
Na cestu novému zeměměřickému časopisu
Všechen československý hospodářský, technický

a průmyslový odborný tisk byl od 1. ledna 1951
podroben rozsáhlé reorganisaci, jejímž cílem je pře-
hodnotit dosavadní odborné časopisy, zbavit je ně-
kterých -charakteristických rysů, daných dosavad-
ním vývojem a vytvořit pro jednotlivé pracovní
obory časopisy nové, které by nesly všechny znaky
velké doby, kterou na své cestě k socialismu právě
prožíváme. Programová výstavba československého
odborného tisku neznamená, že by byly přehliženy
klady dřívějších časopisů, zejména pokud šlo () je-
jich odborně publikační úroveň, která v mnohých
oborech techniky a hospodářství dosáhla výše, kte-
rou jsme mohli právem soutěžit s jinými pokroko-
vými národy. Avšak dřívější naše odborné časopisy
měly ve své práci již příliš navyklé pracovní me-
thody a tradice, podmíněné dřívějším společenským
řádem. Považovaly za svou přednost být časopisy
ryze odbornými s určením jen pro úzký kruh svých
odběratelů, často orientovaný jen stavovsky a úzce
zájmově; jejich obsah byl po výtce dokumentární,
registrační; byly uveřejňovány příspěvky, které
1iycházely z představ nestranické odbornosti, pový-
šenosti a isolace odborné práce,. nebylo v nich
mnohdy pevného redakčního programu a proto byly
uveřejňovány články v pořadí, ve kterém se dostaly
na stůl redaktorů, bez ohledu na to, zda mohou
něco říci k současnému budovatelskému úsilí na-
šeho lidu a naší země. Toto jejich zaměření bylo
řasto ovlivněno též skutečností, že časopisy jako
spolkové orgány, bez dostatečného finančního za-
jištění, byly zaměřeny na kádry svého spolku - vy-
davatele - a nikoliv na potřeby příslušníků celého
pracovního oboru, jemuž byly nebo chtěly být vě-
novány, bez dostatečné věcné kritiky, namnoze
., amatérským vedením redakčním i administraě-
ním; to pak zaviňovalo opoždění ve vydávání jed-
notlivých čísel, málo pohotové zpravodajství, ne-
hospodárné využití tiskových objemů a jiné nedo-
statky. Svědomité kritice nemohly zůstat utajeny
nedostatky dřívějšího našeho odborného technické-
ho, hospodářského a průmyslového tisku, i když po
zásluze hodnotila to dobré, co tyto časopisy v ději-
nách čs. hospodářství a techniky vykonaly.

Nesmírné budovatelské úkoly, před nimiž při bu-
dování socialistického řádu v Československu sto-
jíme, vyžadují, aby i technický a hospodářský. tisk
se stal úderným nástrojem čs. pracujícího lidu
1) jeho boji za pokrok a proti reakci. Je třeba, aby
opustil svou odbornickou isolovanost a stal se pro-
středkem, v němž se nejširším kádrům našich pra-
covníků otevřou brány nového poznání, jak technik.a
a hospodářství může a musí se stát pomocníkem
pro vybudování nových, lepších podmínek života
společnosti. Proto i odborný tisk. musi být tiskem
politickým, musí sledovat všechny závažné problé-
my našeho veřejného. a .politického života a apliko-

1'ut je na odborné otázky, kterým je jeho obsah
určen. V tom směru musí se neustále učit ze zku-
šeností sovětských odborných časopisů, které při
vysoké své odbornosti neustále ve svém obsahu
zrcadlí všechno důležité ze společenského vývoje.
Nesmí u nás nadále vycházet tisk, který by nevěno-
val plnou pozornost problémům společenskéorga.-
nisace práce ve svém oboru, otázkám zvyšování
produktivity práce, rozvíjení iniciativy nejširších
vrstev, zvyšování jejich kulturně-technické úrovně,
údernictví, zpevňování norem, náležitého využití
výrobních prostředků, otázkám ekonomie pracov-
ních postupů, výzkumnictví, školení kádrů a pod.
Při tom obsah takto zaměřených odborných časo-
pisů nesmí být orientován jen na početně omezený
okruh čtenářů s vyšším nebo nejvyšším školním
vzděláním, nýbrž na široké masy pracujících v da-
ném oboru. Neboť »není všechno geniální, co je pří-
stupné, ale všechno skutečně geniální je přístup'Pé
a je tím geniálnější, čím je přístupnější širokým
vrstvám lidovým« (A. A. Ždanov).

To jsou hlavní hlediska, jimiž je určena gene-
rální linie nového čs. časopisu, věnovaného problé-
mům zeměměřictví a všech jeho aplikací. Časopis
Zeměměřictví, jehož prvé číslo je předkládáno celé
čs. zeměměřické veřejnosti, je ve vývojovém pořadí
třetím českým časopisem, věnovaným odborným
otázkám zeměměřictví. Prvé dva časopisy byly
časopisy spolkovými u to určovalo ráz jejich obsa-
hového zaměření. Byly to časopisy stavovské, určené
přesně vymezenému okruhu čtenářů s' vysokoškol-
ským zeměměřickým vzděláním. Jejich odborná
úroveň byla ,vysoká, byla však nesrozumitelná ze-
měměřickým pracovníkům, kteří neměli tak vyso-
kého odborného školení, kteří však svou prací stále
vydatněji pomáhali při řešení všech problémů, které
byly našemu zeměměřictví svěřeny. Při tom počet
těchto zeměměřičů bez vysokoškolského vzdělání
stále vzrůstal. Dřívější odborný tisk, jako tisk inže-
nýrských spolků" nepřihlížel však k této dialekticky
se měnící skutečnosti, nevšímal si odborné úrovně
širokých mas zeměměřických pracovníků a nepomá-
hal jim, aby mohli vyrůstati na úroveň vědecko-
technické třídy inženýrů v zeměměřictví.

Časopis Zeměměřictví chce v tomto směru zna-
menat podstatný krok vpřed. Chce se stát svým
obsahem přistupným co nejširším vrstvám všech
zeměměřických pracovníků, jimž se za dřívější or-
ganisace nedostalo příležitosti, aby k své práci
byli - byť třeba jen v krátkých kursech - sou-
stavně vyškoleni, ač jsou mezi nimi pracovníci,
kteří mají ukončené úplné tehdejší středoškolské
vzdělání. To ovšem nijak neznamená, že by nový
časopis chtěl sestoupit z úrovně svých předchůdců
na úroveň nižší. Novým časopisem nesmí být ohra-
žena úroveň čs. geodetické vědy; naopak její úro-
veň musí neustále stoupat v duchu úsilí socialismu
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po všestranném rozvoji vědy a techniky a nový
časopis musí být v tomto r'Ů8tu naší geodetické
vědy vydatným a neúnavným pomocníkem. Bude
úkolem redakčního kolektivu nového časopisu, aby
zvládnul tento problém a aby našel cesty, jak zladit
požadavek vysoké odborné úrovně časopisu s poža-
davkem srozumitelnosti co nejširším masám země-
měřických kádrů. Proto také v redakčním kruhu,
který bude časopis vést:~zasedají v soudružské sho-
dě a spolupráci zástupci zeměměřických pracovníků
všech stupňů a druhů práce vedle našich vysoko-
školských profesorů, výzkumníků, organisátorů
práce atd. Významným pomocníkem v jejich práci
jim bude skutečnost, že časopis Zeměměřictví je od
1. ledna 1951 vydáván jako časopis Průmyslového
vydavatelství v Praze, jehož bohaté nakladatelské
zkušenosti a možnosti zbaví časopis v dřívějších
dobách někdy tísnivých starostí finančních. Je tře-
ba v té souvislosti poznamenat, že v redakčním ve-
dení je zachována spolupráce spolkové organisace
inženýrů a techniků, jako koncentračního místa
zeměměřičů, pracujících v nejrůznějších úsecích
zeměměřické práce. Podstatně důležitou okolností
pro generální linii, obsah a náplň nového časopisu
je to, že redakční vedení časopisu je pevně opřeno
o soustředěnou zeměměřickou službu v ministerstvu
stavebního průmyslu, což nepochybně zvýší zpra-
vodajskou pohotovost časopisu a zajistí, že časopis
věnuje své stránky těm problémům, které s hledis-
ka vedení a záměrů soustředěné služby se jeví jako
nejnaléhavější a zvlášť přednostní.

Thematicky bude časopis cele věnován všem
otázkám geodesie a jejich aplikací, jmenovitě po-
kud jde o nové methody a úseky práce, jako jsou
fotogrametrie, gravimetrie, astronomie; zvláštní
pozornost chce časopis věnovat kartografii, jako
oboru, v němž se namáhavá a důležitá práce země-
měřičů výrazně zhodnocuje.
Novinkou bude, že každé číslo Zeměměřictví bude

obsahovat politicky zaměřený úvodník, ve kterém
bude zhodnocen aktuální problém a vytýčen jeho
význam pro zeměměřickou činnost. V zeměměřické
práci je mnoho takových problémů; je to na př.
celý problém naší vesnice spějící k socialismu,
k němuž je třeba stále a stále se vracet, je to kra-
jinné plánování a výstavba našich měst a obcí, jsou
to velké stavby komunikační a vodohospodářské,
pro něž zeměměřictví skýtá mapové podklady atd.
K zeměměřické technice těchto prací je třeba vždy
politického rozQoru a úvodu v ideologicky zaměře-
ných úvodnících.

Vlastní, t. j. nejrozšířenější část každého čísla
bude věnována odborným článkům, jež si budou
soustavně všímat geodetických základů zeměměřic-
ké činnosti, mapování a kartografie, pozemkové
politiky, problémů aplikované geodesie v nejrůz-
nějších oborech a potřebách hospodářského života,
geodetických strojů, přístrojů a pomůcek a pod.
To b1~dou statě, na něž jsou dosavadní čtenáři ze-
měměřického časopisu již zvyklí; bude v nich ovšem
kladena větší váha na srozumitelnost a na themata,
určená pro nejširší zeměměřickou veřejnost v du-
chu toho, co jsme řekli již výše.

Daleko podstatněji prohloubí časopis svůj zájem
a péči o zlepšovatelství; v pravidelné hlídce bude
přinášet zlepšovací návrhy a náměty, různé problé-
my z praxe a stanovíska k nim. V přehledu literár-
ních novinek bude přinášet rozsáhlé a dobře poli-
ticky postavené kritiky nových knih, stručné re-
cense a výtahy z publíkací a otisky článků z jiných
časopisů.
Značný důraz bude Zeměměřictví klást na hlídku

Dopisy čtenářů a odpovědí k ním. Dobře vedený
časopis nemá být jen mluvčím, který školí a infor-
muje čtenáře, poučuje je, aniž by dbal jejich hlasů,
slyšel jejich názory a přání. Redakce Zeměměřictvi
ráda uveřejní všechny dopisy, v nichž čtenáři pro-
jeví své názory na publikované příspěvky i na nej-
různější otázky denní praxe v zeměměřické práci,
podají návrhy na organísační opatření, prostě na-
píší vše, co v práci zajímá je a o čem soudí, že
může zajímat i jiné. Redakce může ovšem otiskovat
jen to, co jí dojde a proto pestrost hlídky »Dopisy
čtenáNt« je závislá především na čtenářích samých.
Nakonec je třeba se zmínit ještě o dvou novin-

kách, kterými má být obsah časopiSu zpestřen.
Především bude využito časopisu k pravidelnému
otiskování dokumentačního přehledu zeměměřické
literatury domácí i cizí. Redakci této hlídky povede
přímo dokumentační služba Státního zeměměřického
a kartografického ústavu. Otiskování dokumentač-
ních zpráv umožní, aby každý čtenář si vystřižením
a nalepením jednotlivých zpráv na větší papír stej-
né velikosti za čas pořídil vlastní bohatou karto-
téku o literárních novinkách v zeměměřictví. Red-
akce věří, že tato novinka bude čtenářskou obcí
časopisu Zeměměřictví zvlášť oceněna.
Druhou novinkou bude, že do časopisu budou

pravidelně zařazovány recense vyhlášek a výnosů
ministerstva stavebního průmyslu, případně jiných
úředních míst a lidové správy, kterými je řízena
činnost zeměměřické služby. Tato normativní hlídka
umožní, aby každý příslušník zeměměřické práce
byl bezpečně, podrobně a rychle informován o no-
vých předpisech a mohl svou činnost podle nich
zařídit.

(Jasopis Zeměměřictví zahajuje svou činnost plá-
nem na bohatou a rozmanitou práci. Má vůli ji
splnit. Splnění však není závislé toliko na redakč-
ním kruhu, nýbrž i na celé široké obci čtenářské,
jež může nejen svými literárními příspěvky, ale
i věcnou kritikou přispět k tomu, aby vytyčený pro-
gram nezůstal jen pouhým programem. Nemůže
proto svůj vstupní projev k čtenářům zakončit
jinak než výzvou k upřímné a stálé spolupráci,
všech, jímž leží rozvoj čs. zeměměřictví na srdci.
Svou. spoluprací pomohou k trvalému rozvoji důle-
žitého oboru technické činnosti, jímž nepochybně
zeměměřictví je, urychlí tak naší cestu k socialis-
mu, pomohou k stálému zvyšování životní úrovně
čs. lidu a tím k jeho šťastnějšímu a lepšímu životu
a konečně pomohou vybojovat světový mír, což je
úkol, jehož splnění v dnešním světě máme na mysli
v prvé řadě.
Veškerou korespondenci řiďte na adresu redakce

časopisu Zeměměřictví v Praze II, Na Poříčním
právu. 1, min. stavebního průmyslu. Redakce.
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Nejvyšší přípustné odchylky pro měření měřických přímek

Od roku 1904, kdy byly vyhlášeny nejvyšší přípustné odchylky pro merení měřických přímek, do-
znaly měřické stroje a pomůcky pro měření trigonometrických a polygonových sítí, jež mají vliv na
přesnost rozvinutých podrobných sítí měřických přímek, značného zdokonalení. To vedlo autora k tomu,
aby se zabýval revisí dosavadních a zjišťováním nových nejvyšších přípustných odchylek pro měření
měřických přímek na podkladě měřických výsledků z poslední doby.

Ze své vlastní zkušenosti a ze zkušeností star-
ších kolegů zeměměřických inženýrů a techniků,
kteří se delší dobu zabývali podrobným měřením
při obnovení pozemkového katastru novým měře-
ním, je známo, že tabulka XXIII příloh k návodu A
pro katastrální měřické práce pro obnovení pozem-
kového katastru novým katastrálním řízením, udá-
vající maximálně přípustné odchylky při měření
měřických přímek, je příliš široká a příliš bene-
volentni. Hodnoty LI 8 v této tabulce jsou odvozo-
vány z rovnice

LI s = D,012 ýs + 0,16. (1)

Tato tabulka připouští délku měřické přímky až
1914 m, t. j. skoro 2 km. Hodnoty LI s a přípustnost
tak dlouhých měřických přímek by snad byly vyho-
vující při zaměřování méně cenných pozemků v pol-
ních tratích venkovských obcí za předpokladu, že
mapa z tohoto měření vzešlá bude zobrazována
v měřítku 1 : 2000 případně v měřítku 1 : 5000.
Přitom tyto maximálně přípustné odchylky délkové
nejsou vůbec v souladu s maximálně přípustnými
odchylkami plošnými při výpočtu výměr.

Hodnoty LI s a přípustnost tak dlouhých měřic-
kých přímek, jak je uvedeno v tabulce XXIII, na-
prosto nesouhlasí s výsledkem, jakého chceme do-
sáhnouti při zaměřování velmi cenných zastavě-
ných a k zastavění určených pozemků a při vyhoto-
vování plánů v měřítku 1 : 1000. Pro příští léta je
nutno počítati také s tou okolností, že jiné inženýr-
ské obory, jako je obor pozemních staveb, archi-
tektury, strojní a pod., budou požadovat plány
i v měřítku 1 : 200 a 1 : 100, pro které budou k po-
užití podklady (polní náčrty) z nového měření.
Bude proto třeba dbáti na přísnější nejvyšší dovo-
lené odchylky.

Navazuje na článek prof. Ing. Dr Pavla Pot u-
ž á k a v Z. O. č. 4/1940 ročníku IjXXVlII str. 49,
pokusil jsem se v dalším odvoditi vzorce a tabulku
pro nejvýše přípustné odchylky pro měření měřic-
kých přímek při obnovení pozemkového katastru.

Podle theorie o nevyhnutelných chybách v mě-
ření délek (prof. Ing. Dr R y š a v ý) rozlišujeme
chyby systematické a chyby nahodilé.

A. V p r v n í k a t e g o r i i c h y b, t. j. c h y b
sYs tem a t i c k Ý c h, je:

1. Chyba z nesprávné délky měřidla (v uvažova-
ném případě 20timetrového ocelového pásma), kte-
rou by měl měřič vyloučiti sám tím, že si poznačí
ryskou přímo na pásmu správnou délku při jeho
porovnání s přesně porovnávacími metry nanesenou
délkou (ku pf. na kolejnici). Avšak ani po prove-

dení takového porovnání není úplně tato chyba vy-
loučena a záleží jen a jen na výrobě, do jaké míry
umí konstruktér nanésti správnou délku na ocelové
pásmo.

2. Chyba ze změny délky pásma způsobená růz-
ností teplot při měření.

3. Chyba způsobenlt sklonem pásma.
4. Chyba způsobená vybočením ze směru.
5. Chyba způsobená průhybem pásma (řetě-

zovka).
6. Chyba způsobená jiným napínáním pásma, než

při kterém bylo měřidlo porovnáno neb nanášeno.
7. Chyba ze zanedbávání redukce délky měřené

v určité nadmořské výšce na hladinu mořskou (nu-
lovou).

8. Chyba ze zanedbávání délkového zkreslení při
promítnutí délky z nulové hladiny zvolené zobrazo-
vací koule na plochu kuželovou.

B. V druhé kategorii chyb, t. j. chyb
na hod il Ý c h, je:

1. Chyba z nepřesného přiřaďování pásem uvnitř
měřické přímky k hřebíkům neb křídovým značkám.

2. Chyba z nepřesného provážení začátku a konce
měřické přímky na vytesané křížky neb důlky do
kamenů sloužících za stabilisaci polygonových bodů,
případně na hlavičky hřebů a plynových trubek
sloužících za stabilisaci měřických bodů.

3. Chyba z nepřesného vytýčení přímého směru
východiskových (počátečních) bodů měřické přímky.

4. Chyba a nepřesnost v určení východiskových
polygonových bodů a bodů určovaných protínánim.

Chyb systematických v položce 1 až 8 odstavce A
přibývá úměrně s délkou měřenou (k2• s);

chyby nahodilé v položce 1 odstavce B přibývá
podle zákona chyb s odmocninou měřené délky
(ks ýs)

a chyby nahodilé v položce 2, 3 a 4 odstavce B
jsou nezávislé na délce měřené přímky. Rozdíl
z těchto chyb se projeví stejně u délky 50metrové
jako 100metrové (k1).

Proto obecný tvar rovnice pro maximálně pfí-
pustné odchylky pro měření měřických přímek je
tento: -

LI s = k1 + k2 s + ks ýs. (2)

Absolutní velikost konstant k1, k2 a ks si stano-
víme počtem z mnoha praktických měření nepřed-
pojatých a nijak úzkostlivě nevylepšovaných vědo-
mím měřičů, že tato jejich měření by se mohla státi
někdy podkladem pro stanovení dopustných odchy-
lek, ale měřených s plným vědomím odpovědnosti,
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že tato jejich měření mají vyhovovati dosavadní
nutné a požadované přesnosti praktického provádění
podrobného měření pro mapování cenných pozemků
v měřítku 1 : 1000.
Pro stanovení konstant ku k2 a kg potřebujeme

tři rovnice. Aby tyto rovnice měly pokud možno
jednoduchý tvar, rozhodl jsem se nejdříve stanoviti
empiricky, jak bude níže uvedeno, maximálně pří-
pustné odchylky L1 s pro délky, jichž odmocniny
jsou jednoduchá čísla a to pro

s = 42,25 je '1"8 = 6,5,

s = 100,00 je -J;= 10,0,

s = 225,00 je Vs = 15,0.

Tyto délky jsem volil také proto, že jsem měl k dis-
posici právě v těchto rozmezích velké množství vy-
počtených měřických přímek. Jak je patrno z tabu-
lek, vyskytují se nejvíce měřické přímky kolem
100 m. Měřické přímky o délce přes 300 m a pod
10 m se nevyskytly vůbec. I toto z praxe vyplynuvší
kriterium bylo vzato v úvahu při stanovení rozpětí
konečné tabulky pro maximálně přípustné odchylky
při měření měřických přímek.
Rovnice (2) pro délky 42,25 m, 100,00 m a

225,00 m můžeme psáti potom ve tvarech:

L1 S42,25 = k1 + 42,25 k2 + 6,5 kg, (3)
L1 S100,OO = k1 + 100,00 kz + 10,0 kg, ( 4)

L1 8225,00 = k1 + 225,00 k2 + 15,0 kg. (5)

Z těchto tří rovnic stanovíme později konstanty kv
k2 a k•.
Za tím účelem si z mnoha provedených měření

rozdělíme a roztřídíme měřické přímky podle jejich
délky do tří skupin. V I. skupině uvedeme měřické
přímky o délce od O m do 56 m, v II. skupině uve-
deme měřické přímky o délce od 56 do 156 m a VP-

IlI. skupině uvedeme měřické přímky o délce od
156 m do 306 m. Tyto tři skupiny měřických pH-
mek jsou uvedeny v tabulkách I, II a III, pro něž
jsem použil měření civilních geometrů, kteří praco-
vali v roce 1949 na obnovení pozemkového katastru
katastrálního území Újezd v obci Plzeň: a to všech
měřických přímek potřebných k zobrazení mapové··
ho listu č. 130.
Poněvadž při hodnocení přesnosti měření je dán

předpoklad, že měříme vždy tutéž délku ku př. zá-
kladnu a pod., je nutné,' aby odchylky e skutečně
docílené byly převedeny a přepočítány na jednt:
průměrnou délku. To se stalo v každé tabulce zvlášť,
takže hodnoty c' z odchylek e odvozené odpovídají
odchylkám, kterých by bylo docíleno z měření mno-
ha měřických přímek téže délky (v tabulce I:
42,25 m, v tabulce II: 100 m a v tabulce ID: 225 m).

Zhodnocení výsledkí't měření uvedeného
v tabulkách I, U a m.

Pro posouzení přesnosti podrobného měření a za
účelem navržení nových přísnějších nejvyšších pří-
pustných odchylek pro měření měřických přímek
velmi cenných pozemků stavebních a k zastavění
určených určíme si nejprve z údajů v tabulkách

s k ut e č n é o d c h y I k Y On Z aritmetických součtů
odchylek ze vzorce [c']

011.=-' (6)n
které činí v milimetrech:
pro průměrnou délku 42,25 m z tabulky I

75 .
042,25 = -- --w = - 2,50 mm,

pro průměrnou délku 100 m z tabulky II
797 .

0100 = - --gg- =- 8,05 mm a

pro průměrnou délku 225 m z tabulky ID
331 .

0225 = - ~ =- 20,69 mm.

Z těchto skutečných oprav lze říci o měření, že
bylo velmi pečlivě provedeno, že souhlasí s theore-
ticky předpokládanými chybami a v průměru byly
všechny délky měřeny stejně přesně.
Skutečné opravy On jsou znázorněny graficky

v obr. 1 čarou A téměř totožnou s přímkou.
Pro další hodnocení jakosti měření určíme si t. zv.

průměrné čili lineární odchylky ze
vzorce [jE'I]

p=--
n

Pro průměrné délky 42,25 m, 100 m a 225 m jsou
číselné hodnoty těchto průměrných čili lineárn rch
odchylek podle tabulek I, II a III tyto:

17851 . +
P'Z2. =--= - 26 mm,, 30

129351 • +
P100,OO =~ = - 30 mm a

15511 . +
PZ25,OO =16= - 34 mm.

Tyto průměrné čili lineární odchylky jsou v obr. 1
znázorněny body a1, a/, b1, b/, cp 0/, jimiž je dána
parabola B, B', t. j. parabola průměrných
odchylek při měření měřických pří-
mek.
Uvažujeme-li jako u maximálně přípustných od-

chylek všechny zdroje chyb, můžeme také podle
toho psáti obecný tvar vzorce pro průměrné čili
lineární odchylky takto:

Ps= kľ + k/ . s + ks' Vs (8)
Stanovení konstant kľ, k/ a ks' pro průměrné

čili lineární odchylky za účelem zobrazení paraboly
průměrných odchylek provedeme dosazením hodnot
P42,Z5' Pl(}O,OO a PZ25,00 (na místo LI s) do obecného
tvaru rovnice (2), čímž dostaneme tyto tři rovnice:

± 26 = kľ + 42,25 k/ + 6,5 k/, (9)
± 30 = kľ +- 100,00 kz' +- 10,0 ks' li (10)

± 34 = kľ + 225,00 k/ + 15,0 ks' (11)
~ešení těchto rovnic provedeme ku př. odečtením
rovnice (9) od rovnice (10), čímž dostaneme rov-
nici: 57,75 k/ + 3,5 ks' + 4 = O (12)

Odečtením rovnice (10) od rovnice (11) dostaneme
rovnici: 125,00 k/ + 5,0 k.' + 4 = O (13)
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Tabulka I.

Kat. úZ.: Újezd Obec: Plzeň I. skupina měřických přímek od Om do 56 m. '

,c) Délka Délka Rozdíl
42,25 ,Ilil Označení Polní měřená vypočte- S-Sm = s s' . e = 8'

.blI
ná s --=S f"

~ měřické přímky náčrt č. sm "cm s

~ " metrech + I - + I -
--

I1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 mb 513 - mb 362 3 55,64 5;',67 3 0,76 2,3 5,29
2 mb 515 - mb 360 li 42,26 42,25 1 1,00 1,0 1,00
3 rn'b 517 - mb 355 3 36,59 36,59 O O 1,15 0,0 0,00

I4 mb 371- rob 377 2 49,73 49,76 3 0,85 2,6 6,76
5 mb 528 - mb 530 4 54,99 54.93 6 0,77

I

4,6

I

21,16
5 mb 530 - mb 523 4 54,]5 54,13 2 0,78 1.6 2,56
7 mb 549 - mb 522 4 52,25 52,25 O 0,8] 0,0 0,00
8 mb 548 - mb 547 4 42,59 42,56 :I 0,99 3,0 9,00
9 mb 588 -- mb 593 29 49,21 49,18 3 0,86 2,6 6,76
10 rob 587 - mb 592 29 49,24 49,18 6 0,86 5,2 27,04
11 mb 574 - mb 595 29 41,89 41,84 5 1,01 5,0 25,00
12 mb 589 - mb 586 28 51,11 51,18 7 0,83 5,8 33,64
13 mb 583 - mb 588 28 44.37 44,41 4 0,95 3,8 14,44
14 mb 590 - mb 591 28 34,68 34,72 4 1,2a 4,9 24,01
15 mb 668 - mb 631 28 37,64 37,70 6 1,12 6,7 44,89
l6 mb 661- mb 674 28 21,64 21,64 O 1,95 0,0 0,00
17 mb 645 - mb 669 28 53,61 53,57 4 0,79 3,2 10,24
18 mb 561- rob 642 28 44,14 44,17 3 0,96 2,9 8,41
19 mb 558 - mb 694 28 51.34 51,31 3 0,82 2,5 6,25
20 mb 695 - mb 646 28 33,24 33,27 3 1,27 3,8 14,44
21 mb 559 - mb 693 28 39,77 39,75 2 1,06 2,1 4,41
22 mb 655 - mb 657 32 38,46 38,46 O 1,10 0,0 0,00
23 mb 656 - mb 658 32 42,35 42,36 1 ],00 1,0 1,00
24 mb 681 - mb 650 32 54,14 54,06 8 0,78 6,2 38,44
25 mb 639 - mb 690 32 43.13 43,11 2 0,98 .' 2,~ 4.00
26 mb 635 - mb 690 32 24,38 24,39 1 1,73 r,7 2,89
27 mb 688 - mb 689 32 49A!J 49,49 O 0,85 0,0 0.00
28 mb 689 - mb 691 33 10,96 10,96 O 3,85 0,0 , 0.00
29 mb 581- mb 649 32 50,81 50,81 O 0,83 0.0 0,00
30 mb 659 - mb 662 28 41,96 41,92 4 ],01 4,0 16,00

I I
I

1295,76 1295,62 35 49 35,5 I 43,0 I 327,63
[E]= -14 [f'] = - 7,5

II I
~ ..

nE'I] = 78,5

Tabulka II.

II. skupina měřickych přímek od 56 m do 156 m.

!cS
I Délka Délka s '::°sZ:íl E 1100,00 =ol ,Označeni I Polní měřená vypočte- s'. e = ef~ s"~ měřické přímky náčrt č. sm ná II vcm s

'O =s' --Po< v metrech I + I - + I -
I1-----

I I1 2 I 3 4 5 6 7 8 9

1 I pb 291- pb 29a 1
I.

110,30 110,31 1 0,91 0,9 I 0,81
2 j pb 293- pb 283 1 108,70 108,69 J 0,92 0,9

I
0,81

3 pb 285 Bu - pb 283 1 102,78 102,82 4 0,97 3,9 15,21
4 pb 283 Bu - pb 283 Bu 6Bu 124,36 124,40 4 I 0,80 3,2 10.24 I5 pb 283 Bu - pb 291 1 154,67 154,69 2 0,65 J ,3 i 1,69

I

i6 pb 283 Bu - pb 284 Bu 1,6Bu 113,38 11337 1 0,88 0.9 I 0,81
7 mb 350- mb 368 1 147,71 147,75 4 0,68 2,7 ! 7,29
8 mb 541 Bu - mb 367 1 137,05 137,08 3 0.73 2,2 , 4,84
'9 mb 374 - mb 365 1 147,69 147,70 1 0,68 0,7 0,49
to mb 375 - pb 292 1 71,20 71,23 3 I 1,40 4,2 i 17,64
11 mb 376 - mb 366 1 64,48 64,50 2 1,55 3,1

I
'liP

12 pb 284 - pb 278 3 79,98 80,00 2 I 1,25 2,5 6,25
;

I I,
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>O Délka Délká Rozdíl 100,00'" Oznaěení Polní měřená vypočte- II-Sm = e --- s'. e = s'~
nás s - e'".t;l smo měřické přímky náčrt č. vcm

~ =8'
v metrech + I - + I ---

I1 2 3 4 5 6 7 S 9

13 pb 283 - pb 284 . 2 102,04 102,07 3 0,98 2,9 8,41
14 mb 363 - mb 371 2 130,75 130,71 4 0,77 3,1 9,61
15 mb 372 - pb 284 2 134,91 134,91 O 0,74 0,0 0,00
16 mb 373 - mb 364 1 140,18 140,13 5 0,71 3,6 12,96
17 pb 285 Bu - pb 282 1 120,87 120,89 2 0,83 1,7 2,89
18 pb 28:1- pb 281 1 112,40 112,44 4 0,89 3,6 12,96
19 pb 281- pb 276 3 118,67 118,70 3 0,84 2,5 , 6,25
20 pb 277 - pb 276 3 I 113,20 113,19 1 0,88 0.9 0,81
21 pb 278 -. pb 277 3 112,31 112,31 O 0,89 0,0 , 0,00
22 mb 352 - mb 379 1 82,31 82,29 2 1,22 2.4 5,76
23 pb 283 - mb 379 1 114,40 114,40 O 0,87 0,0 0,00
24 pb 283 - mb 351 1 113,90 113,8R 2 0,88 1,8 3,24
25 mb 379 - pb 277 3 94,30 94,30 O 1,06 0,0 0,00
26 mb 363 - mb 511 3 92,86 92,84 2 1,08 2,2 4,84
27 mb 512 - mb 361 3 58,93 58,96 3 1,70 5,1 26,01
28 mb 514 - mb 354 3 101,92 101,89 3 0,98 2,9 8,41
29 mb 515 - mb 380 3 59,47 59,48 1 1,68 1,7 2,89
30 mb 518 - mb 353 3 60,63 60.~9 4 1,65 6,6 43,56
31 mb 377 - mb 378 2 103,55 103,52 3 0,97 2,9 8,41
32 pb 26:t- pb 263 2 135,28 135,29 1 0,74 0,7 0,49
33 pb 276 - pb 280 4 102,50 102.48 2 0,98 2,0 4,00
34 pb 280 - pb 279 4 87,27 87,27 O 1,15 0,0 0,00
35 mb 519 - mb 356 4 102,63 102,60 3 0,98 2 " 8,41,.
36 mb 527 - mb 524 4 108,82 108,80 2 0,92 1,8 8,24
37 mb 520 - mb 525 4 85,32 _8~~4 8 1,17 9,4 88,36
38 mb 529 - mb 550 4 56,68 56,69 1 1,76 1,8 3,24

I
39 pb 279 - pb 265 5 87,76 87,78 3 1,14 . 3,4 11,56
40 pb 264 - pb 265 22 116,21 116,19 2 0,86 1,7 2,89
41

I
mb 524 - mb 453 5 77,86 77,85 , 1 1,28 I 1,3 I 1,69

42 mb 522 - mb 454 5 75,83 75,81 2 l.3a 2,6 1,78

I
43 pb 268 - pb 265 22 111,52 111,49 . 3 0,90 2,7 7,29
44 pb 205 - pb 206 23 104,58 104,58 O 0,96 0.0 0,00
45 pb 314 - pb 263 23 103,66 103,66 O 0,97 0,0 0,00
46 pb 207 - pb 206 24 139,46 139,40 6 0,7:1 4,3 18,49
47 mb 510 - mb 509 23 87,82 87,86 4 1,14 4,6

I
21,16

48 pb 263 - pb 264 23 119,75 119,73 2 0,84 1,7 2,89
49 pb 3H -. mb 479 23 83,24 83,23 1 1,20 I

1,2 1,44
50 pb 312 -. pb 313

I
25 116,00 i 116,lí1 1 0,86 0,9 0,81

51 pb 267 -. pb 268 18 105,99 106,00 1 0,94 0,9 0,81
52 mb 476 -- mb 47R 22 109,81 109,74 7, Q,91 6,4 40,96
53 mb 478 -. mb 454 22 64,36 64,86 O 1,56 0,0 0,00
54 pb31::l-. pb314 23 118,10 118,08 2 0,85 1,7 2,89
55 mb 470 _. mb 481 22 122.05 121~95 . 10 0,82 8,2 67.24
56 mb 482 -. mb 479 22 96,07 96,08 1 1,04 l,tI 1,00
57 mb 469 -. mb 483 23 84,05 84,02 3 1,19 3,1i 12,96
58 pb 325 -. pb 326 18 89,73 89,70 3 1,11 3,3 10,89
59 pb 326 -. pb 268 18 84.88 84,8R O 1,18 0,0 0,00
60 pl. 272 -. pb 273 16 122,37 120.34 3 0,83 2,5 6.25
61 pb 325 -. mb 534 16 127,·'10 127,32 8 0,79 6,3 39,69
62 m1 44/, - mb 545 17 64,10 64,08 2 1,56 3,1 9,61
63 mb 54!, -- mb 450 17 98,39 98,35 4 1,02 4,1 16,81
64 pb 265 - pb 273 33 105,45 105,47 2 0,95 1,9 3,61
65 pb 288 Bu -. pb 289 Bu 26 129,70 129,69 1 0,77 0,8 , 0,64
66 mh 564 - mb 639 26 65,75 65,79 4 1,52 6,1 37.21
67 mb 563 - mb 640 26 70,72 70,70 2 1,42 2,11 7,84
68 pb 287 Bu - pb 288 Bu 27 129,47 129,44 3 0,77 2,3 5,29
69 pb 287 Bu - pb 286 Bu 29 75,67 75,68 1 1,32 1,3 I 1,69
70 pb 164 - pb 211 D 29 113,76 113,77 1 0,88 0,9 0,81
71 pb 286 B - mb 575 29 102,90 102,92 2 I 0,97 1,9 3,61
72 pb 377 B - pb 378 B 27 79,33 79,30 3 1,26 3,8 14,44
73 pb 211 D - pb 274 29 111,69 111,64 5 0,90 4,5 2025
74 mb 554- pb 287 B 27 119,72 119,67 5 0,84 I 4,2 17.64
75 pb 274 - pb 275 ?9a28 116,04 116.01 3 0,86

I
2,6 6,76

76 pb 287 B - pb 275 28 100,97 100,97 O 0,99 0,0 , 0,00
7i mb 573 - mb 582 29 85,14 85.2.'1 9 1,17 10,5 110,25
78 mb 574 - mb 579 29 72,24 72,24 O 1,38 0,0 000
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I >eS Délka Délka Rozdíl 100,00•• Označeni Polní měřená vypočte- II-Sm = e --- s'. e=e',ld s e""CI Srn ná IIo měřické přímky náčrt č. vcm
'O = e'~ v mettech + I - + I -
1 2 3 4 I 5 6 7 8 9I

19 pb 288 B - pb 275 28 152,08 152,08 O 0,66 0,0 0,00
80 mb 641- pb 281 28 81,36 8l,37 1 1,23 1,2 1,44
81 pb 275 - pb 276 32 89,31 89,28 3 1,12 3,4 11,56
82 mb 643 - mb 630 28 83,20 83,19 1 1,20 1,2 U4
83 mb 660 - mb 665 28 78,54 78,57 ;I 1,27 3,8 14,44
84 mb 670- mb 647 28 57,75 57,68 7 1,73 12,1 146,41
!j5 mb 692 - mb 585 28 75,47 75,45 2 1,32 2,6 6,76
86 mb 609 -. mb 624 33 91,27 91,17 10 1,10 11,0 121,00
87 mb 620 - mb 609 33 136,87 13686 1 0,73 0,7 0,49
88 mb 625 - mb 624 33 64,12 64,05 7 1,56 10,9 118,81
89 mb 626 - mb 621 33 70,48 70,52 4 1,42 5,7 32,49
90 mb 607 - mb 638 33 143,17 143,21 4 0,70 2,8 7,84
91 mb 604 - mb 653 32 77,92 77,97 5 1,28 6,4 40,96
92 mb 580 -. mb 651 32 92,19 92,23 4 1.08 4,3 18,49
93 mb 604 _. mb 658 32 70,08 70,09 1 1.43 1,4 1,96
94 mb 648 - mb 632 32 95,97 95,91 6 1,04 6,2 38,44
9S mb 654 -. mb 637 33 135,64 135,66 2 0,74 1,5 2,25
96 mb 678 - mb 679 32a33 153,06 153,03 3 0,65 2,0 4,00
97 mb 634 - mb 682 32 56,91 56,85 6 1,76 10,6 112,36
98 mb 637 - mb 683 32 97,80 97,85 5 1,02 5,1

I
26,01

99 mb 685 - mb 680 33 79,98 I 7996 2 1,25 2,5 6,25

I 9979,11

I
9978,35 99 1175 I I

106,9
1
186,6 1567,97

[e] = -76 [e'] = -79,7

\ I I, I I I [je'l] = 293,5

Tabulka III.

lIl. skupina měřických přímek od 156 m do ~06m.

>d Délka Délka Rozdíl
1
225 I., Označení Polní měřená vypočte- S-Srn =e s'. e= f',ld

srn nás vcm -=8' &"

~
měřické přímky oáčrtč. s

I - I~ v metrech + - + -
1 2 3 4 I 5 6 7 8 9

1 wb 367 - mb 369 1a2
I

184,87 184,84 :I 1,22 3,7 13,69
2 pb 284 - pb 281 3 178,23 178,20 :I 1,26 3,8 14,44
3 lllb 370 -. pb 248 2 I 209,93 209,98 S 1,07 5,4 29,16I4 pb 248 - pb 262 2 I 176,00 175,99 1 1,28 1,3 1,69
S mb 370 -. pb 262 2 I 158,92 158,89 3 I 1,41

!
4,2 17,64

6 pb 279~· pb 263 r 4a2 256,49 256,51 2 0,88 1,8 3,24
7 pb262- mb 521 2 236,17 236,17 O 0,95 0,0 0,00
8 mb 359 -- mb 521 4 210,70 210,.68 2 1,07 2,1 4,41
9 pb 20S - pb 263 23 197,30 197,21 9 1,14 10,3 106,09

10 mb 467 -. pb 263 23 194,46 194,46 O 1,16 0,0 0,00
11 I mb 465 _. pb 314 23 191,76 I 191,75 1 1,17 1,2 1,44
12 mb 451- mb 468 22 221,02 I 220,93 9 1,02 9,2 84,64
13 mb 471 -. mb 455 21 188,50 188,51 1 1,20 1,2 1,44
14 mb 543 - mb 452 16 162,32 162,26 6 1,38 8:3 68,89
15 mb 578 - mb 535 30 a33 283,18 283,20 2 0,79 1,6 2,56
16 pb 275 - mb 606 32a33 223,05 223,06 1 1,00 1,0

I
1,00

I

I I 3272,90 I 3272.64111 37 I I 11,0 I 44,1
I

350,33
[e] = -26 [e'] = - 33,1

I I
I

I [\e'l]= 55,1I I I Ii I
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Z těchto rovnic (12) a (13) vyloučíme ks', náso-
bíme-li rovnici (12) X 5,0 a rovnici (13) X 3,5. Tím
dostaneme:

288,75 k/ + 17,5 ks' =+= 20 = O a (14)

437,50 k/ + 17,5 k/ =+= 14 = O. (15)

Odečtením takto vynásobených rovnic dostaneme:

k/ = =+= 0,040 336.
Z rovnice (13) je

k ' = ± 4 - 125 k2' ,

3 5 '

z čehož po dosazení za k/ má~e:

k3' = ± 1,808,4.
Z rovnice (10) máme:

k/ = ± 30 -100,00 k/ -10,0 k/, (18)

z čehož po dosazení hodnot k/ a k3' máme:
kr' = ± 15,9496.

Po dosazení konstant k/, k/ a ks' do obecného
tvaru vzorce pro průměrné čili lineární odchylky
(8) dostaneme:

Ps = ± 15,9496 =+= 0,040336 s ± 1,8084 Vs (19)

vyjádřeno v milimetrech.
Za účelem zobrazení paraboly průměrných čili

lineárních odchylek sestavíme si tabulku pro s po-
dle kvadratické řady čísel, neboli pro Vs podle
aritmetické řady čísel.

Dále si urClme t. zv. střední neboli kvad-
r a t i c k é od c h y I k y ms ze vzorce:

[e'2]
ms2=--,

fl

ms= ± V Cf:] .

Pro průměrné délky 42,25 m, 100,00 m a 225,00 m
činí střední odchylky v milimetrech:

= ± V 32 ~~ == ± 33 mm,30
+ 1/156 797 . + '

ml(}O,OO = - ~108 = - 38 mm a

mm.oo =± V 351~33 == ± 47 mm.

Tyto střední čili kvadratické odchylky jsou zo-
brazeny v obr. 1 parabolou a a a', t. j. par a b 0-
I o u stře dní c hod c h YI e k pro měř e ním ě-
řických přímek.
Pro stanovení m a x i m á I n í c hod c h YI e k si

položíme podmínku, že tyto mohou býti ku př. troj-
násobkem středních odchylek, t. j.

z čehož po dosazení za ms z rovnice (21) je

ms max = ± 3. V [e~2]

Ta bulka IV.

Výpočet souřadnic bodů paraboly průměrných čili lineárních odchylek.

- ~'= ± 1,8084 7o:z' = =+= O,MO336 kJ.' = ± 15,9496
VB s

~"V;- 10/ . s Ps= kJ.' + 10/. B+ ka'. Vs--_.
1 2 3 4 5

I

I
IO ± 0,0000 O =+= 0,000 000 ± 15,9496

1 ± 1,8084 1 =+= 0,040336 ± 17,7177
2 ± 3,6168 4 =+= 0,161,344 ± 19,4051
3 ± 5,4252 9 =+= 0,363,024 ± 21,0118
4 ± 7,2336 16 =+= 0,645,376 ± 22,5378
5 ± 9,0420 25 =+= 1,008400 ± 23,9832
6 ± 10,8504 36 =+= 1,452096 ± 25,3479
7 ± 12,6588 49 =+= 1,976464 ± 26,6319
8 ± 14,4672 64 =+= 2,581504 ± 27,8353
9 ± ]6,2756 81 =+= 3,267216 ± 28,9580
10 ± 18,0840 100 - 4,033600 ± -+-OOסס,30
11. ± 19,8924 121 =+= 4,880656 ± 30,9613
12 ± 21,7008 14,1 - 5,S08384 ± 31,8420-+-
13 ± 23,5092 169 =+= 6,816784 ± 32,6420
14 ± 25,3176 ]96 =+= 7,905856 ± 33,3613
15 ± 27,1260 22;; =+= 9,075600 ± 34,0000
16 ± 28,9344 256 =+= 10,326016 ± 34,5580
17 ± 30,7428

!
289 =+= 11,657104

I

± 35,0353
18 ± 32,5512

I
:124 =+= 13,068 864 ± 35,4319

19 ± 34,3596 361 =+= }4,561296 ± 35,7479
20 ± 36,1680 400 =+= 16,134'400 ± 35,9832
21 ± 37,9764 I 441 =+= 17,788176 i ± 36,1378
22 ± 39,7848' I 484 =+= 19,522 624 I ± 36,2118
23 ± 41,5932

I
529 =+= 21,337744

I
± 36,2051 I
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Pro průměrné délky 42,25 m, 100,00 m a 225,00 m
budou potom maximální odchylky:

m"2.25 tn.az =' ± 99 mm,

mlDO.OO maz'= ± 114 mm a

m225.00 maz == ± 141 mm.

Tyto maximální odchylky jsou v obr. 1 znázor-
něny parabolou D a D', t. j. par a b o I o u m a x i-
m á I n í c hod c h YI e k pro měř e ním ě ř i c-
kých přímek.
Položíme-li si dále podmínku, že m a x i m á I n ě

pří p u s t n é o d c h YI k Y při dvojím měření dé-
lek, která zní:

LI Ss = msmaz• ýj, (24)

máme po dosazení za ms maz Z rovnice (22):

A's., = 3m, \72 (25)

a po dosazení za ms z rovnice (21) máme:

A Ss = ± 3 ý2V[:2] . (26;

Pro průměrné délky 42,25 m, 100,00 m a 225,00 m
činí maximálně přípustné odchylky: '

LI 8'2.21> = ± 3 ý2-. 33 mm == ± 140 mm,
I

LI swo,oo= ± 3 ý2. 38 mm == r= 161 mm a

LI S225
1
00 = ± 3 ýi. 47 mm == ± 199 mm.
I

Tyto maximálně přípustné odchylky jsou zobra-
zeny v obr. 1 body a2, a/, b2, b/, c~,0,/, jimiž je
určena parabola E a E', t. j. parabola maxi-
málně přípustných odchylek pro mě-
ř e ním ě ř i c k Ý c h pří m e k.

Nová konstrukce· harfového (nitkového) planimetru

Zeměměřické družstvo Geoplan zařadilo do své organisace studijní skupinu, která kromě zkoušení
nových měřických pomůcek a metod má za úkol posuzovat, případně propracovat zlepšovací návrhy
členů družstva a přicházet s vlastními návrhy na zjednodušení azmechani80vání měřických úkonů za
účelem zvýšení produktivity měřické práce .. Studijní skupina předkládá jeden ze svých návrhů k po-
souzení odborné veřejnosti. Podobně míní postupovat i v budoucnosti, aby při každém návrhu před
jeho realisací mohly býti uplatněny všechny myšlenky směřující k jehó zdokonalení.

Grafick~' způsob určení plošné výměry z plánu
s pomocí nitkového planimetru Alderova je v mě-
řické praksi pořád ještě nejběžnější. Je jednoduchý
a přesností se vyrovná nejdražším mechanickým
planimetrům. Jde o to, aby konstrukce Alderova
byla dále zjednodušena a zlevněna.
Žíněná síť vyžadovala m o s a z n Ý rám a zdlou-

havou manuální práci spojenou s vrtáním několika
set otvorů. Pak došlo k napínání žíní a k jejich
upevňování stovkami jemných dřevěných kolíčků.
Sebemenší neopatrnost při práci způsobovala po-
trhání žíní a tím znehodnocení plochoměrné pomůc-
ky. Nepříjemným důsledkem používání nitkového
planimetru, zejména na mapách katastrálních, bylo
.poškození map hroty sčítacího kružítka, kterému
zeměměřiči předcházeli ochrannou folií ultraphanu
nebo celuloidu, na nějž teprve kladli vlastní plani-
metr. Žíně planimetru nikdy nedolehly těsně mf pla-
nimetrovanou' plochu, jejich vržené stíny ztěžovaly
práci a zvyšovaly námahu technika. Neměnitelná
vzdálenost »nití«- (žrní) vyžadovala zvláštního
plošného měřítka pro každý poměr zmenšení mapy
a rovněž vždy nové rektifikace sčítacího kružítka.
Jemným fotografickým přenesením planimetrické

sítě na folii průhledné neb průsvitné hmoty plas-
tické, nepodléhající prakticky vlivům tepla a vzduš-
né vlhkosti, odpadne potřeba žíněné sítě a zůstane
ochrana planimetrované mapy. Nepatrný náklad na
pořízení takové mřížky dovolí opatření folií s, růz-
nými odlehlostmi »nití«, takže vystačíme s jedním
plošným měřítkem pro všechna běžná měřítka map
katastrálních a úplně; odpadne potřeba nové rekti-

fikace sčítacího kružítka při přechodu z jednoho
měřítka mapy do jiného. Rám planimetru zastává
zde vlastně funkci těžítka a podložky pro plošná
měřítka zhotovená na destičkách z bílé plastické
hmoty. Proto může býti žel e z n Ý a oblého tvaru
bez ostrých rohů, které bývaly často př'činou po-
škození katastrální mapy (obr. 1). Levné folie se
po poškození hroty sčítacího kružítka nahradí
prostě novými, kterých bude v pouzdře přístroje
vždy dostatečná zásoba pro všechna běžná měřítka
katastrálních map neb jejich odvozenin.
Je důležité volit nejvhodnější vzdálenost »nití«

pro naše běžná měřítka (1 : 2880,1:2500 a 1:2000).
Staré planimetry určené k měření ploch v sáhové
míře na původních mapách katastrálních měly vzdá-
lenost dvou sousedních nití 1,645 mm (2,50 v mě-
řítku 1: 2880). U nových planimetrů bývá tato
vzdálenost 1,8 neb 2,0 případně 2,5 mm. Budeme
tedy dbáti toho,' aby přibližně v těchto mezích byla
konstruována planimetrická síť pro všechna mě-
řítka. Délka základny plošného měřítka, odpovída-
jící maximální vzdálenosti obou hrotů sčítacího
kružítka (rozvoru kružítka), bývá u nových plani-
metrů podle měřítka mapy a vzdálenosti nití 60 až
70 mm. Tak na př. pro ekvidistantu A E = 2 mm
a měřítko mapy 1 : 2000 je délka plošného měřítka
Z= 62,5 mm. Přidržme se této výhodné délky a na
jejím základě konstruujme planimetrické sítě pro
veškerá běžná měřítka katastrálních map a pro
měřítko Státní mapy 1 : 5000; jehož se nyní vše-
obecně užívlÍpři hospodářsko-technických úpravách
pozemků. Potřebné číselné údaje uvedeny jsou
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Obr. 1.

4- 2 AE 0,5
4- 2 AE Q5

Typ 1. Typ 4. r
2 AE 4- 2 AE

Typ 20 Typ 5. r
4 2 AE 2 AE

-,
r rTyp 3. I Typ ~.

Obr. 2.

Typ 1. AE'=3,2mm, 1 : 5Q0, 1: 1000, 1 : 5Q00. T1/p 4. AE=4. 1: 2000.
Typ 2. AE=2,048 1: 625, 1 : 1250. Typ ,5. AE=2,56 1: 25000

TtlP IJ. A.E = 1,543%1 1: 720, 1: 1440. T1/'P 6. AE= 1,929 1.: 2880.
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v tabulce I, v níž M značí měřítko mapy, AE vzdá-
lenost dvou sousedních nití (ekvidistantu), AEm
šířku územního pruhu odpovídajícího ekvidistantě
e. příslušnému měřítku mapy, Zm délku plošného
měřítka v poměru zmenšení mapy při skutečné délce
plošného měřítka (rozvoru kružítka) Z = 62,5 mm
a okrouhlé ploše P.

I I 1

I I
:M AE AEm Zm , P

I
T

I

1 : 500 3.2mm l,6m 31,25m 50m2 1
1: 625 2,048 1,28 39,0625 50m2 2
1: 720 1.54321 1,1 45.0 50m2 3

1: 1000

I
3,2 3,2 62,5 200m2 1

1 : 1250 2.048 2,~6 78,125 200m2 2
1: 1440 1,54321 2,2 90,0 200mli 3

1 : 2000 " 8,0 125,0 1000m2 4
1: 2500 2,56 6,4 156,25 1000mli 5
1: 2880 1,929 5,5 180,0 .1000m2 I 6

1: 5000 3,2 16 3]2,5 15000 mli
I 1
I

Při výhodně volených okrouhlých plochách P
odpovídajících délce plošného měřítka nám pro
10 nejběžnějších měřítek map vyjde. 6 typů plani-
metrických mřížek lišících se hustotou rovnoběž-
ných čar (šířkou jimi vytvořených proužků). Je
zbytečno konstruovat zvláštní plošné měřítko pro
dvojnásobnou a čtyřnásobnou ekvidistantu. Počet
plných rozevření součtového kružítka vynásobíme

z hlavy (je to zpravidla malé a vždy celé číslo),
zbytek zdvojnásobíme mechanickým otočením kru-
žítka o 200g kolem vpichu hrotu a rozevřením
k předcházejícímu místu. Při čtyřnásobné ekvidis-
tantě tento postup ještě jednou opakujeme. Pro
přehlednost a možnost volby různých hodnot ekvi-
distanty je každá čtvrtá ~ára silnější. Aby však
nezakryla čáru kresby mapy a nebyla tím způso-
bena nepřesnost nastavení, je tato čára přerušo-
vaná.
U prvního typu planimetrické mřížky určené pro

měřítko mapy 1 : 500, 1 : 1000 a 1 : 5000 přispívá
poměrně značná hodnota ekvidistanty (3,2 mm)
k rychlému postupu a tím zvýšenému výkonu. Aby
však při vyšším požadavku mohla býti přesnost
stupňována, je tato ekvidistanta ještě rozdělena
tečkovanou neb vlasovou čarou, čímž dostáváme
dvojnásobný počet polovičních územních pruhů.
Výsledek docílený na plošném měřítku pak dělíme
dvěma. Poněvadž na každé folii s planimetrickou
mřížkou bude otištěno i příslušné plošné měřítko,
lze použíti již této samotné mřížky jako planimetru
bez popsaného rámu. Tato vlastnost bude oceněna
zvláště při použití v poli. Uspořádání jednotlivých
typů mřížek naznačeno jest na obr. 2.
S ohledem na jednotnou délku plošného měřítka

pro všechny poměry zmenšení map je možno zjed-
nodušiti i konstrukci součtového kružítka, poněvadž
odpadá potřeba rektifikace jeho rozvoru pro různé
délky plošných měřítek. Mimořádnou malou úpravu
lze výjimečně provésti jemným posunem ocelových
hrotů. Rektifikační a stabilisační šroubky na stavě-
cím segmentu mohou odpadnout, poněvadž zmíněná
korekce bude vždy nepatrná.

50:[14:335.51 Engels B.
Dialektika přírody. 343 str., ěet. lit., 1950,Praha, SVQ-

boda, Velká kniho<vna marxismu-leninismu sv. 7, brlli.
42,- Kčs, váz. 67.- Kčs.
V nakladatelstvi Svoboda vyšel nedávno český překlad

Engelsova díla »Dialektika přiro<dy«. které je jednou
z prvních a po,zoruhooných prací o dialektice v přírod-
ních vědách. P.oněvadž inženýrstVÍ a technika vychází
z theoretických poznatků přirodních věd, je jejich prak-
tickou a ryze užitečnou aplikací při přetváření příro<dy
člověkem, nebude bez zajímavosti, s,eznámíml7-li naše
techniky a inženýry s tímto stěžejním dílem o dialektice,
které vedle prací Marxe, Lenina a Stalina zaujímá stále
čestné místo v marxistické literatuře.
Již v roce 1873psal Engels Marxovi, že má v úmyslu

napsat velkou práci o dialektice přírody. Chtěl v ní roz-
vést zejména tři základní myšlenky:

1': neroqJučnost hmoty a pohybu,
2. kvalitativně různé fonny pohybu a různé vědy, kte-

ré se jimi zabývají,
3. dialektický přechod od jedné formy pohybu k druh~

a ve shodě s tim přechoo od jedné vědy k druhé.
Roku 1882byla již »Dialektika přiro<dy«velmi blízko

svému dokončení, avšak o rok později zemřel Marx 8

Engels považoval za důležitější připravit do tisku jeho
literární pozůstalost. Kromě toho přibyló Engelsovi mno-
ho práce spojené s vedel1ím mezinárodniho dělnického
hnutí. Po Engelsově smrti (1895)dostala se nedokončená
.Díalektika přírody« do rukou oportunistických vůdCl1'
německé sociální demokracie, a ti ji nechali ležet celá

desetiletí bez povšimnutí. Po prvé vyšla proto d v roce
1925 v Moskvě. Současné české vydání »Dialektiky« ~e
překladem ruského vydání z r. 1935,které připravil Insti-
tut Marxe-Engelsl7-Lenina při ÚV VKS(b).
. »Dialektika přírody« obsahuje celkem 10 statí a 169
náčrtků, poznámek a úryvků. Engels v nich podává ze-
všeobecnění uzávěrů přírodních věd a dává filosofii no-
V'O'U náplň ve formě všeobecných zákonů o vývoji při-
_rody, lidské společnosti a myšlení. Pro dialektika-ma-
terialistu tvoří příroda nekonečný ce,lek a v jejím vÝvoji
se zrcadlí časovÝ vývoj hmoty. Dialektika se nám pak
j,eví jako věda o souvislo<stechv pr·otikladu k metafysíce.
V jednotlivÝch statích i poznámkách se Engels zabývá

téměř všemi obory přírodních věd a z konkretního při-
rodovědeckého materíálu odvozuje zákony dialektické lo-
giky a theorie poznání. Je samozřejmé, že některé En-
gelsovy vÝvody, zejména v oboru fysiky zastaraly, to
však nikterak nezmenšuje vÝznam »Dialektiky« pro dneš-
ní dobu.
V úvodu Engels konstatuje, že první průlom do ztr-

nulého metafysického nazirání na přirodu učinil nikoli
přírodovědec, nýbrž filosof Kant. Thoorií o vzniku slu-
neční soustavy z rychle rotující mlhoviny byl o<dstraněn
zá.<lahnadpřirozené bytosti, která svět roztočila a pak jej
navždy ponechala svému osudu. První zásah Boha, skry-
tý v nauce'o entropii, která tvoři t. zv. kosmologický
argument boží existence, byl později dokonale a úplně
odstraněn v Laplaceově pojednání» Výklad systému svě-
ta«. Na Napoloouo<vuotázku, proč v tomto dílku není je-
diné slůvko o Bohu. odpo<vědělLaplace: »Oběane první
konsule, nepotřeboval jsem této hypothesy«.
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Ještě dnes však existují vědcí, kteří jeví silné známky
pomatenosti, kdykoli se hovoří o počátku všech věci li
mnozí z nich připouštějí Boha - jak vtipně pozname-
nává Engels - jen proto, poněvadž musí existovat ně-
kdo, kdo ví o přírodě víc než oni. Církevní kruhy ne,jsoll
pro tuto skuteěnost, jak se zdá, již tak citlivé a nervosní
jako před 300 lety. Dokladem toho je na příklad theo,rie
o rozpínání vesmíru, kterou podal skvělý belgický ma-
tematik a astronom abbé Lemaitre. Ani tato theorie, kte-
rá, jak píše sám Eddington, »je v jistých směrech tak ne-
smyslná, že přirozeně váháme se jí kompromito'Vat, li
obsahuje prvky a priori tak neuvěřitelné, že bych se té-
měř rozhořčoval, že by v ni někdo mohl věřit, kdybych
to nebyl já sám,« nepočítá na počátku se Stvořitelem.

Rozvoj přirodních věd a nové nazírání na přírodu si
pak vynutilo návrat »k názoru velkých z;akladatelů řecké
filosofie - k názoru, že ce,lá příroda, od nejnepatrnějši
částečky až po největší těleso, od písečných zrnek až po
slunce, od prvoků až po člověka, je ve věčném vznikání
a zanikání, v neustálém toku. v ustavičném pohybu a
změně, - avšak s tím podstatným rozdílem, že to, co
bylo u neků geniální intuicí, je u nás výsledkem přísně
vědeckého zkoumání, zakládájícího se na zkušenosti a
má proto mnohem určitější a jasnější formu«.

Engels podává dále přírodovědecké základy dialekti-
eko-materialistického světového názoru. Proti tvrzení
buržoasní pavědy o přeměně veškerého mechanického
pohybu v teplo praví, že »teplo vyzářené do vesmírného
prostoru musí mít možnost proměnit se v jinou formu
pohybu, v níž se může znovu soustředit a aktivně pů-
sobit«. Takže »věčně se opakující sled světů v nekoneč-
ném čase je pouze logickým doplňkem současné existen-
ce nesčetnÝch světů v nekonečném prostoru«. Nedávný
sovětský objev hvězdných asociací a t. zv. globuUl je
praktickým dllkazem tohoto tVrzení.

V staré pře,dmluvě k (Antí) - Diihringu uvádí důvo-
dy. které jej donutily napsat toto dílo. Stěžuje si na roz-
tříštěnost a zmatenost theoretického myšlení své doby.
na bezVÝchodnosta bezmocnost běžné filosofie a dochází
k uzávěru o nutností obratu od metafysického myšlení
k dialektickému. Tento obrat - uzavírá Engels - »je
možno uskutečnit buď prostřednictvím řecké filosofíe
nebo díalektické methody tak, jak jí Marx po prvé po-
užil v Kapitálu<,.

Ve stati o dialektice si dává úkol rozvínout všeobecný
ráz dialektíky jako vědy o spojitostech na rozdíl od me-
tafysiky. Zákony jsou odvozeny z dějin přírody a lidské
společnosti a jsou v podstatě jen tři:

Zákon o přechodu kvantity v kvalitu.
zákon vzájemného pronikání protikladů.
zákon negace.
Dialektickým způsobem jako pouhé zákony myšleni je

ódvodil Hegel. V dalším se Engels zabývá jen prvním
zákonem a na mnoha příkladech ukazuje na jeho neome-
ZEH10U platnost v přírodních vědách.

Ve stati »Přírodověda ve světle duchů« - píše Engels
velmi humorně o spiritismu a podvodných seancích.

V krátkém pojednání o základních formách pohybu
dochází Engels k uzávěru. že základní formou pohybu
je příbližování a oddalování, smršťování a roztahování,
krátce starý polární protiklad přitahování a odpuz;o,vání,
a kritísuje některé Helmholzovy náz;ory na užívání ter-
mínu »síla«. Je zásluhou Engelsovou. že dokáz;al nemož-
nost a nesprávnost redukce všech pohybů na mechanic-
kou formu. »Pohyb není jen přemístění«, praví Engels.
\>vmimomechanických pohybech je též kvalitativní změ-
nou«. Všechny přírodní procesy jsou dvoustranné, spo-
čívají na v7Ajemném vztahu akce a re,akce. a proto po-
jmu síly vyjadřujícího jen jednu stránku vztahu je
v mnohých případech chybně užito. Engels dále uvádí.
že pojmu síly se zneužívá zejména tehdy, když neznáme
nebo neumíme udat pravou příčinu nějaké změny. Do-
volává s'e v tomto případě Regela. který praví: »Tento
způsob vysvětlování se líbí hlavně pro svou naprostou
jasnost a srozumitelnost. neboť co může být ja..'lnějšíhoa
pochopitelnějšího než výrok, že na př. růst má příčinu
v nějaké růstové. t. j. růst způsobující síle. Jestliže na
otázku. proč tento člověk jede do města, odpovíme, že
příčinou je přitažlívá síla ve měs,tě. která tam onO'ho

člověka přitahuje, pak taková odpověď není méně hlou-
pá než vysvětlení pomocí růstové síly«.

S tímto způsobem vysvětlování přírodních jevů se
i dnes ještě často setkáváme. Sila není příčinou pohybn
a neexistuje nezávisle na pohybu. Sílu není možno abso-
lutisovati, t. j. přípfsovati jí absolutní vlastnosti. Ne-
exístuje samostatně a nedává vz;niknout pohybu z ni-
čeho. Síla je jen veličinou, která charakterisuje rychlost
změny stavu mechaníckého pohybu.

Ve stati o míře pohybu a O' práci se zabývá Engels
sporem mezi Leibnízem a Descartesem, kte,rý byl z,půso-
ben jedině nedokonalým výkladem pojmů živé síly a
práce.

V kratinké úvaze o slapovém tření. dochází Engels
k uzávěru, »že z kinetické energie, spotřebované na brz-
dění z;emské rotace přitažlivosti Měsíce, může se jako
dynamická potenciální energie opět objevit, t. j. může
být kompensována příslušným zvětšením. vzdáleností
Měsíce od Země jen ta její část, která působí na tuhou
hmotu zeměkoule. Ta část naprotí tomu, která působí
na kapalné masy Země, může se proměnít v potenciální
energii jen tehdy, když ne'uvede tyto kapalné masy samy
v pohyb proti rotaci Země, neboť tako'vý pohyb se pro-
měňuje zce'la v teplo a je konec' konců vyzářením pro
soustavu ztracen«.

Stať o teple není dokončena a pojednává o několika
speciálních otáz;kách přeměny mechanického pohybu
v teplo. . .

},tozsáhlá práce o elektřině je v podstatě zdrcující kri:
tikou Wiedemannovy knihy nazvané »Nauka o galvanis-
mu a elektroma.gnetismu<. Celé pojednání je dokladem
naprostého zmatení pojmů v tehdejší fysice a naprosté
neschopnosti užívat dialektického způsobu myšlení. Jako
doklad, docela humorný a veselý, uveďme krátkou pa-
sáž z Engelsovy kritíky Wíedemannova náz;oru na elek-
trický proud. Wiedemann píše: »Víme, že .... «, načež
En,gels odpnvídá: »Víme. Jestliže to víme, pak to určitě
nevíme od Wíedemanna, který nám o tomto pochodu, jak
jsme viděli, neprozradili ještě ani slovíčko. A dále, jest-
liže něco o tomto pochodu víme, pak je to jen ten fakt,
že nemůže probíhat tak, jak to líčí Wiedemann«.

Jako poslední větší pojednání je zařawna stať »Podíl
práce na polidštění opice«, v níž Engels navazuje na
Darwinovo dílo »Původ člověka a pohlavní výběr« a do-
kazuje, že práce vytvořila člověka a že ruka člověka je
nejen orgánem, ale i produktem práce. Současné práce
sovětských biologů a antropologů o vývoji života z bíl·
kovin přes fiItrabiIní viry jsou dokladem závažnosti En-
geIsových vývodů.

V poznámkách a fragmentech se Engels dotýká téměř
všech odvětví přírodních věd. Většina Engelsových ná-
zoru došla všeobecného uznání a použití, neboť dialek-
tícké myšlení je lepší než matematické výpočty. zejména
v tom případě, když mnozí metafysičtí matematikové
zabřednou tak daleko, že poukazují s hrdostí na abso-
lutní nezvratnost výsledků své vědy a konstruují si do-
konce .boha diferenciálních rovnic«.

Přesto, že <Dialektika přírody« byla napsána téměř
před 70 lety, jen málo věcí v ní zastaralo. Obsahuje zá-
klady dialektické methody, která dále rozvinuta v pra-
cích Lenina a Stalina, ukazuje cestu, umožňující sku-
teěné poznání světa a jeho vývojových zákonů za účelem
vědomé přeměny přírody ve prospěch lidstva.

lnu. Dr Ladislav J. Lukeš.

Prameny:
Sovětská věda - matematika - fysika, časopis ČSl.

Praha 1950.
Engels: Dialektíka přírody, Svoboda, Praha 1950.
Keller: Jak vz;nikl život na Zemí, Žívot a práce, Pra-

00 1950.
Labérenne: O původu světů, Život a práce, Praha 1950.
Oparin: Vzník a vývoj člověka, Naše vojsko, Praha

1950.
Parenago: Nej'novější pnz;natky o vesmíru, Život a

práce, Praha 1950.
Stalin: Otázky leninismu. Svohoda, Praha 1947.
Šmidt: Podíl práce na vývojí člověka. Naše vojsko.

Praha 1950.
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Redakce v této hlídce bude uveřejňovat recen3e a upozornění na vyhlášky, výnosy a oběžníky
ministerstva stavebníhO průmyslu,případně jiných úředních míst a lidové správy, kterými ;eřízena
činnost zeměměřické služby.

Vytyčení stavebních čar a výškové úrovně u pozemních
staveb.

Míníst,erstvo stavebního průmyslu, vydalo v dohodě
SElzúčastněnými úMředními úřady obsáhl,ou vyhlášku
o podrobnějších př,edpisech pro pozemní! stavby podle
zákona čís. 280/49 o územním plánov,ání a výstavbě obcí.
Vyhláška, datovaná 28. prosince 1950, byla UlVeře,jněna
v Úí·. listu I, dne 80. prosince m. r. a má čís. 709; vstou-
pila v platnost 1. Iedna 1951.
J,e to obsáhlá norma, čítajíci 146 paragrafů, v nichž

jsou obosaž,enypodrobné definice a dány směrnice, pro
všechnu technickou a administrativní činnost, jež při-
cházi v úvahu při projektování, zakládání\ prováděni
a užívání pozemních staveb všeho druhu. Mnohá usta-
novení vyhlášky budou zajímat zeměměřiče okresních
a krajských národních výborů, kteří přicháZejí ve styk
s pozemním stavitelstvím. Nejvýznamnější pro ně je
§ 107, který stanovi, že dříve, než se začne snovol'ltavbou
nebo přístavbou, vytyčí ONV nebo osoba oprávněná
k 7.eměměřickým pracím na staveništi stavebni čáry,
jakož i nejméně jeden pevný bod pro výškovoUlúroveň
stavby podle určení stavebního úřadu. Ti textu jel zřej-
mé, že, bude-li vytyčovat situaci a výšku ONV, učiní tak
svým zeměměřickým oddělenim; jinak mUlSlitak učinit
osoba oprávněná k zeměměřickým pracem. ,Vyhláška
nemluví o tom, kdo je osobou oprávněnou k zeměměřic-
kým pracem; vezmeme-li v úvahu dnešní právní stav,
pak osobou oprávněnou by byl jednak 7ieměměřický OU-
bornik oprávněný podle § 51 kat. zákona a jednak M.
autorisovaný geometr. Je to také logické, neboť vyhláš-
ka dále stanoví, že stavební čára má být vytyěena
přEl sn ě podle zastavovacího plánu, při čemž se, má
zkoumat, zda vytyčovaná čára navazuje na čáru již
dříve vytyčenou či ]la průčeli dosavadních staveb. Jde
tedy zřejmě o odborný úkon měřický, jenž za lll"i\it,ých
okolností může být i velmi obtížným 'a v l<;aždémpi·í.
padlíodpovědným. Je v zájmu výstavby našich obcí, aby
zeměměřiči ,sami dbali o to, aby k situačnímu a, v~'ško-
vému vytyčováni při pozemních stavbách byli vid~'
jako odpovědní odbornící podle vyhL č. 709/50 Ú; 1. T.
přizváni. (bp)

Ochrana trigonometrických a jiných měřických bodil
při provádění hospodářsko.technických úprav pildy.

Přes veškeré snahy nepodařílo se ministerstvu staveb-
ního průmyslu zamezit, aby při hospodáií3,ko~tHchníckých
úpravách po7ie;mkůnebyly poško'zovány nebo ničeny zna-
ky trigono)lletrických nebo jiných měřických bodů. Ani
oběžníky uveřejněllé ve sbírce oběžníků pro KNV pod
Č. 484 a 602 z roku 1950 nepřinesly valného výsledku,
neboť se nedostaly do rukou těch, kteří při výkonu
svých prací přicházejí do styku se znaky měřických
bodů.
Ministerstvo stavebního průmysLu vydalo proto dne

29. listopadu 1950 nový oběžník o ochraně trigonome,trio-
kých a jiných měřických bodů při provádění, hospo-
dářsko-technických úprav půdy a tentokrát ho adreso-
valo jednotným z,emědělským družstvům a státnim
strojním stanicím. Zeměměřické ",lužbě u ONV bylo ulo-
~no, aby sledovala z úřední povinnosti zakládání JZD
a státních strojních stanic, jakož i jejich činnost a aby
oběžníky jim rozeslala v době, kdy se, zahajují hospo-
dářsko-technické úpra.vy po·zemků. Tímto opat:ř1ením
sleduje. minilSlterstvo stavebního průmyslu, aby země-
dělci a traktoristé byli o významu a důle~tosti trigonp-

metrických a jiných měřických bodů pouČlenív pravý
čas, t. j. v době, kdy se rozorávají meze a kdy nejčas-
těji bývaj.í: měřické body poškozovány nebo ničeny.
Oběžník povšechně poučuje zemědělc,e, a traktoristy

o významu měřických bodů a vybízí je" aby stabilisu-
vané body ochraňovali před poško7ienim nebo zničením.
Ministerstvo stavebního prúmyslu dále dopor,učuje, aby
na 'schůzích JZD byly konány krátké přednášky o vý-
znamu a ochraně měřických bodů a souhlasí s tím, aby
tyto přednášky přednesli zaměstnanci zeměměřické služ-
by ONV. ZM

Nové trestní právo správni,

V poslední době vydalo ministerstvo vnitra nákladem
vydavatelstv,í Orbis knihu .Nové trerstní právo správ-
nÍ«. Knížka obsahuje trestní zákon správní ze dne
12. července 1950 č. 88 Sb. z téhož dne č. 89 Sb. o trest-
ním řízení správním.
Generální zrušovací klausulí nového tl'e8tního záko-

na správního bylo zrušeno přes 200 až dosud používa-
ných trestních ustanovení a to od patentu z r. 1778 až
po některé zákony a nařízení z r. 1949-1950. Zcmémě-
dckou veřejnor;;;tbude zajímat, že novým zákonem byla
zrušena platnost zákona č. 254/1921 Sb. o ochran9 mez-
níků a trigonometrických značek. Ochrana vci'e,iného
vyměřování a mapování v novém správním zúkoně je
stanovena v hlavě III. § 102., který pro informaci uvá
dLne v doslovném zněni: .

.~ 102. Oc hra n a ve ř e j n é h o vy měř o v á n í
a mapováni.
1. Kdo ztíží nebo ohrozí anebo kdo ruší plněni úK:}lů

spojených s prováděním veřejného vyměřování nebo
mapování. bude potrestán pokutou do 50000 Kčs nebo
odnětím svobody až na dva měsíce.
2. Kdo poškodí nebo neoprávněně zničí, od,straní nebo

přemí1stí měřickou značku, bude po,trestán pokutou do
5000 Kč,s nebo odnětím svobody až na sedm dm!.«
V důvodové zprávě, která je k zákonu připojena, se

k uv,edenému paragrafu doslovně praví: »Zájem veřej-
né správY na zdárném provádění zeměměřických prací
a vyhotovování zeměměřických pomůcek, které mají
vztah k nejrúznějším úsekům hospodářských i správ-
ním se chrání v § 102. Jde tu o látku upravenou v 7iá-
koně o úpravě působnosti ve věci veřejného vYměřování
:; mapovaní. Zeměměřickti práce, jejichž řádné prová-
dpní ,je chráněno, zálEŽejí zejména v udržováni, zaklá-
dáni a obnovováni veř,ejných mapových děl. v pracích
potř,ebných při~celování poz.cmků a jiných hromadných
úpravách p07iemkové držby, k opatření nebo doplnění
měhckých podkladů pro· různé technické projekty a
plány, jakož i v pracích na udržováni a obnovováni do-
kumentárního díla státních hranic.«
Pro zeměměřiče-triangulátory je rovněž 'důle~itá zna-

lost ustanovení hlavy II. uvedeného zákona, zejména
ustanovení § 76 o ochraně života a zdravi při práci.
V tomto paragrafu se stanoví tr,e,st pokutou až do
100000 Kčs ne,bo odněti svobody až na tři měsice pro
toho, kdo poruší právo zaměstnanců na ochranu života
a zdraví při práci, zejména kdo ne'zřídí a neudržuje pře-
depsané bezpečnostní a zdravotní zařízení na ochranu
zaměstnanců při práci nebo neučiní opatření přede-
piE>anéza tím účelem.
Knižní vydání uv,ooených zákonů; které jsou styli-

••ovány naprosto jasnou a každému srozumite,lnou for-
mou, je cennou pomůckou jak pro výkon služby tak
i pro život občanský. Ing. Brožek.

1951/13



Zem ě m ě ři o t vf
roč. 1 (1951) číslo]

Našim autoriJ.m.

Nový časopis hledá také nové autory. Pokládáme proto
za vhodné připomenouti zásady, jimiž se má každý autor
řídit, aby ulehčil práci redakčnimu kruhu. Naposled Re
takto k zeměměřické veřejnosti obrátil náš předchůdce
Zeměměřický obzor v r. 1943 na str. 188, k jehož formě
desatera se vracime.
1. PromÝšlejte si svou věc, oddělte jasně ve své mysli

i ve formulaci uroené pvo otenáře to nové, čím jste
k problému přispěli. Zároveň pátrejte po článcích, které
se již thematem obiraly. V tom vám budou nápomocny
náš »Přehled zeměměřické literatury«, s kterým vás se-
znamuje samostatný komentář a knihovna SZKú, jedna-
jící podle pravidel otištěných na jiném místě. Pišete-li
po prvé, nelekejte se risika, že nevíte o všech svých před-
chůdcích. Redakce vám je sama připomene, bude-li to
nutné.
2. Usilujte o jasnost a struěnost. Snáze toho dosáhnete

v krátkých větách. Hleďte si ryzosti jazyka.
3. Nerozřeďujte svůj příspěvek částmi odchylujícími

se od vlastního námětu. Rozsah článku musí být úměrný
počtu myšlenek, které jsou s to upoutat čtenáře. Udržíte
si tak zájem čtenářů pro příště.
4. K ělánku připojte co nejkratší heslovitý o,bsah (syl-

labus) , který stylisujte až nakonec. Bude-li výstižný,
převezme jej Zeměměřické dokumentační středisko beze
změny. O tom se můžete přesvědčit na záznamu, který
o vašem článku přinese Přehled zeměměřické literatury.
5. Srozumitelnost klaďte na přední místo a ověÍ"tesi ji

ještě před odeslánim rukopisu u svých přátel. Nezapo-
meňte, že časopis není psán jen pro zeměměřické inže-
nýry, nýbrž i pro jejich spolupracovníky. V nutné míře
doplňujte text obrázky nebo fotografiemi. Obrázky kres-
lete tuší nejméně ve dvojnáBobném zvětšení. Vhodný
stupeň zmenšení udejte na obrázku číslem napsaným
barevnou tužkou. Fotografie dodávejte jen Blesklým po-
vrchem.
6. Větší články zakončete samostatným odstavcem, ozna-

čeným jako »Závěr«, v němž shrňte výsledek své vlastní
práce.
7. Nespornou p-ovinností je uvésti použité prameny.

Službou kolektivu je uvedení literatury nejvhodnější pro
hlubší studium.
8. Pište strojem (nebo čitelným rukopisem) po jedné

straně volných listů, ob řádek. Po levé straně ponechte
prázdný prostor pro redakční opravy nebo doplňky.
9. Užívejte správné odbo-rné terminologie a předepsa-

ných norem. Pro matematiku jsou směrodatné »Mate-
matické značky« (ČSN 1925-1940), případně »Názvy a
značky elementární matematiky« (Jednota čes. matema-
tiků a fysiků 1944). Písmena, která se v matematických
vztazích tisknou kursivou, podtrhněte vlnítě.
10. Podle pokynů otištěných na jiném místě tohoto čís-

la označte svůj článek znakem desetinného třídění. Re-
dakce tak učiní sama v případech, kdy vám to není
možné.'

Mezinárodní desetinné třídění.

Pokrok moderní techniky, jehož důsledkem je i stále
větší a větší množství vycházející literatury, nedovoluje
už dnes každému jednotlivcí, aby ji sám sledoval jak
pro její množství, tak í proto, že vychází na různých
místech a v různých jazycílch. Tento úkol přebírají do-
kumentační středíska a usnadňují odborníkům práci
tím, že z jednotlivých knih i časopiseckých ělánků poři-
zují struěné výtahy a uveřejňují je ve formě záznamů
v přehlede,ch literatury. Každému zájemcí stačí již jen
pravidelně pročítat tyto přehledy a prostudovat pouze
určitou, právě potřebnou literaturu.
Jednotlivé záznamy však slouží nejen pro -okamžitou

ínformaci, ale používá se jich i v pozdější době. K tomu
je třeba je zařadit do kartoteky a utřídit podle nějakého

systému. Systémů třídění existuje sice velké množství,
nejrozšířenějším však je meiinárodní desetinné třídění
(MDT), které, jak už název naznačuje, je mezinárodně
přijaté, používané a tím i mezinárodně srozumitelné.
Všechny články vycházející v tomto časopise jsou proto
označovány znakem MDT a stejně jBOUtříděny i zá-
znamy v »Přehledu zeměměřické literatury«, který vy-
chází na obálkách tohoto časopisu.
K rychlé orientaci čtenářů otiskujeme v tomto čísle

na druhé straně obálky stručný výtah z MDT, sestavený
s ohledem na potřeby zeměměřičů, a v dalším uvádíme
stručné zásady třídění.
Podle MDT je veškeré lidské vědění rozděleno do de-

seti hlavních tNd; každá třída se dělí přípojenim druhé
číslice na deset řad, každá řada připojením třetí čislice
na deset podřadí, ty na deset skupin atd. Po třech čísli-
cích se píše vždy tečka, která nemá význam symbolu,
má jen zvýšit přehlednost a ..usnadnit čitelnost.
Přehled deseti hlavních tříd:

O Obecnosti
1 Filosofie
2 Náboženství. Theologíe
3 Společenské vědY. Právo. Správa
4 Filologie. Jazykověda
5 Matematika. Přírodní vědy
6 Užité vědy. Lékařství. Technika.
7 Umění. Umělecký průmysl. Hry. Sport
8 Krásné písemnictví.
9 Zeměpis. Dějepis

Příklad postupného dělení třídy:

Třída 5 Matematíka. Přírodní vědy
Řada 52 Astronomie. Geodesie.
Podřadí 526 Geodesie. Zeměměřictví
Skupina 526,9 Nižší geodesie. Topografie. Geodetické

přístroje atd.
Cím speciálnější je thema, tím delší je í třídník. Práce

týkající se několika oborů označují se dvěma nebo i více
třídníky spojenýIÍJ.íbuď spojovacím znaménkem + nebo
dělicím znaménkem : . Rozšíření na vedlejší obor vy-
značí se lomítkem I .
Příklady: 526.36+526.38 Geometrická a trigonometri-

cká nívelace
526.918.9 :336.211.1 Užítí foto,grametrie v po-
zemkovém katastru

5Z7/529 Užitá astronomíe
Kromě těchto hlavních znaků užívá se v MDT ještě

znaků pomocných. Nejdůležitější z nich jsou pomocné
znaky jazyka označené = , pomocné znakY-formy oo.na-
čené (O •. l, pomocné znaky místa označené ( •.. ) a po-
mocné znaky čat;IUoznačené ' ... «. Míst6 -teěek píšeme
ovšem číslice podle tabulek.

Příklady: 526 (05) = 82 Geodetický časopis v ruském
jazyce

526.2 (437) "194511950" Geodetické základny
měřené na území ČSR v období 194~19)O

Tyto stručné zásady nemohou samozřejmě nikoho na-
učit desetinnému třídění, postačí však pro první infor-
mací. V podrobnostech odkazujeme na různé dílčí i cel-
kové výtahy z MDT, které v úvodu většinou obsahují
jeho podrobnější vysvětlení. Čtenáře zeměměřícké litera-
tury pak odkazujeme na články Ing. Dr Elznicc: Geode-
sie v desetinném třídění, Zeměměřický obzor r. 1943, str.
141-148 a Zeměměříctvi v desetinném třídění, Z. O. 1944,
str. 122-128.
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Přehled zeměměřické literatury.
Pro informaci celé naší odborné vei'ejnQ6tibude v tom-

to časopise uveřejňován "Přehled zeměměřické litera-
tUl'y", který zpracovává zeměměřické dokumentaění stře-
disko Státního zeměměřického a kartografického ústavu
v Praze (ZmD8-SZKÚ). "Přehled" obsahuje referáty a
záznamy nových knih a časopiseckých článků, tříděné
podle mezinárodního desetinného třídění, jehož informa-
tivní výtah je otištěn na druhé straně obálky tohoto čís-
la. Záznamy jsou uspořádány podobně jako rooense v li-
terární hlídce s tím rozdílem, že text záznamu je mezi
názvem práce a bibliografickými daty. Kromě toho na
poslední řádce uprostřed je pořadové číslo záznamu
(číslo uvádějte při všech objednávkách podle ,Přehle-
du"), vpravo šifra toho, kdo záznam vyhotovil, a vlevo
signatura knihovny SZKÚ, je-li publikace v jejím vlast-
nictví. O podmínkách, za nichž je moino si vypůjčit pu-
blikaci z knihovny SZKÚ, píšeme v tomto čísle na jiném
místě.
"Přehled" bude vycházet na ,obou vnitřních stranách

obálky tohoto časopisu a pro ty zájemce, kteří by si jej
chtěli mztřihovat a nalepovat na kartotéční listky nebo
ukládat pohromadě, bude vydáván ve formě zvláštních
otisků s jednostranným tiskem. :Zádáme proto všechny,
kteří se zajímaji o "Přehled" ve formě zvláštnich otisků,
aby se přihlásili k jeho odběru ihned přimo v ZmDS-
SZKÚ buď písemně (Praha X, Invalidovna, pošt. scbr.
8), nebo telefonicky (227-45,303-51,linka 438 - Ing. C.
Váchal). Zároveň žádáme ty čtenáře, kteři mají zájem
o dokumentačni činnost, aby se přihlásili v ZmDS ke
spolupráci, zvláště pak, dostávají-li cennější zahraniční
literaturu.

K naší literární hlídce.
Vzhledem k uveřejnění záznamů nových knih a časo-

piseckých článků v'' "Přehledu zeměměřické literatury"
budou v literárni hlidce otiskovány jen obsažnějši recen-
se s kritickým zaměřením, kdežto kratších recensí po-
pisného rázu bude podle moinosti použito pro "Pře-
hled".
:Zádámeautory, aby svým reoonsím dávali tuto jednot-

nou úpravu: Vlevo nahoře uvádí se znak mezinárodního
desetinného třídění, vpravo nahoře jméno autora (v pří-
padě, že jsou dva autoři, uvádějí se jejich jména na
dvou řádkách pod sebou). Na další řádku se píše název
publikMe s jeho eventuálním překladem do češtiny v zá-
vorce, počet stran, obrazů, tabulek, údajů o literatuře
atd., rok a místo vydání, nakladatel, případně vydavatel,
cena brožovaného a vázaného výtisku. Teprve po těch-
to údajích následuje vlastní text recense.
Kromě toho žádáme autory recensí zahraničních pu-

blikací, aby vždy uváděli v poznámce, které knihovně
nebokteré osobě recensovaná literatura náleží, a v pří-
padě,že jde o soukromou osobu, též podmínky, za ních!
by bylo možno sí publikaci vypůjčit nebo pořídit foto-
kopie.Tento údaj nebude publikován a je určen pro evi-
denciv ZmDS-SZKú, na nějž se obracejte se všemi do-
tazy o literatuře. (Drobné informace se poskytuji zdar-
ma, rešerše a překlady se vyhotovují za režijní cenu.)

Pracovní porada
Ve dnech 19. a 20. ledna 1951konala se za úěasti zá-

stupců ministerstva stavebniho průmyslu, pověřenectva
stavebního průmyslu, Státního úřadu plánO'Vaciho,mi-
nisterstva dopravy, 6eského vysokého učení technického,
Geoplánu a Stavoprojektu celostátní porada přednostů
zeměměřickýchoddělení technických referátů krajských
národních výborů a Ústředního národnjho výboru hlav-
ního města Prahy v zasedaCiíisíni III. v 1. poschodí bu-
dovy Spolku č6'E'koslovenských inženýrů a techniků
(SIA) v Praze 1., J ánská 100.
Poradu zahájil v pátek dne 19. ledna 1951v 9,25 hod.

přednosta V. odboru ministerstva stavebního průmyslu
s. Ing. Jaroslav Průša přívítáním účastníků porady.
Ve lWém úvodním referátě připomněl, že se porada

koná v pi'edvečer 1. sjezdu československých obránců
míru. Náš příspěvek v boji za udrženi míru spoěívá ve
věasném dodání mapových podkladů všem projektům

80cialistické výstavby našeho státu při budováni so-
cialismu - základnímu př.edpokladu k uhájeni míru.
Připomněl také 27. výročí úmrtí Vladimíra Iljiče L~-
nina připadajicí na den 21. ledna 1951a vyzvihl ve-li-
klJ'i'jtjeho dHa při budování a výstavbě prvni socialis-
tickó velmoci na světě - Sva7.u sovětských socialis-
tických republik, z je,hož 7.kušenosti při budování socia-
lismu čerpáme i my :z.eměměřiči.Dále připomněl 32. vý-
ročí zavraždění vůdců německé dělnické třídy Karla
Liebknechta a Rosy Luxemburgové, neohrožených bo-
jovníků za socialismus, který je, stejně jako u nás. bu-
dován i v Německé demokratické republice.
V dalším zaujal s. Ing. Jarosláv Průša kritické sta-

novisko k plnění závazků učiněných ve dnech 3. a 4.
listopadu 1950na celostátní po·radě přednostů zeměmě-
řické služby KNV a ÚNV v Praze konané v Bratislavě.
Po úvodním referátě a zvoLení pracovni komise bylo

přikročeno k předne,sení ,zpráv o činnosti zeměměřické
služby jednotlivých krajů.
Zprávy přednostů byly naplněny náměty a podněty

i zkušenostmi získanými 7.eměměřickou službou zapoje-
nou zcela do služeb lidové správy a mnohé ze zpráv
byly ostatním účastníkům školou. 2iprávy o činnosti
hodnotily, jak vykonanou práci odbornou, tak práci po-
litickou. V,e všech krajích zapojila se ve,lmi účinně
zeměměřická služba do prací na hospodářsko~technic-
kých úpravách pozemků a pořizovala k tomu účelu také
svými vlastními prostředky mapO'Vépodklady.
Za povšimnutí stojí zpráva o reprodukční a plano-

grafické skupině KNV v Ceských Budějovicích. Téměř
z ničeho vyrostlo zde dobré zařízení, V němž bylo v uply-
nulém roce vyhotoveno 7274o,tisků všeho druhu v ceně
695000Kčs. Koncem roku 1950byl skupině dodán světlo-
tiskový automat, který je právě instalován. V roce 1951
!Jude třeba vyhotovit asi 16000 otisků, kte,ré skupina,
dik novému výkonnému automatu, dodá pro potřebu
plánovacího" zemědělského a tl6chnického referátu a
CSSS.
V diskusi, která se ro'zvinula, byly objasněny mnohé

dotazy a vyřešeny mnohé náměty k zlepšení služby.
V,e všech krajích se rozvíj,í socialistické soutěžení a

závazky směřujícíi k zvýšení produktivity práce a
li: zpevnění prozatímních výkonových norem veřejného
vyměřování a mapováni. Mnozí příslušníci 7.eměměřické
služby a celé kolektiVity jsou v soutěži lidové správy
uznávanými nejlepšími pracovníky a nejlepšimi oddě-
leními. Je si jen přáti, aby jich bylo ještě více ft aby
své zkušenosti a zlepšení, jimiž dosáhli svých pracov-
nich úspěchů, př.enášeli i na ostatnipracovniky. Strán-
ky nového odborného časopisu Zeměměřictví budou
těmto průkopníkům nové socialistické osvol'lozcné práce
vždy k disposici. .
Zhodnocení prací veřejného vyměřování a mapování

u národních výborů za rok 1950z celostátního hlediska
př·edn6'E'ls. Ing. Hartl, z něhož bylo patrno. že země-
měřická služba. plnila svoje úkoly Č!estně,Ž'} se zapo-
jila celým svým kádrem výkonných a skromných pra-
covníků do předního úkolu při socialisac,i naší. vesnice
do H'!'ÚP a že má velký podU na úspěchu, který mohl
president republiky Klement Gottwald o,známiti na No-
vý rok celému světu, že jsme přistoupili", v 3271 .JZD
k rozorání mezi.
Vedle splnění tohoto politického úkolu nezanedbala

zeměměřická služba ani svých dlouhodobých úkolů a
naopak zdolala i všechny nárazové úkoly při urY'chle-
ném pořizování mapových polohopisných i vÝŠkopil;iIlých
podkladů pro splnění pláno'Vaných úkolů 5LP ve sta-
vebnictví, těžkém strojírenství a jiných budovatelských
stavbách socialismu v naší vlasti.
O rozvinutí celostátní lSocialistické soutěibe zaměstnan-

ců zeměměřické služby národních výborů za účelem
prověření a zpevněni prozatímních výkonnÝch no-
l'cm veřejného vyměřování a mapování, kterémn byla
věnována pozornost všech účastníků porady, pojednal
referát s. Ing. Štorkána. V diskusi bylo zdůrazněno, že
je třeba, nemá-li se ••tát soutěžení forrilální záleži-
tostí, pravidelné kontroly soutěžení na pracovišti, že
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j!l tře~~ hodnotit 2iejlll.~na·do~že~~''''Ynikajj.cLY!Ýill.e4·
ky a zkušenOóltiz průběhu lSiOutěžen,i,2iejména zl.epšená
organisace . pracovních postupů a zlepšf,lp,épracovní
metody r,ozšiřovati na všcchna pracq:yi~tě;
. S nadšcním byly přijaty výsledky. Eloutěže'zeměmi)-
řických oddělení KNV vyhlášené zaměstnanci oomě
měřického oddělení technického referátu KNV v iOstra-
vě ke Dni horníků zhodnocené podle výkorrových no-
rem ke dni 31, 12. 1950.
Na prvním místě je Ostrava se 137,8%,'Ua' druhém

Jihla'va se '126,6%a na třetím Ústín.'Labems,e,·121,7%.
V soutěženi' polních n:lěřičkých'skupfnvedepolni' mě-

řieká skupina 2ieměměřic. oddělení t:ec'hnického'·ré.ferátu
KNV'v:Jihlavě pod vedením ing. Dr Oldřicha" Války
s 2OO,Q%výkonu.
V dalším j.ednání upříležitolSlti I. sje.zdu česk08lo-

ven$kých· obránců miru přijali· účastníci porady sooia-
listické závazky vypracované pracovni komisi:
1. Zpře.sníme a prohloubíme kontrolu plnění' pláhu zee

měměřickýchpraci tím, žebudemeď

( provádět kontro,lu
plnění na ONV měsíčně a minís1>erstvu·stavebníhoPl"Ů-
myslu přesně· ve stanovených termínech předkládat hlá-
šení sestavené podle jednotliVÝch měsíců.
2. Instruktážemi, přednáškami a' o,sobní agitaci bude-

me usilo-vat o rozvinutí a prohloubeni zlepšovatelského
hnutí a socialistického lSIoutěženina podkladě proza-
timnich VÝ'konových norem veřejného vyměřování a
mapováni a to jak mezi zaměstnanci KNV tak i ONV.
3. Aby ministerstvo stavebn,ihoprllmyslu mDhlo jed-

nat o brzké prověření a :schváleni výkonových nor-em

pro zeměměřické práce, zavazujem,e se, že do konce
února t. r. předložime k těmto normám vyjádření všech
zaměstnancli.
_ V další Časti porady byl probrán Ústřední směrný
~:]án veřejného vYlI).ěřováni a maporváni na rok 1951.
Plánované dlouhodobé. úkoly, Nepředvídané nárazové

úkoly a zejména poIit~cké úkoly, které vyvlSltanou bě-
hl,JlI).roku 195f, bude nutno plnit 6 vypětim všech sil,
při iSem~je nutno .míti na paměti, že těmito pracemi
nemůžeme odnímati mužské zdravé praco-vní síly nutn6
pro, vÝlStllybutěžkého průmyslu, a že je třeba se sna-
žit o získlÍllí ž,en jako měřických pomocnic pro polni
měřic.ké p;ráce podobně, jak je tomu v SSSR.
Druliý den porady byl . věnován přednášce o země-

měříckých, prace,ch při' poř.izování a udrž,ování mapo-
vých. podkladů pro leteckou dopravu a výstavbu le-
tíŠt. Referát byl přednesen zástupci Ieteckého odboru
ministerstva dopravy Ing. Hodanem, Ing. Čihařem a
Ing. Podvalem.
NáStin reorganisace. zeměměřické služby přednesl B.

Ing. Jaroslav průša.
Volnými návrhy a náměty byla porada uzavřena.
Pracovní porada, kt,erá přinesla všem zúčastněným

mnoho námětů, podnětů a povzbuz.eni do dalši budo-
v.&telskó práce, byla zakončena dne 20. ledna 1951
o 13,25hod. Pisní práce. '
. Z pracovní porady byl zaslán pozdravný telegram
1. .sjezdu če,skoslovenských obráncr\ míru s ujíštěním
přispěti usilo·vnou praci a vzorným plněnim praco-v-
nich· úkolů k zajištěni světového miru. tlt.

Dopisy čtenářů
Do vínku našemu novému časopisu.

Novým vydavatelským zákonem byly upraveny i pOd-
mínky vydávání a tIsku odborných periodických časopid
Také odborný časopis Zeměměřický obzor doznává

změny, Zevni změna jeví se v Širším pojmu svéhooznll-
6ení - Zeměměřictvi.
Jaký bude rO'2isaha náplň tohoto čas,opisu'
Je určen pro širši okruh zeměměřických pracovníků

než dosud. Proto jeho náplň po stránce vědecké, odborně-
technické, praktické a také organisačnibude taková, na
jakou výši ji přivede široký okruh zájemců, jimž jest
adre.sován. Jde o nejširší okruh spolupracovníků - dopí-.
sovatelů a přispívatelů: ' .,
Dosavadní časopis svou úrovni, obsahem, l1spořádáním

i grafickou úpravou přinášel podnětné články a statě
pro zeměměřické inženýry. Obzvláště jeho odborné vě-
decké zaměřeni poskytovalo mnoho podnětů pro další
rozvinutí jednotlivců. fo této stránce splnil časopis své
posláni.
Změny v politickém a hospodářském životě státl1, jimi!

jsme prošli během poslednich let, působí na každý pra-
covní obor a přlnesly nové úkoly též zeměměřičům. Vy-
vstaly J;l.ovépožadavky veřejné správy a národního prů-
myslu. Požadavky soukromého podnikání jsou zatlačo--
vány do pozadí.
Nový časopis musi býti obra2iCmsocialistického vývoje

též v 2iCměměřictvi.Co zůstává, je snaha véSti zeměmě-

ři<\ek dalšímuvě<,leckému růstu. Nutno zdůraznit, že ča-
sopis je určen také nižším technickým kádrům zeměmě-
řičů. Proto musi přinášeti i statě a články, které zaujmou
spolupracovníky 2iCměměřickýchinženýrů, tak aby svým
šk9lským vzdělánim i praxí byli s to čerpati z něho po-
učení, ba aby se mohli státi. i jeho dobrými přispívateli
obzvláště po' stránce praktického zeměměřictví.
Jak vedoucí zeměměřický inženýr na pracovišti pře-

dává nabyté' teo-re,tickéa praktické znalosti svým spolu-
pracovníkům, tak právě nový časopis musi přinášet prak-
tické pokyny a poučení celému pracovnímu kolektivu.
Abychom všichni mohli čerpat z nového časopisu, je

třeba přispívat redakčnímu kruhu různými náměty, pří-
spěvky, praktickými připomínkami a dotazy z praxe
i toorie. Vždyť právě odborný časopis je urěen k výměně
nlyšle~ek námětú i praxe, neboť je adre.sován pro celý
kolektiv zeměměřičů a obchvacuje nejširši okruh prak-
tiků i teoretiků.
Po přikladu velkých továrních kolektivů, kde inženýr

s mistrem i dělniky si sděluji své poznatky, názory, zlep-
šovací návrhy a pod., musime i my své po,znatky a zku-
šenosti si vyměňovati prostřednictvím' odborného časo-
pisu.
Má-li tedy časopis Zeměměřictví plnit svoje nové úko-

ly, musí se státi jeho příspívateli a odběrateli nejen 2iC-
měměřičtí· inženýři, ale i ostatní techničti spoluPracov-
nící. Vilém Hahn,

technický úřednik, ref. XI, KNV Brno
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