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Použití rámcového koordinatografu k zobrazení situace
na katastrální mapě t: :1000.

V článku popisuje autor Haag-Streitův rámcový koordiMtogra! a způsob práce s ním. Tento koordiMto-
'JITa!je vybaven pikírovacím mikroskopem a zařízením k přesnému. nastavení M body již zobrazené v plánu.
Může Se použít nejen k zobrazení sekčního rámce katastrální mapy, čtvercové sítě a polygonových bodů, ale
také ~ přesnému zobrazení podrobných bodů zaměřených kolmicemi M měřickou přímku. Ve spojení s kovo-
VOU šablonou k sestrojení čtvercové sítě jest přístroj, nehledě ještě k dalším možnostem použití, rovnocennou
náhradou mnohem dražšího velkého pravoúhlého koordiMtogra!u.

Používáním moderních měřických metod a přístrQ-
ju při polním měření dosáhlo se v poslední době nejen
přesnějších výsledků, ale také zrychlení a usnadnění
práce. Avšak zpracování těchto výsledků, zobrazení
zaměřeného území na katastrální mapě, provádí se
stále stejně. Použitím obvyklých pomůcek, vynášecích
(odměřovacích) trojúhelníků, pravítek a tužky, přes-
nost a dokonalost polního měření není zcela využita.
Přihlédneme-li ještě k závislosti na osobních zkuše-
nostech, zrakové schopnosti a svědomitosti kartírují-
cího, přesnost měření v poli se nedokonalým zobraze-
ním .na mapě také znehodnotí. Těžko je v takovém
případě odpověděti na otázku, proč byly nákladné
měřické práce provedeny s takovou pečlivostí, když
konečným výsledkem je nedokonalá mapa.

Moderním přístrojem, který sice při zobrazování
trojúhelníky docela nenahrazuje, ale který práci zrych-
luje a značně zvyšuje její přesnost, jest přenoslllý
pravoúhlý rámcový koordinatograf, výrobek firmy
Haag-Streit v Bernu. Protože mně není známo, že by
někdo tohoto přístroje v Československu k zobrazo-
vání na katastrální mapě .použil, sdělím zde některé
zkušenosti, které jsem s přístrojem učinil.

Popis přístroje. Základní částí přístroje (viz obr. 1)
je kovový obdélníkový rám R s držadly, hliníkovými
podložkami a kolejnicí A, na které jest upevněno mě-
řítko úseče'k Ox, Polohu přístroje lze v malém rozsahu
měnit vzhledem k hliníkovým podložkám otáčením
stavěcích šroubu Šp Š2• V kolejnici je přesně vybrou-
šena přímá vodicí drážka klínového průřezu, ve které
se na kolečkách pohybuje pravoúhlý rámcový vozík
X. Břitová kolečka jsou opatřena kuličkovými ložisky.
Vozík má kolejnici s měřítkem pořadnic Oy a drážkou,
která jest k předchozí přesně kolmá. V drážce pojíždí
vozík Y, k němuž je připojen vyjímatelný pikírovací
mikroskop P s optickou kruhovou zmačkou a regulova-
telnou centrickou jehlou. Jehla při průhledu neviditel-
ná, jest upevněna těsně před objektivem mikroskopu.
Střed kruhové značky a hrot jehly leží v optické ose
mikroskopu. Mikroskop zvětšuje 6krát. Pohylb vozíků
lze zastavit svěrnými šrouby (hrubými ustanovkami)
Kp K2, další pohyb umožňují jemné ustanovky M"
M2• Měřítka Ox, Ol! jsou provedena na bílých matných
celuloidových páskách. Dělení měřítek jest dvojí, po
jedné straně 1 : 1000 a 1 : 2000, po druhé straně
1 : 500 a 1 : 250. Firma však na přání zákazníka pro-
vede dělení i v jiných poměrech. Posuvnými plátěný-
mi páskami s číslováním provedeným v obou směrech
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lze nastaviti jakoukoli hodnotu souřadnic. Předhosti
je odečítání sklopnými skleněnými verniery NlJ N2

promítajícími se na bílý podklad měřítka hlavního.
Dělení vernierů je na spodní ploše sklíčka, kromě
toho jsou připojeny lupy s velkým zorným polem. Ver-
nier N~ lze posouvat mikrometriekým šroubem Mo'
Odečítání v měřítku 1 : 1000 přesně na 0,05 m, odha-
dem na 0,01 m. Při práci s přístrojem používá se pří-
ložuého pravítka LJ které se zasadí do zářezů základ-
ního rámu. Přístroj váží 16 kg, pracovní plocha jest
50X40 cm.

Práce s přistrojem. Při praktickém použití se prl-
stroj s nasazeným pravítkem L příloží k dané měřické
přímce ta:k, aby zkosená hrana pravítka příbližně pro-
cházela body určujícími m~řickou přímku. Dbáme
přitom také na to, aby některá ryska pravítka splý-
vala s počátečním bodem přímky. Potom se pravítko
vyjme. Vozík pořadnic Y se nastaví na příslušnou
počáteční pořadnici (nulu). Přesné nastavení přístro-
je se provede šrouby Šl) Š?, při čemž se střídavě mi-
kroskopem pozoruje počáteční a konečný bod přímky,
až se v obou polohách mikroskopu objeví v zorném
poli ve středu kruhové značky. Tehdy rovina, kterou
vytvoří osa pohybujícího l"emikroskopu, prochází prá-
vě zobrazenou měřickou přímkou a měřítko úseček
jest s touto přímkou rovnoběžné. Přitom mikroskop
musí být nastaven tak, aby kruhová značka i pozorova-
ný bod byly zcela ostře a bez paralaxy viditelné. V po-
loze, kdy je mikroskop právě nad počátečním bodem
měřické přímky, zastaví se vozík úseček. Vernier N,
posune se mikrometrkkým šroubem M 3 na počáteční
úsečku (nulu). Pak se zakryje hlava tohoto šroubu
ochrannou destičkou DJ aby se při práci nějakým ná-
hodným pohybem nezměnila poloha vernieru. Nakonec
se obě pásky s číslováním upraví do příslušné polohy.
Správná poloha pásek, které jsou navinuty na cívkách,
se zajistí utažením kruhových matek C. Potom je
možno započíti s vynášením podrobných bodů zamě-
řených kolmicemi na měřickou přímku. Staničení na-
stavujeme ,na měřítku úseček, kolmice na měřítku
pořadnic. Tlakem na hlavu okuláru převede se nasta-
vený bod do kresby. Pak působením zpružiny uvede
se mikroskop samočinně do základní polohy. Správné
»vypíchnutí« lze bezprostředně kontrolovati pohledem
do mikroskopu: zohrazený bod vidíme ve středu kru-
hové značky.

Zobr'azení sekčního rámce. Přístrojem lze též zo-
braziti sekční rámec katastrální mapy, čtvercovou síť
i síť polygonových a jiných měřických bodů, Přitom
třeba přístroj přestaviti, protože nelze celou plochu
sekčního lístu v jedné poloze obsáhnouti. Přestavení
přístroje se provede na podkladě již zobrazených bodů
podle shora uvedeného postupu. Přesvědčil jsem se,
že to lze učinit bez újmy na přesnosti i pro plochu
čtyřnásobně větší než je pracovní plocha přístroje.
Pro porovnání uvádím: .po zobrazení sekčního rámce,
čtvercové sítě a polygonových bodů, k přezkoušení
správnosti polohy zobrazených bodů a dokonalosti
konstrukce, byl přístroj otočen o 180°, znovu nastaven
a poloha všech bodů odečtena. Ze zjištěných odchylek
vypočtená střední chyba v poloze bodu byla ± 0,02 m
ve zmenšení 1 : 1000. V této chybě jsou zahrnuty
vlivy nastavení souřadnicových hodnot, zobrazení,

z přestavění přístroje, nekolmosti a nerovnosti vodí-
cích drážek přístroje včetně mrtvého chodu a odečtení
scuřadnic. Pracováno bylo na papíře nalepeném na
hlinikové desce Ačkoliv jsem po dobu jednoho roku
občas prováděl kontro1ní proměřování polohy vynese-
ných bodů, nezjistil jsem nějakých změn v důsledku
srážky papíru. Časově ve srovnání s velkými koordi-
natografem Coradiho jde vynášení poněkud rychleji.
Kromě toho velký koordinatograf musí obsluhovati
dva lidé.
Při vyhotovování plánů větších rozměrů upozorňuji

ještě na kovovou šablonu firmy Haag-Streit (viz obr.
2). ~ablony jsou vyráběny v různých velikostech, nej-
větší z nich o rozměrech 70X100 cm a lze jí zobraziti
čtvercovou pěticentimetrovou síť. Zobrazováilí bodů

čtvercové sítě provádí se pikírkou s regulovatelnou
jehlou a je velice rychlé. Pokud se týče přesnosti, byly
provedeny zkoušky s těmito šablonami ve švýcarském
Eidg. Landestopographie a střední chyba v poloze
bodu byla stanovena na ± 1/40 mm, to jest ± 0,025 m
v měřítku 1 : 1000. Zobrazení měřických bodů provádí
se ovšem rámcovým koordinatografem na podkladě
čtvercové sítě touto pomůckou sestrojené. Po zobra-
zení sekčního rámce a polygonové sítě přikročí se
k zobrazování detailu.

Zobrazování detailu. Postupuje se od polygonových
stran k hlavním a vedlejším pomocným měřickým
přímkám podle zásady z velkého do malého. Přístroje
lze ovšem použít jenom k zobrazénípodrobných bodů
zaměřených kolmícemi na měřickou přímku. Po na-
stavení přístroje odečte se nejprve délka přímky, která
se porovná s délkou měřenou v poli, zapsanou v pol-
ním náčrtu. Příslušná odchylka, která musí být v do-
pustných mezích, rozdělí se úměrně stani,čení. Na pod-
kladě opraveného staničení zobrazí se na měřické
přímce nejprve všecky body, z níchž odbočují další
pomocné měřické přímky. Při zobrazování podrob-
ných bodů začne se opět u počátečního bodu přímky.
Přitom doporučuji nastavit postupně ještě jednou sta-
ničení před tím zobrazených bodů na přímce a pře-
zkoušet jejich správnou polohu pohledem do mikro-
skopu. Pro přehlednost zobrazené situace označují se
některé body tužkou. Nejlépe je označovat mezniky
a lomy na hranicích držebnostních, jejichž průběh je
v polních náčrtech vyznačen silněji. Zobrazená situace'
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uvnitř takto vzniklých celků jest na první pohled pa·
tma. Ve srovnání s použitím vynášecích trojúhelniků
je ka.rtírování s přístrojem zvláště výhodné v těch
případech, kdy je délka měřické přímky větší než dél-
ka zkOsené odvěsny trojúhelníka (obvykle 120 m).·
V tom případě se normálně používá malé vynášecí
soupravy Demmrovy. Již spojení obou bodů pomocí
nezkosené hrany pravítka představuje nebezpečí ne·
ien nesprávmého nasazení, ale také prohnutí vyrýsova-
né přímky malým vychýlením tužky ze směru. Pří-
padná chyba v zobrazenípořadnic se ještě zvýší dV!l-
jím i trojím nastavením trojúhelníků k vyrýsované
přímce
Při kartírování na okrajích mapového listu lze

vždy přístroj nastavit tak, aby Co největší částí spo-
číval na listu. To je právě umožněno posuvnou číslo-
vanou páskou. Není také zapotřebí provádět redukci
staničení, když jde o zobrazení jen části měřické
přímky ze sousedního listu. Ve zvláštních případech,
při kartírování kolmých rayonů, kterých se často po~
užívá v zastavěné trati, je použití přístroje opravdu
výhodné. Přitom se nemusí poloha přístroje měnit. Po
zobrazení detailu na přímce zastaví se mikroskop nad
patou rayonu. Posunutím vernieru N, a číslované
pásky 'nastaví se na měřítku úseček nula. Vzhledem
k tomu, že pata rayonu jest na přímce, je nula také
na měřítku pořadnic. Dále se postupuje tak, jako kdy-
bychom měli přístroj otočen o 90°, na měřítku úseček
nastavují se délky kolmic, na měřítku pořadnic stani-
čení. Při přesnosti podkladu dosažené ptístrojem stačí
u."šikmých rayonů použít polárního koordinatografu.
Znamená to značnou úsporu časovou, protože normál·
ně se souřadnice rayonu počítají. A to obyčejně zna-
mená vypočíst ještě před tím souřadnice i jiných
bodů. pomocných měřických přímek.
Při zkoumánLpřesnosti zobrazování bylo zjištěno:

př:i. porovnávání délek odměřených přístrojem s dél-
kami vypočtenými ze soufadnic byla střední chyba
:!: 0,01 m u polygonových stran a ± 0,02 m u pomoc-
ný<:hměřických přímek. Střední chyba v poloze bodů
pomocnýcb Iněřickýeh přímek byla ± 0,025 m, v po-
loze bodů podrobných ± 0,030 m. V úseku se zvláště
hustou sítí měřických přímek byla zjištěna v poloze
bodů podrobných střední chyba ± 0,035 m.
Již po krátkém zacvičení jde práce s koordinato-

grafem rychleji.a je rozhodně" příjemnější než stroj.
úhelníky, nebo s Ina10u vynášecí soupravou. Nasta-
vení přístroje je sice zdlouhavější, netrvá však zpra-
vidla déle než minutu. Jest tedy použití přístroje
zvláště výhodi1é v zastavěných tratích, kde podrobná
situace je zaměřena k jednotlivým přímkám mnoha
kolmicemi. Pří práci s přístrojem jsou oči málo namá-
hány, a to i při umělém osvětlení, kdy stačí osvětlit
oba verniery a plochu pod mikroskopem. Mapový list
se tolik neušpiní jako s trojúhelníky, kterými pří
posunování po papíru se tužkou zobrazená situace roz·
mazává. Po zobrazení situace přístrojem použije se
trojúhelníků jenom ke kontrolování oměrnými, k vy-
tahování tužkou i rýsovacím perem. Tužkou se
opatrně průběh čáry žlábkovitě vytlačí do papíru.
Tím se uhladí zvláště vypíchnuté body na rozích bu-
dov a lomech situace. »Vpichy« se pak snadno při vy-
tahování tuší zalijí a zmizí lbeze stopy pro případnou
reprodukci mapy. Při opatrném a přesném vytažení

situace a' sekčmÍch čar možno též upustit od porovná-
vání styků mezi sekčními listy. Pro zjištění hrubých
chyb stBiČíprovést soumezné pásky.

Nevýhody: U normálního stolu je třeba s přístro-
jem pracovati s ohnutými zády. Tato nevýhoda se dá
odstranit použitím stolu, k němuž je přístup se všech
stran a jehož deska se dá libovolně zvyšovat či snižo-
vat, aby pracující v pohodlné poloze. ve stoje snadno
obsáhl celou pracovní Plochu. Při kartírování velmi
krátkých měřických přímek je nastavování přístroje
do správné polohy poměrně zdlouhavé. Doporučuji,
ještě dříve, než se vyjme příložné 'pravítko a použije
mikroskopu, zvlášť pečlivě přiložit přístroj k dané
přímce pomocí stavěcích šroubů.

Konstrukce přístroje je jednoduchá, ve všech čás-
tech účelná, je vyroben z dobrého materiálu. Po téměř
dvouletém používání nepozoroval jsem' nějakých změn
v důsledku opotřebování nebo v justaci. Pří méně
opatrném vkládání či vymětí příložného pravítka je
nebezpečí nárazů na některý s obou vozíků. Místo
toho bylo by možno posunout pravítko do polohy
těsně pří kolejnici A a tam zajistit. K tomu stačilo by
upravit příslušné zářezy v rámu.

Běžné ošetŤOVáni přístrOje je omezeno na čistění
vodících drážek, dělení a skleněných vernierů. Jestliže
mikroskop nezapadá volně do ložiska, má se nejprve
naolejovaným, pak suchým hedvábným papírem otříti.
V naolejovaném stavu se pohyhuje v ložisku velmi
těžko. Když se s přístrojem nepracuje, mají být číslo-
vané pásky uvolněny.

Závěr. Nakonec chtěl bych říci, že uvedenými pra-
cemi použitelnost přístroje není vyčerpána. Přístro-
jem lze provádět graficky rovitnné transformace sou-
řadnic rychleji a pro praktickou potřebu se stejným
výsledkem jako výpočtem. S úspěchem možno použíti
rámcového koordinatografu při výpočtu výměr. Po-
loha lomovýchbodů 'parcel se odečte a z takto získa-
ných souřadnic provede se výpočet výměr. Ve srovnání
s planimetrem nitk:ovým jsou takto vypočtené výměry
mnohem přesněji stanoveny. u většiny parcel stejně
rychle, u větších parcel je výpočet rychlejší. Přístroj
jest také výbornou pomůckou při zobrazování situace
pro projektovámí ve velkém měřítku na př 1 : 200.
Zobrazovací práCe na katastrální mapě lze provésti

nejméně s trojnásobně větší přesností než s dosavad-
ními pomůckami. Vzhledem k tomu, že přístroj je
opatřen mikroskopem, nemá na přesnost práce vlivu,
má-li kartírující vadný zrak, ne"Qo je-li začátečník,
Časové úspory, které odhaduji na y., mohou býti při
dobré organisaci práce ještě větší. Jisté úspory lze
docíliti i v přípravě podkladu. Stačí vypočíst jen poly-
gonovou síť. Výpočet souřadnic bodů pomocných mě-
řických přímek provést podle potřeby j(m při stycích
mapových lis1lů.
Přístroj jest při všestranné použitelnosti více než

rovnocennou náhradou velkého koordinatografu přes-
to, že jeho cena je 8krát nižší. Nelze ji ovšem srovná-
vat s cenou vynášecích trojúhelníků nebo malé sou-
pravy, jsem však přesvědčen, že by se přístroj. při
dobrém využití brzo zaplatil. To, že přístroj je cW
výroby, není také věci na závadu. Již firma Frič dala
základ výrobě přístrojů podobného typu a tak naskýtá
se zde dobrá, příležitost prfunyslu jemné mechaniky
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a optiky. V budoucnosti má být katastrální mapa. do-
savadního typu nahrazována technickou mapou
v menším měřítku vyhotovenou pravděpodobně foto-
grametrickou metodou. Přesto však při měření měst
bude k získání podkladů pro regulační !plány a projek-
tování i IIladále používáno číselných metod a map
(plánů) velkých měřítek. Proto by neměl přistroj ve
spojení s kovovou šablonou a polárním koordinato-

Zeměměfický Obzor SIA
l'Oi!nik 10/3.7 (1949) číslo 4:

grafem scházet v měřických od~leních krajských
úřadů.
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:L I T E ft Á ft N"í N"O-V I N"li. Y
Posudky a referáty o knihách.

NiŽŠí geodesie (Prakticltá geometrie) prof. Ing. Dr J.
Ryšavého, 2. přepracované a poněkud rozšířené vydání,
brožované, vyjde tiskem patrně už začátkem května 1949;
vázané výtisky budou ().něco později. Ježto o knihu je
veliký zájem, v záznamu je něko.lik set objednávek a
další stále docházejí, upozorňujeme zájemce, komu mají
závazné objednávky adresovat: členové Matice nechť
objednávky adresují přímo České matici technické (Bet-
lémské nám. 4, Praha I); posluchači vysokých škol se
mohou zapsati do seznamu objednávek v Ústavu geode'E!ie
nižši a vyšší (Husova tř. 5, Praha I). . -k
Dr Jan B o u š k a: Zemský magnetismus (geomagne-

tismus). Vydala Jednota československých matematikú
a fysiků jako 39. svazek »Cesty k vědění", Praha 1949.
Stran 104, obr. 28, cena 44 Kčs.
Ve známé a oblíbené sbírce .Cesta k vědění" vyšel spis

našeho předního pracovníka v oboru zemského magne-
tismu.
V I. kapitole je jako úvod k dalšímu podán stručný

výklad fysikálních vlastností stálých magnetů, kte,ré
jsou základní součástí přístrojů pro magnetická měření,
vysvětlen pojem magnetického pole, popsáno. použití
t. zv. Gaussových. a Lamontových poloh a Helmholtzovy
cívky v geomagnetických měřeních. Při magnetických
měřeních je velmi dÍ'iležité vědět, v jaké vzdálenosti od
stroje mizí rušivý vliv okolních železných předmětu. Ta-
bulka na str. 8 udává přibližné vzdálenosti v metrech
pro žele-znouhmotu v kilogrameeh. Údaje o vlivu blíz-
kých, třeba malých železných předlJlětů, uvedeny nejsou.
Kapitola II. jedná o magnetických měřeních. Vysvět-

luje pojem magnetických elementů (deklinace, horizon-
tální intensity, inklinace), popisuje přístroje k jejich
měřeni a methody magnetických měření absolutnich a
relativních. Dále'pojednává o'visuelním pozorování i fo-
tografické registraci časových změn zemského magne-
tického pole, o magnetických observatořích, redukcích
magnetických měření a srovnávání přístrojů.
V III. kapitole je pojednáno o·všeobecném geografic-

kém průběhu goomagnetického pole, magnetíckých iso-
čarách (isogony, isodynamy, isokliny), mapách magne-
tíckých elementů skutečných i normálních (mapy dekli-
nací, inklinací, totální intensity nebo některé intensitní
složky). V:elmi podrobně je popsána konstrukce těchto
map, jejích význam a využití.
Ve IV. kapitole se autor zabývá matematickou analy-

50U goomagnetismu, sekulární variací magnetických ele-
mentů a fysikálním výkladem permanentního magnetic-
kého pole Země a jeho sekulární variace.
V. kapitola je věnována periodickým variacím goo-

magnetického pole. Vysvětlena denní a roční variace
magnetických eleme:ntů, jedenáctiletá pmoda ročních
průměrů denních amplitud (souvislost denního pohybu
magnetických elementů s četností sluneěních skvrn) a
vlív Měsíce na geomagnetické pole.
V VI. kapitole se čtenář poučí o magnetických poru-

chách, jež jsou vyvolávány zesíleným slunečním záře"
ním (magnetické bouře, poruchy z;álivovité, pulsaoo)~'
o poruchách způsobených umělými zdroji: stejnosměr-
nÝ1llproudem elektrických drah a průmyslových podni-
ků, železnými a ž8lezobetonovými stavbami atd. a o mag-
netické aktivitě.
V VIL kapitole.autQr pojednává o magnetismu Slunce,

vlivu :Měsícea planet na zemské magnetické pole, o vztac
zich mezi geomagnetickým polem a kosmickým zářením~

gooelektrickými proudy, polárními zářemi, bezdrátovou
telegrafií a zemětřesením.
Kapitola VIII. jedná o praktickém významu a upo-

třebení goomagnetismu v důlním měřictví, geodesH,
plavbě na moří, letectví a v užité geofysice pří hledání
ložisk užitečných ne·rostů.
Kapitola IX. popÍsuje historický vývoj znalostí o zem-

ském magnetismu, vývoj přístrojů a měřických method.
Na konci knihy je připojen seznam litreatury k hlub-

šímu studiu geomagnetismu se stručným obsahem jed-
notlivých děl.
Kniha je psána velmi přístupnou formou, bez velkých

theorií a zaujme plně každého čtenáře. V české odborné
literatuře nemáme žádné jiné dílo, které by tak infor-
movalo o geomagnetismu, jako tato kniha Bouškova.
Tisk i obrázky jsou velmi zdařilé, rovněž, úprava knihy.
Pro zeměměřické, důlní a lesní inženýry a posluchače

nižší keod€sie má kniha zvláštní význam vzhledem k po-
užití jednoho z magnetických elementů - magnetické
deklinace - v busolním měřeni: Tvoří doplněk partii
o busolním měření v nižší geodesii. Vykutil.,
Doc. Ing. Dr. Václav W e ing a r t I~Struěné základy

l'esDÍckéekonomiky zvláště spravovědy. Vydalo v r. 194G
až 1947 nakladatelství Cesta, vydavatelská společnost
sr. o. v Praze, I. vyd., .str. 490, cena brož" 285 Kčs.
Zásada, že není možné žít jen z podstaty a že je nutno

tvořiti nové hodnoty, je znakem spořádané podnik()~é
správy. V lesnictví, v jeho trvalosti výrobní, hospodář-
ské a provozní, je tato záSada domovem již odedávna
- pokud ovšem násilné poruchy přírodních živlů je ne"
ochromí. Životní lesnická ekonomika, přesto však je do-
sud stále málo pěstovanou vědou a praktickým ob()tem.
lesnictví, a proto se v praksi setkáváme stále s četnými
a začasté i základními ekonomickými problémý. Jest
tedy snahou autorovou, aby příneslpodněty k jejich
řešení.
K zevrubnému projednávání veškerého obsahu les-

nické ekonomiky a spravovědy by bylo poUebí vel.ni
obšírného díla, v němž by byly uvedeny jak rozmanité
číselné výlsledky a statistická data, tak podána i nutná
zjišťovací methodika a navrženy organisační směrnice.
Proto autor ve své knize vynechává všecky širší lesnic-
ko-yědecké rozbory nauk a method s jejich odůvodňová-
ním. Přesto bylo třeba k zvýšení zřetele na praktický
provoz lesního hospodářství a jeho ekonomícké, pojetí
v obměně výkladů někdy opakovati kritické posouT,ení
neschopnosti dřívějších t. zv. historických škol a nauk
lesnicko-ekonomických.
Zásada hospodárnosti a cílové úče,lnosti v provozu

každé výroby musí býti principem každé organisace
podníkového hospodaření, at jakéhokoliv druhu držby,
způsobu a povahy majetku a~vlastnictví. Vyslovil to· riů-
razně Dr. Ed. Beneš ve svém projevu při manifestací
vyhlášení dekretů o zestátnění klíčového průmyslu
v ČSR, když pravil: .Technická dokonalost mllsí býti
všude přísně střežena. Zajištění rentability jet'lt JednoU'
ze složek hospodářského a v této akci i politického úspě-
chu" Zestátnění neznamená vyloučení nutné kalkula·}e,
zásad rozumné šetrnosti a provozní úspornosti, stejně
jako neznamená odstranění a' nedbaní finančních '~ásad
soukromohospodářského podnikání při dalším vedení
podniku.. .
Knihou Dr. Weingartla je zaplněna meze,ra v litera-

tuře lesnické, poněvadž eesterský 'obor hospodářsko-ze-
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mědělský má již s dřivějších let Zemědělskou spravo-
vědu od prof. Ing. Dr. Vlad. Brdlika (1911)a prof. Ing.
L. Vi'J.le(1981). Ing. Jelinek Ed.

L i van o v M. M.': Proizvodstvo geodeziěeskich rabnt
v promyšlennom i žilišěnom strojitefstve. (Prováděnigeo-
detických praci v průmyslovém a bytovém stavitelstvi).
121str., 63 obr., 16 tab., 8 pří!., 13,X20cm. 1947,Moskva,
Gosudarstvennoje izdatelstvo strojitelnoj literatury.
4 rub. 80 kop.
Organisace geodetických praci ve stavebnictví. Vše-

obecné údaje o postupu provádění geodetických prací.
Geodetická terminologie. Generální a vytyčovací plány.
Výšková měření. Speciální vytyčovací práce ve staveb-
nictví. Evidenční stavební plán. Evidence stavebních po-
zemních prací. Stručné pokyny pro provádění vytYčo'va-
cích prací. Stroje a pomůcky potřebné k provádění geo-
detických prací. Přílohy.
Publikace je určena pro ruského středního technika-

geodeta a stavebního inženýra, kteří pracují v tomto úz-
kém pracovním úseku. Je podobná našemu druhu přiru-
ček pro stavitele, ale je podrobnější, širšího rozsahu a
odpovídající specifickým požadavkům prací, provádě-
ných v tomto oboru v SSSR. Ing. Němčenko.

G,lo t o v G. F.: Geodezičeskije .raboty pri krupnom
gidrostrojitefstve. (Geodetické práce při provádění vel- •
kých vodních staveb.) 178str., 102obr., 1 nom., 1 tab. pří!.,
15X22,5cm. 1939,M'oskva,Redbyro GUGKpri ENK SSSR.
Stručné pojednání o hydrotechnice. Topograficko-geo-

detické vytyčovací práce při stavbě průplavů. Vytyčení
os vodních staveb, Vytyčení potřebná pro provádění zem-
ních prací. Vytyčení kovových konstrukcí. Topografické
práco při zatopení. .
Obsahem publikace je souhrn zkušeností získaných jak

autorem, tak i jinými zeměměřiči za celou dobu (4 roky)
stavby průplavu mezi řekami Moskvou a Volhou, dlouhé-
ho asi 129km. ,
Jeto skoro jediný podrobny přehled zeměměřických

prací prováděn:ých při rozsáhlýc4 vodních stavbách
v SSSR. Zprávy o ostatních podobných pracích (na př.
Bělomořský průplav, Dněprogez atd.) objevily se v od-
borné literatuře jen ve formě krátkých článků, roztrou-
šených po různých časopisech. Kniha je velmi cennou
přiručkou, která seznamuje čtenáře s pracovními meto-
dami a postupy zeměměřických prací prováděných v obo-
ru velkých vodnich staveb v SSSR. Ing. Němčenko.

Š a I'o n o v V. V.: Izmere~je i rasčět vidimosti da-
lékichpredmetov. (Měření a výpočet viditelnosti vzdá-
lených předmětů.) 284str., 50 obr., 8 nom., 10 tab., liter.
pram. 270, 14X20,5cm. 1947,Moskva-Leningrad, OGIZ
Gosudarstvennoje izdatel'stvo technikoteoretičeskoj lite-
ratury. 12 rub. .
Problém viditelnosti a způsoby jeho řešení'. Teo,rie

vodorovné 'viditelnosti. Teorie přístrojů (vizibilimetrů)
používaných pro měření viditelnosti. Přístroje založené
na použití pohlcující prostředí a kontrastní methody.
Praxe měření a výpočty viditelností.
Po důkladném teoretickém odůvodnění každé methody

jest popsána řada přístrojů založených na té kte,ré metho-
dě. Kniha je sepsána na základě 15leté teoretické i prak-
tické činnosti autorovy. Praktický význam otázky vidi-
teln01ltije přirozeně. velmi značnÝ,a to jak v době války,
tak i v době míru. Na příklad: při provádění triangulač-
ních prací (určení počtu dní s postačující viditelností),
při stavbě signalisačních zařízení na letišti (vzdálenost,
na kterou bude vidět světelné zdroje, maják a pod.),
v námořnictví, v meteorologii, ve vojenství atd.

Ing. Němčenko.

Dr Ing. Stanislaw Jachimowski: .Rachunek wyrówna.
nia wedlng metody najmniejszYch kwadratów«, II. vyd.,
Varšava 1949, 152 str. Náklad' Vydavatelského závodu
Svazu zeměměřičů RP.
První vydání Vyrovnávacího počtu Jachimowského

bylo už před válkou rozebráno stejně jako dvě druhá
dílao témže předmětu, vydaná profesory Warchalowskim
a Weiglem.Druhé vydání obstari11svým nákladem Svaz
zeměměřičůmísto autora, o kterém jsme slyšeli, že byl za
válkyNěmci umučen.

•
Je to vhodná příručka kapesního formátťl, dobrá prl)

praktické inženýry; dobrá proto, že je v ní hodně pří-
kladu.
Látka je včleněna do obvyklých stati: I. pojeti vyrov-

návaciho počtu, II. až IV. vyrovnání pozo.rovAni"pří-
mých, zprostředkujicich a závislých.
Cena knížky uvedena není. Štván.

Jean H u I' a u I t: Mannel de PhotOgrammétrie.),aris
1948.Vydal Institut Géographique National s podporou
ministerstva veřejných prací a dopravy. Spis obsahuje
7 dílů o 405stranách formátu 21X 27 cm. Lze jej objed-
nati u Institut Géographique National, 140 rne de Gre-
nelIe, Paris 7 za 1100Fr.
P I' V n i d i I (str. 3-58) se zabývá pop i sem v Ý'-

voje pozemní a letecké fotogrametrie a
fotogrametrických přístroju. Vysvětluje priIi-
cipy vidění, vady oka a zřeni stereo- a pseudoskopioké.
Čtenář se tu seznamuje s řadou stereoskopů v Institutu
používaných. Z nich nejpozoruhodnější jsou: aérostéI'éo-
scope Richard, stéréoscope modele 1930,stéréoscope De-
ronzi a stéréoscope SOM.Autor hovoří závěrem o pózo-
rování stereoskopické dvojice bez použití stereoskopu.
pouhýma. očima.
Dr u 1,1Ý díl věnuje autor na str. 59-U8 fo t o g I' a-

f i c k ém u sní m á n í. Nejdřive se zabývá optickým
zobrazením, jeho vadami a zmiňuje se o vlivech pohybu
letadla na jakost snímku. Hovoří o fotografickém mate--
riálu a poukazuje na přednosti a nedokonalosti desek
a filmů. Následujicí kapitoly jsou věnovány stavbě sní-
macích komor a jejich obsluze. 'rak je zde podrobně po-
psána ruční komora PoivilIiers, F = 200mm, na 12 desek
formátu 13X 18 cm, táž komora o F = 150mm. automa-·
tická komora Cadastro na 80 desek (ohnisková vzdále-
nost objektivu a formát desek n'eudán), automatická ko-
mora Poivilliers, F =150 mm, na 192 desek formátu
UlX 18 cm. Z komor na film se uvádějí: autOmatická
komora SOM, F= 125 mm, na 250 snímků formátu
1'3X 18cm, americká automatická komora T5, F == 152mm
na 200snimku formátu 23X 23 cm. V dalších kapitolách
hovoři' autor o připravě letu, o leteckém fotografováni a
O speciálních letadlech pro tyto účely. Zvláštní sta! je
věnována mapování v koloniích, kde jsou kladeny velké
požadavky na materiál, letadlo i posádku. Letadlo musí
být zpusobilé pro leťý ve velkých výškách (nejméně
8000m) a musi mit velký akční radiUl~.Rovněž posádka
musí být fysicky zdatná" jelikož často startuje za teplo-
ty + 300 až + 400C, aby za několik minut vystoupila
do výše 8000m, kde teplota klesne až na - 400C a zde
zltstává po dobu 4-5 hodin. Pro koloniální mapováni
uživá Institut stratosferického čtyřmoto)'ového letadla
SE 1010,které muže vystoupit až do výše 11000m. Hu-
rault doporučuje pro koloniální mapováni snímky větší-
ho formátu a uvádí následujíci srovnání: území, velké
jako Francie,; bude pokryto 150000snímků formátu 13X18
cm v měřitku 1: 25000. -Při použití filmu formátu
23X 23 cm bude třeba těchto snímků pouze 15000v mě-
řítku 1: 50000.
Tře t i díl spisu se zabýVá na str. 119-194 pf e-

k l' e s lov á ním. V prvních kapitolách -jsou podány
theoretické základy této methody a principy překreslo-
vacích přístrojů při optické 'ose svislé a vodorovné. Po-
drobněji se autor zmiňuje pouze o přístrojich skupiny
druhé, totiž o těch, které mají optickou osu vodorovnou.
Jsou to přístroje francouzské výroby: Roussilhe a GalIus
Ferber. Výklad je provázen četnýni.i obrázky detailních
částí přístrojů. Velmi podrobně je popsán postup k pro-
vedení vlícování do 7-9 vlícovacíoh bodu. Významnou
úlohu pro rychlou rekonstrukci zničených fraucouzských
měst hrají fotoplány. Institut Géographique a Service de
la Reconstruction v.ypracovali od roku 1944celou řadu
těchto fotoplánu. Autor hovoří o vlivu nerovnosti terénu
na jakost fotoplánů a popisuje jejich lepení, které se
provádí pod tlakem, za tepla a začíná od středu mosaiky.
čtv I' t ý díl (str. 195-224) je věnován let e c k é

t I' i a n g u I a c i. Po krátkém theoretickém úvodu vy-
světluje Hurault kancelářskou práci při vytvořování
triangulačnich řetězců. Popisuje POl'\tuppři perforování
snímků a uvádí několik praktickýiJh rad. Také tento vý-
klad je doplněn řadou instruktivní cp. obrázků.
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•P á t Ý díl se obírá na str. 225-288 pří str o j i, z a-
loženými na stereoskopíckém vidění. Nej-
•dříve podává theorii stereos'kopické projekce a potom se
zabývá popisem Zeissova multiplexu. Na trojbarevných
ol,razcích jsou ukázány základni pohyby nosiče diapo-
sitivu při projekci a vysvětlen a obrázky doložen postup
k vytvoření optického modelu. V dalších kapitolách je
podán výklad o restitučním přístrojí Wild A6. Autor se-
znamuje čtenáře s princípem stroje, popisuje jeho kon-
strukcí a vykládá vytvoření re,lativni a absolutní orien-
tace. O přesnosti přístroje říká toto: v situaci 0,2-0,3mm,
ve výšce 1 m (pro měřitko 1: 20000).Je pozoruhodné, že
Wildův přístroj A6 je zde popsán mnohem podrobněji
nežli v Zellerově Lehrbuch der Photogrammetrie.
Nejobsažnějším dílem spisu je díl posledni, šestý,

který jedná na str. 289--405o přístroji domácí výroby,
o s t e r e o top o g l' a f u P o i v i 11i e r s typ B. Popis
je podán systematicky: nejdříve myšlenky a přístroje, kon-
strukce (zvláště podrobně jsou popsány detaily), a vy- /
tvořeni optického modelu. Zvláštní kapitola je věnována
poj,ednání o volbě vlícovaných bodů a o jejich určení
situačním a výškovém. Připojené obrázky názoruě uka·
zují "dobře a chybně volené vlícované body. Závěrečná
kapitola šestého dílu pojednává o proměřování snímaci
komory fotogoníometrem Pllivilliers.
Autor říká v předmluvě, že se bude zabývat popisem

těch přístrojů a method, které se uplatňují v Institutu.'
Tím si lze vysvětliti, proč ve spise nejsou popisovány
švýcarské přístroje Wild A2, A5, E2, německý Stereo-
planigraf, jakož i přistroje italské a jiné. Úsfav tyto pří-
stroje má, ale používá jich pouze k pracem studijním a
srovnávacím.
Huraultovo dílo je napsáno velmi přístupnou formou,

systematicky a dl1kladně.To se týká zejména statí o multi-
plexu, () letecké triangulaci, o koloniálním mapováni a
o stereotopografu Pivilliers. Velkou předností spisu je, že
text je doprovázen 420 originálními, velmi názornýmí
Obl·ázky. z nichž 75 je na hla~eném papíře. Dílo je vy-
tištěno ofsetem, velmi zdařile.
Lzos uspokojením říci, že Huraultl1v Manuel de Photo-

grammétMe je cennÝm přínosem do odborné knihovny
toho, kdo se zabývá podrobnějším studiem fotogrametrie.

. Ing. Josef Zeman:

H. P. Co s t e ri The Gravity Field of the Westem And
Central Mediterranean. Bij.J. B. Wolters' Uitgevers =
Maatschappij n. v. Groníngen-Batavía - 1945.Rozměr
16X24 cm, stran 57,4 mapy.
Autor provádí Ve své práci redukci tíhového měření

v západním a středním Středomoří a na základě výsledku
posuzuje vhodnost užitých redukčJlích method. Správnost
ísostatické redukce pokládá za samozřejmou a prokáza-
nou m. j. í negativní Bougerovými anomaliemí hornatých
kraj-ů. Je třeba se rozhodnout, která hypothesa is<>stase

. je nejsprá;vnější a která, na je}ích podkladě založená, re-
dukční methoda je nejvhodnější.
Uvažuje zpl1sobHayfordův pro různé hloubky kompen-

sační plochy, zpl1sob Heiskanenl1v, založený na lokální
kompensaci (Airy) i způsob Meineszův s předpokladem
kompensace regionální.
Ve své práci použil redukce Heiskanenovy (pro T = 40

km), Meineszovy (pro T = 30km; R = 116,2km a232,4km)
a výsledky uvádí v tabulce obsahující tíhové stanice růz-
ného původu, měřené v letech 1923-1936.V této tabulce
jsou uvedeny mimo autorem vypočtených anomalíí Heis-
kanenových a Meineszových i anomalie Hayfordovy (pro
T=.96 km příp. 113,7km) vypočtené Cassinisem.
Rozdíly jsou značné, větší než by mohly být očekávány

u rltzných isostatíckých způsobů. Ale i mezi ostatními
anomaliemi jsou značné rozdíly, jak vysvítá z uvedených
pHkladů:
Čís.

stanice
Hayford
T=96T=30 T=30 T=30

R=O R= 116,2 R = 232,4
14 -60 -29 ~17 + 16 3
41 + 13 + 68 +99 + 144 + 110
64 -84 -26 - 2 + 20 + 6
Zdá,!lg, ž~- nejlepších vÝl'ledků bylo docíleno ],{eillils,W-

vou rerlukcí s regionální kOlllpensacípro R < 116,2km.

V dalším uvádí pak autor geologickou interpretaci
těchto měření a všeobecný vztah mezi geologií a tíhovým
polem zemským.
Na konci je přehled literatury obsahující 110prací.

Stk

Clarence H. Sw i c k: Pendulum Grávity Measurements
and Isostatic Reductions. Spec. Publ. No 232,USA Govern-
ment Printing Office. Washington 1942.82 stran, 29 obr. a
tabulek a j. přÍloh. Rozmě~ 17X25 cm.
V úvodu autor uvádí, že k měření bylo použito Brow-

nova kyvadlového přístroje, který je vlastně zdokonale-
ným přístrojem Mendenhallovým. Zdokonalení spočívá
hlavně v aretačním zařízení, které dovolí přenášení pří-
stroje, aniž by kyvadlo muselo být vyňato a odděleně ulo-
ženo. Tak zůstává kyvadlo stále ve vzduchoprázdném pro-
storu. Dále bylo upraveno registrační zařízení tak, aby
bylo možné přímé srovnání kyvů kyvadla a časových
signálů.
V kap.' 1. je uveden ·popis Brownova kyvadlového pří-

stroje i přístrojů pomocných.
Do roku 1930bylo v USA používáno kyvadla Menden-

hallova a to do r. 1921 s bronzovými kyvadly, od této
doby s kyvadly inavarovými. Invar má ale nepříjemné
vlastnosti magnetické. Od roku 1938je používáno kyvadlo
Brownovo. V přístroji je pouze jedno kyvadlo, které se
nevyměňuje. Pro zvýšení jistoty měření je používáno od
r. 1936dvou přístrojů, jimiž se měří současně. Kyvadla
jsou čtvrtmetrová.
U jednokyvadlového přístroje je nezbytně nutné měřít

soukyv podstavce. K tomu bylo použito interferometru,
v němž jednobarevné světlo heliové lampy se odráží
o dvě skleněné plošky, z nichž jedna je připevněna k in-
terferometru a druhá ke stativu kyvadla.
Aby byla udržena stálá teplota (i když koeficient rlYJ;-

taživosti invaru je malý) je přístroj opatřen isolací a
thermostatem. Přesto nepodařilo se vždy udržet naříze-
nou teplotu 35{l± 3°.
Kap. 2. obsahuje instrukce pro použití přístroje, pří-

pravu měření, volbu stanic a určení jejich polohy. Zají-
mavý je způsob zjištění 'zmagnetisování kyvadla. Děje se
to pomocí kompasu, který se upevní střídavě (kyvadlo je
vždy orientováno do magnetického meridiánu) na západ
a východ od kyvadla. Je-li rozdíl ve čtení kompasu z obou
poloh větší než 20, je kyvadlo před měřením odmagnetí-
sováno pomocí solenoidu.
V kap. 3. je uveden výpočet výsledkl1 měření včetně

všech obvyklých oprav.
Kapitola 4. obsahujé výpočet redukčních dat a redukcí.

Popsán je podrobně zpl1sob výpočtu topografických a
isostatických oprav a je uváděna řada nových pomoc-
ných tabulek, které výpočty redukcí značně urychli a
usnadní. Stk

Odborná pojednání v časopisech zahraničních •
Sborník GUGK. Před válkc>ubyl dobře zníÍm Bovltský

geodetícký časopis .Geodoo;ist. vysoké úrovně. Již ně-
kolik let však nevychází; náhradou vydává Glavnoe
upravlenie geodezíi i kartografií pM SNK SSSR (GUGK)
períodicky .Sbornik naučno-techničeskich i proizvodst-
věnnych statěj po geodoo;ii,kartografíi, topografii, aero-
sjemke i gravímetrii«. Náš přítel prof. Danilov poslal
dosud 15 svazků kol. ětvánovi; tato recense má naše čte-
náře seznámit s obsahem, který ukazuje na současné
problémy sovětskégeodesie.· Doufáme, že snad podnítí
některé kolegy k vypl1jčení a podrobnějšímu studiu
publikovaných prací. Svazky mají průměrně 100 stran.
Počínáme roo. 1941 a budeme v publikování pokračo-
vati tak, jak nám budou další čísla Sborníku docházet.
S vaz e k I. (1941).DaniIov: »Program studia materiálu

z měření základen I. řádu« (početní redukce a určení
střední chyby naměřené délky); Urmaev: »Redukovaná
délka geodetické křivky«; Krasovskij: »0 měření úhl4
v triangulaci I. řádu zpťtsobem Schreiberovým«, (krátce
uvádí zkušenosti ze současné německé .triangulace 1. řá-
du); Trojckij: »0 zjednodušených postupech při práci
s výškoměry Mendělejeva« (barometrické určování 'Ire
šek); Angelov: ,Pomocné tabulky pro zpracování as.tro-
nomických měření« (opravy refrakční, z chodu chrono-
grafu atd.); Kazínskij: »Pružná libela« (určovám zeměp
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šířky); Larín: »Vyrovnání řetězce trojúhelníku ležícího
v sousedfcích pásech« (Gauss-KJ:iigerových); Magnicki:
»K otázce určení nesymetríe pólygonometríckÝch zna-
ček«; Komkov: »Kartografíe mezi geografíckými věda-
mi«; Naumov: »0 oblastních adminis,trativních mapách«;
Naumov: »O'nových zpťtsobech .zobrazení terénu«; ,Maka-
rov: »Přenos situace z ekvidistantních zobrazení válco-
vých na ekvidistantní kuželová anaopak«; Romanovskij
a Konšin: »Sestrojení stereomodelu při porušených svaz-
cích projektuiících paprskťt«; Klimov: »Vzájemné spojení,
fotogrup«; Gapočko: »0 užití perspektografu Alexapol-
ského«; Gofman a Ljubomirskij: »Stereoskopické usku-
tečnění hlavních paprskťt na nulovém stereoefektě«; Sa-
sonko: »Změtení základu fotografování (b sin 1jJ) pomocí
nomogramu při fotogrametrickém zhuštění výškové sítě
zpťtsobem přímkovým«; Gofman a Berlin: »Rýsovací
přistroj pro kreslení plánťt 1: 50000«; Ljubomirskij:
•Zkoumání stereometrťt konstrukce Drobyševa«; Zainov:
.0 deformaci fotomateriálu«; Chejfec: »První zkouška
provedených prací s pružnými kyvadly«; Xento prvnf
svazek má 130 stran, takže uvedené statě jsou v~tšinou
velmi krátké.
S vaz e k II. (1943).Baranov: »Geodesie a kartografie

ve dnech vlastenecké války«; Jegorov: »Lenin - za-
kladatel sovětské kartografie«; Sudakov: »Aktuelní otáz-
ky uspořádání státní základní sítě geodetické SSSR«
(zejména zavedení nového elipsoidu a nových zásad pro
budování základní geodetické sítě podle návrhů Krasov-
ského; SSSR má 150000 trig. bodů, z toho 5000prvního
řádu, 120000 km nivelace vys. přesnosti); Krasovskij:
»Základní geodetická síť V SSSR« (program a zpracování
výsledků měřeni); Virovec: »Evidence vlivu krátko-
periodických chyb v dělení limbu v triangulaci I. řádu«;
Krašeninnikov: »Sestrojení prostorové fotogrametrické
sítě s použitímúdajft statoskopu«; Sokolov: Stereosko-
pické pozorování při anaglyfech a v polarisovaném
světle«; Drobyšev: »Stereoskop D-l se zvětšovánim«;
Bašman: »Roztahovací stereoskop pro přenos reliefu«;
Davydov: »Rayonování reliefu pro mapu SSSR v měř.
1: 500000«; Michajlov: »Užití bromo-koloidní emulse pro
reprodukce«; Danilov: »Chyby v dělení stupnic u inva-
rových drátů«; Larin: »Přibližné vyčíslení absolutního
členu 11 azimutální podmínce«; Šrejber: »0 barometric-
kém koeficientu chronometru«; Michajlov: »Výměna žíra~
viny ve vÝ'/Jojce extraktem z popele«; Sokolov: »Zkouška
zobrazení reliefu na mapě .1 : 500000«.
S vaz e k III. (1944). »Státní mapa topografická

1: 100000«; Durněv: »Rozvinutí geodetické sítě "zaseč-
kami"«; Gorin: »Zpťtsob rozvinutí prostorových fotogra-
metrických sítí užitý v novosibirském aerogeodetickém
~stavě GUGK«; Danilov: »Nutná přesnost měření zá-
kladen 1. řádu«; Jurkevič: »Metronomická konference
v CNIIGAiK«; Baranskij: Zeměpisný atlas pro střední
školy«; Michajlov: »Výroba suchých fotodesek v labo-
ratoři«; Drobyšev,: »Nové stereofotogrametrické přístro·
je«; (Wild A 5, A 6); Gerasimov: »1'ogografové - stereo-
skopilJté«; Muchin: »0 výrobě barvy odděluiících ne-
gativťt« (»1'0 trojbarevný tisk); Michajlov: ,»Prostředky
pro polní i laboratorní fotopráce«; Danilov: »Vliv sklonu
os mikroskopťt na měření délky základny kompar1toru«.
S v a z e k IV. (1944). Moloděnskij: »Základní otázky

astronomo-gravimetrické nivelace na velRéfn území«;
Danilov: »Užití kontrolnfch základen při přesných mě-
řeních délek« (dopo,ručuje vybudování srovnávacích zá-
kladen na úz&mí SSSR); Konšin: »Zhuštění opěrné sítě
stereometrem«, týž: »Deformace stereoskopiského mode-
lu«; Gerasimova:. »Užití létadla při geologickém pátrání
po naftě«; Skiridov: »Rysování stereoskopických map«;
Bělaja:' »Vývoi kamerálního dešifrováni«; Michajlov:
»Zvýšení citlivosti leteckého' filmu pomocí' rtuti«; Ni-
kančikova: »Zlepšení method kyano-tísku«; Drobyšev:
.Kartirování leteckých snímkťt«; Borodulin: »Jak naučiti
gestereoskopickému pozorování snímků bez stereoskopu«.
Sv a z e k V: (1944) Qbsll.huje velmi zajímavý popis

a dnešní stav budování geodetických základů v. SSSR.
V článku: .Rozvoj státní geodetické služby SSSR za
25 let (1919-1944)«, (25leté jubileum založení Vyššího
geodetického lířadu Leninem, později GUGK), nalezneme
tuto statistiku o vykonaných geodetických pracích
tohotoúřadu za 25let: 65200km řetězců I. řádu, 55400km

řetězců II. řádu, 116000km nivelačnich pořadů I. a II.
řádu, 6008OOOkm2topograficky a 5018000 km2 aerofoto-
grametricky zaměřeného území, 10276 gravimetrických
bodů. S pracemi jiných úřadů stoupl by počet trig.
řetězcu I. řádu na 75300 km, II. řádu na 66900 km
a nivelaci na 127550 km. Dalši články: Virovec:
»Astronomo-.geodetická sít SSSR« (s mapou se stavem
koncem r. 1943, historie a dosa~ené přesnosti: středni,
uzávěr trojúhelníku ± 1,0" v astronomických šířkách,
délkách a azimutech: ± 0,3", ± 0,45", ± 0,50"); Rytov:
»Státní sít nivelace přesné a vysoké přesnosti«, (s pře-
hlednou mapou, historií a přesností: maximální střední
chyba kilometrová nahodilá ,± 1 mm, systematická
± 0,2mm u nivelace vysoké přesnosti, u nivelace přesné
dvojnásobky); Michajlov: »Gravimetrické práce v SSSR«
(s přehlednou mapou); Troickij: »Stereotopografické
práce pro pořízení map v měř. 1: 100000«; Gaveman:
»Letecký snímek při studiu přírodního bohatství« .
S v a z e k VI. (19H). Sališčev: »Dťtležitější práce sovět-

ské kartografie za 25 let«, (s barevnými ukázkami map
všech měřítek); Sudakov: »Topografickývýzkum Sovět-
ského svazu«; Tatěvjaja: »Krátký přehled vědeckých
prací CNIIGAiK a jejich význam pro produkci«; Zuba-
kov-Zakatov: »Geodetické studium v SSSR«, (vývoj a
dnešni organisace středoškolského a vysokoškolského
studia geodesie v SSSR); Konšin: »Stav fotogrametric-
kých prací v podnicích GUGK«; Drobyšev: »Fotogra-
metrické přístroje v SSSR«; Jvaniščev: »Hlavní etapy
rozvoje ruské kartografiedo r. 1919«.
S vaz e k VII. (1944). Krasovskij: »Geodetická věda

za 25 let (1919-1944)«; Izotov: »0 přesnosti. výpočtú
v triangulaci I. řádu«; Virovec: »Vyrovnání astronomo-
geodetické sítě SSSR«, (problém sestavení a vyřešeni
86 polygonů); »Usnesení čtvrtého sjezdu Mezinárodní
unie geodetické a geofysikální (Stocholm 19.30)«,překlaň.
z »Bulletin géodésique« Č. 27/1930); !zotov: »Redukce
základen triangulace na vztažní plochy«, (na geoid a na
elipsoid); Suslov: »Optické sestavení modřidel«; Dl'oby-
šev: »Fotogrametrické zpracování sledu leteckých snímkl1
gráfickým .zpťtsobem«; Kutuzov: »Grafické určení směru
pravého meridiánu a času methodou stereografické pro-
jekceji-; Pavlov: Fotogrametrické zpracování leteckých
snímkťt pořízených kamerami AF A-1 a AF A-.3G«. Svazek
je zakončen vynesením GUGK a VTU (voj. topografic-
kého úřadu) o zavedení referenčního elipsoidu o rozmě-
rech a= 6378U5 m a (l = 1/298,3orientovaného v LI Pul-
kovo (Bo = 59046'18",55,L, = 30019'42",09,azimut P.-Bug-
ry A.., = 12]:040'38",79).
Svazek VIII. (1945). Jeremějov: »Výpočet opra1l

z tížnicových odchylek pro astronomické souřadnice zá-
kladních bodťt pro sestrojení topografických map ma-
lých měřítek«; Moloděnskij: »Úloha geofysiky v geologii
a studiu tvaru Země«; Krasovskij- Izotov: » Vzorce a ta-
bulky pro výpočet pravoúhlých souřadnic Gauss-Kriige-
rových«; Larin: »Výpočet azimutálních uzávěrťt v astro-
nomo-geodetické síti SSSR.«; Rabinovič: »K otázce o pii-
sobení a evidenci bočné refrakce v triangulaci«; Afa-
nasjev: » Vliv vyrovnávaciho skla i barevného filtru v le-
tecké kameře na jakost obrazu«; Konšin: »Zmenšení roz-
sahu geodetického základu při konstrukci topografic-
kých map leteckou fotografií«; Michajlov: »Užití mokré·
ho koloidního procesu pro reprodukci barevných origi-
nálťt«; Michajlov: »Objektivní posudek jakosti leteckých
negativťt«; Kazinskij: »K theorii měření tíže na moři«;
Ivanišč17v: »Meziúřední porady o sjednocení geodetických,
topografických a kartografických prací, provedených
v Rusku do r. 1917«;Polobědov: »K otázce o zhotoveni
státní topografické mapy v měř. 1: 100000«; Jegorov:
»Kartografie v létech občanské války«;
S v a z e k IX. (1945): Bachireva-Michajlov-Pavlov-Py-

lajev: .Zkouška prací moskevského AGP podle mapování
málo prozkoumaných krajů Severu«; pmitrijev: »Mapa
delty řeky Leny«; Michajlov: »Pokus vyhodnocení letec-
kých snímk'fi pro topografickou' mapu nejzazšího Seve-
ru«; Goldman:· »Redakce topografických map v moskev-
ském AGP (Aerogeodezičeskoje predprijatíe) v r. 1914«;
Romanovskij: »K přesností fotogrametrických sítí«; Dro-
byšev: »Transformace z excentricity negativu«; Kraše-
ninnikov: .Studium polního stereoskopu D-l prof. Dro-
byševa«;Magnickij: »Struktuální anomalie tíže«; Chejfec:
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»Základní vzorec pružných kyvadel«; Gerasimova: »Re-
kognoskace tríangulačních pořadů z letadla«.
S v a z e k X. (1945). Sudakov: »Perspektivy rozvoje

topografických 'prací v SSSR«; Milenki: »Plán karto-
gafických prací GUGK«; Solověj: »Činnost UGGN a
GUGK v létech Veliké Vlastenecké války«; Rymov: »Ma-
teriál a úkoly GUGK pro převyrovnání astronomo-geo"
detické sítě«; Larin: »Uspořádání kartografického ma-
teriálu«; Jazikov: »Stav prací topografických a karto-
grafických«; J andolovskij: »Stav služby mapové a in-
formační«,o Glagolev: "Redakční činnost UGGN i GUGK«.
Na konci svazku jsou připojeny dvě barevné přehledné
mapy ,s projekty triangulační a nivelační sítě I. a n.
:i;ádu.pro celou oblast SSSR.
Svazek XI: (1945). »Velikému Vůdci Sovětského

národa - soudruhu Stalinovi, od zaměstnanců GUGK«,o
Baranov: »Topografické práce v létech Veliké Vlaste-
necké války«,o Sudakov: "Plán topografíckých prací na
r. 1.945 a opatření pro· zlepšení polní i kamerové produk-
ce«,oZudakov: »Práce s mladými specialisty«; Tatěvjan:
••Uplatnění výsledků studijních prací v provozu«; Ry-
mov: »Práce podle racionalisace a vynalézavosti«.
S v a z e k XII. (1945).Izotov: »Některé úkoly vědecké

práce v geodezii« (SSSR má 22 mil km:2.a z toho na polo-
vině území dosud žádnou trig.síť. V pustinách Severu
nutno nahraditi triangulaci astronomickým určovánim
souřadnic); Vinogradov: »Sestavení a obsah Velikého
zeměpisného příručního atlasu«; Bulanže: »Stav zahra-
ničních tíhových měření« (s obrázky nejnovějšich pří-
strojů a popisem prací s nimi); Jelisejev: »Změna oprav
průměrů v závislosti od deformace limbu«« (obšírné po-
jednání s mnoha diagramy); Vitman: »Řešení geodetic-
kých úloh na velké vzdálenosti« (řešení geodetické křiv-
ky); Zvěrev: »Určení zeměpisných souřadnic z měře-
ných zěnitních vzdálenosti hvěz·d v různých azimutech«;
Zvěrev: »Grafikony k určení rychlosti změn horizontál-
ních souřadnic«; Rezniěenko: »Racionalisaae provozu
MAGP (Moskovskoe Aerogeodezičeskoe predprijatie)
v r. 1944«; Trenín: »Pokus s užítim domácích žárovek
v Zeissově multiplexu«.
S v a z e k XIII. (1946).Veselovskij: »Grafické zpraco-

vání měření přím kov ou methodou«, (zhušf.ování fotogra-
metrické sítě); Drobyšev: »Perspektivní sťereometrické
vyhodnocování«,o Volkov: »Studium polárních plani-
metrů«; Durněv: »Pozměněný způsob ,záseček'« (n(}Vý
způsob rozvinutí trig. sítě); Chrebtova: »Přehled stereo-
topografických prací v Novosibirském •aerogeodetickém
ústavě«,o Volčkov: ;>Stereotopografické práce v Moskev-
ském aerogeodetickém ústavě«,o Zenin: »Stereotopogra-
fické práce v Severozápadním aerogeodetickém ústavě«,o
Gostinskaja-Sapunova: »Studium mikrometrů mikrosko-
pů Moskevského komparátoru«.
S v a z e k XIV. (1946). !zotov:"O azimutech Lapla-

ceových«; Rabinovič: »Vliv stejnorodého refrakčního pole
na absolutní členy podmínkových rovnic«,o Orlov: »Přes-
nost určení s()tt,řadnic pólu měřením šířky na stanicích
neležících' na téže rovnoběžce«,o Larin: »Vyhotovení serie
map přírody SSSR«,o,Karavajeva: »Učební historické
mapy GUGK«,o Rubinštejn: »Nástěnné školní mapy«,o Sa-
liščev: »Autorství v kartografii«,o Renner: »Rozbor ná-
stěnných map se flřetelem na metodiku«,o 8ergejev: »Pří-
klad způsobu 'neurčitých koeficientů«; Pavlov: »Práce Ja-
kutského aerogeodetického ústavu«.
S v a z e k XV. (1947).Jurkevič: »Prof. Dr A. C. Čebo-

tarěv«,o Angelov: »Výpočet oprav z krátkoperiodických
členů nutace při určováni času způsobem Cingera«,o Bě·'
lokoz: "Vzorce pro přibližný výpočet váhy výchozí stra-
ny rhombické základnové sítě«,o Veselovskij: »Aerofoto-
mapování v Anglii a' USA«; Pavlov: »Nivelace I. řádu«,o
Chvostikov: »Difrakční způsob určení refrakce při geo-
detických měřeních«,o Dolgov-Zvěrev: »Program určení
základníchdélkových bodů v sev.ernim pásmu SSSR«,o
Michajlov: "Vliv zesilování a zeslabování na jakost obra-
zu«,oLarin: »Kontrola vyrovnávacích výpočtů' při pod-
mínkovém vyrovnáni«,o Podobědov: »Nedostatky topogra-
fických map«,o Mauerer: "Značná gravitační anomalie

v Jakutsku«,o Michajlov: »Některé ukázky provádění pol-
ních fotolaboratorních prací«,o Istomin: »Metodika výpočtu'
exposice při leteckém snímku«; Zarachaní': »Reprodukční
přístroj pro fotografování přehazovací montáže«; Muchi-
na: »Zvýšení citlivosti chlorostříbrných papírů«.

Bohm.
»Rivista del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali.

r,očník 1947v celkem třech svazcích přínesl tyto články:
Sv. 1. Dr. Ing. Alfr. Par o I i: K číse,lnému výpočtu pra-

voúhlých souřadnic a zeměpisných souřadnic v Systé-
mu konformn. zobrazení Gauss-Boagově;

Dr Ing. Bart. Bon i f a c i n o: Určení délek geod. zá-
kladen invarovým přístrojem;

Prof. Ing. A. Ma r c a n t o n i: O dělení trojúhelníko-
vých ploch; .

Dr Ing. M. Ca s tel f ran c h i: Úvahy o způsobu a
oceňovacích methodách při zjišťování hodnot domov-,
ní držby;

Prof. Gíovanni B o a g a: Kritické poznámky k chylJám
v geod. a topogr. měření. Dovolené meze užíté ital-
ským viú.

Sv. 2. Dr Ing. Alfr. Par o 1i: Geometrická nivelace a její
vyrovnání;

Dr Ing. Bart. Bon i f a c i n o: Určení chyb prvků od-
vozených z geodetické základny;

Prof. Gi-ovanni B o a g a: Některá grafická znázornění
statistíckých výsledků a jejích výklad;

Dr Ing. Pietro Arm o c i d a: Přímý výpočet momentů
v pružných rovínných rámech;

Prof. Franc. M a 1a car ne: Oceňovaci methody a je-
j ich třídění.

Dr Ing. Alfr. Par o I i: Triangolometro »Moratti<
k měření ploch (obdoba hyperbolíckého Hermannova
diagramu).

Sv. 3. Dr Ing. Alfr. Par o 1i: Změny v zeměpísných sou-
řadnicích při přechodu na jiný elípsoid a výpočet
změny konvergence;

Prof. Dr Franz A c ker 1: O vlivu chyb v daných sou-
řadnicích na výsledek zpětného protínání;

Dr Ing. Ant. Dr a g on e t t i: Obecné vyrovnání poly-
gonového pořadu, při němž byly měřeny jen úhly;'

Geom. Fernando R oma n o: Řešení problému tří sou-
sedícich pozemků;

Geom. Emilo Dep e r o: Po stopách ex-rakouského
katastru v tridentské a julské, krajíně;

Dr Ing. Placido Bel for e: Národní VÝstava optiky
a kartografie ve Florencii;'

Dr Giuseppe La B i a n c o: Odhad škod;
Geom. Ferruccio Co rte s e: Závěsná lať k určení
výšky hlavních bodů. Stván.

Journal des géometres experts et ropographes fran-
c,;ais.Roč. 1949. '
C í s. 1. Tímto číslem se zahajuje,110. ročník časopisu.

R. Dan g e r: Examen rétrospectiv et étude introspective.
- S a d.a r g u es: Un quadrant calculateur. - D u-
b u i s s o n: Photogrammétrie. - D a f o s: Monographie
comll1unale. -Charles R o u x (býv. vyslanec v Praze):
Le Pape Pie XI. et le topographe Heilbron.er. - F.
G r e I a u d: Nos probheines. - Obvyklé zprávy, pře-
hlídka .knih a časopisů.
Cí s. 2. André M a i 1y: Le droit de préemption do

I'Administratíon de I'Enregístrement. M. S o I a r i: La
photogrammetrie et son emploi dans les remaniements
parcellaires et le cadastre. - D a f o s: Monographie
communale (pokrač.). - D. ClI b r o s s Pe a t t i e: Galí-
lée, decouvreur audacieux. - Nos problemes. - Zprávy,
literární hlídka.

C ts. 3. R. Cla u d o n: Nouvelle organísation corpo-
rative »Ordre«. - Pierre Ta rdi: La compensation
d'ensemble du réseau géodésique européen. - A. F i x:
Le remembrement en Alsace-Lorraine. ~ R. Oe rci e r:
Pour le nonexploitant, les propriétés sont un placement
peu rentable. - F. G r e I a u d: Graphique de cubage des
bois. - D e 1tom h e: Jeunes opinions. - Nos, proble-
mes. - Echos et Informations. -Revue des lívres.

Hlavní a odpovědný správce: Ing. Dr. Bohumil Pour. -' Majeťník a vydavatel Spolek čeakoslov. inženÝrů.-Tiskem
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