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ZEMEMERICTVI

Po vzoru Sovětského svazu vpřed!
V těchto dnech oslavuje opět všechen pracující lid výročí

Velké říjnové revoluce, jejíž mezinárodní význam spočívá
ve světodějném obratu lidstva od starého kapitalistického
vykořisťovatelského systému k novému socialistickému
systému beztřídní společnosti, v níž je odstraněno jakékoli
vykořisťování člověka člověkem. Při této příležitosti není
možno nevzpomenout geniálního vůdce Říjnové revoluce
V. I. Lenina, jehož moudré vedení nového sovětského státu
přivedlo k nebývalému a nikdy před tím nevídanému roz-
květu technické vědy, z nichž sme1emůžeme jmenovat
na prvním místě sovětskou geodesii a kartografii.
Pod moudrým vedením V. I. Lenina hned v počátcích

budování socialismu jsou organisovány expediční výpravy
do prostorů určených k výstavbě industrialisace sovětské
země. V těchto expedičních výpravách složených z vě-
deckých a inženýrsko-technických pracovníků zaujímají
významné místo sovětští geodeti a kartografové. Výsledků
prací expedičních výprav využívá sovětská vláda k tomu,
aby na jejich podkladě vzápětí nato dala vypracovat
smělé.projekty budoucích velikých staveb socialismu a ko-
munzsmu.

Tentov.eliký příklad budování základů výstavbyso-
cialismu v Sovětském svazu je námi plnou parou následován
na celé frontě práce, techniky a budování. I naše geodesie
a kartografie nastupuje po roce 1948 novou cestu, která má
již směr přibližující se směru. sovětské geodesie a karto-
grafie. Na této cestě půjdeme neohroženě vpřed za velikým
cílem V. I. Lenina a J. V. Stalina, vpřed k socialismu.
Nastoupenou cestou'dojdeme k vytyčenému cíli. Nyní záleží
na nás, jak zrychlíme tempo rozvoje naší techniky zejména
naší geodesie, fotogrametrie a kartografie, abychom ne-
zů9távali pozadu za vývojem geodetických věd zejména
v SSSR.
Chceme v tomto čísle upozornit na jeden z nejmladších

oborů geodetických věd, kterým je· fotogrametrie a všim-
nouti si rozvoje této nejmladší avšak progresivně pokrokové
mapovací methody, jejíž zdárný rozvoj zajišťuje Sovětský
svaz. Vždyť bez této nejhospodárnější mapovací methody
by nebylo možné v tak krátkém čase uspokojit poži:ulavky
projektantů a budovatelů velkých staveb socialismu a ko-
munismu. Sovětská vláda a spolu s ní všechen sovětský lid
věnují rozvoji této nejmladší pokrokové vědy tu největší po-
zornost i na vysokých školách a dovedou také po zásluze
ocenit pokrokové snahy a výsledky prací vědeckých i inže-
nýrsko - technických pracovníků z oboru pozemní i letecké
fotogrametrie.

Pokrokové snahy sovětské fotogrametrie musí i nám být'
vzorem, nechceme-li'zaostávat v mapovacích pracích tak
potřebných pro geologický průzkum a zjišťování nerost-
ného bohatství naší vlasti. Rozvoj budování socialismu
v naší vlasti klade na naše mapéry stále vyšší a vyšší po-
žadavky na urychlené dodání map pro hospodářskou vý-
stavbu státu. Nemůžeme chtít a také nechceme, aby česko-
slovenská geodesie a kartografie byla brzdou vývoje hos-
podářské výstavby, industrialisace země, rozšiřování suro-
vinové základny, a budeme proto v největší míře čerpat
z bohatých zkušeností Sovětského svazu i na tomto poli.. .

Jistě že dojdeme pochopení naší vlády a že vyuzt}eme
všech předností fotogrametrie k tomu, abychom včas a v po-
žadovaném rozsahu vyhověli s největším urychlením všem
požadavkům na mapová díla, která jsou nezbytně nutná
k zajištění pláno'Ditého průzkumu naší krajiny. Se sovět-
skými zkušenostmi nezištně nám předávanými půjdeme
daleko rychleji cílevědomě vpřed v oboru fotogrametrie,
nejpokrokovější methody urychleného pořizování mapových
podkladů k projektům a plánům socialistické výstavby a hos-
podářského upevnění našeho státu. Máme co dohánět v oboru
Jotogrametrie. Nesmíme však na tomto poli dbát obětí a ná-
mahy a pokračovat v prosazování této nové opravdu po-
krokové a mnoho těžkostí odstraňující methody letecké
fotogrametrie. Zaváděním této methody do celostátních ma-
povacích prací odstraníme nedostatky personálu geodetické
a kartografické služby a umožníme dalším pracovníkům
oboru geodesie a kartografie, aby se ještě ve větší míře
zúčastnili přímého budování na velkých stavbách socia-
lismu.

V dalším referátu tohoto čísla povšimneme si sovětského
důlního měřictví. Sovětští důlní měřiči mají bezesporu ve-
liké zásluhy o tq, že budování sovětských rudných, uhel-
ných .i jiných dolů je prováděno nejvýš racionálně a hospo-
dárně. Bez jejich práce by nebylo možné zakládat a bu-
dovat velkodoly a celé rudné i nerudné báze, na nichž
stojí obrovský průmysl nesmírné sovětské země. Tato důle-
žitost přesných podzemních měřických prací je v sovětském
svazu uznávána a po zásluze také oceňována. Pracovn:ci
tohoto důležitého oboru jsou nejváženějšími pracovníky dolů
a také jsou po zásluze odměňováni~
1v našich poměrech se důlně měřické práce dostávají do

popředí zájmu ze strany vedení závlnfů a národních pod-
niků, v jejichž oboru podnikání je opatřovat surovinové
zdroje našeho na·novou cestu nastoupivšího ak nebývalému
rozmachu spějícího těžkého i lehkého průmyslu. Hospodárné
budování a otvírání nových rudných dolů, uhelných slojí
a jiných surovin vyžaduje bezpodmínečně, aby bylo prová-
děno na základě nejpřesnějších důlně měřických prací, vý-
počtů a vytyčování. Veřejnosti je jistě známo, že nejdůle-
žitější okamžik při prorážce podzemních prostor, ať je to
tunel pro trať družby, nebo několika set metrové štoly uhel-
ných .a rudných dolů ražené ze dvou stran, nastává při
setkání obou čel samostatně ražených větví. Méně však je
již známo, že tento okamžik šťastného spojení proti sobě
ražených často několik set metrů i kilometrů dlouhých
chodeb připravil svou pilnou přesnou a odpovědnou důlně
měřickou prací inženýr geodet, na jehož důkladnosti, pocti-
vosti a jiných dobrých vlastnostech záleží, kolik milimetrů
se bude nebo nebudé rozcházet oboustraně vytyčovaná osa
podzemního díla. Je na našich inženýrech-geodetech i důlně
měřických technicích, aby daleko více než dosud seznamo-
vali veřejnost se svými pracemi a pomáhali tak utvářet
správné veřejné mínění, jaké je vytvořeno o důlně měřic-
kých pracích v Sovětském svazu.

V neposlední řadě je vysoce vážena v Sovětském svazu
i městská geodetická služba, která se zejména stará o plá-
novitý rozvoj měst a obcí. Nelze si představit, že by v so;"
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větském městě byla zahájena jakákoli veřejná práce na
území nebo v okolí města bez městské geodetické služby.
Městská geodetická služba je strážkyní všeho technického
podnikání, která se stará o neustálé dodržování stavebních
řádů a jiných předpisů, a dbá, aby rozvoj měst a obcí se
prováděl plánovitě v souladu s potřebami hospodářského
rozvoje celé sovětské země.

Na několika úsecích zeměměřické a kartografické čin-
nosti chceme v tomto čísle ukázat naší veřejnosti jakým
způsobem a jakými cestami se ubírá rozvoj sovětské geodesie,
fotogrametrie a kartografie. Máme vzácnou příležitost,
aby toto naše poznávání zkušeností sovětského svazu v oboru
zeměměřictví v nejširším smyslu bylo dále prohlubováno
tím, že se dostává našim nejlepším studujícím příležitost
pokračovat ve studiu přímo na Moskevském institutě geo-
desie, fotogrametrie a kartografie i jiných vysokých školách
a že tito absolventi budou zárukou přenesení zkušeností
SSSR i v tomto, veřejnosti u nás poměrně málo známém,
oboru do praktického života,

Naše strana a vláda zajistí nám jistě ty nejlepší pod-
mínky, abychom dohnali to, co jsme v době okupace a

války i letech přerodu naší vesnice zameškali na úsecích
fotogrametrie, důlního měření, výstavby měst a obcí a ji-
ných neméně důležitých geodetických a kartografických
pracích.

V nové organisační formě oboru geodesie a kartografie,
vyplynuvší ze zkušeností v organisaci geodetických a karto-
grafických prací SSSR i zemí lidové demokracie budou
položeny základy k tomu, abychom po překonání počáteč-
ních potíží se stali rovnocennými spolupracovníky geodetů
zemí tábora míru v čele s geodety Sovětského svazu.

Abychom toho dosáhli, je třeba sledovat neustále zákon
socialismu vyslovený J. V. Stalinem a, sledujíce soustavně
úspěchy sovětské geodesie, fotogrametrie a kartografie, pra-
covat v těchto oborech na základě nejvyšší techniky. To
nám bude zárukou, že jdeme správnou cestou, že vybudu-
jeme socialismus a že dalším generacím geodetů, fotogra-
metrů a kartografů, kteří budou "Vyzbrojeni učením mar-
xismu ..,zeninismu, vyššími odbornými znalostmi a vyšší tech-
nikou, než jsme my, zajistíme lepší podmínky k budování
vyššího společenského řádu. Touto cestou pod vedením
Sovětského svazu vpřed!

Fotogrametrie V SSSR
Doc, Ing. DrJosef Klobouček

vývoj fotogrametrie a její pokrokové ruské tradice, Rozvoj sovětské fotogrametrie po r. 1919 do dnešní doby. Různi
použití fotogrametrie v SSSR. Vysoké školství, vědecké a výzkumné ústavy a odborná literatura. Laureáti Stalinských
cen z oboru fotogrametrie. - (Přednesenó autorem na členské pracovní schůzi Čs. fotogrametrické společnosti v Praze.)

Sovětská fotogrametrie navazuje na dřívější pokrokové
tradice ruské. Pozemní i letecká fotogrametrie byla zde
používána od samého počátkU. První letecké snímky
zh,otovilA. M. Kovaňko (1886). Koncem 90. let minu-
lého století byly konstruovány první ruské letecké foto-
grafické přístroje, na tu dobu velmi dobré a pozoru-
hodné zejména tím, že bylo u nich po prvé použito
důmyslných zařízení pro fotografickou registraci růz-
ných měřických údajů v okamžiku snímku. Zvlášť zají-
mavé byly konstrukce S. A. Uljanina a inž. R. Ju.
Tile, který od r. 1898 používal při mapování fotogra-
fické komory, zv. "panoramograf",skládající se z osmi
jednoduchých komor, pevně spolu spojených v jeden
celek, dopravovaný do výše zvlášť k tomu účelu sestro-
jeným drakem. (SYROV, A.: PerlJyje russkije fotoaparaty,
Moskva, 1951, str. 39-49.) Letecké snímky se zprvu
zhotovovaly také z upoutaných balonů. - Během první
světové války se používalo hlavně leteckých komor,
které konstruoval v r. 1913 pokrokový ruský vlastenec
V. Potte. O výtečné konstrukci těchto přístrojů svědčí
nejlépe to, že byly záhy napodobovány v cizině a v SSSR
se jich používalo k leteckému fotografování až do r. 1930.
První větší fotogrametrické práce v Rusku provedli

N. O. Viller, R. Ju. Tile a P. I. Ščurov (1890-1898)
při mapování území pro stavby nových železnic. Koncem
minulého století používali s úspěchem pozemní foto-
grametrii také F. N. Černyšev a akademik B. B. Go-
licyn (1895-1896) pro mapování arktických krajin (No-
vaja Zemlja). O počáteční rozvoj ruské fotogrametrie
měl však hlavní zásluhu R. Ju. Ti1e, který také napsal
první větší ruskou knihu o fotogrametrii (1908-1909).
Nejlepší předpoklady pro velký rozvoj a plné využití

fotogrametrie byly dány až Velkou říjnovou socialistic-

kou revolucí. Otázky související s mapováním SSSR
bylo nutno řešit mezi první~. Stalo se tak už 15. března
1919 dekretem, který podepsal předseda Sovětu lido-
vých .komisařů V. I. Lenin. Velké počáteční obtíže
byly překonány úsilovnou prací a stále zlepšovanou orga-
nisací zeměměřické služby.
Rozvoj sovětské fotogrametrie se datuje od r. 1925,

kdy začal vycházet první sovětský zeměměřický časopis
"Geodezist" (v jednotlivých ročnících, které měly téměř
900 stran, byla asi čtvrtina obsahu věnována fotogra-
metrii). V té době provedli první theoretické práce
zoboru fotogrametrie N. lG. Kell (1926) a A. S. Ski ..
ridov (1928).
Další rozvoj fotogrametrie umožnil první pětiletý plán

(1928-1932). Zprvu bylo používáno jednodušších foto-
grametrických method v topografickém mapování (G. F.
Gapočko). Po roce 1930 byly v závodě "Geodezv'a"
konstruovány první sovětské fototheodolity a brzy 1lllto
i první' sovětské stereoautografy pro pozemní fotogra-
metrii, konstrukce prof. F. V. Drobyševa. Už předtím
byla použita pozemní fotogrametrie ve velkém rozsahu
při mapování ve velehorách Pamiru a na Kavkaze (1925
až 1935). Kromě toho bylo při pracích melioračních
a v hydrografii používáno i fotogrametrie letecké (prQf.
P. M. Orlov, 1932). Pozemní fotogrametrické methody
byly kombinovány také s methodami leteckými (inž.
P. M. Rapasov). - Fotogrametrickým měřením byl
později objeven i nejvyšší vrchol pohoří Tjaň-Šaňu,
nazvaný Pík Pobědy, a fotogrametricky určena jeho nad-
mořská výška (7439,3m).
V r. 1928bylo organisovánozeměměřickévýzkumnictví

a v Moskvě zřízen Ostřední vědecko-výzkumný ústav
'geodesie,letecké fotogrametrie a kartografie. Krátce nato
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bylo zřízeno zvláštní oddělení tohoto ústavu v Lenin-
gradě (1929). Jeho úkolem bylo provádět výzkumné
práce v oboru fotogrametrie. - Fotogrametrické vymě-
řování prováděly do té dóby hlavně letecké podniky
"Dobrolet" a "Ukrvozduchpuť". Počátkem r. 1930 sply-
nuly v jediný státní podnik se všesvazovým významem,
nazvaný "Gosaerofotosjomka".
. V následujících letech bylo na fotogrametrické stroje
a pomůcky pamatováno ve státním rozpočtu neobvykle
velkými částkami a finanční rozpočet pro tyto účely byl
každoročně zvyšován.Výsledky účelných investic se brzy
dostavily, neboť už v r. 1938 bylo v SSSR několik velkých
letecko-fotogrametrických podniků, devět kartografic-
kých továren, továrna na výrobu geodetických a foto-
grametrických strojů, dva vědecko-výzkumné ústavy a
dvě vysokoškolská učiliště fotogrametrie (v Moskvě a
Novosibirsku).
V r. 1940 přestal vycházet časopis "Geodezist" a od

r. 1941 byl vydáván "Sbornik naučno-techničeskich i pro-
izvodstvěnnych statej po geodezii, kartografii, topografii,
aerosjomke i gravimetrii" a v poněkud menším nákladu
ještě sborník vědeckých prací: "Trudy centralnogo na-
učno-issledovatelskogo instituta geodezii, aerosjomki i kar-
tografii (CNIlGAiK)" a další vědecké sborníky, na př.:
"Trudy Moskovskogo instituta inženerov geodezii, aero-
fotosjomki i kartografii", sborník prací podobného in-
stitutu v Novosibirsku a j. - Kromě toho vyšla řada
sovětských knih a učebnic'!)
Vědecký a výzkumný ústav v Leningradě, který se

fotogrametrií specielně zabýval a nová organisace státní
civilní měřické služby záhy přispěly k tomu, že fotogra-
metrii byla přiřčena vedoucí úloha při novém mapování.
SSSR. V současné době, bez použití této methody, nelze
si vůbec podobné rozsáhlé mapovací práce představit.
Fotogrametrie umožňuje rychlé a hospodárné zhotovení
nových map všech měřítek nejen v územích hospodářsky
důležitých, v oblastech kde se pracuje na velkých stav-
bách komunismu, ale i ve velehorách, ve stepích, v tun-
drách a v pouštích, v krajinách, které by jinak, nebýt
této moderní měřické methody, zůstaly dlouho nezma-
povány a jejich přírodní a nerostnébohatství by zůstá-
valo nevyužito.
K velkému rozvoji sovětské fotogrametrie přispěly

kromě mnoha theoretických prací také četné původní a
zdařilé konstrukce fotogrametrických strojů a velké po-
kroky v oboru sovětské optiky. ,; "~o
Z konstruktérů fotogrametrických strojů vynikl zvláště

prof. F. V. Drobyšev, který je autorem řady fotogra-
metrických strojů a pomůcek; jeho stereometry jsou
dnes nejužívanějšími přístroji v sovětské fotogrametrii.
Ve fotogrametrické optice dosáhl vynikajících úspěchů

M. M. Rusinov, konstrukcí prvního širokoúhlého ob-
jektivu "Llar" (1931). Brzy nato konstruoval další foto-
grametrický objektiv "Russar", který měl obrazový úhel
122°. Širokoúh1éobjektivy'"Russary" usnadnily potom
mapování v SSS~.
Theoretické práce prQmapování v měřítku 1 : 100000

provedl G. V. Romanovskij (1936) a podobné práce
1) Z četné odborné sovětské fotogrametrické literatury uvá-

díme aspoň knihy, které do konce r. 1952 dodalo knihkupectví
"Sovětskl\ja kniga" v Praze: DROBYŠEV; F. V.: Fotogram-
metričeskije pribory i instrumentovedenije (Moskva 1951). -
SKIRIDOV, A. S.: Stereofotogrammetrija (Moskva 1951). -
.ŠERŠEJ':r, A. I.: Aerofotosjomka. Letnosjomočnyj process (Mos-
kva 1949). - ("Sborník ... " a" Trudy .•. " zatím nedocházejí).

pro fotogrametrické mapování v měřítku 1 : 50 000 při-
pravil prof. M. D. Konšin.2) Jiné pozoruhodné theo-
retické práce, z oboru letecké triangulace, provedl
}u. P. Žukov.
Rozsáhlý program fotogrametrického mapování, plá-

novaný ve 3. pětiletce (od r. 1938), byl dočasně přerušen
válkou. V době Velké vlastenecké války bylo pro branné
účely s~úspěchemvyužito theoretických prací prof. N. A.
Urmajeva.
V r. 1940 byl vyroben první sovětský multiplexpro

leteckou fotogrametrii a v poslední době byly vyrobeny
první sovětskéstereop1anigrafy.Tím se stal SSSR v oboru
fotogrametrie zcela soběstačný. Všechny nové fotogra-
metrické stroje, tam používané jsou už jen sovětského
původu.
Fotogrametrie byla dříve převážně používána pro to-

pografické mapování 1 : 100 000 a nyní, když na celém
území SSSR budou tyto práce již dokončeny, používá
se fotogrametrie pro mapování 1 : 50000 a 1 : 25,000,
po příp. 1 : 10 000 a mapová měřítka větší. Při tom se
bsvědčují nové sovětské stereoplanigrafy typu SPB. Pro
rovinaté kraje, které tvoří značnou část SSSR, je vhodná
letecká fotogrametrie jednosnímková a optické překreslo-
vání snímků na sovětských překreslovačích typu MGI,
FTM nebo FTB.
Často se letecké fotogrametrické methody účelně kom-

binují s methodami geodetickými (na př. v rovinatém
území se pořídí situace fotogrametricky z fotoplánů a
výškopisse získádoplňovacím měřením).
Fotogrametrie je používáno nejen pro účely geodetické

a topografické,2)ale také pro potřeby geologiea pedologie,
pro taxaci a správu rozsáhlých lesů a pro účely vodohos-
podářské (při stavbách velkých vodních kanálů a prů-
plavů, při stavbách velkých hydroelektráren, při stav-
bách zavodňovacích a regulačních). Další použití foto-
grametrie v SSSR je při stavbách nových drah, k určení
osevních plánů a ke zjišťování jednotlivých kultur, pro
účely urbanistické, při výstavbě měst a průmyslových
středisek, při osidlování, pro účely statistické, při re-
ambulaci map a pro řadu jiných důležitých úkolů plá-
novaného hospodářství.
Velké stavby komunismu u Kujbyševa a Stalingradu,

v poušti Kara-Kum, projekt Volžsko-Donského prů-
plavu, velké stavby na Dněpru a na sev. Krymu mají za
podklad dobré mapy, 'zhotovené fotogrametricky. V po-
sledních letech se pro mapovací účely každoročně ofo-
tografuje asi 1 mil. km2 území Sovětského svazu. Toto
číslo už samo postačí, abychom si dovedli učinit aspoň
přibližnou představu o rozsáhlém používání fotogra-
metrie.

2) O použití fotogrametrie pro topografické mapování v SSSR
pojednává český překlad odborného referátu: prof. M. D.
Konšin-A. N. Lobanov, Fotogrametrické methody vy-
hodnocování topografických map. Bude otištěn ve sborníku,
nazvaném "Úspěchy sovětské geodesie a kartografie", který
vyjde na podzim 1953 v nakladatelství Čs. akademie věd
v Praze. (Upozorňuji na tento cenný Sborník~ poněvadž kromě
pojednání z oboru fotogrametrie obsahuje ještě čtyři důležité
stati z oboru vyšší geodesie, gravimetrie a kartografie: A. A. Izo-
tov, Referenční elipsoid F. N. Krasovského a moderní vymo-
ženosti geodetické vědy. - M. S. Molodenskij, Methody
zkoumání tvaru Země. - S. G. Sudakov, Náčrt výstavby
státní triangulace a nívelace a methody vědeckého zpracování
geodetických sítí. - M. K. Kudrjavcev, Standardisace mě-
řítek, projekcí, kladu listů a smluvených značek základních
topografických map.)
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Pro studium fotogrametrie byly v SSSR zřízeny dvě
samostatné fakulty, jedna při Moskevském institutu inže-
nýrů geodesie, fotogrametrie a kartografie, a druhá na
podobném institutu v Novosibirsku. Vysokoškolskéstu-
dium na těchto fakultách trvá téměř 5 let a v učebním
plánu má na 25 různých předmětů, z nichž nejméně
šest je speciálně fotogrametrických. Jsou to: Fotografie
a letecká fotografie, Fotogrametrie, Stereofotogrametrie,
Základy letectví a letecké meteorologie, Letecká f'otogra-
metrie s použitím radioelektrických method, Použití

fotogrametrie v národním hospodářství. Těmto hlav-
ním předmětům je v učebním plánu věnováno celkem
asi Il00·hodin přednášek a cvičení.
O pozoruhodných úspěších sovětskéfotogrametrie nej-

lépe svědčí-jména ~heoretiků, konstruktérů a praktiků,
kteří za zásluhy o rozvoj sovětské fotogrametrie jsou lau-
reáty Stalinových Cen: D. I. Aronov, prof. F. V. Dro-
byšev, prof. M. D. Konšin, prof. M. M. Rusinov,
V. I. Semenov, A. Š. Šachverdov, N. V. Viktorovo

vývoj důlního měřictví v SSSR
Ing. Dr Rudolf Petráš

Pokrokové tradice ruského důlního měření. Sovětské důlní měřictví. Význační pracovníci z oboru důlního měře.ní a jejich
literární práce; sovětské konstrukce důlních měřických přístrojů a pracovní methody. vývoj důlní měřické služby v SSSR.
Výchova důlních měřičů-inženýrů a měřických techniků. Současný stav a úkoly sovětského důlního měřiétví. - (Před-
neseno 17. XII. 1952 na pracovni schůzi katedry praktické geometrie při ČVUT v Praze.) (Redakci došlo 9. I. 1953.)

Úvod.
Dříve nežli pojednáme o vlastním tématu, pokusme

se o stručnou a všeobecnou charakteristiku vývoje důl-
ního měření. - Z četných historických záznamů a ob-
jevů lze usuzovat, že potřeba vyměřit a zobrazit důlní
dílo vznikla asi zároveI\ s pokračujícími pracemi na prv-
ním kutisku, tedy řadu století př. Kr. Pravděpodobně
už tehdy bylo důlní měřictví - které je na pt dnes
v Sovětském svazu speciálním vědním oborem - po-
važováno za umění, a to v nejširším slova smyslu. Jednou
z hlavních příčin, proč se asi do 16. až 17. stol. tento
názor udržel, byla skutečnost, že malý počet zasvěcenců,
kteří se těmito pracemi zabývali, pečlivě střežil své po-
znatky a zkušenosti. Rovněž životu nebezpečné a zdraví
š!:odlivépodzemní pracoviště a často vojenský a důvěrný
charakter některých prací (na př. podkopy, tajné chodby
a sklepení, štoly a vodovody pro zásobování obležených
m~t) takový názor jen rozšiřovaly a upevňovaly. Dále
strach většiny lidí těch dob ze všeho, co přicházelo
z hlubin zemských, přidávalo pracím důlních měřičů
jen na tajemnosti, podobně jako jejich tajemné pomůcky:
kouzelný proutek (virgule) a magnetka.
Není proto divu, že za tohoto stavu osamělosti výkon-

ných měřičů, který prakticky trval aŽdo roku 1716, kdy
v Jáchymově byla založena první hornická a hutnická
škola na světě, byly jejich pomůcky a pracovní methody
velmi jednoduché. Naproti tomu třeba přiznat, že vý-
sledky měření byly mnohdy zase velmi pozoruhodné,
jak tomu nasvědčují některé zmínky ve starých zápisech.

Důlní měřictvi za. carského Ruska.
. V podobném stavu bylo také ruské důlní měřietví kon-
cem 17. a na počátku 18. stol., přestože se mohlo již
v té době vykázat zajímavým dílem K. D. Frolova na
Zmeinogorodském dole v Altaji. Bylo to zaměření řady
podzemních j.{análůa: komor (někdy až 21 m vysokých)
přivádějící z"říčky Zmejevky potřebnou vodní energii
pro pohon důmyslných těžebních zařízení. Tato práce
vyžadovala pochopitelně mnoho pečlivých horizontál-
ních a vertikálních měření, která pravděpodobně nepro-
váděl všechna sám Frolov. Rovněž některá naleziště,
jako na příklad Berezovské doly na Urale, se už tehdy
honosila dobrými plány, zoprazujícími podzemní dílo

v jediné souřadnicové soustavě, pro něž orientace měření
byla provedena závěsnou busolou. Dále tomu také na-
svědčují první ruské literární práce Z oboru důlního mě-
ření, vydané r. 1735 Genninem ("OpisanieUralskich
i Sibirskich zavodov") a Tatiščevem ("Zavodskoj
ustav"). Protože však do té doby plány většiny důlních
děl vznikaly nesystematicky, spíše z vlastnických zájmů
majitelů nežli z potřeb inženýrských, zachovalo se jich
z rané doby důlního měřietví poměrně velmi málo.
Tento stav trval až do doby, kdy se o důlní práce začal

zajímat učenec velkého formátu: M. V. Lomonosov
(171I-t 765). Pokrokový vědec širokých obzorů a zájmů,
snažil se postavit dřívější důlně měřické "umění" na
vědeckou základnu. Tato snaha se jasně projevila ve
spise "Piervije osnovanija metallurgii ili rudnych del",
jehož rukopis byl dokončen r. 1742, ale tiskem vyšel
teprve r. 1763 v Petrohradě. V třetím díle knihy byla
otázkám důlního měření věnována stať nazvaná ,,0 izmě-
reniji rudnikov" (O měření dolů). V ní se Lomonosov
zabývágeometrickým zakreslováním podzemních prostor
a jejich vzájemným položením k objektům na povrchu
zemském. Vytyčuje vědecké zásady důlního měření a
poukazuje na to, že všechny měřické úkony pod zemí
vedou k měření horizontálních a vertikálních úhlů nebo
délek stran, jakožto nezbytných konstruktivních prvků
prostorových polygonů. Tuto zásadu uplatňuje dále
při popisovaném řešení praktických úkolů vyskytujících
se při důlních pracích.
Možno tvrdit, že zveřejněním a rozšířením tohoto

Lomonoso ova spisu záhy přestalo být důlní měření i

v Rusku uměním nebo privilegovaným zaměstnáním,
a stává se stále více inženýrským oborem řešícím všechny
důlně měřické otázky a problémy, podle t. zv. "Lomono-
sovovýchpravidel". .
Značnou zásluhu o rozvoj Lomonosovova učení měl

pokračovatel v jeho díle prof. Petrohradského horního
učeliště A. J. Maximovič. Jeho přičiněním se ruské
důlní měřictví, které koncem 18. stol. počalo jevitznámky
přechodného úpadku, udrželo na takové výši,"která od-
povídala snaháni M. V. Lomonosova. Maximovič vydal
r. 1805 učebnici "Praktičeskaja podzemnaja geometria",
ve které vh<?dnýmzpůsobem spojoval výsledky theore-..
tického bádání s praktickými zkušenostmi.
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Přibližně 40 let poté, roku 1847, vychází v Rusku
další zajímavá práce "Markšejderskoje iskusstvo; učebnoje
rukovodstvo dIa vospitannikov gornogo instytutq," (Důlní
umění; školní příručka pro posluchače hornického in-
stitutu). Prvně byla otištěna v časopise "Gornoj žurnal"
a jejím autorem byl profesor P. A. Olyšev (1817 -'--1896).
Jak vyplývá z podtitulu, sloužila především jako stu-
dijní· pomůcka příštím důlním inženýrům a měla jistě
delší dobu pqdstatný vliv na výchovu důlních měřičů.
Olyšev v těchto svých výkladech užívá pro sestrojování
důlních plánů prostorového systému souřadnicového;
při řešení řady důlně měřických úkolů staví na poznat-
cích a výsledcích analytické geometrie. Olyšev rovněž
záhy poznal, že rozvíjející se těžba uhlí a užitečných ne-
rostů, a s tím úzce souvisící růst sítě podzemních chodeb,
štol i překopů, nemůže u všech prací vystačit s magne-
tickým měřením. Jako první v Rusku užívá k důlnímu
vyměřování theodolit vlastní konstrukce. Stará se o po-
pularisování theodolitových měření a o jejich větší uží-
vání v podzemních měřických pracích.
Značný význam pro vývoj ruského důlního měření

měly práce a činnost Olyševova žáka, pozdějšího profe-
sora petrohradského· důlního institutu G. A. Tima
(1831-1910). Kromě podrobného pojednání o prová-
dění důlně měřických prací, uveřejnil uŽ v roce 1872
v "Gornom žurnalu" větší práci nazvanou ,,0 proiz-
vodstve i vyčisIenii rudničnoj sjomki, o sojedinjenii jeja
s nadzemnoju sjomku i ich vzaimnoj orientirovke" (O pro-
vedení li. vyčíslení důlní mapy, o jejím spojení s povrcho-
vou mapou a jejich vzájemné orientaci), která měla ruské
důlní měřiče seznámit s geometrickými methodami orien-
tování podzemních prostor.' Stejný cíl sledovaly zajisté
i Timovy studie "Ob ispravIeni slučajnych ošibok" -
Jubilejnie sborník Gornogo instituta r. 1873 (O vyrov-
nání nahodilých chyb), uvádějící kromě jiného i způsob
řešení Hansenových ú1ch, dále "Otiskanie napravIenia
astronomičeskogo meridiana i ustrojstvo magnitnych dekIi-
natorij dIa cjeIej markšejderskich" (Určení směru ast1:ono-
mického meridiánu a konstrukce magnetických dekli-
natorií pro účely důlně měřické).
Podobně jako Olyšev, staral se také profesor Time

nejen ve svých přednáškách a učebnicích, ale i ve styku
s praxí, o široké využití theodolitu a nivelačního stroje
při měření v podzemí, jak o tom svědčí na příklad pří-

• ručka "Rukovodstvo k rudničnomu nivelirovaniju i k sjomke
gradusnikom i kompasom", vydaná r. 1890 v Petrohradě.

Zásluhy prof. Tima však nespočívají jen v jeho uči-
telské a vědecké činnosti, ale také v jeho vl';lkém zájmu
o důlně měřickou službu, a o důlně měřické práce všeho
druhu. Nazývá je společným jménem "důlní nebo horní
topografie" .
Vlna rozvoje, růstu a výstavby průmyslu všech odvětví

zasáhla koncem 19. stol. a počátkem 20. století i carské
Rusko. To vyv~alo také zvětšfrtoú potřebu různých Sli-

rovin, užitečných nerostů a uhlí. Následovalo otevírání
nových dolů a zvýšení těžby v dosavadnícn oblastech,
což vyžadovalo nejen mnoha důležitých měření povrcho-
vých i podzemních, ale, též dobrých a spolehlivých map
horního díla. Současně vyvstává potřeba vyššího a spe-
ciálního školení inženýrů - důlních měřičů.
Je štěstím, že toto důležité období ruského důlního

měřictví mohlo být usměrňováno působením pokroko-
vých učenců a velmi zdatných organisátorů, jakými byli
profesor V; I. Bauman, P. M. Leontovskij a prof.

P. K. Sobolevskij, jejichž činnosti bude dobře si
všimnout pM1ěkud blíŽe.
Profesor V. 1. Bauman (1867-1923), odchovanec

Petrohradského horního institutu, byl r. 1899 povolán'
v čelo nO'lě se tvoříd první samostatné katedry důlního
měřietví v Rusku,· která byla zřízena při uvedeném in-
stitutu. Snaha poskytnout nejen svým posluchačům, ale
i výkonným důlním měřičům učebnici, která by je po-
učila a seznámila s posledními výsledky studií, zkoušek
a praktických měření mnoha odborníků domácích i za-
hraničních, vedla prof. Baumana k sepsání obsáhlého,
třísvazkového díla "Kurs markšejderskogo iskusstva" (Kurs
důlního umění). První a druhý díl knihy vyšel roku 1905,
třetí roku 1908 v Petrohradě a obsahuje řadu původních
studií a prací prof. Baumana, zejména z oboru oriento-
vání dolů. Toto dílo bylo po několik desetiletí považo-
váno za základní učebnici ruských a později také sovět-
ských důlních měřičů. Prof. Bauman napsal též několik
prací, které se netýkají přímo důlního měřictví, avšak
úzce s ním souvisí (na př. stanovil jednoduchý způsob
určování zásob užitečných nerostů a zavedl a první
v Rusku uplatnil magnetometrickou methodu průzkumu
magnetických rud, kterou později ještě zdokonalil).
Vědecká a pedagogická činnost byla jen částí ,jeho ne-
ustálého úsilí o zvyšování úrovně důlního měřictví před-
revolučního Ruska. Reformátorským snahám směřují-
cím k reorganisaci důlně měřické služby a k zavedení
jednotného zobrazovacího systému souřadnicového, vě-
noval prof. Bauman mnoho času a energie. Přes nezájem
a nepřízeň majitelů dolů, podařilo se mu v letech 19~9 až
1913 uskutečnit jednotnou státní triangulaci donecké
pánve. Vytvořil tím podmínky pro účelné sjednocení
zobrazovacích systémů jednotlivých dolů celé donecké
oblasti, pozdějšího Donbasu. Jeho zobrazovací soustava
byla potom pojmenována "Baumanův systém". Aby
jednotný mapový podklad byl co nejpřesnější, provedl
prof. Bauman řadu· _orientačních měření na mnoha
dolech uhelného revíru, jednak sám, jednak se svýmí spo-
lupracovníky.
Záslužná práce prof. Baumana byla v mnohém do-

plňována dalším význačným představitelem ruského důl-
ního měřictví, profesorem P. K. Sobolevskim (1868 až
1949). Význam působení prof. Sobolevského můžeme
spatřovat hlavně v pracích, směřujících k povznesení
úrovně důlně měřického školství. Od základu přepra-
coval nejen učební náplň hOi"nických škol, ale také"způsob
zkoušek. Při hornických školách zakládal měřické ústavy
po všech stránkách dobře vybavené, sleduje tím, podobně
jako již dříve Lomonosov, odstranění zbytků důlního
"umění". Vypracoval první podrobnou mapu donecké
pánve, byl hlasatelem vědecké theorie geometrie rud-
ných žil a pro orientaci důlních měření navrhl novou
methodu, při které se používá k pozorování olovnicového
závesu dvou vhodně postavených zrcátek a odečítací
stupnice. Jeho rozsáhlá praktická činnost, právě tak jako
náročná práce při pozdějším organisování a budování
sovětského důlně-měřického školství a služby, nepone-
chaly mu čas na publikování vlastních bohatých myšlenek
a zkušeností. Teprve v nynější. době je tento materiál
shromažďován a připravován k vytištěd.
Studiem otázek důlní exploitace s hlediska jejího

vlivu na zemský povrch se vědecky zabýval profesor
Jekatěrinoslavského vyššího horního učeliště (nyní Dně-
propetrovský horní institut) P. M. Leontovskij (1872

1953/165



oZ e m ě měř i c tv i
roč. 3/41 (1953) č. 11

až 1921). Z toho oboru jsou známé jeho práce pod ná-
zvem "theorie LeontoVského" a "pravidla f:eontovské-
ho". Vydal také "Praktičeskij kurs gornoj geometrii"· a
Ťadu studií pod názvem' "Markšejderskzje zadači" a dále
roku 1903 ,;Fotografirovanie šachnych otvesov" týkající se
přímo měřických prací v podzemí. S dosavadními po-
znatky o škodlivosti po:idolování seznámil prof. Leon-
tovski odbornou veřejnost ve spise "Literatura ob obru-
šenii i osedanii porod", otištěným r. 1912.
Ačkoliv se prof. BaunulD, právě tak jako prof. Soba-

levskij a Leontovskij činně zúčastnili budování sovět-
ského důlního měřietví, přece jen vedoucí úloha v novém
období patří profesorovi Bachurinovi.

Sovětské důlní měřictví po Velké říjnové revoluci.
Velká říjnová socialistická revoluce, znamenající po-

čátek nového společenského řádu, je zároveň důležitým
mezníkem na vývojové cestě sovětského důlního mě-
řictvL Základní přeměna hospodářského systému, při-
nášející v zápětí bouřlivou výstavbu sovětského prů-
myslu, se brzy projevila také v úsilí po rozšiřování
vlastní základny nerostných surovin. Jednou cestou zů-
stává zvětšování dosavadních zdrojů a druhou je hledání
a odkrývání nových nalezišť. S hlediska zeměměřického
a důlně-m:ěřického bylo třeba splnit řadu obtížných
a těžkých úkolů v době co nejkratší a současně provést
plánovitou přípravu pro nejbližší budoucnost.
Tato práce byla vložena do rukou profesora 1. M. Ba-

churina (1880-'-1940), který se jí věnoval s celou svou
energií. Velkým přínosem byly jeho theoretické vědo-
mosti a praktické zkušenosti. Jeho životní dráha a práce
je pro vývoj sovětského důlního měřietvhak významná,
že. si zaslouží opravdu podrobnějšího rozboru, než jaký
můžeme věnovat v rámci tohoto pojednání. Pokusíme se
proto alespoň stručně nastínít a zhodnotit bohatou čin-
nost prof. Bachurina.
Především si podrobně všímal důlního polygonálního

měření, kde se zajímalo chyby v určení správné polohy
pevných bodů. Při rozboru středních chyb poukázal na
to, že jsou závislé jednak na chybách v měřených úhlech
a délkách, ale také na tvaru zaměřovaného polygonu.
Stanovil způsob jejich výpočtu a k tomu potřebné
vzorce, jichž se dn'es plně využívá v praxi. Zevrubné
zpracování těchto otázek, zahrnující v sobě také theorii
lomených pořadů uveřejni! prof. Bachurin ve studii
"O nakoplenii pogrešnostiej v sjomke rudničnych polygo-
nov" a v díle "Kurs markšejderskogo iskusstva - special-
naja čast", které vyšlo r. 1932. Tato práce je všeobecně
hodnocena jako vzorná učebnice, v níž se projevuje
autor nejen jako vědec-theoretik, ale zároveň jako zku-
. šený praktik a znamenitý pedagog. V roce 1936 vyšla
další jeho práce nazvaná "Voprosy markšejderskogo
iskusstva" .
Prof. Bachurin navázal na úsilí prof. Baumana o za-

vedení jednotného zobrazovacího systému pro jednotlivé
těžební oblasti a požadavek rozšířil na nutnost jednotné
zobrazovací soustavy pro všechny doly Sovětského svazu.
S uskutečňováním této myšlenky úzce souvisí Bachuri-
novy práce a studie z oboru orientace dolů, při nichž
uplatňuje své bohaté znalosti zemskéhó magnetismu.
Zdokonaluje fysikální methody .podzemní orientace a
dává také podJ;1ět k založení speciální magnetické obser-
vatoře v Donecké pánvi, jejíž pozorování mají sloužit
přímým potřebám důlně měřické služby celého Donbasu.

Z jeho iniciativy byla v roce 1932 vypracována pro do-
neckou oblast mapa isogon.
Právě t~k vědecky obtížným jako národohospodářsky

naléhavým a .důležitým úkolem, kterého se prof. Ba-
churin podjal, bylo řešení. otázky pohybů a deformací
zemského povrchu vlivem exploitace. Tato úloha si vy-
žádala četných, několik let trvajících předběžných pozo-
rování v hornických oblastech a dále i pečlivého studo-
vání a konečného zpracování získaného materiálu. V ob-
dobí let 1925-1928 uveřejňuje prof. Bachurin řadu po-
jednání, která se zabývají jednak problematikou tohoto
úkolu, jednak seznamují širokou obec odborníků a prak-
tiků s postupem prací a užitými methodami, přístroji
a se získanými zkušenostmi. Svým obsahem sem patří
také kniha "Sdviženie gornych porod pod v/zjaniem gor-
nych rozrabotok" dokončená autorem krátce před smrtí
a vydaná roku 1946. Je to kritické zhodnocení výsledků
mnohých sovětských i zahraničních poznatků a zkuše-
ností, získaných zjišťováním a pozorováním vlivů pod-
zemních prací na pohyby nadloží a zemský povrch. Pro
soustavný výzkum těchto otázek zorganisoval prof.
Bachurin r. 1932 hustou síť pozorovacích stanic v Don-
base, Podmoskevské pánvi, Kuzbase, na Urale i v jiných
hornických oblastech Svazu. Výsledky těchto prací a po-
zorování byly theoreticky bezvadně zpracovány a ze-
všeobecněny. Staly se později podkladem pro instrukci
o způsobu a postupu exploitace uhelných vrstev a rud-
ných žil, jejíž cílem mimo jiné byla též ochrana zemského
povrchu před škodlivými vlivy rozsáhlých důlních prací.
Ačkoliv publikační činnost prof. Bachurina se týkala

převážně problémů vědeckých, přispíval svými zkuše-
nostmi také při vydávání "Důlně-měřického průvodce" .
(Markšejderskij spravočnik), jehož byl vedoucím re-
daktorem. '
Dalším polem působnosti prof. Bachurina byla užitá

geofysika, která se jeho pracemi, týkajícími se, způsobů
hledání nerostů, stala nezbytnou součástí důlně-mě-
řické vědy. Známé jsou rovněž jeho práce v užití magne-
tometrie k vyhledávání rudných ložisek, i nichž bohaté
zkušenosti uložil v knize "Kurs magnitnoj razvědky"
vydané r. 1933.
Z iniciativy prof. Bachurina a za spolupráce prof.

Baumana byl založen a organisován Centrální vědecko-
výzkumný důlně-měřický úřad (nyní: Centrální vědecko-
výzkumný důlně-měřický institut) a rovněž Institut užité
geofysiky.
Plodná práce vědce, jakým byl prof. Bachurin, nadšení

a energie, s· jakou zdolával těžké úkoly, měly blahodárný
vliv na vědecký růst mnoha jeho žáků a spolupracovníků,
kteří už za jeho života, právě tak jako po jeho smrti,
přebírali na sebe obtížná řešení řady problémů. Sluší
z nich jmenovat alespoň prof. S; G. A veršina, jehož
speciálním oborem je studium otázek spjatých s ochranou
d'lllního díla i povrchu. Prof. Averšin, .,nástupce prof.
Bachurina, navázal na práci svého učitele a vydal spo-
lečně se svými spolupracovníky monografii "Novie vo-
prosy sdviženia gornych porod" poetěnou r. 1948 Stali-
novou cenou. Dalším odchovancem Bachurinovy školy
je prof. D. N. Ogloblin, jehož práce "Orientirovka
podzemnoj markšejderskoj sjomky" z r. 1944 je dobře
známá i u nás a také "Markšejderskaja sjomka gornych
vyrabotok" z r. 1944 je velmi cenná.
V současné době obohacují důlně měřickou vědu

svými zkušenostmi, pracemi i bádáním mnozí další vy-
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spěJí odborníci. Můžeme se o tom přesvědčit sledováním
odborného časopisu "Gornyj žurnal" nebo "lssledovanija
po voprosam gornogo i markšejderskogo dela", oficiální to
tribuny' Vsjosojuznogo naučno-issledovatělskogo markšej-
derskogoinstituta (BNIMI). Najdeme v něm výsledky
cílevědomé a houževnaté práce početné obce sovětských
důlních měřičů, mezi něž patří Ryžov, Igošin, Blaš-
kevič, Poljak, Kuzněcov, Kyselev a jiní.
O výchovu důlních měřičů-inženýrů pečují v mnohých

svazových republikách instituty a vysoké školy, nesoucí
často jména význačných představitelů sovětské vědy (na
př. proslulý Leningradský institut, nebo Sverdlovský
důlní institut a Tomský Institut), dále katedry důlního
měřictví při různých fakultách. Školení technických
kádrů se také provádí vllÍŽších učelištích; jejich úroveň
je taková, aby absolventi mohli v praxi plnit potřebné
úkoly.

Sovětské přístroje a pomůcky pro měření
v podzemí.

Po tomto přehledu bohaté činnosti nejvýznačnějších
postav sovětského důlního měření, můžeme si položit
další otázku, a to jak obohatili sovětští lidé - s hlediska
zlepšovatelského ,úsilí nebo zcela novými původními
úpravami - pomůcky a přístroje, potřebné k výkonu
namáhavého a zodpovědného podzemního měření.
Vraťme se znovu k prof. Lomonosovovi, který v ci-

tovaném spise popsal závěsný hornický kompas vlastní
úpravy, jehož hodinový kruh byl dělen po 15'. K sestro-
jování plánů pak užíval příčných měřítek a transportérů
zhotovených podle vlastnich návrhů. -=- Inženýr Olyšev
navrhl konstrukci speciálního důlního theodolitu a zavedl
jej do praxe. - Prof. Leontovskij sestrojil nivelační
automat pro práce v podzemí. - V r. 1930 použil prof.
Sobolevskij při mechanickém provažování bodů vlastní
důmyslný zrcadelný přístroj, umožňující trojí odečtení
téže polohy závěsu. Methoda Sobolevského je uváděna
ve všech podrobnějších učebnicich důlního měřietví.
Fuhrmann:uv způsob provažování bodů s použitím foto-
grafického záznamu pohybů registrační olovnice doplnil
N. A. Gusev úpravou rámku kasety pro citlivou desku.
R. 1939 zkonstruoval inž. A. K. Sentemov prototyp
optického provažovacího přístroje. Měření prováděná
s tímto přístrojem v Donbase ukázala, že chyba v přená-
šeném směru se pohybovala při hloubce 226 m v mezích
± 0,5' až ± 0,7'. Přístroj, zlepšený ještě r. 1941 inž.
J. Ch. Amirchonovem, našel v Sovětském svazu široké
uplatnění. Pro přesné měření ,polygonových pořadů
o krátkých stranách sestrojili sovětští důlní· měřiči jed-
noduchý přístroj nazvaný "ordinatometr". Užívá se jej
s výhodou při zaměřování změn zemského povrchu
povstalých poddolováním. Otázku obtížného a zdlouha-
vého vyměřování rozsáhlých, velmi nepravidelných a
těžko přístupných podzemních komor, rozřešil prof.
D. N. Ogloblin.' Podrobně propracoval měřickou me-
thodu, podobnou tacheometrii,při níž se vzdálenost ne-
přístupných bJdů určuje optickým dálkoměrem Zeissova
systému "Teletop" (koincidenční dálkoměr bez latě).
Dálkoměr je připojen k vhodně konstruktivně uprave-
nému theodolitu. Přístroj došel širokého uplatnění v so-
větské důlně měřické praxi ..
Výroba potřebných přístrojů a pomůcek pro důlní

měření je soustředěna v Charkovských optických a me-
chanických závodech. Tam jsou vyráběny sovětské důlní

theodolity TG 1 (s vernierovou diferencí 30" a 21násob-
ným zvětšením dalekohledu) a TG 3 s dvěma daleko-
hledy - centrickým (zvětšení 24násobné) a excentric-
kým (zvětšení 18násobné) - dále možno uvést malý
důlní theodolit pro rychlé, méně důležité práce v pod-
zemí a důlní nivelační stroj NG 1 střední velikosti.
Mnohé zlepšovací návrhy a prototypy přístrojů jsou také
zhotovovány v dílnách při Všesvazovém vědecko-vý-
zkumném důlně-měřickém institutu (BNIMI). Je proto
pochopitelné, že dnešní přístrojové vybavení zeměmě-
řických a důlně měřických oddělení na všech dolech je
proti dřívějším dobám podstatně lepší a plně odpovídá
úkolům, daným. důlním měřičům současnými těžebními
plány. Snaha zmechanisovat a zautomatisovat práci pro-
jevuje se i v oboru důlního měření, kde se těmito pro-
blémy zabývají zejména prof. D. N. Ogloblin, prof.
M. L. Rudakov, právě tak jako P. K. Niečiporenko
a M. Leontovskij mL, kteří mají značný podíl na' zlep-
šení původní konstrukce mechanického nivelačního pří-
stroje, užívaného s oblibou v sovětských dolech.
Rovněž otázka ori!ntace podzemního měření s použi-

tím měřického setrvačníku je ve Svazu soustavně sledo-
vána a podrobována četným pr8ktickým zkouškáÍn. Cí-
lem je nalézt takovou konstrukci přístroje, který by při
jednoduchém pracovním postupu dosáhl žádané přes-
nosti. Na tomto problému kromě .jiných pracuje i prof.
A. P. Disman, Rudakov a inž. Liogenskij.

vývoj důlní měřické služby.
Postupujícímu vývoji na poli vědeckém přizpůsobo-

vala.se také výkonná důlně-měřická služba. Již před revo-
lucí se mnozí snažili - jako prof. Bauman, Sobolevskij,
Leontovskij a jiní -- uskutečnit svoje myšlenky o jed-
notném vedení všech důlně měřických prací a přijetí
závazných instrukcí a předpisů, které by odpovídaly
dosavadním vědeckým poznp-tkům a zkušenostem. Tě-
mito návrhy se zabýval také I. všeruský sjezd důlních
měřičů, konaný r. 1913. Avšak sjezdová usnesení násled-
kem válečných událostí už nebyla uskutečněml.
Čtyři roky první světové války a. události občanské

války se zásahem interventů, zanechaly uhelné a rudné
doly v žalostném stavu. Převážná Část dolů byla opuštěna
nebo silně poškozena. Také důlní mapy byly většinou
dřívějšími vlastníky zničeny. Mapy, které zůstaly, neod-
povídaly často skutečnosti, neboť řada podzemních pra-
covišť .byla zatopena vodou nebo změněna požáry. Bylo
proto naléhavější, dříve než zavádět jednotné předpisy
a instrukce, provést nezbytnou revisi a dokumentaci
. dolů'schopných provozu i zatopených. Tato namáhavá a
nebezpečná práce znovu ukázala, že bude nanejvýš účelné
provést reorganisaci měřické služby. Proto z iniciativy
prof. Baumana a Leontovské~o, byl svolán r. 1921 do
Petrohradu II. všeruský sjezd důlních měřičů, na kterém
byly položeny základy nové sovětské dúlně měřické
služby a vytyčeny směrnice podle Baumanových dřívěj-
ších předpokladů. Závažná usnesení byla v r. 1922so-
větskou vládou uzákoněna, takže brzy potom vyšly první
instrukce pro vedení důlně měřických prací platné
v celém Sovětském svazu. Prakticky se to projevuje
v založení a zaměření trigonometrické sítě na Středním
Urale, v Kuzněcké pánvi, dále v rozšíření a doplnění
donecké sítě.
V uznání a ocenění důležitosti práce důlního měřiče

rozšířila vláda několika dekrety pole jeho působnosti a
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v základě změnila a zabezpečila jeho právní i hmotné
postavení. Zlepšila a přesně vymezila funkci státního
dozoru a jednotlivým výkonným složkám vymezila po-
drobně jejich činnost. Tím vnesla jasno a pořádek do
všech důlně měřických prací, čímž zároveň umožnila
zhospodárnění práce a zvýšení výkonu. Výsledek se brzy
projevil zintensivněním činnosti všech pracovníků a dnes
už všechny sovětské doly mají podrobné plány - po-
vrchu i podzemí - v jednotném zobrazovacím systému.
Vybudovaná trigonometrická síť podstatně přispěla ke
sladění důlně-měřických prací s pracemi na mapách geo-
logických, hydrologických, stavebních a jiných, což má
nesmírný význam pro celkové plánované socialistické
hospodářství. Myšlenka užití Gauss-Kriigerova zobra-
zení pro všechny mapy a plány v Sovětském svazu -
dnes jíž uskutečněná - má rovněž svůj původ v této
době a v návrzích důlních měřičů.

S postupem měřických prací v jednotlivých oblastech,
s jejich výsledky a nově získanými zkušenostmi se sezna-
movali měřiči na oblastních sjezdech na př. r. 1925
v Charkově nebo Sverdlovsku a.r. 1926 v Tomsku.
Sjezdy měly pracovní charakter a řešily se na nich také
organisační otázky celostátního významu. Tak na příklad
bylo poukazov4no, že s růstem důlního a rudného prů-
myslu se jeví potřeba ustavit ústřední řídící orgán, který
by se staralo rozvoj důlně měřické služby. Proto byla
zřízena r. 1928 "Markšejderskaja komisija~' při "Naučno-
techničeskim sovjetu kamenougolnoj i gornorudnoj promyš-
lenosti", která měla v SSSR důležitou úlohu v rozvoji
důlně měřických prací a výkonné služby. V roce 1932
byla změněna v Ústřední vědecko-výzkumný důlně mě-
řický úřad" (Centralnoje naučno-issledovatelskoje mark-
šejderskoje bjuro - CNIMB).

Téhož roku se konal v Leningradě 1. Všesvazový sjezd
důlních měřičů. Sjezd, kterémupředsedal prof. Bachu-
rin, schválil celou řadu nových návrhů, které se později
staly podkladem dalších užitečných reforem důlně mě-
řické služby. Z iniciativy delegátů vyšel také požadavek
na založení Charkovských závodů pro výrobu důlně
měřických přístrojů a pomůcek. Sjezd vytyčil další směr-
nice pro činnost celé zeměměřické služby na důlních zá-
vodech v SSSR, která už dříve přizpůsobením pracovních
postupů přijala socialistický charakter závodů ostatních
odvětví. Vzestupný V)'\'oj důlního měřictví v Sovětském
svazu se projevil také ve značném rozšíření práv důlního
měřiče a v dalším vymezení jeho působnosti. Stalo se
tak vyhláškou z r. 1938. Následujícího roku (1939) vyšla
proto nová instrukce "Techničeskaja instrukcija po pro-
izvodztvu markšejderskich rabot".

Druhá světová válka vážně ohrozila, ale nezastavila,
růst důlního měřietví v SSSR. Vznikly ztráty nejen ma-
teriální (poškození dolů, zničení plánů), ale což bylo ci-
telnější, zmenšil se počet měřičů samých. Proto brzy po
válce přikročili ve Svazu k napravení škod a k doplnění
odborných kádrů, aby zachovali stoupající vývoj sovět-
skéhodůlního měřietví. Prof. Ogloblin, který v určitém
směru převzal také vedoucí úlohu po svém znamenitém
učiteli prof. Bachurinovi, vytyčil pro poválečnou práci

zeměměřičů na dolech pět hlavnich úkolů. Uvedeme
tu jen jejich podstatné části:
i.zevšeobecnit práce a zkušenosti důlně měřických

kanceláří na závodech; nespatřovat těžiště důlně-mě-
řických prací jen v úkonech ryze geodetických; na
tomto základě vymezit obsah důlního měřietví jakožto
samostatné vědecké discipliny;

2. vědecko-technicky rozpracovat racionální- přitom
však odpovědně užité - methody pro zaměřování
podzemnich prostor; stanovit dopustné odchylky pro
různá měření; zejména u nových pracovních postupů;
vypracovat normy; vyřešit otázku dokumentace a za-
měření začišťovacích prácí, zejména pod povrchem;

3. zavést nové pracovní methody do důlního měřietví,
které by se opíraly o nejnovější vědecké poznatky
ostatních věd, obzvláště fysiky a geofysiky;

4. podstatně rozšířit Charkovské závody pro výrobu
důl ně měřických přístrojů a pomůcek, aby mohly být

. ještě lépe vybaveny důlní zeměměřické kanceláře na
závodech;

5. definitivně se vymanit z vlivů německého důlního
měřictví; hlouběji a pozorněji se zadívat na práce so-
větskýchbadatelů i praktiků; nahradit německou ter-
minologii v sovětském důlním měřictví vlastním ná-
zvoslovím (to se týká především názvu "markšejde-
rija", který neodpovídá socialistické náplni a dnešnímu
významu důlně měřické vědy v SSSR).

Závěr.
Máme-li nyní stručně zhodnotit vývoj důlního mě-

řictví v Sovětském svazu, musíme rozeznávat vždy dvě
podstatně rozdílná období: předrevoluční a porevoluční.
Nejsou stejná ani dobou svého trvání, ani svým významem
a výsledky. •

První část nese znaky těžkého boje jednotlivců za
uplatnění nových method, nepochopení rózhodujících
činitelů právě tak jako záměrného nezájmu vlastníků
dolů, kteří byli převážně, podobně jako většina důlních
měřičů, cizinci. Proto třeba zvláště ocenit záslužnou čin-
nost vůdčích osobností ruského důlního měřietví, kteří
i za obtížných podmínek a nepřízně položili zdravé zá-
klady a připravili půdu pro sovětské důlní měřictví.

V druhém 'období, trvajícím teprve 35 let, navázali
sovětští důlní měřiči na dřívější ruské pokrokové tradice.
Uplatnili a rozvinuli v celé šíři původní myšlenky, po-
znatky a zkušenosti a dosáhli hned na počátku dobrých
výsledků. Sami potom jdou jíž vlastními cestami, které
jim určovaly úkoly a potřeby nového společenského řádu.
Jako mnohočlenný kolektiv dosahují velkých úspěchů po
stránce vědecké i výkonné, což vynucuje si změnu práv-
ního postavení důlního měřiče - vědce i praktika. Možno
říci, že dnes sovětská důlní věda a služba, ve všech svých
odvětvích a stupních, plným právem zaujímá přední
místo mezi technickými vědami v SSSR. Její význam
a důležitost je také patřičně oceňovlhi a proto celou
společností se zájmem sledován; pracovníci rukou i ducha
na tomto vědním úseku jsou váženi a zahrnováni ob-
zvláštní pozorností a péčí.

1953/168



Zeměměřictví
roč. 3/41 (1953) č. 11

Městská geodetická služba v SSSR.
R. K. Andrejev a V. S. Tolgskij 71.526.007(47)

Výňat~k z poj~dn~ní "Čelková charakteristika městských geodetických prad", zařazeného' jako úvod ke knize
"Geodesze ~'estavbe mest", Moskva 1950. Tímto výňatkem sledujeme dl seznámit naše čtimáře sorganisad městskégeodetické
sl~žby SSSR a.přispět .t~k k lepší p~e~stavě a názoru o rozvoji geodesie a kartografie v zemi budující na vědeckých
zakladech marxzsmu-Iemmsmu kom~msttckou společnost.

Nařízením rady lidových komisařů (předsednictva
vlády)*) RSFSR č. 687 ze dne 1. prosince 1939 bylo
městské geocietické službě uloženo provádění těchto
prací:
1. usměrňování, dohled, kontrola a methodické řízení
všech geodetických a vytyčovacích prací prováděných
různými složkami na území města; .

2. vydávání povolení k provádění topografických a vy-
tyčovacích prací a přejímání těchto prací;

3. ochrana, opravování a obnovovánígeodetickýchznaků;
4. soustřeďování a úschova geodetických i jiných ma-

pových podkladů;
5~ soustavné porovnávání existujících plánů a mapových
listů s přírodou, evidence probíhajících změn a jejich
včasné podchycení a přenesení do stávajících geo-
detických mapových podkladů;
Tímtéž nařízením rada lidových KomisařůRSFSR za-

vázala všechny organisace provádějící topogeodetické
práce v městech, aby plány svých prací prováděly v sou-
hlase s Geodetickou službou a po skončení prací aby jí
předávaly potřebné elaboráty.
Tak přistupuje k povinnostem Geodetické-služby také

organisace a řízení všech geodetických a vytyčovacích
prací prováděných na území města různými orgány a to
i komunálními podniky.

Řizeni praci, dohled a povolováni praci.
Správné provádění městských geodetických prací vy-

žaduje především sestavení generálního plánu prací a ge-
nerálního rozpočtu jejich nákladů.
Generální plán i rozpočet vypracovávajíse s ohledem na

zajištění nejbližších úkolů plánovité výstavby města.
Při sestavování plánu přihlíží se k pracím dříve pro-

vedeným a provádí se také ocenění jakosti geodetických
podkladů vzhledem k možnosti jejich využití pro další
práce.
Prvořadě důležité práce zařazují se do prováděcího

plánu běžného roku. .
Po schválení generálního i prováděcího plánu zadává

geodetická služba provedení mapovacích prací odborným
složkám s oblastní nebo místní působností nebo geodetic-
kým kancelářím Gorkomchozů (Městských komunálních
podniků).
Během prací Geodetická služba organisuje dohled nad

jejich prováděním a kontroluje jejich jakost.
Kromě měřických prací, jejichž provedení je zadáváno

komunálním podnikům, jsou v obvodu města prováděny'
měřické práce též orgány jiných institucí. Geodetická
služba je povi?na vésti i tyto práce v patrnosti, vydávati
nebo odmítatI povolení k jejich provádění, kontrolovat
ja~o~t provedení a přejímat od rrO\ ádějících je orgánů
ongmály elaborátů k doplnění městského archivu plánů
a map.
*) V závorkách jsou kursivou tištěny poznámky překlada-

tele uvádějící naši terminologii nebo sovětským orgánům od-
povídající naše orgány.

Ochrana geodetických znaků.

Geodetické znaky, jimiž jsou v terénu zajištěny geo-
detické ~áklady,nesou celou tíhu mapovacích i vytyčo-
vacích pr~cí.
Naproti tomu při stavebních i zemních pracích se znač-

né množství geodetických znaků poškodí nebo zničí.
Zvláště velké. procento poškozených nebo zničených

znaků bývá při rekonstrukci, předlažbě nebo výkopech
městských komunikací.
Procento ztrát městských geodetických znak6 je nmo-

hokráte vyšší než obdobné procento ztrát geodetických
znaků prací celostátních. Proto je i práce spojená S ochra-
nou geodetických znaků mnohem složitější.
Rada lidových komisařů svým nařízením č. 717 ze

dne 14. května 1932 poukazujíc na klíčový význam geo-
detických znaků uložila místním Výkonným výborům
delegátů pracujících (= radám národních výborů) orga-
nisovat ochranu geodetických znaků.
Městské "Výkonné výbory" provádějí ochranu pro-

střednictvím Městské geodetické služby.
Geodetická služba provádí ochranu dvojím směrem:

1. evidencí, přehlídkami a soustavným opravováním po-
škozených a obnovováním zničených geodetických
znaků;

2. vypracováváním a uskutečňováním opatření zabraňu-
jících možnému zničení znaků. .
K posledně uvedenému vztahu!í se i všeobecně platná

nařízení Gorispolkomů (Městských výkonných výborů)
a orgánu stave},níkontroly, podle kterých podniky pro-
vádějící zemní práce, odkrývky a výkopy na komunika-
cích musí plány svých prací koordinovati s Geodetickou
službou města a náklady potřebné na opravu a obnovení
geodetických znaků musí zahrnouti do svých rozpočtů
a finančních plánů.
Geode.tickáslužba v případě nutnosti znaky přemístí,

nebo učmí nutná opatření na zábranu· jejich zničení.
Při obnovování geodetických znaků přihlíží k regulačním
čarám a prvkům rekonstrukčních projektů i k poloze
podzemních zařízení.
Není-li ochrana geodetických znaků prováděna, zů-

stane město po uplynutí několika let bez geodetické sítě
a je nuceno provést základní práce znovu, což vyvolává
~ořádné a ničím neodůvodněné náklady.
Umyslné poškození geodetických znaků, stejně jako

nesplnění výše uvedených nařízení vlády nebo místních
Městských výkonných výborů trestá se podle trestního
zákoníku svazových republik (čI. 3 nařízení SNK SSSR
~' 717 ze dne 14. května 1932.)
Obnovené geodetické znaky zapojují se do základní

sítě provedením nezbytných a nutných geodetických
měření odpovídajících příslušnému řádu sítě, nebo řádu
nejblíže nížŠímu.
Při vyrovnávání měření pro obnovení geodetických

znaků vzniká řada otázek, jejichž přesné řešení může
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vyvolat mimořádné ztráty prostředků i práce zaměst-
nanců, kteří vyrovnání provádějí.
Obtíž spočívá v tom, že vyrovnáním obnovených geo-

detických znaků mezi nejbližší zachované znaky se řád
znaků obnovených přirozeně snižuje. Instrukce pro měst-
ská mapování z roku 1940 připouštějíc snížení řádu
obnovených znaků až do určitých mezí požaduje však
při značně vysokém počtu zničených znaků obnovení
celých geodetických základů.
Je třeba poznamenat, že geodetické znaky jsou poně-

kud chráněny, vytyčují-li se projekty výstavby pomocí
t. zv. doplňovacích sítí, zvláště jsou-li tyto založeny již
s ohledem na údaje projektů a na polohu podzemnich
zařízení.
Geodetická služba, jakožto rozpočtový orgán komu-

nálního hospodářství ( = orgán zahrnutý do rozpočtu ná-
rodních výborů) nedisponuje dostatečným množstvím
technického personálu. V řadě velkých měst Svazu byly
zřízeny: 'geodetické kanceláře vybavené odpovídajícím
zařízením a dobře zapracovanými kádry. Proto je žádoucí
pověřit tyto kanceláře prováděním ochrany geodetických
znaků a předat jim k tomuto účelu určené prostředky.
V takovém případě geodetická služba kontroluje správ-

nost prnvádění těchto prací.

Přenesení projektů' plánované výstavby
do terénu a doplňovací měření.

Geodetická služba je povinna organisovat soustředěné,
jednot~é vytyčení projektů plánované výstavby v pří-
rodě a kromě toho v určených ukončených etapách vý-
stavby soustavně kontrolovat vytyčovací práce.
Zvláštní pozornost musí při tom být věnována vyty-

čovacíril pracím prováděným stavebními organisacemi
(stavebními závody), které často provádějí vYtyčování ne-
odborným způsobem a narušují tak projekty plánované
výstavby.
Po dokončení stavebních prací provádí se doplňovací

zaměření ukončené výstavby.
Doplňovací měření (vždy povinně s výškopisem) pro-

vádí se před předáním objektu do užívání a to v měřítku
l : 5000 nebo v měřítku, v kterém byl vyhotoven plán
stavebního místa a v kterém byl proveden zastavovací
plán.
Státní přejímací komise neprovede převzetí dokončené

výstavby, jestliže plány doplňovacího měření chybí.
V tomto úseku musí být práce Geodetické služby pro-

váděna v těsné spolupráci s organisacemi, které řídí
plánovanou výstavbu města a v prvé řadě se státními
kontrolory výstavby. .
Provedení prací spojených s přenesením projektu do

terénu, vytyčením a jejich kontrolou á rovněž doplňovací
měření a mapování zadává se geodetickým oddělením
komunálních podniků, které je provádějí po dohodě se-
stavbu provádějícími organisacemi.
Geodetická služba dohlíží na správnost provedení

těchto prací.

Běžné změny v geodetických podkladech.

Běžné změny v geodetických podkladech vznikají
v osídlené části města v důsledku provádění různých
inženýrských ,staveb a na pozemcích zemědělského cha-
rakteru v důsledku stavby průmyslových podniků nebo
při změně způsobu využití zemědělské půdy.

Geodetická služba je povinna organisovat evidenci
běžných změn.
Evidence nastalých změn musí být podchycena' již

při všech zápisech o předání zemědělských pozemků pro
účely výstavby, při uzavření dohod o prováděli prací
vytyčovacích a o doplňovacím měření.
Kromě běžné evidence provádí Geodetická služba

jednorázová periodická celková porovnání mapových
podkladů s přírodou.
Periodickým přehlídkám jsou podrobeny všechny geo-

detické mapové podklady a materiály. Po zjištění mist
v nichž změny nastaly, provádí se zaměření nové situace
i výškopisu a jejich zakreslení do pláIÍů a mapových
listů. .
Protože použití zastaralých mapových podkladů pro

vyhotovení projektů způsobuje v projektech nevyhnutelné
chyby, které se projeví škodlivě při provádění inženýr-
ských staveb tím, že vyvolávají mimořádné zemní práce
a prodlužují lhůty pro dokončení staveb, je včasné za-
kreslení nové situace do městských plánů a mapových
listů prací velmi odpovědnou.
Je třeba uvážit, že čím je měřítko plánu větší, tím

rychleji takový plán zastarává; proto se věnuje zvlášť
velká pozornost provádění běžných změn v mapových
podkladech v měřítku 1 : 500, které jsou používány
'při pořizování projektů výstavby.
Při malých změnách se nová situace i výškopis za-

kreslují do původních plánů a map barevnou tuší, nebo
se původní zákres odstraní a změny situace i výškopisu
se doplní tuší barvy původního zákresu.
Při velkých změnách se vyhotovují přesné duplikáty

původních mapových podkladů.
Pro evidenční záznamy o nastalých změnách a jejich

zákresu do mapových podkladů se vede "Evidenční zá-
znam" a příruční mapy na př. v měřítku 1 : 5000 nebo
i I : 20000.

Organisace úschovy geodetických podkladů.

Provaditelem ukončené geodetické podklady předá-
vají se do úschovy archivu plánů a map a považují se za
státní majetek.
Vzhledem k tomu, že v geodetických podkladech jsou

běžně prováděny změny zákresů situace i výškopisu po-
važuje se Městský geedetický archiv map za archiv živý.
Evidence geodetických podkladů musí být vedena

dvěma směry:
1. v inventárním soupisu v archivu uložených geodetic-

kých podkladů co do počtu a množství;
2. v grafickém přehledu městského území s vyznače-
ním zmapovaných úseků,
Kromě toho archiv map také vyčísluje náklady vy-

nalože.1é na geodetické práce a to podle roků a podle
druhů prací.
, Inventární seznam vede se v příslušných inventárních
knihách. Přebírání materiálů a jejich výdej. provádí se
samostatnými spisy. Každoročně provádí se inventura
materiálu archivu.
Grafický přehled geodetických prací vede se na spe-.

ciálně sestavených schematech a kartogramech. Schemata
sestavují se pro základní geodetické práce (triangulaci,
polygonometrii, nivelaci); kartogramy pro plošné mapo-
vání a trvale prováděné měřické práce a to pro každé '
měřítko odděleně.
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Mimo samostatných kartogramů vyhotovuje se celkový
přehledný kartogram s vyznačením provedených měřic-
kých prací podle měřítek (kartogram geodetického prů-
zkumu).
Výsledky provedených prací se každý rok dokumen-

tují.
Archiv map umisťuje se v příslušně zařízených a před

ohněm bezpečných místnostech se stálou teplotou a dob-
rou ventilací. Pro úschovu materiálu musí být místnosti
vybaveny speciálními skříněmi, regály, policemi a eta-
žéry.
Ochrana geodetických materiálů musí být, vzhledem

k jejich veliké ceně, pečlivě organisována. Nepovolaným
osobám je přístup do archivu zakázán. V noci se místnosti
archivu pečlivě uzamykají.
Archiv smí vydávat jakékoliv informace, kopie, nebo

i původní geodetické podklady pouze na základě zvlášt-
ního povolení Geodetické služby nebo Geo:'e ické kap-
celáf.: (geodetického oddělení komunálního podniku).
Protože archiv map je živým archivem a geodetická

kancelář (rozuměj komunálního podniku) nejvíce ze všech
potřebuje jak originály, tak kopie uložených geodetických
materiálů, jeví se nejúčelnějším předat vedení archivu
této kanceláři.
Geodetická služba je povinna dohlížet na správné ve-

dení archivu a organisaci jeho prací a kontrolovat· je.

Městská geologická služba.

Úkoly Městské geologické služby jsou obdobné jako
úkoly služby geodetické.
Geologická služba organisuje se v rámci Geodetické

služby jako její samostatné oddělení.
Geologická služba má na starosti:.

I. usměrňování, dohled, kontrolu a methodické řízení
všech prací geologických a prací inženýrského prů-
zkumu prováděných různými organisacemi na území
města;

2. vydávání povolení k provádění geologických a inže-
nýrsko-průzkumných prac~ a přebírání těchto prací;

3. soustřeďování a úschovu geologických a inženýrsko-
průzkumných podkl<:.dů.
Organisace provádějící geologické a inženýrsko-prů-

zkumné práce na území města jsou povinny sestavovat
plány svých prací v souhlase s Geologickou službou
města a po skončení prací předávat jí podklady pro do-
plnění městského geologického fondu.
. Městská geologická služba je především povinna
shromáždit veškerý pro území města existující materiál
vrtacích i jiných inženýrsko průzkumných prací, a se-
stavit inventární grafické i kvalitativní soupisy tohoto
materiálu.
Inventární soupis provádí se ve speciálních inventár-

ních knihách a je upraven podle odpovídaj cích předpisů.
Grafická evidence je vedena ve zvlášť k tomu účelu

vyhotovených mapových listech (v měřítku 1 : 5000 nebo
1 : 10000) do kterých se zakreslují vrtné sondy. Každá
sonda se označuje vlastním číslem.
Do kvalitativního inventárního záznamu zapisují se

výsledné údaje o každém provedeném vrtu a uvádí. se
adresa, kde je uložen původní materiál (vzorky zemin
a pod.).
Při vydávání povolení Geologická služba je povinna

zjistit .stav v příslušném obvodu provedených vrtů a sond

a teprve potom smí vydat nebo zamítnout povolení k pro-
vedení prací.
Podle shromážděného existujícího materiálu o doplňo-

vacích vrtacích prorážkách vyhotov ují se plány a mapy
vyznačující geologické složení městského území.

Problémy rekonstrukce geodetických základů
a mapových podkladů.

Triangulace, polygonometrie a nivelace budují se pro
provedení celkového plošného mapování. Nejvyšší řád
a přesnost sítí je dána rozsahem mapovaného městského
území.
Rozloha městských území, zvláště u měst značného

průmyslového významu, vzrostla v době Sovětské vlády
dvojnásobně až trojnásobně. Zvláště velký vzrůst měst
je možno pozorovat od roku 1928.
rechnika provádění geodetických prací dosáhla od

roku 1923 velikých úspěchů, ačkoliv ve skutečnosti byla
budována úplně znovu.
Geodetické základy vybudované do roku 1932-1934

v některých případech nevyhovují novým požadavkům;
kromě toho řada městských sítí byla vybudována na
území menších rozměrů, než jaké' dnes město zaujímá;
původní řád sítí nemůže pak pocho'pitelně vyhovovat
mezné hranici velkého měřítka mapování.
Proto při zvětšení rozsahu městskélio území provádí

se rekonstrukce celých geodetických základů na celém
území města.
Částečná rekonstrukce geodetický.ch základů (jak bylo

uvedeno v oddílu o ochraně geodetických znaků) pro-
vádí se v určeném obvodě města po hromadném zničení
a obnovení geodetických znaků.
Při rekonstrukci věnuje se zvláštní pozornost prů-

zkumu dříve provedených sítí a materiálu o jejich vý-
stavbě; podle výsledků rozboru se určí, které části pů-
vodních podkladů mohou býti při budování nové sítě
využity.
Při rekonstrukci /dřívějších sítí se k vůli zachování

počátku souřadnic činí opatření pro zachování jejich
původní orientace. Stejně žádoucí je zachování rozměrů
sítě v jejich hlavních směrech. Praxe d~sud provedených
prací pro rekonstrukci sítí dokazuje správnost těchto
požadavků.
Tak na př. město Moskva provedlo v r. 1937-1938

rekonstrukci triangulace 1. řádu, vybudované v r. 1930
bývalým Nejvyšším geode~ckým úřadem. Při rekon-
strukci byla zachována původní orientace a rozměry sítě.
Po provedení vyrovnávacích výpočtů rozdíl v délce

stran staré a nové sítě nepřevyšoval 8-10 cm; průměrné
rozdíly v hlavních směrech nepřevyšovaly 1/300000.
Uvedené údaje svědčí o jakosti triangulace I. řádu pro-
vedené v r. 1930.
Archangelsk provedl v r. 1937-1938 rekonstrukci

triangulace 1. řádu vybudované v r. 1929 bývalým
"Giprogorem". Při rekonstrukci byla zachována pouze
orientace sítě a rozměry sítě byly odvozeny ze základny
státní triangulace. Rozdíly v délkách vzdálenějších stran
byly 1/80.000-1/85.000, číselná velikost rozdílů 12 cm.
Přesto při rekonstrukci sítí jiných měst provedených

v dřívějších dobách dosahují rozdíly v délkách stran
± 20 cm až ± 25 cm, což určitým způsobem komplikuje
problémy rekonstrukce (orientace a rozměrů).
Takové jsou problémy rekonstrukce dříve provede-

ných geodetických základů.

1953/171



Zeměměřietví
roč. 3/41 (1953) č. 11

Správně organisované zaměřování a zakreslování běž-
ných změn dává dostatečné i když ne vyčerpávající pod-
klady pro opravení geodetických plánů. K zvláště velkým
změnám dochází při rekonstrukci městských komunikací
a magistrál (předlažba, rekonstrukce podzemních zaří-
zení a pod.).
Proto kromě finančních nákladů na zaměřování běžné

výstavby vzniká ještě potřeba prostředků na zaměření
rekonstruovaných náměstí a ulic (tříd). K tomuto účelu
musí městská správa pravidelně uvolňovat nutné pro-
středky.

Dosavadní praxe při zaměřování rekonstruovaných
obvodů dokazuje, že je-li změněno více než 40% situace
je levnější provést měření úplně znovu, než používat při
zobrazovacích pracích pouze doplňovaných podkladů
původních.
To svědčí o tom, že otázka obnovení geodetických zá-

kladů (sítí), stejně jako doplnění geodetických podkladů
(plánů a map) vyžaduje v každém jednotlivém případě
pečlivého technického i hospodářského rozboru.

Přeložil Ing. V. V.,-

.Z historie MIIGAiK
378.952.6(091)(473.11) = 82

Zpracovdno na podkladě přednášky prof. Dr A. S. Č8botareva, přednesené u příležitosti konference o historii MIIGAiK.

Zpracoval Milan Burša, studující geodetickéfakulty MIIGAiK.

Moskevský institut iriženýrů geodesie, fotogrametrie a
kartografie má bohatqu historii a slavnou tradici, kterou
zdůraznil president Akademie věd SSSR S. I. Vavilov
(ve svém projevu 17. VII. 1947, uveřejněném v Pravdě)
tím, že při jmenování vysokých škol, vzniklých vMoskvě,
uvedl po Moskevské státRÍuniversitě "Měževoj institut"
(Zeměměřický, měřický institut), t. j. institut, z kterého
ve XX. století vznikla MIIGAiK. .
Za počátky zeměRlěřického školství v Rusku možno

považovat poslední čtvrtinu XVIII. století. R ku 1779
vznikla t. zv. zeměměřickáškola, přejmenovaná roku 1819
y zeměměřické učiliště, z něhož roku 1835 byl vytvořen
Moskevský zeměměřický institut ("Moskevskoj měževoj
institut", dále jen MMI). Prvním ředitelem tohoto in-
stitutu byl známý ruský spisovatel S. T. Aksakóv; lite-
raturu přednášel V. G. Bělinskij. To svědčío tom, že
již v té době· bylo ujasněno, že zeměměřické vzdělání se
nesmí omezit na úzký interval specialisace (již v země-
měřické škole byly v programu povinného studia zařa-
zeny přednášky německého a francouzského jazyka).
Ve studijním plánu MMI, uvedeném v původních sta-
novách z r. 1835, byly obsaženy tyto předmětové sku-
piny:
a) geodesie či měřictví,
b) Iriěřické zákony a zeměměřická právní činnost.

Roku 1884 byl MMI označen jako samostatná vysoká
škola, byl zaveden rozšířený program matematiky, nutný
pro studium vyšší geodesie, matematické kartografie a
praktické astronomíe. V těchto letech byly v institutě
založeny astronomícká a magnetická observatoř a metro-
nomícká laboratoř. Roku 1853 byl při institutě zřízen do-
plňkový běh pro výchovu pedagogických sil. V souladu
s úkoly, kladenými praxí v oblasti geodesie a zeměmě-
řietví, byly kromě disciplin astronomícko-geodetických,
kartografických a právních zahrnuty do učebních pro-
gramů i skupiny kulturně technické a zemědělské.
MMI se plně zapojil do provádění prací spjatých s ma-

povánímzemě a zúčastnil se celé řady expedic. Roku 1849
bylo na př. astronomicky zaměřeno 77 bodů v různých
guberniích, roku 1851 expedice MMI pozorovala v Ki-
jevské gubetnii úplné zatmění slunce, roku 1854 byla
zorganisována Astrachanská expedice (s cílem zkoumání
ložisek síry a kamenné soli). V téže době byla systema-
ticky prováděna magnetická měření a měření síly tíže

v Moskevské oblasti. V r. 1855 MMI začal provádět
práce v asijské části Ruska; organisována"východosibířská
expedice, sestaveny mapy na území podél řek: Leny
Vitima, Angary, Amuru atd., podél ruskočínské hranice
v Urjanchajském kraji, na ostrově Sachalině. V Altaji
zahájila své práce expedice na Špicberkách. Roku 1874
dokončil MMI práce prováděné během řady let za účasti
studentů pod vedením předn~šejících na plánu Moskvy
a okolí, za což byl ro:,u 1882 udělen institutu čestný
diplom I. řádu. V uvedených letech spolupracoval insti-
tut na vydávání publikací: "Měževoj věstnik", "Trudy
topografičeskoj komisiji", "Zemleměrnóje dělo", "Geo-
dezičeskijsbornik", "Izvěstija MMI". V letech 1904/1905
a 1905/1906, v období první ruské revoluce XX. století,
revoluční nálada studentů MMI v:zbudilaodpor reakční
stolypinské vlády a institut byl v období dvou let uzavřen.
1Ujnovásocialistická revoluce i. 1917 znamenala pro

rozvoj MMI veliký krok dopředu. Bylo přikročeno k re-
formám, jichž uvedení v život bylo až do Revoluce brz-
děno carskou vládou. R Jku 1917 byl institut rozdělen na
3 fakulty: geodetickou, "zemleustrojitělnou", inženýrsko-
meliorační. 23. III. 1919 byl uveřejněn V. I. Leninem
podepsaný dekret o založení "Vyššego geodezičeskogo
upravlenija", centrálního celostátního orgánu, jehož úko-
lem bylo sousta'lné, jednotné provádění topograficko-
geodetických prací v SSSR. Pro růst fakult institutu měl
tento dekret veliký význam. Roku 1923 byly zřízeny na
geodetické fakultě 4 směry: astronomicko-geodetický,.
kartografický, pro geodetické přístroje, pro užitou geo-
desii v inženýrské praxi - s čtyřletou dobou studia.
Ro';u 1924 byl předložen Centrální systemisační komísí
RKI (Dělnicko-rolnické inspekce) plán na zřízení spe-
ciálního směru pro fotogrametrii. Tento směr byl vy-
tvořen na škole roku 1926, kdy studijní doba na geode-
tické fakultě byla prodloužena na 4~ roku při 36 ho-
dinách týdně.
Za dobu desetiletého trvání sovětskévlády byly v MMI

zřízeny fotogrametrické laboratoře, kartografická labo-
ratoř, fotografický kabinet, komparátor, fysikální labo-
ratoř a řada druhých. Byl rozpracován přesný plán let-
ních prázdninových praxí, založeny vědecké zájmové
kroužky, prověřeny studijní plány všech předmětů.
Provádění nové organisace studia, odpovídající novým

potřebám socialistického státu v souvislosti se zajiš~ěním
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plynulého rozvoje výrobních sil, bylo průko)Jnickou.
prací, neboť nebylo možno opírat se v dostatečné míře
o předrevoluční MMl ani o zahraniční zeměměřické
školy. Jak je řečeno v Leninově dekretu, mělo VGU
("Vyššeje geodezičeskije upravlenije") jasně vyhraněný
charakter daný ústavou socialistického typu, kvalitativně
odlišený ve srovnání s orgány, existujícími v tomto
směru za hranícemi. Je pochopitelné, že v souhlase
s naprosto novými úkoly geodetické výroby musely být
zrevidovány i plány fakult MM!. (Výstavba nebo nová
organisace vysoké školy technického typu musí být pro-
váděna v přede ším v souhlase s potřebami praxe socia-
listického státu.) .
Roku 1927 byl MMI již natolik upevněn, že mohlo

být přikročeno k řešení takových aktuálních otázek, jako
je zřízenLspeciálního vědecko-výzkumného institutu při
MMI a vydávání "Trudů MMI" institutem. (Do té
doby vědečtí pracovníci institutu publikovali své práce
v časopisech VGU.) Institut rovněž velmi aktivně spolu-
pracoval ve vydávání časopisu "Geodezist" (od r. 1925).
Ve spojitosti s rychlým tempem růstu výrobních sil

SSSR rostly velmi rychle potřeby specialistů v oborech
geodesie, letecké fotogrametrie, výroby geodetických
a fotogrametrických přístrojů. Úkoly kladené praxí uvážil
pedagogický kolektiv MMI při sestavení svého pětile-
tého plánu na léta 1928-1933. V tomto plánu byly
rozpracovány kromě studijních programů i projekty do-
plňujících staveb pro zajištění rozšíření kapacity institutu.
Ke konci roku 1928 byl zřízen Státní vědecko-vý-

zkumný ústav pro geodesii a kartografii ("Gosudarstven-
nyj institut geodeziji i kartografii"). "'Vědečtí pracovníci
MMI projevili aktivní spoluúčast v organisaci a rozvoji
tohoto nového ústavu, jehož posláním bylo splnit velikou
úlohu v rozvoji geodetického díla v SSSR. Prvním
ředitelem GIGK byl profesor F. N: Krasovskij, vedou-
cím geodetického oddělení prof. A. S. Čebotarev, ve-
doucím kartografického oddělení M. A. Cvetkov.
V důsledku rozhodnutí vlády o nutnosti rozdělení

vysokých škol na menší celky byl MMI roku 1930 roz-
dělen na 2 samostatné vysoké školy:
1. Geodetický institut (MGI),
2. "Zemleustrojitělnyj" institut (MZI).
Na Geodetickém institutě bylo ihned zpočátku zřízeno

pět studijních oddělení s odlišnými studijními plány,
se 4% roční studijní dobou; na astronomicko-geodetic-
kém oddělení 5 let a 4 měsíce. Roku 1935 bylo GGU
("Glavnoje geodezičeskoje upravlenije") přejmenováno
na· GUGK ("Glavnoje upravlenije geodezii i kartogra-
fii"). MGI byl přejmenován na MIIGAiK, znovu reor-
ganisován a ustaveny 3 fakulty:

1. geodetická (se specialisacemi: astronomie-geodesie
a fotogrametrie),

2. kartografická,
3. opticko-mechanícká.
Institut v této doběd.ostal značné finanční prostředky;

bylo přikročeno ke generálnímu zlepšení podmínek stu-
dia (úprava budov, zařízení atd.); institutu bylo dáno
území pro prováděrií letních prázdninových praxí (geo-
logie, geodesie, letecká a pozemní fotogrametrie, gravi-
metrie, atd.) a schváleny nové projekty staveb pro cvičení
i vědecké účely.
Roku 1938 byla znovu provedena revise studijních

plánů MIIGAiKv souvislosti s rostoucími potřebami
a zvýšenými úkoly, kladenými na specialisty-geodety,

kartografy, fotogrametry, optické mechaniky a kon-
struktéry. Zřízeny byly 4 fakulty:

1. geodetická, .
2. fotogrametrická,
3. kartografická,
4. opticko-mechanická

a založen sektJr aspirantury při institutě.
Po Velké vlastenecké válce byly studijní plány jed-

notlivých fakult přehlédnuty znovu a uvedeny v soulad
s novými úkoly, které byly postaveny před sovětské
geodety ve spojitosti s uvedením v život projektů ohrom-
ných inženýrských staveb. Je třeba poučit se v tJmto
směru, jak geodetická věda, pěstovaná na vysokých ško-
lách v SSSR, má bezprostřední kontakt s praxí. Nekončí
se zde tím, že studijní plány fakult a specialisací jsou
uzpůsobovány novým úkolům, které staví praxe před
sovětské inženýry, geodety, kartografy, fotogrametry,
optiky a mechaniky. V institutě se přímo řeší problémy,
spojené s geodetickými pracemi na stavbách komunismu.
Řada profesorů a docentů institutu i sám rektor M. S.
Muravjov se osobně účastní řízení prací. Není snad na
institutě jediné katedry, která by nepracovala (nebo ne-
spolupracovala) na řešení aktuálních problémů, stojí-
cích dnes na denním pořadu geodetické praxe Sovětského
svazu.
Dnes má institut 4 fakulty (základ z r. 1938), z nichž

každá má své vnitřní specialisace. MIIGAiK vyrostl ve
velikou vysokou školu všesvazového významu. Je bohatě
vybavena laboratořemi, studijními pomůckami, přístroji
nejnovějších konstrukcí. V dílnách institutu byl zkon-
struován interferenční komparátor, odtud vyšla řada
konstrukčních úprav geodetických a jiných strojů, v nich
studenti opticko-mechanické fakulty uskutečňují pro-
jekty svých diplomových prací. Studenti. Moskevského
institutu inženýrů geodesie, fotogrametrie a kartografie
mají splněny všechny podmínky k důkl2dnému studiu;
každá katedra je bohatě vybavena potřebnou literaturou,
která je dána k disposici studentům při praktických cvi-
čeních i při individuálním studiu, kabinety jsou dosta-'
tečně zásobeny počítacími stroji a jsou otevřeny studen-:
tům denně do 22-23 hodin, před obdobím zkoušek
i v neděli. V kabinetech i na katedrách je na každou část
dne zajištěna (podle vyvěšeného rozvrhu) konsultace
alespoň jednoho profesora,\ docenta nebo asistenta. Pod
vedením zkušených vědeckých pracovníků a pod patroná-
tem nejlepších profesorů institutu úspěšně pracují zá-
jmové vědecké kroužky studentů (na př. kroužek astro,..
nomie, geodesie, vyšší geodesie, matematické kartografie,
matematiky atd.). Každoročně pořádá institut vědecké
konference (astronomicko-geodetická, fotogrametrická,
kartografická a optic~-mechani.::ká sekce), na nichž jsou
přednášeny referáty o nejnovějších úspěších v geode-
tických vědách. Kromě toho jsou pořádány každým ro-
kem studentské konference s nejlepšími referáty stu-
dentských vědeckých zájmových kolektivů. Referáty bý-
vají publikovány v "Trudách MIIGAiK".
Pro provádění letních prázdninových praxí má institut

k disposici rozsáhlé území s trigonometrickou sítí I.,
II. a III: řádu, s body uzpůsobenými pro astronomická
pozorování, měření geodetické základny, gravimetrické
práce atd. Studenti fotogrametrické fakulty sami prak~
ticky provádějí "nalétávání" snímků, studenti opticko-
mechanické fakulty pracují v dílnách a závodech jemné
mechaniky a optiky v různých místech SSSR.
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Už Z tohoto krátkého historického náčrtu možno vidět,
'že MIIGAiK od doby svého vzniku vyrostl ze skromné
geodetické fakulty ve velikou samostatnou vysokou školu;
V organisaci a výstavbě geodetického školství v ČSR

nebylo učiněno v posledních letech mnoho. Jestliže bu-

dou v dostatečné nure uvazeny specifické podmínky a
potřeby' geodetické praxe u nás, může být pro nás Mos-
kevský institut inženýrů geodesie, fotogrametrie a karto-
grafie vzorným příkladem v organisaci a ve výstavbě
našich vysokých škol.

Literární hlídka
518.22 526.8 (075.3) Garajevskaja 'L. S.
Desjatiznačnyje tablicy logarifmov koinplexnych čisel 3 ~~~tografija. Geodetizdat Mós~a 1952.367 str., 177 obr.,

i perechoda ot Dekartovych koordinat k poljarnym.
Akademija Nauk SSSR, Moskva 1952. 116 str. a 1 vložena-- Kniha je sepsána jako učebnice pro topografické techni-

tabulka. kumy. P..robírá se v ní kartografie v celém rozsahu, t. j. včetně
technického vyhotovení mapy. V první části knihy je podán

Tabulky obsahují desetimístné hodnoty dále uvedených na 50 stranách přeWed dějin kartografie, ilustrovaný patnácti
funkcí při kroku argumentu x po 0,001: reprodukcemi různých starých map. Přihliží se zvláště k ději-

ln x pro interval 1 ~ x< 10, nám kartografie na území SSSR.
t ln (1 + x2) pro interval O ~ x ~ 1 , Druhá část knihy (94 str.) probírá běžnou základní látku
arctg x pro interval O ~ x ~ 1 , z matematické kartografie v rozsahu minimálním pro prak-

~ pro interval O ;;: x ;;;:1 . tického kartografa. PřeWedně je popsána soustava sovětské
Na volně vložené tabulce jsou sestaveny jednak koeficienty nomenklatury státních map, vycházející z mezinárodni milion-
potřebné pro kvadratickou interpolaci, jednak dvanáctimístné tinové mapy světa.
hodnoty ln IOn pro n celé, 1 ~ n ~ 25. ObsáWá třetí část (137 str.) pojédnává o postupu a metodách
Pomocí tabulek lze výhodně stanovit logaritmy komplexních technického vyhotovení mapového originálu a o jeho redígo-

čísel. . vání. Autorka zdůrazňuje, že vyhotovení map různého druhu
je tvůrčím procesem a nikoli jen mechanickým přenosem

Je-li na př. A ~ B ~ O, platí příslušných prvků z daného materiálu do pořizované mapy.

( B) Je probráno třídění kartografického materiálu, jeho příprava,
ln (A + Bi) = lnA + ln 1 + A i = lnA + sestrojení matematického (konstrukčního) základu mapy.

Jsou vysvětleny technické metody k vyhotovení originálu.
+ t ln [1 + (AB )2] + i arctg AB• Zvláštní kapitola je věnována úloze genera1ísace kart. mate-

riálu. Je vyložena podstata korektury. Autorka pak probírá
Rovněž lze počítat snadno polárni souřadnice' z pravoúhlých jednotlivé otázky spojené s vyhotovením map měřítek od
pomocí známých transformačních vztahů. 1: 10 000 do 1: 1000000 a map zaměřených na poskytnutí

speciálních informací (mapy fysicko-geografické, sociálněeko-
Tabulky jsou přehledně uspořádány, opatřeny návodem nomické, hypsometrické, administrativní, učební a pod.).

a Vytištěny čitelně na pěkném papíře. Je připojen 'seznam tisk. Čtvrtá část knihy (55 str.) se zabyv'á pracovním procesem
chyb a volně vložená tabulka, o níž. jsme se zminili výše.
Kniha je svázána v plátěné vazbě. při vydávání map. Jsou popsány různé reprodukční pochody

á techniky s dosti podrobnými informacemi technologického
Tabulované funkce. mají svůj význam i v theoretícké geo- rázu. Kniha je zakončena krátkým přeWedem o vlastnostech

desň (kartografii) a lze proto knihu doporučit všem zájetnC1im, papíru, barev a o podstatě tisku.
kteří pracují v uvedených oborech. Ing. Dr Fr. Brož Seznam literatury odkazuje k 55 sovětským pramenům.

Připojeny jsou tabulky různých konstant a některých funkcí
(M, N, R a pod.) pro Krasovského elipsoid.
Učebnice je sepsána věcným a srozumitelným slohem a je

Vytištěna na jakostním papíře. Lze ji doporučit všem, kteří
pracují v kartografickém provozu a chtějí mít přeWed o svém
pracovním oboru. Její četba však bude užitečná i inženýrům,
kteří své znalostí z matematické kartografie chtějí doplnit
poznatky o tvůrčím a technickém vyhotovení mapy.

Ing. Dr Fr. Brož

518.5 : 681.14. Dělone B. N.

Kratkij kurs matematičeskic:h mašin. 136 stran, 89 vy-
obrazení, cena váz. 4,- Kčs. Gos. izd. techn.-teor. literatury,
Moskva 1952.
Pomůcky mechanického počtářství a jejich užití byly v posled-

ní době zpracovány v sovětské odborné literatuře s několika
rúzných Wedisek. Za zmínku stojí zejména tyto tři publikace:
I. S. Bulgakov, Sčetnyje mašiny, Mašgiz 1950,V. A. Ginodínan,
Mechanizacija učeta i vyčislitelnych rabot, Mašgiz 1950,
S. O. Dobrogurskij, Sčetno-rešajuščije mechanizmy, Oboron- 526.913.1
giz 1950. Nová knížka je prvním svazkem většího díla a je
rozdělena na tři části. První část jedná o malých počítacích Gorodskaja poligonometrija. Gos. izd. lit. po stroit. i
strojích, popisuje počítací stroj typuOdhnerova a automatický arch., Moskva 1952. 192 stran, 123 vyobrazení, 12 tabul-
počítací stroj s proporcionální pákou typu Mercedes-Euklid. kových příloh, cena Kčs 12,50.
V druhé části - o matematÍckých přístrojích - se jedná Aby moWa býtÍ v Sovětském svazu uskutečněna grandiosní
.0 planimetrech polárních, (theorie a konstrukce polárního městská a průmyslová výstavba, musí býti splněny vysoké po-
planimetru, přesný diskový planimetr, valivé planimetry žadavky na. to?og~?fic~o-geodetické z~adY i dálší ~ěř~ni.
diskové a kulové), o planimetrech lineárních, integrimetrech, . Hydr?t~chmcka zartzen~ staveb komumsmu d.osud nebyválycl,I
harmonických an~ysátorech a integrafech. Třetí (poslední)_,rOzm~ru, sta~by vy~.oky~hbu,?ov,..podzemmch. drah, n:~st~
část obsahuje pOpiSkonstrukce a funkce diferenciálního anály- a prumyslovych ZatlZem, potrebuJI topografickeho zamerem
sátaru vynálezeného ruským akademikem A. N. Krylovem ve velkých..m.ěřítkách n,? rozsá~ých úz~mích. Taková. n:~ření
a sloužícího k integrování obecných diferenciálních rovnic. mohou zaJlsttt dostatecnou presnost Jen za pomocI Slroce
V druhém svazku dila můžeme očekávati několik kapitolo po- r?zv.ité g~odet~ckésítě: Hlavní••me.thodou s.estroje~~~eod~-
čítacím automatě se stupňovitými válečky, o počítacím auto- tlckych zakla~u pro mestská merem ve velkych měrltkach Je
matě systému Odhnerova a o velkých počítacích strojích. polygonometrle.
Nesmí nás překvapiti, že i tak málá a nenáročná knížka Dělo~ Sovětská věda a zeměměřiči státních podniků vnesli mnoho
nova nás seznámí s četnými konstrukcemi přístrojů, které nového do theorie i praxe tvoření polygonových sítí. Vedoucí
nenálézáme ještě ani v tak obsáhlém kompendiu, jako jest místo v tomto oboru zaujímají přední sovětští učenci-geodeti,
V. Hrušky Počet grafický a graficko-mechanický, před časem profesoři Cebotarjev, Popova Danilov. Autor se snažil shrnout
v našem časopise recensovaný. Ing. Ant. PrQkeš bohaté zkušeno&tisovětskýchzeměměřických i.n~titucíi jednotli~
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vých pracovníků měřické služby ve věci řešení polygonových
síti v současném velkoměstě a osvětlit současné methody
provádění polygonometriCkých prací v městech.
V knize jsou uvedeny dosavadní zkušenosti se stavbou

a užíváním nástěnných polygonových znaků, doporučeny nej-
vhodnější a nejpraktičtější vzory, které se již osvědčily jak při
vlastních měřeních polygonových, tak i při následujícím měření
podrobném a kontrolním. Jsou zde popsány práce úWoměrné
i dálkoměrné včetně měření paralaktického a komparátorů,
poukázáno na zvláštnosti polygonových pořadů a jich připojo-
vání na síť trigonometrickou. Přiložené pomocné tabulky uleh-
čují provádění mnohých výpočtů (orientace podlepolár~y,
redukce paralakticky měřených délek, převod míry úWové a}.).
Kníha je praktickou příručkou měřických inženýrů a techniků
činných při měření měst, na stavbách průmyslových závodů
a na pracích vytyčovacích při pře~ášení .projektů do přírody,
Popsané methody a vyobrazené pomůcky svědčí o vlastním
pojeti látky sovětskými zeměměřiči neodvisle na cizích vzorech,
avšak účelně pro potřebu plnění jejich rozsáhlých úkolů.

Ing. Ant. Prokeš

526.921: 518.2 Jegorov G. G.
Tablicy prevyšeniJ vyčislJaJemych po rasstoJaniJam,

izmerennym dalnoměrom. Čtvrté vydání. 48 stran, cena
brož. Kčs 2,-. Geodezízdat, Moskva 1952.
Uvedené tabulky dávají hodnoty převýšení a oprav "šikmých

vzdálenosti" získaných čtením na lati pomocí nitkového
dálkoměru (tacheometru). Tabulky jsou vypočteny pro úWy
sklonu od {)do 30° a dají se stejně používat při stolovém i čísel-
ném způsobu tacheometrie. Tři jednoduché tabulky ke spisku
připojené umožní stanovit převýšení a horizontální vzdálenost
i v takových případech, kdy byla měřená vzdálenost zí~kána
pásmem nebo cestou trigonometrickou. Hlavní tabulka Je se-
stavena pro hodnoty

• .• . h D. 2prevysem = 2" srn ex

a opravy vzdáleností Lld = D sin2ex
násobků 100, 200 ... 900 pro každou minutu při výškách
a každou pátou minutu při délkách· do 15° úWu sklonu. Pro
zbytek tabulek je krok pěti - resp. patnáctiminutový. Tab~lky
mají sloužiti hlavně účelům topografickým. Proto JSou pred-
pokládány větší měřené vzdálenosti a připojena tabulka oprav
ze zakřivení země a refrakce.

526.941 Bulanov A. 1.
PamJatka rabočego nivelirnoJ brigady. 2. nezměně~é vy-

dání. 40 stran, 31 vyobrazeni, cena brož. Kčs 1,50. Geodezlzdat,
Moskva 1952.
V čísle 11/52 jsme recensovali Šermanovu brožurku pro

pracovníky na délkových měfeních. Nová příručka je dalším
důkazem o systematické normalisaci geodetických prací v So-
vtt,kém svazu a o systematické výchově nižších kádrů k plnění
rozsáWýchgeodetických úkolů v budování komunismu. Poučení
podává elementární vědomosti o přístrojích a methodách užíV~-
ných v nynější době při provádění nivelačních prací. Seznamuje
pracovníky se všemi jejich povínnostmi a uvádí nevyhnut~lné
znalosti o technice bezpečnosti. Spisek jest předurčen Jako
technické minimum dělníků nivelačních brigád, neboť sovětští
technici vychází ze zkušenosti, že úspěch topograficko-geode-
tických prací záv\sí v největší míře na tom, jak správně splní
pomocní technici a dělnici svoje povinnosti. Aby si sovětšti
inženýři a technici VytVořilikádry stálých, technicky vzdělaných
a kvalifikovaných dělníků, pečují ve svých geodetických ~ávo-
dech o jejich nepřetržitý růst. Pod jejich vedením, praktIckou
formou a to v samém procese prováděných měřických prací,
školí se pracovníci aplikováním obsahu brožury a živého
výkladu na samu skutečnost. S methodikou výchovy sovět-
ských nižších technických kádrů by se měli podrobně seznámit
naši vedoucí závodních škol práce. Z předmluvy k brožurce
jest patrno jak jejich školení je zaměřeno konkretně k p~ění
daných úkolů, oproštěno od zbytečného theoretisování a hist~-
rismu, který je s to spíše mladé kádry odradit, než povzbudit
radostným optimismem.
Z obsahu spisu uvedeme názvy jednotlivých kapitol. D.efi~ce

a pojem nivelace, stroje a příslušenství, jednotlivé částI rnve-

lačního stroje, nivelační latě, čtení na lati, nivelační methody,
nivelační značky, organisace nivelačních prací, povinnosti po-
mocných dělníků, pravidla pro obsluhu, ochranu a zacházení
s geodetickými přístroji, příčiny chyb v nivelacích a jak jím
zabrániti.
Zajisté by stálo za námahu převést příručku do českého

jazyka za současného přizpůsobení našim poměrům.
Ing. Ant. Prokeš

526.99: 624 Geržula B. I.
SJemka i sostavleniJe generalnogo plana promyšljen-

nogo predpriJatiJa. Geodezizqat, Moskva 1952. 100 stran,
53 vyobrazení, 11 tabulek, cena váz. Kčs 5,-.
Kniha podllvá popis a souhrn geodetických prací při měření

a sestavování generálních plánů průmyslových podniků při
jejich rekonstrukci a exploitaci, methody vytvoření opěrných
geodetických síti i s připojením na sítě státní, methody a orga-
nisace prací pří zaměřování území průmyslového závodu
i jednotlivých zvláštních objektů průmyslových staveb, sledo-
vání vlivu přírodních podmínek staveniště (geologie, hydro-
logie, klimatologie, seismika), zvláštnosti měření i sestroj~ní
přesného a spolehlivého plánu v procese stavby ·samém. Kmha
jest určena zeměměřickým inženýrům a technikům činným
v oboru průmyslových staveb. Ing. Ant. Prokeš

651.012:331.875

Úplná mechanisace administrativních prací. Z rus.
originálu Kompleksnaja mechanizacia upravlenčeskogo truda.
Přírodovědecké vydavatelství, Praha 1952, 112 str A 5, 28 obr.,
2 tab., I přH. (Knižnice kovoprůmyslu,sv.77.), brož. Kčs 8,-.
Ačkoli zdařilá brožura &e.především týká problému zlepšeni

administrativy zavedením zcela mechanisovaných postupů,
najde v ní i zeměměřič velmi zajímavé kapitoly o moderních
počítacích stroiích sovětské výroby, jichž si v tomto referátu
chceme blíže všimnout. Kandidát tech. věd A. P. Laškin nás
ve stručném referátu seznamuje se sčítacím strojem typu,
SDU-110 a novým modelem elektrické sečítačky SDU-110 M,
který váží jen 8 kg. Z kalkulačních strojů je zmínka o ručníc~
stroiích Felix" a zlepšených modelech podle ChocWova, ktere
zaujmou" jistě význačné místo také ve vědeckých pracích.*)
Dále je popisován desetiklávesový elektrický stroj VK-2 připo-
mínající u nás známý typ Facit. Zajímavé jsou také píšící
kalkulační stroje vhodné pro současné vyhotovování faktur.
Další kapitola je věnována stručnému popisu statisticko-
účtovacích strojů na dirkovacím principu. Nalézáme tu dvou-
periodový děrovací stroj a konr;olní.stro!~-45-1 p~~e Ing. Dul:
garjana, které jsou k.onstruoy~~y uplne J~nak,.nez. Js~e, z~kli
u strojů typu Hollenth. Zvláste tato kapItola Je důleztta neJen'
pro administrativu, ale i pro techniky, neboť použiti děrovacích
strojů se neomezilo jen na účtárnu. Úžasný úkol souborného
vyrovnání evropské triangulace byl při použiti děrovacích
strojů číselně; zdolán za pouhých šest neděl řešením normál-
ních rovnic. Je třeba,' aby se aplikaci statistických adri:linistra-
tivních metod na úkoly zeměměřické věnovala u nás. 'zvýšená
pozornost a tim se urycWily a zhospodárnily masové práce
(vyrovnání triangulačních i nivelačních sítí a pod.~. Ref~rát
laureáta Stalinovy ceny L. I. Gutenmachera o elektrotntegrato-
rech je z velké části nový a pro nás velmi zajímavý. Dovídáme
se o několika nových typech integrátorů, které řeší diferenciální
rovnice eliptického tvaru (typ Laplaceův, Poissónův a pod.)
v několika minutách. Autor podává také příklady aplikace
těchto geniálnich strojů na výpočty tepelné, torsea ohybu,
regulace a pod. Poznamenejme tu, že elektrointegrátory n,eřeší
rovnice numericky ve všeobecném smyslu slova. Integrlltory
představují po zapoje';lí ~dporů na z~kladní desce. fys~ál?,í
model zjevu, který ma byt prostudovan. Je tedy zrejme, ze
elektrointegrátory by našly široké pole působnosti nejen ve
vyšší geodesii (řešení úloh o geoidu, v gravitačním poli a pod.),
ale i v praktické geometrii (územní plánování, vertikální ~pravy
atd.). Velmi obtížné a zdlouhavé výpočty by se zkrátily na
pouhou dobu potřebnou k .n~sta;vení odp~rů. - ~a .několik
minut. Mnoho dosud nerozresenych problemu se Jlste s po-
mocí !ěchto strojů vyřeší tím spiše, že badatelé mají vzWedem

*) Nutno se tu pozastavit nad nesprávným 'překladem výrazu
"arifmometr" (přeloženo aritmometr); správný překlad je:
"počítací stroj". O. K.

1953/175



Zeměměřictvi
roč. 3/41 (1953) č. 11

k pronikavému zkrácení doby potřebné pro výpočty daleko
větší možnosti zkoušet a propočítávat různé alternativy, což
normálně není možné. Další kapitoly zajímavé brožury tvoří
zprávy o měřicích a registračních strojích a dále příklady lepšího
využití strojů pro mechanisaci administrativy v průmyslových
podnicích. Projednává se organisačně mechanisovaná evidence
(na př. mezd, zásob, nákladů), která při využití popsaných
speciálních strojů umožňuje předkládání dokladů pro opera-
tivní řizení podniků daleko dříve (už i. nebo 2. dne následujícího
měsíce), než se děje dosud. Z těchto kapitol by měla naše admi-
nistrativa (tvořicí většinou značné zatížení v nákladech pod-
niku) čerpat zkušenosti a náměty pro urychlení a zlevnění
své činnosti. Vcelku možno říci, že malá brožurka je obsahově
velmi bohatá a i když (bohužel) nezabíhá do detailů, které by
nás velmi zajímaly, bude přijata jistě se zájmem.

Otakar E. Kádner
912 (086.4)

Zemský globus. Upravil Doc. Dr K. Kuchař. Vydalo Státní
nakladatelstvJ, odd. Komenium a Logia, Praha 1951, měřítko
1 : 38,500.000, cena Kčs 19,01.

Je to globus znázorňující politické rozdělení zeměkoule,
Situace a popis jsou černě, státy jsou vybarveny růžově, žlutě.
oranžově, světle a tmavě zeleně a fialově. Oceány jsou vy-
barveny tónem akvamarínovým. Teplé mořské proudy jsou
vyznačeny červenými, studené modrými proudnicemi. Za-

. kresleny též lodní cesty.
Prokreslení je zdařilé, slepení 30stupňových pásů provedeno

s překrytem, styk poměrně dobrý, p~)Vrchnalakován. Globus
stojí na dřevěném soustruženém podstavci, osa je skloněna
ke svislici 23!Oa je zachycena na pólech v poledníkové dělené
kružnici, zhotovené z umělé hmoty. Na globu je zakreslena
i ekliptika.
Vydání tohoto globu je třeba zvláště uvítati, neboť každá

věc hodnoty všeobecně výchovné nachází jen těžce v našich
skromných vydavatelských poměrech porozumění. Přesto však
od politického rozdělení nelze nikdy očekávati to množství
zeměpisného poučení, jež poskytuje znázornění fysikálního
povrchu světadílů a dna moří. Ing. R. Pšikal

Rozmanitosti

Sovětská geodesie byla postižena neočekávanou ztrátou.
11.května 1953náhle zemřel význačný vědec-geodet, znamenitý
pedagog, vedoucí katedry vyšší geodesie Moskevského institutu
inženýrů geodesie, fotogrametríe a kartografie, doktor tech-
nických věd, zasloužilý pracovník vědy a techniky RSFSR,
Viktor Vasiljevič Danilov.
V. V. Danilov prošel velikou životní drahou. Narodil se

roku 1889v Tiflise (nyní Tbilisi) vrodině železničníhozřízence;
vysokoškolským vzděláním prošel v Moskevském zeměměřic-
kém institutě (Moskovskijměževoj institut). Skvělýmzpůsobem
zakončiv v r. 1911 institut, V. V. Danilov se věnoval pedago-
gické činnosti. Z počátku přeďnášel geodesii v tifli~ských

školách, a od r. 1919 do r. 1930 byl pověřen přednáškami
geodesie v Kujbyševském zemědělském institutě.
Roku 1930 V. V. Danilov byl přeložen do Moskvy a více

jak 23 let konal tvůrčí pedagogickou a vědeckou práci v Moskev-
ském geodetickém institutě, kde po smni velkého sovětského
geodeta F. N. Krasovského vedl katedru vyšší geodesie. Zna-
menitou vlastností v životě V. V. Danilova bylo spojení jeho
vědecké a pedagogické činnosti s osobní tvůrčí účastí v geode-
tické praxi.
V. V. Danilov je jedním z největších ruských i sovětských

vědců v oblasti astronomie-geodesie. Je autorem více jak
osmdesáti vědeckých prací. Největší pozornost ve svých stu-
diích věnoval V. V. Danilov otázkám methodiky úhlových
i délkových měření vysoké přesnosti. Propracoval řadu no-
vých důležitých otázek v geodesii, především methodu para-
laktické polygonometrie a interferenční způsob měření zá-
kladen. Je spoluautorem obsáWého "Rukovodstva po vyššej
geodesii", knihy, která' sloužila a slouží výchově širokého
kolektivu sovětských inženýrů-geodetů.
V. V. Danilov byl aktivně účasten všech důležitých jednání

a prací při vyvození rozměrů zemského elipsoidu, ustanovení
výchozích geodetických hodnot, vyrovnání astronomicko-
geodetické sítě SSSR i jednání o organisací vysokoškolského
geodetického studia v SSSR, byl členem Expertní komise
pro geodesii a kartografii při ministerstvu vysokých škol
SSSR.
V. V. Danilov nepřetržitě po dobu 20 let konal přednášky

z vyšší geodesie pro 5. a 6. semestr astronornicko-geodetické
specialisace geodetické fakulty MIIGAiK. Byl skvělým peda-
gogem, velmi oblíbeným pro přátelský poměr ke studentům,
zaměstnancům i vědeckým pracovníkům institutu. Většinu
svých posluchačů znal osobně; přicházíval i do zájmového
studentského kroužku pro vyšší geodesii, kde radil při výběru
referátů a byl poradcem (rukovoditelem) při zpracováni řady
themat.
V. V. Danilov byl přítelem a živě se zajímalo českoslov:enskou

geodesii, o pracovníky v geodetických vědách u nás na česko-
slovenských vysokých školách i v geodetické praxi a o orga-
nisaci československého geodetického vysokého školství.
V osobě V. V. Danilova ztratila sovětská geodetická věda

jednoho z největších vědeckých pracovníků, jichž znamenitá
díla zabezpečila sovětské geodesii přední rnisto v geodetických
vědách; ztratila talentovaného pedagoga, který úspěšně vy-
chovával řady nových sovětských geodetů; ztratila patriota
své vlasti oddaného cele své práci, skromného člověka a přítele
všech, kdož s ním jakkoli spolupracovali.
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