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Technické normy v zeměměřictví a kartografii
Průběhem roku 1951 probíhala ve všech složkách země-

měřické a kartografické služby prověrka norem. Zaměst-
nanci této služby pochopili účel prověrky norem a její
význam, který spočívá v tom, aby výroba map, budováním
geodetických základů počínaje a reprodukcí map konče,jakož
i jejich údržba byla zhospodárněna, aby se čelilo stále se
stupňujícímu nedostatku odborných i pomocných pracovních
sil a aby byly včas plněny stále se stupňující požadavky
na mapové podklady.

Při 'Všem tom shonu, který nastává zvýšenou potřebou
map a plánů, nesmí být ani na okamžik zapomínáno na
dlouhodobé budování, obnovování a udržování celostátních
mapových dli. Prověrka 1torem a jejich zpevnění pro
rok 1952, jakož i stanovení zásad pro odměňování vyššího
výkonu dosaženého podle schválených výkonových norem
nám pomůže i zde zvýšiti tempo budování těchto děl a na-
hraditi alespoň částečně úbytek a všeobecný nedostatek za-
městnanců, který vyplývá z velikého rozmachu budovatel-
ského úsilí našeho lidu.

Předpokladem dalšího zpevnění norem veřejného vymě-
řování a mapování je rozvinutí socialistického soutěžení na
podkladě uskutečňování nových technicko-org"anisačních
opatření a na podkladě masového zavádění zlepšovacích
návrhů na všech úsecích zeměměřické a kartografické práce.
Zvyšování produktivity práce musí být docíleno zdokonalo-
váním techniky práce, pracovních postupů, zaváděním a
opatřováním dokonalých výkonných strojů, lepším využitím
dosavadních strojů, které máme k disposici pro polní
i kancelářské měřické práce. Je třeha zaměřit všechno úsilí
k tomu, aby bylo využito námětů zlepšovatelů a novátorů
k vyšší výrobnosti naší práce.

Hledat nové formy práce, prověřovat důkladně pracovní
postupy, plánovat úkoly a práci podle norem, odměňování
práce podle zásluhy, to jsou prostředky k dosažení vyšší
produktivity práce.

Socialistická zásada odměňování práce podle zásluhy,
vyjádřené jednak množstvím a jednak jakostí práce, podmi-
ňuje, aby byly pro každou práci, každý pracovní úkon sta-
noveny výkonové normy buď co do spotřeby pracovního času
na jednotku míry práce nebo počtem jednotek míry práce,
které musí být hotovy, vyrobeny nebo splněny za směnu.
Normy musí být jednoduché a komplexní, neroztříštěné do
mnoha zbytečných podrobností a projednány se zaměst-
nanci, kteří se jimi mají řídit. Při stanovení spotřeby času
na provedení určitého pracovního úkonu je třeba znát
používanou technologii pracovního postupu a provést dů-
kladnou jeho prověrku a všech nových možností daných
zlepšovacími návrhy a náměty. Na základě takovéto pro-
věrky je třeba stanovit, jaký má být zachován praco·vní
postup, aby výsledek byl dosažen s nejmenší spotřebou
pracovního času a nejmenší námahou při zachování ne,.
zbytných kontrol automaticky vylučujících chyby v měření.
V naši práci pkui víc než kde jinde v plné míře a doslova
staré a všestranně osvědčené české lidové přisloví: dvakrát
měř, jednou řež, které je nepsaným zákonem k provádění
všech zeměměřických a kartografických úkonľt.

Po takovém stanoveni pracovniho postupu nejproduktiv-

něji provedeného úkonu musi být stano·vena technicky zdů-
vodněná pracovní norma. Takové normováni práce je
skutečným technickým normováním a je nutno, aby se jím
zabývali zvláštní technické kádry ve výzkumu, t. zv. nor-
movači. Pracovní postupy nejproduktivněji provedených
úkonů se stanoví s ohledem na nejpokrokovějši možnosti.
To znamená, že musí být využito zkušeností nejproduktiv-
nějšich pracovniků-stachanovců, jejich method a způsobů
práce. Jen tak bude zajištěno, že stanovená norma bude
progresivní, pokrokovou, technicky zdůvodněnou normou,
která bude hnacím momentem při zvyšování produktivity
práce. A s rostoucí produktivitou práce nezbytně musi růst
i společenské bohatství naši vlasti. S pevným přesvědčením
v tuto socialistickou zákonnitost budeme seještě víc zabývat
zlepšeními, které nám pomohou dosáhnout tohoto cíle.

Je také třeba, aby zlepšovatelé formulovali nové pra-
covní postupy prací a úkonů, které rádi uveřejníme, tak,
aby mohly být po přezkoušení výzkumným střediskem pře-
vzaty přímo a staly se součástí návodů k provádění země-
měřických a kartografických praci. Návody k provádění
prací je třeba doplňovat, obnovovat, některé dokonce nově
tvořit. Velká úloha čeká nové výzkumné středisko, které
naše služba nutně potřebuje.

Dokonalým rozborem dosavadního pracovního postupu
s hlediska jeho účelnosti, smyslu a hospodárnosti a jeho
sledováním v praxi, normováním a posouzením zjistí od-
borní normovači prošlí praktickou školou dnešni skuteč-
nosti a dnešní normy. Porovnáním všech těchto hledisek
s novými stachanovskými, zlepšovacimi a ,novátorskými
pracovnimi postupy, rozebranými stejně jako postupy dosa-
vadní, zjistí normovači výhody a nevýhody a rozhodnou,
který z postupŮ podrobených rozboru vyhlásí jáko normu.

Při posuzování pracovních postupů musí mit vždy na
paměti konečný výsledek každého pracovního úkonu nebo
postupu, nutnou přesnost a také předvídat čemu a jak
výsledky rozmanitých zeměměřických a kartografických
prací musí v budoucnu sloužit. Chceme-li staré pracovní
methody měnit, je třeba ukázat na nedostatky dosavadnich
způsobů prací a v novém navrhovaném způsobu zajišťovat
v první řadě nutné nezbytné kontroly měření. Není možno
v naši práci zlepšovat jen tím, že zanedbáme některé kon-
troly na úkor jakosti výsledných elaborátů, ať map nebo
písemných operátů. Je třeba pamatovat na to, že mapová
di/a, kterými se právem můžeme chlubit, musi sloužit ještě
déle než dosavadní stará map&vá di/a vyrobená téměř ještě
v době feudalismu.

Pořízení starých katastrálních map bylo jistě velkou
investicí, která však v průběhu let (od r. 1817) se několikrát
vyplatila a jistě se rentovala. Dnes pořizovaná celostátni
mapová di/a, t. j. nové katastrální mapy po připadě po-
pisné mapy a Státní mapy, které mají nahradit ony staré
z doby feudalismu vyrobené mapy, musi sloužit déle, jejich
životnost se snažíme všemi technickými vymoženostmi pro-
dloužit a musí proto být také pečlivěji, přesněji, důkladněji
a na lepším materiálu zpracovány. My, kteři dnes tyto
nové mapy pořizujeme, musíme také důkladným studiem
historického a dialektického materialismu předvídat další
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vývoj společnosti a její budoucí požadavky na mapová
díla. Protože vývoj ukazuje, že jdeme stále k společnosti
vyšší, kulturnější, bohatší a také náročnější, uhodneme
snadno, že tato budoucí společnost bude od mapových děl
požadovat rovněž vyšší a dokonalejší provedení co do přes-
nosti i náplně. Těmto budoucím a nám jen v odhadech
známým potřebám nové společnosti musíme již dnes pořizo-
vat takové mapové podklady, aby tato nová společnost
byla s naším odkazem spokojena a mohla s uznáním kriti-
sovat naší záslužnou práci vzhledem k prostředkům, které
máme po ruce.
My můžeme konstatovat, že tvůrci starých katastrálních

map a topografických map na svou dobu a s pomůckami,
jež měli k disposici, pořídili dílo znamenité úrovně, které
ještě dlouho bude sloužit k pokroku a rozvoji celé hospodář-
ské i politické soustavy naší společnosti.
Pracujme proto na všech svých úsecích tak, aby. toto

mohli konstatovát zeměměřiči, až se po uplynutí dalšího
stoleti budou dívat na celostátní mapová díla, která my
dnes budujeme a o kterých předpokládáme, že budou sloužit

nejméně. dvakrát tak dlouho, jako slouží mapy původního
katastrálního vyměřo'vání z let 1817 až 1858.

Důkladnost, přesnost, pravdivost a pečlivá propracova-
nost musí nám být všem zásadou při pořizování nových
celostátních mapoYých děl. Mapy s takovými vlastnostmi
a přednostmi jsou znamenitou investicí socialistické společ-
nosti, která bude vystřídána společností komunistickou a jíž
teprve v plné míře vydá své plody.

Pracujme proto pilně, pečlivě, přesně a zobrazujme
pravdivě skutečnost, na níž nová společnost· navazuje,
z níž vychází a kterou dále rozšiřuje a buduje. Buďme
skutečnou pochodní pokroku. Svými mapovými díly pomá-
hejme všude dnes i v budoucnosti k dokonalému využití
přírodního bohatství, k zajištěni dalších zdrojů energie
a k vyšší životní úrovni všech. K tomu nechť nám pomáhají
progresivní technické normy - výsledek výzkumu a tech-
nického rozvoje přírodních věd: geodesie, geofysiky, astro-
nomie i gravimetrie, a všech příbuzných vědních oborů
a lidské práce.

Kartometrické vyšetření starých plánů Brna a jeho v· ,
pOUZItI

Ing. Oldřich Vičar 526.89: 92 "Brno"

Vyšetření přesnosti a roztřídění starých plánů Brna umožnilo rekonstrukci situace. Brna 17. a 18. století. 'Prokázalo
též, že Brn~ mělo již v první polovici 17. století měřený plán v_měř. asi 1 : 2200 (1" = 30°). (Redakci došlo 25~9. )951.)

Úvod.
Část kolektivu měřického oddělení technického refe-

rátu ÚNV v Brně měla za úkol rekonstruovat pro
městské museum půdorys Brna minulých stoleti a to
oněch období, jež byla význačná pro stavební vývoj
města.
Podkladem takové práce v Brně· mohly být, z velké

míry, jen staré plány. Během doby se totiž tvářnost
města zcela změnila: ničícím obležením v 17. věku, pro-
váděním fortifikačních prací v takových rozměrech, že
smazaly celá předměstí, pak zvláště rozsáhlými, namnoze
nesmyslnými demolacemi, jež zde doprovázely nástup
kapitalismu v minulém století. Dřívější Brno připomínají
dnes již jen zcela osamocené stavební památky a přibližně
ještě i uliční osy. .
Před započetím s vlastní prací bylo tedy třeba pře-

zkoušet staré plány co do spolehlivosti údajů. I když
byly vzhledem k stanovenému úkolu uvažovány pouze
plány měřítka většího než 1: 10000, bylo k disposici
několik desítek plánů města. Velká jejich část (snímky
z bývalého vídeňského Kriegsarchivu) jsou však ve
zdejším archivu pouze ve fotografiích, bez udání přes-
ných rozměrů originálů, všechny pak plány jsou různého
obsahu, v mnohých je vyznačeno pouze opevnění, mě-
řítka plánů jsou nejistá (ani jejich dílky navzájem ne-
souhlasí), orientace podle kompasu.
Již při prvním povšechném srovnání podle datování

a obsahu bylo zřejmo, že značný počet z nich jsou pouhé
odvozeniny několika málo typů. Proto byly vyhledány
a podrobeny vlastnímu vyšetření pouze takové plány,
o nichž bylo lze soudit, že jsou původním měřickým
snímkům nejbližší.

Příklad podobné práce starší.
Před půl stoletím provedl a popsal*) podobnou práci

Ing. S. Wellisch, který vyšetřoval staré plány Vídně.
Proměřil délky stran trojúhelníkové sítě, dané vzájem-
ným spojením 6 bodů (tedy 15 délek), společných starým
plánům i katastrální mapě Vídně z r. 1846; délky stran
této katastrální mapy v měřítku 1: 720 považoval, pro
srovnání s korespondujícími délkami stran starých plánů,
za správné. Ze souboru poměrů odsunutých délek sta-
rých plánů a délek katastrálních vypočítal methodou nej-
menších čtverců nejpravděpodobnější hodnotu měřítka
vyšetřovaných plánů, střední chybu tohoto středního
měřítka a střední chybu plánů.
Použil tedy vyrovnání methodou bez předchozího

přezkoušení, zda výskyt všech délkových rozdílů a hod-
not podílů je skutečně nahodilý. Bylo lze sice tak před-
pokládat u plánů novějších, ale nikoli u starších: ku př.
výsledky u Hirschvoglova plánu z r. 1547 dávají
frekvenční křivku silně asymetrickou, s velkou převahou
kladných chyb. Tak ovšem jím vypočtené výsledky u nej-
starších plánů nejsou dost spolehlivé.

Hlavní zásady kartometrických studií na starých
mapách a plánech.

Postup karto metrického vyšetření starých map podal
ve shrnutí pr'of. Dr B. Šalamon (Cíle a methody
kartometrických studií na starých mapách) v Země-
měřickém věstníku 1936, (str. 117). Jeho úvahy se vzta-
hují na mapy, tedy na zobrazení velkých oblastí, kde je
namnoze nesnadné i zjištění zobrazovací methody,
kterou byla stará' mapa pořízena.
V podstatě však tyto úvahy udávají i postup při studiu

starých plánů a to jak pro studium aJ měřítka, tak

*) Ing. Wellisch: "Die Wiener Stadtp1iine aus der Zeit
der ersten Turkenbe1agerung" atd.,' v Zeitschrift des ost.
Ing. u. Arch. Vereines, roč. 51 a,52, pak "Der mittlere Masstab
u. der mittlere Fehler eines Planes von Wien aus dem J. 1710" -
v Zeitschtift ftir Vermessugswesen, svazek 28 á 29.
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b) srovnání význačných topografických bodů (topo-
grafického obsahu).
a) Určení měřítka (11m) studované mapy (či plánu),

t. j. vztahu zmenšení mapy k míře metrické, je ztíženo
jednak nepřesností naší znalosti převodního čísla starých
měr na míru metrickou, jednak nepřesností na mapě
nakresleného měřítka. Lze je však nalézt nepřímo: od-
vozují se nejprve převratné hodnoty poměru pevných
ciélek staré mapy k jejich skutečným hodnotám. Tyto
hodnoty se potom uvažují jako kolektiv, jehož typická
hodnota pak udává nejvhodnější h.odnotu čísla m.
b) Na'oleátu vyznačíme polohu význačných bodů

staré mapy i polohu těchže bodů ze souřadníc dnes
známých. Dostaneme tak pro každé zakreslené místo
obecně dva obrazy. Jejich spojnicím přisoudíme směr
a uvažujeme je jako vektory. Jestliže počet srovnávaných
bodů je dostatečný a lze-li pak soubory spojnicových
vektorů (resp. jejich poledníkových a rovnoběžkových
složek), nebo souřadnicových rozdílů, nebo hodnot po-
mocných relací, považovat za kolektiva, dosvědčuje to,
že konstrukci mapy byla podložena nějaká zobrazovací
methoda. Realisaci této methody můžeme pak ocenit.
Příklad takového postupu a užití kolektivního počtu

v kartometrii, uvedl prof. Šalamon v Zeměměřickém
věstníku roč. 1929, str. 143, ve své zprávě o karto-
metrickém vyšetření Aretinovy mapy Cech, jež pro-
vedla Dr Fuxová.
Z údajů odsunutých z mapy a rozdílů zeměpisných

souřadnic 56 míst byly utvořeny pro každé místo poměry

_LI; , LI; . Pro přítomnost systematických chyb v soubo-
rech nemohly být nejvhodnější hodnoty těchto poměrů
nalezeny methodou nejmenších čtverců, ale musely být
vyhledány použitím kolektivního počtu (úloha provedena
grafickým postupem pomocí vztahu mezi křivkou čet-
nosti a křivkou součtovou).
Z nalezených hodnot poměrů odvozeny pak nejvhod-

nější hodnoty poloměru globu, příslušejícího k Areti-
nově mapě a Aretinovy zeměpisné šířky Prahy.

Sezna~ a popis vyšetřovaných plánů.
K vyšetření byly vybrány tyto plány:
1. Mapa stabilního katastru z r. 1825 a to její lito-

grafický otisk z r. 1834, v měř. 1: 2880, tedy I" = 40°,
orientace daná souřadnicemi, vztaženými na sv. Štěpán;
z městského archivu, srážka: 1,75%. Středověké hra-
dební objekty, přes to, že v té době ještě stály, jsou v ní
skoro nevyznačeny, nebo jen povšechně.
2. Plán vnitřního Brna od L. v. Scheibenhofa,

tisk z r. 1817, v měř. 1:2880; orientace: úhlová od-
chylka od sev. větve katastr. meridiánu (sv. Štěpán):
- 17°40'; z měst. archivu, obsahuje všechny domy
uvnitř hradeb, s tehdejšími popisnými čísly (druhé
číslování).
3. Totéž od Ing. K. Stoška, tisk z r. 1794, v měř.

1:4300, tedy I" = 60° (1 :4320), orientace náhodná:
- 56°, nedbalá kresba všech domů uvnitř hradeb,
s druhým číslováním; měst. archiv.
4. Plán opevnění Brna (ohraničení fortifikatoria),

z měst. archivu, kopie plánu Hoffmannova (Ing. -
Hauptmann), z r. 1786, provedená J. Brýzlem,
měst. stavitelem v r. 1788, v měř. 1: 1728, t. j. I" = 24°,
rozstříhána a podlepena na plátně, orientace: - 16°.

Podrobně podány všecky objekty starých opevnění a při-
lehlých předměstí.
5. Plán opevnění Brna a Hradu od Louis de Ro-

chepina z r. 1749, jeden z plánů periodických vojen-
ských hlášení ,o stavil pevnosti - Rapportsplan. -
V městském archivu pouze fotografický snímek, originál
ve vídeňském Kriegsarchivu (nynější rak., státní archiv)
v měř. asi 1:2880, velikost: 302 x 300 mm; orientace:
- 14° 30'. Pevnostní objekty i zastavění předměstí
(části) dosti podrobné, uvnitř hradeb vyznačeny pouze
uliční bloky s detailním průběhem l1ličních čar, pak
veřejné budovy.
6. Plán opevnění Brna a Hradu z r. 1754, originál

v měř. asi 1:2880, orientace - 14° 30', velikostoriginálu:
305 X 365 mm, Rapportsplan, v měst. archivu pouze
fotogr. snímek, obsah jako ad 5), poškozený.
7. Totéž z r. 1770, pouze fotogr. snímek, 1:2880,

- 14° 30'.
8. Totéž z r. 1729, ale orientace: - 12° 30'.
9. Totéž z r. 1726-1732.
10. Totéž z r. 1742.
11. Plán Brna a Hradu se širším okolím z r. 1742,

od Andoni J. Wallneera (Walther), pou~e fotografie
z Kriegsarchivu, měř. asi 1:7200, t. j. I" = 100°,
orientace - 16° 20'; velikost originálu: 403 X 314 mm,
se zobrazením předměstských obcí v širším rozsahu.
12. Plán Brna a Hradu asi z r. 1719 od L.de Roche-

pina, fotogr. snímek z Kriegsarchivu, orig. v měř. asi
1:2880, francouzský plán v toisách, orientace - 13° 50',
obsah jak ad 5.

13. Totéž asi z r. 1720, originál v měst. archivu
v měř. 1: 2880, v toisách, orientace - 13° 00'.

14. Totéž asi z r. 1700, stav z r. 1699, od Joh. J ac.
Fischera (Hauptmann u. Landt-Ingenieur), pouze
fotog'r. z Kriegsarchivu, měř. originálu asi: 1: 2880,
orientace - 13° 30'.

15. Plán Brna a Hradu z r. 1678 od Theofila Henka,
v archivu pouze fotografie z Kriegsarchivu, měř. origi-
nálu asi 1:2880, orientace: .- 13° 00', v moravských
sázích, s profily opevnění v mor. střevících; obsah jak
ad 5.
16. Plán Brna a okolí z knihy "Relatione del'assedio

di Bruna" (z universitní knihovny v Brně), tisk z r. 1672,
měř. 1:8600 pro město a Hrad, t. j. I" = 120° (1 :8640),
orientace náhodná - 42°, vyznačení světových, stran
chybně. Výškové.poměry naznačeny šrafováním. Okolí
města podáno pouze obrázkově, s hrubými, stometrový-
mi chybami.
17. Plán Brna z knihy "Topographia Bohemiae, Mo-

raviae et Silesiae" od Matěje Meriana (Frankfurt/M.)
z r. 1650, tisk v měst. museu, měř. 1:8600, t. j. I" = 120°
(1 :8640), orientace - 17° 30', výškové poměry nazna-
čeny šrafováním, okolí jen obrázkově (stometrové dife-
rence).
18. Plán Brna a okolí z r. 1646, zobrazení skoro ve

vojenské perspektivě, podává detailní půdorysné údaje
jednotlivých domů, olej na plátně,. poměrně zachovalý,
ztemnělý tmavým podkladem, v části mezi branou
Brněnskou a Dolním náměstím lazury vrchní malby
nejasné, maloval Jeroným B. Beyer a Jan]. Zeiser;
měřítko vlastního města uvnitř hradeb: 1: 2200, t. j.
I" = 30° (1:2160), v měst. museu, velikost obrazu:
244 cm X 157 cm. Půdorysna nakloněna asi Q 35°,
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Okolí města (před hradbami) podáno jen obrázkově.
Vyšetřována situace uvnitř hradeb, z fotografie, po zpět-
ném otočení o 35°.

Způsob a postup práce.

Náš úkol byl mnohem skromnější než úloha Dr Fu-
xové. Bylo třeba vyšetřit jen přesnost studovaného ma-
teriálu, pak stanovit podle výsledků posloupnost plánů

podle spolehlivosti za tím účelem, aby bylo možno po-
užít pro rekonstrukci v prvé řadě materiálu nejpřesnějšího,
tento pak doplňovat postupně, při nedostatku jiného
přesnějšího svědectví, údaji menší přesnosti tak, aby ko-
nečně byla odevzdána badateli-historikovi nejen práce
co nejhodnotnější, ale aby též bylo lze číselně mu označit
v rekonstruované situaci míru spolehlivosti jednotlivých
oblastí.
Způsob práce vyplynul jednak z jejího úzkého cíle,

pak z úvahy, že pro stará měření brněnská měla pravdě-
podobně velký význam ústřední posice radniční věže
a konečně vyplynul hlavně z vlastností vybraného mate-
riálu samotného (různorodost a chudoba údajů pro
společné srovnání, k disposici namnoze pouze fotografie
- fotografické desky, atd.).
Postup byl tedy tento:
a) Nejprve byly přefotografovány význačné staré plány

do společného měřítka I: 2880; nastavení zvětšeného
obrazu bylo provedeno v temné komoře na vynesenou
síť společných pevných bodů nového měření pří fnaximu
souhlasu vzájemného krytí (tedy pouze zkusmo).
b) Délková a úhlová skreslení význačných bodů sta-

A. Zápisnik odsunutých skreslení.

Čís. plánu 16 r. 1672
Plán Relatione
Měř. 1 :8600 (1" = 120°...-+1: 8640)
Orientace (chybné vyznačení světových stran)

Poř. Srovnávaný
I
Vzdálenost Délkové Úhlové skres1eni

I
SI'l

čís. bod od I::::. 358 skreslení Sd2 SI' 100'
I m Sd m ° I ,

1 Hrad 650 O O O 100 O
2 sv. Jakub 377 +17 289 + 1 40 100
3 3 237 - 4 16 - 20 4
4 6 567 +26 676 - 1 20 64
5 7 752 -24 576 - 1 10 49
6 8 650 +16 256 + 1 50 121
7 10 225 -'5 25 - 30 9
8 13 245 +13 169 - 1 20 . 64
9 16 125 -19 361 - 3 30 441
10 19 167 - 7 49 O O
11 22 220 -23 529 Ó O
12 24 317 -20 400 O O
13' 25 208 -28 784 + 2 00 144
14 27 246 -18 324 -+- 4 00 576
15 28 415 -12 144 -+- 3 00 324
16 30 500 -25 625 -+- 1 50 121
17 31 398 - 8 64 + 2 00 144
18 33 530 + 3 9 + 2 00 144
19 34 515 +13 169 + 4 00 576
20 35 392 -+- 2 4 - 1 20 64
21 42 175 +21 441 O O
22 54 282 +15 225 O O
23 55 278 -10 100 - 1 30 81
24 58' 474 -28 784 - O 40 16
25 59'

I
457 - 2 4 O O

26 60' 313 +22 484 - O 50 25

n=26, D=400m

I
+148

I
I +22 20 I

381' Su = 2090 = 80,4'
I

-12 30

ISd = 26 = 14,6m;
I

-233 I
26 I

V 7507 ,
md='± "26='±17m;

3067381 7507 34 50V 306700
mu = ±. ~ = ±.109'
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rých plánů byla zjišťována tím způsobem, že průsvitka
s vynesenými trigonometrickými a jinými pevnými body
(zaměřenými objekty z nového měřeni i z plánů 1: 500 -
brněnského měřeni z let 1896-1900), společnými se
starou situací, byla přiložena na jednotlivé snimky sta-
rých plánů. Při tom byla věž radnični (t::. 358), ležící
asi ve středu zobrazeni, ztotožňována a snimek oriento-
ván mi paprsek t::. radnice - t::.Hrad,příp. t::.sv. Jakub.
Pro plány starší r. 1825 použito v několika případech
pro srovnání, z nedostatku jiného materiálu, i údajů
měřeni stabilniho katastru, jako údajů správných.
U snímků znázorňujících pouze opevnění a situaci vně
hradeb, bez vyznačení polohy radnice, bylo postupováno
zpětným protínáním.
Zjištěná skreslení úhlová i délková u polohy srovná-

vaných bodů byla sestavena pro jednotlivé plány v zá-
pisníku (tab. 1), kde vypočteno pro celý plán průměrné
skreslení úhlové i délkové podle vzorce

s=~~.
n

Soubory byly pak statisticky vyšetřovány.

O zjištěných skresleních lze soudit, že jsou součtem:
1. vlastní chyby vyšetřovaného snímku (chyby na-

hodilé, snad i systematic$é); •
2. případné chyby (systematické), vyplývající ze

zvoleného způsobu zjištění posunů (volba rad-
nice, co bodu středového a orientace radnice -
Hrad, příp. sv. Jakub), nepotvrdil-li by se před-
poklad o významu radnice ve starých měřenich;

3. chyby vzniklé nedokonalým nastavenim při pře-
fotografování snimků a

4. chyby z nedokonalého odečtení a zaokrouhlení
hodnoty posunů.
Podil posléze uvedené chyby v odsunutých

skresleních se mohl uplatnit v nepříznivém pří-
padě znatelnou měrou pouze u mapy stabilního
katastru a u Hoffmanna, neboť při· hranici
ostrosti zraku je u těchto plánů úsečka odečítána
s přesností alespoň ± 0,6 m a úhel, při průměrné
vzdálenosti 330 m, s přesností ± 5'; nemůže se
však projevit u plánů ostatních, kde skreslení jsou
v poměru k ní příliš veliká. Jde o chybu nahodi-
lou, vyskytující se se stejnou pravděpodobností
kladně i záporně, takže lze předpokládat, i u mapy
stabilniho katastru, že při velkém počtu srovná-
vaných bodů se l:yto chyby v součtech, a tím
spíše v aritmetickém průměru, vzájemně elimi-
nují.
Jejich nepříznivý vliv se může ale projevit

v třídění kolektivu, kde jsou ve zvolených inter-
valech zapisovány pouze malé skupiny skreslení,
takže pravděpodobnost vzájemné eliminace bude
jen malá.

c) U většiny plánů nebylo lze předpokládat, že by
otlsunutá skreslení se seskupovala bez závad podle křivky
četnosti, jak by tomu bylo při velkém počtu v~§etřova-
ných bodů, kdyby měřický podklad plánů byl zatížen
pouze chybami nahodilými.

Aby bylo zjištěno, do jaké míry soubory posunů sledují
normální zákon četnosti a zda se. u nich neuplatňují
zmíněné systematické chyby z nastavení, či vlastní chyby
systematické, a pro bližší posouzení hodnot srovnávaných

snímků, byly soubory vyšetřóvány nejprve methodou ko-
lektivniho počtu. Byly proto roztříděny do pěti intervalů
(zmenšení intervalů, jak ukázaly zkoušky, by již většinou
porušilo jejich graf četnosti).

1. Pro zvolený interval (O - 0,5 m, 0,5 m - m, kde m
je střední chyba či skreslení) a další jeho násobky byla
vypočtena theoretická čísla četnosti, udávající četnost
v případě, že by se soubory jednotlivých skreslení
v snímku řidily normálním zákonem četnosti a tato čísla
pak porovnána se skutečnou četností naměřených hodnot
v těchto intervalech.

Theoretická čísla četnosti byla vypočtena z diferencí

hodnot funkce ([J ( V~), (tab. 2, podrobněji viz prof.

k=~- ~ (V~) dif.m

0,0 0,000
0,383

0,5 0,383
0,300

1,0 0,683
0,184

1,5 0,867
0,088

2,0 0,955
0,033

2,5 0,988
0,009

3,0 0,997

Dr J. Bohm: Počet vyrovnávací, tab. IV, str. 25, nebo
J ordan-Eggert: Handbuch der Vermessungskunde,
1. díl, (str. 21.)
Poněvadž výraz

+. +x
h J - h

2
e
2

I f -x
2

Vn. e de = Vn e dx = ([J (x) ,
-B -x

pro x = he,
udává v gaussovském kolektivu pravděpodobnost, že
chyba e je v mezích + x, - x, tedy (při vztahu Pllra-
metru h a střední chyby kvadratické m:

h = ~ a substituci k =~ )
mV2 m

je pravděpodobnost, že posun je v mezích + km a - km:

([J (hkm) = ([J (V~);
pro k = 0,5 (t. j. posun je v mezích + 0,5 ma - 0,5 m) =

= ([J (V';),
pro k = 1 (posun je v mezích + m a - m) = ([J(/2")
pak pravděpodobnost, že je v mezích

0,5 m am = ([J (V~:) - ([J (~;) atd.

Byl-li posun (délkové či úhlové skresleni) zjišťován
u 11 bodů, je i theoretická četnost výskytu posunů,
jejíž absolutní hodnota je v mezích 0,5 m - m, n-krát
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větší. Tak ku př., pro úhlové skreslení plánu Relatione
(n = 26) pro interval O - 0,5 m, t. j. pro skreslení od
O - 55', vypočtena theoretická četnost, za předpokladu,
že odchylky se řídí normálním zákonem četnosti :
26 X 0,383 = 10,0 (kde 0,383 je tedy diferencí hodnot

funkce chyb rp (V~) pro O aO,5m, vyňatá z tabulky);

skutečná četnost skreslení této velikosti, podle zápisníku
naměřených hodnot, je 11 atd., (viz táb.3, výpočet b).
2. Toto srovnání doplněno dalším srovnáním grafů

B. Úhlové skreslení Plán č. 16 (Re1atione)
m = 109'

Interval -192 -96
I

O I +961 +1921
Absol. četnost 1 6 10 I 6 3 I n=26Re1at. četnost 4 23

I
38 23 I 12 100°10

a) Konstrukce Gaussovy křivky:

q = 22,4 I i = 96'= 5mm

pro ľ = 5 mm :96' = 0,05 mm

m = 0,05. 109 = 5,45 mm = 0,24 q
-

Yo= 0,399 : 0,24 q = 1,66 q = 37,2 mm

- I Yi
I

Y.
I

e-O,5k'
I
Yi = y.e -O,5k'

0,5 m I Yl 37,2 I 0,883 32,8 mm
1,0 m Y2 37,2 0,606 22,5 "1,5 m Y3 37,2 0,325 12,1 "2;0 m Y4

I
37,2 0,135

I
5,0 "3,0 m Y5 37,2 0,011 0,4 "

b) Výpočet theoretické četnosti:

Interval I Theoretická četnost Sku-
tečná

I I
,

I 1L1~(v~) I Th.četn. četnost
od do n

O 0,5 m 55 26 0,383 10,0 11
0,5 m 1,0 m 109 26 0,300 7,8 7
1,0 m 1,5 m 164 26 0,184 4,8 4
1,5 m 2,0 m 218 26 0,088 2,3 2
2,0 m 2,5 m 273 26 0,033 0,9 2
2,5 m 3,0 m 328 26 0,009 0,2 O

Součet
I

26,0
I

26

k =.-!-
m

1,000
0,883
0,606
0,325
0,135
0,044
0,011

četnosti obou druhů skreslení jednotlivých snímků
s Gaussovou křivkou, konstruovanou z rovnice nor-
málního zákona četnosti:

h - h282
Y = V; e , upravené ve výraz

82
2 m2 1 -- 0,5 k2

Y =--=e =----=e
m V2n m V2n

kde Yo je pořadnice křivky v počátku. Další pořadnice
pro jednotlivé násobky m vypočteny z tabelovaných

h dn - 0,5k
2

(T b 4 b Y" B" h P Yo ot e . a., zevru neJl: o m, ocet

vyrovnávací, tab. III, str. 25, nebo: Dr Vojtěch,
Klokner: Matemat. tabulky, str. 88); použití viz vý-
počet a konstrukce křivky ve formuláři, tab. 3.)

2 4 5 50%

: : I : •
I I I I
I I I ,--~--~-~--~--1~%: I I

: / :
_~__ __~_ 30%
I I
I I
I I

3. Z hodnot funkce rp (V~)vyplývá:
Při normální četnosti chyb je 68% všech chyb v mezích
± m, 95% je v mezích ± 2m a 99,7% při± 3m.
4. Uvnitř třídního intervalu lze soudit na přítomnost

systematických vlivů, jestliže rozdíl výšky vyšetřovaného
sloupce grafu četnosti a příslušné pořadnice křivky čet-
nosti

y -Yi =,6 ~ 3m;
m charakterisuje zde rozptyl naměřených hodnot.
(Obr. 2.)

: . ~------------ -
I
I
I
I
I
I • I
I . I
LJ-L_ -=--- Y

Obr. 2.

1952/102



Zeměměřictví
roč. 2/40 (1952) Č. 7-8

Podle věty Bernouilliovy je rozptyl
m2 = n . p (1 - p),

kde p je pravděpodobnost výskytu znaku v náhodném
výběru (v našem případě odchylky ve vyšetřovaném
intervalu) a n rozsah výběru (počet všech naměřených
odchylek souboru).
Hodnotu m můžeme vypočítat z pořadnice křivky

. četnosti vyšetřovaného intervalu, neboť
Y , vP = -, po uprave
n

Yl-p=l--
n

o přítomnosti systematických vlivů svědčí tedy pří-
. Li

pady, kdy porně. Vy ( 1 _ ~ ) ~ 3.

(H ugershoff: Ausgleichsrechnung.)
Příklad: vyšetření úhlového skreslení plánu Rela-

tione (diference v 5. intervalu):
12·26 6,7'26

Y = 100 .= 3 Ys = 100 = 1,7

Li 3-2
- = -,=--=-=-=-=-=-=-=.= = 0,9;

m V3(1-}6)
nejde tedy o' systematický vliv.
5. Pro zbylé nejistoty provedena ještě značně citlivá

zkouška součtem ch:yb: obsahují-li totiž vyšetřované sou-
bory skreslení jednotlivých plánů pouze chyby nahodilé,
musí být u nich splněna podmínka

[e] < ± V[ee] ;
. není-li splněna, jsou v souborech systematické vlivy.

d) Jako pomůcka lokalisace a posouzení druhu těchto
systematických a hrubých chyb sestrojen pro každý plán
graf směrového rozmístění obojího druhu skreslení. Při
dodržení směrů jednotlivých paprsků byly v něm vy-
značeny (v měřítku: 5 mm = 20 m = 200') záporné po-
suny (zmenšení délek či úhlů) na vnitřní straně základní
kružnice, kladné posuny na vnější straně (obr. 3): úhlová
skreslení skupiny Rochepinovy.)

Celkové výsledky vyšetření.

a) Provedené vyšetření prokazuje, že jde vesměs o plá-
ny zhotovené na podkladě skutečného měření. Z výsledků
zkoušek provedených podle kriterií 1. až 5. však zřejmo,
že přes mnohé shody, jak theoretických čísel četnosti se
skutečnou četností, tak shody průběhu Gaussovy
křivky s frekvenčními grafY obou skreslení, nebylo plné
shody, jež by nastala při chybách pouze nahodilých,
nikde zcela dosaženo.
b) Nejvíce se takové shodě blíží čísla odvozená z plánů

stabilního katastru (1825) a Henkova (1678). Svědčí
pro to, kromě uvedených shod, jak zkouška znamének
i zkouška součtem chyb, tak počet skreslení v mezích
± m (blížící se jen s malými rozdíly 68%, daným
theorií. U obou plánů souhlasí theoretická četnost se
skutečnou (u stabilního katastru je větší souhlas u délek,
u Henka u úhlů).

U H'enka se nepříznivě uplatňuje (při malém n)
zvláště chybný zákres Židovské brány. U stabilního ka-
tastru je pak v souboru úhlových skreslení nedostatek
normálních případů, příliš pod- a nadnormálních. Tyto
nepravidelnosti na hranicích tříd u stabilního katastru
i Hoffmanna musí být však opatrně posuzovány, neboť
se na nich podílí, jak výše očeHváno, vliv nedokonalého
odečtení i zaokrouhlení posunů, projevivší se zvláště
u poměrně nepatrných a těžko odečítatelných úhlových
skreslení.

Skreslení, odpovídající střední chybě (kvadratické),
vypočtené z jednotlivých skreslení u obou plánů podle

vzorce m = ± V[ ee] , se zde jen málo liší od její hodnoty
n .

vypočtené ze vztahu m = 1,253 s, kde s je chyba prů-
měrná, ač tento vztah mezi s a m platí jen tehdy~ jestliže
chyby sledují zákon četnosti. Zjištěné odchylky jsou zde,
i u převážné většiny vyšetřovaných plánů ostatních,

v mezích ± Vm
; mez překročuje 10 plánů, vesměs

2n
s hrubě chybným vyznačením Petrova.

c) Obecně dosvědčuje rozbor i ostatních skreslení
oprávněnost předpokladu o pravděpodobném ústředním
významu radniční věže pro převážnou většinu starých
měření města.

C
Směrové rozmistění zkreslení.
Ohlová zlcreslení.
__ ROCHEPlNE 17#J

1770
........... 1754

\ SV.JAKUB
\
\
\

,,
I

SV.PETR'

Rozhodující je v tomto směru svědectví úhlových
skreslení. Tvar křivky četnosti tohoto druhu skreslení
se u mnohých plánů pěkně kryje s příslušnou křivkou
Gaussovou. Poruchy u ostatních jsou způsobeny pří-
tomností hrubých chyb (viz srovnání theoretické četnosti
a skutečné). Poruchy jsou vesměs jen místní, jak lze se
přesvědčit v grafech C, nikde nenabývají charakteru
systematičnosti pro větší část ~nímků. Tento by se
jistě projevil při chybném nasazení polohy radnice a zá-
kladní orientace. Cástečné asymetrické vychýlem u grafů
délkových skreslení starých plánů (Relatione, .Me-
rian a Beyer-Zeiser), svědčící pro systematické Chy-
by, lze vysvětliti spíše vlastní systematickou chybou
plánů a nezdá se být, při současných, poměrně pěkných
výsledcích úhlových, popřením našeho předpokladu.
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d) U většiny vyšetřovaných skreslení se jeví nedosta-
tek normálních a nadbytek nad - a podnormálních
hodnot. U řady snímků se vyskytují osamoceně hrubé
chyby, nezapadající do mezí přípustných chyb. Většinou
ale nelze posoudit, zda jde vždy o hrubé chyby měření
či pouze o chyby kopií. (Jak daleko sé tehdejší kopie
dovedly vzdálit originálu zřejmo se srovnání, ku př.
plánu Hoffmannova (resp. jeho Brýzlovy kopie a
kopie Zeitlerovy).

Takové plány obsahují tedy dvojí materiál. Kromě
větší části plánu, zpracované poměrně spolehlivě (viz
malá skreslení v zápisníku a v grafu C), mají i oblast
s hrubými chybami. Tyto chyby, ostatně zřejmé již při
odsunování, lze však přesně zjistit zkouškami, zvláště
při srovnávání theoretické a skutečné četnosti: zůstávají
vně srovnávaných intervalů. Jde vesměs o místní skresle-
ní, jež lze ze souboru pro daný úkol rekonstrukce
vyloučit.

e) Některé snímky mají stejnou křivku četnosti a stej-
nou theoretickou i skutečnou četnost. (Ku př. Relatione
Merian atd.)- Dosvědčuje to společný původ. Sledování
těchto shod vede k prototypům, nebo, k plánům jim
blízkým. Průkazněji ještě lze vyšetřit takovou příbuznost
srovnáním směrového rozmístění obojího druhu skreslení
jednotlivých plánů, zvlášť na grafech C.

Za současného přihlížení ku křivkám četnosti a ku
společným orientacím plánu, byly tak dosti spolehlivě
sestaveny z grafů směrových C tyto plánové skupiny
společného původu:

Plán
\

A
lčet~ostl sm~ry I

D
orientace měřítko

1. Relatione - * * 1:8600
Merian -17°30' * * "Beyer-Zeiser - * 1:2200

I
2. Henek -13°00' * * asi 1:2880
Fischer -13°30' * * " "Rochepine
1719 -13°50' * * " "asii 1720 -13°00' "

3.1729 -12°30' * * " "1742 -12°30' * " "snad i Wallneer -16°20' částečně " 1:7200

4. Rochepine
1749 -14°30' * * asi 1: 2880

1754 -14°30' * * " "1770 -14°30' * * " "

f) Celkové skreslení, udávající posun skresleného bodu
od správného, v němž se tedy uplatňují obě skreslení
dílčí společně, je dáno (při malých hodnotách Ed a Eu)

přibližně výrazem (obr. 4):

r . VCd2 - (D. tgEu)2,

kde Cd znacl skreslení délkové, Eu skreslení úhlové a
.D vzdálenost srovnávaného bodu od radnice.

Pro srovnání přesnosti jednotlivých plánů navzájem
byl počítán tento celkový posun pro každý plán z hodnot
průměrného skreslení úhlového i délkového a z průměrné
vzdálenosti všech na snímku srovnávaných bodů.

Dospělo se tak k sestavení plánů podle přesnosti, jak
uvedeno v tabulce 5.

Tabulka 5.
Sestavení starých brněnských plánů podle přesnosti:

Číslo Číslo I Plán
I
Rok

I
I Oblast

pořadí plánu rn I shrub~u chybou
-

1 1 Mapa stab. I 1825 I 2,4101
-

katastru I I .,.mi2 4 Hoffmann I 1786 -
3 3 Stošek 1794 I 9,510 Brněnská brána
4 2' Scheibenhof 1817 I 9,910

1

"5 5 Rochepine 1749 10,010 Petrov
6 7 Plán Wášení 1770 10,110 "
7 15 Henek 1678

10'2101
-

8 6 Plán hlášení 1754 11,110 Petrov
9 14 Fischer 1699 13,110 -
10 12 Rochepine 1719 14,2101 Židovská brána
11 16 Relatione 1672 17,3101

12 12 Plán hlášení 1742 17,4 I !Petrova Domi-

I Francouzský
nikánské nám.

I

13 13 plán varchivu 1720 21,0101 "14 11 Wallneer 1742
24'0101 "15 17 Merian 1650 24,210 -

16 18 Beyer-Zeiser 1646 24,510
1

-

17 8a9 Plán hlášení 1729 26,310, Petrov,
I Měnínská brána
I

g) Pro srovnání těchto výsledků uvádím ještě prů-
měrné chyby nejstarších vídeňských plánů, vypočtep.é

z diferencí délek odsunutých Ing. Wellischem z kat.
mapy Vídně v měř. 1: 720 a korespondujících délek
starých plánů:

Plán Hirschvoglův (1547) .
Wolmuet (1547) .
Suttinger (1683) .
Anguissola-Marinoni (1706) ..
Steinhausen (1710) .

13,9 01 měř. 1: 1100,
18,2 01 měř. 1: 800,
14,7 01 měř. 1: 1820,
13,3 01 měř. 1: 5488,
2,1 01 měř. 1:864.

Vzhledem ku svému měřítku nezůstávají tedy brněnské
plány 17. století příliš - pokud lze soudit z kostry
plánů - za přesností soudobých plánů Vídně. Teprve
plány z první polovice 18. století svědčí o hlubokém
úpadku měřických prací brněnských. Při tom ale nutno
ještě" uvážit, že studované vídeňské plány jsou vesměs
měřické originální snímky, v Brně ale známe pouze
kopie původních" plánů, případně jen kopie kopií.

g) O přesnosti ostatní situace všech brněnských vy-
šetřovaných plánů, jež nebyla a nemohla b)>1:přímo
předmětem přezkoušení, mnoho nevíme; můžeme pouze
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s pravděpodobností očekávat, že se v ní, v průměru, ne-
objeví chyby podstatně větší, nežzjištěné průměrné
skreslení.
Pokud jde () bohatství půdorysných údajů, vyniká

v tomto směru v prvé řadě Beyer-Zeiser (1646).
Tento plán-obraz je nesporně znehodnocen neumělým
otočením půdorysny původního plánu, který byl asi
podkladem tohoto obrazu, o 35° kolem jeho severo-
jižní osy; další znehodnocení nastalo asi tím, že autoři
obrazu se pokusili při tomto otočení vzít ohled na různá
výšková převýšení. Zvláště půdorysy některých bloků
kolem Petrova jsou tímto pokusem značně deformovány.
Při tom všakv některých detailech jiných bloků (Veselá -
Ceská), kde oproti stavu měření stabilního katastru ne-
došlo během 200 let k podstatným změnám (kromě
staro- a novoměstských kasáren), překvapuje plán
Beyerův značným souhlasem s mapou stabilního ka-
tastru. Toto dosvědčuje jeho neobyčejnou cenu pro
poznání půdorysných detailů Brna 17. století. Poměrně
přesné tvary domovních bloků uvnítř hradeb možp.o
rekonstruovat z rózných plánů jiných; pro, půdorysné
členění domovních bloků je však Beyer-Zeiser osamo-
cen a svojí značnou spolehlivostí (viz příklad), nedo-
cenítelný.

Roztřídění starých plánů Brna.

Na podkladě všech předchozích vyšetření lze tedy
roztřídit staré plány Brna, co do přesnosti" a obsahu,
na několik skupin, seskupených kolem svých základních
plánů takto:
1. Mapa stabilního katastni (1) z r. 1825,_poměrně

velké přesnosti á její odvozeníny.Byl vyšetřován pouze
její litografický otisk (z r. 1834). Kuzjištěným odchyl-
kám nutno připomenout, že sitUace v místních tratích
v mapách stabilního katastru bývala' často skreslena,
na rozdíl od situací polních tratí, jež jsou pravidelně
značně větší přesnosti. (Dr Potužák: Měřická zkouška
katastrální mapy kat. území městjl Třebechovic pod
Orebem, Zeměměřický věstník, 1936, str. 112.)
Z původní mapy katastrální byly v následujících letech

odvozeny další plány v různém zpracování a měřítku.
2. Dva samostatné snímky od Scheibenhofa a

Stoška; starší Stošek (3), byť i kreslířsky skromný
a v menším měřítku, v přesnosti přece předčí Scheiben-
hofa (2). ' .
3. Vojenské ohraničovací plány, odvozené asi od po-

měrně přesné práce Hoffmannovy. Sem patří, kromě
vyšetřené kopie Brýzlovy, velmi nedOKonalé dvojí
zpracování, jedno datované z r. 1830, pak asi i snímek
z r. i826 (A. Zeitler).
4. Skupina vojenských periodických plánových hlá-

šení o stavebních :změnách pevnosti (Rapportsplány).
Jak naznačuje jednotná orientace, společnéměřítko, pře-
nášeníhrubých chyb (natočení Petrova, chybné vyznli'"
čení kostela jestlltů, pak naopak přesnost některých de-
tailů a zvláště grafyB a C rozborů příslušných skreslení,
jde o odvozeníny plánu Louis de Rochepina (5),
p'fesněji plánu plukovníkem Rochepinem podepsa-
ného, z r. 1749. Z Rochepinova plánu odvozeny kopíro-
váním, či doplňováním, plány z r. 1754(6), z r. 1770 (7),
1782 (major Langer) a 1799 (kanonýr Miška).
5. Skupina rapportsplánů značně menší přesnosti,

kolem r. 1730-1740,.jednotné orientace ao společných'

hrubých chybách (stočení Petrova, sv. Barbora půdo-
rysně větší sv. Petra atd. (plány 8, 9, 10).
Snad samostatná práce Andoni J. Wal1neera (Wal-

thera?) (11), jediná s poměrně přesným zpracováním
i předměstských obcí z r. 1742.Z téže doby (kolem 1750)
je v městském archivu neodborné překreslení plánu
Starého Brna v měř. 1:2880 - původní plán asi
ztracen.
7. Nejstarší plány. opevnění, poměrně značné přes-

nosti; jejich základní' plán je od Teofila Henka (15)
z r. 1678, asi Moravana (je v moravských sázích a střeví-
cích). Tento se řadí na dlouhou dobu mezi nejlepší
plány Brna; z něho odvozen jednak (podle orientací
a grafů) plán od J. J. Fischera (14) i francouzský plán
mladého Rochepina (12) z r. 1719. Jemu je blízký
pravděpodobně i originál francouzského plánu, uložený
v městském archivu, así z r. 1720 (13); snad sem patří
i dva francouzské detaily severního úseku opevnění.
8. Originál z doby kolem 1700 v měř. asi 1:2160,

s' vyznačením středověkých příkopů, pak fotografie
prvního vojenského plánu opevnění, velmi skresleného,
z ·r. 1658. (Originál ve Vídni.)
9. Plány F. B. Wernera, resp. Gabriela" Boden-

ehra z r. 1690 (pohled s ptačí perspektivy), štok-
holmský plán Marche'nfelda z r. 1648 (fotografie
v krajském archivu) a plán z Theatrum europaeum,
nejsou technické práce.
10. Nejstarší plány brněnské (Relatione, Merian,

Beyer):
_ Data vyšetřeného skres1ení v přílohách' Ba' C plánu
Relatione' a Meriana, vztahující se pouze na situaci
uvnítř hrad~, dosvědčují' nesporně společný původ
obou plánů. Poněvadž plán Relatione z r. 1672 je
značně přesnější než plán Merianův (1650) a je ne-
možné, že by tento přesnější a novější plán italské relace
byl odvozen z nepřesného staršího plánu Merianova,
nutD.omíti za to, že jde v tomto případě o samostatné
dvě kopie původního plánu, staršího roku 1650, který
oběma kresličům byl podkladem. (plán A. A.Tonera,
kolem r. 1650, je jen velmi nepřesná kopie, asi Meriana,
doplněná vymyšleným pruhem na jihu situace.)
Přihlédneme-li ještě k plánu-obrazu od Beyera-

Zeisera, asi z r. 1646, kde sice průměr skreslení je
povážlivý, ale na druhé straně je nápadná zase shoda
frekvenční křivky s křivkou Relatione a Meriana a nadto
již zmíněná správnost detailů zastavění v některých blo-
cích uličních (ve srovnání s.oněmi částmi zákresu mapy
stabilního katastru, kde nedošlo k podstatným změnám),
pak skoro přesný poměr zmenšení (I" = 30°), nezbývá
než připustit, že i te-nto obraz-plán Beyera-Zeisera
je jen odvozením skutečného měřického díla vypracova-
ného asi v měř. I: 2160, plánu nyní již zmizelého, který
byl podkladem snad i Relatione i Meriana*).

Použiti výsledku studia starých plánů' prorekon.
strukci půdorysu Brna v minulosti.

Po těchto přípravných pracích bylo lze přikročíti
k vlastní rekonstrukci. Jako doby význačné pro stavební

"') Třebaže u renesančních i ranně barokních umělců ne-
byly zřídké takové různorodé činnosti nebo znalosti. (Vincí,
Diirrer, Wohlmuth atd.) zdá se skoro vyloučeno, že by byli
Beyer nebo Zeiser provedli sami toto zaměření í jejich druhé
2 obrazy nesvědčí o velké znalostí geometrie ani tak vlastní
tehdejšímu, malíři, jako je perspektiva. Museli tedy převzit
sifuaci uvnitř hradeb ze staršího ieště plánu.

1952/105



1952/106



Zeměměřictví
roč. 2j40(1952) č. 7-8

vývoj Brna v minulosti byly uznány tyto roky, současně
dostatečně doložené soudobým plánovým materiálem:
a) rok 1825,bez nádraží, před P1"l!dkýmvývojemprů-

myslu; hlavním podkladem měřickým bylo zde měření
stabilního katastru z téhož roku;
b) rok 1749, který zastihl Brno ve vrcholném opev-

nění, doložený hlavně soudobým Rochepinovým plánem;
c) rok 1645, ukazující v hlavních rysech půdorys

města ještě z konce 16. století; podkladem hlavně plán
obraz Beyera-Zeisera.
Měřítko rekonstruovaných plánů bylo voleno 1:2880,

poněvadž v tomto měřítku byla vypracována velká část
starých plánů. V práci bylo postupováno od vynešených
trigonometrických bodů, jichž poloha se během staletí
nezměnila (sv. Jakub, radnice, Hrad atd.). V navázání
na tuto pevnou síť byla sestrojena situace roku .1825
nejdříve z údajů 'nové mapy katastrální (zakreslením
starých objektů, v nové mapě ještě vyznačených), pak
z obdobných údajů originálu polohového plánu Brna
(1:500) z let 1896--1900, nakonec:,z měření stabilního
katastru; pokud šlo o hradební detaily, pomíjené mapou
stabilního katastru, byl výsledekdoplněn Hoffma~nem.
Tak postupně byly zhotoveny, vždy na podkladě práce

předchozí i další plány (r. 1749a 1645)eliminací a dopl-
ňováním podle stále starších plánů. Pro hromadění chyb
postupným překreslováním značí zvolený způsob ovšem
pro vždy následující plány značné znehodnocení chy-
bami, ale je bmluvitelný (nehledě ku časové úspoře)
tím, že nepřesnost starých podkladů plánových mnoho-
krát přesahuje chyby zvoleného postupu. Plány nové
mapy katastrální (1: 1000)i plány 1:500města Brna byly,
jednak vzhledem ku methodě, jíž byly pořízeny, pak
k měřítku plánu našeho úkolu, uvažovány jako zcela
bezvadné. Staré plánové prameny byly použity vždy
postupně podle jejich vyšetřené přesnosti.

Přesnost rekonstruovaných plánů.
Udat číslicí celkovou přesnost takto nově získaných

situací lze jen velmi těžko. Nejistota údajů v nich obsaže-
ných jistě se zvětšuje s dobou (plán z r. 1825je spolehli-
vější než plán r. 1749, tento spolehlivější než r. 1645).
Velmi nejisté je zvláště v pláně r.1645 vyznačení pásu
staveb vně hradeb. Tyto stavby, odstraněné r. 1645více
nebyly obnoveny a jsou zachyceny pouze v nejstarších
plánech a to velmi nedokonale.
Poněvadž situace původního listu stabilního katastru,

resp. jeho první litografie, byla nasazena na pevný rámec
sítě bodů a objektů nové mapy, je přesnost nového plánu
r. 1825 zhruba větší, než původní mapy stabilního
katastru.
Vzájemný vztah přesnosti všech tří rekonstruovaných

plánů lze přibližně formulovat takto:
Nejistota údajů listu r. 1749a 1645je asi tolikrát větší

než nejistota údajů listu 1825, o kolikrát je průměrná

chyba zde použitých plánů větší než průměrná chyba
mapy stabilního katastru. Ve prospěch ale obou starších
plánů svědčí okolnost, že staří často stavěli na starých
základech, ve starých hranicích, sousední domy zůstaly
při stavbě stát, takže půdorysy se v těchto letech velmi
neměnily; pakliže byly tedy zachyceny měřením z 19. st.,
jsou vyznačeny s poměrně značnou přesností.
Podle toho sestaveno přibližné vyznačení nejistoty

zákresů rekonstruovaných situací podle nejistoty po-
užitých pramenů. Osla v schematech jsou tedy pouze
poměrná. Tak ku př. číslo 3,1 v situaci 1645 značí,
že oblast tímto číslem označená, je v údajích, jež byly
odvozeny ze starých plánů, asi 3,1krát menší přesnosti,
než plán r. 1825, rekonstruovaný hlavně podle stabilního
katastru.

Závěr.
Práci nutno považovat pouze za první přibližení, jak

co do rekonstrukce staré situace, tak co do vyšetření
starých plánů Brna. Nález základů starých, dávno zboře-
ných staveb (ku př. sv. Bernarda) může vést k podstat-
nému zpřesnění rekonstrukce.
Po přesném proměření plánů ve vídeňském státním

archivu (velikost sekcí, úhlopříčen a souřadnic nejméně
3 vnitřních bodů situace) bude lze je přesnější1Dzpůso-
bem ocenit. Zvláště čeká na důkladné studium origi-
nálu, nikoli fotografie, jedinečný snad v republice plán
malovaný Beyerem a Zeiserem r. 1645, svědectví
to o měřické práci před více než 300 lety v Bmě pro-
vedené. .

Literatura;
Prof. Ing. Dr J. Bohm: Počet vyrovnávací.
Prof. Ing. Dr R. Hugershoff: Ausgleichsrechílung.
Prof. Dr B. Kladivo: Počet vyrovnávací.
Prof. Dr J. J anko: Jak vytváři statistika obrazy světa

a života.
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Ako určuje Nebeská mechanika zploštenie zemského elipsoidu
z pertubácie osi zemskej Mesiacom a Slnkom

Ing. Alexander Molnár, SVŠT Bratislava 525.14 + 526.16

Článok má informatívny charakter; niektoré vzOrce z mechaniky sú uvedené bez odvodenia. Stručne podqva celkový
postup, ako možno overiť geodetické operácie Mechanikou a Astronómiou. (Redakci došlo 29.10.1951.)

Definujme si dve súradnicové sústavy. Sústava XYZ
nech je pevne spojená s rotujúcim telesom zemským,
sústava X' Y' Z' nech je nehybná v pries.tore a jej osi X' Y'
ležia v rovine ekliptiky, na ktorú os Z' je kolmá. Obe
súradně sústavy majú spoločný počiatok v strede zem-
skom. Uhol tp je uhlová vzdialenosť jarného bodu určitej
epochy a f~bovolne voleného pevného bodu ekliptiky.

Rotácia Zemeokolo .osi Z uhlovou rychlosťou Wz je
konstantná, takže uhol qy zmení sa za časový element dt
o hodnotu

dqy = wzdt (1)
(Rovnica'l, platí za predpókladu, že neposobia vonkajšie
rušivé sily;) o

~ o Eulerových rovnic

dwx
A dr + (C-A) wzwy = Dx (I)

dwy
A dr + (A -C) wzwx =c Dy (II)

,C ~;: = O (III)

vyjadrujúcich rotačný pohyb zemského telesa za poso-
benia priťažlivosti rušiaceho telesa (Slnca, Mesiaca) vy-
plýva, že na vefkosť uhlovej rychlosti otáčajúceho sa
telesa okolo osi súmernosti rušivá sila, moment z dvojice
sil, nemá vplyv.

Rotačný moment, ktorým Slnce (Mesiac) posobí na
zemský sféroid nemení teda veI'kosť uhlovej rýchlosti,
má o však za pričinu zmenu smeru osi otáčania, ktorá už
nie je totožná s osou Z.

Označme uWovú rycWosť otáčania okolo osi OU u,
okolo osi OV nech je uhlová rycWosť v. Složkou otáčania
okolo os.i OU mení sa uhol ZOZ' = 15 o hodnotu
udt = db, otáčaním okolo o osi OV 'mení sa jednak o ubol
XOU = qy, jednak ubol X'OU = tp o· o o

d = UU' = UUl = v· dt
tp sinD sin'!?

dqy= - Ul U' = - UU' cos'!?= - v dt cotg'!?

Uhlová rycWosť pre zme~lUouhlu qy za účinku rušivých
síl (moment dvojice) je

dqy' v~-'- = Wz - ~.. -- . cos'!? (2a)
dt SIn'!?

a podobne pre zmeny uhlov 15 a tp uhlové rycWosti sú:
d'!?
(lt = oU . (2b)

df1/J var =c; sin'!?

dqy dtp 00~- = Wz - - cos'!?
dt 00 dt·

Uhol tp určuje polohu jarného bodu v ek1iptikeovzhfa,..
dom k pevnej ose. X'. Ak vezm~me rok za jednotku
časovú, značí potom derivácia

dtp
dr

zIllenu uWu tp za jednotkučasovú, alebo ro~ú pres:esiu
jarného bodu, ktorÚ si možeme vypočítať z,veliČÍ;tlodvo-
dených zpozorovaní.

Kinetická energia otáčajúceho sa telesa je daná súčin.om
z momentu zotrvačnosti a štvorcom uWovej rycWosti.
Kinetickáenergia o rotujúceho teles.a. zemského je tedy

1 2 2 2E = - (Awx + Bwy +Cwz)2
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a vzhfadom k osám UVZ bude
I

E = "2 (Au2 +BV2 + Cw~)

Za predpokladu, že zemské teleso je rotačný elipsoid,
je

I I 2E=i(u2 +v2)A +iCwz
Dosadením za uhlové rychlosti u, v z rovnic (2bc):

[
d{}]2 [d-

2
u2 = - V2 = ~J sin2{}

dt' dt

E =!A 11[d~]2+ [d1p -1
2
. Sin2{}} + 1_ Cw2

2 dt dt J 2 z

Príťažlivosťoú rušiaceho telesa vzniká, ako už prv bolo
uvedené, dvojica sil, ktorá sposobuje precesiu a snaží sa
postaviť zemskú os kolmo na rovinu ekliptiky. Tieto
~šiace sily sú pomerne nepatrné, takže nimi sposobený
pohyb zemskej osi po plášti kúželovom je tiež nepatrný.
Preto premenlivý moment dvojice sil (tento dosahuje
najviičšej hodnoty na začiatku leta a zimy, kedy dékli-
nácia slnka je 15 = + 23,5°, minímum dosahuje, keď
15 = 0°) možeme nahradiť stálym momentom, ktorý sa
rovná aritmetickému stredu z jeho najviičšej a najmenšej
hodnoty.

. 3k2
Dmax = - 2,-3 (C-A) sin 2 e e = 15 = {}

Dmin = O

. . {} d1p
Wx = smtp sm dt

wy = costp sin{} a;:
Deriváciou rovnice (3a) podfa premennej

_~wx = costp sin{} dtp d1p
dt dt dt

I. Eulerova rovnica prejde tým na tvar:

Acostp sin if ~~ . ~~ + (C-A) Wz costp sin{} ~; =

3k2
= Dx, = - 4r3 (C-A) sin 210 cos o: (4)

A .keďže je 10 = 15, o:= tp
krátením rovnice (4) costp sinb máme

A d1p !ltp + (C-A) Wz d"t = -3 . k
2
. (C-A) cos{}

~ ~ ~ 2,-3

Ak zavedieme sem ešte z rov. (2d) a;: =
=Wz - ~~ •cos if, dostaneme A ~~ ( Wz - ~~ cos {})+

d1p 3k2+ (C-f,l) Wz dl = - 2r3 (C-A)cosif

(
d1p)2 d1p 3k2

Acos{) di - CWz(lt - 2r3 (C-A)cosif = O

Obdržali sme kvadratickú rovnicu pre .!!Jr:

V 2 4·3k2
d1p Cwz ± C2wz +2T .(C-A) A cos~~

dt 2 A cos {}

= 9Wz__ [I ± -VI + 6k
2

(C-A) A 'COS2{)] (5)
2 A cos if _ _ r3 C2W~ _

Aplikovaním binomickej poučky na výraz (5) pod
odmocninou bude

(
_6k2 . (C-A)A 2 )'1'_

1+ 3 C22 cos{)-r Wz

_ k2 (C-A)A 2
-1+3-3, C22 cos{}+ ....

r w"
Rad bude konvergovať, ak absolutná hodnota druhého

člena na pravej strane je menšia od jednej. Tento pred-
poklad splnený je, lebo (C -A) je malý činitel a v meno-
vateli je zase trojmoc merného čísla vzdia1enosti slnečnej ,
r3, Stačí, ak sa obmedzíme na prvé dva členy rady.
Výraz pre precesiu dostáva tým tvar

d1p = _ Cwz [I ± (1 -1_ 3k2(C-A)A cos2{)]
dt 2 A cos if . C2w;r3
Za pravdepodobnú hodnotu berieme hodnotu abso-

lutne menšiu, tedy znamicnko záporné, nakofko hodnota

~~ je malá a je tiež {}= 10 takže

3 k2 (C-A) cose
2r3 CWfI
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Vylúčime ešte gravitačnú konstantu k2 (k2 = Gaussova
gravitačná konst.)·

k2m
G=-

c2

c je polárny polomer, m hmota Zeme, G gravitačné
zrýchlenie

d1jJ 3 Gc2 (C-A) cose
(ft = - 2 mr3' C W

z
(6a)

Tým už máme pripravený výraz pre číselný výpočet pre-
cesie. Je úmerná hmote rušiaceho telesa M = 1.
Solárna precesia.

Hmota slnečná nech je M = 1, hmota Zeme m =
= 1:332000

[ d1jJJ = _ ~ 332000. Gc2
• (C-A) . COSB (7)

dt O 2 r3 C Wz
Hlavné momenty zotrvačnosti rotačného elipsoidu sú:

a2 +- c2 2 ma2
A=m--- C=---

5 5

C-A a2 - c2 1----- e2-C- - 2a2 ~2
a je rovníkový polomer krivosti,
c je pólový polomer krivosti,
e je číselná výstrednosť prierezovej krivky-poludníka
elipsoidu.
G = gravitačné zrýchlenie = 9,83223 m/sec2,
c = 6356893 m, a = 6378387 m, e2 = 0,0067283,

C-A-C = 0,003364,

r = 149453000 103 m, B = 23°26'50",

Wz = 8~ ~64 (v oblúkovej miere).

Solárna precesia vypočítaná zo vzorca (7) dosadením
uvedených hodnot bude vyjadrená v miere oblúkovej
a časových sekundách. Výsledok vynásobíme ešte čini-
tefom

360.602 • 31556926
2n

[
d1jJ 1

a obdržíme tým ročnú solárnu precesiu jdto

Lunárna precesia.

Hmota Mesiaca nech je p, = 1, hmota Zeme bude
m = 81,5. Dosadiac tieto hodnoty do vzorca (6a),
obdržíme:

3 1 Gc2 C-A cos e
= - 2' 81,5 . (l~ '-C-'-W;- (8)

(lm je stredná vzdialenosť Mesiaca a Zeme.

[ ~~ 11: = - 35"456 (8a)

Súčtom solárnej a lunárnej,. precesie obdržíme luni-
solárnu precesiu

[ d1jJ_] +- [~] = _ 51"79.
dt O dt Cl:

Napriek zjednoduŠeniam, ktoré sme počas výpočtu
zaviedli, t. j. predpoklad tvaru Zeme ako rotačného

[~~ Jel:

homogenného elipsoidu, dalej zanedbanie odchylky
dráhy Mesiaca od ekliptiky, vypočítaná lunisolárna pre-
cesia sa uspokojive shoduje so skutočnou hodnotou,
odvodenou z pozorovaní (- 50"394 pr.e r. 1900).
Teraz postupujme opačnou cestou, t. j. počítajme

z pozorovanej lunisolárnej precesie hodnotu zlomku
C--A

A
Pre homogenný elipsoid platí relácia

C-A a2 - c2 (a +- c) (a - c) --'- a - c .
-C =. 2a2 = 2a2 ---a- = I.

(Zploštenie zemského elipsoidu je malé, takže polomer
rovníkový liši sa od polomeru pólového málo, možeme

a+- cIv" 1 . d 'bl'v C - Apreto za ~- po ozlt a Je te y pn lzne ----C--
a - c ') M'v , v= ---- = I. ozeme teraz zo vzorca pre vypocet

a
lunisolárnej precesie, ktorý obdržíme sčítaním výrazov
(7), (8), počítať z úkazu lunisolárnej precesie zploštenie
zemského elipsoidu.

[ d:f_] +- r d1jJ] = _ ~ Gc2 . C - A . cose .
dtO dtel: 2 C Wz

(
332000 1)

• 3 +- 81 5 n3r , ~m

C-A
Vyjadríme si z tejto rovnice --- a zavedieme

C
. pozorovanú hodnotu lunisolárnej precesie.

C - A = ~50"394-1. Wz
C 2 e" Gc2 cos B

1 l'

(
332000 +- ---,_1_) 31556926 = 0,003273

r3 81 5 n3
, "'m

1 .
= 305,5 = 1

Týmto dospeli sme k výsledku, odvodeného. z pertur-
bácie osi zemskej, ktorý sa i napriek chybným pred-
pokladom (predpoklad tvaru Zeme ako rotačného homo-
genného elipsoidu, zanedbanie odchylky dráhy Mesiaca
od ekliptiky) pomerne vermi dobre shoduje s výsledkami,
odvodenými z oblúkových meraní. Staršie merania svo-
jou presnosťou dokonca daleko prevyšuje.

Bessel 1841, i = 2~1

Hayford 1909, i= 2~7

Delembre a Méchain 1792 i= 3~4

Listing 1871, i= 2~7'

Literatura;
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Muolton: An Introduetion to Celestial Mechanics.
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Význam a úloha plánu v zem~měřictví

Socialistické zásady ekonomie v plánovaném hospodářství. Hospodářské plány Sovětského svazu ajejich význam pro vy-
budování socialismu v SSSR. Plán zeměměřických prací a jeho význam pro budování socialismu v ČSR. (Redakci došlo
17. 10. 1951.)

Předpokladem pro plánovité řízení hospodářství je
ustavení diktatury proletariátu a společného vlastnictví
výrobních prostředků. Kapitalistická hospodářská sou-
stava je v jádru neslučitelná s plánovanýmhospodářstvím;
socialistickáhospodářská soustavaplánované hospodářství
umožňuje a nezbytně potřebuje k dobudování socialismu
a uskutečnění přechodu od socialismu ke komunismu.
Hospodářský vývoj kapitalistických států je určován

honbou kapitalistů za ziskem. Tato zásada proniká
jednání a život celé společnosti, třeba se ji snaží kapita-
lističtí vládci zakrýt mnoha krásnými slovy o ideálech,
vlastenectví a rovností před zákonem.
Hospodářský vývoj socialistického státu je určován

úsílím dělnické třídy po šťastném a bohatém životě
všech pracujících. Tato zásada je zakotvena ve Stalinské
ústavě:

"Hospodářský život SSSR je určován a usměrňován
státním .národohospodářským plánem v zájmu zvětšení
společenského bohatství, nepřetržitého vzestupu materiální
i kulturní úrovně pracujících, upevnění nezávislosti SSSR
a posílení jeho obranné schopnosti."
Plánování je výrazem nové funkce, kterou plní socialis-

tický stát. Na rozdíl od hlavní úlohy kapitalistického
státu, střežit zájmy vládnoucí třídy vykořísťovatelůproti
domácímu i zahraničnímu nepříteli, t. j. proti dělnické
třídě a proti zahraničnímu kapitálu, uplatňuje se roz-
hodující úloha socialistického státu v hospodářském
. rozvoji společnosti.

Jednou z nejdůležitějších funkcí socialistickéhostátu je
hospodářsko-organisační a kulturně výchovná činnost.
Plánování je jednou z hlavních hospodářsko-organisač-
ních činností socialistického státu.
Hlavní úkoly socialistického plánování v SSSR jsou:
1. zajistit nezávislost sovětské země na kapitalistic-

kém obklíčení, .
2. upevnit socialistickou hospodářskou soustavu a od- .

stranit zdroje růstu kapitalistických živlů,
3. zamezit vzniku disproporcí při rozvoji národního

hospodářství a zajistit nutné reserry hmotných zásob
a pracovní síly..
V československé pětiletce jeví se tyto úkoly takto:
1. odstraňovat závislost na kapitalistických státech

urychlenou přestavbou a výstavbou našeho průmyslu,
rozšiřovat a upevňovat hospodářskou spolupráci se SSSR
a lidovými demokraciemi,
2. vyt!ačovatkapitalistickéživlya vytvářet předpoklady

pro převedení malovýroby na socialistickouvelkovýrobu,
3. zamezit vznikudisproporcí při rozvoji národního

hospodářství.
Plán je určujícím činitelem hospodářského vývoje.

Je ekonomickým zákonem, vědomě a svobodně uvádě-
ným lidmi dQživota a řídícím činnost milionů lidí.
Plány jsou podle slov Stalinových směrnice, které jsou

závazné pro vedoucí orgány a které určují směr hos-
podářského rozvoje pro celou zemi.
Plány v SSSR byly základem a mocnou pákou hospo-

dářského vývoje státu. Již v březnu 1918prohlásil Lenin,
že organisace početnietví, kontrola největších závodů,
přeměna celého státního hospodářského mechanismu
v jediný velký stroj, hospodářský mechanismus, který
by pracoval tak, aby se milioný lidí řídily jedním plánem, .
t. j. právě onen obrovský organisační úkol, který spočinul
na našich bedrech. Třicetiletá historie SSSR je důkazem,
jak správně byl Leninem postaven úkol a jak dobře byl
splněn sovětskými lidmi.
Prvním plánem byl plán na elektrifikaci Ruska, ge-

niální Goerlo, který byl vytvořen v letech boje na život
a na smrt se zahraniční a vnitřní kontrarevolucí, v letech
bídy a hladu. Byl to první jednotný plán obnovy celého
hospodářství SSSR, jehož splněním byl dán podklad
pro pětileté plány. Těmi pak SSSR překonal v krátké
době zaostalost zděděnou po carském Rusku a jeho prů-
myslový rozvoj dosáhl prvního místa v Evropě. Ve Velké
vlastenecké válce utrpělo národní hospodářství Sovět-
ského svazu ohromné ztráty, jaké neutrpěla žádná ka-
pitalistická země. Sovětský svaz dík výhodám plánova-
ného hospodářství odstraňuje velmi rychle následky
války.V době, kdy kapitalistický svět stojí na prahu krise,
Sovětský stát zabezpečuje plánovitým řízením rozvoj
sovětského hospodářství bez krisí a přistoupil k řešení
svého základního úkolu - k vybudování koi:nu~stické
společnosti s nadbytkem zboží. Plány v Sovětském svazu
se proměnily v nenahraditelnou organisační silu. Sovětský
stát získávák řízení země miliony mas pracujících v prů-
myslu i na venkově, které po prvé v dějinách rozhodují
o vývoji státu. Lenin říká:
"Naše revoluce nakonec daleko překonala všechny

ostatni revoluce proto, že pozvedla prostřednictvím so-
větské moci k aktivní účasti na budování státu desítky
milionů těch, kteří dříve neměli zájem na této výstavbě."
Masy pracujících se zúčastni při vypracování plánu,

bojují v socialistickém soutěžení za jejich splnění a
překročení. .
Nejvyšším kriteriem socialistického plánování jsou

celostátní zájmy. Nejvyšší pobídkou k uskutečňování
těchto celostátních zájmů je plán jako činitel mobilisující
stále širší a širší masy ke splnění a překročení původních
úkolů. Plán je v SSSR a v zemích lidových demokracií
hybnou silou, která přivádí do pohybu stále větší kruh
pracujících, je hybnou silou v tov~rnách, na stavbách
a bude hybnou silou i pro zeměměřiče. I v zeměměřietví
přinese úsilí o plnění a překročení plánu nové pracovní
methody, jejich rychlé rozšíření, snížení výrobních ná-
kladů, zvýšení produktivity práce a odměny podle zá-
sluhy. I v zeměměřictví bude plnění a překročení plánu
znamenat urychlení cesty k socialismu.
Je třeba osvětlit důležitost zeměměřické práce, která

je nutným podkladem vší stavební činnosti. Sovětský
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svaz buduje ohromné stavby komunismu; které přinesou
veliký rozmach průmyslu, zemědělství, dopravy i kul-
tury a blahobytu. Sovětští zeměměřiči nastupují jako
první technici na stavby komunismu, kterých se s radostí
a pýchou ZÚČ?stní sovětští lidé. Vytyčují si závazky, aby
stavby byly hotovy ve zkráceném termínu.
Ceskoslovenští zeměměřiči nastupují na práce pro

kombináty a národní podniky, pomáhají budovat novou
vesnici, obnovují základní mapové dílo republiky, jako
podklad pro plánovací činnost mnoha odvětví našeho
národního hospodářství. Každé urychlení i sebemenšího
úkolu, spojeného s výstavbou velkého díla, má velký
význam. Každé zkrácení plánovaného termínu výstavby
znamená posílení světového míru, ránu do úmyslů
válečných štváčů. Každý promarněný den, každá zby-
tečně vydaná koruna znamená naproti tomu velké ztráty
v národním hospodářství. Spočítejme, jaké ztráty pra-
covního času, jaké zvýšené výdaje podle zkušeností Geo-
planu neslo s sebou právě dosavadní provádění země-
měřických prací bez plánu. Jak často lidé přerušili jednu
práci, aby nakvap odjížděli na druhou, aniž bylo možné
vybrat techniky pro žádanou práci nejlépe kvalifikované,
jaké miliony stála celé národní hospodářství nedostatečná
stavební připravenost. Technici vyjížděli začátkem léta
měřit ve vzrostlém obilí, ·protože výhodný sled a začátek
prací nebyl zajištěn plánem a důslednou kontrolou plnění.
Oddíly odjížděly do vesnic, kde se na místě ukázalo,
že je tu zapotřebí sotva poloviny původně žádaného
počtu. Kolik času prohospodařili technici při nejdrob-
nějších pracích tím, že šli do stejného místa zaměřit
jednu parcelu a za 3 dny druhou, vyhovujícenesmyslně
krátkým termínům žadatelů.
Neúsporné provádění zeměměřických prací poškozo-

valo by citelnělnárodní hospodářství, protože úkoly
zeměměřičů rostou v lidových demokraciích stejně jako
v SSSR souběžně s úkoly ostatních techniků. Socialističtí
lidé bojují a budou vítězně bojovat o ovládnutí přírody.
Promění suchopáry v zahrady, postaví větrolamy,
zvednou hladiny řek, vybudují elektrárny, spojí města
drahou a silnicemi, pokryjí zelení dnešní černé hornické
kraje, vytvoří pracujícím překrásné rekreační plochy,
postaví ozdravovny v horách. Přede všemi půjde se svým
strojem geometr. Musí znát přesně svůj úkol, musí znát
plán všech prací, aby věděl, že jeho zásluhou, zásluhou
jeho rychlé nové methody bude započato~se stavbou
pionýrského města o měsíc dříve, a zaměří-li ještě v dubnu
podklady pro nový závod, bude' možno začít se stavbou
hned na jaře a haly budou zasklény před prvními mrazy.

Zeměměřická práce 'je spjata se životem společnosti
tak těsně, že její bezplánovité provádění by narušovalo
plnění celostátního národohospodářského plánu. Při
plánování všech hospodářských složek nemůže zůstat
jedna volná, nesepjatá platným řádem. Není možné,
aby při přesném plánování ve stavebnictví, při přesném
finančním a investičním plánování národních podniků,
při dlouhodobých plánech přestavby, jaké dnes probíhají
v SSSR i u nás při stavbě nových sídlišť, při přesných
požadavcích státního hospodářství, zůstávala bez dlouho-
dobého plánu práce zeměměřičů.
Soudruh Stalin řekl v r. 1920: "Nebudovali jsme bur-

žoasní hospodářství, kde každý sleduje své hospodářské
zájmy, nestará se o stát jako o celek a.nezabývá se otázkou
plánovité organisace hospódářství v celostátním měřítku.
Nikoliv, budovali jsme společnost socialistickou. To

znamená, že musíme mít na zřeteli potřeby celé společ-
nosti, že hospodářství musí být organisováno plánovitě,
uvědoměle ... " .
Plán zeměměřické práce je nutným zpřesněním a do-

phiěním celostátního plánu, rozpis plánu je zajištěním
jeho rovnoměrného plnění a splnění.
Otázka plánovat či neplánovat zeměměřickou práci

není otázkou technickou, ale otázkou politickou, ačkoliv
námitky proti plánování mohou být podkládány zdánlivě
technickými důvody. Je to různorodost zeměměřické
práce, závislost na terénu a počasí a konečně charakter
služby, který dosud měla část zeměměřických prací.
Tyto faktory mohou jistě velmi značně ovlivnit plnění
plánu, nemohou však být překážkou pro plánování
vůbec. Každý plán vyžaduje zvýšení výroby, zvýšení
produktivity práce, snížení výrobní ceny, odkrytí reserv.
Každé další odvětví, které se zapojuje do plánování,
znamená posílení socialistického státu, oslabení kapita-
listického sektoru hospodářství, prohloubení a zlepšování
plánovací techniky a methodiky a rychlý růst dalších
hospodářských i plánovacích kádrů.
Ani otázka rozpisu plánu na jednotlivce a den není

otázkou ryze technickou, ale otázkou politickou. Jako
všechny problémy kolem plánu dotýká se i tato otázka
výše plánovaných úkolů a dosažených výsledků. Dů-
sledným přidělováním drobných úkolů a denní kontrolou
lze dokázat téměř zázraky. Sepsání plánu bez zajištění
plnění je hrou s čísly. Ze zkušeností SSSR je znám spor
o positivní a normativní povahu plánu. I tento spor,
zdánlivě velmi akademický týká se výše plánovaných
úkolů. Podle zastánců positivního směru měl být plán
jen zjištěním dosažitelnýchlúkolů, odhadnutých na zá-
kladě přítomné kapacity, nikoliv směrnicí, která určuje
vývoj společnosti. Podle zastánců normativního směru
je plán činitelem, kterým společnost sama určuje svůj
vývoj. Předpokladem je tu ovšem vyvlastnění výrobních
prostředků proletariátem. Pravdu měli zastánci norma-
tivního směru. To dolcizaly úspěchy socialistického
hospodářství v SSSR, vítězství SSSR ve druhé světové
válce a rychlá obnova sovětského hospodářství po válce.
Výše plánovaných úkolů týká se také spor, který vznikl

při vyhlášení první pětiletky v Sovětském svazu. Troc-
kisté tvrdili, že její úkoly jsou nesplnitelné. Pětiletka
byla splněna za 4"72 roku.
Také u nás při vyhlášení dvouletky tvrdili různí od-

borníci, že úkoly není možno splnit. Úkoly byly splněny
a odpůrci se projevili jako třídní nepřátelé, kteří sloužili
nepříteli.
V plánování zeměměřických prací máme v CSR málo

zkušeností. Ministerstvo stavebního průmyslu a Státní
zeměměřický a kartografický ústav mají výrobní programy
a normy veřejného vyměřování a mapování. V lidovém
zeměměřickém družstvu Geoplan byly v roce 1950 plá-
novány na základě státních norem některé větší zakázky
výškopisné a novoměřické s dobrým výsledkem.
S rostoucími úspěchy plánovaného hospodářství

v SSSR, v zemích lidových demokracií i u nás, s pro-
hlubovánímplánovací techniky a s rostoucím politickým
uvědoměním sílilo i v řadách zeměměřičů pracujících
v Geoplanu přesvědčení, že je nutné vypracovat i zde
organisaci a techníku plánování, kontroly plánu a naučit
se plánovací kázni. Výsledkem tohoto přesvědčení byl
výrobní plán zeměměřického družstva Geoplan na
2. pololetí roku 1951, který nebyl sice sestaven jako část
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státního plánu, ale byl sestaven podle. všech zásad
socialistického plánování na základě norem, za široké
účasti pracujících a s uplatněním určujícího, závazného
charakteru plánu, který byl odhlasován zaměstnanci· na
členskýchschůzích. Je sestavenv technických jednotkách,
pracovních dnech, výkonových bodech, nákladech a vý-
nosech.
Výrobní plán Geoplanu byl postaven správně na zá-

sadě, že nikoliv zdroje, ale potřeba jsou východiskem při
sestavování plánu. Byly stanoveny jmenovité úkoly
v technických jednotkách, t. j. v ha a km u nového měření
a výškopisu, v ha u HTÚP (hospodářsko-technických
úprav pozemků), v listech u matric Státní mapy 1:5000 -
odvozené a kancelářských pracích, pak stanovena prů-
měrná potřeba pracovních dní na práce průmyslově
technické podle zkušenosti z r. 1950 a 1951, a potřeba
těchto prací v jednotlivých krajích. Tak byl určen počet
pracovních dní inženýrů a techniků, které budou od-
pracovány v jednotlivých krajských skupinách. Z toho
vznikl v krajské skupině, kde úkoly byly menší než
kapacita, přebytek pracovních dní, v jiných krajských
skupinách, kde úkoly byly větší než kapacita, nedostatek
pracovních sil a zajištěno přidělení sil z jiných krajských
skupin. Hrubá směrná čísla byla předána krajským skupi-
nářům, jimi zpřesněna a rozc::psánav jmenovitých úkolech
na měřické skupiny. V měřické skupině byl na základě
směrných čísel a na základěplánů zákazeksestaven pláno-
vatelem měřické skupiny za účasti všech členů výrobní
plánměřické skupiny na 2. pololetí. Tento plán byl
zpevněn odhlasovaným vstřícným plánem. Souhrny vý-
robních pláp.ů všech měřických skupin tvoří výrobní
plán krajské skupiny.
Výrobní plán měřické skupiny rozpracovává se mě-

síčně na prováděcí plán, tento na týdenní a denní. Tím,
že jsou plány sestavoványpřímo na pracovišti, je zajištěna
účast všech pracujících na řízení výroby. Při sestavováni
výrobního a prováděcího plánu měřické skupiny vy-
chází plánovatel z plánů jednotlivých zakázek, které jsou
základním článkem práce měřické skupiny a měřického
oddílu.
Základem a východiskem pro. plánování byly normy.

I tady si ověřujeme, že bez technických norem je pláno-
vání nemožné. Jednotlivé znaky a funkce socialistického
plánu objeví se neméně také u plánů zeměměřických
prací:
1. Jako první]znak plánu je třebalposouditj podřízenost

plánu politickému programu a naopak význam plánu.pro
uskutečnění politického programu. Tento znak vyplývá
z faktu, že jedině v socialistickém státě je plánování
možné a nutné.
Podřízenost zeměměřicképráce politicko-hospodářským

směrnicím vlády vysvitne, podíváme-li se na stavby
komunismu v SSSR i na naše budování průmyslu
a práci pro JZD.
2. Jako druhý znak vidíme i u zeměměřického plánu

jednotnost a komplexnost. jJednotnQst v souhlasu po-
litických směrnic s hospodářskými úkoly, komplexnost
ve ~pojitostinašeho plánu s plány jiných odvětví. Soudobé
národní hospodářství je velmi složitý mechanismus.
Všechna odvětví souvisí navzájem velmi těsně, prolinají
se, jsou na sobě závislá. Nesplnění plánu v jednom od-
větví způsobí nesplnění v mnoha jiných. Změna plánu
v jednom odvětví přivodí změnu téměř ve všech odvětvích

a to nejen příbuzných, ale i v odvětvích na první pohled
velmi odlehlých. Změna plánu průmyslového podniku
způsobí změny nejen v plánu ostatních průmyslových
podniků, ale v plánu dopravy, financí i v plánu sociálně
kulturní výstavby.
Této spojitosti a závislostinutno využít pro sestavování

našich plánů. I tady platí, že se vzrůstem technického
pokroku sílí a komplikují se vztahy mezi jednotlivými
odvětvími národního hospodářství.
3. Dalším znakem socialistického plánu je reálnost a

vědeckost. Plány, které určují vývoj národního hospodář-
ství, musí být přísně reálnými a vědeckými dokumenty.
Reálnost a vědeckost plánu nespočívá ovšem v tom,
že se drží jen těch okolností, které jsou při sestavování
plánu. Reálnost plánu vyžaduje, aby byl brán ohled nejen
na stávající možnosti růstu výroby, ale i na ty možnosti,
které vznikají postupně při plnění plánu. Zkušenosti
SSSR zní na první pohled paradoxně. Čím reálnější
pětiletý plán chtěla určitá skupina jeho tvůrců postavit,
tím méně reálný byl tento plán ve skutečnosti. Autoři
vycházeli z podminek dne, snižovali úroveň budoucnosti
na úroveň dneška. Reálnost žádá, aby se v pětiletém
plánu počítalo pro poslední léta s kvalitnější prací.
I při čtvrtletních plánech je nutno předvídat zlepšování
práce od čtvrtletí ke čtvrtletí, neboť se hromadí zkuše-
nosti a šíří se stachanovskéhnutí.
Boj za reálnost plánu znamená tedy jednak boj proti

fantasiím, jednak boj proti pasivnímu postoji vůči úzkým
mistům plánů. Proti fantasiím bojujeme proto, že plán,
který má řídit činnost milionů, musí být věcný. Je-li
plán nesplnitelný, nelze organisovat boj za jeho splnění.
Jak těžký a zdlouhavý je boj proti pasivním postojům

vůči úzkým místům plánů, dozvídáme se ze zkušeností
SSSR. Přesto, že v theorii jsou někdy plánovací orgány
horlivými zastánci reálných plánů, které mobilisují
k zvýšeným úkolům, chrání v praxi úzká místa svého
odvětví, která existují při sestavování plánu a do plánu
je přejímají. Sovětský svaz zabýval se tímto problémem
po 301eté praxi. O tom svědčí usnesení sovětské vlády
z r. 1947: Nutno rozhodně odhalit a skončit s praxí
sestavování příliš nízkých plánů, které nikoho ne-
mobilisují a nutí lidi se řídit úzkými profily a dosaženými
normami ve výrobě.
Zkoumáme-li přísně první výrobní plán Geoplanu,

můžeme hovořit jen o reálnosti, kterou již překonaly
sovětskézkušenosti. Na obtíž byla nezkušenost s většinou
norem, které byly nově sestaveny. Proto byl plán po-
staven na základě podminek, které byly při jeho sestavo-
vání. Za základ byl brán průměrný výkon podle normy,
nepočítalo se s růstem socialistického soutěžení a s ros-
toucí technickou zdatností, nepočítalo se s tím, že koncem
sezóny zapracovaní technici pracují rychleji na dokon-
čování prací, nepočítalo se s prací vzorných oddílů,
které zavádíme a s pracovním elánem, který vnesou na
pracoviště. Tyto okolnosti vyjadřují teprve vstřícné
plány pracujících. Pro příští dlouhodobý plán si musíme
dobře ujasnit sovětskou reálnost plánu, počítat se zvýše-
ným plněn~m. norem od čtvrtletí ke čtvrtletí, odvážit
se dát do výrobního plánu úkoly vyšší, než odpovídají
pracovní kapacitě podle počtu pracovních sil. Splnění
tohoto zdánlivě zvýšeného, v řeči plánovatelů však
přísně reálného plánu, budeme zajišťovat socialistickými
závazky a široce rozvinutým socialistickým soutěžením.
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Proto je třeba odstraniti úzké profily. Využijeme napřed
všech vnitřních reserv, vyškolíme techniky, proWoubíme
specialisaci skupin, zajistíme dokonalejší využití strojů
a využijemevšech možností pro uplatnění nových method
práce, které dává měření na velkých plochách.
4. S reálností plánu souvisí ukazatelé. Systémukazatelů

svědčí o úrovni plánovací techniky a methodiky. Jejich
stanovení má velký význam, neboť při správné volbě lze
dosáhnout jednoznačnosti plnění. Je-li úkol formulován
nesrozumitelně, není záruka splnění.
Používáme ukazatele kvantitativní a kvalitativní.
Kvantitativní ukazatelé mohou být buď fysické jed-

notky nebo koruny. Ovšem ukazatel hodnotový, koruny,
nemá mobilisační sílu. Mluví jazykem účetního, je
výrazem doby, kdy závod plánoval odbyt a ne výrobní
program. Hodnotový ukazatel ztěžuje kontrolu shora
i zdola. Plán může být splněn, ale žádané zboží není.
Těžiště plánu je ve fysických jednotkách, ve jmenovitých
úkolech. Zkušenosti z našeho pětiletého plánu a vzrůsta-
jící úspěchy plánovaného hospodářství nás poučují
.0 významu ukazatelů ve fysických jednotkách, o jejich
mobilisační síle a usnadnění kontroly plnění. V roce 1949
obsahoval náš plán pouze 50% jmenovitých úkolů,
v roce 1950 66% a v roce 1951 již 80%. Systém jmeno-
vitých ukazatelů znamená sice při mnoha druzích vý-
robků zatížení pro plánovací orgány na závodech, ale
přesto trváme na jeho prosazení a zachování. Pouze tam,
kde· je další rozšíření ukazatelů ve fysických jednotkách
obtížné a nemožné, na př. v těžkém strojírenství, za-
vádíme místo jmenovitých ukazatelů harmonogram,
t. j. časový plán výroby zařízení, kde je pevně stánoveno,
že k určitému dni musí být všecky odlitky hotovy, pak
dodány na místo, pak začne montáž atd. I harmonogram
má mobilisující sílu.
Stanovení kvantitativních ukazatelů je i v plánu země-

měřických prací velmi důležité, je i zde otázkou dalšího
zvyšování produktivity; práce. Ukazuje se již nyní při
uzavírání vstřícných plánů, že plány v technických jed-
notkách jsou skutečně mobilisující silou, že pracující se
mnohdy přes dosti pevné termíny plánu nebojí uzavřít
vstřícný plán, poněvadž vidí před očima hektary a kilo-
metry. V úsecích, kde nejsou technické jednotky, nemají
jasný obraz o úkolech. Pracovní dny a koruny nejsou
pevnou, hmatatelnou veličinou. Je proto třeba, aby roční
plány zeměměřických prací byly dány nejen v korunové
hodnotě, ale také v technických jednotkách u těch prací,
které lze technickými jednotkami měřit. Uvnitř podniku
je třeba· vypracovat i pro práce průmyslově technické
normy, které svou konkretností a typičností budou
nahrazovat technické jednotky, plnit jejich mobilisační
~nkci a dávat možnost přesné kontroly shora i zdola.
Kvalitativní ukazatelé budou i v zeměměřické práci

velmi důležití pro další rozvoj produktivity práce a
zlepšování jakosti. Hlavním ukazatelem bude stejně jako
v průmyslu ukazatel výkonový, důležitý ukazatel ka-
pacitní, který dává přeWed o využití strojů. Stanovení
a zachycování ukazatele jakostního je úkolem, který musí
být co nejdříve jednoz~ačně vyřešen:
5. Základem pro sestavení reálného plánu jsou středně

progresivní normy, to jsou normy, ležící kdesi uprostřed
mezi průměrnou úrovní již dosaženou ve výrobě a úrovní,
které dosáWi pokročilí pracovníci v podniku nebo od-
větví. Středně progresivní normy přibližují zaostalé

masy k pokročilým, seskupují pracující kolem pokroči-
lých dělníků a techniků, tím odhalují reservy a ukazují
možnosti vzestupu pro celé národní hospodářství.

Při výpočtu těchto norem dají hrubou orientaci
statistické výsledky, základem jso~ však rozbory, pro-
váděné přímo na pracovišti.
Je třeba soustavně zvyšovat politickou i technickou

úroveň ,pracujících tak, aby všichni moWi plnit středně
progresivní normy, je třeba provést technicko-organisační
opatření k jejich plnění a překračování a je třeba zajistit
rozšíření nových rycWých method práce na všechna
pracoviště. Politická a technická úroveň zeměměřičů
bude v Geoplanu zvyšována soustavným školením,
technicko-organisační opatření budou uskutečněna vzor-
ným vybavením měřických skupin, motorisací a využitím
strojů vysoké výkonnosti, nové methody budou vy-
zkoušeny,a přenášeny vzornými oddíly.

6. Mobi1isačnímčinitelem pro splnění a překračování
plánů je politické uvědomění a přesvědčení o tom,
že růst blahobytu každého jednotlivce i růst blahobytu
celé společnosti je závislý na plnění plánu, dále zapojení
všech pracujících do tvůrčí práce při sestavování plánu
a jejich hmotný zájem na splnění. Pro podnik je hmotný
zájem vyjádřen v chozrasčotll, pro jednotlivce v úkolové
nebo prémiové mzdě. Mobilisačním činitelem pro
splnění plánu našich zeměměřičů je rostoucí vědomí
o souvislosti zeměměřické práce s rozvojem národního
hospodářství a s výstavbou socialismu, dále účast všech
techniků při sestavování plánu zakázek a hmotný zájem,
který je kryt prémiovou a částečně úkolovou mzdou.

7. Další nezbytnou činností pro splnění a překročení
plánu je kontrola plánu. Na jejím základě jsou

1. činěny zásahy do výroby,
2. studovány příčiny nesplnění plánu,
3. studovány a předávány zkušenosti podniků, které

plní a překračují plán,
4. prováděny nutné opravy v plánu,
5.' shrnována opatření pro plány příštích plánova-

cích období.

Souběžně s budováním organisace a techniky plánování
je třeba budovat organisaci a techniku kontroly, pod-
nikovou statistiku. Souběžně s denním rozpisem plánu
je třeba zajistit denní kontrolu plánu.

Pro další rozvoj zeměměřietví je nutné sledovat
rycwý vývoj plánování, zajistit soustavné přejímání
sovětských zkušeností a použít všech poznatkůdosud
získaných při plánování zeměměřických prací. Je třeba,
aby i práce zeměměřičů byla na základě plánu řízena
opravdu novým způsobem, nikoli "povšechně", nikoli
"ze vzduchu", ale konkretně, věcně. Takové řízení
žádal od vedoucích hcspodářských pracovníků s. Stalin
v roce 1931, takové řízení dává přeWed o plnění plánu,
dává možnost disponovat lidmi a stroji, dává záruku
včasného a přesného splnění úkolů,' dává možnost
snižovat výrobní náklady a zvyšovat produktivitu práce.
Dává nejen možnost, ale i záruku toho, žé'českoslovenští
zeměměřiči pomohou plnit pětiletý plán, naši cestu
k socialismu, že českoslovenští zeměměřiči stojí v pevné
řadě s bojovníky za mír.
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Zlepšovací návrhy, problémy, stanoviska
526.98: 526.875.2

Interpolační trojúhelník

Značný rozvoj výškopisů vyvolal potřebu různých po-
můcek pro konstrukci vrstevnic. Předložený zlepšovací návrh
zdá se být úspěšným, protože je konstrukčně jednoduchý,
levný, lze ho vyrobit i adaptací běžných trojúhelníků.
Protože jeho použití je jednoduché, domníváme se, že
dojde všeobecného uznání a rozšíření.
. Zvýšené požadavky výškopisného měření a vyhotovení

výškopisných plánů nutí zeměměřiče nejen k většímu
výkonu, nýbrž i ke zvýšení kvality prací.

Tak jako v jiných úsecích prací, tak i u výškopisu
musíme hledati nové pracovní methody a pomůcky,
které by naši práci zjednodušily, zpřesnily a urychlily.
Interpolace zaměřených výškových bodů za účelem

konstrukce vrstevnic, zvláště ve velkém měřítku CI : 1000,
I : 500), působí potíže ve vyhledávání mětrových hodnot
(případně 50 cm hodnot) vrstevnic mezi zaměřenými
a vynesenými výškovými body.
Mnozí technici vyrobili si různé pomůcky pro inter-

polaci vrstevnic, avšak většina používá měřítka a troj-
úhelníku, anebo dvou trojúhelníků, ? nichž jeden jest
opatřen dělením.

Tento známý běžný způsob interpolace přece jen
zdržuje.
Pokusil jsem se nahraditi tyto dva trojúhelníky nebo

měřítko a trojúhelník, případně i transportér, jednou
pomůckou, t. j. "interpolačním trojúhelníkem".
Principem tohoto interpolačního trojúhelníku jsou

nitě (žíně nebo struny), známé z nitkového planimetru.
Uspořádání nití v rovnoběžkách po 2 mm umožňuje

nám rozdělení výškového rozdílu dvou bodů v poměru
k jejich vzájemné vzdálenosti na potřebný počet dílků
tak, abychom mohli určiti metrové vrstevnice, které
probíhají mezi danými dvěma body.
~ Vlastní praxe záleží v tom, že podle vzdálenosti a
výškového rozdílu interpolovaných bodů považujeme
mezery mezi nitěmi za úsečky po 10, 20, 25 nebo 50 cm,
nebo po I m.
V příkladu na obrázku jsou uvažovány dílky po 20 cm.
Interpolační trojúhelník jest doplněn měřítkem 1 : 1000

a 1 : 2880 (eventuelně jiným) a gradovým neb stupňovým
dělením, takže jest možno jím vynášeti podrobné body
•tachymetrické, a to podle potřeby ve dvou poměrech.

Doporučuje se vyrobiti trojúhelník ze stálého materiálu
"plexiskla". Celuloid se nedoporučuje, protože se sráží.
Domnívám se, že trojúhelník bude vzhledem ke své

jednoduchosti vítanou pomůckou všem technikům,
kteří pracují na výškopisných pracích.

526.98: 526.875.2

Zlepšovací návrh na zhotovení pomůcky pro
sestrojování vrstevnicových plánů.

Ministerstvo stavebního průmyslu uvědomilo odd.
XI/5 KNV v Brně o návrhu Dr Pokorného na sestrojení
pomůcky pro interpolaci výškových rozdílů pro zobra-
zování vrstevnic pomocí sítě rovnoběžných nití a vy-
zvalo k příležitostnému pokusu o zhotovení této po-
můcky.
Zabýval jsem se tímto pokusem a při praktickém pro-

vádění jsem zjistil, že síť nití není vhodná, protože nitě
(nebo žíně) podléhají vlivu vlhkosti a teploty vzduchu a
povolují. Kromě toho při používání (vyznačování rysek
průseků s úsečkou) se prohýbají, čímž úseky na spojnici
výškových bodů jsou nepřesné.
Při tomto pokusu mi napadlo nahradit síť nití hranami

výřezů v průhledném celuloidu. Zhotovil jsem si pří-
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slušnou pomůcku pro použití hlavně v měřítku 1 : 1000
a její vyobrazení předkládám zeměměřičům a· technikům
vyhodnocujícím výškopisná měření k posouzení a vy-
užití.

Nejvhodnější by byla pomůcka, u niž by se daly
intervaly pomocných přímek měnit podle svažitosti teré-
nu, což je však pr~ktícky dosti těžko proveditelné (snad
by se to dalo vyřešit rámečkem kloubovitě spojeným,
v němž by byla soustava pevných nití neb drátků, ne-
podléhajících vlivu vlhkosti a teploty vzduchu, který by
bylo možno podle potřeby měnit z obdélníku v kosodél-
ník, čímž by se měnily i intervaly nití).
U navrhované pomůcky z celuloidu lze však různým

očíslováním získati několik soustav přímek o různých
intervalech pro různou svažitost terénu. Tak očíslováni I
(viz obrázek) dává soustavu přímek o výškových interva-
lech 1 m = 10 mm pro málo skloněný terén stoupající
i klesající. Očíslování II poskytuje soustavu přímek
o výškových intervalech 1 m = 4 mm pro svažitější terén
stoupající i klesající. Očíslování III pro velmi svažitý
terén dává soustavu přímek o výškovém intervalu
1 m = 2 mm opět pro terén stoupající i klesající.
Toto očíslování lze provésti buď přímo na celuloidu,

aneb snadněji na papíře nalepeném na celuloidu.
Rozměry, interval sítě přímek a očíslování byly voleny

hlavně pro měřítko 1 : 1000, pomůcky lze však použít
i pro jiná měřítka kolem 1 : 1000.
Použití pomůcky je dostatečně zřejmé z obrázku.
Srovnávacím pokusem byla zjištěna při použití shora

uvedené pomůcky časová úspora o 1/3 oproti dosavadní-
mu oblíbenému způsobu interpolace vrstevnic pomocí
papírového měřítka a dvou trojúhelníků. Ing. Sommer.

526.98 :[526.89+ 526.961]

Využiti pravoúhlého koordinátografu při vynášeni
sekčnich rámů mapových listů racionálnějším

pracovním postupem

Dosavadní postúp při vynášení sekčních rámu mapo-
vých listů pravoúhlým koordinátografem byl ten, že
souřadnice sekčního rámu byly vynášeny od nultého
bodu, na který byly souřadnice redukovány, t. j. od
severovýchodního rohu. .
Při vynášení sekčního rámu ve směru přibývám sou-

řadnic musí zaměstnanec, který nastavuje hodnoty na
pevném rameni Y ustanovením pojízdného ramene X,

vždy čekat několik vteřin, než zaměstnanec, který na-
stavuje hodnoty na pojízdném rameni X, vypíchne a
popíše vynesený bod.
Při novém, obráceném postupu, naznačeném na obr.,

může zaměstnanec okamžitě po vypíchnutí odsunout
lamelu X směrem "ubývání souř:1dnic y a nastavit hod-
notu y na další bod· rámu, zatím co druhý zaměstnanec
označuje a popisuje právě vynesený bod, aniž by mu
rameno X, resp mikroskop na něm upevněný překážel.
Po označení a popsání vyneseného bodu může ihned
vypíchnout hodnotu x dalšího bodu. Tento způsob
vynášení rámu je výhodnější také po té stránce, že
umožňuje kontrolu nejen bodů již vynesených, nýbrž
kontrolou koncových bodů vylučuje i eventuelní možnost
posunu mapového listu nebo pásového měřítka.
Uvedeného postupu lze použíti též při vynášení polyg.

a . měřických bodů. Zásadu vynášení bodů ve směru
ubývání souřadnic Y (od západu k východu) nutno
ovšem míti na zřet~li již při předpisu.
Denní norma pro vynášení bodů na pravoúhlém

koordinatografu je stanovena 200 bodů pro 2 zaměstnance.
Popsaným způsobem lze vynésti asi 250 bodů denně,

t. j. o 25% více. .
Ing. Dr V. RoUn a V. Jiřina - KNV v Českých Budějovicích.

Nouze naučila Dalibora
aneb nové složeni polního pracovního· oddílu.

Při podrobném měření methodou polygonovou tvoří
zpravidla polní pracovní oddíl vedle vedoucího zapra-
covaného měřického úředníka čtyři až pět pomocných
technických sil (dělníků, figurantů a pod.). Služební řád
sice omezuje najímání figurantů rámcově na počet ne-
zbytně nutný, ale počet čtyř figurantů jest podle § 25
docela přiměřený a můžeme říci, že v praxi byl spíše
minimální. Organisace práce v polním pracovním oddíle
pak byla zpravidla taková: Měřický úředník vedl měření
a kreslil polní náčrt, dva figuranti figurovali každý
na jednom konci měřického pásma opírajíce se o dřevěné
napínací tyče, jeden pomocník byl "kolmičkářem" a další
dva měřili příručním pásmem délky kolmic a oměrné
míry.
Jednotvárná činnost figurantů u napínacích tyčí je

často svedla k lelkování, jindy zase po únavě k této
práci sedali a museli tak býti předmětem stálé pozornosti
vedoucího měřiče, neboť na správném držení hlavního
pásma závisel konec konců výsledek celého měření .

. Ctyři - pět figurantů pro měřický oddíl nebylo v době
vzniku polygonové instrukce v r. 1887 problémem. Po-
měry se v tomto ohledu neměnily ani po první světové
válce. První republika přímo oplývala nadbytkem ne-
zaměstnaných v každém městě i na každé vesnici. Při-
šli-li do obce zeměměřiči, tak buď si u radnice vzali
potřebný počet figurantů nebo na vybubnování se do-
stavilo dosti lidí na výběr nebo na střídání. Každé
měření na obci bylo pro nezaměstnané vítanou příleži-
tostí alespoň k přechodnému zaměstnání.
Poměry se změnily dokonale po okupaci. Již naše

dvouletka kladla zvýšené požadavky zaměstnanosti, která
se stupňuje od počátku pětiletky do dnešního dne tak,
že zápasíme o každého figuranta. Studenti, zejména od-
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borných škol příbuzných povolání, zachraňují situa'Ci
o prázdninách. Malý spoleh je na důchodce, poněvadž
ti počítají tak, aby je příjem ze zaměsthání nezkrátil na
důchodu. Záp~síme s těžkým nedostatkem pracovních
sil, který se zdá býti v našem zřízení trvalým zjevem.
A tak jak jsme měli v dobách nedávno minulých stálý
nadbytek, tak máme nyní již katastrofální ne-
dostatek pomocných kádrů.
Mnozí z nás již nastoupili cestu svépomoci. Při ome-

zeném počtu figurantů v polním pracovním oddíle byly
měřeny jak měřické přímky, tak délky kolmic a oměrné
příručním pásmem. To se dalo ovšem provádět jen za
nepřítomnosti dozorčího orgánu. Jednotlivé úkony na
měřické přímce byly rozděleny. S jedním neb dvěma
figuranty byly vytyčeny paty kolmic a označeny měřický-
mi hřeby. Pak byly změřeny příručním pásmem zvlášť
úsečky (paty kolmic) a zvlášť pořadnice (délky kolmic)
a oměrné. Soudruh B. Pták ve svém zlepšovacímnámětu
Geoplanu vypracoval a dále zjednodušil tuto methodu
vtipným návrhem úpravy měřických hřebíků, jímž

Obr. 1. V rovném terénu upevní se pásmo skobami přímo na zemi
na obou koncích.

umožnil jednak náhradu dalšího figuranta napínacím
hřebem na počátku pásma, jednak praktické a výstižné
označení pat kolmic, aby při kons.trukci polních náčrtů
nemohly vzniknout omyly. Zdálo by se, že je 'to již
konečné řešení, které jen potřebuje pro použití příruč-
ního pásma (na vidlici) místo hlavního pásma (na kruhu)
schválení dozorčích orgánů.
S nepopsatelnými potížemi, způsobenými neustálým

nedostatkem figurantů bojovaly již letos všechny mě-
řické skupiny. Zvláště po skončení prázdnin a odchodu
studentů do škol. Potíže byly překonávány podle míst-
ních poměrů různě. Některé 1l1ěřickéskupiny po prázdni-
nách nehospodárně přetvořily měřické oddíly z mě-
řických techniků a inženýrů, jen aby práci dokončily
a tak splnily plánovaný úkol.
Před problém redukce počtu členů měříckého oddílu

byl stejně jako mnoho jiných postaven i soudruh Ing.
František J ánský z Chebu při novém měření v Sokolově
a řešil jej po svém, odchylně od ostatních, při zachování
dosavadního měřického postupu:. úsečky hlavním pás-
mem - těžkým a pořadnice příručním pásmem -
lehkým, takže příslušný dozorčí orgán (v konkretním
případě s. Ing. Křelina z KNV v Karlových Varech),
nejen že nemohl míti ani formálních a věcných námitek,
ale nad to podal o postupu Ing. Jánského doporučující
posudek.
Soudruh Ing. Jánský nahradil prostě oba figuranty

na koncích hlavního pásma figuramimrtvými. Svépomocí
a za přispění ochotných rukou dělníků různých podniků
nahradil dřevěné napínací tyče železnými trubkami opa-
třenými několika otvory pro závlačky, aby byla možnost
upevnění v různých výškách za účelem vodorovné polohy
pásma ve svahu nebo nad terénními překážkami. Napí-
nací tyče jsou drženy ocelovým lankem upevněným
v zemi železnýmihřeby. Správné vypnutí pásma se
provede dvojstranným šroubem upevněným na lanku,

Obr. 2. V terénu svažitém upevní se pásmo na jednom konci skobou
při zemi, druhý konec se zvedne na tyči do polohy vodorovné.

I

//;
Obr: 3:Překážka uprostřed délky pásma se překoná tím, že se pás-

mo upevní na obou koncích na tyčích ve zvýšené poloze.

Obr. 4. Pásmo se zařadí do měřické přímky nakloněním napínací
tyče. Nakloněná tyč nepřekáží měřiči pří vytyčování kolmice a sou-

časném zařazování do přímky.

přesné zařazení do měřícké přímky prostým nakloněním
napínací tyče.
Soudruh Ing. Jánský předložil svoji organisaci mě-

řického pracovního oddílu s příslušným pracovním po-
stupem a použitou aparaturou jako zlepšovací návrh
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ústředí Geoplanu. Příslušná komise pro posouzení zlep-
šovacích návrhů prostudovala předložený materiál a
z technícké zprávy, popisu a přiložených náčrtů hodno-
tila návrh kladně, vyžádala si však předvedení návrhu
při měřickém výkonu vlastním. Provedená zkouška pře-
konala veškerá očekávání. Použiti aparatury předvedl
Ing. Jánský se svou manželkou jako figurantem v rovin-
ném i svahovitém terénu, v poli i na dlažbě, s pásmem
dvacetimetrovým i padesátimetrovým. Překvapila nejen
rychlost a pohotovost zařízení, ale také jeho jednoduchost
v použití. Aparaturou se celkem nezvětšuje nepřiměřeně
inventář měřického pracovního oddílu. Železné trubky
jsou místo dřevěných napínacích tyčí, přibudou jen dvě
lanka a několik· skob. Překvapila pak zvláště stabilita
hlavního pásma v měřické přímce, ve vodorovné poloze
a v přiložení začátku, kterou není s to dodržeti žádná
dvojice figurantů. Vložením jednoduchého dynamo-
metru mezi konec pásma a napínací tyč bude methoda
vystupňována k nejvyšší technícké dokonalosti.
Přestavba pásma na další úsek jest spojena s tak malou

ztrátou času, že neznamená při měřickém postupu žádné
zdržení (vedoucí měřický úředník přenese současně mě-
řický stolek a snad ještě spojí v situaci několik bodů
hranice).
Pořízení aparatury je spojeno s nepatrnými požadavky

na materiál a s nepatrnými pořizovacími náklady.
Úspora dvou pomocníků v každém pracovním oddíle
je evidentní. Při dřívějším obsazení měřického oddílu
pěti pomocníky je to úspora 40%, při čtyřčlenné četě
50% nákladů na figuranty. Při půlroční měřické sezóně,
150 pracovních oddílech.a dvanáctikorunové hodinové
mzdě representuje úspora téměř čtyři a půl milionu Kčs.
Nouze (o nezaměstnané) nás učí takto šetřit! .
Amatérsky vyrobená aparatura byla zkoušena ve stu-

dijní skupině Geoplanu, podrobná konstrukce bude za-
dána některému našemu národnímu podniku výrobnímu.
Na počátku měřické sezóny budou jí vybaveny četné
měřické pracovní oddíly, aby ji dále zkoušely, případně
zdokonalovaly. Ing. Ant. Prokeš

Za sanaci některých listů starých katastrálních
map.

Za přípravných prací pro vydání nové Státní mapy
1:5000 - odvozené naskytla se pracovníkům příleži-
tost, aby si povšimli, že mezi platnými katastrálními ma-
pami vzešlými z původního zaměření měřickým stolem,
se vyskytuje stále ještě značné množství mapových listů,
které byly za svého "života" jen jednou reprodukovány
a to někdy i před více než 70 léty (tak na př. jsou vše-
chny mapové listy k. ú. Heřmánkovice na Broumovsku
z roku 1877). Některé z takových listů jsou dosud za-
chovalé, třebaže jejich papír je už vetchý, přeschlý,
snadno se láme a potom trhá. Jiné listy z tohoto druhu
map jsou však už tak poškozené, že je důvodnou obava,
že poškození dosáhne vbrzku takového stupně, kdy kresba
ztratí přesnost požadovanou od'podrobné mapy a zrepro-
.dukování listu pro katastrální účely nebude už možné.
Na takovéto listy chci v této úvaze upozorníti a při té

příležitosti současně shrnouti řadu zkušeností týkajících
se obnovování katastrálních map reprodukcí - i když
tyto zkušenosti nebudou snad docela nové. Jsem pře-
svědčen, že i takováto neučená pojednání mají svůj

význam v odborném tisku, neboť tu jde o veřejné mapo-
vání, tedy o otázku národohospodářsky a tím i politicky
níkoli podřadnou.
Nyní tedy nejprve k těm přestárlým mapovým listům

katastrálních map.
Zdá se skoro neuvěřitelným, že by takoví katastrální

veteráni se mohli mezi platnými mapovými listy vyskyto-
vati ještě i nyní. Vždyť v roce 1931 byl vydán Návod
VIII, který se stará o to, aby k reprodukci katastrálních
map docházelo vždy v pravý čas.
Podle této instrukce je třeba třiditi listy kat. map do

skupin I, II, III, přičemž skupinou I. je ona, do níž
patří mapy, jež potřebují reprodukce nejnaléhavěji. Měly
tedy býti zařazeny" ... do I. skupiny všechny katastrální
mapy (jejich jednotlivé listy), které jsou tak opotřebo-
vány (roztrhány, podlepeny, zvlněny, děravy, zlámány
nebo pošpiněny), že jich již vůbec nelze dále vésti v sou-
hlasu se skutečností a s přesností udanou v návodech
pro vykonávání katastrálních měřických prací, a dále ka-
tastrální mapy, které vykazují tolik změn, že v ních
není možno vykonati nové zákresy bez újmy na přehled-
nosti a přesnosti při výhradném použití rumělky ... " .
(Návod VIII. jak vykonávati práce pro obnovení ka-
tastrálních map reprodukcí... vydaný Minísterstvem
financí v r. 1931, § 1.)
Můžeme s úplnou skoro jistotou předpokládati, že

k předepsanému roztřídění map podle naléhavosti potře-
by nové reprodukce se strany výkonných katastrálních
orgánů svého času skutečně došlo. Stejně jsme přesvěd-
čení, že těmito orgány byly vykonány také i všechny
další podněty potřebné k tomu, aby skutečně došlo
k obnovení oněch mapových listů, které toho .nejvíce
potřebují (jako: každoroční doplňování Přehledů o stavu
katastrálních map, dále předkládání Výkazů těch listů,
které by měly býti v příštím roce obnoveny reprodukcí
atd.). Jestliže však ještě po dvacetileté účinnosti zmíně-
ného návodu musíme přiznati, že se ještě vyskytují -
a to níkoli ojediněle -- v platných katastrálních mapách
přestárlé a už kdysi dávno poškozené mapové listy,
nutí nás to k tomu, abychom pátrali po příčinách tohoto
stavu a řekli si, že v obnovovacím řízení došlo k nějaké
poruše. Jde o to poruchu napraviti.
Myslím, že při pátrání po příčinách poruchy nám bude

nápomocno znění § 4 návodu. a že sl'<nakonec ukáže,
že valnou část viny na daném stavu nesou politické
události z dob těsně před druhou světovou válkou a za ní.
Abychom své tvrzení podepřeli, připomeňme si § 4
návodu, v němž se·předpisuje, že o tom, které mapové
listy mají býti v tom kterém roce reprodukovány, rozho-
duje komise a že ta komise j~vázána určítými omezeními,
z nichž hlavní je asi to, které je uvedeno v odstavci (14)
tohoto paragrafu a které zní: "V září opět podrobně pro-
zkoumá komise celkový návrh na reprodukci katastrál-
ních map pro příští rok a určí pro celou zemi další
katastrální mapy (jejich jednotlivé listy), jež je nutně
třeba ještě v příštím roce reprodukovati. Při tom při-'
hlíží jednak k přídělu bodů, jehož se příslušné zemi
každého roku dostane minísterstvem financí jako podílu
na celkovém reprodukčním úkolu reprodukčního ústavu
a který nesmí býti, až na odůvodněné výjimky, pod-
statně překročen ... "
Příděl nesmí tedy býti podstatně překročen! Pocho-

pitelně. Protože reprodukční ústav má jen určité, ome-
zené, svým plánem předpokládané výrobní možnosti.
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Tyto možnosti byly ovšem stanoveny pro normální časy.
Ale došlo k událostem, které měly za následek, že repro-
dukční ústav jednak nemohl svůj mírový plán uskutečnit
a potom nezbylo zmíněné komisi, než měřit stupeň
naléhavosti reproduKce docela jinými měřítky, než s jaký-
mi počítal reprodu.~ční návod.

Plán, podle kterého měla býti zabezpečena postupná
obnova přestárlých mapových listů, musil ustoupit jiným
disposicím. Nejrušivějším zásahem byla tu okupace,
zřízení protektorátu, oddělení pohraničních krajů od
republiky a s tím spojené odevzdávání příslušných map
okupantům. Tato okolnost měla za následek, že se úkol
reprodukčního ústavu zvětšil o naléhavě potřebnou re-
produkci oněch mapových listů, jichž kresbu protínala
nově, násilně utvořená protektorátní hranice. Tyto listy
byly totiž nyní potřebny aspoI1 ve dvou exemplářích.

A teď, dříve než budu formulovati návrhy, přejdu
k druhé hlavní položce svého pojednání, totiž k listům
silně poškozeným. - Nejvíce poškozených map se najde
v nynějších našich pohraničních obdch. Příčinou toho
jistě je v prvé řadě několikeré odevzdávání katastrálních
operátů z důvodů změny státních hraníc a s tímto ode-
vzdáváním souvisící balení a transportování map.
Svojí hřivnou k jejich poškození přispěla pravděpodobně
také okolnost, že v pohnutých válečných dobách dostaly
se mapy pravděpodobně mnohdy také do rukou lidí,
kteří si nebyli vědomi toho, že mají co činiti s unikáty,
které není lze jen tak snadno nahraditi. - Ať je tomu
konečně jakkoli jest jisto, že vedle map vetchých svým
stářím má pozemkový katastr také mnoho map sice
mladších, ale značně poškozených. -

Listy obou druhů bude třeba brzy nahraditi, nebo ně-
které z poškozených aspoň urychleně opraviti. A po-
něVadž je pochopitelné, že všechno najednou se udělati
nemůže, bude třeba učiniti jednak opatření radikální,
t. j. některé listy co nejdříve zreprodukovati a dále
opatření přechodné (které, osvědčí-li se, mohlo by se
státi i '0patřením stálým), t. j. listy knihařsky opraviti.
Přestárlé a současně poškozené listy bude asi těžko
sanovati jinak než novou reprodukcí, neboť jejich papír
je přeschlý a zpuchřelý a láme se i v ruce opatrné.
Zvláště vetchými jsou mapové listy vytištěné asi do
roku 1880lna papíru málo kvalitním (jen tak mimo-
chodem budiž poznamenáno, že v tutéž dobu tištěné
mapy slovenských obcí byly vyhotoveny na materiálu
velmi kvalitním). Okraje oněch mapových listů bývají
mnohdy přehnuté, na lomu i jinde potrhané tak, že
trhliriy sahají až do kresby uvnitř sekč11Íhorámce. Byly-li
takové listy někdy - později - opravovány lemovacími
páskami s vložkou režné nitě, je nynější jejich devastace
. spíše horší než lepší, než je u listů vůbec neopravovaných.

Nic netrvá věčně. Nemohou věčně vytrvati ani listy
katastrálních map. Ale jejich život může býti hodně pro-
dloužen, když budou přísněji dodržována určitá pra-
.vidla opatrného s nimi z~cházení. Nejsou. nová, ale
upadají časem v zapomenutí. Neuškodí, připomene-
me-li si je znovu. .

Prvním z těch pravidel je asi ono, že mapy musí býti
uloženy ye vhodných skříních, které by nebyly pře-
cpány a v bezvadných obalech. Druhým pravidlem
by mělo býti, že se nad otevřenou mapou nesmí ani
kouřit, ani jíst, ani šermovat zmoklým rukávem. A třetím,
že se pro informace stranám nemá používati katastrální

rr ap] vlastní, nýbrž nanejvýše příruční katastrální mapy.
Zdálo by se, že to, co tu bylo řečeno, je nošením dříví
do lesa. Buďme však upřímní a uvědomme si skutečnost,
kolik ještě používatelů map nad nimi kouří, nebo kolik
jich dá mapu se stolu, když na něm svačí. ,:- Vraťme se
však k vlastnímu thematu. -- K řešení situace dopo:-
rucuji, aby byla učiněna tato opatření v době pokud
možno nejkratší, rozhodně však dříve, než dojde k syste-
misaci Popisných map (Sb. z. 93/1950, § § 47-49):

1. Aby byly hned, od základu přezkoušeny zápisy
v Přehledech o stavu katastrálních map podle skutečného
stavu mapových listů.
2. Aby byla na podkladě této mimořádné přehlídky

podána povolanému místu zpráva otoni~ které listy byly
nyní oklasifikovány římskou jedničkou.
3. Aby z těchto hlášení byly' vyvoděny příslušné zá-

věry pokud jde o reprodukci přestárlých mapových
listů.
4. Aby byly poškozené listy, které nebude lze brzo

reprodukovati zachráněny před dalším chátráním odbor-
nou knihařskou opravou, vykonanou pod dohledem
zeměmčřického odborníka ve zvláštní, k tomu zařízené
dílně. -- Poněvadž by se mohlo státi, že bude poukazo-
váno na možnOSt, aby si každý úřad, který toho potře-
buje, opravil svoje mapy sám, ,vlastními prostředky,
poznamenávám k věci hned předem toto: K takové
opravě, má-li býti skutečně pronikavou, je zapotřebí
nejen theoretických a praktických znalostí o výrobě map,
nýbrž i zkušeností s knihařským materiálem, potom
materiálu samotného a mimo to· určitého dílenského
zařízení (lisu).
5. Oprava by měla býti vykonávána jednotně a stej-

ným materiálem. Venkovské 'úřady nejsou pro takovou
práci obyčejně vyzbrojeny ani materiálově, ani zařízením
a mnohdy ani dostatečnými zkušenostmi. Proto by se
doporučovalo, aby opravy prováděla odborná dílna, při
některém ústředí. Nejlépe by bylo;' kdyby taková dílna
byla zřízena v reprodukčním ústavě samotném, který
pro to už má nejvíce předpokladů.
Naše katastrální mapy nové i staré representují obrov-

ský kapitál pro státní správu a hospodářský život; kapitál,
jehož cena by se ukázala nejvíce tehdy, kdyby tohoto
kapitálu nebylo. Bude-li pohotovosti map věnována ná-
ležitá péče, přijde jistě k dobru veřejným zájmům
zvláště nyní, v době plánovaného hospodaření.

Výšeuvedenými řádky jsem chtěl upozorniti na to,
že by se mohlo stát, že by po nějakém čase se některé
listy starých map nedožily v náležitém "zdraví" své
obnovy (leden 1952).

Vahami při ~ýpočtu ploch objezdnými
plochoměry

se obírá v časopise Z. f. V. St. (Čís.4/1951)K. Gerke.
V 'tabulkách ke článku pfipojenýchpoukazůje na přes.-
nost výsledltó tohoto způsobu výpočtu ploch a resumuje,
že: z ·této tabulky vyplývá - jestliže jsme vyrovnali
součet dílčích plošných výpočtó pravděpodobně jen
s náhodnými chybami na výměru celkové plochy, kterou
považujeme za správnou '- větAi přesnost dilčlch vý-
počtů. Ry-
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Literární hlídka
••

526.91:681.2 KeprtE.
Konstrukce geodetických strojů. 346 str., 361 obr.,

20 tab., lit. 18, 1951, Brno, Donátův fond Č, sp. 210.
Pokládám za nutné uvésti především dva výňatky z úvodu

autora ke knize, které její poslání jednoznačně vystihují.
"Úkolem těchto přednášek není utvořiti z posluchačů geo-

desie konstruktéry, nýbrž naučiti je základům konstruktivního
kreslení potud, aby mohli snadno čísti výkresy, znázorňující
optkké a jemnomechanické celky, nebo jejich části a dále, aby
samí dovedli nakresliti jednoduché sestavy. Vlastním cílem
těchto přednášek je seznámiti posluchače hlavně s funkční
stránkou geodetických strojů a s různými způsoby opticko-
mechanickými, kterými lze v konstrukci tyto jednotlivé funkce
realisovati, aby inženýr-geometr se vyznal ve svém stroji
alespoň natolik, aby mohl sám stroj správně rektifikovati,
případně ddstrattiti menší závady, které se během času u každého
stroje vyskytnou."

"Konstruktér-mechanik nezná měřicích method a naopak,
inženýr-geometr se nevyzná v konstrukci. Inženýr-geometr,
ovládající alespoň částečně principy konstrukce, může velmi
přispět ke zdokonalení geodetických strojů ... " .

Kniha se skládá z 21 odstavce.
V krátkém odstavci 1 jsou uvedeny základni úmluvy geo-

metrické optiky.
Odstavec 2 podává přehled vztahů a vzorců dioptrických.
Odstavec 3 popisuje na 22 stranách s potřebnou zevrubnosti

všechny typy jednoduchých i složených hranol~ a udává výrobní
tolerance úhlové a tolerance na pyramidálnost.

Odstavec 4 si všímá čoček po stránce konstrukční, hlavně
pokud se týká jejich tolerování a tmelení.

Odstavec 5 se stručně zmiňuje o optických zrcadlech.
Odstavec 6 pojednává o záměrných ploténkách.
Odstavec 7 rekapituluje známé vztahy o lupě.
Odstavec 8 shrnuje známé vlastnosti mikroskopů.
Odstavec 9 ukazuje na hvězdářském dalekohledu Keplerově

typické vlastnosti dalekohledů: zvětšení, zorné pole, světelnost
a rozlišovací schopnost ..

Odstavec 10 je věnován popisu stavby a fU9kcemechanických
•• částí geodetických strojů (28 stran).

Odstavec 11 popisuje druhy libel, jejich uložení a připojení
ke strojům.

Odstavec 12 se zabývá obšírně (58 stran) odčítacími po-
můckami dělených kruhů a popisem dělicích strojů. Optické
mikrometry moderních optických theodolitů jsou zevrubně
popsány.

Odstavec 13pojednává na 30 stranách o úhloměrných strojích
(o optických theodolitech s optickými mikrometry pojednává
předchozí odstavec). Jsou zde popsány také některé theodolity
sovětské.

V odstavci 14 jsou popsány systematické chyby strojové,
objevující se při měření úhlů.

Odstavec 15 je věnován popisu hlavních typů oktantu, který
má velký význam v navigaci a v avígaci. •

Odstavec 16 pojednává na 53 stranách o dálkoměrech. Jsou
zde podrobně popsány všechny známé typy dálkoměrů a
telemetrů, je tu rozvedena theorie Wildova dalekohledu s vnitř-
ním zaostřováním a jsou zde uvedeny výhody, nevýhody a
přesnost jednotlivých dálkoměrů.

V odstavci 17 jsou popsány známé typy tachymetrů nitko-
vých, diagramových, prav~tkových, dvojobrazových.

Odstavec 18pojednává o záměrných pravítkách.
Odstavec 19 se zabývá konstrukcí nivelačních strojů.
Odstavec 20 popisuje konstrukci polárních planirnetrů.
Odstavec 21 'je věnován popisu počítacích strojů.
Autorem tohoto spisu, prvého svého druhu v ČSR, je

známý vědecký pracovník a vedoucí optické konstrukce Meopty,
n. p. v Přerově, Dr Keprt, který se soustavně zabývá také
geodetickou konstrukcí, zejména stavbou a rektifikací fotogra-
metrických strojů. Má značné pedagogické zkušenosti jako
bývalý asistent prof. Macků (experimentální fysika) na Masary-

kově universitě v Brně. V optickém průmyslu pracuje již od
roku 1938. Od roku 1945 je honorovaným docentem pro obor
konstrukce a rektifikace ~eodetických. strojů na brněnské tech-
nice. Dr Keprt se opírá ve svém spise vedle svých vlastních
zkušeností zejména o sovětské autory a jejich nejnovější práce.

Doporučujeme vřele celé zeměměřické veřejnosti tento u nás
původní spis. Přispěje (i když je určen především studujícím
zeměměřického inženýrství) velmi podstatně k zlepšení naší
práce a ušetří nám mnohé potíže, omyly a peníze a umožní nám
eventuálně zasahovati aktivně do geodetické konstrukce. Každé
malé zlepšení dosavadních přístrojů a jejich prvků je příspěv-
kem, který racionalisuje nejen konstrukci, ale také práci všech,
kdož těchto výrobků užívají. Je naším velkým úkolem zvláště
v dnešních dobách zostřované blokády se strany kapitalistických
států, abychom sledovali linii co největší soběstačnosti v rámci
našeho státu, eventuálně v rámci bloku lidově demokratických
států a SSSR. .

Geodetické přístroje všech typů jsou drahé výrobky. Stu-
dium uvedeného spisu má přispěti mimo uvedené také k tomu,
abychom ušetřili naší vlasti na tomto poli mnoho cenných devis
tím, že budeme s geodetickými přístroji odborně zacházet, o ně
pečovat a potřebné opravy prováděti pokud možno sami.
Nevyskytnou se pak snad již ty případy, kdy do opravy jsou
posilány přístroje, u kterých na př. je zapotřebí otočit jen
rektifikačním šroubkem libely nebo uvolnit pružné péro
v pouzdře jemné ustanovky. Odstraníme také mnohé mrzutosti,
kdy odborný závod nám vrací přístroje, poslané k opravě,
téměř v tOrI}stavu, v jakém mu byly zaslány (účet je ovšem
přiložen).

Spis byl psán pro potřeby brněnské techniky. Byl psán za
vypjatého úsilí autora. Přesto najdeme celkem málo stop
chvatu. .

Každý pokrokový zeměměřič bude míti z recensovaného
spisu radost. Chrastil.

Kartografické zobrazování. 240 str., 88 obr. v textu
+ 39 obr. na 4 příl., lit. 64, cena Kčs 112,-, 1952, Praha,
Státní pedagogické nakladatelství v Praze.

Publikace vydaná jako učební text českého vysokého učení
technického v Praze je druhým přepracovaným vydáním
přednášek prof. Fialy; první vydání vyšlo v Praze v r. 1935
a je dobře známo všem posluchačům zeměměřického inženýrství
i výkonným kartografům jako jediné české dílo podávající
soustavně matematickou podstatu kartografického zobrazování.
Doplňovalo je několik kapitol z učebnice téhož autora "Geode-
tické počtářství, III. běh" (Praha 1938) obsahujících aplikací
kartografických zobrazení pro mapy velkého měřítka a pro
řešení geodetických úloh (na př. triangulaci) na konformní
kouli a v rovinných souřadnicích.

Obě učebnice byly již několik let zcela rozebrány a naše
technická veřejnost i posluchači zeměměřického inženýrství
v Praze dychtivě očekávali druhé jejich vydání.

V tomto novém vydání spojil prof. Fiala látku obou učebnic
a vytvořil ucelenou učebnici kartografického zobrazení i s prak-
tickými aplikacemi pro mapování ve velkém měřítku a řešení
geodetických a navigačních úloh libovolného rozsahu. O tom
nás přesvědčuje obsah jednotlivých kapitol.

V první kapitole je stručně zopakován skutečný tvar Země
(geoid), uvedeny rozměry tří, pro střední Evropu důležitých
referenčních elipsoidů (BesseIův, Hayfordův a Krasovského)
a přehledně sestaveny základní matematické vztahy a křivky na
kouli a elipsoidu nahrazujících nepravidelný geoid: zeměpisné,
pravoúhlé a šikmé souřadnice, isometrická šířka, poloměry
křivosti, geodetická křivka a loxodroma.

V druhé kapitole jsou zevrubně podány zákony skreslení
délek, ploch, úhlů a geodetické křivosti, ke kterému vždy dojde
při zobrazení jedné plochy na plochu jinak zakřivenou. Zde
volí autor postup, kdy se zákony odvodí theoreticky z obecného
funkčního vztahu mezi souřadnicovými soustavami obou ploch
a pak zjednodušením rovnic dojde i k zákonům skresleni pro
*upinú zobrazeni jednoduše geometricky definovaných.

V kapitole třetí, která je nejrozsáhlejší, jsou popsány podstata,
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vlastnosti a praktické použití jednotlivých druhů zobrazení.
Jejich klasifikace je provedena podle použité zprostředkující
plochy nebo tvaru geografické sítě v mapách a podle zákona
skreslení (z. ekvidistantní, stejnoploché, konformní, vyrov-
návací).

Jako první skupina jsou uvedena všechna důležitá zobrazení
zemského elipsoidu na náhradní kouli. Následují zobrazení
kuželová (včetně jejich použítípro geodesii a Křovákova
šikmého kuželového zobrazení ČSR), zobrazení válcová v poloze
normální, transversální i obecné; obšírně je podána podstata
Gauss-Kriigerova zobrazení. V azimutálních zobrazeních jsou
uvedeny i ty druhy, které obdržíme perspektivním promítáním
(projekce orthografická, stereografická, gnomonická aj.).

Po této skupině geometricky jednoduše definovatelných
zobrazení následují zobrazení odvozená jen cestou matematickou
a zpravidla používaná pro mapy velmi malého měřítka: zobra-
zení nepravá kuželová, válcová a azimutální, mnohokuželová
a polyedrická.

U jednotlivých zobrazení jsou uvedeny tabulky skreslení,
často seřazené pro celou jejich skupinu, aby tak vynikly vlast~
nosti jednotlivých zobrazovacích způsobů. Uvádí se vždy
i aplikace použité v čs. geodesii a topografii.

Ve čtvrté kapitole je shrnuta všeobecná theorie zobrazení
stejnoplochých a konformních včetně kruhového zobrazení
Lagrangeova.
V páté kapitole věnuje autor zaslouženou pozornost obrazu

orthodromy a loxodromy v mapách použivaných pro navigaci;
především je zde probírána mapa gnomonická a Mercatorova.
Pak přechází na obraz krátké geodetické křivky (trigonometrické
strany), jaký se jeví k konformním zobrazení elipsoidu na kouli
a do různé roviny. Zde jsou vyvozovány přesné vzorce pro
průběh zakřiveného obrazu geodetické křivky a pro redukci jeho
směrníku na směrník tětivy v soustavě rovinných souřadnic,
kterou je třeba připojiti k naměřeným směrníkům, aby se daly
použíti pro řešení geodetických úloh (protínání) podle jedno-
duchých vzorců rovinné trigonometrie. Pamatováno je i na
redukci naměřené délky do zobrazovací roviny i redukci údajů
odměřených z mapy na údaje platící na zemském elipsoidu;
to vše i s aplikacemi pro čs. geodesii a topografii.

V poslední kapitole je uveden návod, jaké nejvhodnější
zobrazení jest voliti pro různé účely a pro případy, kdy Země
má býti zobrazena na jediném či dvou listech, pro velké státy,
menší území, pro mapy topografické a letecké. Takto jsou zde
znovu a přehledně uvedena všechna důležitá zobrazení se svými
vlastnostmi. Připojena je neobyčejně zajímavá theorie zobrazení
minimálních deformací souvisící s volbou zobrazení pro menší
území.

Kniha jest. zakončena krátkou historií kartografického
zobrazování od nejstarších dob, bohatým seznamem literatury
české i cizí i 39 obrázky geografické sítě a průběhu orthodromy
i loxodromy v rúzných zobrazeních, sestavených na 4 přílohách.

Autorovi se podařilo podati přehledně matematickou pod-
statu kartografie s aplíkacemi pro praxi, takže dilo přesahuje
obsah pouhé učebnice. Shrnuty jsou nejnově~í výsledky
,světové kartografie a bohatě je čerpáno i ze sovětské literatury.
Jako zkušený pedagog dovedl autor celou látku podati na
poměrně malém počtu stran a s velmi jasným a účelným
methodickým postupem. Jeho napřed obecné a theoretické
vyřešení problému skreslení s následujícími aplikacemi na
jednotlivé případy právě umožnilo malý rozsah a dává dílu
charakter ideální vysokoškolské učebnice bez přílišných ústupků
málo zběhlým v matematice, kteří by snad vítali předběžný
výklad na konkretních jednotlivých případech, ze kterých by se
teprve d~spělo k řešení všeobecnému.

Aplikace theorie pro libovolnou praxi (na př. i pro navigaci)
činí knihu obzvláště cennou. U některých složitějších zobrazení
(Mollweidovo, Eckertovo) by bylo vhodné připojiti tabulku
pro konstrukci geografické sítě.

Nakonec je třeba pochváliti velmi pěkný tisk (nezmenšený)
a obrázky na kvalitním papíře, takže se kniha při formátu A4
lehce. čte. Původně (podle dohody vys. škol technických) měla
tato učebnice vyjíti - jak by také zasluhovala - tiskem a ve
větším nákladu jako společná učebnice a praktická pomůcka
pro všechny čsl. vysoké školy technické a kartografické ústavy.
Bohužel, nebylo možno toto přání nás všech uskutečníti, aniž
by nedošlo ke značnému zdržení vydání této učebnice; doufejme,
te k tomu dojde v době pozdější. Bohm.

526.9 : [624/625 + 628] = 82 Stepanov N. N.
Geodesia v gorodskom strojiteJstve. Tom I. Osnovnyje

geodezičeskije raboty. Priloženije k Tomu I: Vspomagatefny.je
tablicy dlja proizvodstva osnovnych geodezičeskich rabot
v gorodach. Tom II. Detalnyje geodezičeskije raboty v gorc-
dach. - Geodesie v městském stavitelství. Díl I. Základní
geodetická práce. Příloha k I. dílu: pomocné tabulky pro pro-
vádění základních geodetických prací. Díl II: Detailní geode-
tické práce v městech. 535 + 128 + 403 str., 234 + 340 obr.,
1950, Leningrad - Moskva, Izdat. minist. kommunal. choz-
jajstva.
V Z. O. č. 12 z r. 1950 na str. 203 a 204 byla již jednou

uveřejněna recense této publikace. Upozorňujeme znovu na
tuto publikaci, neboť zkušenosti sovětských zeměměřičů v ní
uložené nám mohou velmi prospět při budování popisných
map co podkladů pro socialistickou výstavbu našich měst
a obcí.
Obsáhlá příručka, určená městským zeměměřičům, vy-

čerpává prakticky aplikaci geodesie při výstavbě a rekonstrukci
měst. Předpokládá základní znalosti příslušných oborů geodesie,
které v jednotlivých partiích krátce rekapituluj~ a poté rozvádí
ve zmíněnou aplikaci. Na přípravě díla zúčastnila se celá řada
sovětských odborníků, jejichž jména jsou uvedena v redakční
předmluvě.
Pro rozsáhlost obou <iílů je možno podat jen stručný nástin

uspořádání látky. Každý dil má několik částí, které se dělí na
kapitoly a ty pak na jednotlivé odstavce.
I. díl: Základní geodetické práce.
Redakční předmluva uvádí dílo vytčením úkolů plánování

sídlišť, jak je vytvořil prudký rozvoj po Velké Říjnové socialis-
tické revoluci. Zdůrazněn je význam měřických podkladů
v tomto pracovním oboru, který byl též popudem k vydání
příručky. Plánuje se ještě vydání obdobné rukověti o použití
letecké fotogrametrie.
Po předmluvě následuje několik úvodních odstavců, obsa-

hujících obecné zásady městského vyměřování, jeho stručnou
historii jakož i současný stav, daný instrukcí z r. 1940 s po-
známkami o městské měřické službě.
Příručka pokračuje jednotlivými částmi I. dílu: Triangulace

(úkoly, organisace, rozvrh sítě, zvláštnosti signalisace i stabili-
sace, měřické přístroje, úhlová měření, centrační prvky, měře(lí
základen, vyrovnání sítí, sestaveni výsledků). Polygonování
(úkoly, organisace, měření délek, měření úhlů s připojením
na trig. síť, výpočty a vyrovnání, :thodnocení přesnosti, se-
stavení výsledků, obnovení a zhušťování polyg. sítí). Nivelace
(obecné úvahy, nivelace II. řádu [methody, přístroje, polní
práce], nivelace III. ř., IV. ř., vyrovnání sítí, uspořádání
výsledků).
Pomocné tabulky k I. dílu obsahují celkem 23 tabulek a

nomogramů (redukce délek na horizont, teplotné opravy měř.
pásem a drátů, vyčíslování různých vztahů souvisících s Gauss-
Kriigerovým zobrazením, efemeridy slunce pro r. 1900 atd.).
II. díl: Podrobné geodetické práce v městech.
Jednotlivé části: Podrobné vyměřování (úvod, orientace

městských měření, situační a výškové vyměřování zastavěných
částí, měření nezastavěných území, sadů a parkavých ploch,
evidence změn, evidence a ochrana výsledků práce). Práce
geodeticko-důlní při stavbách podzemní dráhy (úvod, síť na
povrchu, síť pod zemí, výškové měření, práce při stavbě).
Práce při zřizování mostů (vyměřování pro přípravu stavby
a pro projekt, práce při stavbě). Práce pro zřizování městských
elektrických drah (vyměřování po trase, profilování podélné
i příčné, měření pro rúzná zařízení, sestavení techn. zprávy).
Vyměřování podzemních zařízení (obecné znalosti o těchto
zařízeních, kanalisace, drenáže, vodovody, plynovody, tepelné
sítě, telef. a elektrokabelové sítě, zařízení v šachtách, podchody
pod řekou atd., kancelářské práce).
Všechny výklady jsou zaměřeny k praxi a provázeny praktic-

kými příklady, takže zeměměř. inženýr v městských službách
najde zde vždy poučení při svých technických úkolech.
I když příručka je vesměs aplikací znalostí oboru nižší

geodesie - a zde jsou naši inženýři dobře vyzbrojeni učebni-
cemi prof. Ryšavého - nutno ji s radostí uvítat, neboť u nás
se právě nyní rozvíjí územní pláílOvání, které ukládá zeměměři-
čům velké úkoly jak při výstavbě, tak i v pořizování popisných
map měst a obcí. To, že v SSSR byla tato příručka vydána,
zdůrazňuje závažnost úkolů městského vyměřování. Vždyť
i mnozí z nás viděli často závady a ztráty, způsobené nedostateč-
nou a neodbornou péčí, věnovanou městským mapám, zejména
v našich středních a menších městech. Dnes lsoudány před-
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poklady správného vývoje. A k jejich splněni budou zkušeností
sovětských odborníků, shromážděné ve speciální příručce,
výbornou pomůckou, zejména však při sestavováni instrukci
pro měřické práce v obcích a městech. Ing. J. Kovařík

523.89,,1950" BečvářA.
Atlas Coeli Skalnaté Pleso II. Katalog 1950,0. 295 str.,

čet. tab., lit. 15, 1951, Praha, Přírodovědecké vyd.
Právě vydaný katalog představuje seznam objektů zakresle-

ných v Atlase Coeli Skalnaté Pleso I, který vyšel před několika
roky tiskem Státního zeměměřického a kartografického ústavu.
Katalog obsahuje souřadnice a jiné astronomické elementy

pro 6 362 hvězd do 6,25 visuální velikosti, seznam dvojhvězd
a vícenásobných hvězd do 6,75 celkové visuální velikosti,
elementy visuálních dvojhvězd a hvězd spektroskopických,
seznam hvězd proměnných a nov s maximem alespoň 7,75
hvězdné třídy, galaktické hvězdokupy, kulové hvězdokupy,
planetární mlhoviny, jasné difusní mlhoviny a spirální mlho-
viny. Tabulky připojené na koncí atlasu umožňují užívání
katalogu.
I když je katalog určen především k řešení problémů stelární

astronomie nalezne své užiti i v geodetické astronomii při volbě
a vyhledávání vhodných hvězd pro měření zeměpisné šířky
methodou Horrebow- Talcottovou, Sterneckovou a Struveovou
a nahradí v tomto případě Bossův P. G. C. .
Katalog vzbudil velký zájem nejen doma, ale i za hranicemi

a svým zpracovánim i náplní výborně representuje českosloven-
skou astronomii. První náklad je již jak se zdá rozebrán.

Dr Lukeš

625.724 (083.5) Ing. Vladimír Veselý
Klotoida. Vytyčovací tabulky pro přechodnicové oblouky

a přechodnice. Knižnice ministerstva stavebniho průmyslu,
svazek 6. Technicko-vědecké vydavatelství, Praha 1952.
Stran 560, obrázků 46, cena váz. Kčs 253, - .

Klotoida je křivka, jejíž křivost roste přímo ůměrně k délce.
Součin poloměru křivosti a. délky je pro každý bod konstantní.
Klotoida( splňuje dokonale základní rovnici přechodnice (její
křivost je v každém bodě úměrna délce). V praxi se ukázal
oblouk složený pouze ze dvou větví klotoidy nejvýhodnější
osovou křivkou, při niž lze kruhový oblouk vůbec vypustit.
Nahraženi oblouku složeného z přecho'dnice a kružnice jednot-
ným obloukem klotoídickým má četné výhody nejen ve stavitel-
ství.silničním, kde splňuje požadavek mechaniky jízdy, aby
přírůstek odstředivého zrychlení nepřestoupil určitou hodnotu
charakterisující pohodlnost jízdy, ale i ve stavitelství vodním.
Estetické přednosti klotoidy pro dosažení nejpříznivějšího
prostorového účinku trasy rozšíří její užití při projektech silnic
dálkových i komunikací městských. Vydáním tabulek se snad
autorovi podaří překonat nechuť mnoha techniků proti po-
užívání přechodnic ve stavitelství silničním, při úpravách řek
a stavbě drah. Nové tabulky jsou založeny na stejném principu
jako všechny dosud běžné užívané tabulky pro vytyčování
oblouků kruhových. Snaha autorova, aby jejich použití bylo
jednoduché, se plně zdařila.

V I. části tabulek je. základní výpočet oblouků, '11. část
slouží' k vytyčeni podrobných bodů pomocí pravoúhlých
souřadnic, III. část k vytyčení polární methodou v šedesátin-
ném, IV. v setinném dělení, V. část obsahuje sestavy různě
dlouhých přechodnic a kruhových oblouků. Tabulkám chybí
obsah s uvedenim stránek jednotlivých částí.'Jejich používání se
značně zlepší barevným označením částí v ořízce knihy. Nové
tabulky jsou základnim kamenem připravované silnični dvaceti-
letky. Ing. Ant. Prokeš.

05 : 526 (45)
Bollettino di Geodesia e Scienze Affini

je nový název italské geodetické revue "Bollettino geodetico"
vydávané voj. zeměpisným ústavem (Istítuto geograficomilitare)
ve Florencii (Firenze). S názvem se změnila od r. 1950 i úprava
a revue vychází čtvrtletně v silných svazcích. Uvedeme aspoň
názvy hlavních článků, ze kterých jsou zřejmy i aktuelni
problémy italské geodesie. Zavedena je i rubrika odpovědí na
dotazy čtenářů kromě velmi obšírných recensi o publikacích,
zpráv z různých zasedání a noticek domácích i z ciziny.
Ročník 1950 (487 stran): Marussi: "Změna poloměru

4lavni křivosti s výškou podle teorie Somiglianovy" (jde o plochy

stejného potenciálu); Pacella: "Význam trigonometrického
vyrovnání"; Trombetti: "Theoríe a praxe souřadnicového
vyrovnání naměřených směrů v konformní rovině"; Marussi:
"Principy vnitrozemské geodesie použité pro pole Somigliano-
vo" (plocha potenciální); Birardi: "Nové relativní řešení
úlohy Snelliovy"; Gianni: "Historický přehled hlavních geo-
detických prací v Italii"; Trombetti: "Transformace Gausso-
vých souřadnic pro změnu parametrů referenčního elipsoidu"
početní vyrovnání trigonometrické a dělostřelecké sítě v rovině
Gauss-Boagově" (v Gaussově zobrazení Hayfordova elípsoidu);
(psáno pro delitimací italsko-jugoslávskou); Albanii: "Graficko-
početni vyrovnáni trigonometrick'é a dělostřelecké sítě v rovině
Gauss-Boagově (v Gaussově zobrazení Hayfordova elipsoidu);
Pacella: "Tíhové anomalie v územích Ethiopia, Kenya, Uganda
a Tanganyika"; Hugon: "Nové pojetí tabulky astronomického
bodu" (francouzsky); Ronchi: "Nové vyhlídky na přesnost
měřických přístrojů geodetických a topografických"; Vullo:
"Použiti radaru. v geodesii"; Hugon: "Přímkové znázornění
sférických hyperbol" (francouzsky); Antongiovanni: "Spojení
různých osnov horizontálních směrů"; Gougenlreim: "Nová
skupina konformních planisfér" (map zobrazujících celou
Zemi, francouzsky).
Ročník 1951 (661 stran): Boaga: "Automatický způsob

přesného vyrovnání trigonometrické sítě"; Marussi: "Prosto-
rová geodesie"; Hugon: "Zjednodušené astronomické určení
bodu v polárním pásmu" (francouzsky); Bencini: "Výpočet
geodetické vzdálenosti a azimutu pro dělostřelbu"; Saímaso:
"Výpočet dlouhých geodetických vzdáleností"; Morosini:
"Zpráva o geodetické činnosti italského Voj. zeměpisného
ústavu v r. 1950 a program na r. 1951"; Gianni: "Geodetické'
a geofysikální prvky ve vnější' balistice"; Pacella: "Gravi-
metrické přístroje VZÚ"; Pacella: "Upravená deska Mioniho";
Marussi: "Několik základních vlastnosti konformního zobra-
zování"; Belfiore: "Theorie o předběžném výpočtu nákladů
pro topografické mapování klasické a' aerofotogrametrické" ;
Morosini: ';,Zpráva o činnosti italského 'vzú v oboru triangu-
lace a přesné nivelace za leta 1948-1950 a v oboru zemského
magnetismu v posledních 20 letech"; Salvioni: "Návrh nové
výškové sítě"; Marussi: ,,0 zobrazení geoidu na elipsoidu";
Gougenheim: "Obecné pojetí planisféry" (francouzsky); Silva: '
"Volný pád těles"; Wolf: "Příspěvek k osobní rovnici při
astronomickém určení azimutu" (něm.-italsky); Masserano:
"Stereosimplex Santoni, Model II"; Pacella: "Jak jsou možná
řešení Mac Laurina a Jacobiho při stejné hustotě"; Gougen-
heim: "Sférická trigonometrie a konformní zobrazení"; Albani:
"Redukce trig. měření výšek na plochou Zemi a přímočarou
záměru". Bďhm

Poznámka: Ročník 1950 lze si vypůjčiti u recensenta (Brno,
Leninova 80), ročník 1951 v knihovně 8ZKÚ.

526.83 "G. K." Dr Ing. Stefan Hazay
""Zur UmrechI1\1ng der Gauss-Kriigerschen Koordinaten
von einem .Pro;ektionsstreifen in den beriachbarten.
(K transformaci Gauss-Kriígerových souřadnic z jednoho
zobrazovacího pásu do sousedního.) Acta technica Academiae
scientiarum Hungaricae. 'Tomus I, fasciculus 2, str. 55 až 73.
Budapest 1951.
Článek pojednává o novém řešení transformace Gauss-

Kriigerových souřadnic z jednoho zobrazovacího pásu do
sousedního. V úvodě se dotýká autor nekolika problémů, které
i nás zajímají. Je to především otázka vhodnéhO referenčního
elipsoidu pro maďarské státní území. Autor doporučuje příjeti
mezinárodního elipsoidu Hayfordova. Dále přechází k volbě
zobrazeni. V Maďarsku se až dosud používalo zobrazení stereo-
grafického, šikmého válcového a někde tež staré soustavy,
označované běžně jako bezprojekční. Uvedená zobrazení mají
pouze národní význam. Autor dospívá k názoru, že se zřtním
na nové uspořádání geodetických základů Maďarska bude
nutno přijmout pro nově vybudovanou trigonometrickou síť
zobrazení Gauss-Kriígerovo, vhodné pro svůj universální
charakter k řešení geodetických úloh mezinárodního rázu.
Volba G. K. zobrazení nepřináší celkem nov~'ch problémů,

neboť základní úlohy byly již mnohokráte řešeny. V' daném
případě by šlo o sestavení zobrazovacích tabulek pro para-
metry Hayfordova elipsoidu. Podle zmínky v pojednání se na
takových tabulkách již pracuje v maďarském geodetickém
ústavě.
Po těchto obecných úvahách přistupuje autor k řešení

transformace mezi sousedními G. K. pásy. Uvádi známé mo~~
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ninové řady odvozené Christovem a ve srovnáni s nimi rozvíjí
novou methodu, která spočívÍív tomto postupu: "Na poledníku
rozhraničujícím dva sousední pásy se zvolí jednou provždy
řada vztažných bodů .. Daný bod, jehož souřadnice se mají
transformovat do sousedního pásu, se spojí s nejbližším vztaž-
ným bodem geodetickou křivkou, jejíž elipsoidická délka a
azimut jsou zprostředkujícími prvky transformace. V prvním
zobrazovacím pásu se vypočte rovinná vzdálenost mezi daným
a nejbližším vztažným bodem, jakož i severník této spojnice.
Z rovinných údajů se přejde na elipsoid pomocí délkového
skreslení a připojením projekční směrové opravy. Získané
elipsoidické hodnoty se redukují do roviny druhého zobrazo-
vacího pásu opět pomocí příslušného délkového skreslení a
projekční opravy. Tím je tato nepřímá transformace provedena.

Délka pomocné geodetické křivky je nejvýše 40 km. K výpočtu
je třeba předem sestavit tabulku pomocných hodnot (v případě
Maďarska má tabulka 40 řádek), kde k argumentu Xo (x-ová
souřadnice vztažného bodu na hraničním poledníku) je tabelo-
váno 5 pomocných údajů, které se vybírají k výpočtu bez
interpolace.
Je třeba poznamenat, že popsané řešení je exaktní a obecně

nezávislé na délce pomocné geodetické křivky. Autor uvádi
podrobně úpravu vzorců pro výpočty na počítacím stroji.
Postup je znázorněn na číselném příkladě. Počtářská jedno~
duchost a časová úspora při masových výpočtech
je takového rozsahu, že předvedené řešení by si i u nás za-
sloužilo pozornosti všech interesovaných činitelů.

Dr Brož

Normativní hlídka

Vyhlállka ministerstva financí ze dne 26. března 1952,
č. 72, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva ,
financí, č. 480/1950, Ú. 1. I a vyhláška ministerstva práce
a sociální péče, č. 486/1950, Ú. I. I, kterými se vydávají
podrobné předpisy k provedení zákona, č. 234/1949 Sb.,
o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů.

Vyhláškou jsou dotčena ustanovení těchto paragrafů vy-
hlášky, č. 480/1950 a 486/1950 Ú. I. I.

ČI. I.
§ 8 odst. 1 vyW. 480/50 a § 6 odst. 1 vyhl. 486/50 se mění

a zní: •
,,(1) Nevyžaduje-li pracovní cesta celý kale~dářní den, činí

stravné, trvá-li pracovní cesta .
6 nebo více hodin
více než 10 hodin
více než 14 hodin

35 Kčs,
60 Kčs,
100 Kčs."

ČI. II.
Ustanoveni § 16 vyhl. 480/50 a § 14 vyhl. 486/50 se zrušují.

ČI. III.
Ustanovení §22 odst. 2 první věty vyhl. 480/50 a § 20 odst. 2

první věty vyW. 486/50 se mění a zní:
"Za dny, za které zaměstnanci nepřísluší plné stravné, snižuje

se přídělné, trvá-li pracovní cesta
6 nebo více hodin
více než 10 hodin
více než 14 hodin

020%,
030%,
050%."

ČI. IV.
(1) Ženatému zaměstnanci, který je nucen mimo svou vůli

a vůli svých rodinných příslušníků v důsleClku přeložení,
k němuž nedošlo v jeho soukromém zájmu, žít odloučeně od
své rodinné domácnosti, může být poskytnutno od1učné.
(2) V odůvodněných případech, jež stanoví příslušný

ústřední úřad v dohodě s ministerstvem financí, muže být
odlučné poskytnuto též při přijetí ženatého zaměstnance.
(3) Odlučné může být poskytnuto v době 3 měsíců po

prvních 14 dnů nejvýše do částky 200 Kčs denně a poté nejvýše
do částky 120 Kčs denně, po' 3 měsících jeho výplaty nejvýše
do částky 70 Kčs denně. Odlučné může být poskytnuto zásadně
nejdéle po dobu 1 roku od počátku jeho výplaty. Pobírá-li
zaměstnanec odlučné v den počátku účinnosti této vyhlášky
již alespoň 6 měsícu, může mu být odlučné poskytnuto nejdéle
do 30. září 1952~jestliže by odlučné bylo poskytováno k tomuto
dni po dobu kratší než 1 rok, muže být poskytnuto až do dne,
kdy uplyne doba jednoho roku od počátku jeho výplaty.
(4) Žije-li zaměstnanec odloučeně od své rodinné domácnosti

pro nedostatek přiměřeného bytu v obci nového pracovního
místa ~v obci pracovního místa, pro něž byl přijat), je před-
pokladem pro poskytnuti odlučného, že se zaměstnanec od
nastoupení práce na novém pracovišti neustále snaží opatřit
si byt v této obci, jinak se výplata odlučného zastavÍ. Výplata
odlučného se zastaví též, odmítne-li zaměstnanec přijmout
nabídnutý mu přiměřený byt.
(5) Na dobu delší než jeden rok muže být odiučné poskytnuto

jen zcela výjimečně, a' to jen v těch případech, kde bude nad

vší pochybnost prokázáno, že přes usilovnou snahu nepodařilo
se zaměstnanci v místě pracoviště dostat byt ani směnou bytů.
Odlučné nesmí v těchto případech činit více než 35 Kčs denně.
(6) Ustanovení §§ 33, 34 a 35 vyhl. 480/50 a §§ 30, 31 a 32

vyhl. 486/50 se zrušují.
ČI. V.

(1) Ustanovení § 31'!odst. 1 písmo b) vyW. 480/50 a § 34
odst. 1 písmo b) vyhl. 486/50 se mění a zní:
"b) v případech, kdy cílem cesty je zpravidla vždy táž obec

anebo pravidelně několik stejných obcí,
na stravné v částece 100 Kčs za každý celý kalendářní den

ce~ty, po případě na nocležné v částce 50 Kčs za každou noc
cesty, .
na stravné v částce 25 Kčs,. trvá-li cesta 6 až 10 hodin,
na stravné v částce 40 Kčs, trvá-li cesta více než 10 hodin,

avšak nejvýše 14 hodin,
na stravné v částce 70 Kčs, trvá-li cesta více než 14 hodin,

avšak méně než 24 hodiny."
(2) Ustanovení § 38 odst. 2 vyhl. 480/50 a § 34 odst. 2 vyhl.

486/50 se mění a zní: .
,,(2) V případech obdobných vnějšímu řízení, kdy povaha

práce sama způsobuje, že se pracovní místo měni, platí přimě-
řeně ustanovení části II s výjimkou ustanovení § 14 odst. 2,
(480/50) a § 12 odst. 2 (486/50), pokud jde o místní přepravné
podle §6 odst. 1 písmoa) (480/50) a §4 odst. 1 písmoa) (486/50)
a o náhradu za ztrátu času podle § 12 a § 10."

ČI. VI.
Za dny, v nichž zaměstnanec zamešká bez řádné omluvy

práci, náhrady podle vyhlášek Č. 480 a 486/1950 Ú. I. I se ne-
poskytnou. Jestliže bezduvodná absence bezprostředně na-
vazuje nll den pracovního volna neb mu předchází, nepřísluší
náhrady 'ani za den pracovního volna.

ČI. VII;
Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. dubna 1952.
(Je třeba si povšimnouti, že kromě jiných ustanovení, zůstává

v platnosti v plném znění i ustanovení § 7 vyhlášky Č. 480/1950
Ú. I. 1.)

Sbírka oběžníků pro KNV.
Závazný výklad některých ustanoven,i vyhlášky minister-
stva financí č. 480/1950, Ú. 1.I, kterou se vydávají podrob-
né předpisy k provedení zákona, č. 234/1949 Sb., o ná-
hradáchcestovních, stěhovacích a jiných výdajů.

Výnos ministerstva financí ze dne 23. února 1952,
zn.283/20.866/1952.

(Sešit 'č. 11/1952, poř. č. 116.)
Ministerstvo financí v oběžníku upozorňuje, že je třeba podle

usnesení státní mzdové komise ustanovení vyhlášky, Č. 480/1950
Ú. 1. I, (dále jen vyhláška) přísně dodržovat, zajišťovat kontrolu
nutnosti pracovních cest a důsledně uplatňovat zásady osobní
odpovědnosti. Proti orgánům, které· nebudou dodržovat usta-
novení vyWášky § 7 odst. 2, bude zahájeno šetření a z jejich
postupu budou vyvozeny všechny důsledky.
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V dalším je uveden závazný výklad vyhlášky:
1. Při pracovní cestě přerušované na jednotlivé úseky se

počítá vzdálenost stanovená pro použití vyšší vozové třídy
(S 4 odst. 2 vyWášky) zásadně podle jednotlivých úseků pra-
covní cesty. Spojení jednotlivých úseků je možné jen tehdy,
netrvá-li přerušení pracovní cesty déle než 24 hodiny.
Pří přezkoumávání uplatněných nároků na náhradu jízdného

za vyšší vozovou třídu je třeba věJ;lovat pozornost číselnému
pořadí předkládaných lepenkových jízdenek. Předloží-li na př.
zaměstnanec dvě jízdenky 3. třídy jako doklad k uplatněnému
nároku na náhradu jízdného za 2. třídu a mají~li tyto jízdenky
různé pořadí, svědčí to jasně o tom, že zaměstnanec použil ve
skutečnosti jen 3. třídy a jednu z předložených jízdenek sí
obstaral nesprávnou manipulací od třetí osoby.'
2. Důsledné provedení zásady stanovené v S 1 odst. 2 zákona,

č. 234/1949 Sb., vyžaduje, aby při stravování a ubytování za
snížený (režijní) poplatek se poskytlo stravné a nocležné, pří-
dělné a odlučné jen ve výši tohoto poplatku (§ 7 odst. 3, § 19
odst. 3 a § 36 vyhlášky).
V dalších odstavcích oběžníku je uvedeno, kdy je možno

použít ustanovení § 27 odst. 1 písmo b) vyhlášky a příplatku
na stravu, že nelze poskytovat místní přepravné při denním
návratu do bydliště [§ 27 odst. 1 písmob) vyhlášky], že vzhledem
k ustanovení § 1 odst. 4 zákona, č. 234/1949 Sb., nelze odlučné
v plné míře vyplácet oběma manželům.
Rovněž je řešena otázka, jaké náhrady příslušejí zaměstnanci,

který pobírá odlučné, vykoná-li na příkaz vnější pracovní výkon
do obce, v níž zůstala jeho rodinná domácnost a jaký vliv má
na výši náhrad střet s odlučným.
V posledním odstavci výnosu je stanoveno, že přechodně

přídělený zaměstnanec, kterému se poskytne náhrada jízdného
za cesty k návštěvě rodiny, podrží za dny této návštěvy přídělné
ve výší výdaje za ubytování v obci místa přechodného přidělení,
nejvýše však 35% přísluffinéhopřídělného. V. H.

Poskytováni porad a pomoci vynálezcům
a zlepšovatelům.

Výnos státQ.ího úřadu plánovacího ze dne 12. března 1952,
č. j. 1651/44-1952.

(Sešit č. 13/1952, poř. č. 132.)
Výnos státního úřadu plánovacího odvolává se na nový zákon

o vynálezech a zlepšovacích námětech, jehož osnova byla
schválena vládou a který nabývá účinnosti dne 1. dubna 1952.
(Zákon vyšel ve Sb. z. částka 4/1952.)
V oběžníku je uvedeno, že stát umožňuje vynálezcům

a zlepšovatelům rozvinout a uplatnit tvůrčí schopnosti. Jmeno-
vaným poskytuje bezplatné porady a pomoc úřad pro vyoálezy
a zlepšovací náměty, jakož i určené národní podniky, lidová
družstva, ústavy a školy.
Zvláště je uvedeno, že vynálezcům a zlepšovatelům, kteří

nebydlí v Praze a nemohou se tudíž obrátit na úřad pro vynálezy
a zlepšovací náměty a kteří nejsou ani v pracovním poměru
u takového podniku nebo družstva, jež by jim mohly poradit
a pomoci, budou poskytovat porady a pomoc krajské národní
výbory - hospodářské referáty.
Hospodářské referáty budou radit vynálezcům a zlepšovate-

lům, jakým způsobem mají postupovat při přihlášce vynálezu
nebo zlepšovacího námětu a jak přihláška má býti vypracována.
V závěru je uvedeno, že je proto třeba, aby u každého kraj-

ského národního výboru byl v hospodářském referátě určen
zaměstnanec, který se seznámí s příslušným zákonem a před-
písy a že úřad pro vynálezy a zlepšovací náměty provede
instruktáž uvedených zaměstnanců. V. H.

I Pokyny
pro kontrolu plněni plánu zeměměřických a karto-

grafických praCí na rok 1952.
(Sešit 13, poř. č. 135.;

Ministerstvo stavebního průmyslu v dohodě se státním
úřadem statistickým vydalo pokyny pro jednotnou, účinnou
a včasnou kontrolu plnění plánu výkonů zeměměřických a
kartografických prací. Při řádné kontrole plánu se zjišťuje
nejen, zda je plán plněn, nýbrž se provádí také rozbor plnění
plánu, zjišťují se příčiny, proč nebyl plán splněn a vytvářejí
se předpoklady pro řádné plnění plánu. Mohou to být opatření
technicko-organisační tehdy, jsou-li objektivně dány před-

poklady pro řádné plnění plánu a přesto nebylo dosaženo
uspokojivých výsledků. Jestliže je narušován schválený plán
požadavky na výkon prací neplánovaných, požádá země-
měřické oddělení o zjednání nápravy buď technického referenta
nebo jeho prostřednictvím radu národního výboru. Nebyla-li
učiněna náprava obrátí se technický referát okresního národního
výboru se žádostí o odstranění závad na krajský národní výbor.
Jestliže ani krajský národní výbor není s to zjednati nápravu,
podá ihned podrobnO\l zprávu s příslušným návrhem minister-
stvu stavebního průmyslu. Zajištění plánovací. discipliny je
základním předpokladem pro úspěch plánovacích prací a pro
řádné a včasné splnění všech úkolů v zájmu jednotného hospo-
dářského plánu.
Kontrola plnění plánu je neodlučitelnou součástí plánovacích

prací. Provádí se tak, že se porovnávají výsledky dosažené za
uplynulé plánovací období s rozpisem plánu., Poněvadž plán
výkonů zeměměřických a kartografických prací byl rozepsán
až mi pracoviště a na jednotlivé pracovníky jako osobní, okresní,
skupinový a krajský plán výkonů, sestavují se pro účely kontroly
a rozboru plnění plánu obdobně osobní, okresni, skupinové
a krajské přehledy o postupu prací pro měsíční plánovací
období. Koncem čtvrtletí se vyhotovují ještě čtvrtletní sumáře
přeWedů.
Při rozboru plnění plánu zjišťují technické referáty okresních

a krajských národních výborů také základní ukazatele o plnění
plánu (plnění jmenovitých úkolů, směrných čísel schválených
státním úřadem plánovacím a plnění plánu co do celkového
objemu) a všeobecné ukazatele produktivity práce (podíl prací
normovaných na celkovém rozsahu prací, plnění výkonových
norem a procento ztrátových dnů). Výpočet ukazatelů se pro-
vádí na předepsané tabulce. Kvalita výkonových norem se
sleduje také zjišťováním počtu případů překračování výkono-
vých norem v několika úsecích v intervalu od 100% do 200%.
Pro předkládání údajů přehledů vyšším plánovacím složkám

jsou stanoveny tyto lhůty: osobní přeWedy o postupu prací se
odevzdávají vedoucím zeměměřických oddělení okresních ná-
rodních výborů a vedoucím pracovních skupin krajských národ-
ních výborů vždy 1. dne měsíce za uplynulý měsíc; okresní
a skupinové přeWedy se zasílají technickému referátu krajského
národního výboru do 3. dne měsíce za uplynulý měsíc. Krajský
národní výbor předkládá ministerstvu stavebního průmyslu
údaje čtvrtletního sumáře krajského přehledu prací (B) a kraj-
ského přeWedu prací (A) s rozborem a výpočtem ukazatelů
nejpozději do 10. dne prvého měsíce následujícího čtVrtletí.
Kromě měsíčních krajských přeWedů o postupu prací (A)

založí a vedou technické referáty krajských národních výborů
ještě ročni přeWedy o plnění jmenovitých úkolů pro každé
katastrální území, ve kterém se provádějí rozsáhlejší práce pro
obnovování pozemkového katastru (včetně prací výškopisných)
nebo jiné déle než jeden rok trvající měřické práce. Tyto pře-
Wedy zasílá krajský národní výbor jednou za rok do 15. ledna
(za r. 1952 do'10. dubna) ministerstvu stavebního průmyslu,
které je po přezkoušení opět vrátí.
Podle čtvrtletních Wášení o plnění krajských plánů sestavuje

ministerstvo stavebního průmyslu čtvrtletní celostátní přehledy
a provádí rozbor plnění plánu v měřítku celostátním.

Vk.

Směrnice
pro zapůjčováni měřických přistrojů a pomůcek. a výše

. nájemného.
(Sešit 15, poř. č. 163.)

Zeměměřické práce, které jsou důležitýtn článkem projekční
připravenosti investiční výstavby, musí být prováděny urycWeně
všemi k tomu určenými silami a při nejvyšším využití strojového
vybavení, které je k disposici. Proto ministerstvo stavebního
průmyslu nemá zásadních námitek proti zapůjčování měřických
přístrojů a pomůcek z vlastního strojového zařízení a z inventáře
přiděleného národním výborům.
Měřické přístroje a pomůcky mohou být ovšem zapůjčeny jen

na dobu nezbytné potřeby a jen tehdy, nepotřebují-li požado-
vaných předmětů orgány zeměměřické služby k plnění vlastních
plánovaných i mimořádných úkolů a mají-li žadatelé vlastní
měřické přístroje nebo pomůcky plně využity. V dalším stanoví
směrnice postup a podmínky při vypůjčování měřických pří-
strojů a pomůcek a nájemní poplatky. Z placení nájemného
a penale při překročení výpůjční lhůty jsou vyňaty orgány
(i zařízení) státní správy. Vk.
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Roznlanitosti
Ustayení Československé společnosti pro šíření poli-

tických a vědeckých znalostí.
Nejpokrokovější čeští a slovenští pracovníci vědy, techniky

a umění shromáždění dne 6. dubna 1952 rozhodli se vyhlásiti
vlastenecký úkol pokrokové inteligence: šiřit světlo pokroku
a vědecké pravdy v hlavách a srdcích všech obyvatel naší
vlasti. Aby tento úkol mohl být úspěšně plněn, zvolili účastníci
tohoto shromáždění přípravný výbor Československé společ-
nosti pro šíření politických a vědeckých znalostí a obrátili se
výzvou ke VŠempracovníkům vědy, techniky a umění k účasti
na práci této společnosti.
Výzva k ustavení Československé společnosti pro ~ření poli-

tických a vědeckých znalostí, kterou' podepsalo na 83 nej-
pokrokovějších českých a slovenských vědců, techniků, umělců
a novátorů, prošla u nás denním tiskem. Ve výzvě se praví:
"My, čeští a slovenští pracovnici vědy, techniky a umění

jsme se shromáždili, abychom vyhlásili vlastenecký úkol pokro-
kové inteligence: šířit světlo pokroku a vědecké pravdy v hlavách
a srdcich všech obyvatel naši vlasti.
Pamětlivi slov presidenta republiky Klementa Gottwalda,

že je třeba "zpřístupnit lidu všechny velké kulturní poklady
minulosti a otevřít mu dokořán brány k vědění a kráse", připo-
mináme si svůj odpovědný úkol.

S vášnivým zaujetím sledujeme heroický zápas sil míru
a války, pokroku a zpátečnictvi, tvořeni a ničení, života a smrti.
Naše mysli jsou naplněny rozhořčenou nenávistí vůči zběsilému,
nelidskému barbarství válečných paličů - amerických imperia-
listů usilujících uvrhnout lidstvo do zkázy. Naše srdce stoji
na straně stamilionů mirumilovných lidi bránících se zotročeni,
bojujícich za svobodu a budujicích nový svět.
Sledujeme s hrdostí nastupující jaro naší vlasti. Z tvořivé

práce našeho lidu vyrůstaji stavby socialismu a rozvijí se nový
život v družstevní vesnici. Jsme hrdi na náš lid, z něhož jsme
vzešli, který - dovršuje svou hrdinskou minulost - svýma
rukama vytváří ještě slavnější a radostnějši budoucnost.
Z pocitů nerozlučného spojeni života a naši práce s lidem

a osudy rodné země vyvěrá naše hluboké přesvědčeni o nutnosti
znásobit podil pokrokové inteligence na dile upevněni miru
a vybudováni socialismu. Naše tvůrčí vědecká a umělecká
i pedagogická práce slouží těmto ušlechtilým cílům.
Socialismus vyžaduje, jak nás učí veliký Stalin, aby všichni

dělnici a rolníci byli kulturními a vzdělanými lidmi. Náš lid
touží· po poznání a vědění.
Vidim~ před sebou zářivé vzory velkých synů a dcer našich

národů: Mistra Jana Husa, Jana Amose Komenského, Josefa
Dobrovského, Juraje Fándlyho, Josefa Jungmanna, Jana Evan-
gelisty Purkyně, Ludovíta Štúra, Ludovíta Hólubyho, Boženy
Němcové, Bedřicha Smetany, Jana Nerudy, Aloise Jiráska,
Pavla Országha Hviezdoslava,. Stanislava Kostky Neumanna,
Julia Fučika, Petra Jilemnického, našeho Zdeňka Nejedlého
a jiných, kteří všichni se stali velkými právě proto, že tvořili
pro lid, že spojili své životy a své dilo s životem a osudy lidu.
I my chceme v nejširší míře dávat své' znalosti a zkušenosti

našemu lidu, aby se náš lid dovedl vyznat v politických otázkách,
aby věda, technika a umění se staly jeho nejvlastnějším majet-
kem. Aby si tvořivě osvojil výsledky nejpokrokovějši vědy světa,
vědy sovětské a předevšim velké učení Marxe, Engelse, Lenina
a Stalina. Aby co největšího rozšířeni došly zkušenosti a methody
stachanovců, zlepšovatelů a předních pracovníků.
Rozhodli jsme se proto vytvořit Československou společnost

pro šíření politických a vědeckých znalostí, která by měla ve
svémštitě toto poslání.
Vyzýváme všechny pracovniky vědy, techniky a umění

k účasti na práci této společnosti. Obracíme se ke všem vědcům,
profesorům a docentům, inženýrům a technikům,. lékařům,
agronomům, právníkům, spisovatelům a umělcům, učitelům,
veř-ejným pracovníkům, novátorům, zlepšovatelům a výzkum-
níkům, ke všem, kteři svými bohatými znalostmi a zkušenostmi
mohou významně přispět k dilu národní osvěty. .
Neni čestnějšiho a ušlechtilejšího úkolu. pro příslušníky

vlastenecké inteligence než spolu s přednimi pracovniky v prů-
myslu i v zemědělství stát se nositeli a šiřiteli pokroku a vzděla-
nosti, vědeckého světového názoru, vychovateli všech pracují-
cích v duchu národních tradic a v duchu socialismu.

S presidentem Klementem Gottwaldem za rozkvět a blaho
naší vlasti!
S generalissimem Josefem Vissarionovičem Stalinem za mír

a přátelství mezi národy!"
Tato výzva je adresována všem, kteří mohou svými znalostmi

významným způsobem pří spět k rozvinutí pokrokových tradic
našeho národa, k urychleni výstavby socialismu v naši vlasti
a k zachování míru v celém světě.
Připravný výbor k ustaveni Československé společnosti pro

šíření politických a vědeckých znalostí upozorňuje vědecké,
technické a umělecké pracovníky i přední pracovníky průmyslu
a zemědělství, aby přihlášky ke spolupráci zasilali na adresu
jeho sekretariátu: Praha II, náměstí Maxima Gorkého 28,
telefon 325-27, 328-68. Št.

Z Ústředního klubu techniků a zlepšovatelů.
Ústřední sbor techniků a zlepšovatelů ROH při Svazu za-

městnanců veřejné správy v Praze II, pořádal v úterý dne
22. dubna 1952 v 19 hodin přednáš~' soudruha Ing. Karla
Dvořáka na thema: "Methody reprodukce plánů a map"
v přednáškovém sále Ústředního klubu techniků a zlepšovatelů
v Praze I, Pařižská 9, I. patro.
Touto přednáškou byla zahájena činnost Ústředního sboru

techniků a zlepšovatelů ROH při Svazu 15. Přednáška byla
určena středně technickým kádrům a jejím účelem bylo navázat
těsnější styk techniků, kteři vyhotovují originály plánů a map,
a reprodukčních techniků, kteří tyto plány a mapy rozmnožují.
Ve své přednášce naznačil s. Dvořák vývoj reprodukční tech-

niky a probral zásady reprodukčnich způsobů u nás užívaných.
V diskusi, která se po přenášce rozvinula bylo konstatováno,

že i v oboru rozmnožování plánů a map mělo by zlepšovatelské
úsilí široké pole činnosti. Zvláštní pozornost by měla být věno-
vána rozmnožování plánů vyhotovených přímo pro stavby.
Zde se vyžaduje rozmnoženi vícebarevných plánů v malých
nákladech v nejkratší době - na počkání. Výsledky takových
rozmnožování nebývají uspokojivé a kopie někdy nebývají
čitelné. Zde je třeba hledat, objevovat nové způsoby, nebo
odstraňovat příčiny závad v používaných methodách. Je třeba
hledat takové způsoby, které by vedly ke stále dokonalejším
výsledkům. To je možné jen při těsné součinnosti vyhotovitele
originálu s reprodukčním technikem a při vzájemné spolupráci
reprodukčního technika s chemikem.
Př~dnáška s diskusí splnila svůj účel. Je však nutno upozornit

na to, že závodní rady, kterým byly rozeslány pozvánky, ne-
zajistily dostatečnou účast z řad technických zaměstnanců,
jimž byla tato přednáška zvlášť určena. Bude proto věcí lepších
organisačních opatření, aby příští přednášky pořádané v bez-
vadném prostředí Ústředního klubu techniků a zlepšovatelů
v Praze I, Pařížská 9, byly lépe navštiveny.
Znalosti zlepšovatelů populárním a přístupným způsobem

rozšířené na široký okruh techniků a zlepšovatelů nám bude
pomáhat v boji za vyšší produktivitu práce, za jakostnější vý-
robky i za hospodárnější pracovní postupy. Tímto směrem
budou zaměřeny i další přednášky. Aby byly dány lepší pod-
minky rozvoje zlepšovatelského a novátorského hnuti a aby se
mohla v plné šiři rozvinout činnost Ústředního sboru, je třeba
na závodech, úřadech, podnicích a institucích v závodnich
skupinách ROH vytvořit kroužky techniků a zlepšovatelů a při
krajských odborových radách krajské sbory techniků a zlepšo-
vatelů. Zprávy o ustavení kroužků a jejich činnosti rádi uveřejni-
me na stránkách našeho časopisu s vědomím, že pomáháme
novému hnutí, které nám pomůže rychleji a hospodárněji
dospět k cíli - k socialismu. Št.

Jubileum.

. Dne 13. srpna 1952 je tomu 100 let, co se narodil v Pas-
kově na Moravě Ing. Josef Lič k a, prvni profesor geodesie
a zakladatel geodetického ústavu na tehdejši České vysoké
škole technické v Brně. Jeho životopis jsem napsal do Země-
měřického věstníku, ročnik 1925. Na jeho rodném domě bude
mu zasazena pamětní deska.
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Vyhlášení vzorných studentů
na vysoké škole speciálních nauk.

Již po druhé byli opět v předvečer Svátku práce-30. dubna
t. r. vyhlášeni na slavnostním fakultním shromáždění v Karolinu
vzorní studenti vysoké školy speciálních nauk a mezi nillÍi
i sedm posluchačů zeměměřického inženýrství III. a IV. ročníku.
Za toto vyznamenání jsou všichni vzorní studenti povinni

poděkovati především naší dělnické třídě a Komunistické straně
Československa, která památným' únorovým vítězstvím za-
jistila vytvoření předpokladů pro zdárné a zajištěné studium.
Veliká vděčnost zavazuje dále vzorné studenty vůči všem
pedagogickým silám a profesorům naší fakulty, neboť jejich
trpělivá a nezištná péče o odborný růst umožnila vzorným
studentům dosáhnout těch úspěchů, jež fakuitní shromáždění
tak příznívě bodnotilo: Konečně vděčí všichni vzorní studenti
za své vyznamenání své mládežnické organisaci - Česko-
slovenskému svazu mládeže, který je pomocí při studiu i ve
výchově vedl cestou správnou a který před ně postavil perspek~
tivu vzorného studenta.
Kdo jsou to vlastně vzorní studenti? Jsou to nejlepší z poslu-

chačů, kteřÍ:' nejenom vykazují nejlepší studijní průměry ve
všech odborných předmětech, nýbrž kteří ještě navíc pilně
studují marxismus-leninismus, věnují se aktivně nějaké veřejné
politicko-organisační práci a kteří neustále i přes zkouškové
zatížení dovedou obě tyto činnosti skloubit v jednu zaIežitost
svého všestranného růstu. Vzorným stude.ntem nemůže být
dále ten, kdo třebas v sobě ztělesňuje všechny dobré vlastnosti
a schopnosti, pokud si je sobecky' chrání a monopolisuje,
nýbrž jen ten, u něhož se v jednotu' spojují tyto vlastnosti
s úsilím strhnout na svoji úroveň ostatní studenty.
Jmenování vzorným studentem je však nejenom vyzname-

náním, nýbrž i velkým závazkem a úkolem pro vzorné studenty
i profesory. Pokud jde o závazky a úkoly vzorných studentů,
je jasné, že jmenováním byla ukončena teprve první etapa
jejich činnosti, v níž se vzornými studenty sice sami stali,
ale že je očekává v práci ještě druhá a obtížnější etapa, v níž
půjde o výchovu vzorných studentů v masovém měřítku.
Pokud jde o závazky a 'úkoly našich profesorů, ty jsou diktovány
skutečností, že zde vyrůstá čilý, průbojný a vědychtivý živel
vzorných studentů, že se tento živel bude časem stále roz-
růstat a že je potřeba tomuto jevu napomáhat ještě větší od-
, bornou péčí o každého jednotlivce. To dále profesory zavazuje
k tomu, aby ještě více šířili všechny přístupné výsledky sovětské
vědy a aby s její pomocí stavěli své přednášky na podkladě
nejpokrokovějšího světového názoru dialektického a histo-
rického materialismu. .
Spojíme-li ke splnění těchto závazků a úkolů profesory

i studenty v těsnou spolupráci a splníme-li tyto úkoly, pak je tu
záruka, že naše škola bude vychovávat inženýry, kteří budou
dobře odborně i politicky školou pro praxi vybaveni a kteří
jako odpovědní pracovníci postačí tempu dnešního budo-
vatelského ruchu, inženýry, věrné a oddané naší lidově demo-
kratické republice, kteří po boku dělnické třídy dovedou boj
za uskutečnění socialismu až do konce.

Vzorný student Bořivoj DELONG, asistent katedry vyšší
geódesie.

Vyškolenie prvých zememeračských technických kádrov
na .Slovensku.

Už od dávnych čias zememeračská služba Lna Slovensku
pociťovala vefký nedostatok odborných stredoškolskych teore-
ticky vyškolených technikov, nakorko až do dnešného dňa neni
na Slovensku zriadená ani jedna stredná škola v obore zeme-
meračstva, ktorá by poskytovala poslucháčom ucelené štúdium
tak, ako to poskytujú iné stredné školy. Tento nedostatok pre-
javil sa najcitlivejšie v dobe, keď zememeračská služba bola
začlenená do rudovej správy. Naši technici s vysokoškolským
vzdelaním boli postavení na vedúce. miesta technických refe-
rátov KNV, JNV a ONV, kde razom stali sa z nich viac orga-
nizačno-administratívni úradníci, a pre samotnú výkonnú službu
zememeračsklÍ zostalo len niekorko málo jednotlivcovo Nastala
teda potreba rýchle tento stav napraviť. A tu na popud zamest-
nancovXI/5 odd. KNV v Košiciach a za plnej podpory Povere-
níctva stavebného priemyslu, ako aj vedenia rudovej správy
a..RiaditeIstva Vyššej priemyselnej školy stavebnej v Košiciach,
Povereníctvo školstva vied a umení v roku 1950 povolilo zriadiť
jednorazovú jeden a pol ročnú Vyššiu školu pracujúcich pre
verejnévymeriavanie a mapovanie pri Vyššej priemyselnej škole

stavebnej v Košiciach. So samotným štúdiom bolo započaté
13. novembra 1950 a pre verký počet frekventantov (89) boli
títo rozdelení na dve skupiny A a B, ktoré absolvovaly pred-
nášky striedavo po 6 týždnoch pri celodennom vyučovaní.
Cel'kove frekventanti oboch skupín absolvovali prednášky 3krát
po 6 týždňoch a v letných mesiacoch r. !95l prešli odbornou
praxou v trasovacích a projekčných prácach. Stúdium bolo
ukončené predpísanými záverečnými skúškami (maturitou)
19. januára 1952. Pri rozvrhnutí plánu štúdia na tejto škole bolo
značne pamatané na odborné predmety ako to vidno z uvede-
ného percenta odprednášaných hodín a to: Nižšia geodézia
13,88%, mapovanie, leteckáfotogrametria a reprodukcia máp
17,07%, trasovanie a komunikačné stavby -17.07 %, vodné
stavitel'stvo 17,07%, uzemné plánovanie 4,87%. Ďalej boly
to prednášky zo všeobecných nauk, z jazyka ruského, polí-
tických nauk, ktoré vyplňovaly' učebnú osnovu tohto štúdia.
Celkove bolo prednášaných 18 predmetov, takže absolventi
nadobudli tých najlepších vedomostí.
Úroveň štúdia bola na vermi peknom stupni o ktorú nie

v malej miere pričinili sa ako prednášajúci, tak aj samí frekven-
tanti, pretože študovali ozaj poctivo. Káder poslucháčov tvorili
bývalí zamestnanci pozemkového katastru s 5- 20ročnou praxou
a keď prihliadneme ku konečnému výsledku 50 absolventov
(v tom 11 s prospechom s vyznamenaním) z 89 započatých,
možeme byť svýsledkom vermi spokojní. Však týchto 50 techni-
kov je 100% pripravených níe len na plnenie plánov verej-
ného vymeriavania a J;I1apovania,ale i na práce trasovacie,
vodohospodárske a iné technické práce. Zememeračskú službu
na Slovensku čakajú vcIké úlohy, ktoré plynú ak zo splnenia
5RP, tak aj z vybudovania nového jednotného mapového diela
a týchto 50 technikovJ bude zaiste tou najplatnejšou silou pri
budovaní socializmu v našej vlasti. Ua.

Podávání žádostí o pověření podle §3 zák., Č. 61/1951Sb.
Nedostatečně vybavené žádosti o pověření zeměměřickými

úkony přiměly mínisterstvo stavebního průmyslu k uveřejnění
tohoto oznámení v úředním listu:
Orgány veřejné správy, národní a komunální podniky anebo

lidová družstva, které chtějí vykonávat zeměměřické práce
vlastními odborníky, požádají ministerstvo stavebního průmyslu
(zeměměřický odbor, Praha II, Národní třída 10, palác Dunaj)
opověřenízeměměřickými úkony podle §3zákona č. 6l!195ISb.
V žádosti musí být uvedeno:
a) přesný název orgánu, podniku nebo družstva a jeho

sídlo. .
b) podrobné vyjmenování všech prací, pro něž je pověření

žádáno, a prohlášení, že zeměměřická síla musí být trvale
zaměstnána pro plnění vlastních úkonů orgánu, podniku nebo
družstva,
c) rozsah území, na něž se vztahuje činnost žadatelova,

a rozsah území, na něž se má vztahovat pověření (území
celého státu, jen českých krajů, jen některých krajů, jediného
kraje, okresu, města),
d) jméno odborníka, zeměměřiče, který bude za podnik,

orgán nebo družstvo vykonávat zeměměřické práce a ověřovat
jejich výsledky; je-li navrhováno více odborníků, je třeba uvést
počet sil, které jim podléhají, označení závodu nebo skupiny,
po případě označení speciálních prací pro každého navrhova-
ného zeměměřiče.
Žádost musí být doložena:
a) u bývalých oprávněných osob vysvědčením o autorisačni

zkoušce nebo opisem dekretu, kterým jim bylo uděleno opráv-
nění civilního geometra nebo právo podepisovat geometrické
(polohopisné) plány za oprávněný úřad nebo státní podnik.
b) u bývalých veřejných zaměstnanců seznam úřadů, u nichž

byl navrhovaný zeměměřič zaměstnán, s údaji o tom, jak dlouho
kde pracoval, kde a kdy vykonal ustanovovací zkoušku a s jakým
výsledkem,
c) u ostatních zaměstnanců vysvědčením ó vykonání poslední

státní zkoušky na tuzemské vysoké škole technické (odboru
zeměměřickém), popisem odborné aspoň pětileté praxe na-
vrhovaného zeměměřiče s vyjmenováním všech druhu prací
jím vykonaných, všech zaměstnavatelů, u nichž byly vykonány,
s poznamenáním, kde jsou výsledky vykonaných prací uloženy.
Žádosti s neúplnými údají a bez dokladů zdržují vyřízení

a vyvolávají korespondenci na obou stranách, která by mohla
být ušetřena.
(Výnos ministerstva stavebního prúmyslu ze dne 12. dubna

1952, SZ 059.l-Měř. 2-1952.)
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Závazky zeměměi'ičů kraje Ústí nad Labem.
1. Při školení vedoucích zeměměříckých oddělení technických

referátů ONV kraje Ústí nad Labem konané ve dnech 20. až
22. III. 1952 v Děčíně bylo kromě jiného konstatováno, že
zeměměřícká služba u jednotlivých ONV se nemohla dosud
pro jiné nutné práce věnovati zjišťování zvláštních staveb JZD
a jejich vyznačování v pozemkovém katastru. Ve snaze prospěti
výstavbě JZD a tím výstavbě socialisace vesnice učinili vedoucí
zeměměřických oddělení technických referátů všech OVN
kraje Ústí nad Labem tento závazek:
a) Před zahájením polních měřických prací zjistíme si na

příslušných místech ta JZD, která v našem okrese provedla
zvláštní stavby, jako na př. kravíny pro společné ustájení do-
bytka, vepřince, drůbežárny a pod.
b) V přírodě vyšetříme a zaměříme veškeré těmito stavbami

vzniklé změny a vyhotovíme veškeré listiny potřebné k dalšímu
úřednímu jednání.
c) Všechny změny uvedené pod bodem b) provedeme v po-

zemkovém katastru a ohlásíme k provedení v pozemkové knize.
d) Provedení závazků uvedených pod bodem a) až c) ukončí-

me nejpozději při ukončeni provádění změn za rok 1952,
t. j. do 31. III. 1953.
2. Ve snaze přispěti k řešení otázky, jak vytvořiti nový

jednotný katastrální operát vyhovující potřebám socialistícké
společnosti, vyšel z diskuse na shora uvedeném školení návrh
na vyhotovení takového operátu.
Aby tento návrh mohl býti prakticky prověřen, zavazují se

zaměstnanci tří' okresů provésti během letního období zkušební
zpracování tří katastrálních území a to: /
Ing. Josef Hlaváček z okresu Žatec: obec typu zemědělského.
Ing. Jaromír Kořínek z okresu Teplice: obec typu zeměděl-

sko-průmyslového a
Ing. Antonín Máca z okresu Most: obec typu převážně

průmyslového.
Tyto práce provedou do konce října 1952.
Všichni, kteří jsou účastni na těchto závazcích, žádají, aby

plnění zá'írazků během prací a splnění jejich k uvedenému
termínu bylo kontrolováno oddělením XI/5 KNV v Ústí n. L.

St.

Mapová edice.
Mapa Vietnamu, vydaná Státním zeměměřickým a karto-

grafickým ústavem, jako součást souboru politických map,
podává .obraz fysických a politických poměrů v této oblasti.
Mapa je zhotovena Mercatorovým konformním zobrazením
v měřítku 1: 5 500 000, je vícebarevná, obsahuje železnice,
vody, hypsométrický terén a státní hranice. Vedlejší mapky
znázorňující nerostné zdroje a hospodářské poměry, mapku
národnosti, lidnatost a národně osvobozenecký boj. Na rubu
mapy je podrobně popsán vývoj od uchvácení moci Francouzi,
až po osvobozenecké boje vietnamského lidu. Dále jsou vy-
kresleny různé diagramy, udávající vzestup výdajů, které fran-
couzská vláda investuje na válečné tažení. Na dalších diagra-
mech je vyznačen pokles vývozu rýže, uhlí a ostatních surovin
z okupované části země. Naproti tomu diagramy jasně ukazují
hospodářský a kulturní vzestup lidově demokrapcké republiky
vietnamské. Je přirovnána produkce rýže, kukúřice, sojových
bobů, těžba uhlí, výroba fosfátů, zvýšení počtu škol a snížení
počtu analfabetů. Dále poukázáno na nesmírné zdroje této
země, ať jde o kvalitní uhlí, těžbu zinku, cínu, mědi, niklu,
chromu, wolframu, zlata, platiny a jiných důležitých nerostů
a surovin. Cena 12,- Kčs.

Chv.

Mapu Ceskoslovenské republiky
1 : 500 000 k orientačním účelům orgánů státní správy a všech
složek socialistického a družstevního sektoru vydal SZKÚ.
Mapa byla vydána ve dvou provedeních a to jedn.ak jako mapa
orografická v provedení hypsometrickém, bez lesů a jednak jako
mapa správního rozdělení s lesy. Mapa je označena jako dů-
věrná. Cena jednoho výtisku dvoudilné mapy v barevném
provedení je 45 Kčs a lze ji pro služební potřebu objednat
v prodejně map SZKÚ.

Soubor politických map
organisuje a vydává SZKÚ jako součást svého kulturně
politického poslání. Po mapách Koreje a Vietnamu pracuje

nyní SZKÚ na vydání mapy Blízkého a Středního východu.
Mapy jsou určeny pro veřejnost a budou prodávány v prodejně
SZKÚ, případně i v prodejnách "Knihy" po 12 Kčs.

Usnesenie
celoštátnej pracovnej porady prednostov a dohliadacích úrad-
nikov zememeračských oddelení technických referátov krajských
národných výborov konanej v dňoch 15. a 16. mája 1952

v Bratislave.
Zástupcovia zememeračskej služby národných výborov,

shromaždení na celoštátnej pracovnej porade v Bratislave,
vypočuli s vefkou pozornosťou zprávu prednostu zememerač-
ského odboru ministerstva stavebného priemyslu s. Ing. Průšu
o návšteve zástupcov sovietskych zememeračov v ČSR a
o návšteve naších vedúcich súdruhov v br~tsiom Pofsku.

Aj keď úlohy, pracovné podmienky i možnosti sovietskych
súdruhov zememeračov -'- najma vzhfadom k obrovskej roz-
lohe SSSR - sú podstatne odlišné od naších, predsa len je pre
nás výmena skúseností a čerpanie poučení od níchnesinierne
důležité. Vážime si rád, ktoré nám dali behom svojej návštevy
v našej krajine a ktorými sa budeme aj naďalej správať. Sme
tiež hrdí na to, akého uznania sa dostáva v SSSR spoločenskému
významu práce geodéta najma pri budování velkých stavieb
komunizmu.

Po vypočutí zpráv, referátov a bohatej diskusie prijali
účastníci porady toto

usnesenie:
1. Prevádzanie hospodársko-technických úprav pozemkov

JRD ako nástroj na vybudovanie socializmu na dedine je
prvoradou politickou ůlohou nás všetkých. Budeme preto ako
súčasť fudovej správy so všetkou podporou a spoluprácou
s politickými, družstevnými a půdohospodárskými orgánmi
zaisťovaťpredpoklady riadneho plnenia tejto úlohy.

2. Technické normy sú jedným z nástrojov zvyšovania pro-
duktivity práce a na vybudovanie socializmu v našej vlasti.
Budeme preto v prvom rade venovať zvýšenú pozornosť tech-
nickému normovaniu. Preto vytvorime paťčlenné krajské tech-
nické normovacie komísie, ktoré uvedieme v činnosť.

3. So zvyšovaním produktivity práce v zememeračstve treba
zvýšiť kontrolnú činnosť, aby bola zachovaná nezbytná pred-
písaná presnosť výsledkov. Naviažeme najužšiu spoluprácu
so socialistickým sektorom zememeračskej služby a zaistíme
kontrolu zememeračských prác a úkonov vykonávaných orgánmi
a podnikmi poverenými podfa § 3, zákona č. 61/1951 Sb.

4. S pokrokom vývoja socializmu v našej vlasti treba inten-
zívne sa zaoberať otázkou obsahovej náplne mapových diel
aj písomných operátov. Požadujeme pretosvolanie pracovnej
porady v štvrtom štvrtroku 1952, na ktorú pripravíme korikrétné
návrhy a námety na vyriešenie tejto otázky.

5. Žiadame, aby ministerstvo stavebného priemyslu za-
oberalo sa s otázkou účelností a nutnosti vyznačovania držeb-
nostných hraníc v pofných honoch v Státnej mape 1:5000 -
odvodenej.
6. Po skúsenostiach z niektorých krajov a po prediskutovaní

zavazujeme sa, že do 1. júla 1952 predložíme korikretizovaný
výhfadový plán vybudovania: a) trigonometrickej siete, b) ni-
velačnej siete svojho kraja v dvoch osobitých mapách kraja
1:200 000 s pripojenou technickou zprávou a s vyznačením
poradia naliehavosti postupného uskutočňovania výhfadového
plánu s ohfadom na hospodársku výstavbu kraja.

7. Zaisťovanie a ochrana geodetických základov je prvoradou
našou úlohou. Postaráme sa preto, aby zaistenie trigonometric-
kých bodov po skúsenostiach SSSR bolů i u nás vykonávané
v pofnohospodárskych honoch priekopami a ohradami.

8. Zhospodárnenie našej služby a odstranenie ťažkostí, ktoré
pociťujeme na okresoch, krajoch aj v ústredných úradoch,
závisí na vyriešení reorganizácie na podnikových zásadách ako
nezbytnom predpokladu dalšieho zvyšovania produktivíty práce.
Žiadame preto, aby ústredný úrad sledoval aj naďalej vývoj
reorganizácie našej slúžby a zachoval líniu smerujúcu na vy-
tvorenie zememeračských podnikov, potrebných pre plnenic
úloh paťročných hospodárských plánov.

9. Treba venovať zvýšenú starostlivosť výchove mladých
technických kádrov. Preto sa postaráme o založenie príručných
krajských zememeračských knižníc a budeme sledovať sovietsku
literaturu aj našu odbornú tlač a postaráme sa o zadováženie
základných odborných publikácií.

1952/128


