
GEŮDETICKY A KARTOGRAFICKÝ OBZOR

Deset let československé geodesie a kartogra.fie 1) osvobozené vlasti
S láskou a vděčností vzpomínáme slavného desátého vý-

ročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou, která nám
přinesla svobodu a tím otevřela cestu k novému životu. Sta-
letý boj obou našich národů - Čechů a Slováků - za uhá-
jení národní existence, za zajištění státní nezávislosti byl ví-
tězstvím Sovětského svazu nad fašistickým útočníkem navždy
rozhodnut. ,

V historicky krátké etapě uplynulých. deseti let bylo do-
vršeno vítězství národní a demokratické revoluce a začalo její
přerůstání v revoluci socialistickou. Pracující lid se stal pánem
ve své zemi. Dělnická třída vedená Komunistickou stranou
Československa dosáhla nebý'valé o,rganisovanosti. Svazek děl-
níků a rolníků se stal základním pilířem Národní fronty a je
neustál~ upevňováll.

Uplynulých deset let úspe'Snýchbojů a budování nového so-
cialistického Českos19venska přineslo celou řadu úkolů i oboru
geddesie a kartografie. Pracovníci tohoto oboru chápali velmi
odpovědně úlohu praéující technické inteligence v podmínkách
zostřujících se třídních bojů a stáli vždy na straně dělnické
třídy a pracujícího rolnietva.

Uplynulé desetiletí se vyznačuje bojem za upevnění lidové
demokracie a za vybudování socialismu. Oborgeodesie a karto-
grafie také,sehrdl v tomto údobí svou významnou úlohu. Česko-
slovenští geodeti a kartografové vynaložili veliké úsilí k spl-
nění mnoha politických a technických úkolů svého oboru v době
od osvobození naší vlasti až podnes. .
Tak ku př. v letech 1946a 1947bylo třeba s největším urych-

lením přidělit půdu novým osídlencům v pohraničních oblas-
tech. Na přídělových pracích se velmi podstatně podíleli ze-
měměřičtí inženýři a technici, kteří byli vysláni, aby zajišťo-
vali tak závažný' politický úkol v našem nově osídlovaném po-
hraničí. Úkol byl splněn včas díky obětavému úsilí českoslo-
venských zeměměřičů.

Vítězný Únor 1948 a nová zemědělská politika našeho
státu přináší další politické úkoly našim geodetům. Revise
první pozemkové reformy a nová pozemková reforma, sledu-
jící zásadu, že půda patří těm, kdož na ní pracují, klade na
československé zeměměřiče další velmi, významné politické
požadavky. Naši pracovníci provádějí prakticky novou země-
dělskou politiku v bezprostředním styku s pracujícími rolníky.

V údobí zakládání jednotných zemědělských družstev a pře-
chodu vemice od individuálního hospodaření ke kolektivisaci
vyvstávají opět československým zeměměřičům politicky a hos-
podářsky zvlášť důležité úkoly. Zeměměřiči stávají se projek-
tanty hospodářsko-technických úprav půdy a pomáhají razit
cestu socialismu na naší vesnici.
Prudce se rozvíjející průmysl pl~edstihuje v rozvoji země-

dělství a strana a vláda, sledujíc zachovávání proporcionality
našeho národního hospodářství, se' usnáší v r. 1954 o po,moci
našemu zemědělství a jeho rozvoji v nejbližších dvou ai třech
letech. A opět jsou tu zeměměřiči, aby pomohli tento veliký
politicky závažný. úkol lépe zvládnout. V nejkratší možné
době vykonali přehlídku půdy na celém území státu a dodali
pro plánování zemědělské výroby nejnovější statistické pod-
klady opírající se o skutečný na místě zjištěný stav kultur a la-
dem ležící půdy jednotlivých sektorů, které tuto půdu užívají.

Vedle mnoha jiných politických úkolů zvládají geodeti
a kartografové během posledních deseti let všechny technické

.úkoly, které na všech úsecích hospodářského i kulturního ži-
vota vyplývají, z úspěšně se rozvíjející industrialisace a vý-
stavby země.
V oboru kartografie odvozených mapbyly položeny základy

nové pokrokové kartografie budované a rozvíjené na vědec-
ké"! základě. Zpracování Malého politického atlasu .světa,
jehož 3. vydání se uskutečňuje v jubilejním roce osvobození
naší vlasti, přispělo ke všeobecné a politické výchově našeho
pracujícího lidu.

S rostoucími úkoly bylo třeba postupně zajišťovat i novou
a stále vyšší organisační strukturu našeho oboru, kuráje nutná
k plnění daných úkolů a k řešení problémů s tím spojených.
V doběprvní republiky rozvíjela se civilní zeměměřicka služba
v různých resortech, z nichž v ministerstvu financí a minis-
terstvu veřejných prací byly největší q také nejpodstatnější
části. V ministerstvu financí bylo budOVánígeodetických zá-
kladů polohopisných včetně mapování velkých měřítek a v mi-
nisterstvu veřejných prací bylo budování geodetických základů
výškopisných. Toto pro nás dnes nepochopitelné rozdělení zá-
kladních geodetických disciplin do dvou resortů bylo jen dů-
sledkem kapitalistické bezplánovitosti. Vedle obou hlavních
složek byl zde dále soukromý sektor představovaný značným
počtem různě velikých kanceláří autorisovaných civilních
geometrů. Civilní kartografická tvorba byla v období první
republiky výlučně předmětem kapitalistické spekulace se všemi
průvodními 'zjevy.

Tento stav roztříštěné zeměměřické služby trval až do roku
1945. Již brzy po květnové revoluci dochází však k první
etapě cílevědomého soustředění civilní zeměměřické služby.
Budování triangulačních a nivelačních sítí na celém území stá-
tu je řízeno jediným orgánem a kartografická tvorba se stává
novou disciplinou civilní zeměměřické služby.
Po únorovém vítězství dochází k dalšímu soustředění státní

zeměměřické služby na základě zeměměřického zákona č. 82(
1948 Sb. Civilní úředně autorisovaní geometři, jejich zaměst-
nanci a další pracovníci se· sdružují v družstvu Geoplan,
které se později přetváří na vyšší organisační formu, národní
podnik Geometra.
Konečně dochází na počátku roku 1954 k nové organisaci,

která má zajistit další rozvoj civilní geodetick'é a kartogra-
fické služby. Vládním nařízením č. 1(1954 Sb. je utvořena
Ústřední správa geodesie a kartografie s oblastním orgánem
Správou geodesie a kartografie na Slovensku. Nová organi-
saceje zárukou, že další politické a technické úkoly oboru, které
s postupujícím rozvojem našeho národního hospodářství budou

. narůstat, budou také plněny. Budou to veliké úkoly, při nichž
půjde o přebudování geodetických základů, o zavádění nových
produktivních pracovních postupů a method a o boj s časem
při dodává/tí mapových podkladů pro projekční přípravu vý-
stavby ipro obranu země a při zavádění nové přemé evidence
půdy pro plánování zemědělské výroby i k ochraně socialistic-
kého vlastnictví.

Úspěchy československé geodesie a kartografie dosažené
v prvním desetiletí budování lidově demokratického státu
a úkoly uložené X. sjezdem Komunistické strany Českoslo-
ven~ka zavazují všeohny pracovníky tohoto oboru k ještě lepší
a uvědomělejší práci pro zajištění socialistické výstavby a vý-
chovy, k obraně vlasti a boji za mír.
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Úpravy vojnou zničených obcí na Slovensku
lnž. Karol Bartoš

predseda Správy geodézie a kartograjie na Slovensku
Desiate výročie oslobodenia našej vlasti sovietskou armá-

dou, kedy náš pracujúci rud dostojne a s hrdosťou pri-
kročí k zhodnoteniu úspechov dosiahnutých v uplynulých
desiatich rokoch, je príležitosťou aj pre pracovníkov geodé-
zie a kartografie, aby vydali počty zo svojej činnosti. A je
čo hodnotiť. Na zememeračskej práci, ktorá nielen že
predchádzala vzniku každého technicko-hospodárskeho
diela, ale ho aj. sprevádzala pri jeho výstavbe a často po
jeho ukončení overovala dokonalosť jeho prevedenia,
spočíval úspech alebo neúspech prestavby a výstavby našej
republiky pri budovaní socializmu. V každej etape
obdobia prechodu od kapitalizmu k socializmu pripadá
orgánom geodézie a kartografie významná úloha, a to či
už ide o investičnú výstavbu, alebo o budovanie základov
pornohospodárskej verkovýroby.
Doteraz dosiahnuté výsledky nás. oprávňujú k optimiz-

mu, že pri plnení hospodárskych úloh úspešne zabezpečíme
ďalšie nové úlohy, ktoré nám ukladá strana a vláda na
úseku kartografickej tvorby pre socialistickú výchovu a
prevýchovu nášho rudu a pre zabezpečenie obranyschop-
nosti našej vlasti.
Vo svojom príspevku chcem zhodnotiť a širší okruh

pracovníkov geodézie a kartografie zoznámiť s prácou
slovenských geodetov v období rekonštrukcie krajiny,
s úpravou vojnou zničených obcí.
Rozorané železnice, vyhodené mosty, 174 obcí a miest

zničených alebo ťažko poškodených, to bola hilancia ustu-
pujúcich fašistických vojsk roku 1945 na Slovensku,
najma v jeho východnej časti.
Výstavba vojnou zničených obcí stala sa preto jednou

z najvačších stavebných úloh po oslobodení, najma na
východnom Slovensku, kde obyvaterstvo žilo v najhorších
podmienkach, keďže mnoho obcí existovalo tu len ako.
topografický, zemepisný pojem. Súčasne všetkým tým,
ktorí pripravovali obnovu zničených obcí,bolo jasné,
že novú výstavbu nie je možné uskutočniť podra povod-
ného stavu, kde sa v spoločných domoch a dvoroch tiesnilo
a súdilo až 5 rodin individuálne hospodáriacich rorníkov.
Všeobecnú spletitosť a rozdrobenosť vlastníckych pomerov
na Slovensku, ktorá patrí medzi hlavné obžaloby kapitaliz-
mlI na dedine, bolo treba tu odstrániť a obnovu vykonať
na podklade vypracovaných regulačných plánov. Keďže
vačšina obcí nemala ani základnú katastrálnu mapu ako
nezbytný podklad pre rýchle vypracovanie regulačných
plánov a ďalej pre naprostý nedostatok architektov, bolo
rozhodnuté, zveriť komplexné vykonanie prác pracovníkom
zememeračskej služby. Pracovné postupy' boli pojaté
do ustanovení nariadenia SNR č. 128/45, ktoré súčasne
umožnili a zjednodušili vykonanie úpravy pozemkov
podra potrieb regulačného plánu. Schvarovanie regul3.č-.
ných plánov vykonával Slovenský plánovací úrad.
Na podklade týchto opatrení ešte v zimnom období

1945-1946 nastúpilo 27 pracovných brigád, pozostávajú-
cich z jednoho zememeračského inžiniera ako projektanta,
jednoho technika, jednoho pracovníka pre kamerálne
práce a z troch robotníkov, do zničených obcí. Pracovné
podmienky boli ťažké. Byt a pracovisko poskytli zemlianky
alebo polozboreniská. Pracovalo sa často na stoloch zrobe-
ných z neohoblovaných dosák, alebo na debnách. Zameria-
vaný stavebný obvod bol často z časti ešte zamínovaný.
Rozšírené boli nákazlivé choroby, najma týfus. Stravovanie
brigád bolo umožnené starostllvosťou vojenskej správy.

Napriek urobeným preventívnym opatreniam pri výkone
.prác zahynul jeden technik.

Pracovný postup pozostával z týchto úkonov:
1. Vyšetrenie držby a polohopisné, v členitom teréne

aj výškopisné, zameranie jestvujúceho stavu intravilánu
(stavebného obvodu). Pri vyšetrovaní držby súčasne bol
prevedený odhad ceny jednotlivých pozemkov alebo ich
častí.
2. Vykonštruovanie situačného a prípadne i výškopis-

ného plánu intravilánu a výpočet ploch jednotlivých po-
zemkov pJ;iamo na mieste. Pritom z budov sa znázorníli
len zachovalé alebo vhodné ešte na opravu. Súčasne sa
zaznačila v mape cena jednotlivých pozemkov, alebo ich
častí.
3. Vyhotovenie regulačného náčrtu na podklade nových

mapových podkladov. Do jeho obsahu boli pojaté vopred
vyžiadané záujmy a pripomienky jednotlivých rezortov,
najma pre vyriešenie cestn~j a železničnej dopravy, vodo-
techniky, elektrifikácfe, výstavby verejných a školských
budov a priemyselných stavieb. Pritom bolo dbané, aby
stavebný obvod se nerozširoval na úkor pornohospodárskej
pOdy, aj pri zabezpečení vývojovej rezervy stavebných
pozemkov. Pri týchto prácach zememeráčským pracovní-
kom pomáhali súdruhovia architekti zo Slovenského pláno-
vacieho úradu.
4. Takto vypracovaný regulačný náčrt prerokovala na

mieste širšia regulačná komisia, pri čom boli prítomní
zástupcovia všetkých zainteresovaných rez6rtov, miestneho
národného výboru a jednotlivých záujemcov, ktorí mohli
uplatniť svoje námietky, alebo svoje požiadavky. Táto
širšia regulačná komisia schválila potom náčrt ako regulačný
plán s konečnou platnosťou. Regulačný plán bol potom roz-
množený v potrebnom počte exemplárov a vyadjustovaný.
5. Na základe schválené1}o regulačnéhoplánu vytýčili

sa regulačné a stavebné čiary, vyprojektovali a vytýčili sa
nové stavebné pozemky, na ktorých sa mala uskutočniť
výstavba a vyhotovil sa umi:stňovací elaborát. Tento úsek
prác bol najťažší. Bolo treba sústavným a húževnatým
vysveďovaním a presvedčovanim prekonať konzervatívne
názory malých a stredných rorníkov, ktorí tvrdošíjne
lipli na svojom starom, prípadne aj nevyhovujúcom po-
zemku alebo jeho čiastke aj vtedy, keď sa im ako náhrada
prideIoval lepší pozemok, ale v inej .časti obce. Ďalej
bolo treba potlačiť špekulačné zámery kulakov, ktorí
v obci vlastnili niekorko stavebných pozemkov (fundušov)
a to najhodnotnejších. Pomocou miestnych organizácií
KSS podarilo sa nakoniec zememeračským pracovníkom
uplatniť v každej obci zásadu "jeden gazda - jeden dom"
a tak umiestniť všetkých' obyvaterov obce a v strede obce
získať pozemky pre verejné priestranstvo a výstavbu školy
a iných verejných budov. Nové náhradné pozemky boli
omedzníkované, regulačné a stavebné čiary fixované.
6. Umiestňovací elaborát bol odovzdaný súdu, ktorý

za prítomnosti vedúceho meračskej brigády vykonal
umiestnenie stavebníkov a uviedol ich do držby a úžitku.
Súčasne vykonal aj náhradové pokračovanie.
7. Ako doplňkový elaborát boli vyhotovené pozdÍžne a

priečne profily komunikácií a vodstiev.
Pre názorné objasnenie prác. uverejňujem úpravu obce

Ladomírová. Na náčrtku č. 1 je znázornený starý stav.
Z budov sú zobrazené len tie, ktoré sa dali opraviť.
Na náčrtku číslo 2 je znázornený nový stav po úprave.
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Zničené domy popri "Dukelskej
hradskej" umožnili uvofniť hrads-
kú pre diarkovú dopravu a presu-
núť jadro obce od nej na juhový-
chod. Z obce vyúsťujú len tri spo-
jovacie cesty na diarkóvú komuni-
káciu. Na severozápadnej strane
hradskej zostallen poškodený pra-
voslávny kláštor. V ~tredl1. obce
bolo vytvorené verejné priestran-
stvo ohraničené verejnými budo-
vami. Taktiež bola riešená úprava
potoka.
Takto vyhotovený plán nebol

iba regulačným plánom, ktorý by
sa uskutočňoval postupne v budúc-
.nosti, ale bolo tó okamžité realizo-
vanie plánu do terénu 'a jeho fixo-
vanie. Treba pripustiť, že niektoré
takto vyhotovené plány majú men-
šie, alebo vačšie nedostatky z hfa-
diska urbanistického. Je však treba
tiež zdorazniť, že zememeračskí
pracovnici boli postaveni pred úlo-
hu vypracovať takú úpravu staveb-
ných pozemkov, aby s výstavbou
obytných a hospodárskvch budov
sa mohloihneďzapočať/ aby ná-
klady na vybudovanie nových ko-
munikácií, alebo úpravu' vodstiev
boli minimálne a aby zachované
budovy boli účelne včlenené do
nových stavebných blokov. Vy-
pracovaním ideálnych plánov,
zhfadiska urbanistického 'nezávad-
ných, ktoré však pre verké inves-
tičné náklady by nemohli byť rea-
lizované, bysa veci nepomohlo.
Za dva roky 1946-1947 bolo týmto sposobom uprave-

ných 126 obcí úplne a 48 obcí čiastočne (regulačný plán bol
vyhotovený na ceIúobec). ;Priemerný náklad na úpravu jed-
nej obce obnášal cca 25000 Kčs (prepočítané na novú menu).

Desať najlepších zememeračských pracovníkov bolo na
návrh Slovenského plánovacieho úradu v rámci nár9dnej
súťaže vo výstavbe republiky odmenených odznakom "Za
prácu" a vecnou odmenou.

Plnění směrníc X. sjezdu KSČ pro podstatné zvýšení
zemědělské výroby Ústřední správou geodesie a kartografie

Plněni vládniho usneseni o zavedeni pořádku v evidenci půdy, rozsah úkolu a pracovni postup. Zjištěné údaje, jejich vý-
znam a využiti. Plněni dalšich úkolů podle směrn~cX. sjezdu KSČ. '

Směrnice X. sjezdu Komunistické strany Československa
pro podstatné zvýšení zemědělské výroby v nejbližších
dvou až třech le.tech, ukládají v článku 9. zlepšit plánování
a řízení zemědělské výroby.
Jednou z podmínek pro zlepšení plánování a řízení

zemědělské výroby je zavedení pořádku do evidence
půdy.
Proto směrnice X. sjezdu KSČ uložily Ústřední správě

geodesie a kartografie a Agroprojektu konkrétní úkol
v zavedení pořádku do evidence půdy. Ústřední správa
geodesie a kartografie vydala ihned po uveřejnění usne-
sení X. sjezdu KSČ oblastním ústavům gedeosie a karto-

grafie a jim podřízeným okresním měřickým střediskům
směrnice k provedeni přehlídky kultur ve všech katastrál-
ních územích s lhůtou dokončení do 31. března 1955.
Na základě směrnic X. sjezdu KSČ byl vypracován

návrh vládního usnesení o zavedení pořádku v evidenci
půdy~ který byl vládou schválen 31. srpna 1954 pod
č. 1646.
Toto vládní usnesení uložilb Ústřední správě geodesie

a kartografie zjistit na podkladě údajů pozemkového katas-
trn skutečné výměry zemědělské i nezemědělské půdy
podle jednotlivých kultur v hospodářských obvodech obcí,
okresů a krajů a v rozčleněni podle jednotlivých sektorů
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a předložit je numsterstvu zemědělství nejpozději do
31. března 1955.
Vládní usnesení č. 1646/54 o zavedení pořádku v evi-

denci půdy podstatně rozšířilo - prakticky zdvojnásobilo
- úkol daný směrnicemi X. sjezdu KSČ, při čemž lhůta
k jeho splnění, t. j. do 31. března 1955,zůstala nezměněna.
Splnění tohoto rozsáhlého úkolu ve stanovené lhůtě

vyžádalo si řadu organisačně-technických opatření a za-
stavení nebo omezení jiných důležitých prací.
S přehlídkou kultur bylo započato ve všech oblastních

ústavech geodesie a kartografie již v polovině června 1954.
K plnému využití letního období pro měřické práce

v poli, bylo uloženo v prvé řadě.dokoneit přehlídku kultur,
t. j. zjistit skutečný stav a výměru zemědělské i nezemě-
dělské půdy v rámci· katastrálních území.
Proto byl úkol rozdělen do dvou etap:
1. provedení přehlídky'kultur do 15. listopadu 1955 a
2. vyšetření hospodářských ploch obcí a sektorů do

15. března 1955.
Při přehlídce kultur přI pochůzce v terénu, byly vy-

šetřeny, po případě i zaměřeny veškeré změny ve způsobu
vzdělávání jednotlivých pozemků, při čemž byla vyšetřena
též půda ležící ladem.
Vyšetřené a zaměřené změny byly zapsány do "Záznamu

o vyšetřených změnách kultur a neobdělané půdě v r.
1954", při čemž u neobdělané půdy bylo poznamenáno,
zda jí lze obdělávat mechanisačními prostředky. RoVn,ěž
i u jiných změn, byl vhodným způsobem uveden důvod
změny, po případě návrh na vrácení svému původnímu
účelu, zvláště s hlediska možnosti rozšíření orné půdy.
Okresní měřická střediska předávala postupně uvedené

;,Záznamy" okresním národním výborům, aby na základě
jejich údajů mohly operativně provést patřičná opatření
pro rozšíření orné půdy a zvláště pro obdělání půdy ležící
ladem. •
Přehlídka kultur byla provedena v českých krajích

v 13151 katastrálních územích o rozloze cca 7886000 ha.
A tu se objevuje v plném rozsahu velikost tohoto úkolu,
uvážíme-li, že byl proveden v krátkém období pěti měsíců.
Kvalita výsledků z přehlídky kultur mohla být hodnot-

nější, kdyby při těchto pracích více a lépe spolupracovali
zástupci národních výborů, socialistického i soukromého
sektoru a jiní činitelé zejména při rozhodování o využití
ladem ležící půdy a rozšiřování fondu orné půdy.
Po skončení přehlídky kultur bylo ihned započato

s pracemi na druhé etapě.
úkol spočíval ve zjištění výměry hospodářských ploch

obcí a v rozčlenění jich v globálních údajích na:
a) půdu ústředně plánovaného sektoru podle. jednotli-

vých minísterstev,
b) půdu krajsky plánovaného sektoru v celku, z toho

zvlášť vyčíslenou půdu obhospodařovanou JZD III. a
IV. typu a nečlenskou půdu JZD II. typu (se společnou
dodávkou),
c) půdu, na kterou se dosud neplánují výrobní a dodáv-

kové úkoly. '
Zjišťováníhospodářských ploch obcí bylo zvlášťobtížné,

a to proto, že bylo třeba vyš~třovat užívání pozemků země-
dělskými závody z jiných obcí (přespolní pozemky), při
čemž půda obhospodařovaná Státními statky, rybníky a
lesy byla vyčíslena podle nejnižších plánovacích jednotek,
t. j. oddělení a správ.
Správa geodesie a kartografie na Slovensku volila poně-

kud jiný pracovní postup, než jaký byl použit v českých
krajích, vzhledem k neuspokojivému stavu mapového a
písemného operátu a spletitosti pozemkové držby, ze-

jména přespolní. Pochůzkou v terénu od pozemku k po-
zemku byly současně vyšetřovány změny kultur a přísluš-
nost pozemků k jednotlivým sektorům a hospodářským
obcím.
Z celkového počtu 3567 katastrálních území nebylo

v 1259k dísposici vhodných plochojevných map. V těchto
územích měla se proto provésti pouze prověrka statistic-
kých nebo jiných údajů. Ve snaze dodat přesné výsledky
v co největším počtu obcí, zejména v úrodných okresích,
podařilo se značným úsilím vyhotovit náhradní mapy
v 618 katastrálních územích a tak snížit počet katastrálních
území bez vhodných plochojevných map na 641.
Z hospodářských ploch obcí byly sestaveny hospodářské

plochy okresů, krajů a státu podle kultur a užívání v glo-
bálních údajích v tomto rozčlenění:
a) ústředně plánovaný sektor:
1. státní statky,
2. ministerstvo lesů.a dřevařského průmyslu,
3. ministerstvo paliva energetiky,
4. výzkumné zemědělské závody ministerstva země-

dělství,
5. Státní ústav pro chov koní minísterstva zemědělství,
6. školní statky ministerstva zemědělství,
7. Československá a Slovenská akademie zemědělských

věd,
8. ministerstvo potravinářského průmyslu,
9. kancelář presidenta republiky,
10. ministerstvo národní obrany,
b) krajs~ plánovaný sektor:
11. JZD III. a IV. typu,
12. JZD II. typu - nečlenská půda,
13. ostatní půda: krajsky plánovaná,
c) půda, na kteté se dosud neplánují výrobní a dodávkové

úkoly:
14. ppzemky nepatřící k zemědělským závodům,
15. pozemky, na kterých nikdo nehospodaří.
Uvádím některé údaje získané při plnění uvedeného

vládního usnesení. Tak na př. nastal přírůstek + nebo
úbytek - oproti statistickým údajům, které bylypodkla:"
dem pro plánování ,zemědělské výroby, získaných při
soupisu plOChkultur 1954: '

orná půda + 260 824 ha
louky + 80474 ha
zahrady + 38 582 ha
vinice + 6 352 ha
pastviny 51 676 ha
z plánování vyloučená plocha - 169737 ha

Zjištěná neobdělaná půda je evidovaná podle parcelních
čísel s poznámkou, zda jí lze obdělávat mechanisačními •
prostředky.
Jistě můžeme říci, že hodnoty získané při plnění vlád-

ního usnesení o zavedení pořádku v evidenci půdy, třebaže
obsahují příslušné v~ěry pouze v globálech, budou mít
značný význam pro zpřesnění plánování a řízení zeměděl-
ské výroby, budou podkladem pro rozpisy dodávek,
pomohou při zvyšování rostlinné výroby a výkupu,
zpřesní celkové odhady sklizní a budou i pomůckou pro
výpočet bilance krmiv.
Bude věcí všech příslušných činitelů, aby těchto cen-

ných hodnot dovedli využít pro potřebu zemědělství.
Dalším naším úkolem hude poskytnout místním národ-

ním výborům technickou pomoc za účelem prověření a
zpřesnění evidenčních listů o plochách kultur porovnáním
se získanými hodnotami a odstranit tak případné rozdíly.
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Nesmíme ovšem získané hodnoty nech::;t zastarat, a
bude proto naší povinností udržovat tyto globální sekto-
rové přehledy v souladu se skutečností, pokud nebude
založena přesná evidence půdy.
Dalším naším úkolem bude postupně zakládat evidenci

a registraci veškerých pozemků, a to v prvé řadě v po-
hraničí a v obcích s JZD III. a IV. typu.
Tato nová přesná evidence a registrace musí být za-

ložena nejhospodárněji, příslušné elaboráty musí být
jednoduché a její údržování v souladu se skutečným stavem
musí být nejjednodušší.
Nová evidence a registrace pozemků bude sloužit pří-

slušným resortům a národním výborům nejenom s hle-

diska potřeby evidence půdy, ale i pro účely inventarisace
nemovitého majetku, zajištění a ochranu socialistického
vlastnictví, výstavbu průmyslovou, občanskou a bytovou,
vyznačení hranic správních jednotek a j.

Pracpvníci geodesie a kartografie vysokou aktivitou, .
uzavíráním hodnotných pracovních závazků a širokým
rozvinutím socialistické soutěže splnili čestně uložený
úkol a jistě čestně splní i další úkoly uložené jim směrnicemi
X. sjezdu Komunistické strany Československa.

Splněním úkolu tak oslavili pracovníci geodesie a karto-
grafie nejlépe 10. výročí osvobození Československé re-
publiky slavnou Sovětskou armádou.

Deset let rozvoje geodetických základů a mapování'
v osvobozené ČSR

Po osvobození Československé republiky slavnou Sovět-
skou armádou přistupovali českoslovenští geodeti k usku-
tečňování úkolů přerušených okupací, jejichž význam a
důležitost se znásobil nastupující cestQU k soCialismu.
Bylo nutno pokračovat v dalším měření na Laplaceo-

vých bodech a v gravimetrické síti, pokračovat a dokončit
měření v základní trigonometrické a nivelační síti, pro-
vést další zhuštění sítě nivelační a trigonometrické a pro
výstavbu zničených měst a obcí i pro rozvíjející se národní
hospodářství budovat nové topografické mapy.
V oblasti geodetické astronomie přibylo dvacet pět bodů

k čtyřem bodům určeným již za okupace. Rok' od roku
bohatší zkušenosti při měření zeměpisných šířek, délek
a astronomických azimutů na Laplaceových bodech vedly
k řadě úprav a zdokonalení při zařízení astronomické
stanice a k zlepšení a zjednodušení pozorování i výpočtů.
Drobné a na pnrní pohled nepatrné byly některé úpravy,
avšak ve svém souhrnu a množství přispěly k vyšší kvalitě
a přesnosti výsledků pozorování. Jsou zachyceny v mnoha
článcích a pojednáních,!) jejichž neúplný seznam je
uveřejněn.2)
Vnitřní přesnost dosažených výsledků astronomických

měření je' veiká. Zeměpisná šířka i délka Laplaceova
bodu je určena se stejnou chybou, která kolísá v mezích

± 0,05" < mp,). < ± 0,09"
Střední chyba výsledného astronomického azimutu je
průměrně

mA . ± 0,15"

Vnější čili skutečná přesnost, která je zatím ještě ve stadiu
zjišťování je

± 0,2" < l"p,). < ± Q,4"
/fA • ± 0,4"

Astronomicko-geodetické práce u nás nejsou, a nikdy
nebudoú úkoly masovými, jak je tomu v SSSR. Finanční
náklad na jejich provádění je z tohoto hlediska a ve srovná-
ní s ostatními podobnými operacemi nepatrný. Jejich důle-
žitost a význam ještě vzroste až geodeti všech zemi přistou-
pí k vytvoření jednotného.geodetického systému. Ať je ten-
to okamžik jakkoli vzdálený a závislý na snaze všeho lidstva

1) Zeměměřický sborník. Praha. Státní nakladatelství technické
literatury 1954.

2) Lukeš, L. J.; Základy geodetické astronomie. Praha; Státní
nakladatelství technícké literatury 1954.

o vybojování miru, je nicméně tato perspektiva radostná
a optimistická a nás nutí k tomu, abychom ještě lépe za-
jistili další rozvoj těchto prací. Jeho směr je dnes jasný.
Je to cesta stálého a nepřetržitého měření a chránění času,
zpřesnění jeho definice, cesta sledování kolísání pólu a
měření rovníkových souřadnic hvězd. Jednotná geodetická'
soustava předpokládá totiž jednotný čas, jednotné zave-
dení oprav z vlivu kolísání pólu a hlavně jednotnou sou-
stavu rovníkových souřadnic. To jsou Illezinárodní úkoly,
k nimž každý národ může přispět podle současného stavu
své národní vědy a techniky.
Během posledních deseti let bylo dosaženo významného

pokroku i v gravimetrii. V r. 1945 jsme na našem územi
měli jen několik výsledků tíhových měření, vykonaných
různými ústavy v různých dobách a s nestejnou přesností,
mnohdy nevyhovující dnešním požadavkům. Geodesie,
geofysika a geologie naléhavě potřebovaly k' řešení svých
úkolů pořízení podrobnější sítě tíhových bodů vhodně
rozložených po celé republice. Vývoj a zdokonalení static-
kých gravimetrů a jejich přednosti před kyvadlovými
přístroji rozhodly o způsobu pořízení gravimetrických
základů našeho státu.
V r. 1945 nebylo ani přístrojů ani zapracovaných sil.

V prvých třech letech prováděla se proto jen příprava
a zkušebp.í měření se zapůjčeným Grafový~ gravimetrem
Gs4 podél nivelačních pořadů v prostoru Praha-české
Budějovice - Plzeň - Praha. 3)
Koncem r. 1947 byl opatřen Norgaardův gravimetr

TNK č. 310 a v příštím roce mohlo být již začato s měře-
ním gravimetrické sítě I. a II. řádu s celkovým počtem
607 bodů, z čehož 108 bodů I. řádu tvoří 162 trojúhelníků
sítě. Na plochu 1000 km2 připadá 4-5 bodů.4) Průměrná
vzdálenost gravimetrických bodů I. řádu jest 55 km 11
II. řádu 22 km. Celková délka stran I. řádu jest 14936 km.
Autem bylo ujeto přes 100 000 km a síť byla ,doměřena
v r. 1954.
Aby mohla být kontrolována síť I. a II. řádu, byla v roce

1952 --}953 ještě změřena základní gravimetrická síť
o 21 trojúhelnících s 18 hlavními a 8 vedlejšími body na
letištích. Letadlem bylo nalétáno 25 773 km. Síť I. a II.
řádu byla navázána na základní síť. a na všechny naše
kyvadlové staÍ1Íce. Základní gravimetrická síť byla před-
---

3) Ing. Dr Max Wittinger; Tíhpvé měření v CSR v letech
1945-1952, Praha : SNTL 1954.

4) Ing. Vratislav Chudoba: O československých gravimetric-
kých základech, Geofysikální sborník 1954, v tisku.
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běžně vyrovnána metodou nejmenších čtverců. Jako re-
ferenční bod byla volena pražská kyvadlová stanice,
určená postupimským geodetickým ústavem v r. 1943
(g = 981 013,8 ± 0,29 mgl).5)
Ještě několik poznámek o přesnosti tíhových měření.

Střední chyba tíhového rozdílu v základní síti z vyrovnání
s jednotkovými vahami jest ± 0,11 mgl a střední chyby
funkce vyrovnaných hodnot tíže bodů základní sítě ko-
lísají v mezích ± 0,07 až ± 0,12 mg14). Hodnoty tíže
na gravimetrických bodech I. a II. řádu byly zatím určeny
jednoduchým pořadovým vyrovnáním do základní sítě
vetknutých pořadů, složených ze stran I. a II. řádu.
K přezkušování a srovnávání tíhoměrných přístrojů

byly zřízeny komparační základny "Petřín", "Ještěd" .a
"Lomnícký štít"~).
V budování základní trigonometrické sítě bylo začato

před druhou světovou válkou a za války bylo pokračováno.
Do roku 1945 bylo ukončeno měření vodorovných úhlů
v Cechách a na Moravě, zaměřena 1 geodetická základna
spolu s rozvinovací sítí a zřízena jedna srovnávací zá-
kladna 960 metrů dlouhá. Po válce bylo pokračováno
a v současné době je základní trigonometrická síť (ZTS)
téměř vybudována. Celá síť obsahuje 144 bodů, z nichž
25 leží za hranicemi našeho státního území a skládá se
z 227 trojúhelníků.
Rozměr ZTS je zajištěn celkem 6 základnami o délce

44-124 km které byly vybudovány a zaměřeny od r., , , ,
1943 do r. 1953. Pět z nich bylo zřízeno po válce. Koncove
body byly zajištěny jednotným způsobem podzemní železo-
betonovou deskou opatřenou mosaznou značkou s jehlou.
Deska tvoří zakončení až 5 metrů dlouhého betonového
čepu, který sahá až do pevné zemní vrstvy. Nad touto
stabilisací a na úsekových bodech základny byla osazena
běžnástabilisac~ trig. bodu. Do vytyčené osy základny
byly beranidlem zaraženy do země silné ~řevěné ri~~ty:
jejichž vzájemná vzdálenost jest 24 metru a do JeJlchz
horní plochy byly zašroubovány odčítací Jaderinovy
čepy. Měření bylo provedeno 8 invarovými dráty, z toho
polovina jedním směrem, a druhá. opačný!?, Z~ro.ve~ byl~
zjištěno vybočení značek ve smeru vertlkálrum mvelacl
vysoké přesnosti a ve směru horizontálním zasměrovacím
přístrojem, koncové body základny opticky prováženy
a během měření odčítána teplota. Koncové body zá-
kladny byly připojeny nivelací vysoké přesnosti na státní
nivelační síť. Před měřením byla provedena etalonáž
drátů v Úřadě pro míry, váhy a drahé kovy v Praze na
laboratorní základně vybudované prof. Dr. Nussbergerem.
Mimo to před a po skončení měření každé základny byly
dráty komparovány na srovnávací základně ve Hvězdě.
Definitivní délka základny byla vypočtena připojením všech
redukcí vyplývajících z theorie měření délek invarovými
dráty. Měření vš,ch základen jsou prakticky rovnocenná
a relativní chyba Je v průměru asi 1: 2000000.
Základnové rozvinovací sítě, jimiž se základny převedly

na nejbližší stranu ZTS, mají ve dvou případech tvar dvoji-
tého rhombu a ostatní jsou trojúhelníkové sít~, jejichž
tvar je přizpůsoben danému terénu. Měření provedeno
převážně theodofity Wi1d T 3 na světelné. cíle. ~ě~il.o
se v laboratorních jednotkách s vahou urcenou mdivI-
duálně podle konfigurace sítě. Přesnost odvozených trigono-
metrických stran je v průměru 1: 1000000.
Vodorovné směry ZTS v Cechách a na Moravě byly

zaměřeny do r. 1943 různými metodami, pří~troji a s růz-

5) Ing. Dr Max Wittinger: Gravimetrická základ!Ú síť ČSR,
Geofysikálrú sborník 1953, No 10.

nou vahou, nejméně 24.' Střední chyba ve směru podle
Ferrerova VZOrcevychází pro Cechy ± 0,27", pro Moravu
± 0,32". Od r. 1949 je pokračováno v měřeni na Slovensku
jednotnou metodou6). Na každém základním trigono-
metrickém bodě měří dva observátoři třemi theodolity,
vrcholovou metodou v laboratorních jednotkách při váze
měřeného úhlu 48. Body jsou signalisovíny dřevěnými
měřickými věžemi stejného typu jako v jednotn~ !rigono-
metrické síti, avšak zesílené konstrukce. Jako cílu se po-
užívá světlometů různých typů, jejichž centra ční prvky,
právě tak jako u stanoviska theodolitů, jsou zjišťovány pře~
začátkem a po skončení měření. Zároveň s observacl
je na všech bodech ZTS provedena jednotná, bezpečná
stabi1isace. Jakost použitých theodolitů byla přezkoušena
spolu s určením jejich konstant předem v laboratoři. Pro
dokončení všech měřických prací zbývá v r. 1955 obser-
vovat poslední dva body. Střední chyba ve směru podle
Ferrerova vzorce pro dosud zaměřenou oblast na Sloven-
sku je ± 0,22".
V oblasti triangulačních prací bylo prvním úkolem po

revoluci ještě v roce 1945 dokončit triangulační práce
plánované na tento rok. Pro příští léta }ýs~jí s~ ~šak již
veliké úkoly geodetů, které se uskutecnuJI zeJmena po
roce 1948, po vítězství pracujícího lidu nad reakcí. Veškeré
úkoly triangulátorů se soustřeďují na. vybudo~ání g~o-
detických podkladů v územích, kde JSou proJektovany
veliké stavby socialismu. Zde podklady sloužíhlav~ě pro
práce mapovací. Tak se provádějí rozsáhlé práce trlangu-
lační v území Mostu, Chomutova, Litvínova, Sokolova.
Na Moravě hlavně na Ostravsku, kde mimo vybudování
nové trigonometrické sítě bylo třeba přebudovat d~savadní
trigonometrickou síť v prostorech Ostrava-Orlova-Kar-
viná. Dosavadní trigonometrická síť v těchto oblastech ne-
odpovídala novým zásadám o budování čs. jednotné trigo-
nometrické sítě a její trigonometrické body byly znehod-
noceny pohybem půdy vzniklým poddolov:umn., Nové
trigonometrické body byly voleny.na takovych .~st~c~,
kde bylo zaručeno, že pohyb pudy bude ~al~.
Současně je prováděna triangulace pro obrovsky kombI-
nát v Kunčicích. Ale i v jiných odvětvích technického
dění bylo třeba spolupráce geodetů. Byly provedeny roz-
sáhlé triangulační práce pro geologický průzkum, pro
velká vodní díla ve Slapech, Orlíku, Lipně, Krušperku
i jinde. . .
Tyto nové úkoly si vyžádaly i nový způso~ orgams~c:

triangulačních prací. Brla za~edena ~:egone .~ec~~~
při triangulačních stavbach a tim umozneno lepsl VYUZlt~
vysokoškolských kádrů, které se teprve nyní mohou plne
věnovat pouze pracím organisačně technickým.
Při budování trigonometrické sítě je současně určován

co největší počet zhušťovacích bodů v přírodě ozn~čenýc~_
trvalými objekty. Zvyšuje se péče o ochranu znaku (stabl-
lisaci) trigonometrických bodů zavedením různých zajišťo-
vacích opatření. Automobilový a motocy.klový par~ ~y~
rozšířen. Tím bylo urychleno a usnadneno vykonavam
triangulačních prací. . • . •
Triangulační práce se neomeztly pouze na ceske ze~e.

V posledních letech jsou prováděny i na Slovensku, v NIZ-
kých i Vysokých Tatrách, Malé i V;lké Fatře, ~. I:ip~?v:
ských Holích, tedy v terénech, ktere ~adou. z':,l.aste ~ezk:
požadavky na zaměstnance. I zde tnangulaton plm sve
úkoly úspěšně. .
Nivelační síť na území Československé repubhky byla

6) Ing. Dr Karel Kučera: Měření sm~rů z~ladní. trigono-
metrické sítě a jeho kriteria. Praha: Techmcko-vedecke vydava-
telství 1952.
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do roku 1939 poměrně řídká. Byla budována s hlediska
hospodářské potřeby, nebyla ucel~na, její pořady byly
většinou vedeny podél železničních tratí a~ stabilisace
nivelačních bodů nebyla jednotná. Vyrovnání této sítě
v důsledku její roztříštěnosti nebylo možno l'rovést.
V roce 1939 bylo začato se soustavným budováním

nivelační sítě na území Cech a Moravy v rámci V. dílu
německé základní nivelační sítě I. řádu a výšky· bodů
byly vztaženy k hladině Severního moře.
V roce 1945 zůstaly na našem území zbytky této sítě

a byla okamžitá potřeba vypracovat návrh nové základní
nivelačnísítě I. a II. řádu, včetně dalších základních bodů,
tvořících pevný podklad nově navrhovaných sítí.
V roce 1946 bylo začato s realisací návrhu základní

nivelační-sítě I. řádu v českých krajích, jejíž dokončení
bylo provedeno v roce 1951, při čemž bylo současně vy-
budováno na území Cech a Moravy dalších 5 základních
nivelačních bodů. Tato základní nivelační síť I. řádu
obsahuje v českých krajích 71 pořadů a 11 základních
nivelačních bodů. V roce 1952 bylo provedeno též vy-
rovnání této sítě metodou nejmenších čtverců podle pozo-
rovánízávislých i zprostředkujících a metodou postupného
připojování a spojování rovnic.
Na území Slovenska bylo zahájeno měření v základní

nivelační síti I. řádu v roce 1949. Současně bylo stabiliso-
váno 11 základních nivelačních bodů. V roce 1952 bylo
vybudování základní nivelační sítě I. řádu na území
Slovenska dokončeno. Poté provedeno vyrovnání celé
základní nivelační sítě I. řádu Ceskoslovenské republiky.
Základní nivelační síť II. řádu v českých krajích, obsa-

hující214pořadů byla dobudována v roce 1953a provedeno
okamžitě její vyrovnání. Na Slovensku bude dokončena
letošitiho roku.
V letech 1950byly navázány styky se sousedními lidově

demokratickými státy a provedeno spojení základní nive-
lační sítě I. řádu a zčásti též II. řádu. V roce 1954 se
uskutečnilo spojení základní nivelační sítě CSR a SSSR,
čímž bylo umožněno prozatímní vztažení výšek nivelač-
ních bodů k hladině Baltského moře.
V roce 1954 bylo začato se soustavným měřením sítě

III. řádu, jejíž pořady vyplňují oblasti polygonů II. řádu.
Do této sítě byla také převzata většina dosavadních pořadů
III. řádu vedených podél silnic. Pořady podél železničních
tratí ,budou součástí oblastních nivelačních sítí.
Po provedeném vyrovnání základní nivelační sítě I. a

II. řádu v českých krajích byl proveden výpočet definítiv-
ních výšek bodů jednotlivých pořadů a vyhodnoceny
seznamyúdajů těchto bodů, které byly tiskem rozmnoženy
a postupně předávány Oblastním ústavům geodesie a
kartografie.
Nivelační údaje bodů československéjednotné nivelační

sítě jsou vedeny v evidenci nivelační dokumentace Geode-
tického a topografického ústavu v Praze a jsou sdělovány
všem oprávněným žadatelům. V následující tabulce 1.
je vidět jak od roku 1945 stoupalo sdělování těchto údajů,
které svědčí o rozmachu technických prací všeho druhu.
Tab. 1.

Rok I Počet údajů I Rok I Počet údajů

1946 2919 1951
I

13670
1947 4395 1952 15819
1948 7567 1953 19403
1949 9460 1954

I

21903
1950 10876 1955 -

Rozvoj národního hospodářství po roCe 1945 souvisel
také s rozvojem další důležité zeměměřické discipliny,
s rozvojem. topografického a fotogrametrického mapováni.
Neboť projektování nových průmyslových objektů, sídlišť,
vodních děl a dopravních spojů, geologický a nerudný
průzkum pro výstavbu dolů a lomů, územní a krajinné
plánování, rozvoje zemědělského a lesního hospodářství -
všechny tyto.složkyurychleně požadovaly mapové podklady
v měřítkách větších, které před rokem 1945byly na našem
státním území vyhotoveny jen v nepatrném rozsahu.
V r. 1945 po vítězných květnových dnech byla však

situace v oboru topografie a fotogrametrie svízelná. Z teh-
dejšího zeměměřického úřadu, který v době okupace
slučoval všechny zeměměřické složky civilní i vojenské,
odešli vojenštítopografové a fotogrametři do obnovených
institucí vojenských a v zeměměřickém úřadu zůstalo
jen několik jedinců, kteří dobře ovládali uvedené discipliny.
Kádry topografů a fotogrametrů musely být rozmnoženy.
Proto v uplynulém desetiletí bylo organisováno šest topo-
grafických kursů, ve kterých bylo odborně a politicky
vyškoleno přes 50 topografů a přes 10 fotogr;1metrů.
Topografické mapy byly zájemci požadovány zpravidla

w měřítku 1: 5000 a jen výjimečně v měřítku 1 : 10000.
Proto největší organisační úsilí bylo věnováno měřítku
1: 5000. Byl sestaven a vydán seznam značek a vzory
písma, byly vypracovány směrnice pro mapování a na-
kreslen a vytištěn ukázkový list, který zajišťoval,že všechny
listy mapového díla 1: 5000 budou jednotně vyhotoveny.
K znázornění polohopisu bylo použito jen 100smluvených
značek, takže mapa zobrazovala toliko nejdůležitější před-
měty krajiny. Touto koncepcí měl být dosažen jednoduchý
obsah, který by co nejméně podléhal změnám, a který by
mohl být různými zájemci, na př. geology, pedology,
agronomy a p., dobře využit k zákresu speciálních údajů.
Znázornění terénního reliefu metrovými vrstevnicemi
základními a půlmetrovými pomocnými bylo doplněno
četnými nadmořskými výškami vztaženými k jadranskému
horizontu a výškami relativními.
Císelným polohopisným podkladem mapování byly

z počátku toliko pravoúhlé rovinné souřadnice bodů jed-
notné trigonometrické sítě o hustotě jednoho bodu asi
na 2,5 km2• Poněvadž podklad v této hustotě byl pro topo-
grafické práce v měřítku 1: 5000 nedostačující, bylo od
r. 1950 zavedeno zhušťování trigonometrické sítě, při
kterém se daná síť doplňovala do průměrné vzdálenosti
1 km především body trvale signalisovanými nebo stabili-
sovanými. .
Rovněž měřické metody se postupně zdokonalovaly. Do

roku 1949 bylo mapováno výhradně stolovou metodou
soupravami fy Hildebrand, při které se získávala hotová
mapa již v poli při průměrném měsíčním výkonu jedné
čety 180 ha. V r. 1949 byla s úspěchem vyzkoušena a od
té doby zavedenametoda číselná, při které všechny zobrazo-
vací práce byly přeneseny do zimního období na podkladě
zřetelného a úplnéhofpolního náčrtu. Průměrné měsíční
výkony čet číselné metody pracující s tachymetry fy
Kern (DK2 a DKR) dosahovaly 330 ha, tedy výkonů
podstatně vyššíc~ než u metody stolové.
Produktivita práce byla dále zvyšována realisací celé

řady zlepšovacích námětů, které zdokonalilymnohé pracovní
postupy, a výkonovými normami stanovenými v r. 1949
na podkladě statistických údajů ..Kvalita prací byla sledo-
vána vedoucími měřických oddílů a orgány technické
kontroly.
V uplynulém desetiletí bylo v měřítku 1 : 5000a částečně
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v měřítku 1: 10 000 zmapováno zeJmena pro výstavbu
průmyslových objektů a vodních děl a pro geologický
průzkum 3472 km2•

Fotogrametrických metod bylo použito v uplynulém
desetiletí s klasickými metodami stolovou a číselnou
v rozsahu, který při výkonnosti fotogrametrických metod
mohl být větší. Vzhledem k strojovému vybavení a k zá-
sadní orientaci československé fotogrametrie byla z letecké
stereofotogrametrie v použití metoda universální, která vy-
hodnocovala stereodvojice leteckých snímků na Zeissově
stereoplanigrafu a na Wildově autografu. Fotografický
materiál nebyl však vždy vyhovující a tak byla zpravidla
velmi dobře vyhodnocena složka polohopisná, kdežto
vrstevnice nebyly vždy sestrojeny s takovoupřespostí, jaká
u těchto přístrojů je obvyklá. Značnou výkonnost a přesnost
prokázala universální metoda, při použití dobrého foto-
grafického materiálu. Vyhotovila mapové podklady v mě-
řítku 1: 2000 v územním pruhu 600 m širokém a přes
200 km dlouhém pro projekt železnice, a to s takovou
přesností, která plně odpovídala uvedenému měřítku.

Pozemní stereofotogrametrie, která stereodvojice pořízené
Zeissovým fototheodolitem vyhodnocovala v Orlově
stereoautografu, spolupracovala při mapování 1: 5000 a
1 : 10 000 jen ve výjimečných případech, kdy terénní pod-
minky byly zvlášť výhodné. Význačně se však uplatnila
při vyhotovení přesných map řady povrchových dolů a
kamenolomů v měřítkách 1 : 1000 a 1: 2000 pro projekto-
vání různých zařízení, pro zjišťování kubatur a pro úspěšné
provádění destrukčních prací, a v prostorech, ve kterých
měl být proveden· geologický a nerudný průzkum.

Jednomímkové letecké fotogrametrie bylo využito v ro-
vinatých prostorech k překreslování snímků v Zeissově
optickém překreslovači a k montáži fotoplánů, které .vý-

razným a každému srozumitelným způsobem informují o
rozmístění sídlišť, průběhu silnic, cest a vodních toků, o
zalesněných prostorech a jiných předmětech krajiny. Byly
vyhotoveny fotoplány v různých měřítkách ve velkých
průmyslových oblastech pro územní a krajinné plánování
a v zájmových oblastech pro projektování údolních přehrad
a závlahových zařízení.
I když v uplynul~m desetiletí s pomocí topografie a

fotogrametrie byly vyhotoveny téměř všechny mapové
podklady, které byly požadovány, přece jen nebyl získán
předstih v prováděJ.:lí mapovacích prací před plánem a
projektem investorů. Proto začátkem nového desetiletí
dochází k dvěma význačným změnám, které urychlí po-
stup mapovacích prací. Na celém státním územi bude
vyhotovena topografická mapa 1:10 000 a jen v hospodář-
sky důležitých oblastech mapa 1: 5000, a universální
metoda letecké stereofotogrametrie bude rozšířena o me-
todu kombinovanou, která používá fotoplánu jako podkladu
pro klasickou metodu st@lovou, a o metodu diferencovanou,
která vyhodnocuje stereodvojice v sovětském topografic-
kém stereometru konstrukce prof. Drobyševa.
Zároveň s těmito opatřeními se sjednocují geodetické

základy mapování, klad a označování listů a mapové značky
se SSSR a lidovými demokraciemi tak, že země tábora nUru
budou mít topografické mapy na jednotnýchzák1adech a
v jednotném provedení.
S hrdostí můžeme -přehlížet výsledky vykonané ptáce

za uplynulých deset let v osvobozené vlasti. Svou prací
zapojili jsme se do řad budovatelů naší lidově demokratické
republiky. Do dalších budovatelských let jsme odhodláni
pokračovat v daných úkolech a přispívat k urychlenému
vybudování socialismu v naší vlasti, v niž bude náš život
stále lepší a bohatší.

Kolektiv pracovníků GTÚ v Praze ..

Zeměměříči Ostravska a Olomoucka rekapitulují ...
. 526.9(437.22)(437.31)

Zeměměřiči Ostravského a Olomouckého kraje jistě
mohou s hrdostí a. vnitřním uspokojeníIIl předstoupit
před naši veřejnost a skládat účty ze své činÍ10sti za uply-
nulých deset let. Již sám vznik zeměměřické složky u ex- .
positury Zemského finančního ředitelství v Opavě byl do
jisté míry průkopnickým činem, který se mohl podařit
jen rnlaMm lidem, kteří si s chutí vytyčili úkol vytvořit·
si v pohraniČí a těžce postiženém městě nový domov a
nové pracovní prostředí. Ostravský kraj jako kraj uhlí a
železa se změnil za těch deset let k nepoznání, vyrostly
nové doly, nové hutě, nová sídliště, nové přehrady, nové
závody. Radostné budovatelské úsilí našeho lidu zachvátilo
i naše zeměměřiče a také zeměměřiči starší generace byli
strženi mohutným budovatelským ruchem a se stejným
e1ánem se pustili do práce jako jejich mladí spolupracov-
níci.
V Olomouckém kraji se těžiště naší činnosti přesunulo

více na pomoc našemu zemědělství a1ze bezpečně konsta-
tovat, že bez naší uvědomělé práce by nemohlo být pro-
vedeno osídlení a konsolidace poměrů v pohraničních
obcích a naše JZD by nehospodařila na velkých lánech.
Základním a hlavním úkolem v prvých letech našeho
osvobození bylo provést osídlení a s ním spojené přídělové
práce. Vytvořit našim osídlencům optimální podmínky
v nových domovech, současně s tím vyřešit i staré závady
pramenící z typického soukromého vlastnictví k půdě,
jako váznoucí služebnosti, odstranění stísněných staveb-

ních prostor, komunikační závady v obcích, výhledově
určit stavební místa atd. ·K tomu bylo třeba trochu více
než jen geodetické vědomosti, k tomu bylo třeba mit
trpělivost, lásku k lidem a širokou znalost politických
problémů. Jen tak pro zajímavost uvádím výsledky z 010-
mouckého .kraje: v osídlení byla více než třetina plochy
kraje a polovina všech obcí, zemědělských přídělů bylo
na 22600. Na tomto úkolu pracovali zeměměřiči bývalých
katastrálních měřických úřadů a na výpomoc jim byli dáni
zeměměřičtí pracovníci z oddělení pro nové měření a auten-
tifikace. Souběžně s osid10váním běžely ještě práce na
pozemkových reformách ve vnitrozemských obcích. Osidlo-
vací a přídě10vé závěrečné práce jsme skončili v r. 1949.
Řada našich soudruhů se zapojila do práce v národních
výborech jako členové rad MNV, komisí MNV a ONV
a ve stranických složkách KSČ. ,
Samozřejmě, že ostatní hospodářský život stále více

a více požadoval dokonalé mapové podklady. Všeobecně
jsme předpokládali a celkem správně, že investiční vý-
stavba se promítne především do našich měst. Staré ne-
vyhovující katastrální mapy bez výškopisných údajů ne-
mohly našim projektantům dát ani informativní podklady.
Proto jsme během posledních deseti let vyhotovili přesné.
mapy pro města Prostějov, Litove1, Rýmařov, Kojetín,
Přerov, Uničov, Šumperk, takže dnes až Ha město Bruntál
a Zábřeh mají všechna okresní města v Olomouckém kraji
přesné mapy 1: 1000. Výškopis byl doplněn v mapách
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měst Hranice, Prostějov, Přerov, Šumperk, Litovel, Rý-
mařov, Uničov a závěrem lze říci, že všechna okresní
města,mimo jmenovaných dvou, mají spolehlivé podklady
pro jakoukoli výstavbu. V Ostravském kraji byly vyhoto-
venynové mapy v Ostravě, Karviné, C. Těšíně, Místku,
Třinci, Bohumíně, Opavě a Frýdlantu n. O. Mimo to
vznikly ještě nové katastrální mapy v územích, kde ještě
z dřívějších dob nebylo katastrálních map, zejména na
Hlučínsku a potom ve scelených obcích z dob první re-
publiky.
Výstavba nových závodů na Ostravsku i Oiomoucku se

neobešlabez spolupráce zeměměřičů. Ti působili a působí
na závodech těžkého průmyslu, v Nové huti Kl. Gott-
walda,Vítkovických železárnách Kl\ Gottwalda, Železár-
náchV. M. Molotova v Třinci a také již vyhotovili pro
některé základní plány průmyslových závodů. Vysoké
oceněnízákladních plánů závodů dokazuje výrok pracovní-
ka z třineckýéh železáren při předávání jedné etapy zá-
kladního plánu: "Kdybychom toto dílo měli před šesti
lety, ušetřili bychom našemu národnímu hospodářství
hodněmilionů a především hodně lidské práce." Víme, že
závodyčekají na naši práci a zarmucuje nás jen to, že naše
práce vzhledem k.požadavkům je přece jen prací dlouho-
dobou. Mnozí žadatelé si neuvědomují, že jen z trpělivé
amosaikovépráce našich pracovníků roste celek - mapové
dílo. A také nejsme spokojeni s tím, že nestačíme našim
horníkům a hutníkům dodávat v takovém množství pod-
klady pro výstavbu rodinných domků, jak jsou od nás
požadovány.Je to konec konců otázkakádrů našich pracov-
níků a v tom máme přece jen potíže.
Prudké změny v naší zemědělské výrobě, rozvoj JZD

a s tím souvisících HTÚP si nutně vyžádaly zapojení
většiny zeměměřických pracovníků do těchto půdních
úprav.Zeměměřič se stal propagátorem nových výrobních
forem v zemědělství a také v přírodě realisoval základní
podmínku zemědělské velkovýroby - odstranění roztříště-
nosti pozemků. Vývoj našich JZD - rozšiřování "členské
základny,vystupování a vylučování členu - opět vyžado-
val spolupráce zeměměřiče. Lét~ 1950 ~ž 1953 byla plně

ve znamení zakládání a konsolidace JZD. Zeměměřiči
Olomouckéhokraje také pomáhali i na Slovensku v Prešov-
ském kraji při provádění HTÚP. Rychlé změny v půdních
poměrech nakonec vedly k tomu, že nebyl řádný'přehled
o tom, kdo na půdě hospodaří. Tím se pochopitelně ztížilo
plánování zemědělské výroby. Zeměměřiči dostali úkol,
zjistit podle katastrálních území aspoň druhy pozemků,
a to hlavně v pohraničních okresech. Tato krajová akce
byla prováděna v mezidobích menších návalů na HTÚP
v letech 1951 a 1952. Zemědělským referátům ONV a
KNV přinesla spolehlivější podklady pro plánování. Prob-
lémřádné evidence půdy se nakonec ukázal jako celostátní.
Usnesením X. sjezdu KSC v r. 1954 bylo nám konkretně
uloženo zjistit 1I'ůdnípoměry a sektory, které na půdě
hospodlří. Můžeme také s hrdostí konstatovat, že tento
jmenovitý úkol, daný nám stranou a vládou, jsme rovněž
v termínu splnili.
Žádný úspěch nespadne s nebe, není zázrakem; za kaž-

dým úspěchem je třeba vidět poctivou, usilovnou a dobrou
práci mšich pracovníků. A jak už je v lidské povaze,
mohou být stížnosti m objektivní obtíže, mohou být
výhrady osobního rázu, ale důležité je beze zbytku splnit
pocůvě přikázaný úkol. A to zeměměřiči naší oblasti
vždy udělali. Podmínky pro plnění úkolů máme. Jsme
soustředěnou zeměměřickou složkou, máme dobré pracov-
níky, máme dobré stroje a máme důvěru stranických
orgánů a národních výborů, necítíme se a nejsme něčím
zvláštním v našich výrobních složkách. Víme také, že
naše práce přináší značný společenský prospěch, že přináší
národnímu hospodářství značné hodnoty, .že můžeme
hospodářství pomáhat účelně, hospodárně rozmisťovat
finanční prostředky na výstavbu a také na obranu naší
vlasů. Toto vědomí nám dává také radostnou perspektivu
do dalších let. Chceme žít v míru, mít radost ze své práce
a chceme žít v socialistickém státním zřízení, které nezná
nezaměstnanosti, které nezná vykořisťování a kde práce je
ctí člověka. A chceme také vzornou prací vyjádřit dík
našemu osvoboditeli a upřímnému příteli - Sovětskému
svazu. Ing. O. Veselý

Průmyslová škola zeměměřická v Praze v prvním desetiletí
osvobozené Československé republiky 526.9:373.6/.9

Mohutný rozvoj socialisůcké výstavby naší lidově
demokraůcké republiky kladl v uplynulých deseti letech
neobyčejně zvýšené požadavky na zeměměřickou službu.
Bylo jasné, že takové úkoly nezvládne dosavadní počet
zeměměřických pracovníků. nylo a je třeba podstatně
rozšířitpočet pracovníků zejména se středním technickým
vzděláním. ,
Zdaleka nestačilo zaškolování zaměstnanců jednotlivými

úřadyapodniky. Při plánovitém rozmisťováníČ!rnáctiletého
a patnácůletého dorostu nebylo pak možno volit jiný
způsob než otevření odborné zeměměřické střední školy.
Ve školním roce 1950/51 byly tak otevřeny první dvě

zeměměřické třídy, a to při průmyslové škole stavební
v Praze. Byla ta tehdy jedna třída čtyr1etéhoa jedna dvou-
letého studia, celkem se"70 žáky. K tomuto rozhodnutí
došlo těsně před začátkem školního roku, takže obě třídy
byly naplněny žáky celkem náhodně získanými. Veřejnost
o škole nevěděla, a byli proto přijati žáci, jejichž zájem
o zvolený obor bylo třeba teprve získat.
Vývoj událostí pak potvrdil 81'mnost nastoupené cesty

a po jednom roce došlo k osamostatnění zeměměřického
studia tím, že od 1. září 1951 byla otevřena první samo-
statná průmyslová škola zeměměřická. Dostali jsme při-
dělenu vlastní budovu v Praze XVI, Na bělidle 34, která
však mohla stačit skutečně jen pro začátek. Místnosti byly
malé, byl nedostatek světla a nebyly tam žádné odborné
pracovny (na př. rýsovna).
Při vzrůstajícím počtu tříd bylo třeba uvažovat o jiné

budově. Byla nám přidělena od 1~září 1952 v Malé Štu-
partské ulici č. 8 v Praze I budova sice starší, ale daleko
prostornější a světlejší.
Začátky každé nově založené odborné školy jsou velmi

těžké. Vybavení školy postupovalo od úplných začátků
až k dnešnímu celkem uspokojivému stavu. V prvních
dnech v září 1951 chybělo dokonce i vybavení nábytkem,
takže někteří žáci neměli ani kde sedět. Nedostatky jsme
však velmi brzy za pomoci ústředního národního výboru
odstranili. Podařilo se nám založit a vybavit pracovnu fysiky
a pak zejména rýsovnu, v níž má každý žák svůj pracovn
stůl s vlastním vhodným osvětlením a jiným zařízením•.
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Škola však nemá vlastní tělocvičny a je nucena ji n'ajímat
v cizích objektech.
Sbírky učebních pomůcek bylo třeba rovněž vybudovat

od samých začátků. Podařilo se to dobře u sbírek fysikál-
ních a chemických, do nichž byly opatřeny všechny
pomůcky, které byly na trhu k dostání. Řadu pomůcek
zhotovil učitel fysiky sám a může dnes veškerý theoretický
výklad podložit názornými pokusy.
Sbírky pro tělesnou výchovu máme však vybaveny jen

skrovně.
První čas jsme byli bez jakýchkoli odborných pomůcek.

Naší snahou bylo proto opatřit si alespoň nejběžnější země-
měřické přístroje a pomůcky. První pomocnou ruku nám
podala nynější Ústřední správa geodesie a kartografie,
pak vydatně pomohlo ministerstvo školství a ústřední
národní výbor v Praze. Po necelých 4 letech existence
školy máme nyní sbírky vybaveny alespoň nejběžnějšími
pomůckami.
Materiální vybavení je sice prvním předpokladem úspěš-

né vyučovací práce, avšak d"Ůležitějšímfaktorem přesto
zůstává řádný učební plán, osnova a promyšlený cíl školy.
Také tyto věci prodělaly v uplynulých čtyřech letech
velmi podstatný vývoj. Z prvních dvou zapsaných tříd
byla jedna čtyřletého a jedna dvo~etého studia. Do dvou-
leté školy nebylo pak již zapisováno a studium se po
přechodném3letém učebním plánu ustálilo jen.jakočtyřleté.
Nyní již došlo - i když snad přechodně - ke stabilisaci
učebních plánů a učebních osnov. O tom bylo pojednáno
ve zvláštním článku v Zeměměřictví, ročník 1954, str. 83.
Vyučování je vhodně doplňováno prázdninovou praxí,

kterou škola sjednává s ústavy a podniky pr~ všechny žáky
školy.
Absolventi školy odcházejí na pracoviště na základě

rozmisťovacího řízení podle vI. I).ař. č. 20(1952 Sb. ve
znění vI. nař. č. 56(1953 Sb. Většina jich odchází a bude
odcházet do oblastních ústavů geodesiea kartografie, avšiik
část bývá přidělena jiným státním ústavům a národním
podnikům. Na vysoké školy je možno doporučit asi 10
až 15% absolventů. Podle zpráv z pracovišť je uplatnění
absolventů dobré a jsou pro ně platným přínosem.
Počet žáků školy se měnil takto: .

Šk. rok I Chlapci I Divky
I
Celkem I Z toho počet

i absolventů
~ ---

1950/51 54 16 70 -
1951/52 100 37 137 26
1952/53 130 51 181 -

1953/54 207 92 299 .85
1954/55 230 95 325 60

Uplynulá léta nám pomohla překonat počáteční potíže.
Bylo vykonáno velmi mnoho, nikoliv však všechno.
I v budoucnu nás nemalé úkoly ještě očekávají. Především
bude třeba vyřešit otázku specialisace studia. Dále se
rýsuje možnost stavby nové školní budovy. A konečně
bude nutno podrobit revisi dosavadní učební plán a
osnovy.
Před námi stojí tak období zkvalitnění práce a dosavad-

ního stavu, aby škola ještě .lépe plnila své poslání.
Ing. Frant. Procházka

Vytyčení mostní osy
Ing. Miroslav Herda 526.967.1: 624.2(8

Úloha vytyčiti mostni osu. Podklady. Popis územi. Rozvrženi bodů a způsob jejich zajištěni. Použité přistroje. Měřické
práce při vytyčováni směru. Délkové měřeni. Výškové měřeni. Výpočetni práce. Přesnost měřeni. Hospodárnost praci.

Jedním z obtížných a velmi odpovědných úkolů inže-
nýrské geodesie je vytyčení mostní osy s určením délek
a převýšení. Použití předpjatého betonu a montovaných
konstrukcí v mostním stavitelství vyžaduje totiž vytyčení
mostní osy a určení její délky s odpovídající přesností, ob-
vykle asi 1(15000. V členitém území působí měření délek
značné potíže, zejména jde-li o tak velkou přesnost. Para-
. laktický způsob měření délek a trigonometrické měření
výšek přesným theodolitem s polygonovou soupravou a
dvoumetrovou základnovou latí umožní hladké zdolání
podobných překážek. .
Úloha. Vytyčiti mostní osu, jednotlivé pilíře a vhodně

zajistiti vytyčené body polohově i výškově. Určiti vzdále-
nost koncových bodů osy při délce asi 263 m s přesností
± 15mm a stanoviti výšky s přesno&tí± 10mm při pře-
výšení asi 55m. Vytyčení je nutno provésti od počátečního
bodu A mostní osy.
Podklady. Mostní osa byla již předtím v přírodě stano-

vena při vytyčování přilehlých komunikací a dostatečně
zajištěna zabetonovanými nýty s vypilovanými křížky.
Pro vytyčení bylo dodáno vytyčovací schema přiložené
k projektu. Výškový podklad tvořila nivelační značka
poříční nivelace ve vzdálenosti asi 50m od koncovéhobodu
osy.
Popis území. Říční údolí v místě stavby je značně

hluboké a neschůdné se svahypříkře spadajícími. Z osových

bodů A, B byly viditelny pouze body na protějším břehu
a naopak, takže záměry procházely vesměs přes řeku.
Převoz přístrojů a pracovníků bylomožno vzhledem k vyso-
kému stavu vody (březen) prováděti pouze v malé pramici
'Ir místě asi 500 m nad staveništěm. .
Rozvržení bodů a způsob jejich zajištění. Ve

vhodné vzdálenosti (podle terénu a objektu) od jednotli-
vých pilířů nebo opěr byly osazeny vose betonové bloky
rozměru asi 50 X 50 X 100 cm s tyčovým železem tvaru
"U", zabetonovaným kolmo k ose a umožňujícím přesné
vyznačení osy vyseknutím křížku. Tyto body byly osazeny
i u obou opěr, neboť koncové body osy jsou uvnitř opěr
a budou tedy během stavby nepřístupné. U pilíře II,
který je v příkrém skalnatém svahu, byla osazajištěna tesař-
skou skobou, zabetonovanou v rostlé skále. Příčné osy
objektů byly zajištěny betonovými mezníky s hřeby, po
případě pouze hřeby ve vzdálenostech 10 m nebo 15 m
od osy. Středy objektů byly označeny pouze přechodně
po dobu měřeni tyčovým železem. Osy pilířů v řečišti byly
prodlouženy až na oba břehy a vyznačeny též na stěnách
jímek. K zajištění výšek byly mimo osové body v blízkosti
každého objektu osazeny do pevné skály hřebové značky
(obr. 1).
Použité přístroje. Vytyčenísměru,paralaktickéutčení

délek a trigonometrické měření výšek bylo provedeno
setinným theodolitem Wild T2 s polygonovou soupravou
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obsahující inva~ovou základnovou lať, 2 výměnné terče
a 4 stojany. Trigonometrické výšky byly v tomto případě
ověřeny přesnou nivelací nivelačním přístrojem Kern
NK3 s invarovými latěmi.

lati v obou ~měrech. Dálkoměrné úhly mezi koncovými
body základén i latě byly měřeny v šesti skupinách, při
čemž skupinou se zde rozumí záměry I (levý) - p (pravý),
p-l. Dělený kruh byl po každé skupině přesazen o 4 až

Měřické práce -' vytyčení směru. Pro osazení
osových bodů bylo provedeno přibližné vytyčení směru a
přibližné určení délek základnovou lati. Přesné vytyčení
směru po osazení osových bodů bylo provedeno theodoli-
tem postupně z koncových bodů A, B. Optický dostřeďo-
vač theodolitu byl před vytyčením pečlivě rektifikován.
Druhý koncový bod osy byl při vytyčování označen hře-
bem 200 mm, postaveným přímo v křížku nýtu a upevně-
ným v prknu (obr,. 2.). Svislá poloha hřebu byla dosažena
olovnicí a břeb byl zvýrazněn bílým kartonem, přibitým
na zadní okraj prkna. Na osových bodech 1 až 6 bylo při
vytyčování zaměřováno na hrot tužky, kterou technik
posunoval· podle pokynů pozorovatele. Každý bod byl
vytyčen dvakrát v každé poloze dalekohledu a střed těchto
čtyř poloh byl vyznačen vyseknutím křížku S jedním
ramenem ve směru osy a druhým kolmo k ose. Z bodu A
byly takto vytyčeny body 4, 5, 6 a z bodu B body 1, 2, 3.
Délkové měření. Jelikož umístění dálkoměrných zá-

kladen na bodě B by bylo vyžadovalo značné uvolňování
záměr, bylo hlavní délkové měření provedeno z osového

1 \ Í \ LI i : :, . :
I ~. I.., \}

Obr. 2.

bodu 6 a vzdálenost B-6 doměřena základnovou lati v obou
směrech. Vzdálenost A-6 byla určena čtyřikrát nezávisle
a to měřením dálkoměrného úhlu nejprve z bodu A po-
stupně na dvě základny, umístěné jedním koncovýmbodem
na bodě 6 a vyznačené dvěma záměrnými. terči. Pomocné
základny ,délky B = V2s byly také určeny paralakticky
základnovoulati měřením v obou směrech. Směr základen
byl vytyčen pentagonem, a to přibližně kolmo k měřené
délce. Obdobně bylo pak měřeno z bodu 6 (obr. 3).
Dílčí vzdálenosti A -4, 6-3, 3-4 byly určeny už pouze
dvakrát podobným způsobem (obr. 4). Vzdálenosti B-'6,
2-3, 4-5, A-I byly určeny paralakticky základnovo~

5 grádů, mikrometr pak pečlivěji o šestinu svého rozsahu.
Se zřením k přibližně stejné vý~ce koncových bodů zá-
kladen bylo měřeno jen v prvé poloze dalekohledu. Úhel
mezi směrem základny a určovanou vzdáleností byl měřen
2m.p .,

l\,':~~--~~~~~~=~~~;-;:~~"6
A C(l ---- __ ~------

I ---- ----t- - - - - '- - - __

vedvou skupinách po zaměření dálkoměrných úhlů k určení
délek základen.. Na všech stanoviskách bylo provedeno
dostředění podložek theodolitem.· Měřeno bylo za přízni-
vých povětrnostních podmínek (v měsíci přeznu), při
zatažené obloze a za mírného větru. Po určení a vyrovnání

délek bylo vypočteno staničení osových bodů 1 až 6.
Nanesením rozdílů stamčení os a hran objektů a osových
bodů po ose byly vytyčeny středy pilířů a hrany opěr a
dále pak zajišťovací body příčných os~ Tyto délky byly
vytyčovány pásmem, kolmice theodolitem.
Výškové měření. Pro určení převýšení byly měřeny

zenitové vzdálenosti na záměrné tert\e, a to čtyřikrát
v každé poloze, a každé převýšení určeno ještě v,obou smě-
rech záměnou theodolitu a terče. Výšky theodolitu i terče
byly pečlivě měřeny s milimetrovou přesností, čímž byl
vyloučen vliv nestejné výšky s'tavěcíchšroubů, přicházející
v úvahu u použité soupravy.
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Výpočetní práce. Vzdálenosti určované ze základen
byly vypočteny ze vzorce

B . sin (IX + a)
s = sin a

kde s = vzdálenost, B = základna, a = paralaktický úhel,
IX = úhel základny liměřené vzdálenosti. Hodnoty základen
B a délek určených základnovou latí byly vypočteny jako
kotangenty polovičních dálkoměrných úhlů z ElznicO\Jých
tabulek "Kotangenta" a kontrolovány Wildovými tabul-
kami, připojenými k základnové lati. Převýšení byla vy-
počtena obvyklým způsobem.
Přesnost měření. Přesnost vytyčení směru lze po-

souditi podle rozdílů při opakovaném měření, které ve
směru kolmém k ose nepřekročily hodnotu 5 mm. Lze tedy
spolehlivě· stanoviti chybu vytyčeného směru mezemi
± 3 mm (kolmo k ose). Při úvahách o přesnosti měřených
délek lze zjistit vliv nahodilých chyb celkem přesb.ě,
kdežto vliv nebezpečných systematických chyb zjišťujeme
v tomto případě podle hodnot z porovnání na pomocné
z~adně a zkušeností z předchozích prací. Vnitřní přes-
nost délkového měření (vliv nahodilých chyb) určíme podle
střední chyby m v dálkoměrných úhlech měřených na
základny i lať a ověříme si ji z rozdílů při opakování měření
a odchylkou uzávěru dílčích vzdálenosti. Střední chyba m
aritmetického průměru z 12 měření paralaktických úhlů
mezi koncovými body základen činí průměrně ± 1,6 cc
(z 11 hodnot), z 12 měření paralaktických úhlů měřených
při určování délek základen na základnovou lať činí prů-
měrně ± 2,1 cc (z 12 hodnot), z 12 měření paralaktických
úhlů měřených na základnovou lať při určování kratších
vzdáleností na př. B-6, 2-3 činí průměrně ± 1,7 cc.
Největší vzdálenost A -6 byla tedy určena z jedné zá-
kladny se střední chybou podle vzorce (Gruber)

m = ± ViS·!!!-
s e

v hodnotě ± 9,0 mm. Při čtyřech nezávislých měřeních
ze 4 základen klesne tato chyba s odmocninou z počtu
měření na poloviční hodnotu. ± 4,5 mm. Dosažené vý-
sledky odpovídají svým rozptylem této hodnotě, neboť
střední chyba odvozená z jejich aritmetického průměru
činí ± 2,5 mm. Dosaženo 9ylo těchto hodnot:

A -6 = 239,613
239,612
239,608
239,620.

Vzďálenosti A-4, B-3, 3-4 byly určeny s obdobnou
přesností. Rozdíly dvojího měření zde činily (v závorce
uvedeny hodnoty určených vzdáleností) .

A-l 7 mm (170 m)
6-3: 13 mm (156 m)
3-4: 10 mm (86 m).

Odchylka kontrolní rdvnice A-6 = A-4 + 3-6-
- 3-4 činila 2 mm. Doměření osy délkou B-6 (23m) bylo

provedeno při oboustranném měření s rozdílem 1 mm.
Ze systematických chyb, ovlivňujících tento způsob ne-
přímého měření délek přijdou zde v úvahu zejména
chyba z porovnání délky základnové latě na pomocné
základně a chyby v poloze zák1adnové latě. Podle zkuše-
ností autora kolísá souhrnná hodnota opravy z porovnání
latě-sloučená s hodnotou vyjadřující vlivy systematických
chyb v poloze latě a v měření paralaktického úhlu v mezích
přibližně ± 3 mm pro 100 m. V délce A -6 tento vliv
činí asi ± 7 mm. Podrobný rozbor této otázky uvede autor
v článku: Zhušťování ~igonometrické sítě paralaktickou
polygonometrií s dvoumetrovou z~kladnovou latí na územi
Žitného ostrova. Lze tedy celkovou střední chybu v délce
A---,B vyjádřiti hodnotou asi ± 10 mm (lj25000). Z oprav
délkového měření, připadajících zde v úvahu, byla za-
vedena pouze zmíněná souhrnná oprava z porovnání latě
a z vlivu systematických chyb polohy latě a úhlového
měření. Délka osy nebyla vztažena k nulové hladině (ne-
byla zavedena oprava z nadmořské výšky), takže je hod-
notou stavební. Přesnost určených převýšení lze nejlépe
posoudit vzhledem k nejistotě v refrakčním součiniteli
podle hodnot zjištěných přesnou nivelací a dále ještě podle
rozdílů oboustranného měření a podle odchylky kontrolní
rovnice, kterou mají určená převýšení splnit. Rozdíly obou-
stranného měření a odchylky vůči nivelaci jsou uvedeny
v tabulce 1. Odchylka uzávěru převýšení A -6 = 6-3+
+ 3~4 + 4-A činila 8 mm.

Hodnota Rozdíl obou- OdchylkaDélka stranného
Převýšení převýšení měření nivelace

,

m m mm mm

239
I

A-6 3 ,11 1
A-4 46 170 11 6
3-4 2 86 4 1
3-6 45 156 - 4

Závěr. Uvedené výsledky a rozbor přesnosti dokazují,
že požadavky podniku provádějícího stavbu byly splněny
co do přesnosti a i pokud se týče lhůty provedení (tři
týdny) byl požadavek splněn, takže stavební práce nebyly
zdržovány. Délka osy uvedená v projektu byla o 10 cm
větší. Podobné úlohy určení nepřístupných vzdáleností
a převýšení se vyskytují při inženýrských stavbách velmi
často a uvedený případ ukazuje, jak je lze řešit spolehli-
vě, rychle a s náklady jistě miniinálními.

Krumphanzl: Základy vytyčovacích prací, Praha 1952.
Krumphanzl: Vytyčovací práce pro výstavbu velkých prů-

myslových závodů, Zeměměřictví 1951.
Gruber: Optische Distanzmessung und Polygonierung.
Livanov,: Proizvodstvo geodezičeskich rabot v promyšlennom

i žiliščnom stroitelstve.
Karda: Paralaktická polygonometrie v praxi, Zeměměřictví

1953.

Jmenováni na Vysoké škole železnični v Praze
President republiky soudruh Antonín Zápotocký jmenoval

Ing, Dr Vlastimila Blaháka profesorem pro obor geodesie
na stavební fakultě Vysoké školy železníční v Praze s účinností
od 1. ledna 1955. Upřímně blahopřejí spolupracovníci a redakce:

/

f

SSSR členem Mez. unie geodetické a geofysikální (UGGI)
Podle sdělení generálního sekretáře UGGI Ceskoslovenské

akademii věd přihlásila se Akaderníe věd SSSR za člena UGGI
a rozhodla se zřídit pro styk s mezinárodní uníí Geodeticko-
geofysikální komitét. Bohm
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:Příspěvek k rektifikaci meridiánu
Ing. Josef Kabeláč 526: 521

Okolem této úvahy je odvoditi nový vzorec pro určeni délky polednikového oblouku mezi rovnikern a daným bodem P ..
Jeho účele,!, je umožniti snadnějši výpočet, připadně má posloužiti jako vhodná kontrola.

Vycházíme ze vzorce pro výpočet délky křivky v rovině
v mezích od a do b .

b

8 = IV 1 + y'2 dx

a ze středového tvaru elipsy
x2 y2
7 + b2 ~ 1, (2)

neboť jde o určení délky eliptického oblouku od bodu A
do bodu P o zeměpisné šířce rp.
Dosaďme za y' derivaci vytvořenou z rovnice (2) a

uvažme ještě, že délku poledníku počítáme kladně od
rovníku k pólu.
Jest pak

x·

- 8 = JV· 1 + b
2
x
2

dx
a2 (a2 ~ x2)

a

V X2 a2-b2

Jx 1-7 a2
-8= x2 dx.

.I--
a a2

Zavedeme-li substituci x2 = a2 cos~ 1pa označíme-li vý-
raz (a'J - b2) : a2 jako e2 (e je .excentricita, a hlavní polo-
osa, b vedlejší poloosa referečního elipsoidu), můžeme psáti

'"8= a' IVl - e2 cos2 1pd1p.
a

li
! " ,_~. ..l..- ._~ ~_.~

• / X

Dosaďm.e za mocninye číselné hodnoty

e2 = 0,006674372 231 \ e6 = 0,000000297325
tf = 0,000044547245 eS = 0,000 000001 984*)

a proveďme naznačené úkony .

Jest pak

.~ s= 1p' 0,9983293129618 -
a

- sin 21p. {[(O,OOO000 000 004' 8 cos2 1p+
+ 0,000 000 001 5542) cos2 1p+
+ 0,000 000 697 993 4] cos2 1p+
+0,000 835 343 519 I} .

Uvážíme-li však nejnepříznivější hodnotu 1p,nedosáhne
čl.en s konstantou 4,8' IO-B vynásobený hlavní poloosou
a, hodnoty větší než 0,000 01 m poledníkového oblouku.
Je tedy možno tento člen napříště zanedbati.

Výsledný vzorec pro určení délky poledníkového oblouku
je

8= A1p° - [(D COS21p+ C) cos21p+ B] . sin 21p. (3)

Význam konstant:

A = 111 120,619605 C = 4,4514
B = 5327,31738 D = 0,01.

S uvedeným počtem míst dosáhneme přesnosti 0,1 mm
v délce poledníkového oblouku.

Výpočet úhlu 1pz dané zeměpisné šířky rp:
Porovnáme-li substituční výraz

acos1p=x

s 9brázkem, shl~dáme, že 1pje t. zv. redukovaná šířka, pro
níž známe vztah (viz prof. Ryšavý: Vyšší geodesie, str.
248)
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V1 - e2 = 0,996 6572 2682 .

Dle výrazu (4) je pak možno převésti zeměpisnou šířku ffJ

na' redukovanou 1p. Jiné početní způsoby převodu uvádí
Helmert: .Die mathematischen und phyšikalischen Theo-
rien iiber die hOhere Geodesie, 1. díl.

Zhodnocení:
Porovnáme-li výraz (3) s výrazem uváděnýin v knize

prof. Ryšavého: Vyšší geodesie, str. 259, jeví výraz (3) asi
třikráte větší konvergenci. Je-li dále při výpočtu použito
stroje s možností přeřazování číslic z výsledního počitadla
na nastavovací, je výpočet podle vzorců (3) a (4) poněkud
snadnější.
Jinak může tento vzorec sloužiti jako vhodná kontrola.
Poznámka: Výraz 1p0 je nutno určiti s přesností 10-9

v jednotkách stupně nebo 10-5 v jednotkách obloukové
vteřiny. cos2 1p s přesností 10-4 při konstantě D a 10-6
při konstantě C a sin 21p s přesností 10-9• Výsledek S
je pak zaručen na 0,1 mm.
Během výpočtu ponecháváme ve stroji 6 desetinných

IIiÍst.

Příklad výpočtu v sestaveném formuláři pomocí počí-
tacího stroje:
Určete délku poledníkového oblouku pro

ffJ = 30°00'00 "0000

Základní člen

Hl 120,619605 = A - X - 1p0 = 29°916997154
21p° = 5983399431

3 324 395,260 5 m
Opravný člen

/0,01 cos21p = 0,007513
+

4,4514 = c(
x> cos21p = 0,751 254
+

5327,31738 = B(
x

"" sin 2 1p = 0,864 573 098

jest: - 4 608,7514 m
Délka poledníkového oblouku

S = 3319786,509 1 m

Podle Jordána je délka poledníkového oblouku pro
zeměpisnou šířku ffJ = 30° rovna 3319786,510 m.
Rozdíl 1 mm je způsoben chybným výpočtem Jordáno-
vým, jak bylo dokázáno prof. Bčihmem.

Zlepšovací návrhy, problémy a stanoviska.
Soutěž pro vynálezce a zlepšovatele v oboru

geodesie a kartografie
526.8/.9 :331.876.6

V dubnovém čísle našeho časopisu jsme uveřejnili
seznam thematických úkolů pro vynálezce a zlepšovatele,
a slíbili jsme, že v některém z příštích člsel uveřejníme
soutěž, která se bude týkat některých úkolů z uveřejněné-
ho seznamu. Ústřední správa geodesie a kartografie vy-
brala 4 úkoly z oboru geodesie a 4 úkoly z kartografie
a reprodukce. Uveřejňujeme ~es pod,mínky soutěže a
seznam úkolů, vybraných pro' soutěž, jak jsou rozeslány
všem geodetickým a kartografickým složkám.
Podmínky soutěže:
Soutěže se mohou zúčastnit všichni zaměstnanci v oboru

správy geodesie a kartografie a jsou vítány i příspěvky
zaměstnanců geodetických a kartografických služeb v jiných
odvětvích veřejné správy, ústavů a národních podniků
).tteréhokoli oboru prací souvisících s vyhlášenými soutěž-
ními úkoly. Nemohou se zúčastnit soutěže pouze členové
poroty (sboru znalců), kteří budou hodnotit došlé návrhy.
Při návrzích konstrUkcí se musí přihlížet k technickým

podmínkám a předpisům bezpečnosti práce. O každém
úkolu je třeba vypracovat a podat návrh samostatně.
Autoři návrhy nepodpisují, ale označí je heslem, po pří-
padě pseudonymem. Do zásilky s návrhem a po případě
s výkresy se vloží ještě zalepená obálka, která se zevně
označí heslem nebo pseudonymem, kterým je též označen
návrh. Obálka obsahuje jméno, přesnou adresu a pracoviště
autora. Tyto obálky otevře porota až po poso~zení ná-
vrhu a navržení výše odměny. Písemné návrhy předloží
autoři osobně nebo poštou Ústřední správě geodesie a
kartografie, Praha II., Tř. pol. vězňů 12, se zevním
označením na obálce "Soutěž vynálezců a zlepšovatelů"

do 30. září 1955 do 12 hod. polední. Příští soutěže budou
vypisovány pravidelně dvakrát ročně k 31. 3. a 30. 9.
a kromě toho výjimečně kdykoli, jakmile se vyskytne
thematický úkol mimořádné důležitosti, jehož řešení by
bylo naléhavé.
Návrhy došlé opožděně nebudou pojaty do soutěže, ale

budou projednány normálně jako zlepšovací náměty. Také
všechny do soutěže předložené návrhy, odměněné i ne-o
odměněné, budou kromě zhodnocení, po případě odměnění
v soutěži, ještě projednány jako normální zlepšovací
náměty.
Členové poroty posuzují náměty podle jejich hodnoty

a navrhují stupeň prémie. Návrh, který řeší úkol komplexně,
přináší časovou úsporu, hospodárnost do prací a vyhovuje
všem podmínkám soutěže, bude odměněn prémií I. stupně.
Nevyhovuje-li přijatý návrh zcela podmínkám soutěže,
má porota právo snížit prémii na nižší stupeň.
Při oceňování návrhu a určování výše odměny se při-

hlíží k původnosti zlepšení jakosti práce, hospodárnému
využití zařízení s vynaloženim nejmenších finančních ná-
kladů, k úspoře pracovních sil a materiálu a úplnosti
zpracování.
Prémie pro každý přijatý návrh se stanoví takto:
Prémie I. stupně částkou 1 000,- Kčs,
prémie II. stupně částkou 500, - Kčs,
prémie III. stupně částkou 300,- Kčs.

Podle způsobu vyřešení návrhu a podle dosahu zlepšení
se uděluje zpravidla jen jeden stupeň prémie. Je-li možno
využít dvou nebo tří návrhů pro týž úkol, mohou být
odměněny i všechny tři návrhy. Rozhodne o tom porota.
Prémie za přijaté návrhy se poukáží k výplatě do 14 dnů
po schválení porotou.
Výsledek soutěže a jména odměněných autorů budou
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uveřejněny v odborném, časopise "Geodetický a karto-
grafický obzor".
Předložené, odměněné i neodměněné návrhy nebudou

autorům vráceny.

Seznam thematickýchúkolů pro soutěž zlepšo-
vatelů a vynálezců

Č. 1. - Nitkovj tacheometr:
Určování polohy a výšky podrobných bodů provádí se

zpravidla trojnitkovou nebo dvojnitkovou tacheometrií,
t. j. čtením průmětu horizontálních nití nitkového kříže
měřického přístroje na stupnici svislé latě. .
Nedostatky: Čtení nití n"a stupnici latě značně namáhá

zrak a unavuje, poněvadž je nutno čísti současně obě
krajní nitě. Na větší vzdálenosti je čtení nepřesné, poně-
vadž odhad centimetrového děléní je nepřesný. Také za-
pisování měřených údajů je komplikované.
Požadavky zlepšení: Nahradít čtení laťového úseku

podleniti dvojobrazovýmzařízením, vytvořeným hranolem
typu "Arreger" ve spojení se svislou latí. Dělení latě třeba
upravit tak, aby se dalo spolehlivě a lehko číst i na větší
vzdálenosti.
Č. 2 - Universální geodetické pravítko:
Dosavadní nedostatky: Na dosavadních tacheo-

metrických pravítkách nelze počítat přímo a dosti přesně
nadmořskou výšku bodu a rovněž nestačí svou přesností
pro výpočty souřadníc bodů polygonových pořadů a jiných
přesnějších výpočtů geodetických.
Požadavek zlepšení: Zdokonalit logaritmické pra-

vítko tak, aby nahradilo většinu nomogramů a početních
tabulek a při tom vynikalo rychlostí výpočtů. Navrhnout,
zda bude účelnější vyhotovit odděleně pravítko tacheo-
metrickéa jiné pravítko pro výpočty souřadnic bodů poly-
gonových pořadů. Zároveň je také třeba vyřešit pravítko
pro dělení šedesátinné a setinné.
. Č. 3 - Měřické latě - tacheometrické a nivelační:

Nedostatky: Latě doposud užívané jsou příliš těžké,
číslování latí je nepřehledné, takže čtení měřiče značně
unavuje. V zalesněném terénu hledá měřič těžko postavení
latě a také dosavadní používané nátěry stupnice nejsou
vhodně voleny.
Požadavky zlepšení: Navrhno~t latě z lehkého a

trvanlivéhomateriálu (vyztužená překlizka a p.). Navrhnout
vhodné signalisační zařízení pro hledání latě v přítmí,
barvy nátěru (zaměnit bílou barvu barvou žlutou), jedno-
dušší číslování latí - vyřešit prostě celou konstrukci
měřických latí pro všechny účely.•
Č. 4 - Sestrojení přesného planimetru nového typu:
Nevýhody dosavadního typu: Nitkové planimetry

vyhdují pracného odpichování, při němž se často poško-
zuje kresba. Práce vyčerpává a při větších plochách do-
chází často k omylům.
Požadavek zlepšení: Sestrojit planímetr, kde by se

úkony co nejvíce zmechanisovaly a zrychlily a vyloučilo
odpichovací kružítko.
Č. 5 - Vtiskovací značky; kreslení čísel a popis map:
Nový značkový klíč je obsáhlý a některé značky jsou

komplikované.
Nedostatky: Podrobnosti u některých značek jsou

těžko zapamatovatelné. Složitější značky vyžadují velkou
kresličskou zručnost. Vliv složitých kreseb na časové
normy.
Požadavek· zlepšení: Navrhnout vhodné vtiskovaci

šablonky alespoň těch nejobtížnějších a nejběžnějších zna-
ček pro mapy měřítek I: 5000, 1: 10000 a 1:25 000.
Uvážit i to, zda bude nutno opustit dosavadní způsob rytí
a přikročit ke staré methodě kresličské. Navrhnout pří-
padně jakýsi typ číslovačky pro nátisk parcelních čísel,
výškoVýchkót a všech čísel, pokud se v mapových listech
vyznačují. Věnovat se myšlence "Kartotypu", pokud jde
o popis.map velkýchi malých měřítek.
Č. 6 - Zhotovení klmceptu mapy rytinou do laku na

astralonu:
Dosavadní způsob spočíval ve zhotovení fotonegativu

z daného podkladu a vyhotovení modré kopie n~bo tisku.
Koncept byl řešen na této modré kopii. Pro kresbu origi-
nálu bylo treba zhotovit další negativ a modré kopie.
Nedostatky: Při použití barevné mapy jako podkladu

je někdy velmi obtížné zhotovit kvalitní, dobře čitelný
negativ. Kromě toho je nutno zhotovit dva negativy a
dvakráte modré kopie.
Požadavek zlepšení: Nalézti vhodný lak (polevu)

na astralon, mající následující vlastnosti:
a) aby dobře přilnul a po delší době neoprýskal,
b) byl vhodný pro rytinu (dostatečně vláčný),
c) byl průhledný tak, aby kresba podložená pod astralon

byla čitelná,
d) dostatečně kryl proti osvětlení, aby rytinu bylo lze

kopírovat na citlivou vrstvu;
z takto vyhotoveného konceptu by bylo možno zhotovit

přímo modré kopie pro kresbu originálu v poměru I: I
nebo použít jej při změně měřítka k promítání.
Č. 7 - Zhotovení tiskových kopií přímým fotografová-

ním:
Je-li vyhotoven originál na neprůsvitné hmotě, je

nutno pořídit nejdříve negativ, ten vyretušovat a z něho
pořídit kontaktním kopírováním kopie pro tisk.
Nedostatky: Při malých nákladech jsou vyhotovení

fotonegativu a retuš poměrně drahé.
Požadayek zlepšení: Vyřešit problém přímého foto-

grafovánína zcitlivělou"kovovou desku (emulsí) pro tisk
s plochy. U jednoduchých kreseb, které je třeba tisknout
v malých nákladech, odpadne pak zhotovení fotonegativu.
Č. 8 - Podívání astralonové tuše a odstranění staré

kresby:
Litografie zhotovené na astralonu je nutno odstranit

(starou kresbu), aby mohl být astralon použit pro jiné
práce. Doposud to bylo prováděno obroušením astralonu
nebo i chemicky.
Nedostatky: Broušení astralonu je obtížné a drahé.

Bylo zjištěno, že při něm dochází k narušování povrchové
vrstvy podložky a astraloD ztrácí svoji nejdůležitější vlast-
nost, t. j. zachování neproměnlivosti rozměrů. Chemické
smývání používanými rozpouštědly neodstraní astralono-
vou tuš dokonale akromě toho působí i na povrch astralonu.
Požadavek zlepšení: 1. je třeba najít vhodné roz-

pouštědlo astralonové tuše, které by chemicky nepůsobilo
na astralon a při tom kresbu dokonale odstranilo,
2. nahradit t. zv. astralonovou tuš jinou tuší těchto

vlastností :
a) dokonale krycí,
b) dobře splývající s pera,
c) aby na astralonu dobře držela a ani v pozdější době

neodprýskala (při nanášení, větší teplotě, které je astraIon
vystaven při kopírování),
d) byla dobře smytelná některým rozpouštědlem, které

.by nepůsobilo chemicky' na astralon. Císař.
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Poznámky k měření se zá1dadnovou latí
\ 526.923: 526.91

Měření se základnovou (konstantní) dálkoměrnou latí
nachází v běžné zeměměřické praxi stále větší obliby
hlavně pro značnou přesnost i proto, že dává, bez ohledu
na výškový úhel, vodorovnou vzdálenost. Máme k dis-
posici ocelové latě typu "Zeiss" nebo "Cme" a invarové
latě Wild. Z dřívějších článků a poznámek uveřejněných
na těchto místech vyplývá, že rozšíření paralaktické poly-
gonometrie není při .nedostatku invarových drátů bez
základnových latí dobře myslitelné.
Přes to někteří pracovníci mají k tomuto měření ne-

důvěru, která mnohdy pramení z nepřesné manipulace
s lati. Je všeobecně známo, že pouze lať ve spojení s vteři-
novým theodolitem Wild T 2, Zeiss Th 40, Kern Dkm 2,
sovětským OTC a pod., nebo za úrčitých podmínek
s méně přesným theodolitem opatřeným okulárovým
mikrometrem, může dát prakticky upotřebitelné výsledky,
a to jen tehdy, je-li střední chyba všech provedených
měření paralaktického úhfu (při větších požadavcích
přesnosti) nejvýše 3cc nebo 1"0. A to není vždy snadné.
Jak si usnadníme dosažení takového výsledku?
Především účelným uspořádáním měření paralaktického

úhlu. Měření opakujeme nejméně čtyřikrát, což však
málokdy stačí k dosažení výše uvedené střední chyby.
Po každé po skončení jedné dvojice měření (skládající se
ze záměr v tomto pořadí: levá značka - pravá značka;
pravá značka - levá značka) posuneme limbus asi o jeden
stp.peň a optický mikrometr systematicky o několik
minut k vyloučení chyb z nestejnoměrného dělení. Není
třeba měřit v obou polohách dalekohledu, jak se někdy
(analogicky k observaci úhlů v trigonometrické nebo
polygonové síti) dělá. Vzhledem k malé velikosti para-
laktického úhlu je totiž vliv kolimačni chyby zanedbatelný
a hlavně obě laťové značky jsou ve stejné výškové úrovni.
Do zápisníku zapisujeme stupně a minuty paralaktického
úhlu během celého měření pro kontrolu asi dvakrát nebo
třikrát, jinak čteme a píšeme jen vteřiny; výpočet jednot-
livých paralaktických úhlů a střední chyby provedeme
ještě před opuštěním stanoviště.
Před zahájením prací je třeba pečlivě určit vzdálenost

značek základnové latě. Praxe ukázala, že komparace
základnové latě theoreticky sice správně vylučuje syste-
matické chyby z nesprávné délky, ale nezahrnuje všechny
faktory přistupující při praktickém měření v terénu.
Velmi se mi osvědčilo porovnání latě na spolehlivé zá-
kladně přímo v terénu, na značkách 50 m, 75 m, 100 m,
125 m, 150 m, 175 m, event. výjimečně i 200 m; osobní
vlastnosti pozorovatele, které způsobují někdy rozdílné
chyby pro obě značky, se mi projevily v závislosti na
vzdálenosti jako křivka, která probíhá přibližně ve tvaru
paraboly posunuté svým vrcholem obecně mimo počátek
soustavy, t. j. vzdálenost O m. Zjistil jsem, že se průběh
této křivky s časem i u téhož pozorovatele mění. Pro
spolehlivou práci se základnovou latí je tedy vhodné pro-
vádět porovnáni přímo na základně a event. i za různé
denní doby nebo periodicky během polních prací. Při
práci v terénu je pak třeba se vyhnout takovému postavení
latě, které by způsobilo různost osvětlení nebo tvaru okolí
u každé značky; taková rozdílnost většinou podvědomě
vede pozorovatele k nesprávné pointaci.
Velmi dobrou hrubou kontrolou pozdějšího výpočtu

vzdálenosti je tachymetrické určení šikmé vzdálenosti
pomocí dílků nanesených na trubici novějších latí Zeiss.
Je to preventivní zábrana početních chyb, které se mnohdy

projeví až v polygonovém výpočtu.ILatě Wild toto dělení
dosud nemají, není však nic nesnadného nanést zřetelné
(třeba jen decimetrové neho půldecimetrové) dílky bílou
barvou na tmavě zelenou trubici.

Mnohé latě nejsou používány také proto, že k nim nejsou
příslušné tabulky; kdo však má vhodné tabulky přirozených
hodnot goniometrických funkcí (na př. tabulky Chreno-
vovy, Brandenburgovy, Petersovy a pod.), není závislý
na továrních tabulkách. Chr~novovy tabulky obsahují
v první části přirozené hodnoty kotangent malých úhlů
s krokem argumentu I". Protože vzdálenost z paralaktic-
kého úhlu o měřeného na dvoumetrovou základnovou lať
se vypočte podle známého vzorce

d = cotg ~; (pro malé o platí: ~ = cotg o), (1)

najdeme v tabulkách k měřenému paralaktickému úhlu
kotangentu, která násobena dvěma dává vzdálenost d.
Postup podle prvního vztahu, t. j. dělení měřeného úhlu
dvěma a k této hodnotě vyhledání vzdálenosti, se ne-
doporučuje pro větší pravděpodobnost početní chyby
zejména u šedesátinného dělení.
Pro polní potřebu je vhodné pořídit si fotokopie ně-

kolika potřebných stránek z tabulek. Popsaný způsob je
vzhledem k snadnější interpolaci vhodnější než při použití
továrních tabulek dodávaných k lati. Nedostatek tabulek
pro opravu vzdálenosti ze změny délky základny teplotou
(pro ocelové ·latě Zeiss a "Cme"), není také překážkou.
Tyto latě jsou komparovány při teplotě + 15°C, takže
pro opravu ,.1d vzdálenosti dr měřené při teplotě t platí:

,.1d = dr' 0,0000115 (tO - 15°) (2)
Pro praxi postačí si zapamatovat, že při teplotním rozdílu
jednoho stupně od teploty + 15°C je třeba zavést opravu
1,2 mm na každých 100 m m~řené vzdálenosti; při vyšší
teplotě se oprava přičítá, při nižší odečítá.
Velmi riepříjemnou věcí při měření se základnovou latí

je okolnost, že měřič nemá možnost kontrolovat postavení
latě na vzdáleném bodě. Lať by měl obsluhovat kvali-
fikovaný technik, neboť důležitost správného postavení
a urovnání latě na stativu je téměř stejné jako postavení
theodolitu; avšak dosavadní nedostatek techniků nutí
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měřiče k tomu, aby si zacvičil schopného figuranta k této
odpovědné funkci. Chybu v dostředění, která je citelná
při současném měření vodorovných úhlú na závěs olovníce
nebo na cílovou tyčinku, zjistí měřič při příchodu na
stanoviště latě; také neurovnanou lať zpozoruje v daleko-
hledu, ale nepozná, je-·J,ilať přef,ně zaměřena, t. j. posta-
vena kolmo k záměrně(Zeissovy latě (novější) mají k tomu
účelu malý kolimátor, který výborně vyhovuje, ale většina
latí, zejména latě Wild, tohoto zařízení nemají. Kolmost
záměrné přímky pomocného dalekohledu k ose latě sice
každý měřič občas přezkušuje (na př. pentagonem), ale
je bezmocný proti chybnému nastavení svislé nítě na
theodolit nebo dokonce proti stočení latě nárazem ještě
před zahájením měření. Je-li (X úhel tohoto stočení, pak
změna L1ď v měřené vzdálenosti d plyne ze vztahu

I • (X d (X2
L1d = 2d . sm2 2 . 2' t (3)

Pro (X = Og,9 je to při vzdálenosti 100 m již plný jeden
centimetr.
Jako improvisaci k latím, které nemají kolimátor,

navrhuji toto zařízení (obr.: 1.). Je to pravoúhlý trojúhelník
z kovu, dřeva nebo z jiného vhodného materiálu; nasadíme
jej kratší cdvěsnou na trubici laťě tak, aby pravý úhel
přiléhal k středu latě. Trojúhélnik je opatřen dvěma
(nejlépe různobarevnými) nápadnými značkami, které
musí měřič vidět v dalekohledu přesně za sebou; jen tak
má jistotu, že lať je přesně kolmo k záměře. Tohoto za-
řízení možno použit i při cil.f;ní, je-li dalekohled latě
poškozen.
Tyto poznámky vyplynuly z pětileté, téměř denní praxe

se základnovou latí Wild a přispějí-li aspoň částečně
k větší oblibě těchto pomúcek, neocenitelných zejména
při pracích v okolí vodních toků, bude účel tohoto článku
splněn.' Otakar E. Kádner

Literární hlídka
526.9(08)

Zeměměřický .sborník 1954. Státní nakladatelství technické
literatury v Praze. Cena Kčs 10,10.
Je to druhé číslo Zeměměřického sborníku, který v roce 1953

zahájil svou první publikací velmi sympaticky přijatou odb9rnými
kruhy úspěšné poslání pro šíření a růst zeměměřických věd v naší
vlasti. Jeho vydání, o nějž se zasloužila hlavně redakce časopisu
Zeměměřictví za podpory Ústř. správy geodesie a kartografie,
umožnilo publikovat důležité studie povahy více méně theore-
tl.cké,vížící se však plně k aktuálním potřebám dnešní geodetické
praxe, které by nemohl jediný geodetický časopis nynější Geo-
detický a kartografický obzor v dohledné době otisknout.
Poslední číslo Zeměměřického sborníku obsahuje 4 pojednání

na 62 stranách textu.
První studie je od Ing. Jana Kardy a pojednává o paralak-

tické polygonometrii se základnovou latí. Tato měřická metoda,
která se v novější době častěji uplatňuje pro své znamenité
vlastnosti při zhušťování geodetických bodů větší přesnosti,
je studována autorem s hlediska dosažitelné přemosti výsledků,
vhodnosti jejího upotřebení v praxi, jakož i ekonomické stránky
různých metod, pokud se týče jejich výkonnosti. Podstatou práce
je theoretický tozbor chybový při různých způsobech paralaktic-
kého měření délek. Autor srovnává přesnosti měřené délky,
získané osmi odlišnými případy, v nichž je užita základnová lať
na různých místech délky, příp~dně jsou upotřebeny ještě další
pomocné základny v různých kombinacích, Přitom uvažuje toliko
nahodilé chyby měřených úhlů paralaktických, na chyby v zá-
kladnách a chyby jinéh<;l systematického vlivu nebere zřetele_
Srovnání přesností těchto typických způsobů pro hledanou délku
vede k zajímavým výsledkům, majídm základní dúležitost pro
výběr nejvhodnější metody pro každý praktický případ v terénu
se naskytnuvší. Jasné grafikony ve studii uvedené podají prakti-
kovi rychle orientaci prd jeho případ řešení, aby chyba výsledku
měření byla minimální. Také srovnání r.ůzných způsobů para-
laktického měření vzdáleností s hlediska Hospodárnosti a pokyny
pro organísaci práce při měření mají pro praxi význam. Jsou zde
shrnuty autorovy poznatky z praxe vlastní jakož i zkušenosti jiných
autorů. Vývody v této publikaci snesené budou vhodným vodít-
kem k dosažitelnému zpřesnění prací tohoto druhu.
Druhá studie je od prof. dra J. Kloboučka: Použití infra-

fotografie a barevné fotografie ve fotogrametrii.
, Autor se zabývá hlavně vlastnostmi infračervených paprsků,
i,nfrafotografií a podmínkami citlivých desek pro infrafotografoc
vání. Uvádí své zkušenosti s tímto způsobem pořizování snímku,
jakož i zkušenosti ciziny. Kritickyhodno~í jejich vhodnost dneš-
ního upotřebení pro některé 'Speciální potřeby, jako je pro sta-
tistické účely v polním a lesním hospodářství, geologii a j. V dal-
ším zkoumá účelnost barevné fotografie pro fotogrametrické
úkoly, srovnává ji s černobílou fotografií a nastiňuje dnešní stav
a možnost použití jejího ve fotogrametrii. Pojednání je cenným
a kritickým rozborem dnešního stavu nově vznikajících způsobů
pořizování snímků do metod fotogrametrických.

Třetím článkem Sborníku je pojednání Ing. Dr K. Kučery:
liansenovo protínání s měřickou kontrolou a s obecným kriteriem
přesnosti.
Práce má theoretické zaměření, které sleduje však praktické

cíle aje velmí hodnotným příspěvkem pro zpřesnění různých
prací mapovacích, ke kterému účelu bylo také studováno. Autor
hledá střední chyby v posici nově určovaných bodů, jak vyplynou
z chyb v měřených úhlech Hansenova problému. Svoji metodu
si vytyčuje vtipně na rozdíl od dosud publikovaných prací tak,
že považuje nejprve dva hledané' body P, Q, na nichž byly
měřeny úhly, za polohově neměnitelné a určuje z chyb úhlo\rých
posuny bodů A, B, jejichž poloha je v katastrální soustavě pevně
dána. K řešení polohových středních chyb těchto bodů použil
pomocné soustavy souřadné, jejíž jedna osa obsahuje určované
body P, Q. Tím převedl problém na vyhledání chyb při protínání
vpřed. Transformací bodů vyjádřených v pomocné soustavě
souřadné do soustavy katastrální vyjdou vztahy mezi souřadni-
cemi daných a hledaných bodů, které vedou jednoduchým způso-
bem k určení středních polohových chyb bodů hledaných P, Q.
Výsledné vzorce podrobuje kritické analysi, odvozuje z nich
konfigurace čtyř bodů, jež vedou k nepřesným určením nových
bodů a zjednodušuje vyvozené rovnice pro zvláštní tvary Hanse-
nova problému. Odvozené Kučerovy vzorce jsou cenné také tím,
že mají vlastnost snadného grafického vyjádření studovaných
otázek, z něhož se lze rychle, poučit o dosažitelné přesnosti vý-
sledků, případně vhodné volbě bodů. V práci jsou uveřejněny
diagramy, které vyznačují při střední chybě ± 2" v měření směru
a při vzdálenosti daných bodů AB = 1 km pro šest charakteris-
tických poloh jednoho hledaného bodu kotované isočáry střední
polohové chyby mpQ druhového nově voleného bodu v libo-
volné poloze; tyto diagr2my mohou právě dobře posloužit
k volbě výhodného rozložení nových bodů vzhledem k dané
dvojici A, B v terénu.

Poslední pojednání je od Ing. Dr. Ladislava J. Lukeše:
Deset let určování času a zeměpisných délek na českaslovenských
Laplaceov)ích bodech průchodním přístroJem v poledníku.
Autor před řešením vlastního thematu podává zajímavý a

velmi výstižný-výklad ometodě užívané pro určení rozdílů země-
pisných délek na Laplaceových bpdech, pokud nebyly zaveden~
ještě časové radiotele!p;afické signály a používalo se t~legrafick~
metody_ Na měření rozdílu délkového mezi Sněžkou a Dáblicenu,
provedeném roku 1889 Sterneckem a Kalmarem; ukazuje
a kriticky hodnotí nesčetné potíže theoretického i praktického
rázu, jež se tehdy 'stavěly v cestu přesnějšímu určení délky a lze
porovnáním jich s nynějšími pracemi tohoto druhu konstatovat
veliJi;ýpokrok v zjednodušeni a hlavně v zpřesnění problému.
Hlavním obsahem pojednáni je moderní měření délek na

Laplaceových bodech sítě našeho. státního ůzemí mezi lety 1943
až 1953 s použitím průchodního stroje v poledniku místa pozoro-
vání za současného použití dvou chronometrů, z níchž jeden je
hlavní a druhý pracovní. Volena k tomu metoda, při níž se pozo-
rují průchody časových hvězd meridiánem v kombinaci 8 dvoji-
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cemi cirkumpolárních hvězd v horní a dolní kulminaci, což umožní
přesné určení odchylky v azimutu a zjištění oprav k rektascensím
hvězd. Autor provádí kritický rozbor pozorovacího programu
na stanici, přihlížeje při tom k vhodnému výběru hvězd podle
jejich deklinace i hvězdné velikosti a podrobně popisuje všechny
fáze měřické operace s odůvodněním jejich účelnosti a zneškod-
něním různých zdrojů chybových, aby byla dosažena co největší
přesnost v určení času a zeměpisné délky.
Názorně ukázáno, jak byly získány vyrovnáním provedených'

měření korekce hlavních a pracovních hodin na Greenwich,
jakož i rozdíl časový obou užitých chronometrů platných pro
střední čas pozorovací noci To. Číselné tabulky 4 a 5 ilustrují
celý početní pochod vyrovnání. Zvláštní pozornost je věnována
kroucení pilíře a vlivu jeho na určení korekce časové, což je
doprovázeno číselnými tabulkami a grafy. Při zpracování výsledků
měření zeměpisných délek z časových radiotelegrafických signálů ,
ukázal se vlív systematické chyby těchto signálů, jak ukazuje
rozbor na tabulce 13. Pojednání je zakončeno metodou, jak byla
vypočtena definitivní ;zeměpisná délka a vyšetřením a rozborem
středních chyb vyrovnané korekce na Greenwich, vyrovnaného
chodu hodin, korekce na místní čas, chyby ve vedení hvězdy,

pro niž odvozen empiricky analytický vztah, vyjádřený též
grafem, dále střední chyby v odchylce azimutu, jakož i střední
chyby zeměpisné délky z jedné pozorovací noci i výsledné země-
pisné délky. Číselné výsledky středních chyb pro jednotlivé fáze
určování zeměpisných délek na Laplaceových bodech čs. základní
sítě svědčí o pečlivém, vědecky podloženém měření a obezřetném
zneškodňování všech zdrojů chybových, tak četných při přesných
pracích astronomických. Je potěšitelné, že přesnost těchto prací
snese srovnání s nejlepšími výsledky mezinárodní služby astro-
nomické, ba dokonce je někde předčí.
Jak je z předeslaného jasné, otiskl loňský Zeměměřický

sborník, druhý ve svém pořadí, velmi cenné práce, které založeny
na theoretické basi, přinášejí mnoho potřebného pro dnešní
měřickou praxi'a ukazují cestu, jak semusí theorievázat spotřebami
denní práce, aby činnost geodetova při řešení rozsáhlých státních
ůkolů stála na výši doby.
Redakci časopisu Zeměměřictví (nyní Geodetický a kartogra-

fický obzor) s Ústřední správou geodesie a kartografie, jakož
i vzácnému pochopení Státního nakladatelství technické litera-
tury náleží díky za to, že tyto význačné geodetické práce mohly
být publikovány. Fiala

Normativní hlídka
Revise, úprava, jednotné obstarávání a používání tisko-

pisů geodetické, topografické a kartografické služby
Dodatkem ke směrnicím Ústřední správy geodesie a karto-

grafie č. j. 243-6298/1954 ze dne 15. června 1954, o revisi, úpravě,
jednotném obstarávání a používání tiskopisů geodetické, topo-
grafické a kartografické služby, uveřejněným v Geodetickém
a kartografickém or>zoru, sv. 1/43, č. 1, uveřejňujeme níže
seznam těchto tiskopisů podle stavu koncem roku 1954. Podle
tohoto seznamu mají možnost všechny celostátní a oblastní
ústavy geodesie a kartografie, jakož i orgány pověřené prováděním
zeměměřických ůkonů včas uvážit potřebu tiskopisů vzhledem
ke svým plánovaným ůkolŮffi tak, aby do 20. června mohly být
soustředěny jejich požadavky' na tiskopisy a zajištěna jejich
plánovitá výroba a dodání v roce příštím ..

Seznam tiskopisů geodetické, topografické
a kartografické služby podle stavu

koncem roku 1954

Čís. tiskopisu I Název tiskopisu(sl. seznaI,1lU)

Výzkum:
Zápisník třísměrových skupin. (Laboratorní
jednotka směrová pro theodolit bez okuláro-
vého mikrometru)

2 Výpočet vývojové řady
3 Zkušební list invarových drátů
4 Určení citlivosti libe1y
5 Zkouška optického mikrometru a určeni

chyby runové

Měření základnová:
11 Zápisník délek měřených invarovým drátem.

(Délky jsou opraveny o korekci K1 z teploty
a o korekci K2 z provážení) - obal

12 Zápisník délek měřených invarovým drátem
(vložka)

13 Rozbor zák1adnového měření podle úseků
14. Provážení koncových bodů základny
15 Vybočení odečítacích značek ze směru zá-

kladny
16 Výpočet oprav Ks, KG,K7, výškového původu,

pro geodetickou základnu.

Astronomie: .
22 Příjem časových signálů
23 Chronografické srovnání hodin
24 Vyrovnání korekcí a chodů hodin
25 Zápisník měřených azimutů
26 Výpočet azimutu'
27 Určení zeměpisné šířky methodou Horrebow

-Talcottovou (Polní zápisník)
28 Výpočet zdánlivých míst hvězd
29 Výpočet zdánlivých míst hvězd interpolací

zA. P.

Čís. tiskopisu I
(sl. seznamu) N áz'ev tiskopisu

30 Určení zeměpisné šířky methodou Hor-
rebow-Talcottovou. (Výpočet)

31 UrČli~níčasu průchodním strojem nebo určení
šířky v 1. vertikálu. (Polní zápisník)

32 Určení zeměpisné šířky v I. vertikálu. (Čtení
chronografických pásek)

33 Výpočet sklonů pro určení šířky v 1. verti-
kálu nebo určení času průchodním strojem.

34 Určení šířky I. vertikálu. (Výpočet)
35 Určení času. (Čtení chronografických pásek)
36 Určení času průchodním strojem. (Výpočet

odchylky v azimutu)
37 Určení času průchodním strojem. (Výpočet

korekce hodin)
38 Určení zeměpisné šířky a délky cirkumzeni-

tálem. (Polní zápisník)
39 Výpočet zeměpisných souřadnic z měření

cirkumzenitálem - 1. část
40 Výpočet zeměpisných souřadnic z měření

cirkumzenitálem - 2. část
41 Výpočet přibližných hodnot cp,). a h z měření

cirkumzenitálem 1. způsob: jižní hvězda
v obou průchodech + severní hvězda'

42 Výpočet přibližných hodnot cp, A a h z měření
cirkumzenítálem. II. způsob: řešení Aguila-
rovo ze tří průchodů

43 Určení zeměpisné šířky methodou Stemec-
kovou (zápisník)

44 Určení zeměpisné šířky methodou Sternec-
kovou. (Výpočet)

45 Kartotéční lístek astronomicky určeného
bodu

Gravimetrie:
51 Místopis tíhového bodu
52 Místopis tíhového bodu řádu
53 Gravimetrický zápisník (obal)
54 Gravimetrický zápisník (vložka)
55 Sestavení tíhových rozdílů (obal)
56 Sestavení tíhových rozdílů (vložka)

Triangu1ace:
62 Rekognoskační záznam
63 Rozměry měřických staveb
64 Seznam stabilisovaných a signalisovaných

trigonometrických bodů
65 Zápisník měřených vodorovných směrů
66 Zápisník měřených výškových úhlů
67 Výpočet výšky trvalého signálu nad hlavním

kamenem
68 Výpočet závěrových, odchylek v trojúhel-

nících
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Cis. tiskopisu I
(sl. seznamu)

126·

127

Výpočet pravoúhlých souřadnic protinánim
vpřed
Výpočet pravoúhlých souřadnic protinánim
vpřed z orientovaných směrů
Výpočet jižniků, strany a směrových sou-
činitelů
Výpočet centračnich změn směrů
Výpis výsledků měřeni na stanovisku
Převod pravoúhlých rovinných souřadnic
x, y v polárni rovinné souřadnice R, D'
Výpočet změn směrů na přimou spojnici
Orientace směrů a výpočet členů / pro
vyrovnáni
Souřadnicové vyrovnáni jednoho trigono-
metrického bodu
Společné souřadnicové vyrovnáni dvou až tři
trigonometrických bodů
Společné souřadnicové vyrovnáni čtyř až
sedmi 'trig. bodů (obal)
Společné souřadnicové vyrovnáni čtyř až
.sedmi trig. bodů (vložka)
Maska k řešeni normálnich rovnic
Nomogram pro přibližné stanoveni chyb
Mx a My ve vyrovnaných souřadnicich
Výpočet p'ravoúhlých souřadnic z polárnich
prvků
Kniha výsledků triangulačnich praci
Zápisnik technické nivelace
Výpočet výškových rozdilů h ziskaných
trigonometricky
Výškový pořad získaný trigonometricky
Místopis trigonometrických bodů
Polni náčrt polohopisného zaměřeni trigo-
nometrického bodu
Seznam souřadnic trigonometrických bodů
Triangulačni údaje
Triangulačni údaje. (průsvitka)
Seznam souřadnic zhušťovacich bodů
Údaje o zhušťovacím bodu
Výpočet vyrovnaných hodnot součinitelů oe
a {J pro podobnostni transformaci
Seznam rovinných pravoúhlých souřadnic
Seznam zeměpisných souřadnic rp, }. a mer.
kon,:~~gacic pro rohy listů katastrálni mapy
v mentku 1; .
Výpočet pravoúhlých rovinných souřadnic
x, y čs. jedno trig. sítě ze zeměpisných sou-
řadnic rp, A interpolací
Výpočet zeměpisných souřadnic rp, }. z
pravoúhlých rovinných souřadnic x, y,
čs. jedno trig. sítě interpolací
Výpočet meridiánové konvergence C v bodech
Křovákovy souřadnicové soustavy
Výpočet přeměňovacích rovnic totožnosti
a odchylek Vy, V"
ZřÍZeni trigonometrického bodu - ozná-
mení držiteli
Zřízeni trigonometrického bodu - ozná-
meníMNV
Zřízení trigonometrického bodu - ozná-
mení ONV
Mistopis základniho trigonometrického bodu
Zápisník měřených vodorovných úhlů. (La-
boratorni jednotka úWová pro theodolit bez
oku!. mikrometru)
Výpočet a rozbor řad pozorování (grup) -
ubal
Výpočet a rozbor řad pozorováni (grup) -
vložka
Staniční vyrovnáni na základnim trigono-
metrickém bodu (obal)
Staniční vyrovnání na základnim trigono-
metrickém bodu (vložka)

Nivelace:
vývoj délky laťovéhometru (obal)
Vývoj délky laťového metru (vložka)
Místopis niveIačnich bodů (obal)
Místopis nivelačnich bodů (vložka)

Cís. tiskopisu I
(sl. seznamu)

Zápisník měřených převýšení (obal)
Zápisník měřených převýšeni (vložka)
Výpočet nivelačnich převýšeni (obal)
Výpočet nivelačnich převýšeni (vložka)
Výpočet nadmořských výšek bodů v po-
drobné nivelačni síti (obal)
Výpočet nadmořských výšek bodů v podrobné
nivelačni síti ..(vložka)
Výpočet orthometrické opravy Co a opravy V
z pořadového vyrovnání (obal)
Výpočet orthometrické opravy Co a opravy V
z pořadového vyrovnání (vložka)
Prvni výpočet orthometrických oprav nad-
mořských výšek (obal)
První výpočet orthometrických nadmořských
výšek (vložka)
Druhý výpočet orthometrických nadmoř-
ských výšek (obal)
. Druhý výpočet orthometrických nadmoř-
. ských výšek (vložka)
Výpočet prvků pro vyrovnávací přímku
a pro posouzení přesnosti
Technická zpráva
Seznam nivelačních údajů (orthometrické
nadmořské výšky) (obal)
Seznam nivelačních údajů (orthometrické
nadmořské výšky (vložka)
Vodočet
Soupis změn nivelačních bodů vyšetřených
v 19. . .. (obal)
Soupis změn nivelačnich bodů vyšetře-
ných v 19 (vložka)
Zřízeni nivelačních bodů - oznámení
MNV
Seznam osazených nivelačních značek
Titulní kartotékový lístek nivelačního bodu
Kartotéčni lístek jednotné nivelační sitě
Kartotéčni listek podrobné nivelačni sitě
Záznam o vydaných otiscích seznamů nive-
lačních údajů
Záznam o vydaných nivelačních údajích

Mapování:
Zápisník vodorovných směru, zenitových
vzdáleností, dálkoměrných úWů a délek
Obsah k zápisník1!-ve sloupd 182
Výpočet pravoúhlých souřadnic i výšek
protínáním vpřed
Výpočet pravoúhlých souřadnic i výšek pro-
tínáním zpět
Výpočet pravoúWých souřadnic i výšek
Han$enovým protínánim
Zápisník pro hromadné protínání vpřed
Výpočet pravoúhlých souřadnic i výšek
při hromadném protínání vpřed
Výpočet souřadnic v polygonovém pořadu
Výpočet nadmořských výšek v polygonovém
pořadu
Nomogram pro výpočet L1x a L1y v poly-
gonových pořadech (setinné dělení)
Nomogram pro výpočet L1x a L1y v poly-
gonových pořadech (šedesátinné děleni)
Výpočet souřadnic uzlového bodu.
Seznam souřadnic
Výpočet souřadnic bodů zaměřených mě-
řickou přimkou
Seznam polohových a výškových podkladů
Seznam názvů obcí a míst v mapovém
listu
Zápisník pro dvojnitkovou tacheometrii
Ta'Cheometrický zápisník .
Seznam bodů čiselného podkladu a stano-
visek
Výpočet výšek a souřadnic v tacheometrickém
pořadu
Vyrovnáni' výškového pořadu
Nomogramy pro mapováni v měř. 1:5000
(tři části)
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Cís. tisko"pisu I
(sl. seznamu)

212
213
214,
215
216
217

GeodetickÝ oh:tOOi
sv. 1/43 (1955) Č. 5

Přezkoušeni výškového měření
Záznam pro vyhodnocování stereop1anigra-
fem
VyrovnAnivýškových rozdílů a nadmořských
výšek
Místopis po1ygonových a jiných měřických
bodů
Výpočet'výměr skupin (obal)
Výpočet výměr skupin (vložka)
Výpočet parcel (dílů)
Srovnávací sestave'ni v označeni parcel
Zápisník měřených úhlů a vzdálenosti
.Výpočet pravoúhlých souřadnic dvojitým
strojem
Výpočet souřadnic bodů polygonových po-
rn~ ,
výpočet souřadnic' bodůměřických přimek
Zápisnik pro přesnou tacheometrii
Zápisník pro plošnou nivelaci. ,

Písemný operát katastrální:
Seznam názvů
Parcelní protokol (obal)
Parcelni protokol (vložka)
Pozemnostni arch (obal)
Pozemnostni arch (vložka)
Seznam pozemnostních archů (obal)
Seznam pozemnostních archů (vložka)
Rejstřík vlastníků (držitelů), uživatelů (obal)
Rejstřík vlastníků (držitelů), uživatelů (vložka)
Seznam domů (obal)
Seznam domů (vložka)
Výkaz úhrnných katastrálních hodnot (obal)
Výkaz úhrnných katastrálních hodnot (vložka)
Popis hranic
Svoláni katastřální komise
Vyhláška o úředním řízení
Vyzvání, aby se vlastník (aržitel), uživatel -
dostavili k řízení
Protokol o výsleOku šetření
Ohlašovací list (obal)
Ohlašovací list (vložka)
Výkaz změn (obal)
Výkaz změn (vložka)
Srovnávací sestavení parcel nebo jejich dílců
Výkaz o celkových' VÝměrách katastrálních
území k návrhu na změnu hnmic katastrálních
území
Srovnávací sestaveni v označení parcel ku
provedení změn kat. území
Srovnávací sestavení změněných pozem':
nostnkh archů
Kníhovní výpis
Seznam ohlašovacích listů
Výkaz výměr změněných parcel nebo jejich
dílů
Soupis listin pro zápis-záznam-změn v kata-
stráJních operátech
Záznam o potvrzování plánů'
Evidenči:ú arch
Snímek s mapy katastráli:ú
Geometrický (polohopisný) plán
Záznam o knihovních' usneseních

Reprodukce
Uvědomění o reprodukci map - objed, list
Přehled o stavu katastrální<;h a přfručních
katastrálních map, soupis výškových příložek
a zachovaných reprodukčJVch desek (obal)
Přehled {) stavu katastrálních a příručních
katastrálních map, soupis výškových pří-
ložek a zachovaných reprodukčních desek
(vložka)
Výkaz - Sestavení kat. map navržených k re-
produkci (obal)
Výkaz-Sestavení kat. map navržených
k reprodukci (vložka)
Průvodka ke katastrální mapě

Čís. tiskopisu I
.csI.seznamu)

358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368

Výkaz chyb
Přehled o výkazech chyb .
Návrh tiskového nákladu otisků katastráI. map
Seznam odevzdaných otisků .
Uvědomění ó"'zásobě prodejných otisků
Objednací lístek otisků mapových listů
Uvědomění o určení katastrálni mapy k re-
produkci .
Zádanka o zaslání katastrální mapy k re-
produkci •
Uvědomění o zachování tiskových desek
mapových listů

Vceňování a vtřiďování:
Zápisník o půdoznaleckém rozb. půdy (obal)
Zápisník o půdoznaleckém rozboru půdy
(vložka)
Přehled výměr vzdělávání II jakostních tříd
podle tratí
Úhrnné sestavení jakostních tříd
Dodatek k seznamu vzorkových ~ozemků
zemědělských -lesních (obal)
Dodatek k seznamu vzorkových pozemků
zemědělských - lesních (vI.)
Srovnávací sestavení kat. výtěžku podle

, dosavadního stavu a prozatímního nového
vtřídění
Sestavení jakostních tříd (obal) .
Sestavení jakostních tříd (vložka)
Výtěžkový list
List nových vzorkových pozemků

Dokumentace:
.Záznam části pozemkového katastru
Inventář I operátu josefinského katastru nebo
jiných katastrů
~nventář IV původních katastráI. map a p.
Inventář V elaborátů původního, nového,
reambulačního řízení (měření)
Inventář Vla) odhadních, vceňovadc)1 a
vtřiďovacích pomůcek a reklamačních spisů
a listin stabilního katastru
Inventář Vila) odhadních, vceňovacich
a vtřiďovacích pomůcek a reklamač. spisů
a listin revise pozemk. katastru
Inventář VIII částí pozemk. katastrů, které
nejsou zapsány v inventářích II, IV až
Vllb)
Kartotéka katastrálních území
Zásobník otisků katastrálních map
Seznam II vyřazených otisků katastráI. map
Výkaz příjmů a vydání prodejních '-Ínstrukcí
Deník
Kartotékový list základní
Kartotékový list odkazový
Místní katalog
Kniha darů
Seznam mapových přebytků
Seznam mapových pomůcek - .přírůstků

Jiné:
Úřední průkaz opravňující ke vstupu na cizí
nemovitosti
List dodací a stvrzenka
Záznam o zapůjčených částech pozemko-
vého katastru a pod.
Seznam geodetických přístrojů a pomůcek
Záznam o příjmu a vydání geodetických'
přístrojů a pomůcek (obal)
Záznam o příjmu' a vydání geodetických
'přístrojů'a pomůcek (vložka)
Seznam tiskopisů geodetické a kartografické
služby ,
Seznam kreslicího a snímkového papíru
a průsvltných hmot používaných při geo-
detických pracích .
Výkaz objednávek.
Výkaz katastrálních údajů
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