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J. Lenin a jeho prínos pre sovietsku kartografiu

Dňa 21. januára 1954 je tomu 30 rokov, kedy zomrel
Vladimír lljič Lenin, zakladatel komunistickej straný
a prvého socialistického štátu, velký -a milovaný vodca
pracujtícich celého sveta. Pred tricatimi rokmi vyhaslo
srdce človeka, ktorý stelesňoval v sebe celú ruskú re'colúciu,
ten, v ktorého hlave sa· zrodila, ten, čo ju pripravil, uskutočnil a zachránil. Lenin zomrel - jeho meno, jeho ideá,
jeho učenie žijú v mysliach a srdciach pracujúcich celého
sveta. Leninovo meno zneje pre robotnícku triedu a pracujúcich celého sveta ako plamenná výzva do nemilosrdného
boja proti utlačatelom a vykorisťovatelom za slobodný
a štástný život - za oslobodenie všetkých pracujúcich
od kapitalistického otroctva. Pod Leninovou zástavou
zvíťazil sovietsky lud nad kapitalistami v roku 1917 a pod
rovnakou zástavou dokončuje sovietsky lud budovanie
socialistickej ,spoločnosti a kráča vpred - ku komunizmu.
Pod touto "zástavou rozvijame socialistickú výstavbu
našej vlasti, ,v ktorej dosiahli sme prenikavé úspechy
a úspešne splnili sme prvú Gottwaldovú piit'ročnicu.
Leninov génius osvetlil všetkému ludstvu cestu boja za
víťazstvo komunizmu. Jeho učenie rozvinul a pozdvihol
pókračovatel jeho diela velký Stalin, pod ktorého menom
bol uskutočňovaný leninský odkaz - výstavba socializmu
a komunizmu. J. V.. Stalin ako verný spolubojovník
Lenina tvorivo rozvijal marxizmus v nových historických
podmienkach a pokračujúc v Leninovom diele, priviedol
sovietsky lud k svetode.finnému víťazstvu
socializmu
v sovietskej krajine. Stalinovo nesmrtelné meno stalo sa
zástavou pracujúcich celého sveta v boji za mier, demokradu a socializmus, za jasnú budúcnosť národov.
Leninova činnost' mala vplyv aj na každé odvetvie
vedy a praxe, ktoré obohatil vefkými myšlienkami. Mala
nesmierny význam a vplyv aj na vznik a úspešný rozvoj
sovietskej kartografie a právom sa mu pripisuje, že je
zakladatelom a organz'zátorom sovietskej kartografie.
Sovietska kartografia vytvárala sa v prvých dňoch
Vetkej októbrovej socialistickej revolúcie. Ešte v čase
vzniku Červenej armády v štábe petrohradskej pracovnej
komuny bola organizovaná topografická časť s úlohou
zaopatriť obrancov revolúcie mapami. V týchto historických
revolučných dňoch hovorilo sa o využití starej predrevolučnejkartografie a o vytvorení novej - sovietskej karto- gréifie. Potreby kartografie boly velké a dopyt po geografic~ých, 'politických a hospodárskych mapách bol nesmierny,tak so strany obrancov revolúcie, štátnych úradov
ako i samotného obyvatelstva. Preto spolu s ohromnými
úlohamipostavenými stranou pred národné hospodárstvo
bola jasne a podrobne vytýčená línia rozvoja sovietskej
kartografie. Tu podla Leninových pokynov a riešenia
Rady ludových kotnisárov (Sovnarkoma) a Vyššej rady
národného hospodárstva (VSNCH) organizovaly sa v róznych sektoroch hospodárstva komisie a výpravy, ktorých
cielom bolo štúdium a využitie produktívnych sít sovietskej
vlasti. Boly to: geologické výpravy, hydro technické výskumy, výskumy nových ciest rozličných druhov dopravy,
vedecko-výskumné výpravy a pod. Týmto všetkým bolo
treba geografické a špeciálne mapy a mnohým z nich bolo

treba vyhotovit' nové topografické a iné mapy. Preto široko
boly rozvinuté práce pre sostavenie a sostrojenie geologickej mapy, ktorej plán sostavenia bol schválený roku
1918 Radou ludových komisárov za predsedníctva V. I.
Lenina. Dalej Polnohospodársky ludový komisariát (Narkomzem) postavil pre kartografiu úlohu vyplývajúcu
z novej organizácie poľnohospodárstva. Podobne boly
postavené velké hydrogeografické práce na moriach
Vojensko-námorným lodstvom.
V spolupráci s plánom vedecko-technických prác a s uskutotnením nacionalizácie zeme, boly postavené dve požiadavky, ktoré ,naly priamy vplyv na rozvoj sovietskej
kartografie. SÚ to: organizácia a sjedotenie geodetických
prác a práca Geodetickej komisie pri Akadémii naúk.
Otázka sjednotenia geodetických prác v štáte a utvorenia
jedného geodeticko-kartografického centra bola poprve so
všetkou presnost'ou a jasnost'ou postavená V. f. Leninom.
Úloha Geodetickej komisie pri Akadémii naúk spočívala
'00 výskumných cestách a v sosbieraní a sjednotení všetkých
hlavných geodetických meračských prác s takým výsledkom, aby tento materiál mohol slúžit' pre sostrojenie
súčasnej mapy všetkých oblasti Ruska. I táto úloha pre
komisiu bola navrhnutá V. I. Leninom a naviac predložil
vedeniu Rady luďových komisárov návrh dekrétu o organizácií a otázke sjednotenia geodetických a topografických
prác. Dekrét bol schválený a podpísaný 23. marca 1919
a bola v ňom podrobne vyjadrená "úloha a funkcia nového
štátneho orgánu Vyššieho geodetického úradu (VGU)
a taktiež vyriešený jeho vzájomný pomer k iným štátnym
orgánom. V. I. Lenťn jasne predvídal, že pre podchytenie
a rozvinutie produktívnych sít vlasti a jednotlivých oblastí
je treba mapy. Tak v samom vyvrcholení občianskej vojny
bol Leninom založený orgán, ktorý bol počiatkom geodetickej a kartografickej služby v Sovietskom svaze.
Geniálna prezieravost' V. I. Lenina, jeho ocenenie
dOležitosti geodetických a kartografických prác pre vlasť
idúcu k, socializmu prejavovala sa v mnohých jeho opaireniach, ktoré musely byť realizované. Lenin osobne zaujímal
sa o prácu Vyššieho geodetického úradu a p01náhal mu
riešit' mnohé t'ažké otázky o mapách. Práce '00 VGÚ
pokladal za tak vážne, že chcel mu neodkladne dal' kádre
z Červenej aT1nády. S jeho iniciatívy dekrétom z 2. februára 1921 sovietska vláda vyhlásila mobilizáciu špecialistov geodetov pre vykonávanie topograficko-geodetických
prác v RSFSR. A tak VGÚ pomocou V. I. Lenina už
v prvom roku svojej existencie shromaždil nevyhnutné
mapy, výrobné prostriedky, otvoril stredné technické školy,
zriadil geodetické fakulty a organizoval a prevádzal prvé
opatrenia pre mapovanie vlasti.
Mapy, ktoré boly vydané pred Vefkou októbrovou
socialistickou revolúciou nemohly vyhovoval' novým potrebám sovietskeho zriadenia, pretože neboly v nich
zobrazené zásady organizácie Sovietskeho štátu, jeho
federatívne zriadenie a administratívne rozdelenie. Preto
V. I. Lenin postavil pred sovietskych kartografov úlohy:
vyhotovil' a vydat' geografickú mapu RSFSR, vyhotovil'
školský a naučný atlas sveta, sostrojiť špeciálne mapy pre
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Jednotlivé odvetvia a nakoniec pracovať nad kartogramami, kartodiagram~mi a pod. Vyhotovenie a vydanie
prvej mapy Sovietského štátu určil Lenin na rok 1920 /!'udovému komisariátu vnútorných vecí (NKVD) preto, lebo
administratívno-politické rozdelenie štátu podliehalo vtedy
podstatným a značným zmenám a tieto boly sústredené
v tomto komisariáte. Táto úloha bola dovršená v decembri
roku 1920 sostrojením a vydaním schématz'ckých máp
RSFSR a to: Europskej časti v mierke 1: 10 000 000
a Azijskej časti 1:30 000 000 a bol na nich zachytený
stav z 10. dec. 1920. Mapy vyšly v 10000 exemplároch
a v dvoch vydaniach. Prvé vydanie roku 1920, v ktorom geografická siet', sídliská, železnice
hranice boly
tlačené v jednej (čiernej) farbe. Druhé vydanie v januári 1921 bolo už vytlačené vo viacfarebnom prevedení. Toto schématické vydanie prvých máp nebolo definitívne a bolo len prípravou pre novú geografic~ú
mapu RSFSR,
ktorej sostrojenie a vydanie bolo uskutočnené pod priamym vedením V. I. Lenina. Mapa bola
vydaná roku 1921 v mierke 1: 3000000
s názvom:
"Administratívna mapa RSFSR,
europská čast'" a sostavená v kartografickom oddelení Sboru vojenských
topografov. Vytlačená bola na štyroch listoch v troch
farbách. Význam mapy bol velký a nakolko bola sostavená
podla najnovšieho stavu hraníc, s novým názvoslovím
sídlisk, slúžila ako základ pre vydania administratívnych
máp po dlhé roky. Druhé vydanie tejto mapy bolo vykonané
Státnym kartografickým ústavom v Petrohrade v umelecky
úpravenom prevedení.
Historické smernice V. I. Lenina o vydání administratívno-politických mdp maly ohromný význam pre kartografiu. Príklady vzaté z oblasti vydaniaprvých
máp
Sovietskeho štátu ukázaly, že mapa je vážny dokument
a jej sostrojenie a vydanie treba vykonat' s velkou starostlivosťou a vedeckou prísnost'ou, nakolko týka sa veci, ktoré
majú velký politický význam.
Geografické mapy a atlasy zaujímaly v práci V. 1.
Lenina dOležité miesto. O tom píše i L. A. Fotieva, sekretár
Rady ludových komisárov (moskovská Pravda 22. apríla
1940) v článku: "Kabinet V. 1. Lenina v Kremli". Píše
"Nie velký stál u dverí hlavnej chodby je celý pokrytý
atlasami a mapami. V spodnej polič ke jednej z knižničných
skríň v celej sú ulože1zé mapy ... ".
Lenin bol iniciát()rom sostrojenia zemepťsných a naučných
atlasov. Už roku 1920 postavil pred sovietskych kartografov úlohu vydat' atlas podobný knihe "Ruské železnice"
(Že1eznyje dorogi Rossii) vydanú Kartografickým ústavom
v Petrohrade roku 1918.
.
V liste z 10. aug. 1920 Lenin dáva Státnemu kartografickému ústavu pokyny pre vydanie atlasu v knižnej
forme, malého formátu. Mapy tlačené po oboch stranách
(podla možnosti bez zahyňania listov) musia znázorňovat'
nové hranice Gubernie (administratívna jednotka predrevolučného Ruska), všetky· okresné cesty, železnice so
znázornenímkaždej
stanice a nové štátne hranice. Ďalej
Lenin podčiarkol, čo zvlášť treba znázorniť v oblastiach
a územiaéh bývalého cárskeho Ruska, navrhol vyhotoviť
niekolko historických máp s naznačením frontovej línie
občianskej vojny v ráznych obdobiach rokov 1917 až 1920.
V dalšom liste z 20. aug. 1920 tomuto Ústavu Lenin
pripomína viesť nevyhnutne práce pre atlas viičšej dákladnosti, čo neobíde sa bez velmi presného shromáždovama
zpráv z ludových komisariatov.

a
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Tieto Leninové listy maly obrovský význam a boly
dáležitými a podstatnými metodickými smernicami pre
sovietskych kartografovo
Zvláštnej pozornosti zasluhuje si Leninov návrh na nový
úplný atlas, v ktorom by boly zahrnuté všetky národné
republiky a autonomné oblasti s historickými mapami.
Podla týchto pokynov bol sostavený atlas. Odhlíadnuc od
'oho, že pokusný exemplár bol vyhotovený za niekolko
mesiacov a predložený Leninovi na schválenie, bol ešte
celkom neuspokojivý. Lenin podrobil tento atlas kritike,
ktorú v líste z 24. apríla 1921 poslal Státnemu kartografickému ústavu v Petrohrade. V tomto líste mimoriadne
ostro kritizoval ignorovanie politt"cko-administratívne rozdelenie sovietskych republik, ukázal na vynechanie celej
rady utvorených národných republík a autonomných
oblastí. Hranice "týchto musia byt' zvlášť znázornené"
píše Lenin "a nie je to vo viičšine prípadov: Ukrajina,
Bielorusko, všetky kaukazké republiky...
a ďalej ...
nie je úplná ani Tatarská republika, ani Baškírska. Musia
byť úplné a znázornené tiež všetky autonomné oblasti".
Lenin požadoval, aby v sovietskom atlase našiel úplný
odraz štátneho federatívneho zriadenia, ako základ sovietskeho zriadenia, preto atlas musí toto úplne azretelne
ukázať. Lenin dalej v líste píše a zvlášť podčiarkol "Neúplný atlas nestojí nič a pokusný exemplár, ktorý ste mi predložili do neslušnosti je neúplný". Ďalej Lenin požadoval pripojiť k tomuto atlasu historické mapy so zakreslením frontovej
línie podla historických dát (napr.: V. 1918, V-VI. 1919,
XI-XII.
1919, 1. až XII. 1920), mapu s plánom elektrifikácie, dalej oddeliť na mape železnice dokončené a rozostavené, dat' na rube alebo na podložke strán zprávu o tom,
kedy boly schválené hranice a pod. Lenin velmi žiadal
d8kladné sbieranie a zpracovanie m::tteriálu vysokej kartografickej techniky. Keby táto požiadavka nebola splnená,
poukazujz na nedbalý a nezodpovedný pomer, ktorý sa
prejavuje u sostavitelov atlasu; nevynecháva pritom i konkrétne omyly a chyby kartografického charakteru (nepravidelnosť a nesprávne číslovanie, chyby v hranicťach
a pod.).

I tento list Lenina bol priamym dokumentom metodického a politického charakteru, ktorý uk:ízal sovietskym
kartografom smernice, podfa ktorých m2jú pracovat'.
Významné sú i pokyny zásadného charakteru, ktoré
dal Lenin pri sostavovaní školského atlasu, kde Lenin
spočítal všetko, čo musí tento sovietsky školský atlas
obsahovať. V celkovom odrazení mieru v politických
a hospodárskych mapách musí sa v ňom odzrkadliť i kapitalistický svet, epocha imperialízmu, protiklad dvoch
systémov systému zahnivajúceho a umierajúceho
kapitalizmu - imperializmu a systému rastúceho socialistického zriadenia. Tieto pokyny svedčia tiež o tom,
že· Lenin považoval potrebné vydat' atlas zahrňujúQ'
prvky fyzickej, hospodárskej a politickej geografie, t. j.,
aby sovietsky atlas predstavoval úplný systém máp.
Vydanie takéhoto atlasu sa Lenin nedožil. Sovžetskí
kartografovia neustúpili z cesty, ktorú im vytýtil V. I.
Lenin a vydali Velký sovietsky atlas sveta,.!tkJrý dáva
všestranný obraz dvoch protikladných svetov: umierajúceho
kapitalizmu a rastúceho socializmu. At/9"'~ dO/ežitým
dielom vedeckým a vydavatelskjm a po jeho vzore naši
kartografovia sostavili a vydali Malý politický atlas sveta
koncem roku 1952.
~.
Všetky smernice Lenťnove metodického a politického
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charakteru určily cestu ďalšieho rozvZjama sovietskej
Takto kartografia v SSSR z remesla stala sa vedou
kartografie podloženú' marxisticko-vedeckým základom
a produkcia kartografická vyrástla v dostojnú vetvu
socialistického priemyslu.
a predstavovály ideovú vedeckú osnovu kartografickej
činnosti v sovietskej krajine. Za roky sovietskej vlasti vyVzhladom na obsah a vonkajšiu úpravu sovietske mapy
sú všeobecne na vysokom stupni. Majú priaznivú čitate!konaly sa obrovské práce pre rozvinutie kartografie. Tieto
nost', pravidelnosť a dávajú možnost' podrobnej charakúspechy zvlášť boly viditelné v podmienkach Velkej
teristiky krajiny. Bolo to dosiahnuté na základe dobrej
v1asteneckejvojny národov Sovietskeho SVo,zu od nemeckofašistických okupantovo Sovietskí kartografovia úspešne organizácie a výskumnej práce sovietskych kartografov,
splnilipožadované potreby frontu, obrany vlasti, Červenej geodetov a fotogrametrov, ktori vytvorili novú metodiku
armády, škOl, úradov a obyvatelstva. Požiadavky to neboly spracovania máp a nový systém označenia. Ako základ
malé. Stačí, keď sa pozrieme len na niektoré výsledky.
nového systému smluvných značiek bolo prijaté: jednoKartografický priemysel v roku 1941 vytlačil pre front
duchi a výrazná kresba smluvných značiek, výrazné
38 miliónov kusov topografických máp a velkého počtu
oddelenie hlavných objektov, sladenie kresby a popisu,
široké využitie farieb a primeraná klasi.fikácia smluvných
máp celografických a politických. Roku 1942 bolo vytlačené 62 listov Štátnej mapy SSSR (l: 1000000),
značiek. Základná tendencia sovietskej kartografie je
zvo'čšovanie meritka, zvo'čšovanie. presnosti, obohacovanie
820 topogrdfických máp.s nákladom vyše 4 miliónyexemplárov preČervenú armádu a Vojensko-námorné lodstvo,
olnhu a zvláštnosti, ktoré žiada súčasný stav rozvoja
asi '1,5 milióna exemplárov politicko-administrativnych
národného hospodárstva socialistického Jtát~.
máp a mnoho iných.' Pri týchto výsledkoch vieme i to,
Pre nás nemo Je byt' krajšej a čestnejšej ulohy ako bral'
za akfch podmienok museli sovietski kartografovia tieto si vzor a učit' sa od Lenina a Stalina, od $ovietskych [udí
na každom úseku nášho hospodárstva, brat' si vzor a príklad
práce vykonávať. Splnili to pretO, že bol tu uved}melý,
organizovaný kolektiv, bohatý na velký počet príkladov - sovietskej pokrokovej vedy, ktorá je nerozlutne spojená
nadšenia a obetqvej práce, kolektív, ktorý sa riadil smerniso skúsenost'cunia praxou komunistického budovania a ktorá
cami vytýčenými V. 1. Leninom a jeho pokračovatelom
rok od roka prispieva stále vo';ším podielom k rozvoju
J. V. Stalinom. Tieto velké úlohy splnili aj preto, že boli výrobných síl sovietskej vlasti. I príklad sovietskej kartostrhnutí prikladným nadšením ČA a Vojensko-námorným
grafie, ktJrá slúži k pokojnému, mierovému budovaniu,
lodstvom a títo nevyhnutne potrebovali mapy pre bojovú ktorá slúži k rozvoju národného hospodárstva, kultúry
činnosťa politické práce k úplnej porážke fášizmu. A splnili a ve:1y a posilňuje obranu vlasti musí viac ako doteraz
ich tiež preto,že práce prevádzali za velkej pomoci strany
nachádzat'uplatnenie v našej práci.
Lenina a Stalina a vlády.
Ing. Ondrej Michalčák

Mezinárodní uspořádání listů map malých měřítek
Ing. František Štorkán

526.891

Význam mezinárodního uspořádání mapových listů pro vědecko-technickou a budovatelskou spolupráci ČSR se zeměmi
lidovédemokracie a SSSR. - Mezinárodníuspořádání listů map 1 : 1000000. - Klad listů map měřítek 1: 500000,
1 : 200000, 1 : 100000, 1 : 50000 a 1 : 25000. - Sekč.1Jírámy topografických map. (Redakci došlo 7. 1. 1953.)

Mezinárodní politické změny, které se udály po skončenívítěznéVlastenecké války vedené Sovětským svazem
proti německým fašistickým okupantům - představitelům světového imperialismu v tehdejší Evropě, začlenilynaší vlast;definitivně do tábora míru a pokroku.
Náš vítězný únor pak dotvrdil tuto skutečnost a spojil
naši vlast v jeden nerozborný celek se zeměmi lidové
demokraciea se Sovětským svazem.
Toto zapojení naší vlasti do velikého souručenství
zemibOjujícíchza mír se odráží ve všech hospodářských
sektorechnašehoživota a nemůže zůstat bez odezvy ani
na poli geodesiea kartografie.
Vzájemné vztahymezi národy tábora míru a pokroku
budujícími vesyých zemích socialismus si nutně vyžadují, aby také geodetick~základy těchto zemí byly určovány jednotně ze šmího hlediska a tak, aby veliká díla
lidského ducha v zemích lidové demokracie měla jeden
spoletný základ budovaný na nejnovějších výsledcích
vědeckého bádání nejpokrokovější sovětské geodesie a
kartografie.
Výsledky sovětské vědy, která má ty nejlepší předpoklady a možnosti a která dala světu mnoho vynikajících
jedinců, jsou dávány celému pokrokovému lidstvu k dis-

posici k dalšímu využití a k dalšímu zdokonalování. Na
poli geodesie a kartografie jsou pro nás nejdůležitější
vědecká poznání sovětského vědce prof. F. N. Krasovského stále prohlubovaná řadou dalších učenců Sovětského svazu. Stanovení nejpřijatelnějších rozměrů a tvaru
naší planety prof. F. N. Krasovským je důležitý a velmi
významný krok vpřed pro stanovení referenčního elipsoidu nejen u nás, ale i ve všech zemích tábora pokroku a
mírového budování.
Je na nás, abychom i my, poznavše výsledky pokrokové
sovětské vědy, revidovali naše geodetické základy a
v souvislosti s tím i zobrazovací systémy a souřadnicové
soustavy, které svým způsobem dosluhujía stávají se
brzdou v dalším vývoji naší geodesie a kartografie, která
teprve ve spojem s výsledky geodesie a kartografie všech
okolních lidově demokratických států může plně přispívat svou hřivnou k dalším vědeckým poznáním o tvaru
a rozměrech Země.
(
.
Musí nám být všem jasné, že zobrazovací systémy
a souřadnicové soustavy, vytvářené a zaváděné u nás
v době feudalismu a kapitalismu a vyhovující kapitalistickému řádu v době rozporů uměle vytvářených
imperialisty mezi národy ,a státy, nemohou vyhovQvat
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již poměrům, kdy dělnická třída všech lidově demokratických zemí vytváří předpoklady k nejtěsnější spolupráci na poli vědy a techniky mezi národy. Jedním předpokladem úspěšné spolupráce mezi národy jsou společné
všemí uznávané geodetické základy, jednotné zobrazovací systémy, souřadnicové soustavy a jednotné uspořádáni mapových listů. Společná základna pokrokových
zobrazovacích systémů a souřadnicových soustav, vyhovující všem státům a světadílům, byla vybudována pokrokovými geodety už v devadesátých letech minulého
století.
V následujících odstavcích seznámíme čtenáře podrobněji se zásadami mezinárodně přijatými a čún dále tím

sk)'rmí čísly počínaje od 183° poledníka jako počátku
a na čtyřstupňové (4°) vrstvy označené počínaje od
rovníka na s.ever velkými písmeny latinské abecedy.
Podobně jako se stávaly pro světové zobrazení mezinárodně uznávanými mapy v měřítku 1: 1 000 000,
staly se mezinárodně uznanými i. rozděleIlí, rozměry
a klad mapových listů.
V tomto uspořádání je provedena i Státní mapa SSSR
a mnoho dalších států ji přijalo za základ všech map
budovaných na svém území (viz prof. Bohm: Matematická kartografie, II. díl - 1951).
Souhrnu lichoběžníků omezených sousedními rovnoběžkami po 4° říkáme vrstva. Vrstvy se označují počí-

více používanými, pokud se týče uspořádání
malých měřítek.

naje od rovníka k pólům písmenami velké abecedy v tomto pořádku:

listů map

Mezinárodní uspořádání listů map měřítka
1 : 1000000.

G, H, I,

J, K, L,

A,

B, C, D, E, F,

(1)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

M,

Pokládáme za velmi užitečné se7.námit naše čtenáře
s učebnicí Ja. A. Šuvalova:
Qsnovy topografii (Moskva 1951), určené pro posluchače geografických fakult
pedagogických institutů.
Na str. 57 (a další) najdeme v knize pojednání o mezinárodnún kladu listů mapy světa měřítka 1 : 1 000 000
a o uspořádání mapových listů jiných měřítek. *)
Rozměry a klad listů mapy světa (obr. 1) byly stanoveny tak, že povrch zeměkoule byl rozdělen jednak
na 60 šestistupňových (6°) sloupců, poznačených arab*) Již na 5. mezinárodním geografickém kongresu, konaném
v Bernu r. lR91, bylo přijato ustanovení o jednotném uspořádání map povrchu zeměkoule v měřítku I : I 000 000. Pravidla rro jednotné sestavení těchto map. byla vypracována na
Londýnské mezinárodní geografické konferenci v roce 1909.
Na Pařížské mezinárodní geografické konferenci v roce 1913
byla potom tato plavidla částečně pozměněna a doplněna.

N, O, P, Q, R, S, T, U, V.
(13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) Pořadové číslo písmene v abecedě je číslem vrstvy počítáno
od rovníka. Vrstva označená písmenem V je poslední
a má pořadové číslo 22. Poslední rovnoběžka, která odděluje tuto vrstvu od pólového vrchliku je 88°. Tento
vrchlik je označen posledním písmenem"
abecedě (Z).
Souhrnu lichoběžníků ležících mezí ohraničujícími
poledníky říkáme sloupec (pás).
Sloupce se označují .arabskými čísly 1, 2, 3, 4,
5 a t. d. a počítají se od poledníku 180 ve směru
proti chodu ručiček na hodinách, t. j. od západu na východ. Tún způsobem je od poledníka 180° k nulovému
poledníku 30 sloupců a od nulového polední.ka na východ k poledníku 180° ještě jednou 30 sloupců, dohromady 60 sloupců.
"'Polohu "kteréhokoli lichoběžníka .mapy měřítka
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= 3°. Tudíž každý lichoběžník mapy měřítka
1 : 1 000 000 se dělí na čtyří lichoběžníky mapy měřítka 1 : 500 000. Tyto se označují počátečními písmenami velké abecedy zleva do prava a od shora dolů
(obr. 2).
Nomenklatura lichoběžníka mapy měřítka 1 : 500000
sestává ze třech znaků: prvý a druhý označuje nomenklaturu lichoběžníka mapy měřítka 1: 1 000 000 a
třetí je písmeno lichoběžníka mapy měřítka 1 : 500 000.
Dejme tomu, že nomenklatura lichoběžníka mapy měřítka 1 : 500 000 byla vyjádřena tímto způsobem:
M-36-D.
M - vrstva lichoběžníků mapy měřítka 1 : 1 000 000,
36 - sloupec tohoto lichoběžníka a
D - písmeno lichoběžníka mapy měřítka 1 : 500 000.
Je patrno, že k nomenklatuře lichoběžníka mapy měřítka 1 : 500 000 lze najít zeměpisné souřadnice vrcholů
tohoto lichoběžníka a naopak.
Nechť nomenk1atura
lichoběžníka
mapy měřítka
I : 500000 je N - 40 - C. Je třeba najít zeměpisné
souřadnice vrcholů tohoto lichoběžníka.
Nejdříve najdeme zeměpisné souřadnice vrcholů lichoběžníka mapy miliontinového měřítka, jehož nomenklatura je N - 40.
Jsou to: qJl = 52°, qJ2 = 56°, AI = 54° a ~ = 60°.
Potom podle náčrtu (obr. 3) si lehko spočítáme, že
zeměpisné souřadnice vrcholů lichoběžníka mapy měřítka 1 : 500 000 s nomenklaturou N - 40 - C jsou
tyto:
qJl = 52°,
qJ2 = 54°,
AI = 54°, a .1.2 = 57°.
!1A

I : I 000 000 určuje písmeno vrstvy a číslo sloupce,
v nichž tento lichoběžník leží. Na př. na obr. I vyšrafovaný lichoběžník má oinačení neboli nomenklaturu:

E-34.
Jestliže je známo označení lichoběžníka mapy měřítka i : I 000 000, lze stanovit zeměpisné souřadnice
určující tento lichoběžník.
Dejme tomu, že se mají určit zeměpisné souřadnice
vrcholů' lichoběžníka
mapy měřítka
1: 1 000 000,
jestliže, v nomenklatuře je označena K - 32.
Písmeno K v latinské abecedě má pořadí 11 a podle
toho:
qJ2 = 4° X 11 = 44°,
qJl = 44° - 4° = 40°.
32. sloupec leží od nulového poledníku na východ
a podle toho:
~ = 6° X (32 - 30) = 12°, AI = 12° - 6° = 6°.
O,pačně: máme najít nomenklaturu lichóběžníka mapy
měřítka 1 : 1 000 000, když jsou dány zeměpisné souřadnice jeho vrcholů:
.
CPI = 44°,· qJ2 = 48°,
AI = 18°,
a .1.2 = 24°.
K stanovení pořadového čísla písmene vrstvy dělíme
zeměpisnou šířku qJ2 = 48° severní strany lichoběžníka
čtyřmi stupni (4°) a dostaneme 12. Dvanáctým písmenem
latinské abecedy je písmeno L.
Máme-li najít číslo sloupce lichoběžníka, dělíme zeměpisnou délku východní strany tohoto lichoběžníka
~ = 24° šesti stupni (6°) a dostaneme 4. Tato cifra
udává číslo sloupce počítaje od nulového poledníka
Greenwiche-ského. Císlo tohoto sloupce od poledníku
180° bude 30
4 --.:.34. Nomenklatura
lichoběžníka
shora uvedených z~ěpisných
souřadnic vrcholů je
tudíž: L - 34.
Před písmeno vrstvy píše se někdy písmeno té polokoule, v níž je lichoběžník. Severní polokoule se označujepísmenem N (Nord) á jižní písmenem S (Sud).
Nomenklatura NE - 33 značí, že lichoběžník leží na
severní polokouli, vrstva E, sloupec 33.

+

Uspořádáni listů map měřítek 1 : 500 000,
1 : 200000, 1 : 100000, 1 : 50 000 a 1 : 25 000.
V další části tohoto pojednání se zmíníme Q uspořádání
listů map dalších měřítek. Je vtipně vyvozováno z mezinárodního uspořádání map měřítka 1 : 1 000 000, které
slouží za podklad pro rozdělení na další mnoholistové
mapy 1 : 500000, 1 : 200 000 a 1 : 100000.
Pro listy mapy měřítka 1 : 500 000 (generální mapa
SSSR) jsou stanoveny rozměry tak, že !1qJ = 2° a
Obr. 3.

LI>'

II

tr

Obr. 2. Klad listů map mlfitka

1 : 500 000.

Určení zeměpisných souřadnic vrcholů lichoběžníka
mapy měřítka 1: 5QO 000 podle nomenklatury.

Zeměpisné souřadnice vrcholů lichoběžníka mapy měřítka 1 : 500 000 jsou: qJl = 50°, qJ2 = 52°, AI = 30° a
.1.2 = 33°,
.
Je třeba určit přímo nomenk1aturu tohoto lichoběžníka.
V první řadě stanovíme nomenk1aturu lichoběžníka
mapy měřítka 1 : 1 000 000, v jehož mezích je daný
lichoběžník mapy 1 : 500 000. Za tím účelem dělíme zeměpisnou šířku severní strany daného lichoběžníka qJ2
čtyřmi stupni (4°). Vyjde-li dělení beze zbytku, je podíl
pořadovým číslem pismene vrstvy lichoběžníka mapy
měřítka 1 : 1000000. Jestliže se při dělení qJa čtyřmi
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stupni (4°) objeví.zbytek, tu pořadovým číslem písmene
vrstvy bude podíl ,zvětšený o jednotku (1).
V našem příkladě podíl S2° : 4° = 13, a podle toho
písmeno vrstvy bude M. K stanovení čísla sloupce

,

třetí - je číslem lichoběžníka mapy měřítka 1 : 200 000.
Např.:L-36-XX.
Listy mapy měřítka 1: 100000 mají f!.qy = 20' a
f!.A. = 30'. Lichoběžník mapy měřítka 1: 1 000 000

,

1
20 , 13
20

2

3

4

5

0

Obr. 4. Stanovení nomenklatury lichoběžníka mapy měřítka _,1 : 500 000 ze zeměpisných souřadnic jeho vrcholů.
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20'

96

97

.

109

108
120

20' 121

132

20' 133
dělíme ~ šesti stupni (6°). Při dělení beze
zbytku přidáme k podílu 30 a dostaneme
30'
číslo sloupce. Jestliže při dělení dostaneme
zbytek, tu k podílu přidáme jednotku a potom 30. V našem přkladě 33° dělíme 6°.
Dostaneme podíl S a zbytek 3. Podle toho
číslo sloupce je S + 1 -+- 30 '= 36 a daný lichoběžník
mapy měřítka 1: SOO000 leží v lichoběžníku mapy
měřítka 1 : 1 000 000 označené M - 36.
Podle obr. 4 se již snadno stanoví, že daný lichoběžník mapy 1 : SOO000 je označen písmenem A a podle
toho jeho nomenklatura bude

144

M-36-A.

30' 30' 30' 30' 30' 3D' 30' 30' 30' 30' J(j
.1>'=6l11

obsahuje 144 lichoběžníků map měřítka- 1-: 100000.
Označují se arabskými, t. j. obyčejnými číslicemi, a to
zleva doprava, shora dolů (obr. 6).
Jejich nomenklatura má tři znaky: prvé dva znaky jsou
nomenklaturou lichoběžníka mapy měřítka 1: 1 000 000
a třetí znak představuje číslo lichoběžníka mapy měřítka
1 : 100 000.

Listy mapy měřítka 1 : 200 000 mají f!.qy = 40' a
f!.A. = 1°. Každý lichoběžnik mapy měřítka 1 : 1000000
obsahuje 36 lichoběžníků map měřítka 1: 200 000
(obr. 5). Označují se římskými číslicemi zleva doprava,
odshora dolů.

.
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XXV XXVI XXVII XXVIII XXIX XXX
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1°

,

1°

1°

1° 1°

~>..= 6·

1°

Obr. 5. Klad listů map měřítka (: 200000.

Nomenklatura lichoběžn.ikámapy měřítka 1 : 200 000
sestává ze tří znaků, z nichž prvý a druhý jsou nomenklaturou lichoběžníka mapy měřítka 1:1 ~ 000 a

Klad listů mapy měřítka 1: 100 000, zaJóiený:>ňa
mezinárodním uspořádání mapových listů, .slouží bezprostředně za základ pro rozdělení na lichoběžníky mapy
měřítka 1 : SO000. Listy této mapy mají f!.qy = 10' a
~A. = 15'. Každý lichoběžník mapy měřítka l~jOO 000
obsahuje čtyři lichoběžníky mapy měřítka 1: SO000.
Označují se počátečními písmenami veIká1lbecedyzleva
doprava, shora dolů (obr. 7).
•
Nomenklatura lichoběžníků mp měřítka 1: SO000
sestává ze čtyř znaků: prvé dva znaky představují nomenklaturu lichoběžmka mapy' měřítka 1: 1 000 000,
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třetí mak je číslo lichoběžníka mapy měřítka I : 100 000
a čtvrtý je písmeno lichoběžnika mapy měřítka 1 : 50000.
Na př.:
.
,..
N - 40 - 18 - D.
Lichoběžníky map měřítka 1 : 50000 jsou bezprostředně základem pro lichoběžníky map měřítka 1 : 25000
u nichž Acp = 5' a AA. = 7',5. Lichoběžník mapy měřítka 1 : 50000 obsahuje čtyři mapy 1 : 25000. OznačujÍ se malými začátečními písmenami abecedy v tomtéž
pořádku, jaký je zaveden u lichoběžníků map ostatních
- měřítek (obr. 8).

zeměpisných souřadnic stran lichoběžníků,
menklatury jsou dány.

jejichž no-

Sekčni rámce topografických map.
Lichoběžníky topografických map jsou vymezeny sekčnimi rámci. Je třeba rozlišovat základní
neboli vnitřní rámec, minutový
rámec a vnější rámec.
Vnitřní
rámec je určen rovnoběžkami a poledníky,
které jso u stranami lichoběžníka zemského povrchu
zobrazeného na listě. V rozích lichoběžníka jsou vy-

11-38-143-8
E

5'

d

c
"/;'/

7,'5

7:5

A>'=15'

.
.

.

,
Nomenklatura lichoběžníka mapy měřítka
I : 25 000 sestává z pěti znaků, z nichž první dva znaky představují nomenklaturu lichoběžníka mapy měřítka 1 : 1000000, třeti
pořadové číslo lichoběžníka mapy měřítka
1 : 100 000, čtvrtý - písmeno lichoběžníka
mapy měřítka 1 : 50 000 a pátý - písmeno
lichoběžníka mapy ~ěřítka 1 : 25 000.
M - 38 -

III

•
-=
I I I

143 - B - c

69"

představuje nomenklaturu lichoběžníka mapy měřítka 1 : 25000.
Na obr. 9 je schematicky vyznačeno
N-42-127
rozdělení
lichoběžníka
mapy
měřítka
.
cp,
=52"20'
I : I 000 000 s nomenklaturou N - 42 na
0
'Pt.-52
40'
lichoběžníky map měřítek
1: 500 000,
>,,-69
00'
1 : 200 000,
1 : 100 000,
1 : 50000
>.,'69"30'
a I : 25000.
Jak je z náčrtku na obr. 9 patrno, prvé
Obr. 9. Obecné schema rozdělení lichoběžníka mapy měřítka 1 : 1 000000 na
lichoběžníky map měřítek 1: 500 000, 1: 200 000, 1: 100 000, 1: 50000,
dva maky nomenklatur lichoběžníků map
a 25000.
měřítka 1 : 500 000 i ostatních představují
nomenklaturu mapy měřítka 1: 1000 000,
v níž jsou tyto lichoběžníky obsaženy. Pro stanovení no- značeny zeměpisné šířky a zeměpisné délky jeho vrcholů
Dl.e11k13tur~ lichoběžníků
map měřítek
1: 500 000, ve stupních a minutách po případě i vteřinách.
Minutový
rámec
se sestrojuje obvykle'v určité
1 : 200 000 a 1 : 100000 přijde k prvým dvěma znakům
vzdálenosti od základního (vnitřního) rámce a pečlivě
třetí, značic pořadové čislo daného lichoběžníka uvnitř
vyrýsuje dvěma čarami. Jeho strany jsou vymezeny
lichoběžníka mapy měřítka 1 : 1 000 000.
prodlouženými sekčními čarami základního (vnitřního)
Tento znak je vyjádřen u lichoběžníka mapy měřítka
rámce a rozděleny na úsečky, které odpovídají jedné
1 : 500 000. jedním z prvých čtyř počátečních písmen
obloukové minutě rovnoběžky nebo poledníka. Jestliže
velké abecedy (A, B, C, D), u lichoběžníka měřítka
spojíme sobě odpovídající konce dělení severní a jižní
l' : 200 000 římskou číslicí a lichoběžníka měřítka
strany minutového rámce přímkami, tu dostaneme směry
1 : 100000 - obyčejnou (arabskou) číslicí.
poledníků každé celé minuty zeměpisné délky. Přímým
V nomenklaturách lichoběžníků map měřítka 1 : 50000
spojením sobě odpovídajících bočních dělení minutoa ostatních je třetí znak pořadovým číslem lichoběžníka
vého rámce dostaneme rovnoběžky každé celé minuty
měřítka 1 : 100 000, v němž je obsažen daný lichozeměpisné šířky. Minutový rámec je základem k určování
běžník.
zeměpisných souřadnic bodů lichoběžníka po případě
k vynášení bodů podle zeměpisných souřadnic.
Na obr. 9 dole je ukázka řady příkladů k vyhledání
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Minutový rámec je lemován vnelSlm rámcem. Za
vnějším rámcem jsou umístěny doplňující a pomocné
prvky jako rozličné' nadpisy, schema, grafy a pod.
u.
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Nahoře, nad severní stranou lichoběžníka, se uvádí
rok vydání, název úřadu (ústavu), který vyhotovil mapové
dílo, nomenklatura lichoběžníka, jména států, oblasti a
krajů, jejichž území je na listu zobrazené.
Na jižní straně za vnějším rámcem lichoběžníka se
vyrýsuje délkové měřítko, vyzna~í poměr zmenšení,
schema konvergence meridiámu a }Jlllgnetickádeklinace,
dále graf usnadňující stanovit z odlehlosti a výškového
rozdílu vrstevníc sklon terénu.
Graf pro určování sklonu terénu a schema konvergence meridiánů s magnetickou deklinací se umísťují
symetricky mezi konce podélného měřítka a text pod
jižní stranou sekčního rámce.
Závěr.
Mezinárodní spolupráce na poli vědy, techniky a budování si nutně vyžaduje sjédnocení různých zobrazovacích způsobů, souřadnícových soustav i formy a obsahové
náplně mapových děl, které jsou společnou základnou

mezinárodních socialistických budovatelských projektů
a smělých plánů za ovládnuti přírody, přírodních
zdrojů a živlů.
Tyto projekty a plány překračují hraniť!ejednotlivých
států a nejsou - zejména v národnostně a územně-rozkouskované Evropě - ien otázkou jednoho národa nebo
státu, nýbrž jsou životní záležitostí národů a zemí
tábora míru.
K jejich řešení a realisaci je bezpodmínečně nutno,
abychom i my v L:eskoslovenskupříkročili k budování
mapových děl podle mezinárodních dohod a ujednání
a zapojili se také v oborech geodesie a kartografie do
velkého společenství národů uskutečňujících ve svých
zemích socialisml.Jsa připravili včas mapové podklady
pro velké mezinárodně významné stavby socialismu.
Splněním tohoto úkolu zaplníme v táboře zemí pokroku
a míru mezeru, kterou bychom nevyhnutelně tvořili
svými dosavadními nejednotnými mapovými podklady,
budovanými osamoceně bez ohledu na· potřeby sousedních států a mezinárodní vědecko-technickou spolupráci.
Veliká práce nás čeká a to práce radostná a záslužná
na nejpřednějším místě za dam rozvoj československé
geodesie a kartografie, k níž přistoupíme po splnění nejnaléhavějších potřeb hospodářské výstavby naší vlasti
s plnou odpovědnosti. Studium sovětské geodesie a
kartografie nám pomůže i zde přibližit se co nejrychleji
našemu vZoru-- Sovětskému svazu.
Literatura:
Ja. A. Suvalov:
Osnovy topografii (1951)*.
Prof. Ing. Dr Josef Bohm: Matematická kartografie I. díl
(1950).
Matematická kartografie II. dil (1951).
Prof. Dr František Fiala: Kartografické zobrazováni (1952).
*) Poznámka:
Naše čtenáře upozorňujeme ještě na další
pojednání, které je otištěno ve Sborníku nazvaném "Os.1Jěchy
sovětské geodesie a kartografie": M. K. Kudrjavcev,
Standardisace měřítek, projekci, kladu listů a smluvených zpaček
základnkh topografických map. (Citovaný Sborník vyšel na
podzim 1953 v nakladatelství
akademie věd.)
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Nové směry vývoje zeměměřické praxe
Ing. Dr V. Krumphanzl
Dřívější potřeba obnovy pozemkového katastru a nynější požadavky projekčních závodů na určitý druh trací. Pozvolný vývoj výškopisů - důvody. Zhodnocení požadavků na vjškOfisy celých zastavo~'acích olvodů ve ~'elkých měřítkách. Potřeba souvislé mapy 1 : 5000. Větší požadovaná přesnost podkladů pro stavebníprojekty. Nutnost důkladného
vzde7ání zeměměřičů v základech stavebních oborů. O "Základních plánech průmyslových závodů".
Prosloveno 5. 3. 1952 na katedře praktické gevmetrie ČVUT v Pra~e.

Nic na světě není nového, nové jsou jen prostředky,
které nám přináší určité období techníckého vývoje.
Naproti tomu tento vývoj je zase úměrný požadavkům,
které jsou kladeny na techniku.
O těchto nových požadavcích chci dnes promluvit.
Zeměměřiči u nás konali svou práci podle potřeb svého
největšího konsumenta a to byl stát, který udával tón
a kladl určité požadavky. Bylo to vše pohodlné. V tomto
směru bylo usměrněno vše od studia.a konče prací v poslední zeměměřické kanceláři. Požadavky byly fgp1lulovány potřebami pro obnovování a doplňování mapového

díla pozemkového katastru. Byly to na jedné straně p&::e
pro vyhotovení geometrických plánů pro zápis změn
v pozemkovém katastru a pozemkové knize a na druhé
straně práce novoměřické. K tomu zcela pozvolně, asi
po dobu posledních 10 let, přistupovaly prác~ výškopisné v rozsahu celých katastrálních území; anebOaspoň
v okruhu zastavovacího obvodu na podkla~staré nebo
nové katastrální mapy. Rozvoj těchto pmcibyl pozvolný
a lze říci, že jsme se jich ujímali z donucení. A vskutku,
byl to tlak architektů, kteří učinivše velký nápor na získání posic· v urbanistice a snad také ve snaze dohonit
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v oboruvýstavby měst to, co jsme zameškali proti cizině,
z nás tyto práce přímo vynucovdi. To potvrzuje ta skutečnost, že -převážnou část výškopisů velkých měřítek
provedly civilní kanceláře. Zde to byly přEdevšíÍn obchodní důvody, které žádaly novou orientaci práce. To
jsou nezvratné s!-,utečnosti. Naskýtá se zde ale otázka,
zda tento vývoj byl správný, zda jsme k požadavkům
řeklisvé slovo, anebo zda jsme zcela trpně a obchodně
plÍJ.ili úkoly, které od nás byly požadovány. Bohužel
jsmesvé slovo neřekli. Neřekli jilme ho nikde jasně ani
dosud,ač ti, kdož dovedou posoudit prospěch z výškopisu velkého měřítka v rozsahu velkých území vědí, že
je to zbytečné a nehospodárné. Provedení výškopisu
v měřítku katastrální mapy v rozsahu celého katastrálního
území nebo zastavovacího obvodu je obecně nehospodárné
apřehnané. V urbanismu je to již dnes jasné; od provádění

podrobných zastavovacích plánů pro celá území nebo celé
obce se upouští. Náš výškopis v tak velkém měřítku
a rozsahu může být potřebný jen pro tyto práce.
Dnes je nad slunce jasné, že prudký technický vývoj
v inženýrských a urbanistických projektech všeho druhu
volá toužebně po systematické mapě v měřítku 1 : 5000
pro celá rozlehlá území. Vedení naší státní měřické služby
se dosud nepodařilo zařadit tuto práci do zákona o pětiletém plánu. Zde musíme závidět soudruhům Polákům.
Tato mapa je výbornou pomůckou pro řešeIÚgenerálníchnebo úvodních projektů. Výškopisve velkém měřítku
je potřebný potom jen v nutném rozsahu podrobr.ého
projektu. Zaměření většího území je nehospodárné, drahé
a zdlouhavé. K tomuto názoru jsme opět dospěli jen z důvodů ryze finančních. Nebýt nedostatku prostředků a
dlouhé dodací doby objednaných praci, tak snad by
dosud požadovali architekti, hlavní konsumenti rozsáhlých výškopisů, práce v měřítku katastrální mapy a v rozsahu celého území.
Jsou ještě i jiné důvody, které mluví proti výškopisným
plánům velkých měř~tek, prováděných na dlouhou dobu
dopředu a proti dosavadní metodě jejich vyhotovení. To
jsou důvody ryze technické a praktické.
Předně, výškopis velkého měřítka v obvodu zastavovaných území velmi rychle zastará a velké měřítko je na to
příliš citlivé. V případě náhlé potřeby je zde problém
doplnění změn, který není ani tak snadný, ani tak rychlý.
Máme podrobné předpisy a zkušenosti s doplňováním
změn v polohopisných plánech. Zde lze se vždy na něco
připojit, ať na síť nebo jiné pevné předměty měření. Ale
horší je to u výškopisu, když nejsou v tomto území
v dostatečném množství zachovány body místní výškové
sítě, tedy nivelační značky, anebo tacheometrická stanoviska. Na vrstevnice se nelze připojit, neboť je to něco
~~~aproxirnativního.
Pro tyto práce nemáme zatím
směrmc.Vedení všech mapových děl je vyhrazeno státní
měřickéslužbě a není mi dosud znárno, zda tato již vůbec
uvažovalao tak důležitém problému. Pro nejbližší dobu
nemůžeme zajistés nějakým předpisem počítat. Vážnější
důvod je ten, že pro většinu dnes prováděných podrobných
projektů výstavby nejsou dosavadním způsobem vyhotovené výškopisy dostatečně přesné a jejich kostra, opírající
se o polohopisný podklad, není jednoznačná pro uskutečnění projektů v přírodě, to znamená, že je nelze jednoznačně vytyčit.
Zde již narážíme na nové požadavky, které jsou kladeny pro nyní prováděné výškopisné práce velkých i malých měřítek a na problematiku, kterou tato práce při-

náší. My, zeměměřiči, voHme běžně za kostr'Qsvých pr2.cí
polygonovou nebo trigonometrickou síť. V tomto směru
měly naše výškopisné práce přednost proti podkladům,
které si stavební podniky pořizoval; vlastními silami.
Naše podklady umožňovaly daleko přesnější vytyčení
projektu, neboť pro nás je běžné, že měřickou síť v přírodě nejen trvale zajišťujeme, ale také ji v plánu vyznačujeme. Naproti tomu naše práce měly a převážně dosud
maJí ten nedostatek, že ne'l'Yznačujeme a také neměříme
důleži{á za1Yzení jako propustky na cesmch, silnicích a

železnicích s uvedením druhu a světlosti, profilové a kilometrové kameny, začátky a konce oblouků, úhly tečen
na silnicích a železnicích, návěstidla a mnohá jiná zařízení, která jsou pro projektování nezbytná. Jsou to vlastně
maličkosti, které potom nutí stavební projektanty k doměřování. To jsou nedostatky dřívějších stavebních encyklopedií, že nedaly nr.šim technikům zr alosti náležitého povšechného rozhledu po příslušném oboru, jemuž
slouží naše práce za základ další činnosti. Na př; zajímavý
deta-il- na žádném výškopisném plánu, kde je vyznačena
železnice, nenajdeme uvedenu výšku hlavy kolejnice ani
v nádraží, změnu spádových poměrů, vyznačení velikosti
tohoto spádu, ač to lze pouze opsat z údz.jů příslušného
skloníku. Tento smysl pro potřeby jiných oborů a pro
náležitosti našich výškopisů musí dát inženýru přede.vším vysoká škola v' příslušných přednáškách. Na tyto
přednášky "úvodů různých inženýrství" kladu ze své
10leté spolupráce s těmito technickými obory neobyčejný
důraz. Zemčměřič je dnes spojkou téměř se všemi ostat-

ními inženýrským obory a proto jeho přehled musí být
dokonalý.
~Osnovyúvodů do studia stavebních inženýrství jsou
nyní v tomto směru slibné. Jde také o to, aby tomu odpovídala příslušná náplň přednášek. Nevím, zda
přednášející znají tyto potřeby z praxe, ale v každém případě je chybou, že dosud nikdo z odpovědných praktiků
tyto potřeby nezdůraznil.
Naproti našim polygonovým sítím požadují stavební
odborníci provedení výškopisů v čtvercové síti. Abychom
mohli správně hodnotit tento způsob~ je třeba pojednat
o tom, jak to bylo dosud se stavebními projekty a jejich
uskutečňováním.
Projekty na podkladech, kde nebyla na plánu současně
vyznačena trvalá měřická síť, byly v přírodě vytyčovány
s větší nebo menší nepřesností podle toho, jak prO\:ádějící byl měřicky zdatný. Tlusté čáry projektů již samy
osobě podle velikosti měřítka znamenají metry, k tcmu
ostatní přípustné odchylky, několikeré přenesení originálu na různé průsvitky, dále mokrou cestou vyhotovený
projekt, to vše způsobilo, žeten nejlepší odborník mnol:dy
nebyl s to provésti vytyčení přesněji, než na několik
metrů. Pokud šlo jen o pravidelné budovy,te.k se celkem
nic nestalo, ale jakmile byly v projektu příjezdni silnice
s oblouky nebo dokonce vlečky, bylo zle. Tu túr.ěř pravidelně bylo nutno mědt projekt při prO\ádění. Krcmě
této okolnosti byly téměř pravidelr.ě vedeny se stud.ní
.firmou spory o velikest kubatury z(mních pn:.d. Zde
byla velká vůle se zřením k možnosti různ(ho vytyčení
řezů, z nichž sekubatura počítá. '
Při dnešních rozsáhlých projektech velkých prťmyslových závodů není tento postup možný. Předně je tu hledisko hospodárnosti, petcm krátkost čr.su, v drrž musí
být proveden nejen projekt, ale i stavba. Dále specialisace
vede k dělbě práce na projektu. Dnes pracují na projektu
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soufusně nejen různí lidé téhož oboru, ale i různí odborníci. Současně se řeší projekty budov, vleček a cest, a to
na poměrně rozlehlé ploše. Projekty se po částech uskutečňují v přírodě., Spěšnost nedovoluje dodatečné změny.
To vše nutí k tomu, aby jak projekt, tak jeho uskutečnění
souhlasily s prakticky možnou dosažitelnou přesností,
t. j. aby to, co je na plánu, bylo také v přírodě. Dále také,
aby bylo lze kdykoliv později jednoznačně určit zemní
práce proti původnímu stavu a aby tento stav byl přesně
zjistitelný. Vyhbvěti těmto podmínkám umožní jen měřický polohopisný a výškopisný podklad v čtvercové síti,
která je v přírodě náležitě zajištěna.

Přitom si nasadíme okulár se 40násobným zvětšením.
Tento postup se nám výborně osvědčil. Potom následuje
rozměření délek po obou osách. Zde nás to nutí k vážnému uvažování. Pro vytyčení sítě, na př. 600 ha, t. j.
4 X 1,5 km, je nutné bedlivě uvážit pracovní postup pro
určení zákl~dních rozměru. Zde musíme riajít způsob
(pokud nemáme invarových drátů) určení délek z velkého do malého. Odvodit rozměry z trigonometrické
sítě pravidelně nepřijde v úvahu pro větší počet různých
potíží. Zatím po většině se vesměs postupuje z malého
do velkého a rozměřování se provádí pásmy za pracovního postupu běžného v polygonovém měření.

Výhody čtvercové sítě.

Theoreticky je vše jasné, ale praktické provedení za
daných okolností je nesnadné. Stejnými problémy se sou-

Možnost rozdělení projektu na více úseků, současné
projektování v jednotlivých úsecích za naprosté záruky
vzájemného dodržení rozměrů ve směru vodorovném
i svislém. To znamená, že při projektu vleček a továrních
budov dodržíme předepsané průjezdní profily, že dodržíme předepsané oblouky, spády, rozpis železničního
materiálu a pod. Můžeme současně jednoznačně vytyčovat na různých i dosti vzdálených částech zastavovaného území a můžeme se při tom bezpečně navázat v blízkosti pracoviště. Nenítřeba rozsáhlého připojovacího měření. Změny kubatury možno zjišťovat až po dokončení
celého díla. Třeba uvážit, že jde o území několika set
hektaru a mnohdy i přes tisíc. Výhody čtvercové sítě vyplývají také z toho, že moderní průmyslový závod vyža-'
duje kolmé a rovnoběžné řazení objektů. Podélná osa
závodu činí někdy i několik kilometru.
Základní čtverce, které jsou trvale zajištěny, tvoří obyčejně hektarovou síť. V některých případech volíme
čtverce po 200 m nebo po 400 m. Podrobné body, které
se jen kolíkují volíme po 20 m nebo hustěji podle povahy
území, nebo požadavku investora. Systém čtvercové
zajištěné sítě má ještě tu velikou přednost, že pro předběžný projekt lze zaměřit jen velké čtverce a podle výsledků dalších studií a jednání podrobně kdykoliv doměřit další body se 'zachováním
jednolitosti
se základní prací, což není u tacheometrického plánu
. tak snadné.
Body čtvercové sítě jsou výškově určeny nivelací.
Jsou proto daleko přesněji zaměřeny, než body tacheometrické. Každý zaměřený a na plánu znázorněný bod
lze kdykoliv dodatečně v přírodě jednoznačně určit.
Nyní je třeba uvážit, že jde sice o celkem theoreticky
jednoduché úlohy, ale že rozsáhlost prací a požadovaná
přesnost přecházejí na jiné pole, než v kterém jsme
zvyklí pracovat. Ale zejména požadavky přesnosti podmiňují použití způsobů dosud ne zcela běžných. Naši
zeměměřiči pracující na úlohách praktické geometrie
jsou zvyklí posuzovat podmínky přesnosti podle dopustných mezí návodu A, t. j. běžně 8 cm/IOOm. Meze návodu "A", stanovené' stejně pro práce v Praze jako
v Krkonoších, jsou dále neudržitelné a snad budou
MSP podrobeny kritice. My máme pro body čtvercové
sítě, pro běžné práce požadavek určení bodů hektarové
sítě max. ± 2 cm v poloze :l max. ± 5 mm ve výšce.
Pro vytyčení bývá obyčejně udána podélná osa, od níž
postupujeme, anebo 2 osy na sebe kolmé. Není-li tomu
tak, volíme si osy sami asi ve středu území. Je to přirozený požadavek, abychom možnou odchylku ve směru ;:;0
nejvíce zmenšili. Zejména pro větší práce použijeme ty
nejpřesnější přístroje a pokud lze, Wildův theodoUt T 3.

časně zabývají Poláci. Ve 12. čísle "P. G." roč. 1951
v seznamu závazků, které na sebe vzal Zwilgek M. R. P.,
jsou mezi 42 také tyto:
I. popis prací spojených s realisací průmyslových objektů a vytyčování hektarové sítě, jako základu pro
vytyčení;
2. vytyčení tras ,drah, cest a stok pro průmyslové potřeby;
3. vytyčování průmyslových zařízení;
4. vypracování návodu pro kontrolu vytyčovacích
prací.
Pokud jde o stanovení základních rozměrů lze nejlépe použít některého způsobu nepřímého určení délky
za použití Wildovy zák1adnovélati.
Podrobně rozvedl tento způsob A. Wolf, Ingenieurgéometre v "Journal des Géomť:!res" ročník 1949, s. 507
až 518. Způsob Ing. Kardy,který je shodný s některými
zde uvedenými vývody je vhodný spíše pro měření délek
polygonových stran.
Použitím základnové lati není úplně vyhověno požadavku z velkého do malého, ale je to podstatně přesnější
postup, protože neskládáme celkovou délku z úseků po
20 m, ale z několika málo úseků odvozených z nepřímého určení. Podle údajů zmíněného pojednání délka
3,6 km byla rozdělena do 4 úseků po 900 m a určena s chybou 60 mm, což je výsledek dostačující. Paralaktická základna.byla kolmo symetricky k měřené délce a byla stanovena délkou 45 m. Tato byla určena základnovou latí,
ostatní odvozeno z rozvinutí. Problém určení základních
délek by tak byl úspěšně rozřešen.
Zajištěni vytyčených bodů.
V několika větších pracích tohoto druhu bylo použito
přírodních opracovaných kamenů s křížkem. Osazení
bodů musí být co nejpřesnější, a to je u kamenů velmi
obtížné. Z vlastních zkušeností z triangulace vím, jak je
to obtížné a zejména jak pravidelně po osazení kamene
a udusání půdy tento se posunuje během několika dní,'
dopružováním nestejně udusané půdy.
Ve svém pojednání o vytyčování v našem časopise
č. 7/51 uvádím použití betonu a tyčového armovacího
železa. Tento způsob při průmyslových pracích zavádím
všude, mám s ním velmi dobré zkušenosti. Výhodou je
snadná možnost jemnějšího posunutí značkyJ'fi osazování za současného zařizování přístrojem a dále možnost
dodatečné opravy nebo zpřesnění bodů po zatvrdnutí
po několika dnech, vyznačením rysky nebo jiné značky
na tyčové železo. Dále také přesné označení bodů výškového měření je současně na témže bodě proveditelné.
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To vše u kamenů dobře nejde. Použití betonových znaků,
které se provádí na místě, umožňuje zhotovení znaků
libovolně mohutných podle jejich významu. U kamenů
to již není tak snadné. Mnohde se osvědčily betonové
bloky, zhotovené předem a dovezené na místo. V prostředku byl vynechán otvor asi 4 X 4 cm, do něhož bylo
dodatečně osazeno železo.
Otázka čtvercových sítí je zvláštním problémem, který
by mohl být samostatnou rozsáhlou přednáškou. Kolektiv
průmyslových odborníků Geoplanu měl o této věci poradu a vypracoval zásady pro směrníce, na jejichž vydání nyní pracuji.
Základní plán průmyslového závodu.
Toto vlastně je hlavní thema mé specialisace v zeměměřietví. Ač je také obsahem mé disertační práce a od
té doby již uplynulo 6 roků musím prohlásit, že vývoj
není zdaleka ustálen. Co rOjumím pod pojmem základního
plánu a proč tento název "základní"? U průmyslového
závodu sejdeme se s plány stavebními, vlečkovýmí,kanálisačními a plány jiných rourovodů, příp. zařízení. Ty
většinou nemají mezi sebou žádoucí souvislosti, nemají
často stejného měřítka a nelze je proto ani pro případ
potřeby ztotožnit. Již v provozu průmyslového závodu
jsme"na tuto závadu narazili, nehledě k případům řešení
některých majetkových nebo služebnostních jednání.
Náš plán má být základem, na nějž by navazovaly
všechny plány ostatní. Tento plán má mít funkci evidenční a provozní. Pokud jde o evidenci, má obsahovat
vše,co lze zaměřit a vyznačit a co má nějakou podnikovou
hodnotu. Provozně má být vyznačeno vše, co usnadňuje
přehled o zařízeních a vedeních a jejich obsluze. Doufejme, že potřeba takového plánu bude také
brzy verifikována
a legalisována
příslušnými

úředními místy a že nepůjde jen o akci osobní
nebo věc jednoho podniku,
ale že bude dán
jednotný
podklad pro všechny akce v průmyslu, které vycházejí z polohopisného plánu. V epoše
plánovaného hospodářství, v éře socialismu je to zajisté
samozřejmý požadavek. Proč se o to starám já a proč se
o to staráme podnikově? To proto, že tuto potřebu denně
cítíme, že tyto práce denně provádíme a v zájmu zvýšení
odbornosti zeměměřického díla nám jde o to, aby tato
akce dostala nutný oficiální základ a aby také náležitosti
vnitřního vybavení byly projednány na širší základně zeměměřické spolupráce. Zde na příklad měřítko by se zdálo

maličkostí. Jdeme-li do hloubky při rozboru ostatních
souvislostí s naším základním plánem, vidíme, jak je to
důležité a odpovědné. Ihned prozrazuji naši zkušenost,
že je to měřítko I : 1000 s polními náčrty max. 1 : 500.
Mluviti o podrobnostech by nemělo smyslu, nehledě
k tomu, že jsem o tom psal v Z. 0.1946 a v Čs. Průmyslu
č. 5/51.
Věřím s Vámi, že brzy zmizí v průmyslu nejpoužívanější pomůcka t. zv. "situačka", zhotovená na průsvitném
papíře, doplňovaná stálým vyškrabáváním a přikreslováním, často získaná i montáží z několika plánů, a že ji nahradí řádný geometrický plá):}na podkladě číselné metody, znázorňující správné rozměry ve směru vodorovném
i svislém. Věřím také, že jeho náležitosti zajisté v brzké
době vyhlásí zeměměřická složka MSP a nutnost
jeho
pořízení uloží SÚP průmyslovým
podnikům.
Pak budou zeměměřiči pracovat na úkolech výstavby jako
inženýři a nebudou na staveniště vyjíždět jako hasiči,
když již hoří. Jak známo, při požáru vždy vzniknou škody.
Hasiči mohou již jen něco zachránit, a rak je to i ve značné
míře i při podkladech pro úspěšné vyřešení projektových
úkolů.

Geodetické stroje, přístroje a pomůcky
používaných nivelačních strojů tyto přípravné úkony
zabírají značně dlouhou dobu. Závody Kernovy vyroZdálo by se, že vývoj nivelačních strojů a nivelačních bily nedávno malý nivelační stroj "GK-l". Stroj lze
způsobů bude téměř ukončen, ale není tomu tak. Ně- . rychle urovnat s použitím nového speciálního stojanu
které závody jemné mechaniky a optiky v poslední době s naklánitelnou hlavou.
opět zdokonalují nivelační stroje a dříve vyráběné typy , Pozoruhodná je nová konstrukce nivelačního stroje
pozměňují.Tak na př. závod Kernův upouští od výroby "Ni-2", vyráběného v závodech Zeiss-Opton. Tento ninivelačního stroje "NK-3" s optickým mikrometrem a velační stroj, jehož celkový vzhled je patrný na obrázku,
konstruujevýkonnější nivelační stroj, vhodný pro přesné nemá žádnou nivelační libelu. Při jeho konstrukci byl
nive1ace.Pro podobné práce byl v SSSR nedávno kon- použit zcela nový konstruktivní prvek (princip známé
struován přesný nivelační stroj, označený "NB-2", který dětské hračky, zv. "vstaváček", který po naklonění se
/ má fu zvláštnost,že jeho planparalelní skleněná deska vždy sám rychle postaví a urovná do správné polohy,
i s nakláněcimmechanismem je umístěna uvnitř daleko- neboť má zaoblenou dolní část"a nízko položené těžiště).
hledové trubice. - AIeoani při dosavadních způsobech
Záměrná přímka nivelačního dalekohledu zaujme autoprovádění nivelačníchprací se vývoj nezastavuje. Konají maticky během půl vteřiny přesně vodorovnou polohu.
se na př. úspěšné pokusy s přesnou nivelací v noci, při Jak je na obrázku patrno, nový nivelační stroj "Ni-2"
umělém osvětlení nivelačního stroje a laťové stupnice.
se na první pohled příliš neliší od celkového vzhledu doPodobně jakopro přesnénivelační práce, také pro běžné savadních nivelačních strojů. Připevňuje se na normální
nive1aceje věnována pozornost konstrukci vhodných ni- stojan a jen zhruba se urovná pomocnou krabicovou
velačních strojů. V terénu anebo na stavbách s nimi často libelou. Dalekohled má vnitřní zaostřování a je dost výpracují jen pomocné technické síly. Požaduje se, aby konný, neboť má 32násobné zvětšení a skýtá jasné obrazy
měření se strojem bylo co nejjednodušší, rychlé a přitom (skleněné optické části dalekohledu jsou opatřeny antipřesné. Konstruktéři nivelačních strojů proto zjednodu- reflexními vrstvami). Obrazy v dalekohledu jsou vzpříšují hlavně zařízení na urovnání stroje, neboť u dosud mené (je proto třeba z_počátku dát pozor při čtení na
Nivelační stroj bez nivelační libely.
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lati). Vlevo od dalekohledového okuláru je mikroskop ke
čteni s přesností O,Olg (neb:> 1') na skleněném vodorovném kruhu, děleném na 40Jg (nebo 360°). Pod okulárem
dalekohledu jsou dva vodorovné šrouby, jeden na postrk
děleného kruhu a druhý k je_nnému a ryólému zacfení
ve vodorovném směru.

Praktické zkoušky, provedené s tímto nivelačním strojem ukázrly, že ~ři běžné nivelaci lze uspořit téměř
40% času. Střední kibmetrová chyba při dvojité nivehci
byla jen ± 1,5 mm. Když se měřič spokojí se střední
kilometrovou chybou ± 2 mm, může za dobrého počasí
v rovinném území a při použití nivelační lati s centimetrovým dělením, volit až 75 m dlouhé záměry, provést asi
20 přestav za 1 hodinu a znivelovat tak pořad přibližně
3 km dlouhý. Sluník, který dříve bylo třeba při nivelaci
používat, je při měření s nivelačním strojem bez libely
celkem zbytečný. (PlJzn.: Redakci došlo 10.10.1952.)
Doc. Dr

J.

Č. 1

vhodné volbě veličin je ekvival(n~ni ohnisková dálka
této soustavy jen funkcí ohniskových dálek jednotlivých
členů. Zaostřování se provádí posunem třetího členu.
Optický mikrometr - planp:'.rdelní destička - je
umístěna mezi druhým a třetím členem. Mechanismus
naklánějící desku je velmi jednoduchý a skládá se z pastorku zabír:,.jídho do ozubeného segmentu, jehož čep
pak sklápí desku. Planpardelní desku lze naklonit od
svislé polohy o ± 15° bubínkem děleným na 100 dílků,
jejichž hodnota je 0,05 mm. Údaje na bubínku se odečítají lupou.

Stroj má koincidenční libelu o citlivosti 8" ...;.-10"/2mm,
umístěnou ve větším ochranném pouzdru se skleněným
okénkem, kterým prochází k libele světlo, odražené od
sklopného osvětlovacího zrcátka. Pouzdro s libelou je
umístěno po levé straně dalekohledové trubice (na obrázku
je pohled na stroj s pravé strany). Libela se urovnává
elevačním šroubem. Obrazy obou konců bubliny jsou
převedeny do zorného pole a jeví se 2,4krát zvětšeny.
Dalekohled má nitkový dálkoměr.
Popsaný typ nivelačního stroje byl konstruován doc.
B. A. Bělicynem v Ústředním vědecko-výzkumném institutu geodesie, fotogrametrie a kanografie (CNIIGAiK)
v Moskvě. Jeho prototyp prošel v r. 1951 laboratorními
a polními zkouškami a po dalším zlepšení a zjištění,-že
je lepší než dosavadní nivelační stroje, byl dán do seriové
výroby v závodě "Aerogeopribor".
Ing. Dr Mir. Hauf

Klobouček

Fotoelektrický dělicí stroj.
681.2: 531. 79
V
časopise
Feingeriitetechnik
(roč.
1952,
str.
158), poNový sovětský přesný nivelačni stroj "NB:"2".
jednává Dr W. Krug o výrobě přesných dělených kruhů.
526.951.4 (47)
Mimo jiné se zmiňuje o novém dělicím stroji, který praNivelační stroj "NB-2" je určen pro nive1aceI. a II. cuje, na rozdíl od dosavadních dělicích strojů řízených
řádu. Má planparaielní skleněnou desku, umístěnou mechanicky, nl;!fotoelektrickém principu. Nový dělicí
uvnitř dalekohledové trubice, což má tyto výhody: stroj byl konstruován drážianským závodem Lellmann
1. planparalelní deska j.e menší, lehčí a chráněná před a Polter. Umožňuje zhotovit samočinně - kromě norprachem a vlhkem, 2. mechanismus naklánějící planpa- málních pravidelných děleni - i stupnice nepravidelné
ralelní desku je také v dalekohledu, je chráněn před tep- tvarů kruhových, spirálných či jiných. Stroj pracuje na
lotnými změnami a před mechanickým poškozením a myšlence kopírovacích strojil a je řízen fotobuňkou:
může proto pracovat spolel:livěji a přesněji; 3. naznačené Na matečném kruhu je vytvořen UZJučkýsvětelný prouřešení umoŽňuje lepší vyváženi stroje.
žek o šlřce 1/5 šířky rysek dělení, který ohmatává matečně
Objektiv dalekohledu má světlý průměr 60 mm a da- dělení a vysílá světelné signály různé intensity do fotolekohled má zvětšení 46+49násobné; zorné pole ve buňky. Pokud je světelný proužek v oblasti le!klého
směru vodorovném je 37' a na výšku 50'. Dalekohled kovu, dopadá na fotobuňku velká světelná energie a hnací
Jestliie ryska
má vnitřní zaostřování a umožňuje zaostřit od 4,2 m. mechanismus otáčlrych1e děleným kruhe11l'o
Dalekohled je novým typem dalekohledové soustavy, matečného kruhu, který se synchronně otáčí s děleným
jehož objektiv je vytvářen třemi členy. Theorie těchto kruhem, padne do světelného proužku, zrněni se intendalekohledů byla proprrcována B. V. Fefilovem a B. A. sita světla dJpadajícího na fotobuňku a ta dá signál do
Bělicynem. Prvé dva členy přdstavují d~dekohledový speciálního řadicího mccl1enismu,který zapne nižší rychsystém Gali1eova typu a třetí člen je spojná čočka, Při lost otáčení děleného i matečného kruhu. V okamžiku~
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kdy se opět objeví v proužku lesklý kov a fotobuňka
vytvoří proud určité intensity, vypne se otáčení kruhů
a v činnost se uvede rycí zařízení. Po provedeném rytí
se samoěinně zapne rychlé otáčení kruhů a naznačený
postup se opakuje.
Je patrno, že největším problémem je přesné zastavení
stroje. Přesnost v uvedeném případě je odvislá na ostrosti
okrajů rysek matečného dělení. Jsou prováděny pokusy
se zastavením otáčení kruhů v okamžiku, kdy na fotobuňku dopadá nejmenší množství světla, kd}ž světelný
prouž~k je právě uprostřed rysky. Bylo již dosdeno
dobrých výsledků. Zdá se, že fotoelektrický dělicí stroj
otevírá nové možnosti při výrobě přesných dělených
kruhů.
Ing. Dr Mír. Hauf ~

Z uvedeného plyne, že u Fričova stroje je hodnota
nejmenšího dílku hlavní stupnice a = 20' a vernierová
diference (J = 501'; lineární velikost nejmenšího dílku
hlavní stupnice při průměru kruhu 140mm je 0,2199mm
a lineární hodnota vernierové diference je 0,005 mm.
U stroje Th 30 je a = 25', (J = 1" lineární hodnota
a = 0,2356 mm, lineární hodnota (J = 0,0094 mm při
průměru limbu 120 mm.
FRIČ:

hlav. s~upnice
10

Posudek o theodoUtu MEOPTA Th :1O.

526.913.2

Kritika theodolitu s hlediska praktického měřiče, týkající se zejména odečítání vodorovného a 1?ýškového kruhu
a některých konstruktivních podrobností. Srovnání s theodolitem Fričovým z r. 1940.

Obraťme nejprve pozornost na to, co nejvíce zajímá
výkonného pracovníka, přistupuje-li k novému stroji. Je
to způsob čtení vodorovného a výškového kruhu. Při
čteníúhlových stupnic nutno sledovat dvě okolnosti, a to:
1. požadavek přesnosti a
2. požadavek rychlosti čtení a šetření oka před námahou.
Přesnost ve čtení u theodolitu Meopta je u obou kruhů
1 setinná minuta přímým odečtením a 50 vteřin odhadem. Je to dostatečná přesnost jak pro tacheometrické
měření,tak pro měření polygonová a zcela výjimečně též
prourčení nepříliš vzdáleného zhušťovacíhobodu (není-li
po ruce přesnější stroj). Průměr vodorovného kruhu je
120mm, průměr výškového kruhu je 100 mm.
Srovnejmepřesnost čtení na theodolitu Meopta s theodolitem Fričovým v úpravě z r. 1940 (v geodesii akad.
Ryšavéhomá pojmehování "velký tacheometr FriČův").
Zde lze přímo číst 501', odhadem 25", při čemž průměr
vodorovnéhokruhu je 140 mm. U obou strojů se čtení
provádí na dvou protilehlých místech kruhů s použitim
vernierů a lupy.
Na obr. 1 je v horní části zobrazena úprava dělení
limbu a vernieru u Fričova stroje, v dolní části u stroje
Meopta, při čemž velikost stupnic a rysek obou strojů
je na obrázku ve stejném poměru jako ve skutečnosti a
jak se jeví při pozorování lupou (1 : 1).
pprava dělení limbu u Fričova stroje je celkem přehledná. Základním dílkem je stupeň, rozdělený na 5 dvacetiminutovýchdílků. I když je číslován každý desátý
stupeň.• je stupnice přehledná, neboť rysky pro stupně
se nápadně odlišují délkou od rysek dvacetiminutových.
. Vernier je konstruován tak, že 39 dJků hlavní stupnice
je rozděleno na 40 dílků vernieru.
U theodolitu Th 30 je dělení limbu provedeno tím
způsobem, že stupeň je dělen na dva dílky padesátirninutové a tyto opět na dva dílky dvacetipětimínutové.
Máme zde kromě rysek pro stupně ještě dva druhy rysek
různé délky, čímž se stává hlavní stupnice velmi nepřehlednou. Číslován je teprve každý desátý stupeň. Vernier
je konstruován tak, ·že 24 d.l;;;ůhlavní stupnice je rozděleno na 25 dílků vernierových, což jest rovněž nevýhodné~jak dále ještě ukážeme.
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S požadavkem rychlého odečtení a šetření oka před
námahou souvisí - kromě zvětšení lupy a osvětlení stupnice - 1'Javně velikost lineární vernierové diference,
která je rozhodující při pozorování koincidence čárek na
vernieru; č~mje tato hodnota větší, tím snadněji se určí
koincidující ryska vernieru. Je patrno, že u stroje Meopty
je tato okolnost výhodnější.
Na obr. 2 je znázorněno čtení u stroje Fričova a
u Meopty v obecné poloze. Na příkladu je patrno, jak
nevýhodně se u stroje Meopty určuje jak hrubé čtení
(rysky dílků padesátiminutových se málo liší od rysek
pro stupně), tak i jemné čtení, když je nutno k hrubému
čtení, končícímu na 25' nebo 751 přičítat jemné čtení
přesahující 51 nebo 15'. Uvědoměme si, že na př. při
polygonovém měření je třeba na 20 stanoviskách provést
nejméně 160 čtení vodorovného kruhu; při tacheometrickém měření bývá těchto čtení denně ještě mnohem
více.
Jaké by proto mělo býti řešení při úpravě dělení a odečítání úhlových stupnic? .M"ělose vyjít z osvědčeného
rozdělení jednoho stupně na 5 dílků. Při menším průměru děleného kruhu by byla lineární hodnota nejmenšího dílku sice poněkud menší než u Fričova stroje
(0,1884 mm), avšak při vernierové rtiferenci (J = 11, po
případě 2' by byla její hodnota O,1Jll94mm, po případě
0,0188 mm, t. j. skoro 2krát, po případě 4krát větší než
u Fričova stroje.
Na obr. 3 jsou obě alternativy zobrazeny. Navrhoval
bych řešení b), a to z těchto důvodů: při daném průměru
děleného kruhll a daném zvětšení lupy není možno zvýšit přesnost v odečítání kovových kruhů zvětšením p~čtu
dílků na vernieru, neboť se tím zmenšuje lineární hodnota vernierové diference. Hodnota 0,005 mm je její
mezná hodnota (při zvětšení lupy čtyrnásobném), i když
je dělení provedeno velmi jemně, jak plyne ze zkušenosti
při měření s theodolitem Fričovým, kde u vernieru děleném na 40 dílků se často zdá, že koincidují i sousední
rysky. Z toko vyplývá, že je lépe se rO:l;hodnoutprQ
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menší počet dílků vernieru, neboť stupnice jeho se stává , libela, zapuštěná v hlavě stojanu a zařízení pro utahování
kloubů pomocí páček; břity místo hrotů u kování noh
přehlednější a odečteni rychlejší a přenechat odhad hodnoty menší než je vernierová diference (t. j. případ, když
se nezdají být výhodou. U zkoušeného stojanu nebyla
však splněna důležitá podmínka: pevné spojení částí
dřevěných a kovových. V kovových pouz?rech mají dřeNÁVRH PRO MEOPTU:

~

Čten;:

o

J~~3
2S

~

o

věné tyče noh vůli. Závada byla zjištěna patrně již při
2 sousední rysky vernieru se nacházejí uvnitř 2 sousednich
výrobě, jak tomu nasvědčuje zapuštění hlav svěrných
rysek hlavní stupnice) zkušenému oku měřiče. Pro toto
šroubů, závada nebyla však odstraněna. Klíč pro tyto
tvrzení by svědčilo na př. dělení u Zeissova theodolitu
svěrné šrouby nebyl dodán. Dřevo noh nebylo pravděTh III bez mikrometru, nebo zkušenosti s měřením
podobně zajištěno vhodnou impregnaci proti kroucení.
vodorovných latí s 5centimetrovým dělením.
Theodolit Meopta Th 30 v popsané úpravě nastoupil
Při měření s theodolitem Meopta bylo možno zjistit,
do měřické praxe asi po 10 letech od poslední úpravy
že odečítání na výškovém kruhu je snazší, neboť stupnice
theodolitu Fričova, který předčí jen svou menší vahou.
je lépe osvětlena. I když stupnice vodorovného kruhu
Pro srovnání uvádíme údaje o váze: theodolit n. p.
má nevýhodnější polohu pro osvětlení, neboť je ve stínu
Meopta váží 4,9 kg (Fričův 6,5 kg), stojim 4 kg (8,5 kg);
horní části theodolitu, přece jen špatné osvětlení kruhu
stroj ve schránce 8 kg (Fričův v bedně 14 kg); celá souje zaviněno z velké části konstrukční závadou: dělený
prava u stroje Meopty 12 kg (u Fričova 22,5 kg). Bude
kruh s vernierem je uložen příliš hlub oko pod krytem
třeba shromáždit ještě jiné připomínky výkonných pra(asi o 1 mm níže než výškový kruh a celkem 2 mm pod
covníků a přizpůsobit další výrobu těchto strojů poochranným sklíčkem krytu). Není to odůvodněno žádžadavkům praxe.**)
Ing. Karel Letocha
ným konstrukčním požagavkem a zcela dobře by mohl
být povrch kruhu jen několik desetin mm pod sklíčkem.
**) Pozn. red.: K poslední větě článku Ing. K. Letochy
Výkonného měřiče příjemně překvapí konstrukční nouvádím, že v r. 1949 jsem zkoušel velmi podrobně jiný theovinka v úpravě ustanovek alhidady, kde hrubá a jemná
dolit n. p. Meopta, téhož typu, ale se šedesátinným dělením
kruhů (Th. 30, výr. čís. 24333). SWedal jsem podobné a ještě
ustanovka je umístěna na společné ose. Rovněž jemná
mnohé jiné závažné konstruktivní nedostatky (jejich seznam se
ustanovka pro svislý pohyb dalekohledu je vyřešena a zlepšovacími
náměty byl zaslán n. p. Meopta 26. XI. 1949).
umístěna výhodně ..
Také posluchači geodesie při katedře praktické geometrie na
Dalekohled má všechny dobré vlastnosti dalekohledu
ČVUT v Praze našli na jednom theodolitu Th 30 některé neďostatky, na př. to, že má velmi jemný nitkový kříž, který při
moderníhotheodolitu:
30ná~obné zvětšení, průměr obzaměřování na lať nebo na cíl neni dobře vidět. - Domnívám
jektivu 45 mm, vnitřní zaostřování a zaostření okuláru
se, že i po odstranění všech dříve vytknutých závad zůstane
posuvem, nikoli otáčením. Jako nedostatek bylo zjištěno
vnitřní přesnost theodolitu Th 30 značně menší než 20",
nevyvážení dalekohledu (při uvolněné ustanovce klesá
neboť dělení kruhů, ostrost rysek a úprava stupnic nejsou takové,
u okuláru) a značný nesouhlas mezi záměrou mušky a aby se 20" vernierů dalo plně v praxi využít. S theodolitem
Th 30 by se proto mnohem lépe a prakticky stejně přesně prahledí s optickQU osou.*) Theodolit je oddělitelný od podcovalo, kdyby měl vemiery jen 30 vteřinové. Práce se strojem
stavné části uvolněním bajonetové objímky; tato úprava
by byla rycWejší a příjemnější, poněvadž oko měřičovo by se
je bezpečná před nežádoucím uvolněním.
tolik neunavovalo. - Podle zpráv z n. p. Meopta je theodolit
Th 30 pokládán už za typ přechodný a na jeho další a rozsáh\ Ještě by zbývalo se zmínit o stojanu k theodolitu.
lejší výrobu se nepomýšlí. Doufejme, že se už brZy dočkáme
Stojan není podružnou součástí theodolitu, neboť na • našich theodolitů se skleněnými kruhyl
jeho kvalitě závisí i kvalita měření. Je známo, jakou péči
věnuje stojanům na př. švýcarská firma Kern, co se týče
konstrukce, výroby i materiálu. Stojan dodaný ke stroji
Kruhový diagram pro výpočet přepony. pravoMeopta je dobrý s hlediska konstrukčního, ale vadný po
úhlého trojúhelníka.
518.4
stránce výrobní. Je především lehký (váží 4 kg proti
Zlepšovací návrh Ing. ]t'ndřt"chaKof'tlky.
st9janu ke stroji Fričovu, který váží 8,5 kg), výhodná je
Ing. Jindřich Kozelka vynesl stupnici čtverců čísel
*) Zkoušen byl jen jeden theodolit (výrobní 'čís. 504401);
od jedné do sta na obvod kruhu o průměru 18 cm a tutéž
proto některé nedostatky mohou být jen nedopatřením při výstupnici na meziktuží o průměru 18 resp. 20 cm. Oba
re'bě zkoušené ~oupravy. _
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kruhy spojil ve středu kloubem, na nějž současně středově a otočně upevnil radiálni čárkový celuloidovýindex.
Kvadratické stupnice popsal příslušnými kořeny. Výpočet
přepony pravoúhlého trojúhelníka pak provádí podle
vzorce

a+
2

= c2resp. c =

b2

Va +
2

b2,

tímto způsobem: Začátek stupnice na vnitřním kluhu
nastaví na hodnotu odvěsny a kruhu vnějšího, čárkový
index nastaví na hodnotu odvěsny b kruhu vnitřního a
o

---r-t-

fO

o

použití i při překročení celkové délky stupnice. Myšlenka
stupnicového uspořádání grafického výpočtu přepony
pravoúhlého trojúhelníka jest dobrá a správná. Lépe by
se však hodila stupnice přímková na pravítku. Délka
kruhové stupnice by pak odpovídala pravítku asi 50 cm
dlouhému. Výhodou by byla možnost samostatného uspořádání dvou stupnic, jedné do 100 m, druhé do 50 m.
Obou by se pak dalo ještě použíti po posunutí desetinné
čárky pro hodnoty do 10 m resp. do 5 m s desetinásobnou
přesností. Byla-li by stupnice konstruována tak, že by

ilf~~5, .10.
5

20

.10

~

~
'ó
'ó

pod prodlouženým indexem čte na stupnici kruhu vnějšího hodnotu přepony c.
Pro zvýšení přesnosti výsledku při menších rozměrech
trojúhelníka označil Ing. Kozelka stupnici i hodnotami
polovičními a čtvrtinovými. Toto zvýšení přesnosti jest
však na úkor přehlednosti.
Kruhové uspořádání diagramu není ani žádoucí ani
zvlášť účelné. Naopak, spíše by mohlo sváděti k mylnému

Konkursy na misto vysokoškolského učitele pro obor
navrhováni a prováděni

hosp~dářsko-technických

po-

zemkových úprav a na místo vysokoškolského

učitele

pro obor fysického, politického a hospodářského

země-

pisu.
Konkursy vypisuje děkanát zeměměřické fakulty při ČVUT
v Praze I, Husova 5. K žádosti o některé z uvedených míst
(v hodnosti docenta nebo profesora) je třeba připojit podrobné
curriculum vitae a seznam výzkumných a literárních

prací.

Žádost je nutno zaslat na uvedenou adresu do 15. března 1954.
Podrobnější informace podá děkanát.
Prof. Ing. Dr

J. Bohm,

Obr. 2.: Začátek stupnice vnitřního kruhu se nastaví na hodnotu
jedné odvěsny (31,0) na vnějším kruhu. Proti hodnotě druhé odvěsny na vnitřním kruhu (56,0) čteme na vnějším kruhu hodnotu
přepony (64,0) .

její dílky byly kolem 1 mm s možností odhadu na desetinu
dílku, byla by přesnost v určení přepony 100 m dlouhé
asi 1 dm, u přepony 50 m asi 5 cm, což by byla přesnost
pro kontrolní účely zcela vyhovující. Pravítko by nahradilo dosavadní tabulky Hypotenusa. Nevyrovnalo by se
jim sice přesností, ale předčilo by je časovou úsporou.
Ing. Ant. Prokeš

Dálkové zeměměřické

studium.

Děkanství zeměměřické fakulty pří ČVUT v Praze upozorňuje zájemce o dálkové zeměměřické studium, že IV. referáty
(školské) KNV pořádají od ledna 1954 na jednáctil~tkách kursy
pro přípravu maturantů ze zaměstnání na vysokoškolské studíum. Zájemci mají možnost zopakovat sí pod odborným vedením středoškolskou matematiku a fysiku, požadovanou u přijímací zkoušky na dálkové zeměměřické studium.
Předběžně upozorňujeme, že na dálkové studium jsou normálně přijímáni absolventi jedenáctiletky (resp. střední školy).
Ostatní mohou býti přijati s podmínkou pětileté praxe a na
zvláštní žádost podanou ministerstvu školství a jim přiznivě
vyřízenou.
V nejbližší době vyjde podrobná instrukce o dálkovém studiu.
V příštím čísle Zeměměříctví přineseme podrobnější informace.
Prof. Ing. Dr

děkan.
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Literární hlídka·
625.11

Ing. Dr Rudolf Nedvěd

Železnlčnf oblouk. 340 stran, 107 obrázků, 16 tabulek,4
přílohy na 30 stranách, cena váz. Kčs 30,21. Péčí ministerstva dopravy vydalo Průmyslové vydavatelství, Praha, 1952.
Knihu tuto lze vřele uvítat jako "yplnění citelné mezery
v naší technické literatuře. O vytyčováni železničních oblouků
s přechodnicemi a to především o rekonstrukcích těchto oblouků
na dosavadních, provozovaných tratích, kde vytyčování je vždy
ztíženo různými omezujícími podmínkami danými stavbou železničního spodku, našel železnični inženýr dosud jen roztříštěné články v časopisech a tO jeJtě v mnohém musil sáhnouti
po literatuře cizí.
V knize Ing. Dr Nedvěda jsou důležité stati tohoto oboru
jak z naši, tak i cizí literatury sjednoceny, thematicky sestaveny,
rozšířeny a doplněny. Ač všechny úkoly jsou řádně theoreticky propracovány, jest vedle toho stále pamatováno na potřeby
praktika nejen hojnými číselnými příklady, ale i mnohými
praktickými pokyny pro práce na trati i v kanceláři.
Kniha je rozdělena na čtyři hlavní části, jež jsou členěny
dále na oddíly.
I. část zabývá se methodou polygonovou.
V oddile A pojednávajícím o pracích zaměřovac:ch najdeme
pokyny pro volbu i zajistění měřických bodů na provozovaných tratích, mimo to pak souhrn údajů, jež nutno na trati
zjistiti neb zaměřiti.
Oddíl B popisuje výpočet polygonu počítacím strojem
i logaritmickými tabulkami se zřetelem k výpočtu průsečíku
krajních stran (tečen) i ke kontrolám výpočtů.
Oddíl C zabývá se podrobně výpočtem nového stavu.
Autor tU věnoval nejdříve zvláštní kapitolu iteračnímu způsobu
řešení neznámého poloměru r, jehož funkcí je vždy délka přechodnice a tím i odsun tečen m. Je to approximativní způsob
řešení, jímž se zamezí zvýšení počtu rovnic a neznámých cestou
jednoduchou a dostatečně přesnou. Další obsažná kapitola je
věnována řešení jednoduchého oblouku. Obsahuje 13 základních úloh, v nichž se vystřídají všechny důležité varianty daných
a hledaných prvků. Obecná řešení jsou doplněna 7 číselnými
příklady. V kapitolách následujicich jsou probrány výpočty
složených oblouků ze dvou i více kružnic, jakož i oblouků opačných směrů (inflexni bod i S-oblouky). Problémy tYto jsou
obecně zpracovány v 31 základn1ch úlohách, k nimž připojeno
5 číselných příkladů.
V oddíle D popsáno vytyčení nového stavu a to jednak
přechodnic (methodou pravoúhlých souřadnic), jednak vlastního kruhového oblouku (methodou polární z obou konců
oblouku). Mimo to podán zde i způsob zaměření a vytyčení
výškového a pokyny pro zajištění vytyčených bodů.
Oddíl E zabývá se stručně měřickými, výpočetními i vytyčovacími pracemi na velkých nádraž.ch. Pojednáno o založení
měřické sítě, jakož i o některých elementárn.ch úlohách v soustavě pravoúhlých sO.lřadnic.
V oddíle F podán výklad o theorii jízdy v oblouku. Vycházeje ze vzorce pro odstředivou sílu vyvozuje tu autor vzorce
pro převýšení theoretické, normální i minimální a jeho vliv
na jízdu vozidla. Dále projednán boční ráz a největší přípustné
rychlosti v obloucích bez přechodnic a vyvozeny vsechny
vztahy a vzorce pro přechodnici Nčrdlingovu, u nás užívanou
a to krajní i mezilehlou. Oddíl zakončen jest vyvozením vzorců,
vyplývajících z theorie jízdy v oblouku, platných 'Pro dráhy
s jiným než normálním rozchodem.
V II. části knihy věnuje autor zaslouženou pozornost t. zv.
methodě obloukových souřadnic, t. j. grafickému i číselnému
řešení rekonstrukcí oqlouků na základě měřených vzepětí.
V oddíle A této části podána grafická forma methody,
jež jest u nás známa pod jménem svého původce Nalenze,
geometra německých drah, který ji prvně použil již před
rokem 1898. V české literatuře byla zpracovana hlavně Ing.
V. Fesslem. Přesto však se u nás její používání - snad následkem touo, že náá "ředni předpis jí nevěnuje pozornost i proto,

že nemáme řádných, odborně zhotovených pomůcek pro měření
vzepětí - nevžilo tak, jako v jiných státech. Autor poukazuje
tu na dráhy Sověts:{ého svazu, které mají pro měření vzepětí
přístroje pojízdné po kolejnicích a samočinně nastavující čtení
měřítka a dokonce i pro kancelářské zpracování užívají přístrojů
s mechanickou závislostí, podávajících velmi rychle výsledné
posuny koleje. U německých drah užívá se pro měření vzepětí
zvláštních přístrojů optických i mechanických a methoda tato
byla po jejím podrobném zpracování Dr Ing. Schrammem
oficiálně zavedena ínstrukcí ministerstva dopravy.
V oddíle B projednána číselná forma této methody. Obecné
výklady jsou tu doplněny dvěma číselnými příklady.
Pokud jde o přesnost methody obloukových souřadnic,
ať již ve formě grafické neb číselné, poznamenává autor již
v úvodu, že methoda je stejně hodnotná jako methoda polygonová. Práce měřické i kancelářské jsou však jednodušší i rychlejší.
Další, III. část knihy, je věnována obloukovým výhybkám.
Vycházeje z theoretického vyvození základních Vztahů pojednává autor o různých případech obloukových výhybek, jež
mohou býti praxí vyžadovány. I tato část je doplněna několika
číselnými příklady.
Poslední část knihy obsahuje řadu příloh důležitých pro
železničn:ho techníka. Jsou tu vytyčovací schemata nejdůležitějších výhybek, normální průjezdný prom, šířka pláně ve
stanici i v posunovacím obvodu a nakonec nejdůležitější
výňatky, vzorce a tabulky z předpisu o úpravě kolejí na normálně rozchodných drahách.
Kniha je"'psána pro výkonného technika železniční služby
stavební, působicJho ať při stavbě nových drah či při udržování
a jistě splní dobře účel, který jí autor vytyčil: "Přispět všem,
kdo jsou pověřeni pracemi na železničním svršku, k usnadnění
a urychlení práce, a tím k zvládnutí ohromných úkolů v dopravě,.
jež na nás klade plán rozvoje národního hcspodářsřví, a to
způsobem co možná nejracionálnéjšlm."
lag. Dr Kloss

526.9.

Drake Dr Joh.

Einfiihrung in die praktische Vermessungskunde.
(Úvod do praktické geometrie), 214 stran, 242 vyobrazení
a I tabulka, 1952, Lipsko, Fachbuchverlag, cena váz. výtisku
Kčs 20>9:>.
Největ.ším nedostatkem našich zeměměřických závodních
škol práce je vhodná učebnice, postačujicí svými požadavky
pro nižší technické kádry a při tom přinášející dostatek praktických zkuš,nJstí a provádění techniky běžných měřických
me.hxi. Je omylem použíti při výkladech žákům zkrácených
textu velkých přlruček určených pro studium měřických inženýrů, i když takovým pomůckám musíme přiznat vysokou technickou úroveň a odbornou kvalitu.
Problém výchovy početných a kvalifikovaných zeměměřických kádrů se vyskytuje ve všech zemích, které nastoupily
cestu k socialismu, neboť dosavadni stav měřických inženýrů
nestačí na četné a rozsáhlé bt<d.Jvatelskéúkoly. Sovětský svaz
používá vhodných speciálnich návodů pro všechny úseky zeměměřických prací a měli jsnte již několikrát příležitost o nich
v našem časopise referovati.
Zeměměřiči v německé demokratické republice jsou postaveni dnes při provádění jejich ohromných proiektů staveb
pětiletky před stejné úkoly. A k jejich řešení musí nasadit
velký počet zdatných měřických inženýrů a techniků, kteří
musí znát nejužívanější melhJdy měřické techniky a jsou způsobilí uŽ.ti je v měřické pr~i.V prvním dile příručky čerpá technik nejnutg,ější předběžné
znalosti z matematiky (geometrie, aritmetíka a ,algebra) a z nauky o chybách. V druhém d,le jsou proic;'dnányzáklady geodesie
v těsném přimknutí k požadavkům měřické pr:.xe. Třetí část
se zabývá nejdůležitějšími úkoly veřejné služby měřické (katastr, hospodářsko-technické úpravy pozetnků, měřická služba
ve správě městských nemovitostí, v dopravě, hornictvi~ le~·
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nietví, zemská měření a měření pro velké stavební projekty)
a její organisací. Věcný rejstřík vedle podrobného obsahu
porrá'lá rychlé orientaci v příručce.
Studujícl' technik může nezávisle na svém školním vzdělání
a zvláštnostech svého učiliště získati z příručky názor na všechny
obory měřické techniky. Získané základní vědomosti jsou S to
poddtití jeho touhu po hlubším odborném vzdělání. Pro praktiky jest příručka pomůckou k upevnění a rozšíření odborných
znalosti a ke zvýšeni odborné kvalifikace. Pocle slov autora
a vydavatele má dílo sloužiti jedinému cíli: zvýšeným odborným vzděláváním překračovat plnění plánovaných úkolů, jak
to žádá zákon o pětiletém plánu, jehož hlavním předpokladem
je rozvoj stavebn'ho průmyslu. Snad můžeme v některém
směru se vykázati již lepšími výsledky, jako na př. v uspořádání různých geodetických výpočtů, ale vcelku musíme přiznati, že dílo vytčeny cíl splňuje.
Ing. Ant. Prokeš

Vermessungstechnik
1m Kulturund Gartenbau,
240stran, 545 vyobrazení a 22 tabulek, 1951, Berlin, Deutscher
Bauernverlag, cena váz. výtisku Kčs 22,04.
Větší úpravy pozemků, zvláště zahrad a sadů, se neobejdou
bez nejnutnějš'ch měřických prací, kterých je nezbytně třeba
jak pří opatření projektu, tak í oři jeho realisaci přenesen'm
do přírody. Předložená kniha b)la napsána proto, aby každý,
kdo se na podobných úpravách půdy podílí, si osvojil nejnutnější poznatky jednoduché měřické techniky. Kniha je
zřejmě určena nižším technickým kádrům, kteří používají
měření vedle svého hlanlího povolání (meliorační mistři, zahradníci, zemědělci), a proto se neobírá žádnými theoretickými
úvahami a nejvíce místa věnuje nejjednodušším měřickým meIh1dám a pomůckám. Běžné poučky praktické geometríe znázorňuje autor vtipnými obrázky vedle použitých vzorců, čímž
cdou látku nesmírně popularisuje. Celá kniha je přímo nabita
původními obrbky měřických pomůcek i pracovních postupů
názorně i1ustrovaných.
Učební látku rozdělil autor do dvou dílů: měření polohopisná a výškopisná. V prvém díle píše o měřických přístrojích
a nářadí, o zaměření územi, sestrojení plánů, výpočtu ploch
a polohopisném vytyčování. V druhém díle o výškoměrných
přístrojích a nářadí, výškovém měření, konstrukci výškopisného plánu, počítání zemních kubatur a o vytyčování
vertikálním.
Seznamem tabulek, sbírkou vzorců, výčtem použité literatury a vělilým rejstříkem jest kniha ukončena. Co zvláště jest
třeba na knize vyzvednout, je spousta názorných, instruktivních a ,výrazných původních vyobrazení.
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Astronomy Applled to Land SurveY,ing. 259 str., 71 obr.,
a 14 nomogramů. N. V. Wed. J. Ahrend et Zoon, Amsterdam
1950.

aberačního rovnoběžníku s místem na zdánlivé nebeské sféře,
kde byla fysická hvězda v okamžiku emise světelných paprsků."
K výkladu v těchto kapitolách jsou připojeny výňatky z ročenek, Bulletinu Horaire a několik poměrně běžných tabulek
ulehčujících redukce pozorování. Nechybi ani praktické příklady volené k vysvětleni textu. Při popisu techniky pozorování
Slunce se setkáváme se známým Roelofsovým hranolem (vyráběným nynl seriově), který doyoluje téměř neuvěřitelnou
přesnost pointace na Slunce, vyjádřenou střední chybou jedné
z4měry ± 2, 4". V odstavcl 4. 2. o refrakci bychom snad
na str. 57 vytkli v uvedeném praktickém příkladě nevhodně
volenou hodnotu střední chyby ve čtení tlakoměru, Skutečnost
by snad lépe vystihovala hodnota desetkrát větší. Kapitola 6
se zabývá opravami, které nutno připojit k aritmetickému
průměru několika měření zenitové vzdálenosti. Kapitola 7
nás informuje o přesnosti dále popisovaných měření rozebráním
nahodilých chyb, vypl~'Vajíclchz bohatého pozorovaclho materiálu. Z připojené tabulky je na př. patrné, že střední chyba
v pointad na hvězdu vertik~lním nebo horizontálnim vláknem
je pro přístroje typu Wild T 2 dána hodnotou ± 2,5" a pro
typ Wild T 3 udává autor ± 1,8".
Kapitoly 8 až 11 pojednávají pak přímo o methodách měřeni
azimutu, zeměpisné šířky a délky. Výběr method je chudý.
Autor se omezuje na popis způsobu určení azímutu z hodinového úhlu hvězdy nebo Shmce a ze zenitové vzdálenosti'
hvězdy nebo Slunce. Z method určení zeměpisné šířky je
popísován způsob určení z v)'šky hvězd v poledníku, z cirkum-'
polárních výšek a z výšky Polárky. Kapitola 10 se poměrně
velmi stručně zabývá určením zeměpisné délky ze zenitových
vzdálenosti hvězd. Zato kapitola 11 popisuje obšírně současné
určéní šířky a délky jednak měřením okamžiku průchodu hvězd
libovolnými zenitovými vzdálenostmi, jednak konstantní výškou (methoda stejných vý[,ek). Autorův výklad v těchto kapitolách je iiž poněkud složitější než v úvodu a 'je zaměřen hlavně
na důkladný rozbor systematických i nahodilých chyb, takže
z těchto důvodů je na mnohých místech kniha skutečným
přínosem. V kap. 11 najdeme ,též vypracován početně-grafický způso15výběru hvězd, který však nenl tak snadný a pře-:hledný jako způsob uvedený v knize Buchar-Ledersteger,
Das Zirkumzenithal un:d die astronomische Ortsbestimmung
aus gleichen Sternhohen, Berlín 1943. Ke každé kapitole
jsou na konci knihy uvedeny vypočtené příklady, u nichž
překvapují velmi malé střední chyby v}·sledku. Poslední kapitola 12 popisuje speciální přístroje pro určení zeměpisnvch
souřadnic methodou stejných výšek. Je popsán známý Wildův
astrolábový násadec k theodolitu Wild T 2, dále hranolový
astroláb Claude-Driencourtův,
WilIisův kyvadlový astroláb
a Bakerův astroláb hranolový'. Vážným nedostatkem této kapitoly je, že není zmínkv o pozoruhodně konstruovaném československém cirkumzenitálu Nušl-Fričově, který předči všechny
popisované přístroje. Také Willisův kyvadlový astroláb je
popsán příliš stručně.
Ke knize jsou vedle zřetelných ilustrací připojeny velmi
praktické nomogramy, které konstruoval J. D. Haasbroek.
Nomogramy ulehčují různé redukční výpočty a často nahrazuji i velmi složité a nepohodlné výrazy vyskytující se zvláště
při výpočtu oprav ke střední zenitové vzdálenosti. Tyto nomogramy velmi podstatně zvyšuji praktickou hodnotu Roelofsovy
příručky ..

Pozoruhodná kniha Roelofsova vyplňuje citelnou mezeru
v literatuře o geodetické astronomii. Zabývá se popisem méně
. přesných method, než jaké se užívají při měření na Laplaceových bodech. Přesnost popisovaných method je dána použitím
běžnÝchmoderních theodolitů typu Wild T 2, nebo Wild T 3.
Roelofsova přiručka vybírá tedy hlavně způsoby dávající střední
chybu výsledku v mezích ± 1" až ± 2". Tyto methody jsou
vhodné jednak pro zhuštění sítě Laplaceových bodů pro určení
tvaru geoidu, jednak pro zaměření vlicovacích bodů pro leteckou fotogrametrli v územích bez triangulace.

Kniha obsahuje však také několík rušivých chyb, z nichž
většina jsou tiskové: str. 30, ř. 5 zdola: místo "about 100
times" má být přirozeně "exaetly 100 times". Str. 50., ř. 2
zdola: správně "date" místo "data". Str. 79., ř. 4 shora: spr.
"advance" místo "advace". Str. 125., ř, 10 shora: správně
"latitude" místo "altitude". Str. 148., ve třetím vzorci zdola
má být nad hm. R vodorovná čárka. Str. 175., ř. 11 zdola:
má být "paragraph !t. 2. 5." Str. 180.,4. vzorec shora má být
správně: Vi = V'i - az. Str. 187., ř. 3 shora v poznámce
pod larou: má být "proceeding" místo "proceding".

Kniha je rozdělena na 12 kapitol dále decimálně dělených
na odstavce. Kapitoly. 1 až 5 se zabývají astronomickými
základy vyloženými dosti obšírně, protože autor nepředpokládá u praktického zeměměřiče žádné zvláštní astronomické
vědomosti. Výklad je veden velmi přehledně a při tom vzácně
exaktně, o čemž svědčí na př. tato definice hvězdy (ve smyslu
méřickém):

Tyto malé nedostatky nijak nesnižují hodnotu knihy, nebot
musíme též uvážit, že autor nepsal knihu ve své mateřštině.
Z tohoto hlediska je nutno posuzovat místy až příliš schematický sloh. Přes to je třeba Roelofsovu knihu, nakladatelstvím
přepychově. vypravenou, přivítat a doporučit všem, kdož se
zajímají o obor, který bychom snad mohli nazvat "topografická astronomie" ·na rozdíl od exaktní geodetické astronomie.

"Hvězda v geodetické astronomii je průsečík úhlopřičky
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Normativní hlídka
Vládní nařízeni o působnosti ministerstva vnitra v oboru
územního plánováni a výstavby obci a v oboru péče
o technické služby národnich výborů.
(VI. nař. č. 56/1953 Sb., částka 33)
Zeměměřické inženýrskoctechnické pracovníky upozorňujeme
na citované vládní nařízení, které velmi úzce souvisí s vyhotovováním map malých i velkých měřítek sloužících i za podklad
územního plánování, směrných i podrobných plánů měst a obcí.
Tímto vládním nařízením bylo přeneseno ze státního úřádu
plánovacího a z ministerstva stavebního průmyslu provádění
zákona č. 280/1949 Sb., o územním plánování a výstavbě obcí,
a předpisu podle něho vydaných na ministerstvo vnitra. Od
14. září 1953 převzalo tuto působnost podle vládního nař.
č. 77/1953 Sb., o organisaci ministerstev a ústředních orgánu
státní správy, nově zřízené ministerstvo místního hospodářství,
které převzalo některé úkoly ministerstva vnitra, mimo jiné
i v oboru výstavby
obcí.
Podle vládního nařízení č. 57/1953 Sb. je třeba, mají-li
územní plány obcí schválené podle předpisu zákona č. 280/1949
Sb. nabýti závaznosti, aby byly potvrzeny, a to:
a) směrné a podrobné plány hlavního města Prahy a měst,
které jsou sídly krajských národních výborů, vládou;
b) směrné a podrobné plány jiných obcí s počtem obyvatel
nad 25000, vládníIil výborem
pro výstavbu;
.
c) směrné a podrobné plány ostatních obcí, ministerstvem
vnitra (od 14. září 1953 ministerstvem
místního
hospodářství).
Zastavovací plány podle tohoto vládního nařizení potvrzuje
orgán, který je podle vI. nař. č. 28/1952 Sb., o projektové
a rozpočtové dokumentaci investic, příslušný ke schválení úvodního projektu výstavby, pro kterou je zastavovacl plán pořizován.
St.

citovaným vládním nařízením zrJzen vládní
výbor
pro
geologii a vytyčeny jeho úkoly. Hlavním úkolem výboru je
i1:ajištěníjednotného plánování, koordinacé řízeni a jednotné
kontroly geologické práce na celém státním území.
Dále byl z dosavadního geologického ústavu Československé
akademie věd zřízen Ústřední
ústav geologický
v Praze.
Ústav bude provádět základní geologický výzkum, systematické
geologické mapování a geologické výzkumné a průzkumné
práce zaměřené na vyhledáváni nových, ložisek nerostných
surovin, a vydávat geologické mapy a odborné geologické publikace.
St.
Nařízeni o vědéckých hodnostech a o označeni absolventů vysokých škol. (VI. nař. Č. 60/1953 Sb., částka 35.)

Naše čtenáře zajisté bude zajímat nová úprava vědeckých
hodností a označováni absolventů vysokých škol. Citované
vládní nařízení stanoví, že vysoké školy, fakulty vysokých škol
a vědecké ústavy ~eskoslovenské akademie věd, Slovenské akademie věd a Československé akademie zemědělských věd udělují za dosažení zvláštní vědecké způsobilosti vědecké hodnosti,
aby podnítily snahu o zvýšení vědecké kvalifikace, jakož i zaručily vysokou úroveň vědecké práce. Vědecké hodnosti se
udílejí ve dvou stupních, a to:
a) hodnost kandidáta věd a
b) hodnost doktora věd
s připojením označení příslušného vědního o~oru.
Obor zeměměřictví patří do vědního oboru technické
vědy.
Vládní nařízení dále stanoví kdy a za jakých podmínek lze
udělit vědecké hodnosti. Vědeckou hodnost kandidáta věd lze
udělit absolventům vysoké školy (nebo výjimečně i jiným pracovníkum), kteří prokáží úspěšným dokončeIjim aspirantury
nebo vykonáním kandidátských zkoušek vedle všeobecné znalosti v určitém vědním oboru ještě zvláštní znalost a obhájením
kandidátské disertační práce veřejně osvědčí způsobilost k sa, mostatné tvůrčí vědecké práci.
Vládní nařízeni o rozmisťováni dalších absolventů škol
Vědec~ou hodnost doktora věd lze udělit uchazeči, který
a o podminkách pro nástup zaměstnáni některých studentů a žáků škol.
a) dosáhl hodnosti kandidáta věd a
b) obhájí doktorskou disertační práci.
(Vl. nař. č. 57/1953 Sb., částka 33)
Doktorskou disertační prací se prokazuje tvůrčí vědecká práce,
Upozorňujeme naše čtenáře na citované vládní nařízení,
kterou byl vyřešen nebo theoreticky zevšeobecněn závažný
které rozšiřuje platnost vládního nařízení č. 20/1952 Sb., o rozvědecký problém anebo byla vědecky odůvodněna formulace
misťování absolventu vysokých škol a výběrových odborných
nového
závažného vědeckého problému.
škol, i, na absolventy vysokých škol universitních, škol pedaK obhajobě doktorské disertační práce lze výjimečně připustit
gogických, vyšších a vysokých škol pedagogických.
i bez dosažení hodnosti kandidáta věd:
Naproti tomu výslovně stanoví, že ustanovení vI. nař, Č.
a) profesory vysokých škol,
20/1952 se nevztahují na absolventy škol zdravotnických, sob) osoby, které jsou známy význačnými vědeckými pracemi,
ciálních, na absolventy škol uměleckého směru, na absolventy
objevy nebo vynálezy,
fakult bohosloveckých a škol vojenských.
c) uchazeče o hodnost kandidáta věd, jejichž kandidátská
Dále je stanoveno, že pouze se schválením ústředního úřadu,
disertační práce má podle kritického posudku obou vědo jehož oboru působnosti patří příslušné školy, uděleným
deckých pracovníků (oponentů), jimž byla dána fakultní
v souhlase se státním plánem rozvoje národního hospodářství,
nebo vědeckou radou k posouzení, vědeckou úroveň
mohou naStoupit do zaměstnání:
disertační práce doktorské.
a) absolventi jedenáctileté střední školy, pokud nebudou
Mdným členům - akademikům Československé akademie
pokračovat ve studiu na vysoké škole,
věd přísluší vědecká hodnost doktora věd od doby jejich zvolení
b) žáci posledních dvou ročníků odborných škOL,na jejichž
nebo
jmenování.
absolventy se vztahuje vládní nařízení č. 20/1952 Sb.,
Vládní nařízení stanoví dále. komu a kdy lze udělit čestnou
pokud zanechají studia nebo budou ze studia vyloučeni
vědeckou hodnost doktora věd bez obhajoby disertační práce.
před absolvováním školy,
Akademické hodnosti a stavovská označení se napříště nec) studenti vysokých škol, na jejichž absolventy se vztahuje
udělují. Akademické hodnosti a stavovská označeni, jež byly
vládní nařízení č. 20/1952 Sb., po složení I. státní zkoušky,
uděleny před účinností tohoto nařízení, :íŮstávají nedotčeny.
pokud zanechají studia nebo budou ze studia vyloučeni
Vědecké hodnosti udělené podle tohoto nařízení se uvádějí
před absolvovánim školy.
St.
vždy v plném znění (bez zkratek).
V druhé části cit. vládního nařízeni je ustanoveni o označení
VIl\dní natízeni o vládnim výboru pro geologii a Úsd'ed.
absolventů vysokých škol. Absolventi, kteří s úspěchem:obhájí
nim ústavu geologickém.
'diplomovou práci nebo vykonají ;závěrečnou ;zkoušku, obdrží
(VI. nař. č. 58/1953 Sb., částka 34)
diplom, v němž se uvede:
~.
a) fakulta (vysoká škola), na níž bylo studium'1bsolvováno,
Zeměměřické inženýrsko-technické pracóvníky, kteří se nes vyznačením specialisace studia, ,
malou měrou podílejí na budování celostátnich mapových děl,
které slouží mimo jiné i pro geologický průzkum a ;zjišťování
b) označení absolventa podle studijnihooboru, pro který se
lwalifil<ova!,
Rerostn~o bQhatství I!l\ší vlasti? bude jist~ zaj1mat, ~~ byl
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Absolventi vysokých škol, kteří studovali ~s vynikajícím
prospěchem, obdrží diplom s vyznamenáním.
Názvy studijních oborů a jim odpovídající označení absolventů vysokých škol jsou vyhlášeny v Úřednim listě částka 102,
vyhláška č. 248.
Št.
Označení absolventů vysokých škol.
(Ú.I. částka 102, vyhl. č. 248)
Vyhláškou ministra vysokých škol ze dne 3. srpna 1953
o označení absolventů vysokých škol se označují absolventi
vysokých škol studijního oboru zeměměřictví
označením
zeměměřický
inženýr. Účinnost tohoto ustanovení je vyhlášena dnem 1. září 1953.
Št.
Vládni

nařízeni
o nové organisaci
ministerstev
a ústřednich orgánů státni správy.
(VI. nař. č. 77/1953 Sb.)

Zeměměřické inženýrsko-technické pracovníky zajisté zajímá
i nová organisace ústředních úřadů a orgánů státní správy.
Vládním nařízením č. 77/1953 Sb. bylo sloučeno ministerstvo
vnitra 's ministerstvem národní bezpečnosti v ministerstvo
vnitra. Dále bylo z~ízeno ministerstvo
místního
hospodářství, které převzalo zejména dosavadní úkoly ministerstva
vnitra v oboru místního hospodářství a výstavby obcí.
.
Ministerstvo paliv se sloučilo s ministerstvem energetiky
v miJ;Ůsterstvopaliv a energetiky.
Ministerstvo těžkého strojírenství se sloučilo s ministerstvem
všeobecného strojírenství v ministerstvo strojírenství.
Minísterstvo stavebního průmyslu se sloučilo s ministerstvem
stavebních hmot v ministerstvo stavebnictví.
Ministerstvo zemědělství se sloučilo s ministerstvem státních
statků v ministerstvo zemědělství.
Ministerstvo železnic se sloučilo s ministerstvem dopravy
v ministerstvo dopravy.
Ministerstvo vysokých škol se sloučilo s ministerstvem školství a osvěty v ministerstvo školství. .
Zrušil se Státní výbor pro věci umění, Výbor pro kulturní
styky se zahraničím a Československý rozhlasový výbor. Dále
se zrušila hlavní správa polygrafického a .gramofonového průmyslu, vydavatelství a obchodu s knihami a hlavní správa
kinematografie,zřízené při úřadu předsednictva vlády. úkoly
těchto orgánů, jakož i úkoly ministerstva školství a osvěty na
poli osvěty převzalo nově zřízené ministerstvo kultury.
V dalším byly upraveny orgány státní arbitráže a převedena
působnostve věcech vodního hospodářství až dosud vykonávaná
ministerstvem stavebního průmyslu na ministerstvo lesů a dřevařského průmyslu. Účinnost těchto opatření je stanovena
dnem 14. září 1953.
Št.
Vládne nariadenie

ó novej organizácii

poverenictev.

(VI. nar. č. 78/1953 Sb.)
Vládnym nariadením č. 77/1953 Sb. o novej organízácii povereníetev zriadilo sa Povereníctvo miestneho hospodárstva,
ktoré plní doterajšie úlohy Povereníctva vnútra v odbore miestneho hospodárstva a výstavby obcí.
Povereníctvo stavebného priemyslu sa slúčilo s PovereníctvQmItllvebnýchhmot na Povereníctvo stavebníctva.
PoVetel1ietvo'
školstva a .osvety sa zmenilo na Povereníctvo
školstva.
Zrušil sa Slovenskývýbor pre veci umenía a Slovenský rozhlasový výbor.
Zriadilo sa Povereníctvo kultúry, na ktoré prešly najma
úlohy Slovenskéhovýboru' pre ved umenia, ako aj úlohy Poverenictva ško1stvaa osvety na poli osvety.
Nariadeniť nadobúd1oúčinnosť dňom 14. septembra 1953.

,
Ústavni

Št.

zákon o Hzeni národnich výborů vládou.
(VI. nař. č. 81/1953 Sb.)

Ústavním zákonem č. 81/1953 Sb. o řízení národnich výborů vládou bylo vyjmuto všeobecné řízení národních výborů
z působnosti ministra vnitra a národní výbory podřízeny přímo
vládě republiky Československé. Tento ústavní zákon nabyl
účinnosti dnem 1. října 1953.
Št.

Nařizeni
sazebniky

ministra
financi, jímž se měni a doplňují
správnich poplatků a podrobnější
pi'edpisy
o těchto poplatcích.
(Nař. č. 83/1953 Sb., částka 48.)

Tímto nařízením se mění a doplňují sazebníky správních
poplatků vyhlášené nař. č. 9/52 Sb. Článkem II., odst. (1),
pododst. I.d) zrušují se v oddílu O ("Veřejné vyměřování
a mapovát:ú") položky'98 a 99 sazebníku I. Důvodem ke zrušení těchto položek vedla skutečnost, že výrobá otisků map,
ať katastrální mapy nebo Státní mapy 1:5000 - odvozené, po
případě hospodářské a jiných map, je vyhražena Státn1mu'
zeměměřickému a kartografickému ústavu v Praze, na Slovensku Slovenskému zeměměřickému a kartografickému ústavu
v Bratislavě. Jsou tudiž otisky map výrobkem jmenovaných
ústavů a národní výbory provádějí jen distribuci těchto výrobků; samy národní výbory otisky map nevyrábějí. Ceny
výrobků obou ústavů mají se řídit ceníky sestavenými podle
kalkulačních normálů a vyhlášenými ústředním úřadem po
schválení státním úřadem plánovacím; do doby, dokud nebudou tyto ceníky vyhlášeny, řídi se ceny výrobků ústavů
dosavadními předpisy, s přihlédnutím k výrobním nákladŮ11l
PQsuzovaných podle kalkulačních normálů platných v polygrafickém průmyslu.
V dalším mění se v oddilu O ("Veřejné vyměřování a mapování") položky 101, 103, 104, 106 a U5 a doplňuje se oddíl O
položkou U5a). Nové znění těchto položek je patrno Z 'přílohy
měnící a doplňující sazebník I, oddíl O ("Veřejné vyměřování
a mapování") t~to:

POLI

I Poplatek

Předmět poplatku

Kčs

101 I Ručně vyhotovené snímky s map podle právě platného stavu, s geometrických pblohopisných plánů nebo jejich konceptů a s polnich náčrtů i s upravením (adjustováním),
vepsáním měr a s náhradou za kreslicí materiál, až včetně do 20 parcel a 10 ha kresby
v měřítku
a) 1 : 2000 a menším
b) 1 : 1440 a větším .
za každou další parcelu kresby v měřítku
a) 1 : 2000 a menším
b) 1 : 1440 a většim .
za každý další ha kresby v měřítku
a) 1 : 2000 a menšim
b) 1 : 1440 a větším.
103 Planografické, fotoreprodukční a podobné
otisky grafických elaborátů, za kus .
4

Poznámka:
Poplatek se v rámci sazby vypočítá podle platných kalkulačních normálů
polygrafického průmyslu.
104 Vybarvení otisku mapy nebo snímku s mapy
(celého nebo jen části), až včetně do 20 parcel a 20 ha v měřítku
~ 1 : 2000 a menším
b 1: 1440 a větším.
za ka~dou další parcelu nebo ha v měřítku
a) 1 : 2000 a menším ..
b) 1 : 1440 a větším.
Poznámka:
Při stanovení poplatku se po"
čítají jen skutečně vybarvené parcely a hektary kresby.
106 Opisy nebo výpisy nebo jejich pozdější doplnění změnami:
a) z písemného
operátu Ci vyřazeného),
z některých částí sbírky listin (z popisů hranic katastrálních území, vJpočetních protokolů, protokolů a vyhlášek
o všech řízeních, ohlašovacích listů, výkazů změn, záznamů změn, vyřazených
částí písemných operátů), z některých
pomocných
částí pozemkového katastru (z popisu odhadních okresů, z kla-
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sifikačních protokolů všeobecného vceňování, seznamu domů, sestavení jakOlltních tříd) nebo z jiných výkazů a
sestavení (z průkazů o výměře vlastního společenstevního honebního okresu,
ze zjištění celkové výměry pozemků jedné jakostní třídy v katastrálním území
nebo okresu),
až včetně do 30 položek (i s cenou tiskopisu)
za každou další položku
b) Z výkazů úhrnných katastrálních hodnot a přehledůpozemnostních
arc:hů,
za každých 10 položek (nebo méně)
Poznámka:
Položkou se rozumí každá
opsaná, opravená, změněná nebo zrušená
vodorovná řádka, tedy i vodorovná řádka
na titulní straně.
115 Zeměměřické a kartografické práce prováděné zeměměřickou službou národních výporů, které nejsou uvedeny v předchozích
položkách tohoto oddílu, a to:
a) polní měřické práce inženýrské (pracovní třida VIII a IX), za každou ho':linu
b) kancelářské technické práce inženýrské
(pracovní třída VIII a IX), za každou
hodinu
c) polní měřické práce technické (pracovní
třída VI a VII), za každou hodinu.
d) kancelářské pomocné technické práce
(pracovní třída VI a VII), za každou
hodinu
e) kancelářské práce (pracovní třída IV a
V), za každou hodinu .

I

I

Poplatek
Kčs
f) všechny pomocné práce při polních měřických pracícli~ za každou hodinu ..
Poznámka:
Počet pracovních hodin potřebný k výkonu objednaných prací a služeb
se stanoví podle schválených jednotných
~"ýkonových norem pro zeměměřicrví a
kartografii s přesností až na jednu desetinu
hodiny. Zaokrouhlování započatých desetin
hodiny se provádí podle těchto zásad: ke
zlomku menšimu než 0,05 hodiny normovaného výkonu se nepřihliží; větší zlomek
hodiny normovaného výKonu se zaokrouhlí
na nejblíže vyšší desetinu hodiny; zlomek
0,05 hodiny normovaného výkonu se zaokrouhlí na nejbližší sudý počet desetín hodiny. U prací dosud nenormovaných je pro
výši poplatku rozhodný počet pracovních
hodin, po které skutečně trvala práce zúčastněných pracovníků.
115 Vydání tiskopisů používaných při zakládání,
a) udržování a obnovování operátu pozemkového katastru:
a) až včetně do formátu A4
1. iednolistového, za kus.
2. dvoulistového, za kus.
b) formátu většího než A4, za ku .

5
0,15

Poplatek
Kč,

9

0;50
1
1,50

Poznámka: Poplatek podle této položký se
vybírá, neprovádí-Ii se zároveň některý
z úkonů poplatných pocUepol. 105 až 108.
Toto nařízení nabylo účinnosti dnem vyhlášení, t. j. dnem
7. října 1953.
St.

Rozmanitosti
I. celosektorová pracovní konference měřičů
těiehních a průzkumných závodů MHD.
S uspokojením přivítali všichni měřiči těžebnich a průzkumn)"ch závodů MHD svou I. celosektorovou pracovní
konferencí, která se konala v Praze.
Referáty a diskusní příspěvky konference se zabývaly problematikou důlního měření, ukázaly na nové pojetí měřické služby
v báňské socialistické ekonomice a vyzdviWy zejména důležitost
měřické kontroly těžby užitečných nerostů. Nové, úkoly, vytyčené příkazem ministra hutního průmyslu a rudných dolů
ze dne 30. červenl;C 1953, č. 28, o zlepšení měřické služby na
těžebních a průzkumných závodech MHD, postavily~ěřickou
službu a měřickou kontrolu těžebních a průzkumných závodů
na místo,. které jí náleží. Citovaným příkazem s. minístra
Reitmajera na~tává na podnicích a závodech obrat v názoru
na měřickou službu, která se tak přiblížila velmi podstatně
měřické službě těžebních a průzkumných .závodů SSSR.
Dík za to patří zejména sovětskému poradcí s. inženýru M. V.
llinovi, jemuž byl z konference odeslán do Moskvy pozdravný
telegram.
Nutno konstatovat, že celosektorové konference se zúčastnil
po celou dobu jejího trvání náměstek minístra hutního průmyslu a rudných dolů s. Freisler, který přednesl velmi obsáhlý
referát zaměřený konkrétně k problémům a úkolům nově se
organisující geologicko-měřické služby a ukázal politický,
hospodářský a organisační význam příkazu č. 28/1953 ministra
o měřické službě a měřické kontrole a jeho dosavadní plnění.
Konferencí navštívil i sám ministr 'hutního průmyslu a rudných
dolů s. Reitmaier, který s neobyčejným zájmem o problémy
a úkoly geologicko-měřické službytěžebních a průzkumných
závodů MHD vyslechl referát vedoucího technického odboru
HSŽD s. Ing. Neráda o nových dobývacích methodách a úkolech

měřické služby a měřické kontroly a referát prof. Vysoké školy
báňské v Košicích s. Ing. Dr Ilavského o kontrole odebirky
měřením podle sovětského vzoru.
Bohatá diskuse, která přinesla mnoho námětů na zlepšení
geologicko-měřické služby na závodech, v podnicích, projektových organisacích i v ústředí, byla velmi zajímavá a užitečná.
Zejména zkušenosti prof. Vysoké školy báňské v Ostravě
s. Dr Čechury, který vylíčil těžkosti této služby v dobách
minulých, byly pro současnou mladou generací důlních měřičů
poučením, aby tím víc si, vážili uznání, kterého se jím dostalo
vydáním příkazu s. ministra.
Konference byla úspěšná a její výsledky mají' být shrnuty
ve sborníku, který má být vydán tiskem. Bylo by si jen přáti,
aby význam měřické služby, který byl po zásluze oceněn
ministerstvem hutního průmyslu a rudných dolů, byl uznán
i v ostatnich resortech a aby závažnost úkolů této služby
byla také vyjádřena patřičným zařazením této služby v kvalifikačním katalogu prací.
"
St.
UpozGrnění
Upozorňujeme naše čtenáře a všechny složky zeměměřické
a kartografické služby, že veškeré opravy technických potřeb,
jako broušení rýsovacich per, opravy rýsovadel, kružítek,
nulátek, opravy logaritmických pravítek a pod., které prováděl
závod národního podniku PŘESNA MECHANIKA, Praha XI,
Ondříčkova 37, provádí nyní výhradně "MECHANIKA",
výrobní družstvo mechaniků, z. s. s r; o., závod 11 - dílny
oprav, Praha V, Břehová 3.
Veškeré opravy předávejte. přímo v tomto závodě. Bližší
informace o podmínkách a dodacích lhůtách podá jmenovaný
závod, tel. 67a-40.
St.
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