
Vyhotovování sovětských topografických map
v měřítku 1: 10000 methodou kombinovanou a jejich redakce

Mapovací methody. Mapovací podklady. Používáné měřicU stroje a materiály. Technclogický postup mapovacích prací
při se:tavování polního originálu.

Rozsáhlé úkoly kladené sovětskou vládou na geodetickou
a kartografickou službu v SSSR při vyhotovování mapo-
vých děl, sloužících jako podklady pro obranu země, budo-
vání staveb komunismu, nových sídlišť, komuníkačních
tepen, průmyslových objektů, zavlažovacích a odvodňo-
vacích zařízení a pod., postavily Hlavní správu geodesie a
kartografie ministerstva vnitra Sovětského svazu před
problémy, jakým způsobem tyto úkoly zajistit. Aby byla
s to úkoly splnit, provedla správa geodesie a kartografie
SSSR rozsáhlá organis;::ční opatření ve výrobě nových geo-
detických strojů, výchově kádrů, organísačním složení
výkonných složek a zavedla hospodárnější a výkonnější
pracovní methody. Hlavní úlohu při plnění daného objemu
prací určila letecké fotogrametrii, a to diferencované
methodě a v prostorech, kde tato nezaručuje požadovanou
přesnost výškopisu, methodě kombinované.

Methoda diferencovaná spočívá v prostorovém vyhod-
nocení leteckých snímků, t. j. výškopisu na topografickém
stereometru STD-2, překreslení výškopisu na jednotlivém
projektoru a přenesení polohopisné složky z klasífikova-
ných fotonáčrtů nebo leteckých snímků na kopii fotoplánu.
Tato methoda se používá při mapování všech území s vý-
jimkou rovinných oblastí, kde při vrstevnicovém intervalu
od 0,5 až 2,5 m přesnost fotogrametricky vyhodnoceného
výškopisu nevyhovuje požadavkům použité mapy. V těchto
rovinných oblastech pořizují se mapy methodou kombino-
vanou, t. j. mapováním stolem na kopii fotoplánu.

Mapovací podklady pro kombinovanou me-
thodu jsou tyto:

a) šedokopie fotoplánu s vynesenými geodetickými body,
b) kopie leteckých snímků,
c) zápisník s body geodetické osnovy.
Ad a) Kopie fotoplánu musí být v měřítku 1 : 10 000;

na matovém fotopapíru nalepeném na lepenku nebo hliní-
kovou desku. Rozměry rámce fotoplánu nesmí se od theore-
tických odlišovat o více než 0,3 mm. Vynesení geodetic-
kých bodů musí být provedeno. s přesností do 0,2 mm.
Fotografický obraz má být šedého nebo světlehnědého
tónu, normální hustoty a ostrosti.

Ad b) Kopie leteckých snímků z celého mapovaného
prostoru je v měřítku fotoplánu, aby s tímto tvořily stereo-
dvojice. Jednotnost měřítka snímků s fotoplánem umožňuje
přímou kresbu klasifikace a výškopisu na fotoplánu pod
stereoskopem.

Ad c) Zápisník má 13 oddílů, do nichž se zapisují podle
příslušnosti souřadnice rohů mapového Iistu a geodetic-
kého podkladu, výšky geodetického podkladu, měřené hod-

noty, provádí se výpočty, sestavují katalogy výšek bodů
a pořadů jakož i kótovaných bodů, zapisují data inspekcí,
provádí vojensko-topografický popis mapovaného úseku
a denní záznamy topografa. Podrobné body se do zápisníku
neuvádějí.

Používané měřické stroje a materiály:
a) nivelační stroj,
b) eklimetr s příslušenstvím,
c) tacheometrické latě,
d) stereoskop,
e) tabulky pro výpočet převýšení,
f) kreslicí potřeby a jiné materiály.
Ad a) Nivelační stroj se používá jen pro zaměřování

výškových pořadů při mapování s intervalqn vrstevnic
0,5 a 1 m.

Ad b) Eklimetr s prokladným dalekohledem má výškový
kruh s dělením ľ nebo 30" a nivelační libelu. Deska
měřického stolu je rozměrů 60 X 60 cm. Stativ je obdobný
stativu fy Frič.

Ad c) Tacheometrické latě různých konstrukcí a délky
jsou opatřeny na obou stranách stupnicemi. Dělení černé
- centimetrové, dělení červené - kontrolní s dílky 0,8 cm,
1,1 cm a pod. podle volby a zvyklosti topografa.

Ad d) Stereskop je zrcadlový bez měřicího šroubu.
Ad e) a f) Tabulky pro výpcčet převýšení, kreslicí

potřeby a jiné materiály jsou obdobné jako v ČSR.

Technologický postup mapovacích prací při
sestavování polního originálu je tento:

a) zaměření hlavních výškových pořadů,
b) zaměření vedlejších výškových pořadů, kótovaných

a podrobných bodů, klasifikace a konstrukce vrstevníc,
c) vyrýsování polohopisu, výškopisu a popisu tuší a

vyrovnání styků,
d) vyhotovení průsvitky výšek,
e) úprava a doplnění zápisníku.
Ad a) Hlavní výškové pořady jsou vkládány mezi body

státní nivelace, body trigonometrické a polygonové, jejichž
výšky jsou určeny geometrickou nivelací, v těsné blízkosti
rámce mapového listu a uvnitř listu s hustotou a methodou
předepsanou instrukcí pro daný vrstevnicový interval.

Výšky bodů hlavních výškových pořadů určují se při
intervalu vrstevnic 1 m technickou nivelací. Body výškové
sítě jsou rovnoměrně rozloženy po celé ploše mapového
listu tak, aby vzdálenost mezi nimi nepřevyšovala 1,2 km.
Při intervalu vrstevnic 0,5 m se hustota výškových bodů
zvětší. Při intervalu vrstevnic 5 m se pro zaměření hlavních
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výškových pořadů používá eklimetru, při čemž vzdálenost
výškových bodů nemá přesahovat 2 km. Body výškové
sítě se voli v kopii fotoplánu na dobře čitelných obrysech
polohopisu, na př. středy křižovatek cest, paty volně stojí-
cích stromů, nebo keřů, rohy domů, průsečíky hranic
kultur a pod.
V pořadech vedených podél rámce mapového listu musí

být aspoň 2 body, t. zv. připojovací, připojeny z hlavního
výškovéhopořadu vedlejšího listu, aby byla zajištěna homo-
gennost výškového podkladu celého mapovaného území.
Délka výškových pořadů nemá převyšovat 10km. Maxi- .

mální chyba ve výškovém uzávěru hlavních výškových
pořadů zaměřených eklimetrem, t. j. při mapování s vrstev-
nicovým intervalem 2,5 a 5 m jsou dány vzorcem fmax =
= ± Vm2 + 11'12 + 11'22, kde m = 0,3V L, L je délka po-
řadu v km, 11'1 a 11'2 jsou výškové chyby podkladu. Při po-
řadech nivelačních maximální dopustná výšková chyba
v uzávěru pořadu je fmax = ± 2,5 cmVL, kde L je délka
pořadu.
Projekt hlavních výškových pořadů u mladších topo-

grafů spolu s určením připojovacích bodů musí být pro-
veden bezprostředně vedoucím pracovníkem. Hlavní výš-
kové pořady na všech listech před začátkem vlastních ma-
povacích prací jsou povinně kontrolovány a schvalová-
ny řídícím oq~ánem mapovacích prací v daném úseku.
Ad b) Mezi. síť výškových bodů vkládají se vedlejší

výškové pořady a to tak, aby byly vedeny nejkratší cestou
přímým směrem a délka nepřevyšovala 2 km. Zaměřují
se eklimetrem. Při intervalu vrstevnic 0,5 a 1 m může být
projektem stanoveno zaměření technickou nivelací.
Při měření vedlejších výškových pořadů provádí se

současně zaměření podrobných výškových a kótovaných
bodů, klasifikace a zákres polohopisu a konstrukce vrstev-
nic. Podrobné body se voli na charakteristických místech
reliefu a pokud možno tak, aby byly na situačních obrysech
se stanoviska dobře viditelných. V tom případě vzdálenost
se odpichuje z kopie fotoplánu; tacheometrická lať se na
tato místa nestaví. Není-li takovýchto situačních bodů
dost~tek, určuje se místo podrobných bodů měřením vzdá-
lenosti na lati a vypíchnutím na fotoplánu. Situační měření
se omezuje jen na doplnění polohopisných změn nastalých
od doby nalétání snímků.
Na fotoplánu nejasná polohopisná složka se doplňuje

na zák12dě pozorování snimkových dvojic pod stereo-
skopem. Vrstevnice se konstruují během měření nebo po
zaměření stanoviska na podkladě výšek podrobných bo-
dů a přímého pozorování reliefu. Do fotoplánu se zapisují
tužkou pouze výšky podrobných bodů, čísla a výšky bodů
pořadů a kótovaných bodů. Výpočet výšek podrobných
bodů se provádí přímo bez zápisu do zápisníku.
Ad c) V kanceláři se provede úprava vrstevnic, doplnění

polohopisu a vykreslení polohopisu a výšk:opisutuší. Vy-
kreslení tuši (tříbarevně) musí se provádět postupně bě-
hem polních prací. Hlavní pozornost při kresbě se věnuje
čitelnosti a jasnosti zobrazení polohopisu a výškopisu,
správnosti užitých smluvených značek a přesnosti jejich
zákresu, správnosti typů písma a pod. Lineament kresby
musí být proveden sytými tušemi k zajištění dobré jakosti
reprodukce při zhotovení modrotisků pro vyhotovení vy-
davatelských originálů. Po dohotovení mapového listu
provede se vyrovnání styků s vedlejšími mapovýmí listy,
nebo se vyhotoví stykové průsvitky, které se po kontrole
vedoucím mapovacích prací daného úseku předají vyhoto-

viteli vedlejší sekce a nejsou-li sousední listy mapovány,
zůstávají jako přílohy listu. Provedení styků se poznamená
na příslušném okraji listu, při čemž se uvede podklad,
se kterým byl styk proveden. K rohům mapových listů se
připíší zeměpisné a rovinné souřadnice, popíše se kilo-
metrová síť, u vyústění hlavních komuníkací se uvede
jméno a vzdálenost od nejbližšího sídliště, provede se
popis vrstevnic a doplní se ostatní údaje podle instrukce.
Ad d) Průsvitka výšek obsahuje čísla a výšky geodetic-

kýchpodkladů, bodú výškovýchpořadú akótovaných bodů.
Strany pořadů jsou zakresleny plnou čarou, hlavních po-
řadů červeně, vedlejších pořadů černě, čísla bodů hlavních
pořadů červeně, výška černě. U vedlejších pořadů veškerý
popis je černý.
Body geodetických podkladů se zakreslují příslušnou

smluvenou značkou červeně. Popis jako u bodů pořadů.
Body hlavních a vedlejších výškových pořadů jsou za-
kresleny červeným kroužkem, různé velikosti. Kótované
body se kresli černým kroužkem. Popis je též černý.
Kóty vodní hladiny jsou označeny kroužkem modré barvy.
Průsvitka musí být vyhotovována postupně během procesu
sestavení polního originálu.
Ad e) Do zápisníku, jak již bylo dříve řečeno, se ne-

zapisují podrobné výškovébody, takže obsahuje jen měřené
hodnoty bodů pořadů a bodů kótovaných. Vypočtené
výšky se zapíší do příslušných katalogů (katalog výšek
hlavních pořadů, vedlejších pořadů a katalog výšek vodní
hladiny). Zápism'kmusí být doplněn v příslušných formu-
lářích vojensko-topografickým popisem sídlišť, vodní sítě,
říčních brodů, mostů a komupikací.
Plně zakončený polní originál a přílohy je topograf po-

vinen pečlivě překontrolovat a připravit k odevzdáni svému
nejbližšímu vedoucímu.
Redakce (revise) polního originálu je prováděna nejen

na plně ukončeném díle, ale i během pracovního procesu.
Topograf se musí řídit mimo instrukce podrobnými písem-
nými směrnicemi hlavního inženýra a redaktora polního
topografického oddílu a pokyny vedoucího topografické
skupiny. Alespoň jednou měsíčně je jeho práce kontrolo-
vána vedoucím polní skupiny měřením v poli. Ukončené
mapové dílo se všemi přílohami je pečlivě revidováno
nejprve topografem, dále vedoucím polní skupiny, redak-
torem topografického oddílu, namátkově hlavním inžený-
rem oddílu a nakonec revidováno a kvalitativně hodnoceno
inspektorem z oddělení technické kontroly (OTK). Všechny
tyto revise mají za účel zajistit vysokou kvalitu mapového
díla.
Polní originály a přílohy opatřené podpisy kontrolních

orgánů a vedoucího polního topografického oddílu jsou
pak podkladem vyhotovení vydavatelských originálů.

Závěr.

Zkušenosti a praxe vyhotovení sovětskýchtopografických
map v měřítku 1 : 10000 methodou kombinovanou a jejich
redakce jsou velmi cenným poznáním i pro geodesii a
kartografii Ceskoslovenskérepubliky, která svou politickou
a hospodářskou strukturou je pevně spojena se Sovětským
svazem. Fotogrametrické a kombinované methodě patří
budoucnost nejen v SSSR a u nás, ale na celém světě.
Jsou proto zkušenosti předávané nám Sovětským svazem
cenným přínosem všem mírumilovným zemím sledujícím
mírovou spolupráci mezi národy a jejich spokojený, bohatý
a šťastný život.
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Výroba geodetických strojů 'V SSSR
Ing. Dr Miroslav Hauf 526.91 :338.4(47)

Článek seznamuje s historií a současným stavem ve výrobě geodetických strojů v SSSR. Příspěvek je částí přednášky pro-
slavené autorem v rámci pravidelných přednášek pořádaných zeměměřickou skupinou ČSl v roce 1954.

Výroba geodetických strojů v SSSR navazuje na tradici
výroby geodetických strojů v carském Rusku. I když tato
výroba v porovnání s výrobou v západních zemích byla
nepoměrně menší, je známa řada dobrých konstruktérů
i znamenitých konstrukcí. Že se výroba geodetických
strojů v carském Rusku šířeji nerozvinula, má své příčiny
v tom, že carská vláda podléhala náporu zahraničního
kapitálu a ve své krátkozrakosti dávala přednost dovozu
průmyslových výrobků ze zahraničí před budováním
vlastního průmyslu. Ale i v těchto poměrech ruští vědci
a mechanici dali ve svých pracích základ ruské škole kon-
strukce geodetických strojů.

Prvé zmínky o geodetických strojích lze najít v prame-
nech 'ze 17. století. V roce 1675 bylo z Ruska vypraveno
poselství do Cíny, které bylo vyzbrojeno "astronomic-
kými přístroji a kompasy, kterými bylo možno určit
délku pochodu a jeho kurs". Zprávy o používání daleko-
hledu možno sledovat až do r. 1614.

Velký význam pro výrobu geodetických strojů měla
doba vlády Petra Velikého. Rozvíjející se hospodářství,
budovaná armáda a loďstvo potřebovaly nové mapy. Tato
potřeba se projevila bouřlivým rozvojem geodetických a
kartografických prací, pro něž byla také v roce 1721 vy-
dána instrukce.

Geodetické stroje v oné době byly vyráběny při dvoře
Petra Velikého, ve dvorské dílně, pod vedením mistrů
I. Je. Běljajeva a D. Kolosova. Dílna později přešla do
správy Akademie nauk.

Velký přínos pro konstrukci geodetických strojů měly
studie theorie optických přístrojů velkého ruského učence
M. V. Lomonosova (1711-1765), který též založíl svou
vlastní dílnu. Pracoval v ni A. Kolotošin, specialista pro
dělení kruhů, který se jako mechanik zúčastnil astrono-
mické výpravy do Irkutska. Jiným známým mechanikem
doby byl I. P. Kulibin, vedoucí dílen Akademie nauk ..
Jeho úspěšnými konstrukcemi jsou astrolabia s daleko-
hledem.

V roce 1770 byly v Petrohradu založeny "Admirálským
sborem" dílny, které vyráběly, mimo jiné přístroje, též
theodolity a astrolabia.

V roce 1821 byly vybudovány další dílny geodetických
strojů. Měly název "Dílny Hlavního štábu" a dodávaly
stroje pro mapovací práce "Sboru vojenských topografů".
Byly tu vyráběny i první ruské základnové stroje.

Výroba geodetických strojů nebyla soustředěna jen na
tehdejší hlavní město. Tak v Kostromi pracoval mechanik
Krasilnik a v Minsku O. I. Malafejev, který přišel s myš-
lenkou hranolové převracecí soustavy již v r. 1827, o více
než 20 let dříve než italský inženýr Porro (1850).

Znamenitou úlohu v historii výroby geodetických strojů
měly dílny Pulkovské observatoře, založené v roce 1839.
Zde působili v 2. polovině 19. století G. K. Brayer (se-
strojil 10" universál), G. A. Freiberg-Kondratěv, který
sestrojil zenitteleskop a astronom V. K. Dellen (1820 až
1897), který navrhl dokonalý 10" triangulační theodolit.
Dílny Pulkovské observatoře dosáhly v oné době takové
pověsti, že dodávaly stroje i zahraničním vědeckým společ-
nostem, na př. pro cambridgskou observatoř.

Zeměměřické práce prováděné před I. světovou válkou
daly v r. 1905 podnět k založení optickomechanických
dílen v Obuchovském závodu (známém z Dějin VKSjb).
Z jiných závodů, zabývajících se výrobou nebo montáží
geodetických strojů, je třeba se zmínit o závodu Švabe
a závodu Tryndin v Moskvě.

Úspěchy konstruktérů byly podmíněny správnými theo-
retickými úvahami .ruských učenců, kteří se zabývali pro-
blémy konstrukce geodetických strojů. Byli to zejména
V. Ja. Struve, A. N. Savič a A. S. Vasiljev.

Jak je patrno, byly v carském Rusku předpoklady, aby
se výroba geodetických strojů rozvinula. Byli zde theore-
tikové i schopní mechanici. Co zde však chybělo, byla
podpora se strany carské vlády.

Proto sovětská vláda byla nucena vybudovat opticko-
mechanický průmysl téměř od základu. Stalo se tak po
vydání dekretu Sovětu lidových komisařů (15. 3. 1919)
,,0 organisaci nejvyšší geodetické správy", podepsaným
V. I. Leninem. V r. 1923 byl založen závod "Geodezija"
a o něco později závod "Geofyzika".
. Základem závodu "Geodezija" byly dřívější dílny "Sboru

vojenských topografů". Závod ovládl v krátkém období
3 až 4 let plně seriovou výrobu theodolitů, malých i vel-
kých záměrných pravítek, nivelačních strojů a latí. Rozvoj
závodu nám velmi dobře ukáží dvě čísla: v roce 1923
vyrobil závod 218 theodolitů, v roce 1928 již 3000. Kon-
struktéři továrny se snažili vyvinout vlastní typy strojů,
zlepšujíce dosavadní konstrukce.

Shodou okolností můžeme posoudit kvalitu s hlediska
mechanického provedení l' universálního theodolitu zá-
vodu "Geodezija", který ústav geodesie nižší a vyšší
obdržel jako vrak po r. 1945: Jednotlivé součástky jsou
pečlivě opracovány, šrouby si uchovaly vláčný pohyb, ne-
jsou zatíženy vakly, chod os je pravidelný. Celkem můžeme
o stroji říci, že nám způsobem opracování připomíná
výrobky býv. firmy Fričovy.

Továrna konstruovala malé záměrné pravítko, které
pro své dobré vlastnosti získalo přízeň výkonných měřičů
a stalo se vzorem pro výrobu záměrných pravítek v závodu
"Aerogeopribor" .

Závod pracoval také na konstrukci strojů pro důlní mě-
řické práce. V roce 1927 konstruován 30" universálni
důlní theodolit se sázecí libelou a busolou, dále přístroj
k optickému promítání bodů a přístroj provažovací. Závod
vyráběl i kontrolní měřítka a nivelační latě.

Když továrna zvládla dělení přesných kruhů za vedení
inženýra A. N. Širjajeva (1896-1948), mohla přistoupit
k výrobě 10" universálu pro práce v triangulační síti
II. řádu. S továrnou spolupracuje Státní optický institut,
který propočítává optické soustavy ze sovětského optic-
kého skla. Tak se stal zmíněný universál prvním ryze
sovětským strojem svého typu.

Závod "Geodezija" vykonal též 'přípravné 'práce pro
výrobu záměrného pravítka typu KSV, navrženého A. N.
Širjajevem. Poněvadž závod přešel na nový obor výroby,
převzala výrobu tohoto pravítka továrna "Geofyzika".

Závod "Geofyzika" vznikl z dílen jemné mechaniky
závodu Švabe, který se dříve zabýval jen montáží strojů,
dovezených ze zahraničí.
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Již v roce 1927 závod úspěšně vyřešil modernisaci dříve
vyráběného universálního repetičního theodolitu. Typ byl
označen "Geofyzika T. 1'.".

Úkolem závodu bylo poskytnout co největší počet
strojů pro značně se rozvíjející geodetické práce, prová-
děné jak pro účely mapování, tak při stavbě· nových prů-
myslových objektů. To znamenalo přejít na hromadnou
výrobu a překonat všechny těžkosti spojené s hromadnou
výrobou jemných mechanických přístrojů. Závod zavedl
moderní způsoby výroby: ražení za tepla, lití pod tlakem,
provedl normalisaci součástek, využíval plastických hmot,
zavedl práci podle kalibrů, přesné soustruhy, automaty
a přípravky pro montáž. Vybudoval si vlastní optické
dílny a osvojil si i výrobu libel.

Aby závod zvládl úkoly, spolupracuje se Státním optic-
kým institutem a s předními sovětskými vědci. Tato
spolupráce mezi praxí a vědou, typická pro socialistickou
společnost, přivádí sovětskou konstrukci k nebývalému
rozvoji.

Závod konstruuje 10" universál, nivelační stroje pů-
vodní konstrukce a provádí výzkumné práce pro výrobu
optických theodolitů.

Rozsáhlé práce spojené s mapováním státu, měření
v triangulačních sítich 1. a II. řádu a měření gravimetrická
postavily před výrobu úkol zhotovit velké množství vysoce
přesných strojů, které představují vrcholnou skupinu geo-
detických strojů. Jsou to universály pro astJ;onomická po-
zorování, tdangulační theodolity, nivelační stroje pro ni-
velaci vysoké přesnosti, základnové stroje a pod.

I
Prací na konstrukci těchto strojů se zúčastňují přední

sovětští geodeti. Studují všechny okolnosti mající vliv na
naměřené hodnoty, studují jejich vzájemný poměr a· veli-
kost. Těmto otázkám věnovali velkou pozornost hlavně
prof. F. N. Krasovskij (1878-1948), prof. V. V. Daiůlov
(1889-1953) a jiní. Svými pracemi umožnili, aby se kon-
struktéři mohli opřít o theoretickou základnu.

V roce 1933 vznikl při Hlavní správě geodesie a karto-
grafie (GUGK), z dílen býv. Hlavní geodetické správy,
nový závod pro výrobu geodetických strojů "Aerogeo-
pribor".

Závod po svém založení prováděl jen částečné a gene-
rální opravy geodetických strojů a přístrojů. Na opravách
byly vycvičeny kádry jemných mechaniků, takže po ovlád-
nutí technologických problémů broušení čepů a ložisek,
ovládnutí výroby mikrometrických šroubů a dělení kruhů,
mohl závod již v roce 1934 přistoupit k dělení kruhů
2" universálu a výrobě 10" a 5" universálu.

První typ 5" universálu opustil závod v roce 1934.
Prací na tomto typu se zúčastnili vysoko kvalifikovaní
geodeti-mechanici A. P. Klapovski, J. K. Maksimov,
1. N. Simonova S. E. Solovjev.

To byl první úspěch tohoto závodu. Dalším problémem,
kterého se závod měl zhostit, bylo zhotovení theodolitu
pro triangulace 1. řádu. Konstruktéři závodu v úzké spolu-
práci s pracovníky výkonné měřické služby sestrojili velký
umversální theodolit s 230 mm vodorovným kruhem,
s 2" šroubovými mikroskopy a se svislým kruhem segmen-
tového typu s mřížkovými mikroskopy a mohutným daleko-
hledem. Tato konstrukce byla prací P. 1. Selaviteleva
a Je. V. Fefilova. Při výrobě stroje byly s úspěchem po-
užity nové slitiny barevných kovů, získané výzkumy ve-
denými inženýrem S. M. Lizunovem. Jedním z dalších
problémů, závodem úspěšně vyřešeného, je zvládnutí vf-
roby libel vysoké citlivosti 2" až 5" z domácího skla.

Optici závodu propočetli řadu nových optických systé-
mů, které byly pak ve vlastní optické dilně zhotoveny.

V roce 1937 závod přistoupil k výrobě velkého triangu-
lačního theodohtu, označeného 1'1' 2/6. Po zkouškách
prvmch typů v laboratořlch a v poli bylo zjištěno, že se
stroje plné vyrovnaji strojům zahraničmm, a bylo proto
v roce 1938 přistoupeno k jejich hromadné výrobě. Další
úspěšnou konstrukcí závodu "Aerogeopribor", která byla
vypracována na popud GUGK, je konstrukce astrono-
mického universálu označeného AU 2/10.

V roce 1940 dokončil závod "Aerogeopribor" prvé
zkušební typy přesných optických theooolilů, které mají
všechny znaky moderních geodetických strojů. Třeba si
při této přIleZitosti připomenout, za jakou dobu závod
ovládl nejmodernějšl výrobní postupy a ziskal na základě
široké spolupráce s vědeckými pracovmky zkušenosti, které
mu umožnily dát sovětským geodetům ty nejmodernější
stroje. V roce 1933 byl závod založen a v r. 1940 už vy-
ráběl moderní stroje. Tedy za dobu kratší 10 let byl
schopen podat takové výkony jako zahraniční firmy s více
než staletou tradicí.

Jak svědčí název závodu, zabývá se též konstrukcí a
výrobou strojů fotogrametrických a přístrojů pro leteckou
fotografii, a to rovnéž s velkým úspěchem.

Důležitým problémem, který sovětští geodeti a průmysl
jemné mel.haniky rozřešIli ješlě před zaČátkem Il. svetové
války, byla výroba drátovýl.h invarových základnových
měřltek. Na vyřešení problému se podíleli pracovníci
závodu Elektrostal, pracovníci optickomechanického prů-
myslu, výzkumníci CNIlGAiK (Ústřední vědecko-vý-
zkumný ústav geodesie, fotogrametrie a kartografie) a pra-
covníci katedry geodesie MIlGAiK (Moskevský institut
inženýrů geodesie,fotogrametrie a kartografie), vedené
prof. A. S. Cebotarevem. Docent této katedry A. S. Jur-
kevič vypracoval thermoelektrický způsob zjišťování koe-
ficientu délkové roztažnosti. Prvé prototypy základnových
strojů byly zhotovenx ještě před započetlm Velké vlaste-
necké války, takže sovětská geodesie byla již za války zcela
nezávislá na dovozu jakýchkoliv geodetických strojů ze
zahraníčí a mohla dobře vyhovět všem nárokům klade-
ným na ni obranou vlasti a po válce požadavkům národ-
ního hospodářství.

Po válce pak byly dovršeny snahy vyrobit zcela moderní
stroje úlJoměrné a stroje pro nivelaci vysoké přesnosti.
Jsou to zejména optické theodolity 01'-10, 01'-02, OTe,
aTM a nivelační stroje NA-I, NPG a NB-2.

Po Velké vlastenecké válce si sovětští konstruktéři dali
též za úkol zdokonalit výrobu geodetických strojů jak po
stránce konstruktivní, tak i technologické, aby stroje
jednoduché i složité bylo možno vyrobit co nejjednodu-
šeji a aby dobře sloužily i za těch nejtěžších podmínek.

Velké práce na příklad byly provedeny v oboru daleko-
hledové optiky. Byla propracována theorie dalekohledů
s vnitřním zaostřováním a theorie nitkových dálkoměrů
B. V. Fefilovem, navrženy nové typy objektivů, skládající
se ze tří čočkových soustav, jejichž ekvivalentní ohnisková
dálka při vhodných rozměrech členů je funkcí pouze
ohniskových dálek jednotlivých členů (tento typ objek-
tivu je použit u nivelačního stroje NB-2 pro velmi přesnou
nivelaci). Dále byla propracována theorie čočkozrcadlo-
vých dalekohledů laureátem Stalinovy ceny D. D. Maksu-
lOvem. Tyto čočkozrcadlové dalekohledové systémy se
skládají pouze z kulových ploch a jejich výhoda spočívá
v tom; že při krátké délce dalekohledu lze užít velké
ohniskové dálky a velkého vstupního otvoru. Byla též
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vypracována optická dalekohledová soustava, skládající se
z dvoučočkového předního členu, nesoucího vypuklé
zrcadlo, a zrcadla dutého. Tuto soustavu navrhl D. S.
Volosov.

Dalším úkolem, který sovětšti konstruktéři úspěšně
zdolávají, je zmechanisování dílčích měřických úkonů,
pokud zmechanisovat jdou. Jeto zejména zavádění foto-
registrace, využití autoredukce při výškopisném měření
a při polohopisném měření automatisování výpočtu sou-
řadnicových přírůstků, konstrukce nivelačního stroje se
samočinnou horizontací a také konstrukce t. zv. nivelač-
ních automatů, profilografů a planigrafů, používaných
zejména v oboru stavby železnic. Velkým průkopníkem

v tomto směru byl význačný sovětský konstruktér G. Ju.
Stodolkevič (1891-1947).

Již z tohoto historického nástinu je patrno, že sovětská
výroba geodetických strojů učinila za 30 let (1923-1953)
pokroky, kterých v kapitalistickém světě není možno do-
sáhnout za tak krátkou dobu, ať již vezmeme měřítko
absolutní či relativní.

Literatura:
Bolšaja sovětskaja encyklopedija.
S. V. J elisej ev: Geodezičeskoje priborostrojenie v SSSR.

Sbornik GUGK XX. 1948.
S. V. J elisejev: Geodezičekosje instrumentověděnije.

Moskva. 1952.

Polní stereoplanigraf prof. A. N. Lobanova
Ing. Josef Smidrkal 526.918.742.2(47)

Stručná theorie a popis původního sovětského přístroje pro letecké fotogrametrické mapování v měřítku 1 : 25 000 a men-
ším. Proti velkým, drahým a těžko přenosným universálním strojům má polní stereplanigraf řadu výhod a lze ho použít přímo
v poli.

Velká pozornost je v SSSR věnována konstrukci men-
ších přenosných vyhodnocovacích strojů. Známé jsou
i u nás topografické stereometry prof. Drobyševa. Novým
a původním přístrojem je polní stereoplanigraf, navržený
v r. 1948. Jeho konstruktér prof. A. N. Lobanov odstranil
pracné bodové vyhodnocování snímků a provádí kresbu
mapy mechanickým kreslícím hrotem. Přístroj je určen
pro polní měřické práce, a proto je poměrně malý. Má
rozměry 80 X 55 X 36 cm a váží jen asi 80 kg. Konstrukce
nového přístroje je velmi zajímavá,. a stojí proto za po-
všimnuti. Je popsána v knize: A. N. Lobanov, Teoria
transforrnirovanija pary snimkov i sozdanije karty po
transforrnirovannym izobraženijam (Moskva, 1954).
, V principu lze polní stereoplanigraf přirovnat ke stereo-
komparátoru, doplněnému zařízením opravujícím měřené

snímkové souřadnice o vliv výškových rozdílů terénu. Po-
dobně jako u stereokomparátoru se tu na základové desce,
pohybují podélné a příčné saně nesoucí měřické značky
a měří se' horizontální paralaxy.

Dvojice měřických leteckých snímků se upevní na nosiče
snímků, dostředí hlavními body snímků na středy otáčení
nosičů, vzájemně se orientují a provede se orientace abso-
lutní vzhledem k vlícovadm bodům. Oba nosiče snímků
se mohou jednotlivě naklánět ve směru letu (q;), napříč
směru letu (w) a pootáčet v rovině snímků (,,). Kromě
toho lze měnit i výšku nosičů (bz). Snímky se promítají
do roviny měřických značek, kde vzniká při stereoskopic-
kém pozorování v zrcadlovém stereoskopu neskutečný
prostorový model, který se proměřuje. Stereoskop a oba
nosiče snímků tvoří v podstatě dvojitý projektor.
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Na ma~ivní základové desce (1) (na obr. 1) jsou umístěna
ložiska nosičů snímků a vedení pro příčné saně (2). Na
pravé straně základové desky je připojen kreslící stolek (3).
Ručním kolečkem se pohybují po vedení na základové

desce příčné saně (2), jejichž posuny lze odečítat s přes-
ností ± 0,1 mm na stupnici souřadnic y. Na saních je
připevněno pravítko korekčního zařízení (14) a vedení po-
délných saní (4).
Otáčením druhého ručního kolečka a prostřednictvím

pohybového mechanismu se posunují po saních příčných
saně podélné (4). Na níchje umístěn paralaxový vozík (S),
měřické značky (6 a 7), křížový mechanismus korekčního
zařízení (8), saně korekčního zařízení (9 a 10) a počitadlo
výšek (11). Posuny podélných saní lze opět odečítat na
stupnici souřadnic x s přesností rovněž ± 0,1 mm.
Paralaxovým vozíkem (S), k němuž je připevněna pravá

měřická značka (7) se měří rozdíly horizontálních paralax,
odečítané na stupnici Llp. Levá měřická značka (6) je při-
pevněna k podélným saním. Značky jsou vyryty na skle-
něných čočkách, které mají zvětšení l,S-=-2násobné.
Zajímavá je konstrukce korekčního zařízení, opravují-

cího mechanicky měřené souřadnice o vliv výškových roz-
dílů terénu: Mezi měřenou souřadnicí na snímku x~ bodu
P~, horizontální paralaxou tohoto bodu Pn a rozdílem ho-
rizontálních paralax určovaného a výchozího bodu Pó (je-
hož výška byla vzata .za výšku srovnávací roviny) LlPn =
=Pn - Po lze odvodit podle obr. 2 vztahy: .

dx' - x' . LlPn (1)
n - " ---p::

" Ah\
\ Po

d'" = y' . LlPn
"''' n Pn

Opravené souřadnice budou:

xn = x~ =F dx~

y" = y~ =F dy~

Korekční zařízení, umístěné na podélných saních polního
stereoplanigrafu mechanicky tyto rovnice řeší a souřadnice
vynášené kreslícím hrotem na stole jsou již o tyto vlivy
opravené.

Všimněme si obr. 3, na kterém je celé uspořádání ko-
rekčního zařízení patmo. Je naznačeno v poloze, kdy
LlPn> O. V tom případě určovaný bod Pn má větší výšku
než srovnávací rovina, procházející bodem Po.
Na paralaxovém vozíku je umístěno smykadlo, které se

šroubovým převodem posunuje ve směru osy y kolmo ke
směru pohybu paralaxového vozíku o poloviční rozdíl
paralax. Bude-li velikost posunu paralaxového vozíku
LlPn' bude posun smykadla O,S Llp". Ke smykadlu je táhlem
připojen křížový mechanismus korektoru (8). Přemístí-li
se paralaxový vozík o hodnotu LlPn, pootočí táhlo křížový
mechanismus o úhel CI. kolem točné osy uložené v podél-
ných saních. Je-li vzdálenost klouzátka na rameni křížo-
vého mechanismu v normální poloze (kdy ramena kříže
jsou rovnoběžna s osami x ay) rovna poloviční horizon-
tální paralaxe výchoziho bodu O,S Po' bude úhel CI. pooto-
čení ramen

~CI.= Ll~ m
O,SPo+ O,S LlPn

Dále budeme pro jednoduchost sledovat vliv převýšení
terénu na souřadnice bodů stejných výšek (úhel CI. = konst.)

Po ramenech křížového mechanismu (8) navzájem k sobě
kolmých se smýkají ještě objímky táhel (12 a 13), působí-
cích na saně korekčního zařízení (9 a 10).

Všimněme si nejprve vyloučení vlivu převýšení terénu
na souřadnici x'. Na příčných saních polního stereoplani-
grafu je umístěno pravítko (14), které svírá s podélnou
osou přístroje konstantní úhel 26°34' (jehož tangenta je
O,S). Po tomto pravítku se posunuje táhlo korekčního'za-
řízení (12) a to·o polovinu pohybu podélných saní O,SLlx~
kolmo na směr jejich pohybu. Protože však druhý konec
táhla se smýká po rameni křížového mechanismu nato-
čeného o úhel CI. vzhledem k osám x a y, bude velikost
posunu táhla (12) ve směru osy x dána hodilOtou O,S Llx~ .
. tg CI.. Druhý konec táhla je připevněn ke korekčním saním
pohybujícím se ve směru osy x (9) a celková oprava sou-
řadnice x~ bude

dx~ = O,S Llx~ . tg CI.

a po dosazení z rovnice (3) je

d' O S tf , LlPn ,
Xn = , LJXn' OS 05 ,t = Xn, Po + , LJPn

ve shodě s dříve uvedenou rovnicí (1).

Obdobně se provádí oprava souřadnic y při pohybu příč-
ných saní. Pohyb příčných saní ve směru osy y se šrou-
bem přenese na matici korektoru, která se posune o polo-
viční hodnotu rozdílu souřadnic O,SLly~ ve směru osy x.
Matice unáší s sebou i posuvně v ní uložené táhlo (13). Pro-
tOže jeho konec se opět smýká po druhém rameni křížo-
vého mechanismu (8), přenese se tento pohyb na příčné
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saně korekčního zařízení (10), které se posunou o velikost

d' O 5Ll ' LI' LlPnYn= , Yn' tg CI. = Yn'--
'" Pn

opět v souhlase s původní rovnicí (2).
Při stereoskopickém nastavování značek na proměřované
body snímků o různých výškách vzhledem k výšce roviny
srovnávací se pohybuje paralaxový vozík, mění se úhel
pootočení křížového zařízení (8) a měřené souřadnice
x ay se vždy opraví o vliv převýšení.
Ke křížovýmsaním korektoru (9 a 10) je přippjen kreslící
hrot, nebo jednoduchý pantograf (pořizuje-li se přímo
mapav jiném měřítku než je měřítko snímků). Výšky jed-
notlivýchbodů lze odečítat na počitadle výšek.

Relativní a absolutní orientace dvojice snímků se pro-
vádí obdobným způsobem jako u jiných universálních
strojů.
Zkoušky provedené polním stereoplanigrafem prof. Lo-

banova ukázály, že ve srovnání se stereoplanigrafem es
jsou maximální rozdíly souřadnic x a y ± 0,3 mm v mě-
řítku mapy a že přesnost ve výškách odpovídá určení
horizontální paralaxy se střední chybou ± 0,03 mm (t. j.
asi 0,8 %0 výšky letu při použiti normálních komor a při
základnovém poměru b: h = I :3). Porovnáním kresby si-
tuace a vrstevnic kopčitého území při mapování I : 25 000,
provedeném na stereoplanigrafu eSa na nově konstruo-
vaném polním stereoplanigrafu se zjistilo, že přesnost
kresby situace je téměř stejná jako na stereoplanígrafu es.;
přesnost v určení výšek byla asi 1,5x menší.

Stodolkevičov nivelačný prístroj NTS-46

Snahy skonštruovat' nivelačný prístroj $0 samočinnou horizontáciou. Hl'adisko hospodárnosti a presnosti. Myšlienka a
princip t. zv. ohniskovej libely. Podmienka konštrukcie, princip optického systému, citlivost' libely, vonkajší vzhl'ad, cha-
rakteristické údaje a praktické použitie prístroja NTS-46.

Jednou z úloh, ktoré boli postavené po druhej svetovej
vojne pred sovietských konštruktérov geodetických prí-
strojov,bolo skonštruovanie prístrojov nielen presnejšich,
ale aj hospodárnejších. Zvýšenie hospodárnosti prístroja
docieli sa konštrukciou, ktorá umožní skrátenie jednotli-
vých úkonov merania alebo ich zlúčenie alebo, čo je naj-
výhodnejšie, vylúčenie niektorého úkonu.
V obore nivelačných prístrojov pracoval v tomto smere
známy sovietský vynálezca i1lŽ. G. J. Stodolkevič. vý-
sledkomjeho práce je nivelačný prístroj NTS-46 so samo-
činnou horizontáciou, určený pre technickú niveláciu.
Horizontácia nivelačného prístroja je základným a naj-

chúlostivejším úkonom pri nivelácň. Jej dlhšie trvanie zni-
žuje podstatne hospodárnosť a aj presnosť nivelácie. Preto
sa konštruktéri nivelačných prístrojov aj v iných štátoch
snažili skonštruovať taký prístroj, u ktorého by tento
úkon bol samočinný. Samočinná horízontácia zvyšuje nie-
len hospodárnosť, ale aj presnosť merania tým, že elimi-
nuje chybu z urovnania libely a znižuje chybu zo zapadanía
prístroja, pretože meranie sa vykoná overa rýchlejšie.
Z tohto druhu prístrojov je známý nivelačný prístroj

Ni-2 závodov Zeiss-Opton, t. zv. kompenzátorový, u kto-
rého sa horizontácia vykoná kompenzátorom-zariaderim,
ktorého činnosť je, názorne povedané, podobná ako u dei.-
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skej hračky"panáček-vstaváček". (Nateraz, ako je známe,
vyrobili nivelačné prístroje s automatickou horizontáciou
ešte firmy Salmoiraghi a Fennel.)
G. J. Stodolkevič však išiel vlastnou cestou. Jeho rie-

šenie samočinnej horizontácie, založené na principe tzv.
"ohniskovej libely" (podfa umiestnenia libely v ohnisku
objektívu), je vefmi jednoduché a vtipné. Na jeho základe
bol v Ústrednom vedecko-výskumnom inštitúte geodézie,
fotogrametrie a kartografie (CNIIGAiK) zkonštruovaný
nivelačný prístroj NTS-46. Tento na rozdiel od Zeiss-
Opton Ni-2 má nivelačnú libelu. Jej funkcia je však iná
ako u normálneho nivelačného prístroja.
V zornom poli ďaleko-

hradu (obr. 1)vidíme ob-
raz bubliny tejto libely
rozdelený na dve časti
posunuté voči sebe tak,
že jeden konec bubliny
koinciduje s druhým kon-
com. Koincidujúci obraz
koncov bubliny libely na-
hradzuje vodorovnú od-
čítaciu rysku nitkového
kríža ďalekohfadu. Tento
obraz pri nakláňaní ďa-
lekohfadu mení svoju po-
lohu voči zornému pofu,
ale voči deleniu laty, na ktorú sa zameriava, je ne-
pohyblivý.
Princíp ohniskovej libely vysvetlíme si na obr. 2. Keď

vo vertikálne postavenom ďalekohrade si myslíme umiest-

I
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I
I

I
I
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/
/
/
/
/

I
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I '
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nenú libelu, ktorej plocha výbrusu prechádza ohniskom
objektívu a u ktorej R = j (R = polomer výbrusu li-
bely,j = ohnisková vzdialenosťobjektívu), potom priamka
AB prechádzajúca zadným uzlovým bodom objektívu a
okrajom bubliny má stálu polohu nezávis1úna uhle sklonu
osi ďalekohfadu c. Ak chceme princip ohniskovej libely
aplikovať na koštrukciu nivelačného prístroja, musíme lúč
vychádzajúci od konca bubliny optickým systémom (po-
mocou hranolkov) zlomiť do horizontálnej polohy.
Priame konštruovanie nivelačného prístroja podfa hore-

uvedenej podmienky R = j by nebolo účelné. Táto pod-
mienka nám priamo určuje citlivosť libely, ktorá vzhradom
na nemožnosť podstatného zvačšenia ohniskovej vzdiale-
nosti objektívu vyjde príliš malá a tým nepoužitelná ani
pre technickú niveláciu. Na príklad prij = 300mm by bolo
R = 300 mm, čiže citlivosť by bola asi 25', čo je príliš
málo.
.Aby mohla byť použitá libela s vačším polomerom vý-

brusu a tým citlivejšia, navrhol G. J. Stodolkevič zme~šiť
o?raz bubliny libely zmenšovacím objektívom podfa rov-
ruce

kde z = zvačšenie zmenšovacieho objektívu tvoriaceho
obraz bubliny libely.

Vloženie zmenšovacieho objektívu do optickej sústavy
privádzajúcej obraz bubliny do okuláru, umožnilo použiť
libelu citlivejšiu. Princip optického systému navrhnutého
Stodolkevičom nám ukazuje obrázok 3. Okrajový bod
bubliny A zobrazí sa pomocou zrkadla S a zmenšovacieho
objektívu O2 v bode B ležiacom v spoločnej obrazovej
rovine objektívov O2 a 01, Pri naklonení ďalekohfadu

I
I
I
I

" I-r
I I
I I
[ I
I I

R I I

Obr. 3.

o uhol oc, nakloní sa o ten istý uhol aj celý systém s ďaleko-
hradom spojený: libela, objektlv O2 a zrkadlo S. Koncový
bod A bubliny prejde po výbrusovej ploche libely do
bodu AI'
Posun bubliny bude:

AA1 = R . oc , (2)

kde R = polomer výbrusu libely.
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Posun zorného pofa ďalekohfadu (obrazovej roviny ob-
jektívov 01' O2) bude:

BBl = f' IX , (3)

kde f je ohnisková vzdialenosť objektívu 01'
Zviičšenie z zmenšovadeho objektivu O2 je volené tak,

že
Z· AAl = BBl• (4)

Potom relatívny posun koncov bubliny libely v zornom
poli ďalekohfadu je rovný posunu celého zorného pofa,
z čoho vyplýva, že spojnica stredu objektivu ďalekohfadu
a obrazu koncov bubliny má stálu polohu. Libelu možno
nastaviť voči zrkadlu do takej polohy, že táto spojnica
bude vodorovná.

razia sa dvakráť v piiťbokých hranoloch a prichádzajú
k rozdelovacím hranolom. Tieto rozdelujú obraz koncov
bubliny na dve časti, pričom jeden prepúšťa lúče len
z favej a druhý z pravej časti koncov bubliny. Prvý pravo-
uhlý hranol 8 zlomí lúče do vodorovnej polohy a druhý
pravouhlý hranol 9 ich otočí smerom k objektívu prevc-
dového systému, cez ktorý prechádzajú do obrazovej
roviny ďalekohfadu. Pozorovaná nivelačná lata zobrazuje
sa objektívom ďalekohfadu 11 a zaostrovacou šošovkou 12
cez hranolček 13 taktiež v obrazovej rovine ďalekohfadu.
Tak vidí pozorovatef okulárom 15 súčasne ~braz laty
i koncov bubliny na spoločnej obrazovej doštičke 14.
Pritom, ako bolo už skor uvedené, tvorí obraz koncov
bubliny krátku rysku, ktorá je odčítacím indexom na-
hradzujúcim horizontálnu rysku u normálnych ďaleko-

hfadov. Pristroj však nemá
ani vertikálnu rysku. Hra-
nolček 13 zakrýva časť zor-
ného pofa, čo dáva možnosť
použiť jeho vertikálnu hranu,
viditefnú v okulári, pre za-
cielenie na latu míesto mis-
lej rysky. Pri naklonení ďa-
lekohfadu sa obrazy koncov
bubliny nerozídu, ale pohy-
bujú sa spolu v zornom poli
ďalekohfadu smerom hore
prípadne dole. Obrazy kon-
cov bubliny sa rozídu, správ-
nejšie povedané, nebudú na-
proti sebe len vtedy, keď sa
zmení CÚžkabubliny. Keby
sa to z akejkofvek príčiny
stalo, je nutné spustiť alebo
zdvihnúť rektifikačnouskrut-
kou 16paťboké hI1lnoly4 a 5.
Pri nivelácii postupujeme

tak, že prístroj napred urov-
náme podfa kruhovej libe-
ly, zacielime na latu podfa
svislej hrany hranolčeka 13
a konečne, podla koncov

bubliny nivelačnej libely-indexu odčítame na late. Podfa
kruhovej libely musíme urovnať prístroj s presnosťou
± 1,5', pretože maximálny uhol medzi dvomí krajnýmí
polohami odčítacieho indexu je 3'. V opačnom prípade
nám tento vyjde z hraníc zorného pofa.

Charakteristické údaje:
Priemer objektívu ďalekohfadu 35 mm.
Ohnisková vzdialenosť objektívu . 314 mm.
Ohnisková vzdialenosť okuláru 10 mm.
Zvačšenie ďalekohfadu . . . . . 31,4
Zaostrenie . . . . . . . . . . od 3 m do 00
Rúrková libela (bez delenia), citlivosť. 't' = 29".
Zviičšenie zmenšovacieho objektívu,
ktorý privádza obraz bubliny nive!. li-
bely do zorného pofa 0,022.
Ohnisková vzdialenosť zmenšovacieho
objektívu. '.' . . . . . . . . . . 6,65mm.

Skúšky s nivelačným prístrojom NTS-46 boli prevedené
v CNIIGAiK L. A. Romanovim. Plne potvrdili oprávne-
nosť použitia tohoto prístroja pre technickú nivelá-
du. Dosiahnuté výsledky, stredná kilometrová chyba
± 4,0 mm, splňujú požiadavky pre niveláciu III. stup-
ňa. ev ČSR technická nivelácia.)

Dosadenim. vzťahov (2) a (3) do rovnice (4) dostaneme:
z . R . IX = f . IX,

Z' R =f. (5)

Vidíme, že rovnica (5) je totožná s rovnicou (1) a je
ňou dokázaná správnosť návrhu G. J. Stodolkeviča. Je
základnou rovnicou optického systému, ktorý podfa nej
možeme navrhnúť.
Citlivosť libely pre z = 0,022 a f = 314 mm bude

podfa rovnice (5) asi 29" pri R = 14,3m. Trubica libely
musí byť pre uvedený nivelačný prístroj obzvlášť starost-
livo vyrobená.
Vonkajšún vzhfadom sa nivelačný prístroj NTS-46

(obr. č. 4) liši len málo od nivelačného prístroja sovietskej
konštrukcie NG. Ďalekohfad i kryt rúrkovej nivelačnej
libely tvoria jeden celok. Vertikálna os pristroja je kuže-
lová. Stavade skrutky sú zakončené matkami 2, ktorými
sa reguluje vofa v závitoch stavacích skrutiek. K hrubému
urovnaniu prístroja slúži kruhová libela 3. Optický systém
pr~ zobrazenie bubliny nivelačnej libely 1 v zornom poli
ďalekohfadu tvoria: dva vzpriamovacie piiťboké hranoly
4 a 5, dva rozdelovacie hranoly 6 a 7, dva pravouhlé hra-
noly 8 a 9 a zmenšovací objektív prevodného systému 10.
Na obraze je vidieť, že lúče idúce od koncov bubliny od-
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NTS-46, uvádzaný tiež pod značkou NSS, značne
zrychluje meranie, skracuje čas stavania a urovnávania
prístroja a zvyšuje eresnosť pozorovania. N. G. Vidujev,
D. 1. Rakitov, P. 1. Silov a iní sovietskí autori (viď zoznam
literatury) doporučujú tento prístroj obzvlášť pre niveláciu
v zablatenom a menej únosnom térene.

Týmto však vývoj nivelačných prístrojov so samočin-
nou horizontáciou v SSSR nekončí. V poslednej dobe
zkonštruoval nivelačný prístroj pre presnú niveláciu i u nás

. známý prof. Drobyšev. Podrobnosti o jeho konštrukcii
nie sú zaťial známé.

Literatura:
P.1. Šilov: Geodézia.
S. V. Elisejev: Geodezičeskoje instrumentovedenije,
N. G. Vidujev, D. 1. Rakitov: Nivelirovanie rek, kanalov

i vodochranilišč,
Fedorov: Geodézia,
Spravočnik po markšeiderskomu delu,
Časopisy: Vermessungstechnik, Przeg1l1dgeodezyjny.

Vyhledávání podzemní značky trigonometrického bodu
pomocí směrníkových rozdílů

Vyhledání podzemní značky trigonometrického bodu zalo'Žené na aplikaci rovnice pro vyrovnání bodu protínáním zpět,
určením souřadnic pomocného bodu. Určení polárných souřadnic hledané značky bodu vzhledem k pomocnému bodu. Císelný
příklad a poznámky pro praxi.

Dr Kennemann [1] v grafickém řešení úlohy vyhledat
podzemní značku trigonometrického bodu vychází z rov-
.nice pro opravu směru:

v = adx + bdy·+ dz
a uvádí, že tato forma rovnice je základem počtářského
postupu popsaného v bavorské triangulační instrukci
(kterou však jsem si nemohl opatřit). Dr Kennemann
určuje dz a polárné souřadnice hledaného bodu vzhledem
k zvolenému pomocnému bodu. Pro řešení je potřebné,
aby s hledaného bodu bylo vidět jiné tři dané body. Za
tohoto předpokladu je úloha řešena Dr Kučerou a Dr
Válkou v ročníku 1951 časopisu Zeměměřietví na základě
geometrických vztahů v obrazci tvořeném danými třemi
body a bodem hledaným. Tu uvedeme řešení počtářské,
založené na použití rovnice pro vyrovnání bodu určeného
protínáním zpět.

dO' = adx + bdy (1)
Uvažujme, že máme dané tři body Pl -:- Pa a bod Po,

jehož podzemní značku hledáme. Tyto tři body určují
nám tři vnitřní směrníky na bodu Po: 0'1' 0'2' aa; jejich
rozdíly jsou:

IX = 0'2 - 0'1; {J = aa - 0'2 (2)
Na pomocném bodě S, zvoleném poblíže podzemní
značky, kterou hledáme, změříme na dané body Pl -:-Pa
osnovu směrníkovou "p, a podobně, jako nahoře, určíme
rozdíly:

IX' = 'lfJ2-- 'lfJl; {J' = 'lfJa- 'lfJ2 (3)
Kdybychom orientovali osnovu 'lfJ,obdrželi bychom jisté
směrníky a', a vztah mezi a a a' vyjádřeme rovnicí:

a~ = an + dan
Rovnici (3) můžeme potom napsat takto

IX' = a; - a~; {J' = a; - a; (5)
Utvoříme-li rozdíly IX - IX',{J - {J', bude ,s ohledem na
rovnici (4):

IX - IX' = 0'2 - 0'1 - [(0'2 + da2) - (0'1 + dal)]
{3- {J' = aa - 0'2 - [(aa + daa) - (0'2 + da2)] (6)

IX - IX' = dal - da2
{J - {J' = da2 - daa

dan = andx + bndy

kde a, b jsou směrové koeficienty, dostaneme dosazením
za dan do rovnice (6'):

IX - IX' = aldx + b1dy - a2dx - b2dy

{3- {J' = a2dx + b2dy - aadx - bady

IX - IX' = dx (al - a2) + dy (bl - b2)

{J -,,-- {J' = dx (a2 - aa) + dy (b2 - ba)

a~ dx + b~ dy = IX - IX'

a; dx + b;dy = {J - {J'

Rovnice (7 ") jsou základními rovnicemi pro naše číselné
řešení. Vypočítáme z nich dy, dx a připočtením hodnot
k daným souřadnicím bodu Po

x. = Xo + dx, Y. = Yo + dy

dostaneme souřadnice pomocného bodu S.
K vyhledání podzemní značky potřebujeme vypočítat

ještě polárné souřadnice bodu Po vzhledem k bodu S;
určíme je už snadno a bude

vzdálenost SPo = e Vdy2 + dx2

-dy
směrník SPo: tglp = _ dx

Pro vytyčení směru SPo potřebný orientační směr dosta-
neme určením směrníku některé ze stran SPn'

Přesnost v určení polohy hledané značky je obecně dána
rovnicí (1); rostoucí odlehlostí SPo klesá přesnost a tím
i spolehlivost výsledku. Pro praktické použití můžeme však
našeho způsobu zcela dobře upotřebit pro běžné případy
vyhledávání podzemní značky trigonometrického bodu
za předpokladu, že jsme se k ní přiblížili na několik metrů,
což je zpravidla vždy možné.

Postup řešení objasní nám číselný příklad, který se
v praxi vyskytl.
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Na pomocném bodu S byla změřena osnova směrníková
"P na body Pl -:-P3:

"Pl = 00° 00' 08"

"P3 = 133° 35' 12"

Z triangulačních výpisů jsme si vypsali souřadnice bodů
Po, Pl i směrníky a a pro výpočet koeficientů a, b také
strany (na celé metry) Sl = 3292, S2 = 3955 a S3 = 2744.
Směrové součinitele vypočteme podle známých rovnic

e" . sinan
Sn

o" . cosanbn = - -~-----
Sn

a3 = 196027' 29"

Zároveň jsme vypočetli i úhly (x', {J', (x, {J podle rovnic (3)
a (2).
Rozdíly (X - (x', {J _. {J' jsou:

(X - (X' = - 2' 38"
-158"

{J - {J' = + 6' 22"
= + 382"

Tím jsme získali číselně pravé strany rovnic (7"); pro
levé strany vypočteme koeficienty a', b' podle rovnic (7'):

al = + 56 a2 = + 43 bl = - 29
a2 = + 43 ~ = - 21 b2 = + 30

a~= + 13 a~= + 64 b~ == - 59

Nyní můžeme číselně sestavit rovnici (7").

+ 13 dx -- 59 dy = - 158
+ 64 dx - 42 dy = + 382

Jejím řešením dostaneme:

dx = + 9,01 ,lll;' dy = + 4,66 m

b2 = + 30
b3 = + 72
b~= - 42

Souřadnice pomocného bodu S a orientační směrník, na
př. strany SPI vypočteme takto:

Po: + 261 538,19 + 1213'976,24
dy = + 4,66 dx = + 9,01----
S: + 261542,85 + 1213 985,25
Pl: + 264466,73 + 1 215480,57

L1YSPl = +2923,88 L1xsPl = + 1495,32

a~pl = 62° 55' 06"

Směrník rp rayonu SPo vypočítáme z rovnice:

- dy
tgrp = d - + 0,517 20- x

rp= 207° 20' 50"

Pro vytyčení směru na hledaný bod Po máme tedy:

rp 207° 20' 50"
- a~pl = - 62° 55' 06"

w 144° 25' 44"

Vzdálenost

SPo = e = Vdy2 + dx2 = 10,14 m.
Tím máme vytyčovací prvky vypočítány. Postavíme theo-

í

dolit na bod S, a zacílíme při nastavení vodorovného kruhu
na čtení 62° 55' 06" na bod Pl• Potom pootočíme daleko-
hledem na čtení 207° 20' 50" a v takto vytyčeném směru
odměříme vzdálenost 10,14 m. Tím jsme vyhledali pod-
zemní značku bodu Po.

Na kontrolu spolehlivosti určení polohy bodu Po byly
po nalezení podzemní značky přeměřeny úhel w a vzdále-
nost e. Vytyčovací úhel w z pomocného bodu S na křížek
značky bodu Po měl hodnotu

měřenou: 144o 20' 43"
vypočítanou: 144o 25' 44"

Tomuto úhlovému rozdílu při vzdálenosti přibližně 10 m
odpovídá příčný posun:

L1w"
q = --,,-' e = - 0,015 me /

Vzdálenost e, naměřená činila 10,26 m a vypočítaná byla
10,14 m. Je tedy rozdíl L1 e = -+ 0,12 m zcela přijatelný.

Se zřetelem k tomu, že při vyhledávání podzemní značky
odkrýváme z technických příčin povrch země na ploše asi
1,5 x 1,5 m, jsou vypočítané hodnoty e a w docela dobře
přijatelné a ověřují upotřebitelnost použitého způsobu.

V praxi se osvědčil tento pracovní postup při hledání
podzemní značky: Po rekognoskaci bodu, jehož povrcho-
vou značku jsme nenašli, připravíme si v kanceláři polní
skupiny při použití triangulačních výpisů první část vý-
počtu, to je vypíšeme si směrníky, kterých při výpočtu
použijeme a vypočítáme směrové koeficienty a sestavíme
rovnice (7"). Znaménka směrových koeficientů určujeme
pro protínání zpět.

Při vyhledávání polohy značky bodu na místě samém
zvolíme podle místopisu bodu pomocný bod S pokud mož-
no nejblíže bodu hledanému. Zaměříme na něm osnovu "P

a po vyčíslení rozdílů (X - (X', {J - (J' dosadíme je do při:-
pravené rovnice jako prosté členy. Rovnici počítáme
z hlavy, a pro výpočet dvou směrníků, potřebných pro vy-
tyčení, postačí p<>užít pětímístných tabulek funkcí anebo
tabulek logáritmických. Podobně vypočítáme i vzdálenost
e. Celý výpočet na stanovisku, to je řešení rovnice, výpočet
směrníků a vzdálenosti trvá asi 30 -:- 45 minut, podle
zdatnosti počtáře.

Osnovu "ljJ měříme na vteřiny, opravy z možných exen-
tricit signálů na daných bodech Pn, nepřesahují-li několik
málo vteřin, nepřidáváme. Nedbání větších exentricit se
však přenáší do prostých členů rovnice (7") a znehodno-
cuje nám výsledek. Směrníky potřebné pro vytyčení
směrů z pomocného bodu S na bod Pn a Po postačí počítat
a do úhloměmého stroje nastavovat na celé minuty, někdy
na desetivteřiny; v příkladě jsou směrníky vypočítány
na vteřiny jen proto, aby citlivost kontroly byla průkaz-
nější.

Dalo by se namítat, že bod S se dá určit protínáním
zpět; k tomu však je pro rychlý výpočet potřebný počítací
stroj, který zpravidla do terénu nenosíme. Tu nahrazuje
výpočet zpětného protínání řešení rovnice (7") a určení
směrových koeficientů, které při použití triangulačních
údajů a tabulovaných hodnot koeficientů a, b snadno
a rychle vypočítáme.

Literatura:
[1] Dipl. Ing. W. Kennemann: Verfahren zum Auffinden

trigonometrisch bestimmter Festpunkte. Zeitschrift f. Vermes-
sungswesen, 8/50.
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Projekce - hlavní geodet výstavba
526.967:33 S (437):3 KIng. Jaroslav Janele

Zkušenosti a náměty z funkce hlavního vytyčovatele při velkých stavbách.

Sledujeme-li tvůrčí postup při plánování a provádění
investic výstavby od plánovací přípravy, sestávající z in-
vestičního úkolu a z prací spojených s předběžným vý-
běrem staveniště, přes projektovou přípravu, t. j. od úvod-
ního projektu, technického projektu a prováděcí výkresy
až po odpovědnost. projektových organisací při realisaci
projektu, musíme dospět k poznatku, že výstavba i její
projekce si vynucují hlavního geodeta, jako spojovací
článek jednotlivých fází výstavby i fází projekce.

Tento spojovací čllínek je dosud často organisačně pře-
hlížen, ačkoliv jeho existence a funkce se důrazně a zře-
telně rýsuje jako konstrukční a zodpovědný článek vý-
stavby.

Již ve stadiu příprav ukazuje se rozhodující ovlivnění
.výstavby jak ekonomickými, tak i fysikálními vlastnostmi
pozemku, o čemž mluví důvodová zpráva ke směrnicícm
vládního výboru pro výstavbu. [1]

Nezbytnost součinnosti hlavního geodeta se jeví jak při
vypracování investičního úkolu, tak i při pracích projekč-
ních, prfu;kumných a stavebně montážních. [2]

Opatření a vyšetření .vhodných podkladů situačních
a výškových je prvou prací v rámci komplexní přípravy
investičního úkolu. Páteří každé investice jsou komunikace
a vodohospodářské poměry.

Tam, kde byla pochopena funkce hlavního geodeta jako
koordinátora mezi projekcí a výstavbou, prokázala skuteč':'
nost nejlépe správnost jeho zapojení. Podle zkušeností
z velkých staveb socialismu v SSSR není výstavba myslitel-
ná bez funkce hlavního geodeta.

U nás jsme však dosud na tomto poli nesoustředili země-
měřickou službu a neumožnili jsme její organické a kom-
plexní zapojení do výstavby. Zatím co v SSSRse píší ro-
mány o hrdinských činech a odvaze i vysoké vyspělosti
hlavního geodeta Ourežanskij: Přemožení řeky), zůstává
u nás tato funkce prozatím jen předmětem rozprav.

Vraťme se však ke konkretním otázkám o funkciWav-
ního geodeta.. Po vypracování geodetické části investič-
ního úkolu (při čemž ponechme otázku opatřování dal-
ších podkladů pro územní plány a projekty stranou) na-
stává Wavnímu geodetu další velký úkol, a to je uskuteč-
nění technického projektu, jeho promítnutí do terénu a
koordinace jednotlivých dílčích projektů (pozemní a do-
pravní stavby, rozvody aj.).

Aby'si hlavní geodet mohl sled a délku potřebné doby
vytyčovacích ,prací naplánovat, musí si předem prostu-
dovat harmonogram výstavby. Musí se obeznámit s tech-
nickými pro;ekty subprojektantů, neboť výstavba velkých
investic vyžaduje vypracování dílčích projektů speciali-
sovanými projektovými organisacemi. Protože vypraco-
váním projektové a rozpočtové dokumentace je pověřen
generální projektant, měl by být pro měřickou část vý-
stavby jmenován hlavní geodet.

Nejpodstatnější a nejzodpovědnější činností Wavníhovy-
tyčovatele je:(sladění dílčích projektů jednotlivých zaří-
zení rázu komunikačního, vodohospodářského, telekomuni-
kačního po případě i strojního a jejich vytyčení. Při vyty-
čování těchto jednotlivých projektů nutno obzvláště po-
zorně sledovat vzájemnou souvislost a spojitost situační

i výškovou a všímat si i jiných faktorů ovlivňujících reali-
saci úvodního a technického projektu jako celku.

Jak důležitá je činnost hlavního geodeta, dokazuje ná-
zorně živý příklad: Bylo třeba vytyčit kanalisaci z čistící
stanice kombinátu v délce asi 1680 m. Spád projektované
trasy byl minimální. Vytyčení bylo dáno hlavními body
trasy směrově i výškově. A při kontrole vytyčovaného pro-
filu se zjistilo:

1. že trasa probíhá pozemky, které jsou v držbě podniku
pro dobývání písku, jehož provoz je důležitý pro obranu;
uskutečněním kanalisace ve směru projektované trasy byl
vážně narušen těžební plán;

2. zaměřením hladiny vody ve vodotečích a grafickým
znázorněním předpokládané hladiny spodní vody v podél-
ném profilu i proti opačnému tvrzení podloženému son-
dami se zjistilo, že projektované potrubí je v určitých
částech trasy trvale pod Wadinou spodních vod, jak jasně
bylo prokázáno při výkopu trasy;

3. že hmotnice podle přesně zaměřeného podélného
profilu není vyrovnána;

4. že při změně trasy, se zachováním spádových po-
měrů a s poukazem na závažnost okolnosti uvedené ad 1,
bylo by možno vypustit jeden projektovaný objekt, t. j.
shybku pod široký a Wuboký náhon, a tím ještě ušetřit
cca 258000,- Kčs;

5. zanivelováním vpustě do řeky byla zjištěna hladina
vysoké vody pro vyřešení problému zaWcení kanalisace
a tím i ohrožení provozu závodu při déletrvající velké vodě.

A všem těmto závadám se mohlo předejít, kdyby již
do projekčních prací byl zapojen Wavní geodet.

Hlavní geodet musí být po technické stránce dobře při-
praven a musí ovládat základní úlohy inženýrské geodesie,
jak je patrno z dalšího případu: V rámci jedné akce bylo
třeba vytyčit přímku (osu) 1280 m dlouhou přes lesy a jiné
překážky. Při koordinační činnosti hlavního vytyčovatele
bylo provedeno celkem 15 samostatných akcí a konkretně
ušetřeno zhruba 332000,- Kčs nové měny.

Pro důležitou funkci hlavÍúho geodeta nebyly dosud
vydány směrnice s Wediska stavební ekonomiky. V tomto
směru zeměměřiči zůstali mnoho dlužni národu a státu
a problém hlavního geodeta zůstává zatím nedořešen.
Tam, kde vývojově, pružně a ekonomicky a podle sovět-
ského vzoru byla buď investorem či výrobou uvedena
v život funkce hlavního geodeta - tvůrčího a zodpověd-
ného orgánu, tam se projevily úspory časové, materiální
i finanční.

Nelze všeobecně říci, že by odborné zeměměřické kádry
nebyly všude na výši s hlediska potřeb a požadavků vý-
stavby; spíše se snad mnohdy bojí zodpovědnosti. Hlavně
však je to nepochopení funkce hlavního geodeta či vyty-
čovatele.

Funkce hlavního geodeta spočívá 've vytváření kvalit-
ních hodnot; je to práce plná úskalí, jejichž překonávání
vyžaduje všestranné a pružné odborníky. Každý vyty-
čovaný prvek je svým charakterem dynamic-
ký. V mnohých 'jiných úsecích a druzích zeměměřické
práce je statistické konstatování (měření) o to snadnější,
že restituce výškových a polohových prvků je po číselné
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kontrole méně nákladná. Jaká nedoceněná zodpovědnost na-
opak je kladena na vytyčené prvky! Jde mnohdy o statisícové
částky a práce je tlm závaznějši, že odpovědnost je bez-
prostřední a matematicky prokazatelná. ČlOnost vytyčo-
vatele je i po stránce fysické velmi namáhavá, neboť jde
zpravidla o práci na stavemšti v plném provozu.

K tomu uvedu další příklad z praxe: Předesílám, že
v tomto případě jde jen a jedině o kontrolu a koordinaci,
nebo lépe o ekonomické ucelení výrobní činnosti repre-
sentované různými výrobními složkami.

V okresním městě byla provedena rozsáhlá investice
velké teplárny. Jeden podnik stavěl, druhý vyrobil kotle
a sloupy, třeti podnik strojové zařízení, čtvrtý podnik
montoval a pátý investice plánoval a platil. Byly vystavěny
železobetonové bloky pro kotle, 30 m vysoké, a bylo
třeba provést kontrolu realisace prováděcích stavebmch
a montážních plánů a výškovéi situační zajištění 20 sloupů,
5 a půl tuny těžkých a 30 m vysokých, při toleranci
± 1 mm montážních plánů a ± 1 cm stavebních plánů.
K provedení úkolu byl povolán geodet. Zodpovědění
otázky, zda je vše podle technického projektu a provádě-
cích výkresů v pořádku, bylo velmi závažné a odpovědné.
Přesným měřením byla zjištěna chyba a bylo nutno učinit
další dosti nákladná opatření k odstranění závad.

o Takové případy dokazují, že je třeba, aby oblastní ústavy
geodesie a kartografie organisovaly spolupráci svých orgánů
s investory, projektanty a provaditeli stavby; není-li této
spolupráce, jsou investoři a stavební výrobní složky nuceni
organisovat vlastní měřickou službu u výrobních složek
a v projekčních ústavech, neboť spolupráce zeměměřic-
kého odborníka je jim nezbytná. Takto živelně vznikají

decentralisací geodetické služby a hlavně nepochopením
funkce hlavního geodeta včetně jeho koordinační činnosti
značné hospodářské škody. A my si musíme přiznat, že
na úseku geodetických prací pro výstavbu a její projekci
jsme nedokázali organisačně plně využit svých odborných
znalostí a schopností.

Konečně je třeba zdůraznit, že organisací vytyčovacích
prací, účinnou konstruktivní kontrolou a koordinací po-
máháme vytvářet daleko větší hodnoty než kteroukoli
jinou geodetickou nebo kartografickou prací.

Vytvoření funkce hlavního geodeta a jeho zapojení do
výstavby bude znamenat zkvalitnění prací, zvýšení pro-
duktivity prací výrobních složek a značný přínos k rozvoji
hospodářství země.

Projekce i výstavba musí být lépe koordinovány, jak
bylo zdůrazněno v zasedání Ústředního výboru Komu-
nistické strany Československa ze' dne 12. října 1955.
Speciální znalosti předurčují geodety k tomu, aby i na
tomto úseku výstavby mohli úspěšně soutěžit s ostatními
technickými obory a plnit usnesení ÚV KSČ.

Tento příspěvek vyplynul ze zkušeností mé praxe.
Závěry, které jsem v článku uvedl, předkládám tímto naší
zeměměřické veřejnosti, aby je podrobila kritice a diskusi.

Literatura:
[1] Směrnice vládního výboru pro výstavbu o provádění výběru

staveniště pro výstavbu a s ním spojených průzkumných
prací. Knižnice vládního výboru pro výstavbu, sv. č. 1/1954.

[2] Předpisy vládního výboru pro výstavbu o sestavování pro-
jektové a rozpočtové dokumentace pro vodohospodář-
skou výstavbu. Knižnice vládního výboru pro výstavbu,
sv. č. 3/1954.

Zlepšovací návrhy, problémy a stanoviska
Několik zlepšovacích návrhů ze zahraničních

. časopisů.
V dubnovém a květnovém čísle našeho časopisu (č. 4,

5/1955) byl uveřejněn seznam úkolů pro zlepšovatele a byla
vypsána soutěž pro vybrané úkoly. Uvádím podle uvede-
ných zahraničních časopisů'některé návrhy, které se týkají
uveřejněných úkolů, i jiné, které jsou zajímavé s hlediska
zeměměřické praxe. Mělo by to být pobídkou i informací
pro řešení úkolů.

V časopise Zeitschrift fur Vermessungswesen č. 7/1955
je uveřejněn článek o " nové pomůcce pro signa-
lisaci". Zeměměřický úřad v Hamburku vyzkoušel úspěš-
ně během 2 roků vícepatrový pneumatický výsuvný signál,
který se skládá z několika přesných, do sebe zasouvatel-
ných, ocelových trubek. Jednotlivé trubky (díly) jsou
(s výjimkou nejspodnější - vnější a nejvrchnější - vnitřní)
na spodních koncích vzájemně utěsněny koženými těsně-
ními, které mají otvor, takže vnitřní prostor všech trubek
vzájemně souvisí a tvoří vzduchotěsný prostor. Po posta-
vení na stanovisku se připojí celý systém k ruční pumpě
a pomocí tlaku vzduchu se vtlačí postupně jednotlivé díly.
Stabilita signálu je zajištěna soustavou napínacích lan.
Zkoušený signál se skládá z 5 dílů, dosáhne výšky 28 m,
váží jen 75 kg, potřebný tlak 4 atm., doba postavení
45 minut.

V časopise Allgemeine Vermessungs-Nachrichten č.
8/1955 je v inserátu vyobrazení skládacího signálu kon-
struovaného skoro přesně na způsob u nás vyráběných

kovových stojanů na noty. Normální výška 6,5 m, maxi-
mální 8 m, délka složeného signálu 2,5 m, váha 60 kg.

V časopise Vermessungstechnische Rundschau v č. 6
a 7/1955 pojednává Ing. Jiiger, vědecký spolupracovník
firmy Dennert a Pappe, Hamburg, o nových kartirovacích
pomůckách pro pravoúhlé a polární souřadnice vyrobe-
ných z nových hmot, průhledného plexiskla a bílého
astralonu (astropalu), používaného na· neprůhledné stup-
nice. Z těchto hmot je sestrojen tacheometrický transportér
pro měřítko 1 : 5000 o průměru 150 mm, dále polární vy-
nášecí transportér pro měřitka 1 : 1000, 1 : 2000, 1 : 2500,
1 : 5000, který je v podstatě sestrojen na základě stejné
myšlenky, kterou popisuje Ing. Prokeš z Zeměměřictví
č. 2/1954 str. 26. Dáleje zde popsán vynášecí transportér
sestrojený podle originálního návrhu Švéda Ljunggrena:
na jedné polovině obvodu kruhu je vyznačena stupnice
od O-lOQK (nikoli 20QK), na druhé polovině vzdálenosti
jako úseky tětiv. Myšlenka spočívá na větě o obyodovém
a středovém úhlu nad toutéž tětivou. Dále uvedená firma
vyrábí polární koordinatograf, který se podobá provedením
známému koordinatografu fy Haag-Streit.

Pro pravoúhlé vynášení nejsou použity žádné nové
myšlenky, snad provedení pomůcek přináší zlepšení.
Firma vyrábí též velké pravoúhlé koordinatografy podobné
typu Coradi Ziirich a logaritmické pravítko speciálně pro
měřické práce (Aristo-Geodiit).

V časopise Vermessungstechnik č. 5 pojednává Ing.
Seltmann z Drážďan o svém polárním koordinatografu,
který je vyřešen velmi zajímavěa originálně. Ing. Letocha
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Diskuse, kritiky a sebekritiky
711.4:526.94

Diskusní příspěvek o potřeóě mapových podkladů pro projek-
tové úkoly. Požadavky na výškopisné plány jako podklady pro
směrné plány, generální plány, podrobné územní plány a zasta-
vovací plány.

Naše územní plány obcí (nař. č. 51/1950 Sb.) zajišťují, aby vý-
voj obcí byl v souladu s budováním socialismu, t. j. připravují
přestavbu obcí.

Jako základní technickou pomůckou pro všechny tyto urba-
nistické plány, územní plány obcí a vůbec pro všechny technícko-
stavební úpravy města (obcí), jsou plány polohopisné a plány
výškopisné.

Jelikož zemský povrch jest složen z jednoduchých a složitých
forem, třeba mu při jeho zaměřování věnovati tu největší péči.
Jaké jsou požadavky na výškopisné plány různých měřítek, vy-
svítá z následujících řádek.

Pro směrný plán v měř. 1: 10 000, který znázorňuje jen
plošné využití ploch, se základní kostrou hlavních komunikací,
sítě železniční, sitě vodohospodářské a v hrubých rysech obsahuje
i plochy zemědělské a průmyslové výroby, stačí odvození z výško-
písné mapy 1 : 5 000.

Tento plán zobrazuje vrstevnice podle sklonitosti terénu. Ve
velmi sklonitém terénu stačí vrstevnice po pěti metrech, v ro-
vinatém po jednom metru.

Vzhledem k malému měřítku nutno vrstevnice vésti v celém
plošném rozsahu plánu i přes zastavěné plochy, aby projektant
měl stále před sebou souvislý relief terénu, který je určen k za-
stavění.

Přánim urbanistů je, aby i v tomto měřítku byly vrstevnicemi
znázorněny inundační poměry. Aby nebyl plán přeplněn
kótami, doporučuje se očíslovati jen pětimetrové vrstevnice.
Podrobné body v tomto plánu není třeba vyznačovati.

Generální plán v měř. 1 : 5 000 má náplň jako plán před-
cházející, ovšem je podrobnější. Pro tento plán musí býti výškopis
přesnější. Není-li výškopis měřen přímo v· tomto měřítku, může
být odvozen z měřítka 1 : 2 000 nebo 1 : 1 000. Odvozeniny z ji-
ných měřítek ku př. 1: 25 000 nejsou žádoucí. V tomto měřítku
by již měly býti uvedeny (ale jen poskrovnu) důležitější podrobné
body výškopisné. I v tomto měřítku požaduje se konstruovati
vrstevnice v celém plošném rozsahu, t. j. i přes zastavěné části.
Toto jest zvlášť důležité pro přestavbu dožívajících starých částí
měst.

Pro podrobný územní plán v měř. 1 : 5 000, ve kterém již
jsou naznačeny komunikace, druhy způsobu zastavění a vůbec
vybavenost městská do všech podrobností, vyžaduje se výško-
pisný podklad zaměřený, nikoliv odvozený.

Na základě tohoto plánu vypracuje se v měř. 1:2000, po
případě větším, regulační plán bez vyznačení způsobu zastavění.
V sovětském urbanismu se plán v tomto měřítku nazývá plánem
"červených čar". Toto měřítko se používá i v Praze, pro t. zv.
podrobnější územní plán.

Pak se provádí plán I. etapy výstavby, který bývá v měř.

Literární
526 Ryšavý, J.

Geodesia I. vyšla v Štátnom nak1adatelstve technickej lite-
ratúry v Prahe 1955, 402 strán, 614 obrázkov. Cena Kčs 54,80.

Kniha je štvrrým doplneným a prepracovaným vydaním zná-
mej a oblúbenej Geodesie akademika Ryšavého, ktorej tretie
vydanie v roku 1953 s veTkýmpočtom výtlačkov sa behom nie
celého roku rozobralo. Táto skutočnosť svedčí nielen o velkej
oblube kníhy ale aj o jej veTkejpotrebe pre štúdíum a pre budo-
vatelské úlohy v našom štáte.

Proti predchádzajúcemu tretiemu vydaniu sa kniha v zásade
liši v tom, že vychádza v dvoch dieloch, čo pri obsiahlosti díela
je velmi účelné riešenie. Teraz vyšlý prvý díel obsahuje podrobný
popis geodetických metód a prístrojov pre polohopisné meranie,
zatiaI čo druhý díel, ktorý v krátkom čase vyjde, bude sa zaoberať
prevažne výškopisnými prácami. ,

Zpracovanie a cel};:ovéusporiadanie látky je nasledujúce:
V úvode vysvetIuje autor základné pojmy, určuje rozsah prác,
ktoré možno riešiť podfa pravidíel rovinnej geometrie a uvádza
prehfad a vzájomnú súvislosť mier a mierok používaných v geo-

1 : 1 000 nebo 1: 2 000, kde komunikace jsou znázorněny jak
polohově, tak i výškově (rovněž užíváno v SSSR). I v tomto pří-
padě požadují urbanisté, aby vrstevnicové čáry byly vedeny přes
zastavěnou část.

Není-li přímo v měřítku 1 : 2 000 výškopis zaměřen, doporu-
čuje se zmenšiti z výškopisného plánu 1 : 1 000, nikdy však zvět-
šovati z měř. 1 : 5 000. V tom případě vznikají díference, s tako-
vým plánem se nevystačí a dochází k hrubým chybám, které se
pak těžko odstraňují při detailních plánech.

Výškopisné zaměření zastavěných částí pro zastavovací
plány v měř. 1 : 1000, po případě 1 : 500, numo prováděti ploš-
nou nivelací. I v tomto měřítku obyčejně urbanista požaduje, aby
vrstevnice byly vedeny přes zastavěné části. Zatímni směrnice
mín. techniky pro vyhotovení výškopisných plánů čj. 4318/50
- V/3 z 10. července 1950, toto nepřipouští.

Zastavovací plány musí obsahovati vedle vrstevnic ještě po-
drobné body výškopisné, které nemusí býti v celém svém rozsahu
(po sestrojeni vrstevnic) ponechány na plánu, nýbrž některé mo-
hou býti vynechány, nikoli nahodíle, nýbrž jen takové, které ne-
mají vliv na výškové skreslení skutečného terénního stavu a po-
nechají se takové, které jsou důležité pro vyjádření charakteru
zemského reliefu. Zvláště nutno vyznačiti kótou výrazné terénní
vyšší body, které se v urbanistických návrzích často zdůrazňují
ještě významnými objekty, k nimž jsou namířeny často i velké
disposiční osy. Znalost terénu na místě a jeho vnímání z výško-
pisné mapy, dává urbanistovi již podněty pro účelné vedení ulic,
přiléhajících správně k území. Tím se dosahuje nejen malebného,
ale i účelného půdorysu a terénní tvar poskytuje zároveň základ
i pro architektonickou komposici zastavovaného území. Výstižné
znázornění zemského relieťu vrstevnicemi jest velmí důležité
také pro stavbu kanalisace, aby hned ve svém návrhu se vyhý-
bala místům propadlým.

Výškopisný plán v měř. 1 : 1 000 musí zachytiti skutečný re-
lief zaměřeného území. Proto mu musí být věnována ta největší
péče a pozornost. V terénu nutno vybírati ty body zemského po-
vrchu, které jsou důležité pro jeho znázornění. Jen takový pod-
klad může sloužit pro hospodárný li plasticky procítěný urbanis-
tický návrh celých sídlišť a velkých přestaveb měst a jen takový
výškopisný podklad jest správnou visitkou těch inž. zeměměřičů,
kteří ho po zaměření vrstevnicemi vytvářejí. Praxe spojená s pílí
a vytrvalostí jest pak zárukou zdárného provádění výškopísných
prací, dříve celkem opomíjených. Inženýr zeměměřič provádějící
výškopisné zaměření pro urbanistické práce, má znáti hlavní zá-
sady urbanistických názorů, potřeb a praxe.

Pro vlastní urbanistický projekt v zast. plánu kom\!l1ikací,
hlavních náměstí, stačí výškopisné zaměření v měř. 1: 1000,
kdežto pro teclmický projekt těchto staveb nutno prováděti
zvláštní výškopisné měření, vystihující všechny detaily terénu,
převážně v měřítku 1:500, 1:200 a 1:100.

Ku konci nutno připomenouti, že pro urbanistické návrhy je
vhodnější mapový podklad, v němž situace je kreslena ne příliš
tenkou, ale výraznější čarou. Tenká čára na průsvitce, v případě
pořizování světlotiskových kopií, je málo znatelná a činí takový
plán nečitelný, málo instruktivní a pro praktické použití při vy-
tyčování stavebních čar méněcenný. Ing. Jaroslav Pudr

hlídka
dézii. Vlastnú látku rozdeIuje autor opať do vačších oddíelov,
pričom v prvom díele sú tieto oddíely:

I. Meračské prístroje a ich súčasti. Označovanie bodov.
II. Vyrovnávací počet (1. časť).

III. Výkonné meračstvo.
IV. Vymeriavanie malých častí zemského povrchu.
V. Vymeriavanie veTkejčastí zemského povrchu.

Kniha je oproti tretiemu vydaniu na mnohých miestach roz-
šírená a prepracovaná tak, že obsah v sú1ade so zmenami v orga-
nizácii zememeračskej služby v posledných 2-3 rokoch a s naj-
novšírni predpismi. Novozaradané sú state o Belycinovom optic-
kom díaIkomere, Zeissovom Teletope o nových sovietskych ná-
stenných polygónových značkách a montovaných strechových
signáloch. Opisy a rozbory geodetických prístrojov sú rozší-
rené o najnovše konštrukcie teodolitov našich, sovietskych a
z NDR. Nová je aj stať o coorapide, mechanickej pomócke pre
výpočet súradnicových rozdíelov.

Mám za to, že podrobné rozberanie náplne jednotlivých statí
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nie je tu potrebné, lebo odborné časopisy naše aj zahraničné
priniesli o prvých troch vydaniach podrobné a vefmi priaznivé
posudky (Z. O. 1942, str. 15., Z. O. 1950, str. 13 a Zeměměřictví
1953 str. 93).
Kniha. akademika Ryšavého je napísaná s velkou svedomi-

tosťou, dókladnosťou a neobyčajnou starostlivosťou. Podanie
látky je vedecké, pritom vzorne metodické a didaktické, aj prak-
tické. Jasné postavenie problému, jeho rozbor a riešenie pri jed-
notlivých úlohách sú vzorné a vyhovujú všetkým požiadavkám
na knihy tohto druhu. Skvelý a disciplinovaný sloh, iásadné
používanie správnej terminológie, jasné a názorné obrázky za-
isťujú to, že aj najťažšie partie sú prehladné a zrozumitelné.
Kniha bola schválená výnosom Ministerstva školstva ako celo-.

štátna vysokoškolská učebnica základného učebného predmetu
geodézie, ktorý sa u nás prednáša na všetkých vysokých technic-
kých školách. Kniha je zpracovaná tak, že je nielen dobrou štú-
dijnou pomóckou, ale aj praktickou príručkou pre všetkých inži-
nierov a technikov pracujúcich v ktoromkorvek odvetví zeme-
meračstva a tiež stavebníetva a lesníctva. Zaslúžilé dielo akademika
Ryšavého svojim významom a hodnotou prerastá naše hraníce
a zaujíma dóstojné miesto aj v celosvetovej literatúre. Kniha
bude po dlhý čas vzorom a zdrojom poznatkov mladším autorom
a pracovníkom na poli geodézie. P. GáZ

621.396 + 534.8 Blahák, V.
Akustické a radiové zaměřování v geodesíí a kartografii.

Vydalo SNTL Praha 1955, str. 183, formo A5, obr. 108, cena
14,30 Kčs (brožované).
Mohutný rozmach elektronkové techniky v letech poslední

světové války umožnil velmi četné aplikace skoro ve všech tech-
nických oborech. Pokud jde o geodesii v širším slova smyslu,
pronikly již elektronkové metody do tří významných odvětví:
triangulace, fotogrametrie, polygonometrie a skýtají možnost pro-
vádět přímá měření hlavních měřických veličin: měření délek,
určování nadmořských výšek nebo výškových rozdílů a měření
úhlů horizontálních i vertikálních. Je pravda, že elektronková
měření geodetických veličin nedosahují dosud přesnosti starých
klasických metod (s výjimkou přímého měření délek), avšak
vývoj spěje tu rychle kupředu, takže se stále jasněji a určitěji
zjevují obrysy nového a samostatného odvětví geodesie, vytvoře-
ného použitím elektronkových metod. Kromě toho nalézají
elektronkové metody rozhodující uplatnění v oboru geodesii
velmi příbuzném, totiž v navigaci a lokaci. Akustické metody,
využívající v poslední době rovněž vymožeností elektronkové
techniky, do geodesie přímo již nezasahují (až na mapování říč-
ního nebo mořského dna), avšak jsou dnes základním prostřed-
kem výzkumu v příbuzné seismice. To jsou skutečnosti, jejichž
studiem se autor od konce války podrobně zabýval a které jej
přiměly k vydání této první česky psané knihy o radiových me-
todách v geodesii.
Kniha prof. Dr Blaháka je vhodně uspořádána do pěti kapitol.

V první kapitole, nadepsané "Část všeobecná", jsou podány zá-
kladní poznatky o měřických vlastnostech akustických a elektro-
magnetických vln, nezbytné pro doplnění vědomosti zeměmě-
řických techniků, jimž je tato kniha určena. Pojednává se tu
o charakteristikách elektromagnetického a akustického vlnění,
dále o rozdělení elektromagnetických vln podle vlnové délky
na jednotlivé druhy, z nichž nás nejvíce zajímají vlny radiové
(dlouhé, střední, krátké a velmi krátké) a vlny světelné, a konečně
o principu otevřeného kmitavého obvodu (antény), který je
hlavní součásti každé měřické radiové aparatury. Dále jsou uve-
deny soudobé poznatky o šíření radiových i zvukových vln,
o jejich rychlosti v různých prostředcích a o vlivu nejrůznějších
atmosférických podmínek na změnu v rychlosti šíření a na tvar
dráhy. Závislost rychlosti obou druhů vln na základních atmo-
sférických faktorech je tu vyjádřena několika empirickými vzorci
a o tvaru dráhy radiových vln je vysloven poznatek, že leží
v rovině, kde se její poměrně složitý charakter nahrazuje s dosta-
tečnou přesností kruhovým obloukem. V následujícím odstavci
sleduje autor vliv členitosti a složeni zemského povrchu, který
způsobuje, že se při radiovém i akustickém zaměřování vyskyt-
nou vždy dvojí vlny: přímé a odražené, které je nutno při měření
od sebe oddělit. Na závěr kapitoly je samostatně probrán vliv
sluneční činnosti na šíření radiových vln, jehož výsledkem je
odraz středních a krátkých vln od různých vrstev ionosféry.
Druhá kapitola má název "Radiové a zvukoměrné zaměřovací

přístroje". Kapitola je zahájena popisem radiogoniometru, t. j.
nejstaršího radiového přístroje pro určování polohy letadel,
a dále je ve všeobecných rysech popsáno zařízení radiových mě-
řických aparatur. Podrobněji je zde objasněn princip činnosti
katodové trubice ve funkci indikátoru (obrazovky), který slouží
k měření nep~trných časových intervalů, jež spotřebuje elektro-

magnetická vlna k překonání dráhy od zaměřovače k cíli a zpět.
Při známé rychlosti šíření radiových vln je tím také dána vzdále-
nost mezi oběma body a tak nalezen hlavní radiolokační prvek.
Ze zařízení radiových měřických stanic jsou dále podrobněji
popsány různé druhy směrových anten a je vysvětlen pojem
jejich horizontální a vertikální charakteristiky, která je rozhodu-
jící pro výběr anteny k měřickým účelům. Spojením směrové
anteny s děleným kruhem vznikne radíový úhloměrný přístroj,
kterým lze určit směry zaměřovaných předmětů a tak stanovit
druhý radiolokační prvek. V následujících odstavcích autor po-
pisuje principy některých starších radiolokačních dálkoměrů.
Další část kapitoly je věnována akustickým přístrojům a zc;;ela
analogicky je v ní probráno zařízení zvukového vysilače a přiji-
mače. Jako aplikace v oblasti seismiky je popsáno vybavení
a princip čínnosti geofonických stanic a funkce fonometru
(ústředny). Závěrečné statě pojednávají o záznamech času a přímé
i prostorové vlny u obou druhů aparatur a podávají na základě
určitých předpokladů kriteria pro odlišení přímé vlny od prosto-
rové.
Třeti kapitola "Řešení základních úloh" je nejrozsáhlejší a za-

bývá se různými metodami řešení základní úlohy radiolokace,
t. j. určení polohy zaměřovaného cíle. V úvodu je podán stručný
. přehled hlavních radiolokačních soustav (orthodromické, stej-
ných koncových azimutů, krtiŽnicové a hyperbolické) a jsou
popsány všechny souřadmcové systémy, s jejichž pomocí se vy-
jadřuje poloha zjištěného cíle v mapě (soustava zeměpisných
souřadnic, s. polární, s. pravoúhlých souřadnic, s. bipolární,
S. kružnicová a s. hyperbolická). Dále je objasněn princip ampli-
tudové a kmítočtové modulace nosné vlny pro měřické účely
a je proveden výklad impulsové techniky měření. Vlastní řešení
základní radiolokační úlohy začíná podrobným popisem radio-
goniometrického určování polohy cíle. Autor při tom odvozuje
korekční vzorec pro loxodromickou mapu, v níž se orthodroma
nezobrazuje jako přímka. Pro výpočet této azimutové korekce
navrhuje nomogram, jehož schema je tu podáno (obr. 48).
V další části kapitoly je popsáno měření vodorovných úhl~třemi
metodami: metodou měření na osu antény, do vidlice anteny
a metodou stejných signálů; dosažená přesnost je 30'. Analogicky
se provádí též měření svislých úhlů pozorovaných předmětů,
což při známé vzdálenosti dovoluje stanovit i jejich výšku. Pro
vlastní měření výšky nad terénem je letadlo vybaveno t. zv.
radíovým výškoměrem, což je v podstatě dálkoměr, pracující
impulsovou technikou nebo pomocí kmitočtově modulovaných
vln. V další části kapitoly jsou uvedeny popisy přístrojů pro mě-
ření vzdáleností. Jetu zastoupen sovětský interferenční radiový
dálkoměr, kterým byla zaměřena již před poslední válkou roz-
sáhlá triangulační síť o stranách 50-1 00 km se střední chybou
0,75 m, a dále novější prototyp Bergstrandova geodimetru, který
pracuje s modulovanými světelnými vlnami a dosahuje přesnosti
3- 7 cm do 40 km. V následujících odstavcích odvozuje autor
vzorec pro největší dosahovou vzdálenost impulsové radiolo-
kační soustavy (základní radiolokační rovnice) a pro určení je-
jího "obzoru", t. j. viditelnosti cíle s ohledem na zakřivení
zemského povrchu. Úvahy o radiových dálkoměrech jsou za-
končeny popisem aparatury, která měří vzdálenost i rychlost
pohybujícícho se cíle na základě změny kmítočtu (Dopplerův
princip). Poslední odstavce popisují princip kružnicového způ-
sobu určení polohy cíle. V následující části kapitoly o měření
rozdílů vzdáleností je nejdříve vysvětlen vznik hyperbolické sítě
u impulsové soustavy Loran a je objasněn způsob čtení naměře-
ných rozdílů úpravou záznamu na stinítku obrazovky. Do stej-
ných podrobností je popsán též vznik hyperbolické sítě u fá-
zové soustavy Decca a způsob záznamu polohové hyperboly na
deccometru. U obou hyperbolických soustáv hledá navigator
polohu svého letadla na mapě v průsečíku dvou hyperbol, odpo-
vídajících buď impulsově nebo fázově určeným rozdílům vzdá-
lenosti od dvou dvojic pozemních vysílacích stanic. Hyperbo-
lická síťmůže vzniknout též ukmítočtově modulovaných systémů,
jak je stručně poznamenáno v následujícÍIi'l' odstavci. V závěru
kapitoly se pojednává o přeh1edovém (panoramatickém) zobra-
zování a mapování. V podstatě se tu vysvětluje činnost přehle-
dové obrazovky letadla, která je schopna zachycovat na svém
stinítku radioelektrický obraz přeletávaného území. Na vytyče-
ných leteckých tratích je to při dostatečných zkušenostech navi-
gatora nejdokonalejší a nejpohodlnější způsob radionavigace.
Čtvrtá kapitola přináší "Praktické příklady akustického a radio-

vého zaměřování a mapování". V úvodní části kapitoly autor
podrobně popisuje mapování říčního a mořského dna ultraakus-
tickým přístrojem, zvaným v odborné literatuře echoZot. V této
souvislosti je uveden popís vysoce přesného a výkonného sovět-
ského říčního echolotu Rei-l a Rel-2. Další příklady akustického
zaměřování zasahuji do seismiky a týkají se profilováni zemské
kůry buď metodou refrakční (lomovou) nebo reflekčni (odra-
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zovou). V průmyslu se zvukoměrných metod používá k zjišťo-
vání jakosti výrobků: Druhá část kapitoly pojednává o uplat-
nění radiových metod při fotogrametrickém mapování. Velké
zkušenosti byly již získány s použitím kružnicové soustavy
Gee-H, při níž jedna vysílací stanice vede letadlo při provádění
snímkového letu po stanovené dráze a druhá vysílací stanice
určuje v každé snímkové řadě začátek a konec .exposice auto-
matické fotokomory. Prvky potřebné pro takové řízení letu se
vypočtou z Hotinových vzorců, které autor rovněž uvádí. Ná-
sledující část kapitoly je věnována radarové triangulaci (trilate-
raci) systémem Shoran, při níž se pořizují triangulační podklady
měřením délek stran 100-500 km dlouhých. Měření délek pro-
vádí letadlo, které přelétává měřenou stranu přibližně uprostřed
a radioelektricky nepřetržitě měří a registruje součet svých vzdá-

I leností· od obou koncových bodů. V okamžiku přeletu je tento
součet nejmenší a roven měřené délce. Dále autor uvádí výsledky,
získané touto metodou v Kanadě v letech 1949- 1950, kde po
vyrovnání sítě byla průměrná přesnost měřené délky dána rela-
tivní chybou 1 : 59000, Velice podnětná je zmínka o vyrovnání
délkově měřených sítí .statickou metodou, kterou propracoval
v ucelený systém přední český geodet prof. Dr J. Pantoflíček.
Správně však autor poznamenává, že se tato metoda hodí jen
pro ty případy, kdy je možno měřené vzdálenosti považovat za
přímky a celou síť za rovinnou. Při vyrovnání sítí o dlouhých
stranách, které mají charakter kruhových, případně eliptických
oblouků, komplikuje se již řešení statickou metodou do té míry,
že nejen neskýtá žádných výhod, ale jeví se dokonce složitějším
než metoda nejmenších čtverců. V poslední části čtvrté kapitoly
je podrobně objasněn způsob radioelektrického řízení snímko-
vého letu pomocí hyperbolické soustavy Decca. V závěru je po-
psána známá anglická metoda mechanického vyrovnání radiální
triangulace, označovaná v literatuře jako štěrbinová metoda.
Poslední kapitola "Kartografické zhodnocení radiového a akus-

tického měření" zasahuje převážně do matematické geodesie a
kartografie. V úvodní části jsou shrnuta nejdůležitější řešení dvou
základních úloh, spojených s použitím radiových metod v geo-
desii: je to výpočet dlouhých vzdáleností na elipsoidu ze souřad-
nic koncových bodů a redukce radarových délek do referenční
plochy. Další část kapitoly je věnována způsobům zakreslování
hyperbolických sítí do map. V základních rysech jsou tu pro-
brány přímé způsoby i nepřímý, t. j. početní způsob konstrukce
hyperbolické sítě, pro který autor uvádí potřebné matematické
vzorce. Zakreslování jiných navigačních čar, jako orthodrom,
loxodrom, kružnic atd" řeší autor s oWedem na taková zobra-
zení, která jsou pro letecké mapy u nás běžná. V závěrečných částech
kapitoly jsou obsaženy úvahy o přesnosti zákresu radiolokačních
čar i prvku v mapách a o volbě měřiCkých stanovišť a základen
při radiovém zaměřování., .

Závěr. Předložená kniha prof. Ing. Dr V. Blaháka je první
česky psanou publikací o použití elektronkových metod v geo-
desii a v příbuzných oborech a již proto zasluhuje zvláštní po-
zornosti nejen od zeměměřických techniků, jimž je určena, ale
od všech zeměměřičů vůbec. Látka knihy představuje jeden
z nejmodernějších a prudce se rozvíjejících vědních oborů, takže
zdlouhavý vydavatelský proces, který knihu postihl (jistě nikoliv
vinou autora) způsobil zastaralost některých, zejména číselných
údajů. Také některé novější směry elektronkového měření,
které jsou dílem asi pósledních tří let, nejsou ještě (a ani nemohou
být) v knize popsány. S uspokojením je však nutno konstatovat,
že odborná tertninologie, která bývá pro autory podobných ja-
zykových prvotin dosti složitým problémem, je tu řešena velmi
zdařile a v souladu s návrhem názvosloví z techniky velmi krát-
kých vln. Jazyk knihy je věcný a srozumitelný. Přestože je kniha
přeWedem celé řady nejrůznějších radiových systémů a zařízení,
jejichž roztřídění nebylo dosud nikde podáno, je uspořádání
látky vcelku přehledné a uspokojivé. Jen názvy některých od-
stavců neodpovídají vždy přesně jejich obsahu. Seznam litera-
tury na konci knihy vyčerpává zřejmě všechny publikace, kterých
autor přímo použil v textu. Na závěr je třeba znovu připomenout,
že kniha je první zevrubnější informací naší zeměměřické veřej-
nosti o radiových metodách v geodesii, které byly vyvinuty
vesměs v cizině, a skutečnosti v ní obsažené čerpal autor ponej-
více z cizojazyčných pramenů,' dnes už namnoze nepřístupných.
Z těchto důvodů je nutno ocenit autorovo úsilí i jeho knihu
velice kladně a doporučit ji nejenom všem zeměměřičům v praxi,
ale i posluchačům zeměměřických fakult při studiu předmětu
"Akustické a radioelektrické zaměřování".

Ing. Bořivoj Delong

521/525 (075.3) Voroncov-Veljaminov
Astronomie, učebnice pro 10. třídu sovětských středních

škol. Pro jedenáctý postupný ročník našich škol přeložili a podle
učebních osnov upravili a doplnili Doc. Dr František Link

a Igor Zacharov. Praha 1954, 'Státní pedagogické nakladatelství,
150 str., 7 tab., 16 foto., 1 příI. Cena 7,20 Kčs.
Již po přečtení titulní stránky knihy si každý zajisté položí

otázku, jaký byl důvod k přeložení této sovětské učebnice. Ne-
dostatek domácích autorů, schopných napsat podobnou učeb-
níci, to jistě nebyl. Možná, že i sám prof. Voroncov-Veljarnínov
se podivi, až se doví o překladu své učebníce.
Kniha je přehledem všeobecné astronomie. Bylo by ovšem

možno ji napsat s mnoha hledisek. Jedno Wedisko, které se auto-
maticky nabízí je to, které vychází z rozdělení dnešní všeobecné
astronomie na osm velkých odvětví. Toto hledisko má rnímo to
tu výhodu, že žádné z jednotlivých odvětví všeobecné astronomie
nebude vynecháno nebo podceněno.
V případě Astronomie máme dojem, že nebyl dost dobře vy-

zdvižen význam praktické astronomie právě v té nejužitečnější
části, která pojednává o urČování zeměpisných souřadnic. Ačkoli
na 50 předchozích stránkách je provedena dobrá příprava
v oblasti sférické astronorníe, pak najednou, když čtenář očekává,
že se doví podrobněji o určování šířek, délek a astronorníckých
azimutů, je tato otázka vyřízena na necelé stránce ve stati 45.
Je to tím podivnější, že ve stati 44. čteme: "Hlavní praktické užití
astronomie je v přesném určování času a v různých způsobech
orientace." Máme dojem, že ve stati 45. měla být uvedena třeba
bez názvu methoda Littrowova, methoda Sterneckova a Horre-
bow- Talcottova k určení zeměpisné šířky, methoda určení ze-
měpisné délky pomocí časových radiotelegrafických signálů a me-
thoda Polárky pro určení severního směru. Tyto methody jsou ve
svém principu jednoduché a snadno pochopitelné a žák by na
nich současně poznal důležitost rovníkových souřadnic hvězd
(stať 16 a 17), astronornícké refrakce (stať 18), vztah mezi sou-
řadnicovými systémy (stať 20-21), měření času (stať 34-43) a j.
Tím by také praktické astronorníi byla po zásluze věnována
stejná pozornost jako na příklad stelární astronorníi, astrofysice,
kosmogonii atp. Na str. 33. v oddílu 24. by bylo lépe místo ůWová
měření mluvit o stupňových měřeních. V oddíle 25. uvedená
věta "Přesný tvar Země je nyní znám z měření sovětských vědců
(Krasowsky)," neodpovídá pravdě. Jméno sovětského vědce pí-
šeme v češtině Krasovskij. V oddíle 25. by bylo dobře poněkud
opravit věty "Tria:ngulace se provádí nejen pro určení rozměrů
Země, ale také pro sestavování map, kdy je nutno určit značně
velké vzdálenosti" a dále "Ke konstrukci map se provádí trian-
gulace ve velkém měřítku i v současné době".
Obrázky v knize jsou dobré až na mapu Měsíce. Kniha podává

pěkný názor na vesmír kolem nás a, i když není bez vady, přec
jen splní své poslání na jedenáctiletkách, kde konečně byla astro-
nomie po právu zařazena jako samostatný předmět.
Naši astronomové se jistě brzy pokus! napsat, vzornou učebnici

pro jedenáctiletky, neboť ůloha astronorníe při vytvářeni pokro-
kového světového názoru je velmi významná.

Dr Lukeš

Kolektiv za redakce Bonč-Brujeviče
Aerofotosjomka gorodov i gorodskich poselkov, 355 str.,

rozměr 21 x 26 cm, Izdatelstvo rnín. komunalnovo chozajstva
RSFSR Moskva 1953, vydání první, cena váz. 27,60 Kčs.
Kníha, která se v posledni době jen krátce objevila na knižním

trhu pojednává o použití letecké fotogrametrie při územním
plánování měst a městských obvodů. Je určena pro inženýry
a techniky - zeměměřiče, pracující v tomto oboru a pro archi-
tekty i ostatní pracovníky" kteří používají fotoplánů.
V prvním oddílu knihy, zpracovaném N. M. Sarancevem je

popsán postup při pořizování leteckých měřických snímků. Jsou
uvedeny některé typy používaných letadel a měřických komor
a druhy a vlastnosti vhodného negativního materiálu. Dále je
popsán postup prací při plánování snímkového letu pro územní
plány v měřítk).l 1: 5 000. Poněvadž podmínky pro mapování
měst jsou poněkud odlišné od ostatního mapování, používá se
speciálních navigačních method, se kterýrní se čtenář může také
se,mámit.
Druhý oddil kníhy, o leteckých snímcích a techníce práce

s leteckýrní měřickými snímky, zpracoval V. F. Dějněnko. Jsou
v něm odvozeny základní geometrické vztahy mezi leteckým
snímkem a územím, výpočty a nomogr~y pro určení ploch na
snímku, kde zkreslení je menší než dopustné odchylky.
Pro plánovací účely se často používá jenom nálep snímků

(mosaika), kdy jednotlivé snímky se bez optického překreslení
pouze přiřadí k sobě. O způsobech zhotovování mosaik píše
rovněž V. F. Dějněnko ve třetím oddílu kníhy. Poněvadž snímky
nejsou opticky překresleny, vykazují mosaiky větší zkreslení. Podle
úvah autora a podle výsledků zkoušek jsou střední chyby v poloze
bodů na mosaice mezi 0,9-1,5 mm.
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Velký význam pro správné vyhodnocení snímků má čtení
leteckých snímků a jejich klasifikace. Protože při územním plá-
nování je čtení snímků ještě důležitější než v ostatních oborech,
je mu věnován celý čtvrtý oddíl knihy o třiceti stránkách, který
zpracoval A. E. Rudakov. Na četných obrazových příkladech
snímků je vyložen správný postup čtení s použitím lupy nebo
stereoskopů a písemné zpracování výsledků.

V. S. Tolsgskij a S. A.ButIer pro kníhu zpracovali pátý oddíl
o osmdesáti stranách, pojednávající o polních geodetických pra-
cích. Systematicky jsou probrány všechny práce, od triangulace
až po podrobné zaměřování vlícovacích bodů. Jsou tu četné
ukázky kovových signálů, používaných v SSSR a speciální typy
znaků polygonální sítě v městech. Autoři také uvádějí dopustné
odchylky pro územní plán v měřítku 1 : 2000 a 1 : 5 000. V poč-
tářské části tohoto oddílu jsou popsány postupy při výpočtu
souřadnic vlícovacích bodů určených protínáním a theodolitovými
pořady (vyrovnání pořadů se 3 uzlovými body) a vyrovnání mist-
níchtrigonometrických sítí.

Někdy se používá pro určení potřebných vlicovacích bodů
snímkové triangulacevo níž pojednává V. F. Dějněnko v šestém
oddíle kníhy. Pro městské plány je výhodná jednoduchá radiální
triangulace grafická, proto je jí věnována největší pozornost.

Týž autor zpracoval i další oddíl (sedmý), pojednávaiící o zho-
tovování územních plánů z leteckých snímků. Nejjednoduššími
methodami jsou rúzné grafické methody, kterých se s výhodou
pro tyto účely dá použít. Jsou popsány konstrukce různých pro-
jektivních sítí a uvedena kriteria přesnosti. Jinými methodami
jsou způsoby graficko-mechanické, u kterých se používá panto-
graf nebo v posledních letech konstruovaný perspektografprof.
Aleksapolského. Podrobnějí je popsán způsob překreslování
území s většími výškovými rozdíly, kdy zkreslení bodů na snímku
přesahuje dovolenou mez (0,35-0,40 mm). V tom případě je
nutno překreslovat po vrstvách; postup je v knize podrobně
uveden.

Osmý oddíl pojednává o optickém překreslování a zpracoval
jej V. S. Jeremejev. Nejprve seznamuje s obecnými vztahy při
překreslování, s jednotlivými typy překreslovačů (FTB a FTM)
a jejich konstrukčními prvky. Pro praktiky je určen podrobně
popsaný postup při překreslování rovinných i kopčitých území.
Nakonec je pojednáno o provádění kontrol fotoplánů a jejich do-
pustných odchylkách (0,40-0,56 mm).

V devátém oddílu popisuje V. S. Tolgskij výškopisné mapování
měřickým stolem a plošnou nivelací. Uvádí dopustné odchylky
a !p.aximální délky záměr a způsob sestavování elaborátů a
jejich kontrol.

V předposledním oddílu opět V. F. Dějněnko popisuje práce
při sestavení územního plánu s použitím fotoplánů. V SSSR se
používá několika způsobů zhotovování územních plánů, které
jsou také uvedeny.

V posledním oddílu knihy se zabývá laureátka Stalínovy ceny
N. A. Sokolovová stereofotogrametrií, která se pro potřeby
územního plánování také používá. Po objasnění základních prín-
cipů stereoskopického vidění a měřeni přechází k popisu relativní
a absolutní orientace snimkové dvojice a uvádí některé používané
přístroje (multiplex a stereometry). V závěru se autorka Wouběji
obirá prací na stereometrech, které jsou používány nejvíce.

Na konci knihy je obsáhlý seznam sovětské fotogrametrické
literatury.

Kniha je velmi pěkně upravena a doplněna četnými obrázky
apraktickými příklady s ukázkami formulářů, používaných vSSSR.

Odborník, který pracuje v územním plánování, najde v knize
poučení a odpovědi na otázky o vhodnosti použití fotogrametrie,
která v tomto oboru není u nás dosud zcela využita.

I Ing. Smidrkal

526.9 Golicyn, S.
(Jelínek, J., překlad.)

Populární topografie. Přeloženo a upraveno podle ruského
originálu "Choču byť topografom", který vydalo Gosudarstven-
noje izdatělstvo dětskoj litěratury, Moskva 1954. Obrázky pře-
kreslila Marie Levá. Po odborné stránce upravil plukovník Vladi-
mír Kop. Vydalo vydavatelství "Naše vojsko", n. p. v Praze
v edici" Universita vojáka" jako sv. č. 53. Str. 188, obr. 113,
cena šité brož, Kčs. 8, - .

Zásluhou překladatele Dr Jaroslava Jelínka a ostatních spolu-
pracovníků dostává se na náš knižní trh velmi pěkná publikace
sovětského autora popularisující obor geodesie, topografie a karto-
grafie. Uvedený úsek technické činnosti - geodesie, topografie
a kartografie - potřebuje k plnění stále rostoucích úkolů při

výstavbě socialistického státu, jakým je Sovětský svaz i ČSR,
aby byl neustále podchycován zájem nových mladých pracovníků,
kteří mají nastoupit na místa starých odcházejících prúkopníků.

Knížka, kterou vydalo Naše vojsko splní vcelku dobře poslání
populárně psaných informací o náplni oboru geodesie a topo-
grafie, jak se vytvořila v prvlúm socialistickém státě - v SSSR.
Knížka podává populární formou průřez celého oboru a seznámí
čtenáře nejen s tlteoretickými předpoklady měření povrchu země,
ale naučí i sestrojovat a používat drobných laických měřických
pomůcek, jimiž lze řešit jednoduché měřické úkoly.

Mladí čtenáři se tu seznámí s přístroji jako jsou theodolity
a nivelační přístroje a zároveň se pouči o možnostech uplatnění
a perspektivách oboru geodesie a topografie v socialistickém
státě při projektování průplavů, odvodňovacích a zavodňovacich
kanálů, železničních tras, staveb velkých objektů a pod.

Knížka zajisté podchytí zájem pionýrů a mládežníků rozho-
dujících se o svém budoucím povolání. Je velmi instruktivní
příručkou zejména pro mladé čtenáře, u nichž vzbudl zájem o svě-
domitou, .přesnou a odpovědnou práci geodeta-topografa; dospě-
lým čtenářům pak uvede mnohé věci, které se jim zdají někdy
příliš obtížné, jindy příliš jednoduché, na správnou míru. A pro-
tože knížka vyšla v nákladu 7400 výtisků, což je u našich popu-
lárních příruček neobvykle Vysoký náklad, splní takto rozšířena
jistě své popularisační poslání dobře. Storkán

526.9:551.57 Modrinskij, N. I.
Geodezija. Schváleno Hlavní správou hydrometeorologické

služby při Radě ministrů Svazu SSR jako učebníce pro hydro-
meteorologické technické školy. Gidrometeorologičeskoe izda-
telstvo, Leningrad, 1954. Str. 392, cena váz. 10 tub. 75 kop.

Bohatost a mnohostrannost sovětské geodetické a kartogra-
fické literatury je i pro československé geodety, topografy a karto-
grafy velkým pramenem poznání. Serie učebnic geodesie pro
různé odborné střední i vysoké školy resortující do různých
ústředních úřadů sovětské správy byla v roce 1954 doplněna
publikací Nikolaje Ivanoviče Modrinského, docenta a kandidáta
technických věd, který působí na Moskevském institutu inže-
nýrů geodesie, leteckého mapování a kartografie. Jeho nová
kniha - "Geodezija" je doporučená a schválená za učebnici hy- •
drometeorologických středních techníckých škol. Kniha obsa-
huje statě jednak o práci s topografickou mapou a jednak podává
základy z těch úseků topograficko-geodetických prací, které při-
cházejí v úvahu v hydrometeorologické službě SSSR.

Kniha je rozdělena do 18 Wav pojednávajících o všeobecných
znalostech geodesie, o mapách a plánech, orientaci, zjišťování
délek, ploch a výšek z map a plánů, o běžných geodetických pří-
strojích, signalisaci bodů v přírodě, měření délek, o běžných
způsobech měření polohopisu, měření theodolity, o všeobecných
znalostech o geodetických polohopisných základech, geometrické
nivelaci, stolovém topografickém mapování, tachymetrii, použití
theodolitu, měřického stolu i sextahtu při hydrometrických pra-
cích, sk:zzování, barometrické nivelaci, o základech fotogra-
metrie, kresličských potřebách a přístrojích používaných při
grafickém zpracování výsledků geodetických prací.

Pro další Wubší studium oboru geodesie je uvedena celá řada
odborné geodetické literatury.

Kniha je psána s oWedem na její poslání. Má seznámit zejména
studující techniky - hydrology a meteorology se základy geo-
desie, topografie, fotogrametrie, kartografie a kartometrie v ta-
kovém rozsahu, který je nutný pro řádné vykonávání hydrolo-
gické a meteorologické praxe. Takovéto speciální zaměření
učebnic je s Wediska oboru, jemuž má sloužit, velice účelné.
S hlediska publikačního můžeme jen obdivovat možnosti Sovět-
ského svazu, neboť recensovaná učebnice tak speciálního poslání
vyšla v nákladu 10000 výtisků. Takového nákladu nedosahuje
v našich poměrech téměř žádná technická literatura, byť by byla
sebe víc všeobecného charakteru a interesova1a co největší okruh
zájemců.

Knihu můžeme doporučit zejména pro vyšší vodohospodářské
školy k doplnění studia a důkladnější poznání sovětské geodesie
a kartografie, jejichž úloha s úspěchy při výstavbě socialismu jsou
nám v mnohém velikým vzorem. Sovětskému autoru pak děku-
jeme za recensní výtisk věnovaný dne 14. května 1955 země-
měřičům bratrského Československa, jak autor sám vlastnoručně
napsal. Autor sám je velmi' dobrým znalcem jazyka českého
i slovenského a patří mu rovněž náš dík za pravidelné sledování
odborné geodetické a kartografické literatury Československa
a uveřejňování referátů a dokumentačních záznamů o ní. K vy-
dání jeho učebnice gratulujeme. Ing. VI. Sachunský
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, Rozmanitosti
Martin Alois David, zakladatel geodetické astronomie

v Čechách

8. prosince 1955 uplyne právě 200,let od narození pokroko-
vého kněze Dr Martina Aloise Davida, převora tepelského kláš-
tera, později ředitele pražské hvězdárny, profesora pražské uni-
versity, sekretáře a nakonec presidenta královské české společ-
nosti nauk. David zasvětil celý svůj život astronomii, zejména
geodetické, a zanedlouho po skončených studiích se rozhodl
určit zeměpisné polohy mnohých měst v Čechách. Určenými
zeměpisnými souřadnicemi chtěl jednak kontrolovat Miillerovu
Mapu Čech, jednak pořídit dobrý základ pro sestrojení nové
dokonalejší mapy, kterou později nakreslil farář Kreybich.
Zeměpisné šířky určoval Dollondovým sextantem methodou

měření výšek Slunce v okolí poledniku a rozdíly zeměpisných
délek přenosem chronometru nebo pomocí světelných signálů
vzniklých zapálením vhodného množstv, střelného prachu na
kopci dobře víditelném ze dvou stanic, jejichž délkový rozdíl
se měl určit.
Podrobnější údaje o životě a díle tohoto českého vlastence jsou

v pojednání prof. Dr Buchara, Martin Alois David, der Be-
griinder der geodatischen Astronomie in Bohmen, kde jsou též
uvedeny další bibliografické odkazy.
Obraz, jehož reprodukci přinášíme, nalezl autor tohoto pří-

spěvku v roce 1947 podle pokynů prof. Buchara na půdě stavení
č. 1 v Dřevohryzech, okres Teplá, kde se David narodíl. Dnes
je obraz majetkem ústavu praktické astronomie a základů geo-
fysiky na ČVUT. Dr Lukeš

Třetí měření světových zeměpisných délek
V roce 1957- 58 proběhne na celé zeměkouli Mezinárodní

geofysikální rok. Hlavním úkolem MGR je provést ve světovém
měřítku vědecká a odborná měření a pozorování, která se týkaji
plynného, tekutého i tuhého obalu zeměkoule. Účelem je touto
činorodou mezinárodní spoluprací přispět k dalšímu rozvoji pří-
rodních a technických věd.
Z oboru geodesie a geodetické astronomie budou v rámci

MGR měřeny zeměpisné šířky a délky státních centrálních bodů
a Laplaceových bodů. Zatím co měření šířek není tak náročné
na mezinárodní spolupráci, je otázka 3. měření světových země-
pisných délek záležitostí, při niž spolupráce geodetických a astro-
nomických institucí je bezpodmínečně nutná.
Je však třeba říci několik slov k dějinám měření světových

zeměpisných délek. Prvni měření mělo proběhnout v roce 1911až
1914 pod vedením Bureau des Longitudes. Přípravy k světové
válce 1914-18 zarazily však tento podnik již v samých začát-
cích. V roce 1921 vypracoval generál Ferrié návrhy, později
přijaté oběma uniemi, astronomickou i geodetickou a geofysi-
kální, k měření, které se uskutečnilo v roce 1926 a dostalo název
1. měření světových zeměpisných délek. Měření se účastnilo
42 staníc a bylo publikováno v roce 1929.
V roce 1930 se obě unie snažily o opakování v roce 1930.

Hlavním cílem bylo získat nějaké konkretní údaje o plování
kontinentů v západním směru podle theorie Wegenerovy, provést
výzkumy o použitých metodách a přístrojích zejména s ohledem
na zpoždění registrace, kvalitu libel, mrtvý chod, osobní rovnici,
chod hodin atd. K tomu přistoupil problém rychlosti šíření
dlouhých a krátkých elektromagnetických vln v závislosti na
výšce odrazové vrstvy, problém kolísání pólu a jeho vliv na přesný
čas. Navrhované měření se uskutečnilo v roce 1933 rok po smrti
generála Ferrié pod vedením generála Perrier a je známo pod
názvem 2. měření světových zeměpisných délek. Větší část vý-
sledků pozorování byla publikována ještě do roku 1939. Závěry
a připomínky jsou však ještě v tisku. Období 7 let mezi 1. a 2.
měřením je však příliš krátké, než aby se mohl zjistit relativní
posun kontinentů podle \Vegenerovy theorie.
Dnes stojíme před 3. měřením světových zeměpisných délek.

S plnou odpovědností je možno prohlásit, že tento rok se velmi
dobře hodí k opakovanému měření již z toho důvodu, že geofy-
sikální zjevy bude možno lépe zjistit v periodě 25 let než v období
7 roků. Kromě toho byly od posledního měření zdokonaleny pří-
stroje, zlepšeny pozorovací metody, rozmnožen počet časových
radiotelegrafických signálů, což přispěje k dalšímu zpřesnění
výsledků observace. Jen namátkou jmenujeme některá zcela nová
zdokonalení a zlepšeni. Je to Pavlovova konstrukce fotoelektric-
kého mikrometru, konstrukce nových pasážních přístrojů ze-
jména fy Zeiss, zvětšený počet časových služeb a rytnických sig-
nálů na dlouhých i krátkých vlnách, nový typ časových radio-
telegrafických signálů, které tvoří nepřetržité rázy středního
času vysílané již několika časovými službami, možnosti sestavení
dokonalého pozorovacího programu použitím hvězd fundamen-
tálního katalogu FK3, jejichž zdánlivé polohy jsou v deseti-
denní efemeridě publikovány každý rok v ročence Apparent
Places of the 1535 fundamental Stars FK3, nová hlediska na
konstrukci ochranných pozorovacích domků, konstrukce nových
tiskacích chronografů a fotochronografů, konstrukce přístroje
k stanovení korekce chronometru na Greenwich visuálním
znázorněním a elektronickým zvětšením vteřinových a signálo-
vých rázů na obrazovce (místo Hanniho methody a registrace
signálů na pásce chronografu) atd. atd.
V poslední době provádějí některé státy na př. Sovětský svaz

Československo, Japonsko a Portugalsko měření zeměpisných
délek na svých územích. V rámci MGR bude možno i tyto vý-
sledky s úspěchem zužitkovat.
Ústřední správa geodesie a kartografie bude mít za úkol, aby

pro MGR bylo včas vše připraveno tak, aby jeho průběh i vý-
sledky čestně obstály v mezinárodní konkurenci a dokumentovaly
tak úroveň československé geodetické vědy v epoše socialismu.

Dr Lukeš

Rozdíl poledníků FERRO--GREENWICH
Rozdíl zeměpisných délek poledníků Ferro a Greenwich po-

drobil i pro území Československé republiky kritickému zkou-
mání K. Ledersteger1).
Srovnáním geodetické délky (na Besselově elipsoidu) základ-

ního bodu čs. trigonometrické sítě Ladví (). = 32°07'56,"11 vých.
Ferra) s absolutní délkou, t. j. délkou vypočtenou ze srovnání
pozoťovaných a gravimetrických tížnicových odchylek, na nor-
málním sféroidu (Je = -- 14°27'54,"27) vychází pro přepočítací
hodnotu Ferro-Greenwich: - 17°40'01,"84, což lze pro karto-
grafické i praktické účely zaokrouhlit na snadno zapamatovatel-
nou hodnotu - 1T40'. Touto hodnotou je třeba tedy nahradit
dnes už zastaralou a nepřesnou hodnotu Albrechtovu.

Otakar E. Kádner

Mapová edice Ústřední správy geodesie a kartografie
Turistické mapy

Turistická mapa "Vysoké Tatry". Vydala Ústřední správa
geodesie a kartografie jako letní pohledovou mapu. Kartograficky
zpracoval n. p. Orbis, závQd02. Tisk Kartografický a reprodukční
ústav v Praze, v srpnu 1955. Cena Kčs 3,20.
-~~-

1) Festschrift E. Doležal zum 90. Geb., str. 401-41I; Vídeň 1952.
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Letní pohledová mapa Vysokých Tater obsahuje kreslířsky
zobrazený pohled na masiv Vysokých Tater v letní době, doplněný
popisem mapy, síti dopravních cest, železnic, železničních stanic,
visutých lanovek, pozemních lanovek, silnic, turistických znače-
ných cest, dále pak uvádí příslušnou výraznou smluvenou značkou
(červeným křížem v kroužku) záchranné stanice horské technické
služby, tak důležité zvláště v Tatrách. Na mapě jsou vyznačeny
státní přírodní reservace, státní hraníce, zvlášť výrazně jsou
označena ubytovací střediska, léčebné lázně i jiné zvláštnosti
nejvyšších hor Ceskoslovenska.

Zadní strana turistické mapy není využita, a to k její škodě,
protože případný komentář mohl přinést zajímavé a poučné
informace o hojně navštěvovaných Vysokých Tatrách a mnohé
užitečné rady a pokyny o ubytování, stravování, výletech a pod.,
což bude pociťováno jako nedostatek oproti jiným podobným
mapám, které s komentářem jsou i velmi dobrým stručným
průvodcem.
Přesto jistě bude turistická veřejnost vděčna i za toto vydání

mapy Vysokých Tater a očekává, že přiští vydáni bude o požado-
vané informace bohatší. Ing. Storkán

Normativní hlídka
STATUT

Ústi'ední správy geodesie a kartografie
(Schválený vládním usnesením č. 2742, ze dne 28. září 1955)

Oddíl 1.
Úvodní ustanovení.

§ 1.
Ústřední správa geodesie a kartografie (dále jen Ústřední

správa) byla zřízena v!. nař. č. 1(1954 Sb.
§ 2.

(1) Ústřední správa je ústředním úřadem pro obor geodesie,
topografie a kartografie.
(2) Je podří:rena ministru místního hospopářství.

§ 3.
(1) Ústřední správa vykonává svou púsobnost na Slovensku

prostřednictvím oblasmího orgánu, kterým je Správa geodesie
a kartografie na Slovensku (dále jen Správa na Slovensku).
(2) Správa na Slovensku je podřízena poyěřenci místního

hospodářství.
Oddíl II.

Působnost a úkoly.
Působnost.

§ 4.
(1) Ústřední správa vykonává ve své působnosti stanovené vI.

nařízením č. 1(1954 Sb. působnost převzatou od ministerstva
stavebníctví ve věcech veřejného vyměřování a mapování, ze-
jména podle zák. č. 177(1927 Sb., zák. č. 82(1948 Sb. ve znění
zák. Č. 250(1949 Sb., zák. č. 61(1951 Sb., jakož i působnost
převzatou od národnich výborů ve věcech veřejného vyměřování
a mapování, jak byla upravena vI. nař. č. 13(1949 Sb.
(2) Přísluší jí zejména:
a) řízení geodetických, topografických a kartografických prací;
b) vydávání potřebných předpisů a navrhování nutných opa-

tření;
c) výkon dozoru a kontroly ve všech orgánech zabývajících se

výkonnou činností v oboru geodesie, topogQlfie a karto-
grafie, vyjma případy uvedené v § 5 tohoto statutu;

d) tvorba, vydávání map, atlasů a jiných kartografických děl
pro veikerou civilní potfebu ve státě;

e) udělování pověření a vyhlašování oprávnění k výkonu geo-
detických, topografických a kartografických prací.

§ 5.
(1) Působnost Ústřední správy se nevztahuje na činnost

.voboru minísterstva národIÍí obrany. Ústřední správa v dohodě
s ministerstvem národní obrany:
a) sestavuje výhledové a roční plány geodeticko-topografic-

kých, fotogrametrických a kartografických prací na území
Ceskoslovenské republiky;

b) stanoví základní otázky metodiky prací, vydává instrukce
a směrnice, které jsou s~rodatné pro všechny ústavy
zúčastněné na uvedených přacích na území Ceskoslovenské
republiky;

c) sestavuje normy prací a materiální náklady;
d) p.rojednává statuty ústavů, upravující jejich působnost a

organisací, jakož i jejich změny.
(2) Ústřední správa provádí geodeticko-topografické, fotogra-

metrické a kartografické práce k zabezpečení potřeb obrany
vlasti podle požadavků, které ji sdělí minísterstvo národní obrany
vždy k 1. červenci předchozího roku. Ministerstvu národní
obrany předává k využiti všechny své materiály o geodeticko-
topografických, fotogrametrických, kartografických a reprodukč-
nich pracích. Minísterstvo národní obrany prověřuje všechny
práce, kterých je možno 'využít pro obranu státu.
(3) Působnost Ústřední správy se nevztahuje na speciální

důlně-měřické a kontrolně-měřické práce v závodech podléhají-
cích dozoru státní báňské správy a na speciálně měřické práce
v oboru působnosti ministerstva dopravy, při čemž však zůsrává
zachována působnost Ústřední správy v zásadních věcech ply-
noucích z dosavadních zákonných norem.

Úkoly.
§ 6.

Ústřední správa v dohodě s příslušnými ústředními úřady
zabezpečuje geodetickými, topografickými, fotogrametrickými a
kartografickými pracemi a úkony, dále mapami, atlasy a jinými
kartografickými díly všeho druhu a určení socialistickou výstavbu,
obranu vlasti, výchovu, národní hospodářství, vědu, kulturu,
školství, tělesnou výchovu a sport.

§ 7.
Za tím účelem plní v oboru své působnosti zejména tyto hlavní

úkoly.:
a) Quduje a udržuje geodetické základy;
b) zakládá, udržuje a obnovuje státní mapová díla, zobrazující

geometricky, polohopisně i výškopisně celé státní území
nebo jeho části, jakož i technícké podklady pro evidenci
pozemků;

c) provádí mapování pro potřeby obrany vlasti a socialistic-
kého hospodářství, jakož i veškeré mapovací práce k opa-
třeni nebo doplnění mapových podkladů pro výstavbu,
vědecká bádání a jiné potřeby veřejného života;

d) kartograficky zpracovává státní mapová díla, rozmnožuje
je reprodukcí a tiskem a provádí jejich distribuci. Distri-
buci jiných mapových děl pro civilní potřebu provádí
v dohodě s minísterstvem kultury - hlavní správou vyda-
vatelství;

e) vyhotovuje a vydává kartografická díla všeho druhu a url:ení,
vydává výsledky prací dokumentačních a jiné výsledky své
činnosti a spolupracuje při vydávání odborné literatury;

f) pověřuje v rámci platných předpisů orgány socialistického
sektoru vykonáváním některých prací. v oboru geodesie,
topografie a kartografie a pověření vyhlašuje;

g) vykonává dozor nad prováděním geodetických, topogra-
fických a kartografických prací a provádí jejich kontrolu
ve všech orgánech zabývajících se výkonnou činností
v oboru geodesie a kartografie, zejména pokud jde o kvalitu
těchto prací a jejich jednotnost, hospodárnost použitých
metod a technologických postupů; dále provádí kontrolu
ohlašovací povinnosti uložené § 5 zákona č. 82(1948 Sb.
a pověřeními Vydanými Ústřední správou;

h) přejímá výsledky prací jiných orgánů v oboru geodesie,
topografie a kartografie, provádí jejich přezkoušení, zhod-
nocení, dokumentaci a umožňuje jejich další hospodárné
a účelné využiti;

ch) ve spolupráci s příslušnými ústředními úřady povoluje
vydávání map a jiných kartografických děl i jako příloh
k textovým publikacím;

i) pečuje o výzkum, rozvoj, dokumentaci a archivnietví v oboru
geodesie, topografie a kartografie, organísuje uplatňování
a rozšiřování nových metod práce, zejména podle sovět-
ských zkušeností a pečuje o rozvoj socialistického soutěžení,
zlepšovatelského hnutí a podporu činnosti vynálezců;

j) vypracovává metodiku plánování v oboru geodesie, topo-
grafie a kartografie;

k) organisuje plánování práce, sestavuje,návrh hospodářského
plánu, rozpočtu a závěrečného účtu Ustřední správy, před-
kládá jej ministru místního hospodářství a provádí opatření,
aby bylo zajištěno včasné plnění všech úkolů;

1) sestavuje celostátní tematický plán veškeré tvorby a vy-
, dávání kartografických děl a zajišťuje jeho plnění;

m) řídí a provádí kádrovou politiku v rámci své působnosti,
v součinnosti se školskými orgány pečuje o zvyšování
odborné kvalifikace kádrů, řídí výběr kádrů a jejich roz-
misťování;

n) organisuje a řídí činnost podřízených orgánů, kontroluje
jejich hospodaření, zajišťuje investice a materiálně-tech-
nické zásobování;

o) řídí mzdovou politiku podle platných předpisů s směrnic,
kontroluje jejich dodržování a pečuje o bezpečnost pracu-
jících na pracovištích;
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p) provádí opatření ke zvýšení produktivity práce, zachovávání
přísného režimu hospodárnosti, snižování vlastních nákladů,
zlepšování jakosti prováděných prací a k zajištění rentabi-
lity hospodářsko-výrobních složek Ústřední správy geodesie
a kartografie;

r) pečuje o soustavnou mechanisaci výroby a kontroluje hos-
podárné využívání výrobních prostředků;

s) pečuje o ochranu socialistického vlastnictví a o zachování
státního, hospodářského a služebního tajemství a státní
discipliny;

t) v dohodě s ministerstvem národní obrany navrhuje a po
případě vydává k zajištění jednotného řízení a provádění
geodetických, topografických, fotogrametrických a karto-
grafických prací a jejich výsledků technické a právní před-
pisy, normy a ceníky závazné pro všechny práce v tomto
oboru a vyslovuje souhlas s předpisy vydávanými jinými
ústředními úřady pro jejich rozsah působnosti v oboru
geodesie a kartografie.

Oddíl III.
Organisační struktura.

§ 8.
(1) V čele Ústřední správy stojí předseda, kterého jmenuje vláda.
(2) Předseda Ústřední správy zejména:
a) navrhuje ministru místního hospodářství osnovy právních

norem, předkládá mu návrhy zpráv pro vládu ve věcech geo-
desie a kartografie a vyjadřuje sek osnovám právních norem
v připomínkovém řízení;

b) vydává v mezích své pravomoci příkazy, směrnice a po-
kyny k provedení zákonů, nařízení a usnesení vlády a kon-
troluje jejich provádění a plnění;

c) vydává organisační řády podřízených ústavů;
d) ustanovuje a odvolává hlavního účetního, jmenuje a odvo-

lává vedoucí pracovníky Ústřední správy, ředitele, hlavní
inženýry, vedoucí účetní, vedoucí technické kontroly a ve-
doucí ká;frové pracovníky podřízených ústavů;

e) zřizuje poradní sbory pro řešení různých odborných otázek.
(3) Předseda Ústřední správy řídí činnost Správy na Sloven-

sku příkazy, směrnicemi a pokyny, které dává předsedovi
Správy na Slovensku: výjimečně čini opatření s vědomím
předsedy Správy na Slovensku přímo.

(4) Předseda Ústřední správy odpovídá ministru místního hos-
podářství za veškerou činnost Ústřední správy, za splnění
úkolů uložených vládou a ministrem místního hospodářství
v oboru geodesie a kartografie.

§ 9.
(1) Předsedu Ústřední správy zastupují náměstek předsedy

a hlavní inženýr.' .
(2) Náměstek předsedy řídí funkční orgány Ústřední správy

a zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti v plném rozsahu
předsedovy pravomoci a povinnosti.
(3) Hlavní inženýr řídí provozní orgány Ústřední správy a za-

stupuje předsedu pouze v nepřítomnosti předsedy a náměstka
předsedy.

§ 10.
(1) Předseda Ústřední správy má tyto poradní orgány:
a) kolegium,
b) technicko-vědeckou radu,
c) ediční kartografickou radu.
(2) Kolegium se skládá z předsedy Ústřední správy, jeho ná-

městka, hlavního inženýra, předsedy Správy geodesie a karto-
grafie na Slovensku, vedoucích pracovniků Ústředni správy a
zástupce ministerstva národní obrany. Složení kolegia schvaluje
vláda na návrh ministra místního hospodářství, podaný - pokud
jde o zástupce ministerstva národní obrany ~ v dohodě s mi-
nistrem národní obrany.

(3) Předseda Ústřední správy schvaluje pořad kolegia, předsedá
kolegiu a řídí jeho práci.
(4) Kolegium na svých pravidelných zasedáních kolektivně pro-

jednává především hlavní otázky operativního řízení, zejména nej-
důležitější příkazy a směrnice Ústřední správy, prověřuje plnění
hospodářského plánu a rozpočtu Ústřední správy a úkolů sta-
novených vládou, a projednává otázky výběru, rozmístění a vý-
chovy kádrů; zabývá se zprávami vedoucích pracovníků Ústřední
správy a zprávami jí podřízených orgánů a činí z nich závěry.
Dále kolegium projednává návrhy perspektivních plánů rozvoje
geodetických, topografických a kartografických prací a technicko-
organisačních opatření k jejich zajištění.
(5) Usnesení kolegia se provádějí příkazy předsedy Ústřední

správy. V případě různých stanovisek předsedy Ústřední správy
a kolegia provádí předseda Ústřední správy své rozhodnutí a
podává o tom zprávu ministru místního hospodářství; členové
kolegia mohou se naopak odvolat k ministru místního hospo-
dářství. Rozhodnutí ministra místního hospodářství je konečné.

(6)"'Předseda Ústřední správy zřídí technicko-vědeckou radu
a ediční kartografickou radu a vydá jejich statuty a jednací řády.
(7) K řešení speciálních otázek zásadní povahy vyžadujících

odborného posouzení, může předseda Ústřední správy zřídit
další poradní sbory (orgány).

§ 11.
V rámci své působnosti Ústřední správa provádí:
a) činnost řídící a kontrolní vlastními administrativními orgá-

ny, t. j. orgány funkčními a orgány řídícími provoz;
b) činnost vydavatelskou státním kartografickým vydavatel-

stvím jako organisačním útvarem Ústřední správy;
c) činnost výzkumnou, dokumentační a archivní Výzkumným

ústavem .geodetickým, topografickým a kartografickým
·v Praze;

d) čínnost výrobní a výkonnou svými ústavy:
aa) Geodetickým a topografickým ústavem. v Praze,

Kartografickým a reprodUkčnim ústavem v Praze
a Geodetickým,'topografickým a kartografickým ústa-
vem v Bratislavě; .

bb) Oblastnimi ústavy geodesíe a kartografie zřízenými
pro jeden nebo více krajů a okresními měřickými stře-
dísky zřízenými pro jeden nebo více okresů. Okresní
měřická střediska jsou součásti oblastních ústavů.

~ 12.
(1) Organisační strUkturu Ustřední správy stanoví vláda. Po-

drobnou organisační strUkturu a působnost organisačních složek
stanoví organisační řád, který vydá ministr místního hospodář-
ství se souhlasem státní systemisační komise.
(2) Podrobnou působnost a organisaci ústavů podřízených

Ústřední správě určí jejich statuty, které vydá ministr místního
hospodářství v dohodě se zúčastněnými ministry.

Oddíl IV.
Postavení ministra místního hospodářství.

§ 13.
(1) Za plnění úkolů Ústřední správy odpovídá vládě ministr

místního hospodářství.
(2) Ministr místního hospodářství zejména:
a) předkládá vládě návrhy rozpočtu a závěrečného účtu,

právních předpisů a zprávy z oboru geodesie a kartografie;
~) navrhuje vládě jmenování a odvolání předsedy Ústřední

správy a složení kolegia; .
c) jmenuje a odvolává na návrh předsedy Ustřední správy

náměstka a hlavního ínženýra Ústřední správy;
d) dává předsedoví Ústřední správy zásadní příkazy a pokyny

v oboru působnosti Ústřední správy;
e) zřizuje podle potřeby se 'souhlasem státní syst~misační

komise, po případě vlády, resortní arbitráž při Ustřední
správě a jmenuje nebo odvolává na návrh předsedy Ústřední
správy hlavního arbitra, zástupce hlavního arbitra a ar-
bitry resortní arbitráže;

f) zřizuje ústavy v oboru geodesie a kartografie, stanoví jejich
sídla a obvody a vydává jejich statuty v dohodě se ZÚČ3st-
něnými ministry;

g) vydává rozhodnutí o odvoláních členů kolegia.
Oddíl V.

Správa na Slovensku.
§ 14.

(1) V čele Správy na Slovensku je předseda, kterého jmenuje
Sbor pověřenců.
(2) Předseda Správy na Slovensku zejména:
a) předkládá pověřenci mistního hospodářství návrhy zpráv

a plánů pro Sbor pověřenců a prostřednictvím předsedy
Ústřední správy předkládá ministru návrhy zpráva plánů
pro vládu ve věcech geodesie a kartografie na Slovensku;

b) vydává v mezích své pravomoci v souladu se zásadou jed-
notného řízení geodesie a kartografie prováděcí příkazy,
směrnice a pokyny a kontroluje jejich plnění;

c) vydává se souhlasem předsedy Ústřední správy organisačni
řády podřízených ústavů;

d) jmenuje a odvolává se souhlasem předsedy Ústřední
správy ředitele a hlavní inženýry podřízených ústavů a·
vedoucí pracovníky Správy na Slovensku.

(4) Předseda Správy na Slovensku odpovídá:
a) předsedovi Ústřední správy za veškerou činnost Správy

na Slovensku;
b) pověřenci místního hospodářství za splnění úkolů ulože-

ných mu pověřencem místního hospodářství V· oborugeo-
desie a kartografie.

Oddíl VI.
Účinnost.
§ 15.

Tento statut nabývá účinnosti dnem schválení vládou.
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