17násohné zvětšení a lze jej opatřit
zrcadlem a použít i k projekci pro více diváků.

o visuální výchově

Visuální poznání je přesvědčivé jako život sám.
Sled, rytmus a zvuk promítaných ohrazů podává
přehledné souvislosti, hěh života a práce. Němý film
doplní poznanou látku v určitých podrohných úse-
cích. Nehyhný ohraz dává příležitost prohlouhit po-
malým studiem detaily toho, co filmem předvedlo
svůj děj. .

~ Přístroj je v čítárně ČSAV, Praha.
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Takto propracované představy by zanechaly ne-
zrušitelné znamení v lidské mysli .. Touto oklikou
přes film jdeme přímo ke Komenskému. Tento
geniální učitel by jistě zavedl do škol film a filmem
by dotvořil svůj ideál visuální výchovy, jejímž po-
čátkem byl "Orbis pictus".
Naší době připadá veliká úloha organisovat visu-

ální výchovu v jeho duchu. Vedle pohyblivých ob-
razů má v ní své místo tištěné slovo i statický obraz.
Budou doplňovat pohybové vyjádření filmového
děje zaostřením a prodlevou na detailu a vyvolají
živé slovo. Rozhovor učitele s třídou vznikne před
nehybným obrazem.
K splnění úkolů odborné a vědecké výchovy a vý-

uky je zapotřebí dostatečného! množství vhodných
předloh, prakticky dostatek diapositivů a úzkých
školních filmů. Těchto pomůcek však je dosud velmi
málo. Poněvadž jejich pořízení není tak obtížné, jak
by se zdálo na prvý pohled, bude v dalším pojednáno
o vzájemných vztazích filmu a přímého názoru, filmu
a diapositivu, filmu a učebnice, a závěrem nastíněna
cesta, kterou by bylo lze za pomoci široké obce země-
měřické nastoupit, aby rychle bylo odpomoženo
uvedenému nedo~tatku.

I. Film a přímý názor

Nejcennější výukoyou a vyučovací pomůckou je
přímý názor. Zaměstná i jiné naše smysly kromě
zraku a zanechá velmi jasnou představu. Škola je
vázán~ časem, je tedy hospodaření časem velmi zlÍ-

poznáJriky k výrobě filmú
. Sledovat pohyb je vždy těžší, nežli pOZorovat obraz

nebo diapositiv. "Naše pozorování musí jít v rytm~
filmového děje, nemůžeme se zastavit ani zamyslit.
Nevnímáme celý film stejným způsobem, částečně
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pnJlmame celek klidným pasivním· pozorováním,
z části si aktivně vybíráme detaily a různé pohledy
.sami. Jsou chvíle vidění soustředěného a chvíle vidění
těkavého" (Ulehla). Tento způsob filmového nazírání
vyžaduje, pokud jde o odborný film, jeho jedno-
duchost, jasnost a přehlednost. Film se musí pod-
řídit duševním schopnostem posluchačů a školním
pracovním metodám.
Odborný film má být krátký. Již prof. Ul~hla do-

. poručoval standardisaci v tom smyslu, že základ má
tvořit 30 m a násobky třiceti. Projekce krátkého filmu
se může opakovat a tím se odstraní povrchní pozoro-
vání.
,Hospodárnosti filmu se docílí metodou, obsahem

a·pracovní technikou.
Výrobu filmu se doporučuje svěřit pracovní sku-

pině,.v níž jsou zastoupeny složky odborně výchovné,
technicko-umělecké a distribuční. Složka odborně
výchovná promýšlí stavbu filmu, plánuje jeho vý-
robu, uvažuje o požadavcích, kterým má film vy-
hovět, rozhoduje a aktivně se podílí na výrobě od
scénáře až k úplnému dokončení. Má dále odpověd-
nost za filmový výzkum, stará se o filInový program
a rediguje sestavu brožur (doprovodných listů), bez
nichž není odborný film úplný. (V brožuře nalezne
učitel všechny podrobnosti o filmu a způsobu vedení
filmově odborné hodiny, aby přinesla optimální
výsledek).
Technicko-umělecká složka je odpovědna za tech-

nickou a uměleckou stránku filmu.
Filmová a diapositivní skupina vytvářejí středisko,

které by bylo záhodno založit při každé odborné škole
zeměměřické, za účasti odborníků z řad učitelů
i přátel školy.
Aby se dosáhlo rychlých výsledků, bylo by vhodné

organisovat u každého filmového střediska registra-
tur1,l diapositivů a filmů odborníků z praxe, kteří by
byli ochotni školezapůjčit tyto pomůcky, případně
předat, a současně sběrnu, jejímž úkolem by bylo
sbírat negativní materiál pracovních snímk~, z nichž
by snadno po výběru se mohly sestavit diapositivní
nebo diafilmové řady (sene).

Stručně o použití filmů a diapositivů
Přednášející se musí především dobře seznámit

~ obsahem diapositivní nebo diafilmové. řady nebo
~ obsahem filmu, aby jej mohl doplnit výkladem už
při projekci. K tomu slouží doprovodné listy (bro-
žury).

Evidence půdy

Na .začátku vyučování by se měl promítnout film
pokud možno bez slovního doprovodu. Potom by se.
mělo vyložit učivo a analysovat látka, podaná fil-
mem. Když bylo učivo shrnuto, doporučovalo by se
v mnoha případech opětné promítnutí filmu, nYllí
případně se slovním doprovodem nebo zvukem.
Při volbě zařízení je třeba vyjít ze dvou před-

pokladů:
a) aby promítnutý obraz byl dobře patrný z kte-

réhokoliv místa učebny,
b) aby reprodukovaný zvuk byl z každého místa

dobře slyšitelný a srozumitelný.
Proto byly vypracovány podrobné technické směr-

nice. Bylo by totiž paradoxní, kdyby film, který je
symbolem časové ekonomie, byl používán tak, aby
použití bylo spojeno s časovými ztrátami. Všechno
přenášení a stěhování se musí vyloučit. Zatemnění
musí fungovat spolehlivě a rychle.
Doprovodná brožurka uvádí autory filmu, po-

hnutky, které vedly k natočení filmu, zkušenosti s na-
táčením a jiné cenné 'údaje, které májí pomoci před-
nášejícím a pracovníkům, kteří budou jiný odborný
film zpracovávat. Musí být věnována pozornost
i metodice a využití filmu. Ve slovních doprovodech
mají být reprodukovány vzorné lekce, vhodné dopro-
vodné nákresy a fotografie z filmu.

Účinná propagace vědeckých a odborných poznat-
ků není možná bez použití pomůcek a zařízení, která
mohou znásobeně reprodukovat snahy a cíle před-
nášejících, učinit výchovu i výuku zajímavou a trva-
leji zapamatovatelnou.
Zvláštní význam mají diapositivy (diafilmy) a úzké

filmy, jichž je nedostatek. Pořídit však alespoň základ
autovisuální výchově lze svépomocí. U odborných
škol vybudovat pracovní střediska pro film a dia-
positiv, která by shromažďovala mat~riál od prak-
ticky činných zeměměřičů a geodetů. Slo by hlavně
o negativy pracovních snímků, z nichž by se, za
účasti zájmových kroužků na školách, daly vybudo-
vat sene odborných diapositivů. Současně by se
mohlo přikročit k zpracovávání námětů pracovních
filmů za účasti odborných expertů z řad zeměměřičů.
Tím by se dosáhlo zajisté značných úspěchů, pro-

tože materiálu je mezi odborníky víc než dost. Je
zapotřebí jen věc řádně zorganisovat a v započatém
díle a programu vytrvat.

Prof. Dr Pavel Potužák, poslanec NS, Praha 336.211.1

Evidence půdy v bývalém Rakousku a v prvé ČSR. Účel evidence. Důležitost evidence pro správné plánování
zemědělské výroby a dodávek. Nově zakládaná evidence půdy vyhovuje zemědělskému sektoru, pro jiné sektory
bude nutno hledat cesty k jejímu zdokonalení a doplnění.

Již dávno v minulosti měl každý usedlý národ
zájem o zajištění zemědělské a jiné půdy pro své
osidlovací účely a obživu, a obdobně tomu bylo
v každé pozdější době. Také v Českých zemích se již
nejstarší Přemyslovci starali o rozšiřování zemědělské
půdy a knížata usazovala na půdě sedláky, jimž dáva-
la do zástavy nebo do držby půdu za různé služby.

Všem představitelům moci šlo vždy o rozlohu půdy
a o její výměru, která sloužila za podklad jednak pro
osidlování, jednak pro vyměřování různých daní
a dávek. Byla proto půda pečlivě sepisována a vedena
v patrnosti, čili. v evidenci. Soupisy půdy se během
doby zdokonalovaly a dnes potřebujeme mít o pů-
dě tolik údajů, aby každý zájemce našel v s01,lpisuty
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záznamy, které potřebuje pro své úkoly při budo-
vání socialismu v naší vlasti.
Byla-li půdě věnována pozornost od nejstarších

dob, v době feudalismu i v době kapitalismu, pak ve
státě budujícím socialismus potřebujeme mít evi-
denci ještě dokonalejší a podrobnější, než tomu bylo
.kdy dříve. Vždyť dobrá evidence veškeré půdy dává
správné podklady pro zemědělské plánování rostlinné
li živočišné výroby, výkupu zemědělských výrobků
a umožňuje plánovat hospodárnou výstavbu sídlišť
tak, aby se zbytečně výměra zemědělské a zvláště
orné půdy nezmenšovala.
Abychom mohli posoudit, zda nyní zaváděná evi-

dence půdy vyhovuje všem požadavkům v celostát-
ním měřítku, připomeneme si stručně zásady a náplň
dřívější evidence pozemků a půdy, což nám umož-
ní posoudit, je-li ji možno dále zdokonalit a eko-
nomicky zlepšit.
Dříve než podáme příslušný výklad o evidenci, je

nutno hned na počátku objasnit pojem pozemku
a pojem půdy. Oba pojmy se často zaměňují mezi
sebou a pojem pozemku se rovněž zaměňuje s poj-
mem parcely. Pozemkem budeme rozumět ve smyslu
katastrálního zákona část přirozeného povrchu zem-
ského, omezeného hranicemi buď správními, držeb-
nostními nebo užívání a p. Pozemek je tudíž dán
plochou omezenou nějakým obvodem ve smyslu vodo-
rovném a jeho geometrické zobrazení na mapě nebo
na plánu. je parcelou. Uvnitř každého pozemku je
obdělávána půda, která má ve smyslu pedologickém
buď stejné vlastnosti, nebo má vlastnosti různé.
Vlastnosti pedologické zkoumáme a zlepšujeme ve
smyslu svislém. Podle pedologických zásad zařazu-
jeme pozemky do určitých typů a subtypů a jakost-
ních tříd.' Každý pozemek má buď jednu jakostní
třídu nebo tříd několik. Tak se stává, že obvod po-
zemku se sice nemění, ale mění se hloubka půdy, její
struktura a tím i třída. Jindy se opět mění jen obvod
pozemku, ale půda se nemění vůbec, nebo se někdy
mění pozemek i půda. Bylo by proto záhodno, aby
ve všech jednáních byl činěn rozdíl mezi pozemkem
a půdou. O tom, co se má rozuměti půdou, vysvětluje
nově vydaná učebnice prof. Dr L. Smolíka: "Pedo-
logie" •

Evidence pozemků a půdy v ČSR
po prvé světové válce

Po skončení prvé ~větové války se pokračovalo
u nás v evidenci pozemků a půd podle zásad platných
ve starém Rakousku. Rakousko mělo evidenci pozem-
kového katastru na vysokém stupni vývoje a je
možno říci, že již tehdy byla po technické stránce
nejlepší na světě. Tuto evidenci převzala ČSR s vel-
kým počtem evidenčních českých úředníků a.udržo-
vala ji podle stejných zásad až do roku 1927, kdy
byl vydán nový katastrální zákon č. 177/1927 Sb,
který sjednotil evidenci pozemkového katastru
v Českých zemích s evidencí půdy v zemi Sloven-
ské, upravil a zlepšil evidenci převzatou po prvé svě-
tové válce po rozpadnutí Rakousko- Uherska. Byl
proto tento zákon považován za jeden z velkých
zákonů unifikačních. Abychom mohli na tento zá-
kon navázat další výklady, uvádíme stručný jeho
obsah. Zákon byl rozdělen do čtyř hlav:
I. hlava obsahovala v § 1 organisaci služby;
II. hlava obsahuje v §§ 2-29 všeobecná ustano-

vení o tom, co je a co obsahuje pozemkový katastr,
jak se zakládá a jak se obnovuje, a jak se zveřejňuje
nový katastrální operát; .
III. hlava je obsáhlejší a v §§ 30-96 jsou ustano-

vení o tom, jak se pozemkový kata str vede v patr-
nosti (evidenci) v souhlase se skutečným stavem
v přírodě a s veřejnými knihami;
IV. hlava obsahuje v §§ 97-113 přechodná ustano-

vení o úpravě dosavadního katastrálního operátu
tak, aby se uvedl v souhlas s novými ustanoveními
zákona.
Z tohoto stručného obsahu vidíme, že katastrální

zákon má nejen předpisy o zakládání a obnovování
pozemkového katastru, ale zvláště předpisy o vedení,
čili evidenci p9zemků a půdy.
Předměty evidence byly změny:
1. katastrálních ll-zemí,
2. držitelů nebo jejich jmen,
3. předmětů měření,
4. výtěžkových předmětů,
5. vzdělávání pozemků,
6. jakostních tříd, pokud šlo o místní změny,
7. zaplavovaných území, práva· stavby a jiných

předmětů šetření a
8. opravy prokázaných nepřesností a chyb.
Každá změna nebo nepřesnost musela být komisio-

nálně vyšetřena, a kde to bjrlo třeba, též zaměřena
s přesností požadovanou měřickým Návodem B,
a provedena ve všech částech katastrálního operátu
(měřick,ého a písemného). Na to byla předána soudu
za účelem provedení v pozemkové nebo v jiné veřejné
knize.
Pokud jde o účel pozemkového katastru a· jeho

evidence, je nutno připamatovat § 3 zákona, který
praví: .
odst. 1: "Pozemkový katastr slouží tomu, aby byl získán

podklad pro vyměřování veřejných daní a dá-
vek s držbou pozemků spojených, pro zakládání,
Obnovování nebo doplňování veřejných knih
a jejich map, zajištění držby, pro převod nemo.-
t,itostí a pro reálný úvěr."

odst. 2: "Z úsporných důvodů budiž pozemkovýka-
tastr zakládán a veden tak, aby byl zároveň
pomůckou pro práce kartografické, výškopisné,
pro technická podnikání, pro účely statistické,
hospodářské, pro vědecká bádání, pro ochranu
památek nebo pro jiné účely státní správy
i občanského života."

Nedostatečně informovaná veřejnost -často posuzo-
vala pozemkový katastr jen s hlediska znění odst. 1,
jakoby sloužil jen a jen jako pomůcka pro vybírání
pozemkové daně. Vybírání daní a dávek byl pouze
jedním z úkolů, jemuž pozemkový katastr sloužil.
Avšak, jak vyplývá ze znění odst. 2 shora uvedeného,
je jeho význam daleko širší a hlavně mapová část
sloužila vždy za podklad pro všechny projekty a práce
v tomto odstavci jmenované. Je pravda, že při za-
ložení stabilního katastru po r. 1824 spočíval jeho úkol
v tom, aby byl přesnějším podkladem pro rozdělování
a vybírání veřejných daní a dávek. V této. době byla
však pozemková daň hlavním zdrojem státních příj-
mů a byl jí proto přisuzován velký význam. Po-
stupem času se však účel pozemkového katastru
měnil a doplňoval. Když pak vlivem rozvoje prů-
myslu a obchodu·byly ukládány nové daně, zanikal
postupn~význam daně pozemkové vzhledem k výši
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ostatních daní. Tak při projednávání státního roz-
počtu v r. 1937 pro rok 1938 bylo počítáno pro celé
státní území ČSR s výší daně pozemkové v obnosu
106450000 Kč, z čehož fondům a zemím připadlo
38950000 Kčs a státu zbylo jen 67500000 Kčs.
Obdobně tomu bylo v jiných letech. Přesto že po-
zemková daň byla op,roti jiným daním nepatrná,
nebyla zrušena a počítalo se s ní v rozpočtech až do
doby, kdy byla zavedena daň zemědělská. Do úpravy
nynější daňové soustavy byla pozemková daň a kata-
strální výtěžek podkladem pro vybírání různých při-
rážek, které měly pro obce velký význam. Často to
byly jen uvedené přirážky, které tvořily příjem obcí,
aby mohly plnit své úkoly. Též.převodnípoplatky při
změnách držitelů byly vyměřovány p4ildlevýše kata-
strálního výtěžku. Tyto skutečnosti byly důvodem
k tomu, proč se pozemková daň udržovala tak dlouho
a nebyla zrušena, i když se vysKytovaly návrhy na
její zrušení. I dnes se počítá zemědělská daň na pod-
kladě průměrného katastrálního výtěžku, stanove-
n.ého .pro obec. Též jakostní třídy poze~ků mají
i dnes velký význam přip:rojektování HTUP a dří-
věHí výsledky evidence se používají dodne!j. ,
Ukolem evidence pozemkového katastru nebylo jen

získání podkladů pro vybírání daní a dávek,. nýbrž
hned při zakládání pozemkového kata~tru. byl sledo-
ván ještě jiný účel. V době zakládání stabilního kata-
stru potřeboval stát získat, též spolehlivou mapu
malého měřítka celého státního území. Byly proto
výsledky katastrálního mapování využity jako polo-
hopisný podklad pro mapy vojenské. Též při zakládání
Josefského katastru' byly sledovány dva účely:
jednak aby nové vyměření pozemků sloužilo spraved-
livějšímu rozdělování pozemkov~ daně, jednak k po-
řízení státní mapy, tolik nutné pro vojenské účely.
I když se tvrdilo, že polní nácrty, zvané brouillony,
nebyly pořízeny při polním měření jedno~ně, tak aby
se z nich dala vždy sestavit mapa obce a ještě hůře
že to dopadlo s vyhotovením státní mapy, -přece lze
se právem domnívat, že na podkladě tehdejší triangu-
lace pro státní mapu bylo možno využít ať uŽ
s větším nebo menším zdarem brouillonů k doplnění
vojenské mapy. Mapa takového druhu byla podle
různých zpráv ve vídeňském archivu nalezena a ,ne-
byla známa veřejnosti proto, že od doby jejího vy-
hotovení byla prohlášena za tajnou.
Okolnost, že polohopis katastrálních map byl vy-

užíván pro různé účely, se' velmi často zam.lčovala.
Do roku 1870 se přihlíželo v pozemkovém katastru

spíše k určení správné výměry pozemků než k jejich
bonitl;. Nebyla proto ani při zakládání stabilního
katastru získána správná základna pro vyměřování
daní a dávek. Nerovnoměrnost v předpisování daně,
z důvodu nesprávného vcenění a vtřídění pozemků
a neprovedením řady změn od doby jeho založení,
vedla k tomu, že se přikročilo .po roce '1869,kre-
ambulaci map. Zatím, co se v době reambulace
zhoršil stav map zákresy nesprávně zaměřených
a· zakreslených změn, zlepšil ,se podstatně stav
písemného operátu tím, že byly přesněji určeny ja-
kostní třídy pozemků a katastrálního výtěžku, takže
operát poskytoval přesnější údaje pro rovnoměr-
nější předpisy pozemkové daně.
Po provedené reambulaci a .doplnění katastrálního

operátu byly založeny nové veřejné knihy na pod-
kladě zápisů v pozemnostnícharších, načež byla

zákonem ze dne 23. května 1883, říŠ. z. čís. 83
zavedena řádná evidence pozemkového katastru -
čili evidence pozemků a půdy včetně držitelů. Od
této doby byl evidenční operát řádně veden a každo-
ročně doplňován až do r. 1938 měřickými úředníky
v každém okresu. a v každé obci. Každoročně byly
vyšetřovány hlášené a jinak známé změny všeho
druhu a jednou za tři roky byla prováděna občasná
přehlídka .všechúdajů zapsaných v pozemkovém
katastru a stavu na kata~rální mapě. Tak byl
pravidelně odstraňován nesouhlas mezi skutečným
stavem v přírodě a zápisy v katastrálním operátu.
Musely být zjišťovány na místě všechny změny
a odstraňovány nalezené chyby nebo omyly. Tak
nabýval katastrální operát stále větší váhy, neboť
odpovídal skutečnému stavu a stavu ve veřejných
knihách, a občané měli k němu stále vzrůstající
důvěru, že zápisy v něm provedené jsou správné.
Zeměměřické práce, spojené se zaměřováním

změn, konal dříve evidenční geometr, později země-
měřický inženýr katastrální měřické služby, který
býval často jediným technikem, s nímž přicházelo
venkovské obyvatelstvo do styku a na kterého se
obracelo i ve věcech, které nebyly povahy země-
měřické.
Písemné práce. kancelářské konaly síly s nižším

vzděláním pod vedením inženýra.

Evidence pozemků a půd v době
přítomné

_Usnesením \lády ze dne 25. ledna )956 bylo
Ustřední správě geodesie a kartografie(USGK) ulo-
ženo. založiťdo konce roku 1958 jednotnou eviden-
cj pudy. K realisaci tohoto usnesení vydala r. 1956
USGK "Směrnice č. 1" pro založení jednotné evi-
dence půdy (lEP).
Jmenované "Směrnice" obsahují ustanovení o tom,

jak se zakládá a upravuje písemná a mapová část
lEP, a to jak u okresního měřického střediska (OMS),
tak u místního národního výboru (MNV). Poněvadž
od roku 1938 do dnešního dne nastalo velmi mnoho
změn všech druhů, vyskytla se otázka, zda je možno
do konce roku 1958 vyšetřit a zaměřit všechny na-
stálé změny a založit vyhovující lEP, neboť k dispo-
sici není tolik zacvičených a kvalifikovaných sil.
Nelze proto žádat, aby všechny změny byly vyšetřeny
a zaměřeny s takovou pečlivostí, která je žádána
níěřickými předpisy (Návody) ve shodě s katastrálním
zákonem. Od roku 1938 nastalo nejen mnoho změn
v hranicích, ale též v užívání a v kultuře pozemků.
Tím se rozešly zápisy v pozemkovém' kat astru se
skutečností velmi značně, zvláště v těch katastrálních
územích, kde si to rychlý hospodářský pokrok vy-
nutil. .
Pro kontrolu správného plánování zemědělské

výroby a výrobních rozpisů, dále pro spravedlivé
rozdělování a předpisování dodávek zemědělských
výrobků je nutno znát nejeD;správné údaje o pozem-
cích a jejic,h půdě, zvláště 'výměry a kultury po-
zemků, ale též jméno toho, kdo na pozemku hospo-
daří. Též' na tyto okolnosti jmenované "Směrnice"
pamatují a jsotI uvedeny v elaborátech JEP podle
výrobních sektorů.
Vzhledem k tomu, že měřické a písemné práce musí

být pro lEP ~okončeny do konce roku 1958, ne-
mohou být prováděny zvláště. měřické práce s tou
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přesností, která je předepsána pro katastrální mapy
měřickými návody, a proto je třeba vítat opatření,
že se pro JEP nepoužívá k zákresu změn úředních
katastrálních map, nýbrž jejich otisků, pořízených
často levnými reprodukčními metodami. Na rozdíl
od katastrální mapy jsou tyto otisky nazývány
pozemkovými mapami. Měřické práce v poli se
mohou provádět s menší přesností a důkladností a též
zákresy lze provádět s přesností menší. Tím se pra-
covní postup v poli i v kanceláři urychluje. Tento
stav je však příčinou, že nelze používat pozemkovou
mapu za podklad pro vypracování technických pro-
jektů, které vyžadují větší přesnost v poloze, a proto
je vítáno ustanovení "Směrnic" o tom, že všechny
změny, jsoucí v prostoru, pro který se má vyhotovit
přesný plán, se musí zaměřit s přesností stanovm;lOu
pro katastrální mapy a zakreslovat s předepsanou
přesností do katastrální úřední mapy tužkou.

Udržování pozemkové mapy ve shodě se skuteč-
ností a zakreslování změn tužkou do katastrální
mapy v těch prostorech, kde je nutno pořídit správný'
geometrický podklad pro různé projekty, považujeme
za přechodný do doby, kdy bude založena JEP
v celém rozsahu a bude možno se postarat o řádnou
a pravidelnou evidenci pozemků a půdy ,spojenou
se zaměřováním změ~ s přesností předepsanou pro
katastrální mapy. P.ak by bylo správné stanovit,
aby se k zákresům ve smyslu vodorovném používala
jen jedna mapa, ať její. název bude jakýkoliv. Se
zřetelem k požadavkům, aby katastrální mapa
obsahovala též výškopis, mohly by se udržovat dvě
mapy: jedna jen s polohopisem, druhá s výškopisem,
aby se předešlo přeplňování map kresbou. Tak by se
konaly veškeré měřické, výpočetní a kartirovací
práce jednotně a ekonomičtěji, mapy by vyhovovaly
požadavkům pro všechny účely. Ekonomie práce
by pak jen vyžadovala podrobnější rozdělení skupin
předmětů měření s hlediska přesnosti měření a zobra-
zení. Bylo by třeba stanovit přesnost pro zaměření
předmětů měření a jejich, změn, které mají být
zobrazeny přesně, které ještě vyhovujícím způsobem
v mezích stanovené přesnQsti a které jen v hrubých
rysech. Kromě toho' by měly být určeny prostory,
pro které by, platily jiné meze přesnosti měření
a zobrazování, neboť dnešní předpisy platí stejně
pro prostor zastavěný jako pro polní tratě, zvláště
pokud jde o vybudování sítě měřických přímek,
včetně polygonové sítě. V tomto směru bylo by
vhodné vydat nové měřické návody a stanovit nové
přesnosti měření podle jeho účelu.

Písemná část JEP, upravená "Smětnicemi", vy-
hovuje požadavkům současné doby pro založení
vlastní evidence a požadavkům pro plánování země-
dělské výroby a k předpisování kontingentů, jakož
i k projektování hospodářsko-technických úprav
pozemků. Kromě toho vyhovuje JEP též pro různé
statistické a inventarisační účely.

Než přistoupíme k dalšímu výkladu, shledáváme za
potřebné se seznámit s některými novými pojmy,
které kapitalistická evidence neznala, jako je na př.
pojem uživatelů pozemků, hospodářského obvodu
obce a p. Se zřetelem k zemědělskému plánování není
tak důležité znát maji~ele nebo držitele půdy, jako je
nutno znát jejího uživatele, který na půdě hospodaří,
ať už z jllkéhokoliv titulu; Ten je odpovědný za

správné hospodaření na půdě a za plnění povinných
dodávek ap.
Písemný operát katastrálního území je vázán jen

na obvod tohoto území, jehož přesná výměra je
známa a dána plochou území zobrazenou na mapě.
V socialismu lépe vyhovuje plocha hospodářské
obce, jejíž výměru je nutno stanovit z výměr po-
zemků obhospodařovaných uživateli byplicími v jedné
obci se zřetelem k poze~kům, které mají i v jiných
katastrálních územích., Učelnost tohoto opatření je
v tom, aby každý zemědělský závod - jednotlivec
nebo družstva a p. - měl sepsánu veškerou půdu,
na níž hospodaří, i když je v různých k. územích.
Při tom přespolní pozemky nemusí tvořit topogra-
ficky uzavřenou plochu s mateřským k. územím,
kde rolníci bydlí" nýbrž mohou tvořit několik územ-
ních Ótvarů. Tento stav není zrovna výhodný, je ho
nutno považovat za přechodný a počítat s tím, že
v budoucnu bude odstraněn výměnou přespolních
pozemků, a s tím, že všichni zemědělci vstoupí
do družstva a tak bude možno vytvořit nové hospo-
dářské družstevní obvody. Dokud tomu tak není
a nemá-li vznikat utajená půda ~v přespolních po-
zemcích, bylo správné stanovit tyto hospodářské
obvody obcí.
Shora uvedené požadavky pro založení a náplň

JEP však nestačí splnit požadavky o údajích po-
zemků a půdy se zřetelem k jiným statistickým
účelům a pro projektování technických prací podle
zásad územního plánování. Proto by bylo správné
počítat s tím, aby měřický i písemný operát byl
postupně doplňován i dalšími údaji. Dosavadní
stav zápisů v JEP, který obsahuje podle sektorů
jen druhy parcelových kultur, jejich výměry a ja-
kostní třídu bez katastrálního výtěžku, je vhodný jen
pro zemědělské plánování. Má-li však JEP .sloužit
též jiným účelům, pak je nutno počítat s údaji, jež
budou v dalším uvedeny.

Které údaje by měl operát JEP
ještě obsahovat?

Operát JEP - měřický i písemný - by měl
obsahovat kromě náplně shora uvedené též takové
údaje, které by sloužily k informaci nejen o poměrech
držebilOstních, parcelových atd., ale aby byl ve všech
směrech podkladem pro projekty velkých prací,
zemědělských meliorací, úprav měst a sídlišť vůbec,
aby poskytoval cenné prameny pro zeměpisce, histo-
riky, urbanisty, agronomy, pro účely rekreační atd.
Mohly by být uvažovány zvláště tyto další údaje:
1. geologické poměry a naleziště různých hornin

nebo mineralií pro účely stavební, chemické atd.,
2. půdní typy, humu8nost půd, sklon ke světovým

stranám,
3. vodohospod.ářské poměry, znaky půd a jejich

spodin,
4. změny meteorologických poměrů během roku pro

stavební a projekční účely (na př. mrazové
kotliny, mrazové, vysuš ovací a jiné škodlivé
větry, atd.),

5. údaje o možnostech pěstování různých druhů'
plodin, jak by měly za sebou následovat, kdyby
došlo k jejich pěstování,

6. údaje o potřebě hnojení, jak by se měla hnojiva
používat, a to se zřetelem k chemickému' složení
půd a k povaze spodní vody,
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7. údaje o ochraně přírody, zvláště pokud jde
o ochranné prostory a pásma s hlediska vodo-
hospodářského ap.,

8. pozemky, na nichž je zřízena přírodní reservace,
její ohvod, účel, spolu s ,podmínkami jejího oh-
hospodařování, ato jednak s ohledem k zohrazení
na mapě, jednak pokud jde o zápisy v písemném
operátu,

9. sestavení pozemků nejen podle sektorů a uži-
vatelů, ale též podle držitelů-vlastníků, ahy při
lustrování hylohned zjevno, kdo je držitelem
a kdo je uživatelem,

'10. jiné údaje, které se hěhem dohy projeví jako
nepostradatelné pro určitý druh plánování.

Uvedené' požadavky hy se podle povahy věcí vy-
značovaly jednak jen v písemném operátu, neho jen
na mapě, nebo v obojích částech. Katastrální mapa
hy měla odpovÍdatpotřehám všech jeJich uživatelů.
Protože nemůže hýt universální, nebudou moci v ní
býtzohrazeny mnohé podrobnosti, zvláště ty, o které
,se zajímá malý počet uživatelů. Aby se mapa ne-
přeplnilamnožstvíin zákresů, doporučuje se vyzna-
čovat ohvody stejných údajů na t. zv. superposičních
mapách, či mapách vrstvových, obdobných průsvit-
kám. Tak na př. hy se mapa půdních typů s jakost-
ními třídami vyhotovila s 'obvody typů a jakostních-
tříd, při čemž hy se uprostřed plochy vyznačilo
číslo jakostní třídy a číslo neho písmeno typu neho
suhtypu. Odpadlo by zapisování čísla jakostní třídy
u každé parcely. K vyznačení čar různých obvodů by
se použilo vždy jiné barvy. Podobně hy tomu hylo
u map s vyznačením meteorologických poměrů.
Mnohé z map hy mohly hýt. v měřítku I: 5 000.
Splnění požadavků tohoto návrhu hy posloužilo
tomu, ahy operát JEP sloužil za podklad všem po-
třehám s hlediska celostátního a nikoli jen určitému
úseku.
Naskýtá seotázka, kdo hy měl hýt pověřen udržo-

váním operátu JEP v patrnosti, t. j. v souhlase se
skutečností a v souhlase s různými opatřeními admi-
nistrativní povahy. Podle zkušeností dříve nabytých
je možno říci, že nejlépe udrží souhlas ten, kdo má
k této práci nejblíže a to jsou dnes okresní měřická
střediska (OMS). Tím nejsou niktera\-, vyloučeni ti,
kdo mají na evidenci zájem, neboť všichni činitelé
u okresních ,a místních národních výborů a. Agro-
projektu se mohou podílet na evidenci tím, že budou
každou změnu huď hlásit OMS neho mu zašlou náčrt
nebo plán svého zaměření se zprávou, o jakou změnu
jde. Zákres do mapy a určování výměr může provádět
jen jedna instituce, nemá-li operát jednotně vedený
ztratit na své spolehlivosti. V minulosti bylo získáno
.v tomto směru hodně zkušeností a nebylo hy dost
moudré získané zkušenosti nevyužít a začínat se
získáváním nových zkušeností novými pokusy. Jde
tu hlavně o to, aby evidence byla tak vedena, že její

výsledky hudou moci uspokojit všechny, kdož ji
potřebují.
Dnes máme ještě zkušené kádry, které ovládají

evidenci dřívější a jsou oheznámeni s požadavky
nynější evidence, a proto je tu možnost vychovat nové
kádry inženýrské, technické a kancelářské tak, aby
evidence se stala pružnou a rychlou a mohla v každé
dohě ukázat skutečný stav. Změny hy se mohly pro-
vádět v map.ě podle potřeby i několikrát za rok,
v písemném operátu ve výkazu, který po zapsání
každé změny by se uzavíral tužkou a jednou za rok
d(;finitivně inkoustem. '
• Opatření katastrálního zákona o vyšetřování změn
hy mohlo být upraveno tak, aby se změny na místě
vyšetřovaly a zaměřovaly podle poiřeby a důleži-
tosti způsobem, jak bylo o tom již shora řečeno.
Bylo hy třeha, aby OMS ve větší míře plnila ty
práce, které dříve prováděli hývalÍ civilní geometři
nebo pozdější národní podni~ GEOMETRA a p.
Všechny změny by s,e zakreslovaly hned do mapy
podle polních náčrtů neho geometrických (poloho-
pisných) plánů, plochy by se vypočetly a zapsaly do
výkazu jako tomu hylo dříve, i když hy se výkaz
změn mohl zjednodušit.
Zákresy do evidenční mapy a zápisy do písemných

částí operátu uložených u MNV hy se provedly
u OMS jednou za rok. Jestliže hy se stalo, že by si
evidenci měl konat MNV sám, pak jistě v několika
letech z nedostatku odborníků hy hylo nutno celý
operát vyměnit novým a jeho opatření by bylo jistě
nákladnější.
Se zřetelem k měnícím se požadavkům v náplni

operátu JEP, zvláště se zřetelem k mapám, hy bylo
účelné stanovit jednotné maximální přípustné od-
chylky délkové, úhlové a plošné, které by měly
společný základ a navazovaly hy na sehe. Toto
opatření by vyžadovalo úpravu Návodu A i B, jak
bylo již shora řečeno.
Uvedené úvahy by mohly vyvolat dojem, že jsou

nadměrné a v krátké době těžko proveditelné. Jsme
názoru, že není třeha vše vykonat najednou. Roz-
plánujeme-li všechny úkoly postupně tak, jak na ně
stačíme a podle stupně důležitosti na řadu roků, pak
jistě je každý úkol splnitelný. Máme na mysli
hospodářský život u nás, který má stoupající tendenci
a ten nás hude tlačit k tomu, abychom v každém čase
hyli připraveni zvládnout i ty úkoly, které dnes zatím
neuvažujeme. Budeme-li připraveni i na očekávatelné
úkoly hudoucí, pak je možno říci, žejsme na správném
místě ..
Ohracíme ~e tímto článkem na všechny odborníky

se žádostí o sdělení jejich zkušeností a názorů neho
podnětů, jak by hylo možno při dodržování ekono-
mických zásad zlepšit, doplnit a vést novou JEP
tak, aby s hlediska celostátního a všech zájmových
skupin vyhověla v celém rozsahu uspokojivě a mohla
se tak stát dílem světové úrovně.
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Několik poznámek k měření svislosti osy továrního komína
Ing. Jiří Šimek, StavQ]JrojektPraha 526.99: 624.027,

Zjištění svislosti osy továrního komína geodetickým měřením. Srovnání metod, které se dosud vyskytly v geodetické literatuře.
lt.ozbormetody protínání vpřed s grafickým vyhodnocením lineárních posunů. Připomínky k praktickému provedení v terénu.

Mohutný rozvoj techniky a průmyslové výstavby nám přináší
řadu nových problémů, jejichž řešení v sobě skrývá mnoho za·
jhnavosti. Jako speciální geodetická úloha, která je v poslední
době často požadována, je zjištění svislosti osy továrního kov
mína. V geode,tickéliteratuře se vyskytlo několik řešení:
1. Ing. Dr Zďánský užil souřadnicového řešení pomocí pro-

tín~ní vpřed. Přebytečná pozorování vyrovnal prostým aritme-
tickým průměrem. Za stanoviska užil bodů továrního polygonu,
obehnaného kolem komína.
2. Prof. ing. Dr. Kowalczyk užil t~že metody, ale provedl

s6uř\ldnicové vyrovnání pomocí determinantů (Krakovjaků).
3; Ing. Dr. Krumphanzl uvádí ve svých přednáškách ze Speci-

ální geodesie také metodu' protínáIÚ vpřed, ale pomocí grafic-
'kéhr vyhodnocení lineárIÚch posunů. Vyrovnání se provádí
graficky. Vyrovnaným bodem je střed vepsané kružnice od-
chylkového trojúhelníka (případně mnohoúhelníka). Stanoviska
se nemusí určovat v souřadnicích.
Zatím co prvé dvě metody vyžadují pracné zaměření samo-

statného polygonu, který bývá odlišný od polygonu, sloužícího
polohopisnému zaměření, a zvláště pak druhá metoda je časově
náročná pro počtáře, poskytuje nám třetí způsob značnou úlevu
jak v práci polní, tak i v kancelářské.

II. Princip metody grafického vyrovnání
liIleárních. posunů

Tato metoda spočívá v protínánívpřed ze tří staJl.ovisek,
jejichž vzájemIlou polohu s komíne~ (vyjádřenou buď měře-
nými úhly a délkami nebo případně souřadnicemi) vyneseme
na milimetrový papír ve vhodném měřítku (nejlépe 1 :500 nebo
1: 1000). Úhlové odchylky se vztahují k ose spodní části ko-
mína (nejlépe tam, kde začíná pravidelná kruhovost) a od ní
se pak odvozují lineární posuny jednotlivých vrstev komína.

P 'v l' ,. 'h' v" Sm' l"ro vypocet mearm o posunu se uZIJe.vzorce q = --;-,~,e .
kde Sm jsou vzdálenosti stanovisek od komína. Posuny se Vy-
jadřují ve vhodném měřítku, na př. 1: 1 nebo 5: 1 apod.
Jsou-li posuny kladné, vynášíme rovnoběžky ,vpravo od zá-
kladního směru strany, v opačném případě vlevo.

Strany SA, SB, Se určíme buď ze sinových vět nebo ze souřadni-
cových rozdílů. Abychom měřili ze všech tří stanovisek na tytéž
výškové vrstvy komína, určíme si předem, na které železné ...
obruče budeme cílit. V případě, že komín nemá na svém plášti
žádné celokruhové znaky, určí se předem výpočtem výškové
úhly pro každé stanovisko a to tak, abychom protínali ze všech
tti staIlovisek vždy tutéž vrstvu kOlnína. Budou-li vzdáleIlosti
staD.ovisékod komína n~stejné li také jejich nadmořské,.výšky
rl\zné; l\udou':různ~i .výškové úhJy, kter~ n'lltno vytyčovat.
Poněv!I<lžvýiJr;ový'6hel je yypočten pro osu komína, paprsky
dotýkající s~pláště 'komína v bod,.echQI'Q2 (viZobr. 2) určují

nám vlastně posun pro vodorovnou vrstvu v bodech 'QI' Q2
a nikoliv pro vrstvu v bodě P, která je výše.

Půdorys: t
I

I I.

/ NULOVY SNéR
I
I
I
I
I
I
I,

III. Odvození přesnosti

Stanoviska A, B, Cmohou být od komína
a) stejně vzdálena a mít tutéž nadmořskou výšku,
b) různě, vzdálena a mít tutéž nadmořskou výšku,
c) stejně vzdálena a mít různou nadmořskou výšku,
d) různě vzdálena a mít různou nadmořskou výšku.

Případ a) se v praxi těžko vyskytne, zato nejčastějším zjevem
bude případ d). Všeobecně platí, že záměrná přímka se dotýká
okraje komína v nižším místě než je střed, pro který byl vy-
počten výškový úhel (neboť byl vypočten pro osu komína).
Pro případyb), c), d) platí, že v důsledku různých výšekstano-
visek a jejich vzdáleností od osy komína bude se záměra do-
týkat pláště komína v různých vodorovných vrstvách. Čímjc
záměn strmější (vlivem výšky stanoviska a jeho vzdálenosti
od osy), tím je dotyk niŽši. Nyní vzniká otázka, zda je možno
zanedbat vzdálenost vodorovných vrstev v hodech Q a R?
(obr. 4).
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Řešeni plyne z obrázku č. 5.
Vodorovný průmět trojúhelníka:

S'
cos tJ = -5; s' = S. cos fJ

r' = S - s' = S - S . cos tJ = S(1 - cos tJ)

Výškový rozdil pak vyplývá z dalšího obrázku (obr. č. 6).
Svislý průmět trojúhelnika:

Av = te oe. r'
Hodnoty Av budou pro každou vrstvu a také pro každé stano·
'visko jiné. Jde nyní o to, zjistit o kolik se mezi sebou budou
lišit Av v téže vrstvě. Na to nám odpoví praktický příklad,
který odpovídá nejčastějšímu případu. ,
Z tabulky 1. je vidět, že sice z každého stanoviska protínáme
jinou vrstvu, ale vzdálenost mezi nimi Av nijak neovlivní
velikost lineárních posunů q, neb i v nejhorším případě činí
rozpětí mezi nejspodnější a nejvyšší vrstvou pouze 5 mm.

IV. Technické připQmínky k měření.

Jelikož jde o zdivo, stačí nám zajisté určit q v rozpětí 0,5 až
1,0cm. Jde nyní o to, jak přesného theodolitu bude třeba. Vpraxi
dosahují vzdálenosti S 50 až 400m. Dosazením do vzorce pro q,
resp. 1

lcc = qrn(!Cc = 0,01 . 636 620'~-'- 16«
Srn 400-

čili stačí theodolit s přesnostní čtení vernieru na 20cc• Vzdálenost
všech tří stanovisek od komína je nejlépe volit pokud možno

Výška komínové

I
Vzdálenost Av pro S =

vrstvy 120,52m I 128,12m I 137,51m

110m 0,018m 0,017m I 0,015m
100m 0,020m 0,018 m 0,016m
90m 0,022m 0,019m 0,018m
80m 0,023m 0,021m 0,019m
70m 0,024m 0,022m 0,020m
60m 0,025m 0,021m 0,020 ID
50m 0,024m 0,021m 0,019m
40m 0,022 IQ. 0,019m 0,018m
30m 0,019m 0,016 ID 0,015 ID
20m

I
0,014m 0,012m O,OUm

stejnou a přibližně rovnou výšce komina, nejvýše však o polo-
vinu větší než výška komína. Také povětrnost (prudký vítr
nebo prudký sluneční žár) může znehodnotit pečlivý měřický
výkon a je lépe měřit v jiný den, kdy jsou povětrnostni pod.
mínky výhodnější. Důležitou roli hraje také tvar trojúhelníků.
Někdy nám ovšem nedovolí zastavěnost, abychom se nevyhnuli
choulostivé konfiguraci a pak je nutné provést měřeni dvakrát
s jednim změněným stanoviskem. Nejvýhodnější a v praxi těžko
dosažitelná by byla poloha tří stanovisek rovnoměrně rozlože-
ných po kružnici, jejíž střed by tvořil komín. Tím pak vzniknou
rovnostranné odchylkové trojúhelníky. Tvar určovaného troj-
úhelnika stačí navrhnout a vytyčit z plánu anebo zvolit přímo
na místě.

Grafickámetoda je velmi rychlá a výsledky jsou plně vyhovu-
jící. Při naměření 50 chybových trojúhelníků se střední chyba
v určení bodu pohybovala od I do 6 mm. Geodetická měření
jsou pro tento účel velmi vhodná a rychle l~e jimi naměřit
potřebné výsledky s vyhovující přesností.

[I] Fiala, F.: Geodetické počtářství.
[2] Krumphanzl, V.: Speciální geodesie 1.1956.
[3] Krumphanzl, V.: Přednášky ze spec. geodesie II.
[4] Žďánský, J.: Zjišťování posunů tov. komína. (Zeměměřictví

1951.) .
[5] Žďánský, J:: Metody zaměření stavu vysokých továrních

komínů. (Seminář inž. geodesie, Brno 1954.)
[6] Kowalczyk, Z.: Měření vysokých továrních komínů a kon·

trola jejich výšky. (Gemlezia i Kartografia 1953, Svazek I,
sešit 1.-2.)

[7] Kohr, J.: O vlivu tělesných cílů na výsledky trigonometricky
měřených výšek. (A. V. N. 1956, č. 4., str. 107-111.)

Geodetické počtářství
Dvojitý algebraický počítaCÍ stroj v

Otakar E. Kádner
6. Af.inní transformace pravoúhlých souřadnic

Československá zeměměřická' služba stojí nyní před velkou
úlohou transformace čs. jednotných souřadnic konformní ku-
želové projekce do souřadnic Gaussova zobrazení válcového.
Hlavní tíže tohoto úkolu bude spočívat v afinni transformaci
velikého počtu bodů; je nepochybné, že dvojité počítací stroje
mohou pomoci tento úkol zvládnout s potřebnou rychlostí a
hospodárností. Dvojitý algebraický stroj Se k tomuto úkolu
dobře hodí, neboť při jeho použití odpadá složité určování
znamének jednotlivých operací a tento stroj je v podstatě
stejně výkonný jako speciální transformační trojitý Wittkeho
stroj Brunsviga 183 [11].
Je-li daný souřadnicový systém (čs. jednotná soustava)

označen Y, X a hJ'edané souřadnice (Gaussovo zobrazení) y, x,
pak převodni vztahy mezi pravoúhlými rovinnými souřadnicemi
ve výhodné úpravě pro spřažený stroj jsou:

.V praXI
geodetické praxi

S2= (Yk - YI)2 +(Xk - XI)2

(Yk - YI) (Yk - YI) + (Xk - Xl) (Xk - Xl)
S2

b = (Yk - YI)(Xk - Xl) - (Xk - XI)(Yk - YI)

. .82

Výpočet obou součinitelů a, b se provede na spřaženém stroji
najednou takto:
1. Do nastavovacích počitadel nastavíme: vlevo Yk - Yl,

vpravo Xk - Xl (4 desetinná místa). Nastavíme se znaménky.
2. Do obrátkového počitadla vytočíme podle znaménka

1957/236



G€OdetiC'ký· obzor
sv. 3j45 (1957)č. 12

(Yk - Yl); (4 mista); výsledek ponecháme, ostatní počitadla
vymažeme.
3. Do nastavovacích počitadel nastavíme nyní vlevo (Xk-'-'

- Xl) a vpravo minus (Yk - Yl). Do obrátkového vytočíme
(Xk - ~), výsledek ponecháme (výsledek má 8 desetinných
mist).
4. Do levého nastavovacího počitadla nasadime 82 (2 dese··

tinná místa), pravé necháme zatím volné; dílčí výsledek v le-
vém výsledkovém počitadle přetočíme na nulu; v obrátko-
vém počítadle je součinitel a na šest desetinných mist. Vy-
mažeme levé nastavovací počitadlo a obrátkové počitadlo;
do pravého nastavovacího nastavíme opět 82 a pravé výsled-
kové. počítadlo dotočíme na nulu; v obrátkovém počitadle
dostaneme b.
Před zahájením vlastní transformace je třeba vypočítat

souřadnicové rozdíly daných bodů a podle znamének je správně
zapsat do výpočetního vzoru. Transformaci provedeme pak
takto:
5. Do výsledkových počítadel nastavíme vlevo Yl' vpravo Xl

na osm desetinných míst. Do nastavovacích počitadel dáme
přesně p'Odleznaménka vlevo +a, vpravo minus b (6 mist).
6. Do obrátkového počitadla vytočime LIY2-l (2 mista)

podle znaménka. Vymažeme pouze obrátkové počitadlo a na·
stavovací počitadla.
7. Do nastavovacích počitadel dáme·vlevo + b, vpravo + a;

do obrátkového počitadla vytočíme LlX2-l" Ve výsledkových
počitadlech jsou nyní transformovan(souřadnice druhého bodu.
Pro další výpočet ponecháme hodnoty výsledkových i nasta-
vovacích počitadel a ihned násobíme LlX3-3; pak teprve pro-
vedeme operace 5 (druhou část) a 6. Postup takto stále opaku-
jeme, takže ušetříme zbytečné nastavování do stroje a výpočet
značně urychlíme.
Posledním krokem musíme přesně dojít na souřadnice kon-

cového bodu Yh Xk. Jinou kontrolou je:

a(Yk - Yl) + b (Xk - Xl) = Yk -:. JI (12)

Častým případem při zakreslování nové situac~ do katastrální
mapy je transformace na přímku, kdy Xn -'- Xl = 8a JI = Jn.

Pak se rovnice (11) podstatně zjednodušují na

a= + Xk-X1
8

b = _ Yk - Yl
5

k nimž není dalšího vysvětlení třeba. Transformace je pak
vehni snadná.
V tab. 6. je naznačen výpočetní vzor pro afinní transformaci

pravoúhlých souřadnic a vedle grafických schemat je uveden
číselný příklad. Propočtení příkladu dvojitým algebraickým
strojem a strojem Brunsviga Doppel ukazuje převahu alge.
braického stroje, protože před zahájením výpočtu strojem
Brunsviga je formulář třeba doplnit znaménky dílčích operací,
která musí být určena ze zvláštních tabulek (o tom viz podrob-
něji [2, 3]).

Výpočet ploch ze' souřadnic je dalším příkladem, kdy se
algebraický dvojitý stroj může s výhodou uplatnit z těchže
důvodů, které jsme uvedli pro transformace. K výpočtu ne·
potřebujeme ani zvláštního formuláře, neboť stačí vypsat
souřadnice daných bodů pod sebe, na př. v seznamu souřadnic>
abychom mohli plochu podle známých vztahů

2P = + IYn. xn-l - IXn 'Yn-l =
= - IYn. Xn + 1 + Ixn. Yn + 1

primo vypočítat; výhodné je opatřit si pro tento účel obou-
strannou papírovou masku (viz obr. 3.) a tu pouze posunovat
podle postupu výpočtu. Postup řešení jil tento:
1. Do levého' nastavovacího počitadla nastavíme souřadnici

+x předcházejícího bodu, než je ten, kterým začínáme; do pra-
vého nastavovacího počitadla dáme minus x-souřadnici bodu
následujícího.
. 2. Do obtátkového počitadla vytočíme Y bodu; kterýmzačí-
náme. Vymažeme obrátkové i nastavovací počitadla. Výsled-
ková stoji. ..

I I
Prostor:

Transformace souřadriic
i I

1. I +a 61 _ b 61 I YK-Yl'IXK-X14!
a = + 0,976 922 I LlYn 21 I 81 Xn-l 8 I Y~~Yl ~ I Yl. 81 .?3.. 8--------- Yn-l

b = ±Jl~~.!!?? ___
nechat

2. I +b 61 +a .1
--

81
I Xk -Xl'l YK- Y141

I I LlXn 31 1'.71. 81 Xn
I-.- Xk:-:-:X141 _Tl_ 8j .TL 81

nechat

Bod Y X Y X Bod l S3 ,31 53 31
LlY= Yn- YTl-l LlX=Xn-Xn-l I a;b 61 TI"" O 8J T2"" 0.8 ,

I ,
!1 ! 2 i 30 22 i 40 20 i 38 + I

10100 1- i i 1"---- -- Yn = Yn-l + a. LlYn + b. LlXni i

!
i

+ 7 82 + 7 i 44

i
i I

15! 53
Xn = Xn-l - b. LIYn + a. LlXn

2 i 10 12 29 i 84 - I 11 i 08 + 2

i
--

- O 88 + 6 i 29 82 = (YK - Yl)2 + (XK - Xl)2~\ --
I

!
r

211873 9 24 36! 1~ - 10154 + ·3 (Yk - Yl)(YK- Yl) + (Xk - xIHXK-Xl)

I
a= 83

--
i I

I ! i b = (Yk - Yl) (XK - Xl) - (Xk- Xl)(YK- Y1)---
i

1 I -f. 83

l ! i
' ~ Kontrola: a(YK,- Yl)+b(XK-X1):= Yk-Yli . ! I

r I ! Vypočl'!tl:..._........_ Kontroloval:-~-----------_.
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+ pásl. 2\
2P 4

2. I~ředch. 21
'x

12
1 ~~ 41

Bod, y x y x BQ~

5 " 004 59 97 88.•. !

1 1 794 48 123 93 ';
l' :i

2 1 i 831 09 I 330 51
3 2 065 23 624 16 !

'1 .!

'4 2 304 37 285 78
5, 2 004 59 97 88
1 1 794 48 123' 93

i ] :I
2P ~96 148

14399 296 148 ]4399\ ZP 'Vypočetl: .__ ......_._ E:.onťro1a:-,.~---~--

Vzor: Kádner

1. 2.

X y

y I + ; X

I I
I I - + I

_ 1. == přední slran~
2.= zadní s'rana

3. Do levého nastavovacihQ .počitl!.dla dáme minus y před-
; cházejíciho bodu; do pravého +y následujíciho bodu.

4.' Do obrátkového počitadla vytočíme x-souřadnici bodu,
kterým z.ačínáme. '
5. Postup opakujeme, až jsou provedeny všechny kombinace

podle vzorce (14). K zabránění omylů je výhodné zapsat sou-
• řa<lnice daq.ých bodů v tomto pořadí:

á)přilichém počtu:
5
1
·2
3
4
5
1

Nastavovaci grafická schemata a.pra'ktický"přikladje uVeden
v tab. 7. Při použití obyčejného dvojitého stroje (na př. Brun- ,
sviga)je třebastroje zařadit protiběžně apředemrozhodnout:
o směru otáčeni kliky. . ,

b) při sudém
4
1
2
3
4
.1
1

8. Výpoěet centračních, změn směrů

Také výpočet central\Dích Izměn směrů se dá spřaženým
strojem podstatně urychlit, protože se celý výpočetprovádi-bez
mezipsani dHč{ch výsledků a při setinném děleni, je dokonce
možno automaticky ve stroji provést sloučeni centrační opravy
s měřeriým směrem; počtáfské chyby jsou sníženy na ininimuin,
Výchozí vzorec je stejný: '

.. __e._'._sl_·n_._~_;,.~= e. !l • sin 1>'sin 15F= u ~
S .S
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Přibližný vzorec způsobuje tuto chybu: pro 6 = 19 je chyba
0,4": pro 2g je chyba 3,3cc, pro 3guž 11,Occapro 4, je chyba
26,3". Tuto chybu lze vyloučit nomogramem, který navrhl
H. Wittke [2], takže oblast pl,lužití přibližné formule se dá
zvětšit až asi do 6 = 6g.
Postup výpočtu je tento:
1. do nastavovacího počitadla vlevo nastavíme 'excentricitu

e (2 místa), vpravo stranu s (2 místa).
2. Do pravého výsledkového počitadla vytočíme sin c nebo

(! . sin c (12 míst). . .
3. V levém výsledkovém počitadléstoji .automaticky sin 6

nebo 6'c (12 míst). Počítáme-li podle přibližného vzorce, je
výhodné před operací č. I nastavit do levého nastavovacího
'počitadla měřený směr, k němuž se pak centrační oprava
samočinně přičte. .
Ostatní postup zustává stejný jako pro jednoduchý stroj.

Nejlepší kontrolou výpočtu je uezávislé,ale stejně přesné
určení cl)ntračIÍí opravy buď graficky nebo nomogramem. Zdů-
razňuji, že kontrola musí být .aspoň řádově stejně přesná,
protože není myslitelné, aby přesný výpočet byl kontrolován
nepřesnou přibližnou metodou jinou. Ovšem kontrolu jinak
u'pořádaným výpočtem, jak Ilavihují někteří autoři, musíme
zavrhnóut jako n'ehospodárnou.

Astronomické metody v praktické geodesii jsou neprávem
opomíjeny, ač rozhodným způsobem mohou ovlivnit kvalitu
i hospodárnost měření. Měření magnetické deklinace, orientace
polygonových pořadů, zjišťovánícentračních prvků, řešení
protínání tam, kdl) by to jiJí"aknebylo možrié, to jsou úkoly
aplikace jednoduchých astronomických metod, jak o tom již
několikrát bylo psáno na různých místech [12, 13, 14].
Pro geodetickou praxi je předevŠím potřeba určit azimut

určitého směru a v případě, že nemáme po ruce spolehlivou
mapu, je pro tento účel třeba znát zeměpisnou polohu místa
pozorování. První úkol se vzhledem k vybavení skupiny, které
je obvykle k disposici, řeší určením azimutu měřením zenitové
distance Slunce nebo hvězdy, ačkoli :při dobrých hodinkách
a možnosti srovnání, s časovými signály je možno použít i me-
tody určení azimutu z hodinového úhlu. Určení zeměpisných
l!Ouřadnicstanice se dá velmi výhodně provést metodou polo-
hových čar, jejíž odvození a vysvětlení n;ljde čtenář na př.
v [15].Uvedeme proto tyto tři případy z praxe s citací přísluš-
ných vzorců a návodem, jak lze k rychlému vyčíslení použít
spřaženého stroje. Přiklady najde čtenář v dostatečné míře
v citované literatuře, takže. od nich upustíme.
Azimut určitého směru určíme měřením zenitove vzdálenosti

Slunce nebo hvězdy a výpočtem podle vztahu

_sin6 - cos z sin .1'
co~a = sin z • cos l'

[sin (1'+ z)- sin 6] + [sin(1' - z) --,sin 6]cos a = -'~--~~~~~~-'~~~~~~~~~-
[sin (1' + z) - sin 6] - [sin (1' - z)- sin 6]

Nebeské těleso má být v blízkosti I. vertikálu. Oba dva vzorce
jsou velmi výhodné pro dvojitý stroj, vzorec (16b) dokonce
i pro stroj jednoduchý. Čitatele i jmenovatele vypočteme v obou
strojích současně a dělení provedeme podle zásad, které jsme
vytyčili při výkladu protínání zpětného.
Výpočet azimutu, je-li měřen hodinový úhel nebeského ;tělesa

·(t. j. časový okamžik průchodu svislým vláknem theodolitu),
se provádí podle vzorce

sinttg a = ~;~~_'_~ __,..c~-;--'_
sm l' cos t - cos cp tg ,\

podle stejných zásad, které jsme právě uvedli.
Pro určení přibližné zeměpisné polohy metodolJ.polohových

čar'měříme zenitové vzdálenosti aspoň dvou ,hvězd v {-asových
okamžicích T1a T?. Vypočteme-li zenitové vzdáknosti a azimuty
ze souřadnic těchto hvězd podle vzorců

bos z =, cos t cos l' cos t5 +6in l' sin 6
cos a . sin z = cos t sin l' cos r5- cos 9" sin 6,

které jsou velmi vhodné pro spřažený stroj, dostaneme rozdíly
od měřených zenitových vzdáleností a 'jejich směry; grafickou
konstrukcíúrČÍme .snadno a poměrriě velmi přesně správnou
polohu stanoviska, jehož přibližnou polohu zavedém:edorov-
nic (18). . .

Vidíme tedy, že použití algebraického spřaženého stroje a
spřaženého stroje vůbec je nejen velmi mnohotvárné, ale při-
náší naší geodetické praxi velké výhody zejména pro masové
výpočty, které musí být provedeny v krátké době: to se týká
zejména stroje algebraického a můžeme souhrnem říci, že jeho
zavedení do československé geodetické praxe je správné a při.
nese už v krátké době značné úspory finanční i zkvalitnění
prací vůbec. Vneposlední řadě ušetří pracovní energiiIInervovou
soustavu pracovníků pro jiné úkoly: a to je snad nejradostnějším
přínosem, protože za každým velkýln projektem, za každým
naším úspěchem stojí člověk. A jen zdraví a neunavení lidé
mohou budovat velké věci.
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526.99:.621.38 Kandidát technických věd Bořivoj Delong
Základy elektroJlickýchmetod v geodesii.
Autor, mladý vědecký pracovník, sepsal pro potřebu poslu-

chačů zeměměřické fakulty učební text z oboru elektronického
měření vzdáleností. Poněvadž jde o látku poměrně málo známou
v širší odborné veřejnosti, mohou knihu studovat s užitkem
všichni, kteří se zajímají o podstatu a současný stav elektronic-
kého měřenÍ.vzdálenostÍ.i o jiné aplikace elektroniky v geodesň.
Vztah obou oboru je těsnější, než by se zdálo na první pohled.
Elektrbnika poskytuje geodesň některé své metody pro nové
způsoby měření geodetických veličin a naopak realisacc ně-
kterých elektronických měření se opírá o geodesň a kartografu.
S tohoto hlediska je také kniha rozdělena ve dva základní oddí.ly.
První oddíl je věnován elektronickému měření délek a je roz-

členěn logicky do čtyř kapitol. V první kapitole jsou podány
všeobecné informace k dané látce. V druhé kf:pitole jsou po-
drobně vyloženy, základní konstrukční Ilj.yšlenky a funkce
elektronických dálkoměrů. Podrobně je popsán Bergstrandův
geodimetr, odvozena jeho základní rovnice a analysována
přesnost. Z dalších přístrojů je uveden sovětSký elektrooptický
dálkoměr, Gigasův přIstroj EMc, Ellenbergerův impulsový
dálkoměr a Bjerhammarův terrametr.
. Třetí kapitola je věnován~ otázkám redukce elektronicky
změřených délek do referenční plochy. Výsledky měření je
třeba nejdříve oprostit od vlivu různých fysikálních okolností
(fysikálni redukce) a pak je redukovat matematicky do refe-
renční plochy. Přechod od kruhového oblouku, spojujícího oba
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konce měřené vzdálenosti, je řešen ve čtyřech podrobně vy-
ložených etapách.
Ve ?tvrté kapitole se probírají různé způsoby vyrovnání sítí,

které JSOUvytvořeny z přímo měřených vzdáleností (trilaterace).
Druhý oddíl knihy se zabývá geodetickými aplikacemi

a kartografickými problémy radiolokačních metod. Látka je
vyložena ve čtyřech kapitolách. Nejdříve jsou podány infor-
ma<:eo ~lektronickém měření úhlů a výšek (V. kap.). V šesté
kapitole Je vysvětlena podstata radiolokačních systémů poloho-
vých čar, při čemžhyperbolickým sítím a jejich aplikacím věnuje
?utor hlubší pozornost v kapitole sedmé. V poslední kapitole
JSou uvedeny dvě metody (tětivová a Verstelleho) pro výpočet
dlouhých vzdáleností, neboť s touto úlohou se při elektronických
měřeních vzdáleností často setkáváme. Obsáhlý soupis litera-
tury svědčíl,o!tom, že autor se opíral o všechnu dostupnou
literaturu, ve které může zájemce najít další hlubší poučení.
Sepsání recensovaného učebního textu je třeba považovat za

záslužný čin. Posluchačům se tím dostává hodnotné učební po-
můcky, která je dobře seznální s problematikou elektronického
měření vzdáleností. Ale i odborníkům z praxe a jiným zájemcům
kniha poslouží, neboť jasně a přehledně shrnuje těžko přístup-
nou látku. R,ozsáhlýmateriál je logicky roztříděn a systematicky
vyložen. Přitom nejde o pouhou kompilaci, nýbrž ktomě snahy
o soustavné podání jednotlivých problémů nacházíme v knize
i původní autorovy přínosy a záměry (kapitola o matematických
redukcích a o vyrovnání trilateračních sítí). Příznivě lze také
hodnotit snahu o přizpůsobení některých formulí pro praktické
použití (nomogramy) a jiné poukazy na praxi.
V celku lze konstatovat, že autorův záměr souborného

zpracování vesměs nové a 'přitom obtížné látky se podařil.
Výklad je soustavný, jasný a přesný. Lze stěží najít nějakou
chybu. Kniha je úhledně rozmnožena v 660 výt. ofsetem. Má
184 stran a 54 pečlivě narýsovaných obrázků. Vyšla v r. 1957.
ve Státním nakladatelství technické literatury a stojí 10,70Kčs.

F. Brož

518.2 Lebeděv A. V., Fedorova R. M.
Spravočnik po matematičeskim tahIicam. (Přehled matema-

tických tabulek.) Moskva 1956, IzdateIstvo akademii nauk
SSSR, 595 stran, cena 29 r. 20 k.
Matematické tabulky se staly nezbytnou pomůckou při

všech výpočetních pracích a stále vzrůstající počet tabulkových
děl nás nutí k jejich systematickému třídění. Cenným přínosem
v tomto oboru dokumentace je práce sovětských autorů,
kteří ve. svém obsáhlém díle předkládají podrobný přehled
matematIckých tabulek sovětských i zahraničních až do roku
1952 (některé záznamy jsou též z r. 1953 a 1954). '
Kniha je rozdělena na dvě části: charakteristiku jednotli-

vých tabulek a seznam literatury. První část je systematicky
rozdělena do 15 kapitol a ke každé kapitole je sestaven samo-
statný seznam literatury v části druhé. Kapitoly jsou opět
děleny na odstavce podle druhů tabelovaných veličin. V jednot-
livých záznamech je udán vždy rozsah a krok argumentu tabe-
~ované veličiny, počet jejích desetinných míst (po případě
1.další údaje) a konečně čísla, pod kterými najdeme v seznamu
literatury ty publikace, v nichž jsou hledané hodnoty tabeIo-
vány. U každé knihy v seznamu literatury, uspořádaném abe-
cedně podle autorů, jsou opět ve zkratce uvedeny knihovny
(v SSSR), v nichž se publikace nacházejí. Na konci knihy je
připojen obsáhlý abecední rejstřík.
V předmluvě upozorňují autoři, že v knize nejsou citovány

speciální tabulky z geodesie, matematické statistiky a astrono-
mie. Přesto však najdeme v knize tu část tabulek, s nimiž se
v praxi převážně setkáme. . .

v Důmyslný. způsob uspořádání, ekonomické využití místa a
prehlednost JSou klady této knihy. Sami autoři upozorňují, že
dílo podobného rázu nemůže být úplné; avšak více než tři tisíce
'publikací v seznamu literatury (i nejnovější cizí literatury)
svědčí o nevšední 'péči, věnované zpracování té:o knihy, jej'ž
vysoká hodnota pro pracovníky ve všech technických disci-
plinách je nesporná.

" Ing. Dr Ladislav J. Lukeš I

.Českosl~venská geodesie, zvláště pak geodetická astrono-
mIe, ztratila dne 15. listopadu 1957 neočekávaně svého čelného
pracovníka soudruha Ing. Dr Ladislava J. Lukeše.
Dotlouklo srdce přítele, učitele a rádce~V plném rozmachu

své tvůrčí práce opustil navždy své pracoviště v Geodetickém
a"topografickém ústavu v Praze. Všichni, kdož jsme znali blíže
Dr Lukeše, nezapomeneme.
Ing. Dr Ladislav J. Lukeš se narodil 5. února 1916ve Volyni.

Po absolvování střední školy v r. 1935 věnuje se studiu země-
měřického inženýrství na ČVUT v Praze, které dokončil s vy.
znamenáním, Od roku 1939působil ve státní měřické službě, od
roku 1940v oboru triangulace a od roku 1945 se již plně věnuje
geodetické astronomii jako vedoucí pracovník na tomto úseku
činnosti. Akademické hodnosti doktora technických věd dosáhl
v únoru 1949 obhájením disertační práce z oboru geodetické
astronomie na thema "Horrebow-Talcottova =ethoda a sou-
časné určení zeměpisné šířky, otočkymikrometru a citlivost libel
vyrovnáním výsledků pozorování".
K jeho životnímu optimismu a neobyčejnému pracovnímu

nadšení patřila i píle, svědomitost, organisační schopnost a pro-
zíravost. Bohatá je jeho činnost publicistická a přednášková.
Vydal na 50 pojednání a publikací převážně z oboru geodetické
astronomie, z nichž nejznámější je publikace "Základy geode-
tické astronomie" z r.1954. Proslovil bezpočet přednášek při
všech příležitostech, prostudoval a dokumentoval veliké množ-
ství domácí i cizí odborné literatury, přispíval i do zahraničních
časopisů a byl znám v odborných kruzích i v zahraničí.
Pro své nevšední schopnosti, teoretické znalosti i praktické

zkušenosti byl zvolen předsedou subkomise pro geodetickou
astronomii při ČSAV,předsedou astronomické sekce Národniho
technického musea, byl jmenován členemkatedry vyšší geodesie,
astronomie a geofysiky na zeměměřické fakultě ČVUT v Praze,
zkušebním komisařem pro II. státní zkoušku na zeměměřické
fakultě ČVUT v Praze, členem vědeck. rady VÚGTK v Praze,
členem ~edakční rady vědeckého časopisu Studia geophysica et
geodaetIca a členem redakční rady našeho časopisu.
Na věčnou paměť je třeba dokumentovat jeho veliké zásluhy

o založenígeodetické observatoře Pecný u Ondřejova. Tato stálá
čs. geodetická observatoř zůstane navždy spjáta se jménem
Ing. Dr Ladislava J. Lukeše, jako trvalý pomník jeho veliké
lásky a nadšení .pro obor geodesie. Dr Lukeš zasloužil se nejen
o založení a vybudování observatoře na Pecném, alej o dlouho-
dobý výhledový program prací této naší moderní geodetické
observatoře. .
Ing. Dr Ladislav J. Lukeš má velké zásluhy o pokrok česko-

slovenskégeodesie. .
Budiž čest jeho záslužné práci i jeho nehynOUCípamátce!
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