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Státní mapa

I:5000

Únorem 1948 nastoupili jsme novou epochu dějin našich
národů. Tato epocha - budování socialismu v naší vlasti klade na všechny pracující zvýšené úkoly. Nám zeměměřičům
přinesla - vedle jiných velmi významných úkolů - úkol:
vybudovat urychleně celostátní mapove dílo, které by sloužilo
v době co nejkratší jako podklad pro generelní projekty
všech socialistických zařízení potřebných a nutných k splnění
zvýšených úkolů hospodářské výstavby naší vlasti.
Zeměměřiči, dík usilovné práci mnoha předchozích generací, mohli přikročit ke skutečně rychlému pořízení takového
celostátního mapového díla, kt~é daným potřebám plně
vyhoví. Tímto urychleně krok za krokem budovaným mapovým dílem starají se naši zeměměřiči o zaplnění největší
mezery v serii celostátních mapových děl požadovaných a
potřebných v. současném úsilí našeho lidu za vybudováni
socialismu.
Tímto i když jen provisorním mapovým dílem, které
chceme postupně obnovovat novým měřením, je Státní mapa
1: 50QO - odvozená.
Státní mapa 1:5000 - odvozená, má velký hospodářský
význam pro budování všech průmyslových odvětví, pro
zemědělství a lesnictví, pro plánování sídlišť a mnoho jiných
velmi významných úkolů našeho plánovaného hospodářství.
Toho dokladem je zájem všech míst, kter4 ke svým účelům
tuto mapu potřebují. Jsme si však vědomi také technických
nedostatků této mapy, zejména ve výškopisu, který je z velké
části odvozován z topografických map měřítka 1:25 000.
Tím se zde vědomě dopouštíme chyby proti geodetické
zásadě z velkého do malého.
Uživatele těchto map proto upozorňujeme na pouze
informativní charakter, zejména vrstevnic této mapy, které
však pro generelní projekty a pro informaci ftplně svému
účelu vyhovují a stačí. Při tom nezahálíme a tam, kde to je
naléhavě třeba, tvoříme Státní mapu 1:5000 novým měřením, která bude nahrazovat stále víc a více Státní mapu
1: 5000 - odvozenou, kterou pokládáme za provisorium.
Plán výroby Státní mapy 1:5000 - odvozené, je plněn
po překonání prvních potíží dobře a původně stanovený
termín splnění bude podstatně zkrácen. Toto zkrácení
termínu splnění výrobního plánu Státní mapy 1:5000 odvozené, je dalším dokladem velikého a vysokého politického uvědomění našich zeměměřičů a všech, kteří usilovnou
prací se zasluhují o výrobu matric. Uvědomění a politická
vyspělost je patrna také u soudruhů příslušníků Státního
zeměměřického a kartografického ústavu v Pra~e a Slovenského zememeračského a kartografického ústavu v Bratislave, kteří hledají nové výrobní formy ci lepší organisaci
práce, vhodněJší využití pracovního času i strojů, aby pomohli zkrátit původně stanovený termín na minimum.
Zkrácením termínu výroby Státní mapy 1:5000 - odvozené, dosahujeme předstihu v dodávce mapových podkladů
před generelními proJekty.
Tímto předstihem je také splněn vlastní účel celého díla,
'které může sloužit a které již také slouží všem odborníkům,
projektantům a plánovatelům včas a hned. Výroba Státní

-

odvozená

mapy 1:5000 - odvozené, přes všechny překážky, které
máme a které vyplývají z nemožné a nesprávné dnes již
zastaralé organisační struktury a rozdrobení zeměměřické
služby, pokračuje slibně, uspokojuje plánovitě nejnaléhavější
požadavky a pomáhá na nejpřednějším místě při přípravě
projektů a plánů směřujících k vybudování velkých staveb předpokladů k vybudování socialismu v naší vlasti.
Zéměměřiči budou ještě usilovněji pomáhat svou prací budováním celostátních mapových děl a jejich udržováním
v souladu se skutečností - při plnění úkolů jednotného
hospodářského plánu a při odstraňování překážek na naší
cestě k socialismu. Úspěch v plnění úkolů zeměměřičů nezávisí však jen na nich samotných. Záleží také na, těch
orgánech našeho hospodářského života, které ke splnění
svých úkolů potřebují mapové podklady, aby své práce
řádně plánovaly, aby požadavky na mapové podklady nahlásily včas do plánu výkonů zeměměřických a kartografic~
kých prací, aby tak zerrzěměřická služba se stala účinným
nástrojem k zajištění projekční připravenosti našich staveb
socialismu.
Nedostatečná projekční příprava, bez řádných mapových
podkladů, změny projektů během stavby anebo stavby bez
projektů vůbec nám způsobují těžké a nenahraditelné ztráty.
Je na nás, zeměměřičích, abychom proto všude, kde tomu
takještěje, odpovědně upozorňovali na to, aby se neprojektovala žádná stavba nebo inženýrské dílo bez řádného mapového podkladu, aby k socialismu spějící společnost využívala
všech možností techniky počínaje mapovým podkladem až
k předání staveb na klíč.
/
Státní mapa 1:5000 - odvozená, je prvním velikým
krokem k uspokojení požadavků a potřeb projektantů pro
g'enerelní projekty inženýrských i ostatních staveb a pro
hospodářsko-technické úpravy pozemků.
Toto číslo našeho časopisu, ktert1 je věnováno Státní
mapě 1:5000 - odvozené, bude historickým dokumentem
usilovné práce zeměměřičů, kteří nenápadně ale veimi pilně
pracují k tomu, abychom soctalismu v naší vlasti dosáhli
lépe, rychleji a levněji. V.eliké úsilí zeměměřičů Je také
patrno z celé řady zlepšovacích návrhů a ze snahy všech
urychlit výrobu Státní mapy 1:5000 - odvozené.
Je samozřejmé, že na podkladě Státní mapy 1:5000 odvozené a generelních projektů nelze hned budovat a stavět.
Je třeba, aby na podkladě generelních projektů a studií
prováděných na tomto podkladě byly vypracovány přesné
podrobné projekty a prováděcí plány inženýrských de? a
staveb. Pro tyto projekty a plány je také třeba přesnějších a
lepších mapových podkladů. Naši zeměměřiči, kteří se
osvědčují na všech stavbách socialismu, pořizují i tyto přesné
mapové podklady, na nichž projektanti projektují, podle
nichž pak vytyčujeme, stavíme a budujeme naše stavby
stále účelněji a hospodárněji.
Takto nastoupenou cestou, při níž je nám vzorem Sovětský svaz, dojdeme spolu s veškerým pracujícím lťdem naší
vlasti k cíli, vytyčenému naším presidentem Klementem
Gottwaldem a socialismus v naší vlasti vybuduJeme.
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odvozené
526.89(437)1: 5000

Rozbor potřeb mapových podkladů pro plánovací práce, zvláště pro projekční skizzy. Způsoby vyhotovení polohopisu
a výškopisu Státní mapy 1:5000 - odvozené. Použitelnost této mapy pro určité druhy prací. Výhledové možnosti kartografických prací v CSR.
S rozvojem plánovacího úsilí, jako důsledku změny
dosavadního společenského řádu v řád socialistický, vyvstala potřeba podkladů, do nichž by mohly být nejrůznější plány*) vtěleny.
.
Jevištěm všech plánů je konec konců vždy povrch
zemský, neboť to je náš životní prostor. A tento prostor
musíme před každou vlastní plánovací prací podrobit
studiím, průzkumům a vyšetřením. Výsledky těchto prací
je pak třeba promítnout do mapových podkladů.
Mapové podklady se vyžadují v celé stupnici měřítek
a se zřetelem k různým druhům prací.
Pro vlastní stavební úkoly se vyhotovují mapové podklady na základě přímého měření. Pro jiné druhy plánování se mapové podklady odvozují z map přímo měřených.
Požadavky plánovacích orgánů vznikaly náhle, takřka
přes noc a je přirozené, že zeměměřická služba nemohla
všem požadavkům současně vyhovět zvláště z (iůvodů
jejího jednostranného
zaměření k úkolům katastrální
služby. K disposici byly jen katastrální mapy různých
měřítek bez výškopisu a dále byly k disposici mapy topografické 1: 25000 zastaralé a jen v malé části reambulované. Nových map topografických bylo poskrovnu. Nevyhovovalo tedy ani jedno ani druhé dílo rozličným požadavkům plánování a vedlo by daleko, kdybychom chtěli
provést rozbor nedokonalostí a nevhodností těchto lllap.
Podle dnešních požadavků mají být naše oficiální mapy
mapami komplexními, mají totiž obsahovat polohopis,
výškopis i s drobnými terénními tvary, mají zobrazovat
všechny umělé výtvory lidské práce na povrchu země,
mají zachycovat druhy porostu, mají být opatřeny dobrým
názvoslovím a mají dokonce zachycovat i zařízení podzemní. Naše oficiální mapy mají být dílem měřickým,
na jehož podkladě se budou provádět podrobné práce
projekčně technické a práce vytyčovací, ale současně mají
vyznačovat pozemkovou držbu a mají umožňovat i přesné
zjišťování ploch. Současně však mají být naše oficiální
mapy podkladem pro jakékoliv plánovací, průzkumné,
statistické, upravovací a hospodářské akce v terénu.
Je zřejmé, že pro tuto řadu úkolů bude nutno vytvořit
několik druhů oficiálních map.
Pro generelní plánování a pro generelní projekty je
vyžadováno měřítko 1:5000. S vyhotovováním map tohoto
měřítka bylo započato s malou pracovní jednotkou již
v r. 1945, ale požadavky každým rokem stoupají a jsou
tak naléhavé, že kapacita pracoviště naprosto nestačí.
Bylo tedy nutno pro počáteční leta sáhnout k mapovému
a měřickému materiálu, který prozatím je ihned k dispo*) Výrazem "plán" rozumíme slovní, početní nebo grafické
vyjádření myšlenek směřujících k vytvoření určitého díla
nebo k dosažení určitého uspořádání děj'Ůa věcí. Je to záznam
určitých představ. Mapa sama je jev statický, kdežto plán
vyjadřuje budoucí děj, budoucí dynamiku.
Proto všem prostým zobrazením, jakkoliv velké části povrchu země říkáme dnes "mapa", a odstraňujeme výraz "plán"
používaíÍý dříve pro označení oněch zobrazení, při nichž se
body terénu promítají přímo na dotykovou rovinu.

sici v různém provedení v různých soustavách zobrazovacích, v různých měřítkách, a to se všemi jeho nedostatky,
a vytvořit jednotné dílo v souvislém a jednotném zobrazení na území celé republiky pod označením Státní
mapy 1:5000 - odvozené.
Polohopis této mapy je převzat z katastrálních map
a je mírně generalisován vzhledem k měřítku. Polohopis
je upravován a vyrovnáván do čtvercové sítě jednotného .
zobrazení ČSR. Touto úpravou vznikají určité místní
deformace polohopisu katastrální mapy, ale za to se
vyrovnávají deformace celých listů a celých zobrazených
území katastrálních zaviněné různou srážkou papíru a
deformace zaviněné nepřesností katastrálních map zvláště
na hranicích území. Ježto vyrovnání těchto chyb děje se
graficky v měřítku katastrální mapy a kresba se pak skoro
na polovinu zmenšuje, nepřesahují chyby v polohopisu,
vzhledem k jednotné síti, v nejnepříznivějších případech
3 metry uvnitř území a 5 metrů na hranicích územi.
Jsou to tytéž chyby, které vykazují nanešené trigonometrické body v jednotných souřadnicích do katastrálních map staré válcové soustavy.
Velkým nedostatkem polohopisu katastrálních map je
skutečnost, že tyto mapy nejsou v posledních letech tak
pečlivě doplňovány jako se to dělo dříve a že tedy v převzatém polohopisu chybějí skutečnosti, které by znázorněny být měly. Dalším nedostatkem polohopisu katastrálního je skutečnost, že neznázorňuje předměty uvnitř
jedné držby. Tak v lesích chybějí ty nejzákladnější orientační prvky (cesty, průseky, hranice lesních oddílů, čísla
oddělení atd.). Tekoucí vody jsou v katastrální mapě zachyceny jen potud, pokud jsou vyjádřeny dvoučaře jako
parcela. Zejmén!1 v lesích jsou vodoteče vyjádřeny jen
náznakem a falešně. A konečně velkým nedostatkem
katastrálních map je, že neznázorňuje skutečný stav, se
kterým každý plánovatel musí počítat, nýbrž, že zachycuje
jen náhradní obrazec, jímž byla před lety zachycena a vytyčena držba. Je třeba, aby se zeměměřická služba
s těmito nedostatky polohopisu v příštích letech vypořádala úpravou a doplněním polohopisu pro další, zdokonalená vydání listů Státní mapy 1:5000 - odvozené.
Pokud jde o výškopis, je situace horší. Jen velmi malá
část území našeho státu má zaměřen terén v mapách
velkých měřítek. Tento materiál je rozptýlen po rozných
pracovištích a archivech tak dokonale, že ani se o něm
neví. A přece ka~dý hektar výškopisu provedeného pro
určité účely představuje značnou národohospodářskou
hodnotu, která by posloužila i účelům jiným. Je proto
třeba, aby každý orgán, každé pracoviště a i každý jednotlivec, který má k budování státu kladný poměr, dal
k disposici výškopisné elaboráty, které spravuje a ópatruje,
pro vyhodnocení ve státních mapách. Týká se to i elaborátů méně hodnotných, neuznaných pro svou menší přesnost pro převzetí do map velkých měřítek. Pro převzetí
do měřítka 1: 5000 budou však postačující.
V územích, kde nebylo provedeno žádné výškopisné
měření pro mapy velkých měřítek, bylo nutno sáhnout
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k výpomoci a terén znázornit méně přesněji zvětšováním
vrstevnic z různých druhů topografických map~
Zeměměřická služba neměla dosud vybudovánu složku,
která by se zabývalavyhodnocováním zobrazeného výškopisu na podkladě určitého druhu polohopisu do polohopisného podkladu jiného druhu.
Je zde na místě si připomenout, že každý bod výškopisu
je současně bodem polohopisným. Skreslení a deformace
jednoho polohopisu mají pak vliv na převzatý polohopis
výškových bodů z jiného elaborátu a není možno prostě
mechanicky převádět jednou vyhotovený výškopis do
jiného polohopisu.
Není trvale možno udržovat umělé rozlišování součástí
mapy na polohopis a výškopis. Tyto dvě součásti jsou na
sobě závislé a je to jen setrvačnost z dřívějších dob, vliv
výlučného zobrazování polohopisu v našem jediném mapovém díle velkého měřítka - v katastrální mapě - a vliv
samostatnosti oborů triangulace a nivelace. Dnes však by
bylo ideálem, aby každý měřický bod, v přírodě zajištěný,
byl dán ve všech třech souřadnicích s přesností a s rozlišením vhodným pro praxi.
Převádění výškopisu z map jednoho druhu do map
jiného druhu je dnes věcí běžnou, ne však vždy odborně
a pečlivě prováděnou. Převáděním se dnes zabývá jedno
oddělení SZKÚ a bude třeba, aby si vychovalo řadu
specialistů pro takové úkoly.
Tak tedy i do polohopisu odvozeného z katastrálních
map a zmenšeného do měřítka I: 5000 převádí se vrstevnicový obsah nejrůznějších druhů map velkých měřítek
a konečně i obsah vrstevnic z topografických map. Jakost
tohoto převzatého neboli odvozeného výškopisu kolísá
a každý uživatel mapy si musí všímat vysvětlivek, kde
je uvedeno, jakého původu jsou odvozené vrstevnice.
Jakost vrstevnic převzatých z map velkých měřítek,
pokud jsou ovšem jakostně provedeny, bude dobrá a
vzhledem k měřítku úplně postačitelná, vrstevnice převzaté z nově mapovaných topografických map 1: 10 000,
1:20 000 a 1: 25 000 budou již méně hodnotnější, ale
přece správnější než vrstevnice převzaté z původních
map topografických,jejichž dokonalost závisela v největší
míře od zručnosti a svědomitosti původního topografa.
Oba druhy posledně jmenovaných vrstevnic však budou
mít značnou cenu orientační, kterou nemůžeme dnes
vůbec podceňovat.
Hlavním smyslem zobrazeného výškopisu převzatéhoz topografických map je podání obrazu reliefu povrchu
země. Nejde tedy v těchto případech o vyjádření geometricky správného průběhu vrstevnic. Pro celou. řadu
úkolů takový hrubý obraz reliefu povrchu země úplně
postačí a musí prozatím postačit i pro mnohé jiné.úkoly,
které by vyžadovaly zobrazení přesnějšího. Takové přesnější měření nelze provést na území celé republiky
v krátké době přes všechna naše zbožná přání. Potřeba
mapových podkladů je však okamžitá, a proto je nutno se
spokojit s danými možnostmi.
Je třeba si povšimnout i té skutečnosti, že ne vždy je
vyžadovaná přesnost výškopisných zobrazení náležitě využita. Mnohdy se vyžaduje velmi přesné, podrobné, ale
přitom přirozeně značně nákladné vrstevnicové zobrazení
pro úkoly, pro něž by stačila ta nejjednodušší forma
znázornění terénu.
Z uvedených předpokladů pl,'o užití orientačních
vrstevnic se vycházelo při koncepci celého díla a tato

skutečnost byla uvedena již v základních ustanoveních
"Návodu k vyhotovení Státní mapy 1:5000 -odvozené",
kde se v příloze 1, odst. 1 v posledních větách praví:
"Přesnost této mapy bude proto zvláště ve výškopisu
pro technické práce nedostačující, přes to pro většinu
účelů, k nímž je pořízení mapy vyžadováno, jako povšechná orientace plně postačí".
Jakost a druh použitého výškopisu je na každém listu
uveden, takže nikdo nemůže být na pochybách o přesnosti vrstevnic.
Státní mapy 1: 5000 - odvozené jsou vyžadovány
pro tyto účely:
I. Směrné územní plány a k ním příslušející rozbory:
1. geologická mapa; 2. vodní poměry; 3. meteorologie a klimatologie; 4. doprava, dopravní síť, místní
dopravní síť; 5. funkce obce; 6. zastavění a zelené
plochy; 7. stav budov, druh krytin pro požární
účely; 8. půdní mechanika; 9. osídlení; 10. plochy
zdravotně závadné.
II. Podklady pro nové mapy lesního hospodářství
1:5000 (viz článek doc. Dr Matějů v tomto čísle).
IÍI. Podklady pro. zemědělské plánování. Geonomie,
pedologie.
IV. Ústřední geologický průzkum.
. V. Podklady pro generelní skizzy prací silničních a
železničních, vodních děl a rozvodu energie atd.
Ně~teré složky stavebně projekční, místo aby si opatřily
dokonalý výškopisný podklad pro své projekty alespoň
v místech bezprostředního stavebního zájmu, pokoušejí
se některé součásti projektu vypracovat na podkladě
těchto map odvozených, které však pro takové 'účely
určeny nejsou.
Zeměměřická služba vyplní vyhotovením uceleného,
jednotného a souvislého díla Státní mapy 1:5000 - odvozené citelnou mezeru v mapových podkladech a dodá
plánovacím, projekčním a průzkumným orgánům cenný
i když ne plně vyhovující mapový. podklad, a to v nejkratší době, jaká je dnes jen myslitelná,
. Je třeba poukázat na to, že dílo vzniká svomou spoluprací všech složek zeměměřické služby, a to jak složek
u lidové správy v okresech i krajích, tak složek Geoplanu, Stavoprojektu a různých komunálních podniků,
hlavně však kartografických a reprodukčních složek Státního zeměměřického a kartografického ústavu v Praze a
.obdobného ústavu v Bratislavě.
'
Naše práce je někdy brzděna neporozuměním, podceňováním a falešnými kritikami. Snažíme se věc dělat
co nejlépe u vědomí, že platně přispíváme k budovatelské
práci jiných orgánů. Dobré a věcné konstruktivní kritiky
rádi přijímáme. Nerozpakujeme se přiznat, že nepracujeme
vždy bez chyb. Snažíme se chyby odstraňovat, pokud
je to v našich silách, pokud zdroje chyb neleží jinde.
Jaké jsou výhledy do budoucnosti?
Kdykoliv bude možno 4 listy Státní mapy 1:5000 spojit
a jednoduše fotomechanicky zmenšit do měřítka 1: 10 000,
vyžadovaného již dnes pro některé druhy plánovacích
prací.
Jakmile bude zeměměřická služba u ONV jen trochu
uvolněna od jiných úkolů a jakmile budou další pracoviště
personálně náležitě vybavena, bude možno přikročit
k úpravě a k doplnění obsahu těchto map 1: 5000, aby
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ještě lépe vyhovovaly svému poslání a aby každé další
tiskové vydání znamenalo podstatné zlepšení jakosti
obsahu proti vydání nynějšímu, které je nutno považovat
za základní surovinu. Směrnice pro takovou úpravu má
již dnes každá zeměměřická složka techníckých referátů
ONV.
'
Státní mapa odvozená je jen provisorium. Předpokládá
se; že produktivita složek, které budou vyhotovovat
novou Státní mapu 1: 5000 novým měřením, bude stále
stoupat. Nově vzníkající listy budou postupně nahrazovat
listy mapy odvozené.
.
Kromě map měřítek 1: 5000 a 1: 10000 budou postupně různými pracovišti vyhotovovány plánovací pod-

klady 1: 25.000, 1: 50 000, 1: 100 000, 1: 500 000 a
1: 1 000 000. Tyto mapy budou většinou mapami odvozenými.
Z tohoto nástinu je zřejmý budoucí velký vývoj map
odvozených a proto je nutno již dnes zjednávat předpoklady pro podporu tohoto vývoje především výcvikem
nižších a stťedních techníckých kádrů. Zeměměřická
služba tak nejlépe prospěje budování státu, bude-li sto
dodávat včas, s prozíravostí upřenou k budoucím požadavkům, vhodné mapové podklady pro nejrůznější akce.
To musí být naší snahou v příštích letech a k tomu.cíli
musí směřovat organisační činnost našich vedoucích
orgánů.

Lesnické mapy 1:5000
Doc. Dr Karel Matějů

526.89:634.9

vývoj lesnického mapování v českých krajích. Význam Státní mapy 1:5000 - odvozené pro sjednocení dosavadního
různorodého lesnického mapového materiálu. Rozdělení lesnických map podle účelu, jemuž mají sloužit. Použití Státní
mapy 1:5000 - odvozené pro postupné vypracování Státní mapy lesnické; technologický postup. Význam nových lesnických map pro nově měřenou Státní mapu 1:5000.
A. Úvod.
Třetina naší vlasti je pokryta lesy. Tyto lesy jsou
v katastrálních mapách zakresleny zpravidla pouze svým
obvodem a nejsou vzácností pozemkové parcely až 1000
ha veliké, vyznačené v katastru prázdnou, bílou plochou. Zatím v přírodě jsou tyto lesní plochy protkány
sítí lesních cest různého řádu a jsou rozděleny přirozenými i umělými 'liniemi na trvalé hospodářské jednotky
- oddělení, někde i pododdělení. Kr<?mě tohoto trvalého
lesnického detailu je v lese mnoho detailu proměnného to jsou hranice porostů, které s~ mění těžbou a obnovou
lesa. Všechny tyto předměty měření jsou znázorněny
v lesnických mapách různého druhu a měfítka.
Většina lesů přešla již do vlastnictví nebo správy
státu - Správ lesních hospodářství. Protože lel'nické
mapy jsou nezbytným podkladem hospodaření v lese,
plánování a úpravy lesního hospodaření i plánu pro přetváření přírody, schválilo ministerstvo lesů a dřevařského
průmyslu návrh, aby všechny dosavadní různorodé lesnické mapy byly postupně sjednoceny formou i obsahem
na podkladě Státní mapy 1 :5000 - odvozené. Tyto práce
na ploše téměř všech lesů v Cechách a na Moravě provádí
postupně LESPROJEKT,
závody pro, úpravu lesního
hospodaření, n. p., v Brandýse nad Labem.

B. Vývoj lesnického mapování.
Prvé zprávy o měření lesů v Cechách a na Moravě
a ve Slezsku máme již ze XIII. století. Bylo to z počátku
více měření obvodu než plochy, ale již v roce 1599 se
objevují zprávy o souvislých mapách panství Křivoklátského, Zbirožského a Točnického.
.
Rychlé ubývání lesů a zásob dřeva přimělo majitele
lesů a lesní hospodáře k plánovité úpravě lesního hospodaření a mapování lesů se při tom rózšířilo tak značně,
že ke konci 18. a na počátku 19. století měla již všechna
panství mapy, podle nichž se zakládaly paseky (v té
době převládalo velkoplošné hospodaření holoseČ11é).Na
počátku 19. století bylo měření lesů tak rozšířeno, že
nikde nebylo tolik výtečných měřičů, jako v lesnictví.
Tito ,měřiči se také značnou měrou uplatnili při konstrukci stabilního katastru.

Stabilní katastr z roku 1817 a let pozdějších nevšímal si
lesnických detailů uvnitř držby, vyjma hranic různých
kultur pro předpis daně pozemkové. Ale i zákresy lesních
hranic nesou stopy obtížného měření stolem měřickým
v lesích a důsledky nepřesností grafické triangulace
4. řádu. Katastrální mapa nedala tedy lesníku dostatečné
podklady pro technícké potřeby.
Hranice lesa, které v době měření stabilního katastru
nebyly zpravidla omezníkovány, měnily se postupně vlivem lidským i přírodním, požadavky na lesnické mapy
se stupňovaly a tak postupně docházelo k novému zaměřování lesů. Tyto práce dosáhly vrcholu ke konci 19. století.
U velkých lesních celků nedávala však katastrální mapa
dostatečných podkladů' pro nové měření lesnické. Proto
lesy byly zaměřovány na podkladě vlastní triangulace,
připojené na triangulaci katastrální nebo triangulace se
samostatnými základnami, menší celky pak obvodovými
polygony. Jen u malý:::h lesů s drobnými lesními parcelami
byly lesnické mapy zhotovovány ve větší míře na podkladě mapy katastrální. Podle kat. map byly však mnohé
hranice lesa omezníkovány. Tak postupně vznikal různorodý, ale velmi cenný lesnický mapový elaborát, který
svojí přesností zpravidla vyhovuje i dnešním lesnickým
technickým potřebám, ale samozřejmě nedosahuje přesnosti katastrální. Lesní hospodářství lesnické mapy potřebuje a nemůže se bez nich obejít. Vyžaduje od nich
prakticky přesné zjištění plochy (t. j. na 0,01 ha) a
situační ev. i výškové znázornění lesa, t. j. trvalého i proměnného lesnického detailu.
Prvým krokem ke sblížení požadavků lesnické techniky
s katastrálním operátem byl katastrální zákon z roku 1927,
který nejen že dal katastrální mapě za úkol, aby byla
podkladem všeho techníckého podnikání, ale dal podnět
i k zaměřování trvalého lesnického detailu uvnitř držby.
Avšak výsledky těchto směrnic nenabyly značnějšího
praktického významu.
Dalším krokem ke sblížení lesnického a zeměměřického
sektoru byly výnosy ministerstva financí z roku 1936
o jednotícím vedení zeměměřických prací, podobných
katastrálním, a o sbírání vjškopisných příložek. Zeměměřické práce polohopisné, placené nebo podporované
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z veřejných prostředků, měly být konány hospodárně
s hlediska celostátního a tak, aby je nebylo třeba opakovat
pro jiné účely. Tyto práce měly být vždy konány pod
odpovědností oprávněného zeměměřiče a podle předpisů
katastrálních instrukcí.
Realisace jednotícího vedení zeměměřických prací v lesnictví narazila na vážné ekonomické problémy. Podařilo
se sice nalézt přijatelnou formu spolupráce a methodiku
měření, vyhovující oběma stranám, *) ale rozdílné požadavky lesnické technické praxe (mapa I: 5000, plochy
na ary) a katastrálních instrukcí bylo lze stěží překlenout,
byť i použitím dvojobrazových dálkoměrů, úleva spolupráce. Teprve nyní, když přikročilo se k postupnému
vyhotovování Státní mapy I: 5000 - měřené, stává se
spolupráce zeměměřické služby s ostatními složkami
technickými, zejména lesnickými, velmi naléhavou. Státní
mapa I: 5000 - odvozená, jako zmenšenina mapy katastrální, bude vhodnou pomůckou k převedení dosavadních různorodých lesnických map do stejného měřítka.
C. Lesnické mapy.
Podle účelu a vybavení rozdělujeme lesnické mapy
takto:
I. Map'a základní
je originál (unikát) mapy původní, vynesenýz původního
měření, nebo částečně odvozený z jiných podkladů
(z map katastrálních) a doplněný novým měřením trvalého
ev. i proměnného lesního detailu. Mapa základní má
měřítko 1: 5000 a souvislé zobrazení.
Na mapě základní je vyznačena odlišnou barvou (fotointaktní) katastrální situace (zmenšenina mapy katastrální)
a provádí se zde základní měření ploch (planimetráž
oddělení, pododdělení) s vyrovnáním na skupiny kat.
parcel. Mapa základní slouží jako podklad pro odvození mapy hospodářské. Je doplňována při zaměření
změn trvalého lesního detailu a zůstává uložená u vyhotovitele lesního hospodářského plánu (závody LESPROJEKTU).'
. II. Mapa hospodářská
je jeden exemplář mapy odvozené z mapy základní ve
stejné úpravě a měřítku, ale bez katastrální situace.
Originál mapy hospodářské je uložen u lesního hospodáře
a je tužkou doplňován a opravován během období platnosti hospodářského plánu. Při obnově lesního hospodářského plánu je mapa hosp. reambulována červeně (ev.
při dalších obnovách jinou fotoaktivní barvou) ke dni
počátku platnosti obnoveného hospodářského plánu. Na
mapě hospodářské se zjišťují plochy porostů (dílčích
ploch) a vyrovnávají se na plochy oddělení (pododdělení).
Slouží pro několik desetiletí.
III. Mapa obrysová
je otisk matrice (čistokreshy) odvozené v měřítku 1:10000
z mapy hospodářské v· dílčím zobrazení podle organi.sačních jednotek (polesí, pěstebních středisek), je opatřena
vrstevnicemi. Je podkladem pro vyhotovení map přehledových.
IV. Mapy přehledové
se kreslí na mapách obrysových podle svého účelú,
a to:
a) mapa porostní je mapa obrysová, kde porosty jsou
*) viz Matějů, Lesnická práce 1942, "Nové měřeni lesů
obnovou pozemkového katastru autentifikačním řízením katastrálním.

kolorovány barvami podle stáří, a kde jsou vyznačeny
i porosty prořídlé, zmlazované, porostní skupiny aj.;
b) mapa těžební vyjadřuje prostorové a časové plánování těžby a obnovy porostů;
c) mapa stanovištní je mapa stanovištních typů, t. j.
ploch, které mají stejný provozní cíl - stejné smíšení
dřevin, které má být dosaženo v budoucích porostech;
d) jiné mapy přehledové.
V. Mapy organisační
vznikají reprodukcí montáže map obrysových do měřítka
1:25 000, příp. jiného a slouží k organisaci (odvoz, výkup atd.).
Starší lesnické mapy mívají zpravidla různá měřítka,
většinou odvozená z měřítka katastrálního. U mnohých
hospodářských celků nedochovaly se však cenné mapy
základní, často ani mapy l1I:>spodářské,a jsou i celky, kde
po roce 1945 se ztratily všechny mapy.
Lesnické mapy nemají také drobné selské lesy, které
nemusely míti hospodářský plán. Kvalita map je různá
a je třeba tento různorodý materiál mapový přezkoušet
a upravit na jednotném podkladě. Tím bude Státní mapa
1 : 5000 - odvozená.
D. Použití Státní mapy 1: 5000 - odvozené jako
podkladu pro vyhotovení jednotné mapy lesnické.
Státní mapa 1 :5000- odvozená je zmenšeninou dosavadních map katastrálních, se zpravidla dostatečnou
přesností. Má souvislé zobrazení a může proto s výhodou
nahradit zmenšeniny zákresu map katastrálních, které
lesníci dosud vyhotovovali jako podklad k vynášení mapy
základní.
Ministerstvo lt~sů a dřevařského průmyslu proto schválilo nákup potřebného množství otisků Státní mapy
1: 5000 - a současně zásady, podle kterých v příštim
deceniu budou postupně přepracovány a doplněny dosavadní mapy lesnické v jednotný elaborát mapový
1: 5000, který lze nazvat Státní mapou lesnickou.
Základním principem při zhotovení nové lesnické
mapy bude snaha, využít co nejvíce dosavadních map
lesnických, ověřit jejich zákresy, doplnit a opravit je a
nové měření celé situace omezit tak na nejnutnější míru.
Technologický postup konstrukce nové lesnické mapy
bude sestávat z těchto hlavních fází:
1. Překreslení dosavadních lesnických map na Státní
mapu 1: 5000 - odvozenou. K překreslení použije se
nejlepších dosažitelných exemplářů map, kterých bude
lze dosáhnout. Překreslením převedou se lesnícké mapy
různého původu, rozčlenění, měřítka, srážky i přesnosti
na jednotný podklad - obrys katastrálních parcel v souvislém zobrazení.
Překreslení provede se suchou fotografickou cestou na
překreslovacích strojích a prostřednictvím
prozatímní
matrice natiskne se tato překreslená lesnická situace nátiskovým ofsetovým lisem na několik exemplářů Státní
mapy 1: 5000 - odvozené.
2. Venkovní měření, při kterém se provede verifikace
vyhovující a správné situace, ověření nesrovnalostí mezi
lesnickým a katastrálním zákresem, reambulace změn,
doplňovací měření nebo náhradní měření (pozemní či
fotograqtetrické) nevyhovující nebo 'nové situace. Současně se provede hrubá úprava vrstevnic. U lesů, které
neměly lesního hospodářského plánu, provede se nové
zaměření, navázané na situaci katastrální.
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3. Výsledky přímého nebo fotogrametrického měření
vynesou se do jednoho exempláře Státní mapy 1: 5000 odvozené. Tato mapa se stane novou"mapou základní
jednotného elaborátu.
4. Z doplněné matrice vytiskne se lesnická mapa I :5000
v souvislém zobrazení. Jeden exemplář bude použit
jako mapa hospodářská. Z montáží map 1: 5000 bude
mokrou cestou fotografickou pořízena a vytištěna mapa
obrysová 1: 10 000 v dílčím zobrazení podle polesí (stře~
disek) a mapy organisační 1: 25 000.
.
Všechny mapy budou opatřeny vrstevnicemi.
Naznačeným technologickým postupem dosáhne' se
souvislého elaborátu mapy základní a hospodářské, i dílčího zobrazení map obrysových a organisačních, s co
největším využitím mechanisainích prostředků k úspoře
technické i kartografické práce.

E. Význam nových lesnických. map 1: 5000 pro
Státní mapu 1: 5000.
Elaborát .dosavadních lesnických map v Čechách a na
Moravě představuje hodnotu asi lQ 000 000 pracovních
hodin. Uvedenými postupy provedou závody LESPROJEKTu během příšťího decenia přezkoušení a sjednocení
tohoto ohromného mapového díla na jedné třetině naší
vlasti. Nová' mapa lesnická 1: 5000 bude vyhovovat
všem technickým požadavkům hospodaření v lese a lze se
právem domnívat, že ani ostatní technické obory nebudou
klást na situační měření v lese větší nároky. Mimo to
tato lesnická mapa bude obsahovat zákresy skutečné
hranice a situace lesů, často odlišné od zákresu katastrálního. Proto bude lze zákresů této mapy s výhodou využít
u situace v lese při postupném vyhotovování Státní mapy
1: 5000. Tím bude dosaženo jednotného a vyhovujícího
elaborátu mapového pro všechny technické obory.

Organisace výroby Státní mapy 1:5000
Ing. Jaroslav Pták

odvozené
526.89(437)1 :5000

Vysvětlení organisace práce všech zúčastněných složek. Ústřední vypracování této organisace. Rozsah práce. Vylíčení
provádědch způsobů jako doklad pro budoucnost. Hlavní cíl organisace této práce je upravení pracovních postupů jednotlivých úseků po způsobu průmyslové výroby, t. j. rozplánování dílčích prací a vybavení pracovišť tak, aby vznikl nepřetržitý
pás.
V době, kdy vyvrcholuje naše úsilí o vyhotovení jednotných mapových podkladů ve formě Státní mapy
1: 5000 - odvozené, bude vhodné seznámit širší zeměměřickou veřejnost o podrobnostech vzniku tohoto díla,
o těžkostech, jež nutno překonávat, jakož i o dosažených
výsledcích.
Státní mapa 1: 5000 - odvozená je vyhotovována
z mapového materiálu, který je po ruce. Nevzniká tedy
nějaké nové měřické dílo na základě měření v terénu.
Byl dán úkol stmelit jsoucí mapový materiál různých
měřítek a různého původu v jednotné dílo, a to v nejkratší době 3 -4 let. A právě tato krátká doba dává této
práci zvláštní a osobité znaky a jistě bude zajímat
každého čtenáře vylíčení organisace, která musela být
vytvořena, aby vyhotovování listů této mapy se stalo
pásovou výrobou. Při vytváření takové organisace bylo
nutno překonávat celou řadu překážek osobních i materiálních a často bylo nutno pracovat i proti nepochopení
významu této práce v našich vlastních řadách.
Jak již je jinde uvedeno, byly do práce zapojeny všecky
složky zeměměřické služby přímo i nepřímo a byla využita i značnou měrou práce externistů.
Musíme si uvědomit, že naše vlastní služba u okresů
a krajů nestačí plnít naléhavé úkoly zemědělské politiky
při vytváření jednotných zemědělských družstev a při
provádění s tím spojených hospodářsko-technických
úprav půdy. Proto ani nemohla být přímo a plně do
vlastního provádění nového díla zapojena.
Jako první etapa práce bylo organisováno vyhotovení
polohopisu odvozením z katastrálních map na průsvitný
materiál. Pro ten účel byly vytištěny konstrukční listy
na kreslicím papíru, opatřené jednotnou sítí po 500 m,
kterouž pracovník převedl na průsvitku.Tatáž
síť byla
vykonstruována postupně do všech listů katastrálních
map, při čemž bylo pamatováno na srážky papíru každého
listu katastrální mapy. Průsvitka s nanesenou sítí byla
pak přikládána na listy katastrálních map, průsečíky

500 m sítě byly postupně ztotožňovány a obsah mapy
byl v nejbližším okolí ztotožněných průsečíků vykreslen
sytou černou čarou, schopnou dvojnásobného zmenšení
při fotoreprodukci. Postupně tak byl celý polohopisný
obsah vyrovnáván na jednotnou síť. Tyto práce provádějí
z největší části krajské kanceláře Geoplanu, dále věci
znalí experti, kanceláře Stavoprojektu a různých podniků
komunálních.
Při r.:rlplánování této práce v českých zemích vycházelo
se ze směrného čísla 15000 listů. To znamenalo při dané
časové lhůtě pěti let 3000 listů roč,ně a při lhůtě čtyř let
3750 listů ročně. To representuje při 300 pracovních
dnech za rok pHsun 10-13 listů denně. Ve složce vy':'
hotovování prostého polohopisu bylo dosaženo tohoto
plánovaného výkonu již po tříměsíční práci. Tím však
není základní práce skončena. Tyto polohopisy soustřeďují se v jednom oddělení Státního zeměměřického a
kartografického ústavu v Praze. Takové oddělení muselo
být od počátku prací nov:ě postaveno a zaměstnanci museli
být přeškoleni nebo nově zapracováni.
Došlé matrice' jsou přezkušovány po stránce reprodukční schopnosti, je pořizován výpis názvosloví a po
vysázení v sazárně je názvosloví vylepováno. Kromě toho
je prováděna i úprava vně rámu. Pak je vždy celá skupina
listů zasílána k reprodukci. Každý list se zastavuje na
matnici fotografického aparátu na rozměry 40krát 50 cm.
Víme, že každý papír vlivem tepla a vlhkosti pracuje,
a to nestejně na délku i šířku. Není tedy vždy možno
celou srážku v obou směrech vyrovnat. Je možno ji jen
zmenšit na nejmenší míru. Snaha po úplném odstranění
srážky by stejně nebyla nic platná, neboť při tisku nastávají další srážky nebo prodloužení rozměrů. Spokojujeme
se tedy tím, že udržujeme deformace pokud možno nejmenší. Deformace posuzujeme podle srážky 500metrové
sítě. Ve všech případech je tato srážka tak nepatrná,
že ji můžeme zanedbat. Při fotoreprodukci je prováděna
stálá kontrola dosažených rozměrů.
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Negativ pak přechází do retuše, kde jsou potrhané
čáry prorývány a kde jsou mechanické vady negativu
zakrývány krycí barvou. Z hotového negativu se pořídí
ozalidová kopie, do níž kartografické oddělení svými
konceptáři provede tužkou koncept vrstevnic. Vrstevnicový materiál velkých měřítek se fotograficky zmenšuje
do měřítka 1: 5000 a pomocí průsvitek se tvoří nová
matrice vrstevnic 1: 5000, při čemž vrstevnice jsou část
po části nalícovány na polohopis nově vznikající mapy.
Není-li po ruce výškopis velkých měřítek, musí se využít
vrstevnice z topografických map. Tyto vrstevnice jsou
kresleny na průsvitky, v tmavé komoře jsou zvětšovacím
aparátem zvětšeny a promítnuty na ozalidovou kopii
polohopisu. Jako vlicovací body slouží markantní body
polohopisu topografické mapy. Lícování se děje část po
části, aby se vrstevnice co nejvíce přimykaly novému
polohopisu. Přejímají sei výškóvé body z topografických
map. Promítnuté vrstevnice jsou obtahovány tužkou.
Pak jsou do takto připravených konceptů vrstevnic zakreslovány výšky geodetického podkladu. Tyto přesné
výšky pomáhají částečně vylepšit průběh vrstevnic. Koncept se upraví a propracuje tak, aby kreslič mohl vrstevnice již jen mechanicky tuší na průsvitný materiál vykreslit, popsat cifry kot a koty vrstevnic. Reprodukce se
provádí positivní kopií, tedy přímo průsvitem na preparovanou tiskovou desku.
Takovým způsobem musí i toto odděleni vypracovat
za jeden pracovní den 10-15 listů.
Po vyhotovení vrstevnic se přikročí k tisku nákladu,
jehož výše kolísá mezi 100-200
kusy. Pro každou
tiskárnu je problémem, jak nejhospodárněji tak malý náklad ofsetem vytisknout. Náš znárodněný průmysl vyhotovil určitý počet Havlíkových ofsetových přenosek se
samonavalovacím zařízením. To jsou stroje pro náš účel
nejvhodnější a jen dík těmto několika strojům bylo nám
umožněno překonat úzký profil ve výrobě Státních map
1 : 5000 - odvozených. Dnes zvyšováním produktivity
práce překonáváme i plánované úkoly. Hav~ovy ofsetové přenosky, vyráběné pod jménem Zetakont, jsou
dokonalé· exportní výrobky vyvážené do Kanady a
Švýcar.
Zde je třeba se zmínit o veliké pomoci, kterou nám
přineslo zapojování žen do výroby a je třeba vyzvednout
i práci žen při vyhotovování Státní mapy I: 5000 odvozené.
.
Celá řada pracovnic - kresliček pracuje v kancelářích
Geoplanu na polohopisu, celá skupina pracovnic pracuje
na vylepování sázeného názvosloví a na vybavení mapy
vně rámu. Pečlivé ruce právě vycvičených retušérek
prorývají a vykrývají negativy. S uznáním je nutno se
zmínit i o zapojení žen do práce na tiskařských strojích,
kde se pracuje ve směnách a kde tříčlenné skupiny žen
pracují v oboru, který byl dlouho považován za doménu
mužů. Těmto našim spolupracovnicím je třeba vyslovit
uznání za jejich práci.
V celém procesu máme ještě úzkýprofil v konceptářích

vrstevnic. Máme nedostatek zkušených terénistů. Ty si
musíme sami vychovat z našeho dorostu.
Z uvedeného vylíčení vysvítá, že organisací celé práce
vzniká nepřetržitý pracovní pás s pravidelným přísunem
"suroviny" a s pravidelným počtem "výrobků". Každá
nepravidelnost jednoho článku pásu má již vliv na všecky
články následující, čili narušuje výrobu. Proto snad teď
může být objasněno, proč nemůže být nějak lehce vyhověno náhle se vyskytnuvším požadavkům o urychlené
vyhotovení a dodání určitého listu. Takový list je spolu
s celou řadou jiných listů sepsaných na výrobní průvodce
vřazen jako článek do výrobního pásu a prodělává s ostatními listy téže průvodky automaticky stejné procedury.
Jeho vyjmuti z pásu znamená narušení postupu práce.
Pásový způsob výroby map je u nás v této formě použit
po prvé. Jako každá hromadná výroba, zná i tato výroba
tři fáze. První fází je "rozjezd", to jest příprava, organisace, sbírání zkušenosti a provádění zkoušek, příprava
materiální, je to postupné nabývání sil. Druhou fází je
"plný chod". To je fáze, kdy se dosahuje těch největších
plánovaných výkonů a kdy se i plány překonávají a kdy
všechny složky pásu jsou navzájem v plné činnosti zapojeny. A konečně v třetí fázi "dojezdu" postupně
končí ony složky, které nejdříve byly uvedeny v činnost.
Pásovým způsobem je zaručeno nejhospodárnější využiti v.šech výrobních prostředků, jsou vyloučeny mrtvé
časy a je umožněno správné rozestavění a využití pracovních kádrů.
V našem případě bylo dosaženo plného chodu až
teprve v osmém měsíci, poněvadž bylo nutno přemisťovat pracovníky a některé nově zacvičovat. Je to vidět
na pracovních diagramech, jak složka vyhotovování vrstevnic a složka tisku zůstávala dlouho pod křivkou normálu.
Zvyšováním produktivity v druhém pracovním roce bude
zpoždění z prvého roku dohnáno. Poněkud odchylná
struktura služby na Slovensku byla příčinou, že tam je
výroba Státní mapy 1: 5000 - odvozené ještě v druhém
roce ve stadiu rozjezdu.
Ke konci je třeba se zmínit o územích bez katastrálních map. V takových případech budou a již jsou Státní
mapy 1: 5000 - odvozené vyhotovovány pomocí fotoplánů.
Při organisování práce na Státní mapě I: 5000 - odvozené byly získány velké zkušenosti a byly vytvořeny
speciální skupiny pracovníků. Ty budou platným přínosem při rozvinutí práce na budoucí naší Státní mapě
1 :5000 nově měřené, jakož i na dalších kartografických
celostátních dílech.
Bylo by si jen přát, aby naše služba u okresů byla
zproštěna pomocných prací místního významu se zeměměřietvím nijak nesouvisících a aby se mohla věnovat
více těmto všeobecným úkolům a aby mohla být zapojena do vytváření celostátních děl, neboť k tomu byla
vlastně předurčena. Svou vlastní odbornou prací přispěje
pak velkým budovatelským úkolům více a lépe než
dosud.

"

Ať žije slavná strana bolševiků, strana Lenina a S(alina, v boji zocelený předvoj
všech pracujících, inspirátorka a organisátorka cesty ke komunismu!
Zdar XIX. sjezdu
VKS(b)!
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Zlepšovací návrhy, problémy a stanoviska
S26.89: 336.211.1

Zákres pětistymetrové čtvercové sítě jednotné
zobrazovací soustavy ČSR do kataStrálních map.
Výnosem ministerstva techniky č. j. 6900/S0-V/S jest stanoven návod pro zákres SOOmetrové čtvercové sítě jednotné
zobrazovací soustavy do katastrálních map exaktním způsobem
početním. Ministerstvu stavebního průmyslu došlo v předmětné
věci více zlepšovacích námětů a sice mimo způsobů početních
též návrhy na zákres čtvercové sítě způsobem grafickým,
který ve shora citovaném výnose ministerstva techniky není
uveden. Účelem tohoto článku jest obeznámiti: všechna pracoviště s předloženými zlepšovacími náměty, aby jich bylo hospodárně využito jednak se zřetelem na osobní vlastnosti a obliby
zakreslovatelů, jednak se zřetelem na měřické pomůcky, které
mají jednotlivá pracoviště k disposici a kterých je v jednotlivých
návrzích použito. Zveřejněním podaných zlepšovacích námětů
se předejde též opakovanému předkládání návrhů v téže věci
a týmž způsobem. Shrnujeme předložené náměty a předkládáme
je nejširší zeměměřické veřejnosti k využití a k největšímu
zvýšení produktivity práce.
A.

Způsob

grafický.

1. Námět Ing.
Jana Fejtka,
geometrie v Českých Budějovicích.

profesora deskriptivní

Námětem návrhu je rozdělení úsečky použitím pomocného
paprsku. Rohem sekčního rámu o nižší souřadnici jest veden
pod libovolným ostrým úhlem pomocný paprsek. ~ Podél
paprsku přiložíme nanášecí pravítko, k němuž přiřadíme rohem
sekčního rámu pravoúhlý trojúhelník. Tento přidržíme a nanášecí pravítko podsuneme tak, abychom na noniu trojúhelníku
četli přesně souřadnici tohoto rohu sekčního rámu. Posunujeme
trojúhelník podél nanášecího pravítka k rohu sekčního rámu
o vyšší souřadnici a na paprsku vyznačíme každých SOOmetrů.
Naposled vyznačíme hodnotu souřadnice tohoto druhého rohu
sekčního rámu. Rovnoběžky vedené se spojnicí druhého rohu
sekčního rámu s dílkem na paprsku, vyznačujícím souřadnici
tohoto rohu sekčního rámu - ve vyznačených SOOmetrových
úsecích na paprsku, vytínají na sekční čáře úseky již se zřetelem
na lineární srážku papíru. Podobně postupujeme na dalších
sekčních ~ará~h. Spojnice SOOmetrových úseků určují pak
čtvercovou síť Jednotné zobrazovací soustavy. Nutno upozorniti,
aby pomocný paprsek se vyrýsoval na vnější straně sekčního
rámu, neboť v opačném případě, rýsováním a vymazáním této
pomocné konstrukce, porušuje se lineament kresby.
2. Námět Ing.

Bedřicha

Bartíka

od ONV Praha-sever.

Navrhovaný způsob nevyžaduje již vyrýsování pomocného
paprsku. Velké nanášecí pravítko přiložíme k rohu sekčního·
rámu o nižší souřadnici a druhý konec pravítka odkloníme od
sekční čáry pod malým ostrým úWem. Rohem sekčního rámu
přiřadíme k pravítku trojúhelník jeho odvěsnou. Trojúhelník
přidržíme, podsuneme nanášecí pravítko tak, abychom na
noniu trojúhelníka četli přesně souřadnici tohoto rohu sekčního
rámu. Pak posuneme trojúhelník podél pravítka k druhému rohu
sekčního rámu. Přitom jest nutné, aby odvěsna pravoúWého
trojúhelníka procházela tímto druhým rohem sekčního rámu
a na jeho noniu jsme četli přesně jeho souřadnici v jednotné
zobrazovací soustavě. Poněvadž tomu zpravidla tak nebývá
hned při prvém položení nanášecího pravítka, posunujeme
pravítkem kolem prvého rohu sekčního rámu - bodu otáčení až nastane žádaná koincidence.V každém případě jest nutné
překontrolovat čtení souřadnice jak na výchozím, tak i na konečném bodě. Pak posunujeme trojúhelník podél nanášecího
pravítka od rohu sekčního rámu o nižší souřadnici k druhému
rohu, čteme každý SOO.metr a promítneme jej podél odvěsny
trojúhelníka na sekční čáru. Tímto způsobem postupujeme na
všech sekčních čarách. Spojnice těchto průmětů tvoří čtvercovou síť.
3. Námět Ing. Dr Zůbka
oba od KNV Brno.

a Ing. Mečislava

Potůčka,

Jimi navrhovaný způsob spočívá v tom, že SOOmetrové
úseky nepromítáme na sekční čáry podél odvěsny pravoúWého trojúhelníka, jak tomu bylo v případě druhém, ale

podél přepony. Postup týž jako v případě 2. Navrhovaný
způsob umožňuje promítání SOOmetrových úseků na sekční
čáru bez oWedu na velikost lineární srážky papíru. Je-li lineární
srážka papíru taková, že Dm >DY, pak přiložíme nanášecí
pravítko k rohu sekčního rámu o nižší souřadnici (na př. pro Y
a pro severní sekční čáru) a druhý konec pravítka odkloníme
od sekční čáry dovnitř sekčního rámu. Pravoúhlý trojúhelník
přiřadíme k pravítku tak, aby kterýkoliv bod jeho přepony
procházel rohem sekčního rámu. Potom přidržíme 'trojúhelník
a pravítko podsuneme tak, abychom na jeho noniu četli přesně
souřadnici tohoto rohu. Pak posuneme trojúhelník tak, aby
jeho přepona procházela druhým rohem sekčního rámu a
na noniu čteme' přesně souřadnici tohoto druhého rohu.
Není-li tomu tak, pootočíme nanášecí pravítko kol prvého rohu
tak, až nastane koincidence. Překontrolujeme čtení souřadnic
na obou rozích sekčního rámu a promítáme podél přepony
každý SOO.metr na sekční čáru. V případě, že J)m< DY, přiložíme nanášecí pravítko k rohu sekčního rámu o vyšší souřadníci. Přiřadíme pravoúhlý trojúhelník tak, aby kterýkoliv
bod jeho přepony (vždy bod blíže jeho základny) ztotožňoval se
se sekčním rohem a druhý konec pravítka odstavíme od rohu
sekčního rámu o nižší souřadnici. Přidržíme trojúhelník na
druhém rohu, pravítko podsuneme tak, abychom na noniu
četli přesně souřadnici tohoto rohu (vyšší). Pak odsuneme trojúhelník tak, aby jeho přepona procházela sekčním rohem
o nižší souřadnici. Na noniu trojúhelníka v tomto .postavení
musíme čísti souřadnici tohoto pravého rohu. Není-li tomu tak,
posunujeme nanášecí pravítko kol druhého rohu sekčního rámu,
až nastane koincidenc~. Potom posunujeme trojúhelník podél
pravítka od prvého rohu sekčního rámu (s nižší souřadnici)
a promitáme každý SOO.metr podél přepony na' sekční čáru.
Případy zde uvedené řešíme popsaným způsobem za předpokladu, že používáme normální pravoúWý trojúhelník, t. j.
považujeme-li odvěsnu s noniem za základnu a druhá jeho odvěsna je jeho levá strana. Přepona jde po pravé straně, od
vrcholu z leva k pravému rohu základny. Bude-li tomu obráceně,
t. j. půjde-li přepona od vrcholu zprava k levému rohu základny, budeme zde popsané případy řešit způsobem obráceným.
Podobný zlepšovací námět, předložený později, byl námět
Ing. Blunára a byl uveřejněn Ing. Kušnírem v 8. čísle časopisu
Zeměměřictví ročník 1/39-19S1, str. 122.
Námět Ing. Prokopa Holého od SZKÚ v Praze.
Podle tohoto návrhu možno použíti pro zákres čtvercové sítě
kovového polokruhového transportéru s délkovým noniem.
K rohu sekčního rámu o nižší souřadníci přiložíme nanášecí
pravítko, jehož druhý konec odstavíme od rohu sekčního rámu
s vyšší souřadnicí o malý úhel. K pravítku přiřadíme kovový
transportér tak, aby střed otáčení posuvného ramene, které
nařídíme na 100 G (90°), byl totožný s ptvním rohem. Transportér přidržíme, podsuneme pravítko o tolik, abychom četli
na délkovém noniu transportéru přesně souřadnici tohoto
prvého rohu. Poté posunujeme transportér podél pravítka
a zastavíme jej až při čtení hodnoty souřadnice druhého rohu.
Transportér přidržíme, skloníme jeho pohyblivé rameno tak,
aby procházelo druhým rohem sekčního rámu a tak zajistíme,
aby svoji polohu neměnilo. Posunováním transportéru od
prvého rohu sekčníJlOrámu promítáme každý SOO.metr podél
jeho ramene na sekční čáru.
S. Námět Ing. Františka
Volka od KNV v Liberci.
Nevýhodou některých uvedených způsobů vynášení jed- \
notné sítě do katastrálních map je jednak to, že nastavování
trojúhelníka na rohy mapového listu a sestrojení průsečíků
rovnoběžek se sekční čarou děje se podél nezkosené hrany,
tedy pod úWem poměrně ostrým, a jednak také to, že poloha
vynášecího pravítka musí být několikrát měněna, než je docíleno
čtení, které odpovídá daným souřadnicím rohů.
. Obě tyto vady nemá způsob, používaný oddělením XI/S KNV
v Liberci.
•
Poloha nanášecího pravítka se urČí pomocí dvou stupnic
(srážkové a opravné-metrové), nanesených na obdélníkovém
běžci. Stupnice srážková má rozsah od 1,0% až do 0%, ev.
i srážku zápornou. V případě, že srážka mapy je právě 1,0%,
je délka sekční čáry velmi přibližně rovna souřadnicovému rozdílu rohů mapy v jednotné soustavě. V tomto případě je\nanášecí pravítko rovnoběžné se sekční čarou. Stupnice srážková je
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proto umístěna tak, aby značka pro srážku sekčnf čáry 1,0%
korespondovala první značce na trojúhelnlku nanášecí soupravy.
Zjistí-li se v této poloze nanášecího pravítka rozdíl čtení proti
souřadnicovému rozdílu o "n" metrů, je třeba pravítko pootočit
o vzdálenost "v" danou vztahem
Vn

=

Vd2 - (d - n)2 = V2nd - n2 ~

vz;;a

kde d je délka sekčnf čáry.
Stupnici srážkovou konstruujeme tak, že na př. pro délku
sekční čáry 20 palců činí 0,1 % srážky 1,5 m, čili 1,5 dílku
opravné-metrové stupnice. Pro sekční čáru o délce 10 palců
činí 0,76 m. Prakticky postačí tyto dvě stupnice.

B. Způsob

Námět Ing. Prokopa Holého od SZKÚ v Praze.
U způsobu početního ~avrhuje využiti logaritmického pravítka. Rozdíl mezi měřenou délkou sekčni čáry a souřadnicovým
rozdílem obou rohů sekčniho rámu, t. j. Dm - DY dělíme
měřenou délkou sekčnf čáry a takto vypočtenou konstantou
násobíme příslušné úseky. Tyto hodnoty připočteme k daným
úsekům a výsledné hodnoty jsou úseky, které nanášíme na
sekční čáru od rohu s nižší souřadnicí.
Dm - dY = k, u" = uk, u' = u + u"
---Dm
Tyto vztahy platí v tom případě, je-li Dm> dY. Je-li
Dm < dY, což závisí na srážce papíru, jest postup obrácený.
dY - Dm

=

dY

C. Výpočet
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Palců

Je-li délka sekční čáry delší než 20 palců, nebo delší než
10 palců, nastaví se odklon pravítka srážkovou stupnicí na
20 (10) palcích. Příčnou opravu polohy pravítka pak provedeme
přiložením metrové stupnice v místě, které půli vzdálenost
mezi konečným bodem sekční čáry a bodem, ve kterém byla
nastavována poloha měřítka. Tento přibližný způsob příčné
opravy polohy běžně postačuje. Stačí proto 2 stupnice pro 10 a 20 palců.

k,

nebo

po-

1. Námět Ing. Františka
Vacka od SZKÚ v Praze.
Ze souřadnicových rozdílů rohů sekčnich listů v jednotné
zobrazovací soustavě normálního kladu vypočtou se průměrné
hodnoty a tyto se sestaví podle palců do tabulky a sice jak
ve směru osy Y tak ve směru osy X počínaje od jednoho do
25 palců. Uvažujeme-li příklad, uvedený v přiloze č. 2 výnosu
č. 6900/50-V/5 ministerstva techniky, bude tabulka sestavena
takto:

\0+

Postup práce: Podle srážky sekční čáry nastaví se odklon
nanášecího pravítka od sekční čáry pomocí srážkové stupnice
na obdélníku. Nebyla-li srážka mapy zjišťována, voli se poloha
pravítka libovolná, nejlépe podle pravděpodobné srážky. Na
pravítku se nastaví souřadnice roJ;lUs nižší souřadnicovou
hodnotou, vyšší souřadnice se odečte. Odpovídá-li skutečná
srážka mapy údajům na mapě, souhlasí totO čtení 's daným údajem. Normálně bude však pro změněnou srážku čtení odchylné
o malou hodnotu. Vynášecí pravítko proto pootočíme o tolik
dilků metrové stupnice, o kolik se liší čtení druhého rohu. Po
opravě polohy měřítka je třeba opravit pravítko také podélně
podle souřadnicového údaje prvého· rohu. Čtení na druhý roh
nyní již odpovídá a lze sestrojit průseky se sekčni čarou.

početní.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

dY~

dY~
43

75,10
150,19
225,28
300,38
·375,47
450,57
525,66
600,76
675,85
750,95
826,04
901,14
976,23
1051,33
1126,42
1201,51
1276,61
1351,71
1426,80
1501,90
1576,99
1652,09
1727,18
1802,28
1877,37

I

:

42

t

t

10,71
21,42
32,14
42,85
53,56
64,27
74,98
85,70
96,41
107,12
117,12
128,54
139,26
149,97
160,68
171,39
182,10
192,82
203,53
214,24
224,95
235,66
246,38
257,09
267,80

dX~

42

-<-~

t

dX~

t

75,10
150,19
225,29
300,39
375,49
450,58
525,68
600,78
675,87
750,97
826,07
901,16
976,26
1051,36
1126,46 '
1201,55
1276,65
1351,75
1426,84
1501,94
1577,04
1652,14
1727,23
1802,,33
, 1877,43

.

43

10,71
21,42
32,12
42,83
53,54
64,25
74,95
85,66
96,37
107,08
117,78
128,49
139,20
149,91
160,61
171,32
182,03
192,74
203,44
214,15
224,86
235,58
246,27
256,98
267,69

Pro srážku větší než 1,0% se' nastaví nanášecí pravítko
rovnoběžně se sekčnf čarou. Malá zjištěná odchylka se rozděli
úměrně nanášené délce. V řídkých případech, kdy srážka značně
přesahuje 1,0%, nelze tohoto způsobu použít. Pak se :o::ákres
provede graficky.
Při posunutém sekčnim listu napíše se jedna ze souřadnic
Pro zjištění správnosti zobrazené sítě jsou prováděny tyto
na př. Y, neposunutého sekčního listu. Vyjde se od rohu
kontroly:
s nejnižší souřadnicí a z tabulek se přičítají nebo odčítají
Při nastavení nanášecího pravítka podle srážky mapy musí .hodnoty příslušného počtu palců. Postupuje se ve směru
být odchylka čtení délky sekční čáry proti souřadnicovému
ručiček hodinových a ukončí se hodnotou souřadnice výchozího
rozdílu malá,
rohu. Je-li počítáno správně, buae se konečný výsledek shodovati s hodnotou souřal:lnice bodu výchozího. Podobně se pokolmost zobrazené sítě se .přezkouší' nanášecí soupravou,
stupuje i pro souřadnici X.
pravídelnost sítě se přezkouší měřii:kem v obou směrech
přibližně uprostřed mapy.
.
2. Námět Ing. Karla Brousila
od KNV v Liberci.
Dalším urychlením zákresu sítě bylo vypočtení tabulek
Způsob jest shodný s námětem Ing. Vacka, avšak pro výsouřadnicových rozdilů pro 1- 30 palců pro všechny vyskytující
počet souřadnic posunutých rohů sekčniho rámu použije se
se' rozdíly. Souřadnice rohů posunutých a polovičních listů se
počítacího stroje. Jako výchozího rohu se opět použije rohu
určí připočtením příslušného rozdílu - pohodlně i bez poěítaneposunutého sekčního listu, s nejnižší souřadnicí. Do výsledciho stroje.
ného válce počítacího stroje nasadíme souřadnicovou hodnotu
Uvedený postup práce umožnil odd. XI/5KNV v Liberci,
výchozího rohu. V nastavovacim počitadle vysadíme souřadže již od 1. 2. 1951 mohlo podstatně zpevnit normu pro zanicový rozdíl pro jeden palec a násobíme příslušným počtem
kreslení souřadnicové sítě do katastrálních map.
palců. Výsledek přičteme nebo odečteme k nastavené souřad.
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nicové hodnotě. Po každém úkonu opíšeme z výsledného válce
hodnotu souřadnice příslušného rohu sekčního listu. Podobně
postupujeme i pro souřadnici druhou. Výhoda spočívá v tom,
že není třeba sestavovati pomocnou tabulku, ale postačí pouze
souřadnicový rozdíl pro jeden palec ve směru osy X a Y.
2. Námět Ing. Emanuela
Partyngla
od ONV v Písku.
Způsob jím navrhovaný jest v principu totožný s námětem
Ing. Brousila až na malý rozdíl. K výpočtu se totiž použije
spřaženého počítacího stroje. Do obou výsledných válců nasadíme souřadnice X a Y výchozího rohu neposunutého
sekčního listu, a to na 4 deset. riústa. Do válců nasadíme sou-.
řadnicové rozdíly nad příslušné již vysazené souřadnice a sice
na 2 deset.' místa. Tyto souřadnicové rozdíly násobíme koeficienty, příslušnými podle počtu posunutých palců. Počítací
stroj nutno předem usměrniti buď na ,sečítání, nebo odečítání,
takže ve výsledných válcích obdržíme již souřadnice prvého
posunutého rohu sekčního rámu, které zapíšeme přímo do
mapového listu. Po zápisu vymažeme údaje v počitadle a ve
válcích a ponecháme pouze hodnoty ve výsledných válcích.
Tímto způsobem postupujeme při výpočtu dalších posunutých
rohů sekčního rámu, až zase dojdeme k ;rohu výchozímu, kde
pro kontrolu obdržíme zase souřadnice, z kterých jsme vyšli.
Násobkóvé koeficienty Kd ve směru vodorovném jsou:
Pro I palec' 1/25.1 = 0,04
pro 2 palce 1/25.2 = O,OS
pro 3 palce 1/25.3 = 0,12
pro 4 palce 1/25.4 = 0,16
pro 5 palců 1/25.5 = 0,20 atd., až
pro 25 palců 1/25.25 = 1.00
Násobkové koeficienty Kv ve směru svislém jsou:
Pro I palec 1/20.1 = 0,05
pro 2 palce 1/20.2 = 0,10
pro 3 palce 1/20.3 = 0,15
pro 4 palce 1/20.4 = 0,20
pro 5 palců 1/20.5 = 0,25 atd., až
pro 25 pálců 1/20.25 = 1,25.
526.S9( 437) I : 5000

Pripomienky k zakresrovaniu paťstometrovej
jednotnej siete do katastrálnych máp starých
zobrazovacich sústav.

Sekčnú čiaru, od ktorej je odklonená asi o 85° (na území
Slovenska), pretne v bode C. Ak by s~ strana štvorcovej

siete viedla priamo priesečíkom na sekčnej čiare (bod A),
bola by posunutá od správnej polohy o vzdialenosť:
'1AC ..:.-BC . tg 25° ..:.-TBC,
pri čom BC značí prehnutie sekčnej čiary.
Prehnutie sekčných čiar dosahuje až 1 mm, vynímočne
aj viacej, čo predstavuje v merítku 1: 2880 približne 3 m.
Posun štvorcovej siete obnáša potom asÍ 1,5 m.

II.
V bežnej praxi sa štvorcová sieť sostrojuje tak, že odpovedajúce úseky na protifah1ých sekčných čiarach sa
spojujú priamkami (viď obr. 2, sieť plnými čiarami).
Tento postup je správn.y iba vtedy, ak kresba mapy nie
je deformovaná v dosledku nepravideTnostisrážky papiera
a sekčné čiary sú priame.
'
f2.J07J.f.;~

Sekčné čiary katastrálnych máp bývajú často prehnuté
tJ dosledku nepravidelnpsti srážky papiera. Na to treba brať
oklad jednak pri grafickej konštrukcii priesečíkov piiťstometrovej siete so sekčný'mi čiarami a jednak pri vyrysovaní
strán siete.
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Na presnosti zákresu piiťstometrovej jednotnej siete
do katastrálnych máp závisí vo vefkej miere hodnota
polohopisu Štátnej mapy 1: 5000 z nich odvodeného.
Katastrálne mapy vplyvom nepravidefnosti srážky papiera
vykazujú rozne deformačné zmeny kresby, ktoré musíme
správne vystihnúť a prisposobiť im sieť, ak táto má byť
správna voči polohopisu mapy. Podávam k tomu niektoré
0,
praktické pokyny.
2J2 216;09
I.
Grafický sposob konštrukcie priesečíkov piiťstometrovej
siete so sekčnými čiarami katastrálnych máp, ako bol
opísaný Ing. V. Kušnírom v "Zeměměřietví" (roč. 1,
Ak je niektorá sekčná čiara prehnutá, vzniká medzi
č. 8, str. 122), sa v praxi vefmi dobre osvedčil, lebo je ňou a spojnicou rohov sekčného rámu plocha šošovicoo mnoho rýchlejší ako počtárský sposob ich určovania. vitého tvaru vydutá von alebo dnu (v obr. 2 šrafovaná).
Prac:ovnýpostup treba však čiastočnepozmeniť, ak zistíme O túto plochu sú zviičšené, prípadne zmenšené častí
deformáciu sekčného rámu zapríčinenú srážkou pa~iera. štvorcov piiťstometrovejsiete ležiace pri prehnutej sekčnej
Ako je z obr. 1 patrné, ~eky robené podfa prepony , čiare. Ak spojíme na matrici Štátnej mapy 1: 5000-odv.
60° trojuholníka odotnú 500 m súradnicové hodnoty nie takéto časti štvorcov z dvoch súsedných mapových listov>
na prehnutej sekčnej čiare (bod A), ale na spojnici rohov nastane na styku prekryt ploch, prípadne vytvorí sa
sekčného rámu (bod B), ktorá musí byť pred zákresom tam prázdny priestor. Prakticky sa to prejaví tým, že
siete vyrysovaná. Strana štvorcovej sie~e pre príslušnú kresba s jedného listu, ak pretína sekčnú čiaru pod kosým
500 m súradnicovú hodnotu bude prechádzať bodom B. úhlom, nenapojuje sa na kresbu s druhého listu, ale je

I -\

f

1952/154

r~--'"
U

Zeměměřictví
roč. 2/40 (1952) č. 10

od nej odchýlená o hodnotu prehnutia sekčnej čiary.
Zobrazenia menšíchobjektov, ako napr. budOv,rozdelené
sekčnou čiarou, po vykopírova1Úna matricu zmenšia alebo .
zvačšia svoju šírku tiež o hodnotu prehnutia sekčnej
čiary.' Napr. dom široký 6 m pri prehnutí sekčnej čiary
o 3 m sa zobrazí šírkou 3 m, prípadne 9 m.
Tieto ťažkostí pri kopírova1Úpolohopisu možeme odstrániť prisposobením priebehu štvorcovej siete prehnutiu
sekčných čiar. Prakticky to dosiahneme vykonštruovaním
priesečíkov štvorcovej siete tiež s osou mapového listu
01 O2 kolmou k prehnutej sekčnej čiare, na ktorej sa
strany štvorcovej siete budú lomiť.
Pracovný postup pri zakreslovaní siete bude teda následovný:
I. Vyrysujeme tužkou spojnicu rohov sekčného rámu
a zistíme, či sekčné čiary sú priame alebo prehnuté.
• 2. Vykonštruujeme priesečíky siete so sekčnými čiarami.
3. Zistíme stred prehnutej sekčnej čiary a druhej
sekčnej čiary s ňou rovnobežnej a vyrysujeme tužkou os
mapového listu.
I

4. Vypočítame súradnice stredov sekčných čiar, a to na
sekčnej čiare východ-západ len súradnicu x a na sekčnej
čiare sever-juh len súradnicu y.
5. Vykonštruujeme priesečíky siete s osou listu obdobne
ako priesečíky so sekčnými čiarami.
6. Vyrysujeme strany siete spojovaním odpovedajúcich
úsekov na'sekčných čiarach a na osi listu..
.
Takáto sieť rozloží deformáciu, ktorá sa prejavuje pri
prehnutej sekčnej čiare, rovnomerne na celý mapový list.
Pri prehnutej sekčnej čiare sa vytvoria časti štvorcov so
správnými rozmermi a pri ich prekopírova1Úna matricu
nevznikajú na styku prekryty ani prázdne priestory,
v dosledku čoho sa kresba jedného listu správne napojuje
na kresbu druhého listu.
Odporúčam preto konštruovanie siete prisposobenej
prehnutiu sekčných čiar vždy, ak toto je vačšie ako I m.
Do 1 m možno prehnutie zanedbať, lebo nepresnosť
tým vzniklá sa prejaví v mape I: 5000 maximálne hodnotou 0,2 mm, ,čozostáva v medziach jej presnosti.
Ing. Ján Kocián

Literární hlídka
526.8 = 84
Teoria odwzorowa1Í powierzchni
grafów. 375 str., 1949, Warszawa.

Biernacki F.
dIa geodetów i karto-

Jak již název knihy ukazuje, podává kniha theorii zobrazování,
nikoliv jejich praktické použití. Autor v předmluvě ke knize
~ám praví, že geodet a kartograf uzná ji za přiliš abstraktní a
úplně různou od děl obyčejně užívaných. Přesto je kníha psána
podle autora pro geodety a kartografy. Jsou v ní sledována ve
značné míře hlediska didaktická a kniha, která je více povahy
theoretické, snaží se objasnit různé problémy přístupně a názorn:ě při zachování veškeré matematické přísnosti vyjadřování.
Na některých místech by se mohlo zdát, že ve snaze co nejnázorněji osvětlit různé jevy je snad podání trochu rozvláčné. Jak
z celé knihy vyplývá, ovládá autor dokonale znalost klasických
pramenů a originálních prací, spojených s vykládaným thematem a svoje výklady k těmto pracím přímo zaměřuje a z nich
čerpá pro své studie.
Také třeba zdůraznit, že se staral autor ve své públikaci o rozvoj jednotlivých kartografických úseků s hlediska historického
a podrobně a zajímavě na různých místech vyložil, jak se mnohé
methody vyvíjely a co k ním přinesly další věky.
Jak lze tušítí z celého uspořádání dila, leželo autorovi také
na srdci vydáním tohoto dfla zpevnit p6jmy, definice a terminologii v polské literatuře kartografické.
Autor při odvozování vÍastnostf jednotlivých zobrazovacích
způsobů a s nimi souvisících důležitých formulí vychází vesměs
z křivočarých souřadnic na plochách a snaží se podat mnohé
jevy v rozmanitých formách matematického vyjádření. Právě
takovéto pitvání každého studovaného jevu a jeho mnohotvárné
matematické podání je zajímavou charakteristikou knihy Biernackiho.
Kniha je rozdělena na tři části, jež obsahují celkem 14 kapitol.
V první části, která je rozsahem nejkratší, jsou probrány
základní věty zobrazování, jako jsou obecné tvary rovnic zobrazení plochy na plochu, povaha funkcí zde užitých, vztahy
projektivní, speciálně afinita a podobnost, základní úkoly theorie
zobrazen~.
. Nato zkoumá theoretické podmínky pro t. zv. isometrické
zobrazení, kde všechny délky se jeví v obraze neskresleně. To
je tehdy možné, když sobě odpovídající Gaussovy základní veličiny prvního řádu na ploše originálu o obrazu jsou vzájemně
mezi sebou stejné (E' = E, F' = F, G' = G) a když křivosti
ploch jsou v stejnolehlých bodech obou ploch stejné.
V této části podává také klasifikaci zobrazovacích method
a zmiňuje se detailněji o obecných vlastnostech konformních
a ekvivalentních zobrazení a provádí důkaz' o neslučitelnosti
vlastností konformních a ekvivalentních v jednom způsobu
zobrazovacím.

Druhá část knihy je věnována deformacím při zobrazení
plochy na plochu.
Dokazuje nejprve nerozvinutelnost koule a elipsoidu do roviny,
načež se zabývá terminologií pro skreslení délkové a pro měřítko mapy. Na to odvozuje vzorce pro skreslení délkové v různých formách a specifikuje je na zobrazení konformní a ekvivalentní, načež studuje různé vztahy skreslení délkového mezi
hlavními paprsky a čaramí křivočarých souřadnic u, v v daném
bodě. Podává všude také geometrickou interpretaci těchto analytických vztahů.
Též odvozuje skreslení úhlů a ploch a přichází k důležitému
theorému Tissotovu.
Druhou část zakončuje úvahou o redukcích konečných délek
plynoucích ze zobrazení, avšak nepouští se do nějakých analytických zkoumáni, nýbrž vymezuje zde pouze pojmy povšechně.
Část třetí je nejrozsáhlejší. Zabývá se' hledáním zobrazení,
jež splňují rozmanité obecné podmínky. Sem spadá především
obecná theorie konformního zobrazení. Vychází při odvozování
z požadavku, že nutnou i vystačující podmínkou konformního
zobrazení jedné plochy na druhou je vzájemná odpovědnost
minimálních křivek obou povrchů. Z toho odvozuje funkční
vztah komplexních veličin utvořených ze symetrických (také
isometrických) souřadnic obou ploch. Hledá pak systémy těchto
symetrických souřadnic. Ze zmíněného funkčního vztahu mezi
symetrickými souřadnicemi obou ploch rozvinuje řadu známých
konformních zobrazení z rotační plochy druhého stupně přímo
na rovinu, případně přes rotační plochu válcovou i kuželovou
.db roviny, pak zobrazuje konformně rovinu opět na rovinu a
konečně se zabývá zobrazením rotačního zploštělého elipsoidu
na plochu kulovou podle Gaussova způsobu.
Na konec theorie konformních zobrazení se obírá komplexní
funkcí Z = f(z) při z = x + iy, Z = P + iQ, kdež P a Q
jsou funkce proměnných x, y a odvozuje diferenciální rovnice
Cauchy-Riemannovy a z nich pak diferenciální rovnice druhého
řádu zvané Laplaceovými.
.
Rovněž při zobrazeních stejnoplochých vychází z diferenciální rovnice pro toto zobrazení platné a odvozuje z ní různé druhy
těchto zobrazení ekvivalentních. Také toto ·zobrazení diskutuje
s různých hledisek.
V další kapitole věnuje pozornost Tissotovu zobrazení o mini'mu délkových a plošných skreslení a vyvozuje pro něj známé
rovnice.
Na konci své knihy seřazuje různá kriteria pro zkoumání
jakosti užité zobrazovací methody pro mapy. Doposud se obíral
skresleními v jednotlivých bodech, nyní přistupuje ke kriteriím
a mírám, jež podávají ocenění mapy po stránce deformační
vcelku. Jsou to kriteria Airyho, Jordanovo, Tissotovo, Eulerovo,
Czebyszevo7.JOa j.
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Knihu zakončuje sférickým Gaussovým zobrazením ploch a
některými úvahami o vztazích projektivních.
Ke kníze patří ještě dodatky, jež vysvětlují blíže některé
matematické theorémy.
F. Fiala
Kunickij R. V.
527 = 82
A vijacionnaja astronomija. (Astronomická avigace.)
160 str., několik příloh, čet. obr., 1947; Moskva, Vojenské
nak1a:latelství ozbrojených sil SSSR.
Autor pojednává v kníze o praktickém užití letecké astronomické navigace v rozsahu potřebném pro palubního navigátora letounu. Celá látka je účelně a přehledně rozdělena do
šesti hlav (kapitol).
V úvodu se seznámíme se základními znalostmi o sestavě
a pohybech nebeských těles, vyjádřenýchv obvyklých souřadnicových soustavách. V hlavě I. je tato látka podrobněji rozvedena a je doplněna několika. vhodně vcrlenými příkl.ady.
Hlava II. obsahuje vše, co má navigátor vědět. o časomíře.
V hlavě lIl. jsou popsány letecké astronomické pomucky.
Zvlášť podrobně je rozvedena stať o zpusobech sestavení a užití
letecké astronomické ročenky (ježegodniku-AAE) a nomogramu
minutových změn ve výšce hvězd. Nechybí ani příklady výpočtu všech nutných oprav, zjištění okamžiku východu a
západu Slunce a Měsíce, stanovení doby soumraku a svítání atd.
Astronomická měření leteckými sextanty tvoří největší část
hlavy VI. Jsou tu uvedeny principy a popisy nejužívanějších
leteckých sextantu s mnoha příklady a náčrty k prohloubení
výkladu o měření a výpočtech pozorování, provedených s různými přístroji.
:
Hlava V. obsahuje popisy grafických způsobů vyhodnocení
astronomických měřeni na mapě, a to jak v době příprav letu,
tak i za letu. Velmi názorně je podána grafická methoda kruhů
stejných výšek a na ní navazující lety podle směrových čar, atd.
Konečně poslední kapitola je věnována vlastní astronomické
navigaci během letu a způsobům .příprav a kontroly letu.
I tato kapitola obsahuje několik příkladů, doplněných vhodnými
obrazy a tabulkami.
Celá kniha tvoří celek, v němž je výstižně zachycen dnešní
stav techniky pracovních method v astronomické navigaci.
V závěru ještě t;lodejme,že to bylo r. 1919, kdy portugalští
letci Kutincho a Kobral po prvé v historii letectva užili astronomických method při přeletu Atlantického oceánu. A dnes,
v době rozkvětu radiolokačních method stále ještě astronomická
navigace nezůstává v letectví popelkou. Její nezávislostí na
dosahu radiolokačních staníc a tím, že nepotřebuje pomocné
visuelní orientace pozorováním poVrchu zemského, nabývá
zvláštní důležitosti při navigaci stratosférických a nočních
dalekých letů, a to jak v civílní, tak i ve vojenské letecké dopravě.
Dr Vlast. Blahák
529.71 = 3
Lindinger E.
Eine neue Form fiir die Reduktion der Durchgangsbeobachtungen, Osterreichische Zeitschrift fur Vermessungswesen, No 3, 1951.
V první části pojednání prof. Lindinger
konstatuje, že
přesnost nejlepších astronomických měření času poněkud pokulhává za výkonem křemenných hodin. Poukazuje na řadu
systematických chyb, které ovlivňují přesnost měření času.
Velikost systematické chyby pozorování, při němž dva různí
pozorovatelé pracují s neosobním mikrometrem, udává hodnotu
až 0,040', chyby strojové (sklon, azímut, čepy, šířka kontaktu)
až 0,020', nahodilé chyby pozorování až 0,010'. Vlivy atmosférické a chyby katalogové jsou zatím neznámé. Chyby hodin,
jestliže se používá hodin křemenných, jsou pod 0,001'. Je
tudíž samozřejmé, že snahy po vyloučení nebo zmenšení chyb
budou tak dlouho pokračovat, až vliv všech shora uvedených
chyb bude stejně velký nebo lépe řečeno stejně malý.
V druhé části pojednání si autor všímá již jen vlivu chyby ve
sklonu točné osy a chyby' v azimutu. Podobné studium provedl
již Esc1angon(Paříž), Numerow (Moskva) a Wassilewski (Riga).
Odchylku v azimutu získává nikoli měřením cirkumpolárních
hvězd, nýbrž vyrovnáním společně s korekcí hodin LI T.
Při měření času průchodním strojem poskytuje každá pozorovaná hvězda jednu rovnici oprav tvaru
LI Tn
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Je-li pozorována řada hvězd, získají se dvě normální rovnice tvaru
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o dvou neznámých LI T a k•. Budiž poznamenáno, že tato možnost byla v SZKÚ již uvážena. Přislušné výpočetní práce však
nejsou ještě skončeny.
Autor dále uvádí, že nerovnost čepů a prachová zrnka napadaná do otevřených ložisek způsobují další malou změnu
azimutu k. o hodnotu Llk. Jednotlivé změny Llk představují
malé odchylky osy od její středni polohy k., získané vyrovnáním.
Zvlášť konstruovaným přístrojem měří pak přímo veličinu s,
která v sobě zahrnuje malé okamžité změny azimutu a celkový
vliv libel
s = Llk' sin (tp-c5) + i· cos (tp-c5)
Tímto zařízením je podle autora vyloučena libela, vyřízena
otázka nerovnosti čepů a měřením veličiny s podchycen další
zdroj chyb. Přístroj k měření veličiny s popsán není. Z celého
pojednání také nevyplývá, zda je přístroj konstruován tak, aby
se uplatnil při astronomicko-geodetických pracích na La-'
placeových bodech.
Ing. Dr Lukeš
Blažko S. N.
Kurs praktičeskoj astronomii, 398 str., 115 obr., 1951,
Moskva~Leningrad, Gostechízdat, třetí přepracované vydání,
cena váz. 11 r 60 k (87,50 Kčs).
Kniha je určena pro studenty universitních fakult a jiných
škol, v jejichž přednáškovém programu je zařazena praktická
astronomie. Je však též vhodnou příručkou pro geodety,
kartografy, geografy, geology a konečně pro všechny, kdož při
své práci potřebují znát zeměpisné souřadnic~ místa. Autoru
Sergeji Nikolajevičovi Blažko, dopisujícímu členu Akademie
věd SSSR a profesoru Moskevské státní university M. V. Lomonosova, byla za tuto knihu, jakož i za knihu "Kurs sferičeskoj
astronomii" vydanou v r. 1948, udělena rozhodnutím Rady
ministrů SSSR Stalinova cena 2. stupně za rok 1951.
Kniha je rozdělena na 22 kapito1. První tři kapitoly jsou věnovány všeobecnému úvodu'do astronomie a potřebné matematiky
a optiky. Čtvrtá nejrozsáhlejší a zcela vyčerpávající kapitola
obsahuje theorii universálního přístroje a popis práce s ním.
Pátá kapitola pojednává o hodinách, chronometrech a chronografu. Kapitoly šestá až čtrnáctá obsahují již popis jednotlivých
method k určení šířky, délky a astronomického azimutu trigonometrické strany. Z přesných method je uvedena methoda
Cingerova, Pewzowova, Talcottova. V kapitole o' současném
určeni šířky a délky je zmínka o způsobu prof. Kavrajského
a prof. Mazajeva. Ctrnáctá kapitola je věnována přibližným
.methodám. V patnácté kapitole o průchodním stroji je popsán
způsob Gedeonova a Pavlova. Sestnáctá a sedmnáctá kapitola
pojednávají o určení rozdílu zeměpisných délek a o užití praktické astronomie v navigaci a aeronavigaci. Zbývající kapitoly
již vlastně přímo nepatří do oblasti geodetické astronomie,
jsou však stejně důležité neboť pojednávají o měření veličin a a c5,
které při určení zeměpisných souřadnic pokládáme za známé.
Po jedné kapitole je věnováno poledníkovému kruhu, ekvatoreálu, určení rektascense a deklinace, nitkovému a prstencovému
mikrometru a· konečně-základům fotografické astronomie.
Tyto kapitoly jsou velmi důležité a vývojově by měly před~
cházet výkladům o geodetické astronomii. Pro zařazení na
konec knihy však mluví větší naděje na pochopení látky v nich
obsažené. Poctivý čtenář si pak v hlavě již sám srovná, že
nejdříve je nutno. sestavit katalogy hvězd a teprve pak je možno
přistoupit k určování zeměpisných souřadnic. Kniha je psána
srozumitelně a přístupně, nic nepředpokládá a poskytuje výborný přehled praktické astronomie, nutný_ke studiu důkladnějších publikací jakou je na př. Cvetkovova Praktická astronomie. Tisk je bezvadný na pěkném papíru, obrázky kreslené
i fotografie zdařilé. V každé kapitole a mnohdy i v jednotlivých
paragrafech je .uvedeno mnoho odkazů na domácí odbornou
literaturu. Přiklady pozorování jsou vhodně- voleny a opatřeny
vysvětlivkami, jen logaritmický výpočet je nám již poněkud
vzdálený.
Kniha představuje ucelený kurs základů praktické astronomie
a je možno ji našim zeměměřickým technikům a geodetům
vřele doporučit.
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Normativní hlídka
Rozmisťováni

absolventů vysokých škol a odborných
výběrových škol.

Plánovaný rozvoj našeho hospodářství vyžaduje, aby absolventi vysokých škol a výběrových odborných škol uplatňovali
své odborné znalosti~tam,kde je jich třeba ke splnění úkolů státního národohospodářského plánu.
Ke splnění tohoto požadavku vydala vláda podle § 42 zákona
o pětiletém plánu č. 241(1948 Sb., dne 6. května 1952 vládní
nařízení o rozmisťování absolventů vysokých škol a výběrových
odborných škol č. 20(1952 Sb. Vládní nařízení se vztahuje na
absolventy všech vysokých škol (tedy i absolventů zeměměřického inženýrství) s výjimkou absolventů lékařství, farmacie,
filosofie, filologie, přírodních věd směru pedagogického a učitel~
ského a bohosloví. Plynulé rozmisťování absolventů výběrových
odborných škol se týká všech výběrových odborných škol až
na školy vojenské, zdravotnícké, škol pro výchovu sociálních
pracovnic, pracovnic ve výživě a škol uměleckého směru.
Uvedení absolventi ze školního roku 1951(52 a let pozdějších
jsou' povinni v podnicich (podniky, úřady, soudy, ústavy a jiná
zařízení), které jim určí ministerstvo školství, věd a umění
(po případě ministerstvo zemědělství nebo ministerstvo lesů a
dřevařského průmyslu anebo jimi pověřené orgány) pracovat
po dobp. tří let.
Podniky nesmějí přijmout do zaměstnání absolventy, škol,
kteří pro ně nebyli určeni.
Podniky jsou povinny zaměstnávat absolventy škol, kteří jim
byli určeni, pracemi pro které byli vyškoleni, pečovat o jejich
další odborný a politický růst a zajišťovat jejich vhodné ubytováni. Při nástupu zaměstnání mají absolventi škol nárok na
náhradu cestovních a stěhovacich výdajů.
K provedení vládního nařízení o rozmisťování absolventů
škol vydalo podrobnější pokyny ministerstvo školství, věd a
umění v dohodě s ministerstvem pracovních sil, jednotnou odborovou organisaci a zúčastněnými ústředními úřady, obsažené
ve sbírce oběžniků pro KNV z roku 1952, poř. č. 282 Sb. ob.
Podkladem pro rozmisťování absolventů vysokých škol je
jmenný seznam kandidátů přihlášených k závěrečným zkouškám
zaslaný příslušným děkanátem fakulty ministerstvu školství,
věd a umění.
Ministerstvo školství, věd a umění určí kolik budoucích absolventů jednotlivých oborů připadne jednotlivým ústředním
úřadům a zašle jim potřebný počet t. zv. "umísrěnek". Ústřední
úřady zašlou umístěnky (potvrzené a orazítkované) těm svým
podnikům, v nichž mají být absolventi umístěni na volných,
plánovaných pracovních místech.
Vyplněnou
umistěnku zašle podnik rektorátu nebo děkanátu
vysoké školy uvedenému na umístěnce.
Kádroví' pracovníci rektorátu a příslušné fakulty se spojí
s kádrovým odborem ústředního úřadu, provedou výběrovou
akci na fakultě a vepíšt do umístěnky jméno určeného absolventa.
Absolvent je povinen nastoupit místo v podniku určeném
umístěnkou a pracovat v něm po dobu tří let. V této lhůtě může
dojít k jakýmkoliv změnám zaměstnání jen z vážných důvodů
(na př. změna výrobního plánu) a jen po předchozím svolení
příslušného ústředního úřadu. Rovněž k přeřazení do oboru
působnosti jiného ústředního úřadu v stanoveném tříletí může
dojít jen po dohodě obou zúčastněných ústředních úřadů.
Obdobně se provádí rozmisťování absolventů výběrových
odborných škol. Vlastní rozmisťovací akci zde provede škola za
pomoci svých straniCkých, odborových a mládežnických organisaci.
Pokyny o rozmisťování absolventů výběrových škol, spravovaných ministerstvy zemědělství a lesů a dřevařského průmyslu,
budou vydány zvlášť.
Vlk.
Úprava věcných plněni správnich zaměstnanců, zaměstnanců zdravotni péče a učitelů.
O úpravě věcných plnění uvedených. zaměstnanců vydala
vláda dne 22. dubna 1952 vládní usnesení a ministerstvo financí
směrnice k jeho provedení ze dne 7. května 1952, uveřejněné
ve sbírce oběžniků pro KNV, poř. č. 249(1952 Sb. ob.
Jako věcná plnění může být zaměstnancům poskytnut služební byt, ochranný oděv a peněžitý příspěvek na opatřování a

obnovování služebního stejnokroje zaměstnancům, kterým je
předpisy uloženo nosit služební stejnokroj.
V okruhu zaměstnanců, kterým se poskytuje služební byt,
jsou domovník, vrátný, garážmistr, topič ústředního topení,
školník a přístavní strážný. Ochranné oděvy se poskytují lékařům, zaměstnancům zdravotm péče všeho druhu, zaměstnancům kuchyní, pradlenám a pomocnicím pokud pracují ve výkonných zdravotnických,.zařízeních, dále pomocným prohlížitelům
masa, desinfektor\lm a sanitářům.
'
Peněžní příspěvek na opatřování a udržov,ání služebního
stejnokroje přísluší zaměstnancům celní služby.
Zaměstnancům, kterým podle vládního usnesení z 22. dubna
1952 nepříslušejí věcná plnění, nebudou nadále poskytovány
naturální příjmy podle dosavadních předpisů.
Vláda schvalujíc vládní usnesení uložila ministru financí,
aby v dohodě s ministerstvem vnitra, příslušnými ústředními
úřady a jednotnou odborovou organisací stanovil, pro které
práce konané v nečistém a prašném prostředí nebo pro práce
s látkami'značně znečišťujícími oděv, mohou být úřady obstarány
pracovní oděvy, po případě ochranná obuv nebo jiné součástky,
jichž by mohli zaměstnanci při takových pracích používat.
Dále může ministr financí v dohodě s výše uvedenými orgány
stanovit, pro jaké práce, které z důvodů hygienických a protiepidemických vyžadují zvláštní ochrany, mohou být obstarány
pracovní oděvy, ochranná obuv nebo jiné součástky potřebné
pro takové práce.
Návrhy na obstarání oděvů, obuvi nebo jiných součástek
pro práce uvedené v obou předchozích odstavcích mají předložit
příslušné osobní úřady prostřednictvím nadřízených ústředních úřadů, ministerstvu financí.
Vlk.
Odlučné a přispěvek na náhradu stěhovacich výdajů
při přijeti zaměstnance ve státni správě •.
O poskytování odlučného a příspěvku na úhradu stěhovacích
výdajů při přijetí ve státní správě vydalo ministerstvo financí
dne 28. května 1952 směrnice v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady k provedení odstavce 2 čI. IV vyhlášky č. 72(1952
Ú. 1. a § 30 vyhlášky č. 480(1950 Ú. 1. I.
Odlučné může být indivíduálně přiznáno ženatému zaměstnanci nebo jemu na roveň'postavenému zaměstnanci neženatému, jen v mímořádných případech nezbytné potřeby, kdy jde
o přijetí odborně nebo politicky zvlášť kvalifikovaného pracovníka, kterého nelze získat v obci pracovního mista nebo v obci
v její blízkosti.
Dostane-li se zaměstnanci při přijetí takového příjmu, že je
na něm možno spravedlivě žádat, aby nesl ze svého nutné vyšší
výdaje, které m]J.v důsledku odloučení nutně vznikají, se odlučné
neposkytne vůbec.
Odlučné při přijetí nemůže činit více než činí skutečné zvýšení
výdajů. Těmito výdaji se rozumí zejména výdaje za ubytování
v obci kam byl zaměstnanec přijat a rozdíl mezi výdajem na
stravování v domácnosti a přiměřeným výdajem mimo ni.
Sazby uvedené v článku IV odst. 3 vyhlášky č. 72(1952 Ú. 1.
jsou maximální.
.
Lze-li žádat, aby se zaměstnanec vracel denně do bydliště,
poskytnou se mu místo odlučného při přijetí, náhrady při denním návratu do bydliště. Příspěvek na stravu může však být
poskytnut jen v případech, kdy přijatý zaměstnanec nemá možnost se stravovat v závodní kuchyni v místě pracoviště.
Povolování odlučného při přijetí ve státní správě přísluší
osobnímu úřadu zaměstnance, který, také může kdykoliv (po
případě na pokyn ústředního úřadu) přiznané odlučné snížit
nebo vůbec odvolat.
Při přijetí do státní správy může být zaměstnanci podle stejných zásad jako při povolování odlučného poskytnut příspěvek
na úhradu stěhovacích výdajů až do výše skutečně vzniklých
prokázaných výdajů, nejvýše však do částky 8000 Kčs. Vyšší
příspěvek může být ve výjimečných případech poskytnuť se
souhlasem ústředního úřadu v dohodě s ministerstvem financí.
O poskytnutí odlučného a příspěvku na úhradu stěhovacích
výdajů požádá zaměstnanec příslušným řádně vyplněným a
doloženým účtem.
Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. dubna 1952.
Vlk.
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pracovních

přídavkových
límitů.

lístků v rámci

Pro vyřizování agendy pracovních lístků krajskými národními
výbory (úNV Praha) vydalo ministerstvo vnitra přímým oběžníkem pro národní výbory č. 148/P-1952 další pokyny.
KNV (ÚNV Praha) hlásí potřebu lístků na předepsaném
formuláři trqjmo jen ministerstvu vnitra předem do 14. dne
předchozího měsíce, a to sumárně za administrativu a za zařízení
lidové správy (s výjimkou zaměstnanců krajské silniční a vodohospodářské služby). Jiný způsob objednávky (na př. dálnopisem) je nepřípustný. Lhůtu k objednávce nutno přesně
dodržet.
Při posuzování nároků na pracovní přídavkové lístky a pro
jejich vydávání platí nadále pokyny v oddílu II. přímého oběžníku ministerstva vnitra z II. února 1952, poř. č. 51/P-1952
a k němu připojený seznam prací, doplněný 14. března 1952
dodatkem o zeměměřických pracích.
V rámci krajského limitu lze provádět změny v početním poměru lístku T a TK, a to v poměru 1 TK = 2,12 T.
Vyúčtování lístků provedou KNV čtvermo na příslušných
tiskopisech a předloží je spolu se zbytky přídavkových lístků
do 26. dne v měsíci okresním spořitelnám a záložnám.

Stojí-li nad znakem trigonometrického bodu měřický signál
upozorní technik představenstvo a členy JZD na povinnost
ponechat signál na původním místě a vysázet prostor uvnitř
měřického signálu rovněž vhodnou nízkou křovinou. Současně
je upozorní na povinnost provést, v případě odstranění signálu
z bezpečnostních důvodů, zajištění znaku plotovým olirazením.
K odbornému přemistění znaku, které provede zeměměřické
oddělení KNV, může dojít jen u trigonometrických, nivelačních
a pevných bodů umístěných podél takových společných zařízení,
která budou podle návrhu HTÚP rekonstruována. Takové
případy jsou IX. referáty KNV povinny oznámit XI. referátům
KNV.
Organisačně a -pracovně jsou uvedené úkoly KNV zajištěny
tak, že IX. referát oznámí XI. referátu obce, kde budou zahájeny
HTÚP, dále tak, že referát XI.dodá IX. referátu opisy místopisů
trigonometrických, nivelačních a jiných pevných bodů, které
jsou jak v katastrálních územích dotčených HTÚP tak i v sousedních katastrálních územích a konečně tím, že referát IX. po
provedení HTÚP oznámí referátu XI., u kterých bodů byla
.provedena ochranná zajištěnl.
O zřízení ochranných zajištění vyrozumí XI. referáty KNV
v zemích českých Státní zeměřický a kartografický ústav v Praze,
XI. referáty KNV slovenských pak Slovenský zeměměřický
a kartografický ústav v Bratislavě.
Vlk.
Dávkové známky po 1 Kčs - zásobení.

Zajištění trigonometrických, pevných a nivelačních bodů.
Základem pro vyhotovení mapových a jiných technických děl
důležitých pro výstavbu socialismu je síť měřických bodů
(trigonometrických, nivelačních a jiných pevných bodů), jejichž
značky v přírodě jsou trvale zajištěny (kamenné hranoly, mezníky a pod.).
K zajištění a zachování těchto důležitých bodů při provádění
hospodářsko-technických úprav pozemků vydalo 27. června 1952
ministerstvo zemědělství v dohodě s ministerstvem stávebního
průmyslu zásadní pokyny, uveřejněné ve sbírce oběžníků pro
KNV, poř. č. 333/1952 Sb. ob.
Tímto opatřením se doplňují nebo mění pokyny ve stejné
věci vydané již ministerstvem techniky dne 14. dubna 1950
a uveřejněné ve sbírce oběžníků pro lCNV, poř. č. 484/1950
Sb. ob.
Zásadou nově vydaných pokynů je, ponechat znaky trigonometrických, pevných a nivelačních bodů na původním místě.
K zachování znaků se zřídí kolem nich čtvercové plotové ohrazení 2 x 2 m nebo trojúhelníkové plotové ohrazení o délce
stran 2,5 m, které uvnitř vysází JZD vhodnou nízkou křovinou
(meruzalkou, tavolníkem nebo pamelníkem). Za zřízení plotového ohrazení. odpovídá technik provádějící HTÚP a předseda
JZD.
.

Výnos ministerstva financí č. j. 153/97309/52
ze dne 31. července 1952.
Ministerstvo financí dává do oběhu zejména pro potřebu
zeměměřické služby národních výborů k vybírání správních
poplatků podle sazebníku I vydaného nařízením ministra financí
ze dne 7. dubna 1952, č. 9 Sb. dávkové známky v hodnotě 1 Kčs.
Výběrčí úřady (národní výbory), u nichž se vyskytne potřeba
těchto dávkových známek, objednají je podle této potřeby, nejméně však v množství 50 kusů (jednoho listu).
Ministerstvo financí současně připomíná, že zásoba dávkových známek nemá zásadně přesahovat průměrnou pololetní
spotřebu. Jakmile se zjistí, že zásoba značně přesahuje tuto
spotřebu, vrátí výběrčí úřad nadbytečné známky skladnímu
úřadu, aby uskladňováním nadbytečného množství nebylo narušováno plynulé zásobování ostatních výběrčích úřadů. K usnadnění skladové manipulace se nevracejí jednotlivé dávkové známky, nýbrž celky nejméně po pěti kusech. Úředník národního
výboru, pověřený dozorem na správní hospodaření dávkovými
známkami, přihlédne při revisích tohoto hospodaření, zda-li
zásoba jednotlivých hodnot nepřesahuje značně průměrnou
pololetní spotřebu (viz odst. 8, 13 a 26 Prozatímních směrnic
pro vybirání a účtování dávek za úřední úkony, vydaných ministerstvem financí 21. března 1949, č. 58 OOO/49-VII/3).
St.
v

,vo

Dopisy ctenaru
V ážená

redakce!

K zlepšovacímu návrhu interpolátoru Dr Ing. Pokorného
a ke komentáři Ing. Dr Krumphanzla v 5. čísle časopisu
dovoluji si upozornit, že jde o pomůcku velmi starého data,
již dávno vyrobenou a v praxi užitou, takže jakékoliv theoretické
odůvodňování a úvahy o konstruktivních možnostech jsou
zbytečné. Přístroj, nazývaný interpolační nůžky Jordanovy,
buď v původním provedení, nebo v zlepšené modifikaci Friedmannově, najdete vyobrazen v Zeitschrift fiir Vermessungswesen z r. 1888, str. 479, nebo z r. 1893, str. 285, kde také je
jednoduchá theorie a poznatky z praxe. Kromě tohoto velmi
vtipného interpolátoru, nevyžadujícího zákres interpolované
spojnice, existuje ovšem značný počet jiných konstrukcí.
Stručný výčet, včetně Jordanových nůžek, je uveden v Ryšavého
praktické geometrii, širší přehled je na př. v Jordanově Rand..:
buch der Vermessungskunde; vyd. J.933, svazek 2, str. 345.
Nové návrhy se občas stále objevují; jen za mé, pouze několikaleté praxe ve výškopisu jsem měl příležitost seznámit se s třemi
novinkami českého původu. Zpravidla však jde jen o obměnu
starších myšlenek, nebo o pomůcku těžkopádnou nebo málo
'.rvanlivou.
Na tyto prameny upozorňuji proto, že nepovažuji za vhodné,
aby časopis mající dobrou pověst a činící si nárok na vědeckou
úroveň, uveřejňoval jako novinku věci známé z literatury nebo
i z praxe, aniž si ověří, zda nejde o opakování - třeba beziěčné - některého staršího nápadu (a pak je ovšem třeba na-

vázat na starší publikaci). I když snad u nás Jordanovy nůžky
(název harmonika je poněkud nepřiléhavý) ~ejsou běžnou pomůckou a většina zdejších čtenářů je může považovat za něco
nového, musí redakce počítat i se zahraničními odběrateli,
kteří již z pouhého obrázku vidí, že jde o obecně známou starou
věc.
Interpolační přístroje nepovažuji za nezbytnou pomucku
ani pro větší měřítko. Snad usnadní začátečníku vyřešení
některých svažitějších úseku stejnoměrného sklonu, nebo
zobrazení vrstevnic na dlážděných komunikacích, ale nakonec
vrstevnice vzešlé z pouhé lineární interpolace musí být zpravidla
korigovány y souvislosti s celkovým tvarem s přihlédnutím
k morfologické povaze zpracovávaného území. Zkušený zeměměřič obyčejně pracuje bez těchto pomucek i ve větších měřítkách, nebo si v ojedinělých případech vypomuže běžným
zpusobem (viz Ryšavý, měřítko a dva trojúhelníky) anebo
vlastní, domácně, levně vyrobenou pomuckou (harfa s nitěmi
v rámci z lepenky se skloubenými rohy, gumová stupnice,
soustava rovnoběžek na prusvitce, nebo přímo nitkový planimetr).
Interpolátoru, obdobně jako početních pomucek tacheometrických, je velké množství a každý odborník si z nich m,uže
vybrat to, co mu nejlépe vyhovuje. Nemůžeme čekat, že by se
názory praktiku soustředily jen na jediný předmět a domnívám
se, že tato možnost ve výběru je výkonnosti i přesnosti jen na
prospěch.
Šlitr.
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Vítáme kritiku s. Ing. Šlitra, která je podnětem k zlepšení
redakční práce a za níž mu vyslovujeme dík. Zejména upozornění na starší literaturu,.s níž však veliká většina našich čtenářů,
hlavně z řad středně technických kádrů nepřijde do. styku,
bude jistě impulsem odborníkům, aby si více ·vypůjčovali
odbornou literaturu v soustředěné zeměměřické knihovně
v SZKÚ v Praze a aby více požadovali od zeměměřického
dokumentačního střediska SZKÚ v Praze (Praha VII, Kostelní 42) literární rešerše v těch speciálních otázkách, které
studují, na nichž pracují a jejichž zveřejněním se snaží přispět
k urychlené výstavbě socialismu v naší vlasti. V literární rešerši
se autor doví, co vše bylo již v otázce, kterou studuje, vykonáno
a může tak na výsledcích svých předchůdců dál budovat,
zlepšovat a přinést něco nového.
Uváděnou starší literaturu sahající až do minulého století
pravděpodobně autor ani lektor neměli příležitost a mOžnost
prostudovat. Je pochopitelné, že jedinec nemůže všechno znát
a všechno ovládat. Proto je tu otevřená diskuse a kritika, která
přispívá ke kolektivnímu vyřešení daných problémů a otázek.
Redakce by velmi uvítala, kdyby s. Ing. Šlitr se více zúčastníl
této kolektivní spolupráce. S. Ing. Šlitr má bezesporu velké

zkušenosti při vyhotovování vrstevnícových (výškopisných) topografických map, a je si jistě také vědom, jak velké úkoly
čekají na zeměměřickou službu při vybudování celostátních
mapových děl. Právě proto by bylo velmi vítané, kdyby přispíval
nejen kritikou, ale i vlastními články a příspěvky k stálému
zvyšování odborné úrovně techníckých kádrů, které dosud neměly příležitost získat vlastní praxí zkušenosti při vyhotovování
vtstevnicových (výškopisných) - topografických map a k výchově mladých technických kádrů, které vycházejí ze škol
a které od starších odborníků očekávají předávání zkušeností.
Náš časopis se musí dál zabývat zlepšovacími náměty,
problémy a otázkami, zaměřenými a souyisícími s vyhotovováním obecné topografické mapy.
Tento úkol časopis zvládne, budou-li odborníci s víceletými
zkušenostmi mu v tomto úkolu pomáhat. Jen kolektivní spoluprací nás všech dosáhneme masového rozšíření dovednosti
a zručnosti, tak potřebné při urychleném vybudování celostátních mapových děl, které jsou podkladem projektů
socialistických zařízení a hospodářského plánování a které,
mají-li sloužit svému účelu, musí být vybudovány včas s takovým předstihem, aby na jejich podkladě mohla být zajištěna
projekční připravenost a vlastní výstavba.

Rozmanitosti
Kdo to nezkusil, sotva by uvěřil, jak dlouho někdy trvá,
než se najde polygonový bod stabilisovaný tak někdy před
15 lety, když znak je teď někde pod zemi a když mistopis je
skoupý na slovo.
Co jsou plamy na př. tomu, kdo potřebuje nalézti polygonový
bod pří lesní cestě nebo v nějakém hlubokém úvoze sebepěkněji nakreslené mistopisy i s délkami polygonových stran
i s vrcholovými úhly, když hledající nemá s sebou úhloměrný
~troj a když bez prosekání visur nemůžete aní přibližně měřit,
protože není na co navázat a když při tom všem mistopís
stereotypně pořád jen uvádí parcelní číslo, vzdělávání a držitele
pozemku, na němž se má kámen nalézti. Jsou ovšem případy,
kdy nepomůže nic jiného než měřit; měřit jednoduše nebo složitě, ale měřit tak dlouho, až se znak někde vykope. Jsou však
také případy, a to dost časté, v nichž by takového měření nebylo třeba, kdyby místopis byl sdílnějším a 'označoval umístěni
znaku spíš lidověji než přespříliš katastrálně. Kolik práce,
hledání, hrabání, kopání a vysekávání by mohlo býti někdy
ušetřeno tomu, kdo bod později hledá, kdyby v místopise
bylo jasněji popsáno misto, kam ten kámen tehdy zasadili,
zda dovnitř úvozu, či naď něj, zda pod břeh, či na plošinku do
břehu anebo hned k vozovce, když nic z toho není z místopisu zřejmé. Kdyby nějak podle mismích poměrů a s ohledem na budoucí vývoj věcí v okolí naznačili, co považují za
charakteristické pro nalezení bodu pro ten případ, že by se
někdy ocimul pod zemí.
O tom, zda je potřebné vyhotovovat topografie polygonových
bodů či nikoli, mohou býti a skutečně jsou mezi odborníky
názory různé. Jejich oprávněnost zde nemíním rozebírati,
těm však, jímž bude někdy uloženo, aby při nějaké zeměměřioké
příležitosti vyhotovili místopisy, bych skromně připomněl:
Nezapomeňte, prosím, abyste charakterisovali umístěni znaku nehledě na měřické údaje - co možná individuálně a výstižně.
Získáte si tím uznání všech, kdož budou po vás body hledat
a přispějete tím ke zvýšení produktivity jt;jich práce.
(Cerven 1952.)
RyVýškopisné (vrstevnicové plány) mapy
vyhotovené v dřívějších desetiletích pro nejrůznější účely,
jsou vítaným materiálem pro vyhodnocení vrstevnic ve Státnich
mapách 1 : 5000 (odvozených i hospodářských). Tyto vrstevmcové plány nebývaji často založeny jako výškopisné příložky
ke katastrálním mapám jednak proto, že byly vyhotoveny před
zavedením výškopisných příložek anebo z jiných důvodů. Proto
numo zjišťovat, zda-li takové vrstevnicové plány nejsou uloženy
v jiných archivech či odděleních KNV, lNY, ONV a MNV
(bývalých stavebních oddělení či odborů obcí, zemědělských
referátů a jejich býv. vodohospodářských útvarů pro provádění

meliorací, lesnich oddělení pro hrazení bystřin atd.). Je nutno
hledat ve vodních knihách, ve stavebních národnich podnicích
a v archivech bývalých civilních inženýrů stavebních a zeměměřických. Kde nestačí prosté požádání, je nutno vyžád;tt si
zákrok voleného technického referenta. Jde o zamezeni značných hospodářských ztrát, neboť v případě existence takových
výškopis!1ých elaborátů, byť i staršího data (terén se v podstatě
nemění), zamezí se opakovanému nákladnému výškovému
měření. Podnikněte všechny možné kroky, abyste v archivech
příslušných referátů nebo orgánů takové vrstevnicové plány
zjistili, vypujčili a zaslali SZKÚ, odbor karrografie (k rukám
s. Ing. Pecky), Praha VII, Kostelní 42. Po vyhodnocení bude
elaborát ihned zaslán zpět.
Ministerstvo stavebního průmyslu bude tuto otázku dále
sledovat a ocení zvýšené úsilí zeměměřických orgánů, které
povede::k cíli.
Ce1uloidové šablonky.
Pro matrice "Státní mapy 1 : 5000 - odvozené" .v měřítku
1 : 2880 obdrĚel každý technický referát ONV jako služební
pomůcku 2 kusy šablonek se značkami pro les, louku a pastvinu.
Další zájemci mohou šablonky odebrat v prodejně map SZKÚ
v Praze VII, Kostelní 42 (Technické museum) za cenu 18 Kčs
za I kus.
Co potřebuje plánováni od katastru
(~ánek W. Engelberta v Z. f. V. St.). Podle autora se
od zeměměřictví právem požaduje, aby pozemkový katastr byl největšimstatistickYm
dílem všech věků,. aby
byl zařízen tak, aby vyhověl také zvláštním potřebám
plánování. K tomu mají posloužiti jednotné přehledné
mapy 1 : 5000, dále přesné, úplné a jednotné katastrální
plány (v Hanoversku jsou vyhotoveny zatím v různých
měřítkách - od 1 ; 500 do 1 : 6400). K tomu patří výkazy
o vlastnictví (podle článku), o plochách, o užívání po-.
zemků atd. Pro uveřejnění výsledků vceňování, k n~
muž by. mohlo býti přistoupeno již nyní, by se hodilo
jako grafická pomůcka přehledná mapa 1 ; 5000 s barevným zeleným nátiskem oceňovacích resultátů. V závěru
autor článku shrnuje: Hlavní úlohou katastru je a zůstane, aby úplně a správně registroval v plánecll a knihách pozemky a budovy. Plánovací služba se nemůže
spokojiti jenom s polovičatými opatřeními. Zádá si moderní, úplný a přesný katastr. V tomto ohlediI čeká na
odborníky v Německu ještě velký kus práce (říká nakonec autor ve svém pojednání).
Ry -
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Zeměměřictví
'roč. 2/40 (1952) č. 10
Geodeticko-geofysikálni
kongres v Budapešti.
Maďarská akademie věd uspořádala ve dnech 9. až 13. 6. 1952
mezinárodní geodeticko-geofysikální kongres v Budapešti.
Kongresu se zúčastnili všichni čelní maďarští geodeti a geofysikové. Ze zahraničí přijel z Bulharska geodet Vladimír
K. Christov,
dopisující člen Bulharské akademie věd a
laureát Dimitrovovy ceny, z Polska Zygmunt
Kowalczyk,
rektor Vysoké školy báňské v Krakově. Československo zastupoval autor této zprávy.
Kongres byl zahájen v pondělí 9. 6. v 10 hodin dopoledne
v budově Maďarské akademie věd. Zahajovací proslovy přednesli akademik Miklos Vendel, který předsedal zasedání,
a generální tajemník Akademie Gyula Hevesi. Toho dne
byly předneseny tyto referáty:
S. Hazay: O vyrovnávání zemských a kontinentálnfch triangulačních sítí.
E. Regoczi:
Odvození triangulačních sítí I. řádu ze sítí
III. řádu.
Odpoledne jsme se s. Christovem
navštívili nemocného
předsedu geodeticko-geofysikální sekce Akademie prof. A.
Tárczy~Hornocha.
V dalších dnech pokračoval program v tomto sledu:
Úterý 10.6. dopoledne:
Z. Kowalczyk:
Osillgniecia na polu nauk geodezyjnych
v Polsce Ludowej.
V. Scheffer:
O vztahu mezi isostatickými anomaliemi
a horotvornou činností.
Odpoledne:
J. Gálfi: O současných problémech seismických výzkumných
method se zvláštním zřetelem na němé oblastí.
Středa II. 6. dopoledne:
V. K. Christov:
Transformacia na stereografski koordinati
v Gaussovi koordinati ..
A. Tárczy-Hornoch:
O azimutálních rozdílech konjugovaných normálnich řezů na elipsoidu (četl B. Milasovszky).
Odpoledne:
Jan Bouška:
Geomagnetické pole na území ČSR a jeho
napojení na pole sousedních států ~e zvláštním zřetelem
k podmínkám konstrukce magnetických isočar v hraničních
oblastech.
S. Rédey: O dynamické výšce.
Všechny referáty byly ihned po přednášce doplněny četnými
kritickými poznámkami. Jako další československé příspěvky
pro kongres jsem předložil sekretariátu Akademie tyto referáty:
J. Pícha - M. Wittinger:
Gravimetrická síť v ČSR a její
připojení na sousední státy.
A. Zátopek:
Seismická služba a výzkum v ČSR.
Ve čtvrtek 12. 6. od 10 do 14 hodin byla v Akademii podrobná
diskuse o těchto otá7.kách:
1. Problém obecného elipsoidu.
2. Dělení projekčních pásem Gau'3s-Krugerových (šířka
pásma).
3. Spojování triangulačních sítí.
4. Zřízení základního bodu a určení jeho zeměpisné délky.
5. Porovnání základen.
6. Srovnávání základních nivelačních bodů (příp. porovnávání výškových údajů nad Jaderským a Čemým mořem).
7. Projekce, měřítko a profilace topografických map.
'
8. Napojení základní gravitační a magnetické sítě na sousední
státy a vyrovnávání sítí.
'
9. Periodicita magnetických časových změn.
, 10. Posouzení komplexních geofysikálních vědecko-výzkumných method (rudy, voda).
II. Současné otázky seismologie (technika výbuchu, němá
pásma).
12. Posouzení method a přístrojů vědeckého výzkumu radioaktivní geofysiky.
Disku&eprobíhala v sekci geofysikální a geodeticke. Účastnil
jsem se geofysikální části diskuse, kterou vedl K. K á n t á s .
Usnesení, které z diskuse vyplynulo, obdržím v přesném znění
později.
Po skončení diskusí jsme s prof. Christovem
a Kowalczykem navštívili presidenta Maďareké akademie věd prof.
Rusnyaka,
s nímž jsme setrvali v delším rozhovoru o aktuálních otázkách mezinárodní vědecké spolupráce a u něhož
jsme se zapsali do pamětní knihy Akademie. Po skončení
návštěvy jsme si prohlédli bohatou knihovnu Akademie.

Odpoledne jsme navštívili Geofysikálni ústav Rolanda
Eotvose na pozvání ředitele ústavu Jánose Rennera,
který
nás ;osobně celým ústavem provedl a zařízení ústavu nám
podrobně ukázal. Geofysikální ústav Rolanda Eotvose je samostatným vědeckým ústavem pro užitou geofysiku. Není ústavem
Akademie věd. Geofysikálni ústav Akademie věd pro základní
výzkum bude zřízen v nejbližší době. Geofysikální ústav
Rolanda Eotvose má 300 členů, z toho asi 40 vědeckých pracovníků. Vyrostl v krátké době z nepatrných počátků. Je dokonale
vybaven přístroji a má desítky aut různých typů. Má oddělení
gravimetrické, geomagnetícké, seismické, geoelektrické a radiometrické. Každé oddělení má vzornou laboratoř. Dobře vybavená dilna vyrábí přístroje seismické, geoelektrické, přístroj
na určování susceptibilit hornin a nerostů, pracuje na zlepšování
známých typů geofysikálních přístrojů atd.
Po prohlídce ústavu jsme odjeli do okolí Tatabánya, kde jsme
se zúčastnili seismického průzkumu. Vedoucí seismického
oddělení J ános Gálfi nám předvedl úplné seismické vyšetření profilu pomocí 6pramenného přístroje, vyrobeného
v budapeštském ústavu. Chtěl bych poznamenat, že jsem měl
příležitost proWédnouti si podrobně celé zařízení, a zejména
porovnat geofony švédské a maďarské výroby. Nelze pochybovat
o tom, že geofony maďarské výroby jsou přístroje mimořádných
kvalit. Na mou otázku, zda by Maďarsko moWo J;1ějakou
seismickou soupravu do Československa prodat, mi bylo řečeno,
že v r. 1952 musí Maďarsko krýt ještě vlastní spotřebu, avšak
~ r. 1953 by bylo možno o prodeji seismické soupravy do
Ceskoslovenska uvažovat.
Po návratu z Tatabánya uspořádal geofysikální ústav banket
v hotelu Gellért za účasti všech význačných maďarských
geofysiků a geodetů.
V pátek dne 13. června jsme navštívili Stalinovo město
(Sztalinváros) a podnikli exkursi k Blatenskému jezeru. Ve
Stalinově městě se staví velký hutní kombinát. Se stavbou bylo
započato v květnu 1950. Od ré doby byl ve Stalinově městě
vykonán ohromný kus práce. Byl postaven velký počet budov
továrních, obytných, kulturních, dům maďarské strany pracujících, budují se školy, velkolepý dunajský přístav atd. Hlavním
úkolem bude výroba kvalitní oceli. Železná ruda se bude dovážet
ze Sovětského svazu. V prvním 5LP je plánována výstavba
města pro 40.000 obyvatel, v druhém 5LP vzroste počet obyvatel na trojnásobek.
Ze Stalinova města jsme jeli přes Stoliční Bělehrad k Blatenskému jezeru, patrně nejkrásnější oblasti Maďarska. Je tam
mnoho lázeňských mist, historických památek, biologický ústav
Akademie a samo Blatenské jezero působí svou ohromnou rozlohou jako moře.
V sobotu jsme po srdečném rozloučení odletěli z Budapešti
do Prahy společně s polským delegátem rektorem Kowalczykem, který pak pokračoval v cestě do Polska.
Kongres byl impulsem k proWoubení a rozšíření spolupráce
mezi československou a maďarskou geodesií a geofysikou. Je
třeba rozvinout výměnu publikací, výměnu zkušeností a navazovat nové osobní styky mezi jednotlivými specialisty i styky
mezi celými korporacemi (na př. mezi geofysikálními ústavy).
Mezinárodní spolupráce je vedle vlastní činnosti jednou
ze základních podmínek pokroku naší geofysiky, kterou mám
hlavně na zřetelí. Předpokladem mezinárodní spolupráce je
dobrá organisace vědecké práce u nás. Naše geofysika nemá
od r. 1950 instituce, kde by se mohla plně rozvíjet. Zásluhou
nově se rodící Akademie věd RČS mohou se čs. geof)[sikové
těšit, že od I. I. 1953 bude takovou institucí Geofysikální ústav
AV RČS. Jedním z jeho hlavních úkolů bude rozvinutí mezinárodní spolupráce ve všech oborech geofysikální činnosti.
V Budapešti byla konstatována skutečIÍost, že mezinárodní
spolupráce s geofysikou imperialistíckých států je dnes menší,
než nezbytné minimum. Avšak i ve stycích mezi geofysiky
lidově demokratických zemí a geofysiky SSSR jsou pociťovány
podstatné nedostatky. Budapeštský kongres byl závažným
kolektívním pokusem o jejich odstranění. I jednotlivci mohou,
však mnoho dokázat osobním stykem se zahraničními vědci.
Význam osobních styků velmi zdůraznil president Maďarské
akademie věd prof. Rusnyak.
Organisace geodeticko-geofysikálního kongresu v Budapešti
byla bezvadná. Mimořádná péče, které se dostalo zahraničním
delegátům, potvrdila příslovečnou pohostínnost maďarského
lidu. Uskutečnění kongresu bylo iniciatívním činem Maďarské
akademie věd. Zasluhuje našeho plného uznání a následování.
Dr Jan Bouška
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