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Novou vyšší technikou k vyšší produktivitě práce
Základní ekonomický zákon socialismu "zabezpečení ma- grafie, doporučujeme propagovat svá technická zlepšeni a
ximálního uspokojování neustále rostoucich materiálních a zdokonalování pracovních způsoM, postupů, strojů, přikulturních potřeb celé společnosti nepřetržitým růstem a strojů i drobných pomůcek.
zdokonalováním socialistické výroby na základě nejvyšší
Mnoho našich předních pracovniků dosahuje nejlepších
techniky" je svým hlubokým obsahem velmi významný pro výkonů právě svými drobnými zlepšeními běžně užívaných
technické a inženýrské pracovníky všech oborů. Jasně vypomůcek, kteří však nepokládají tato drobná zlepšení za tak
tyčuje způsob a cestu, jak uspokojit a zabezpečit neustále závažná, aby byla publikována a propagována tiskem.
rostouci potřeby socialistické společnosti. Touto cestou a ciV tom je však velký omyl a náš nedostatek. Jsou to právě
lem je nepřetržitý růst a zdokonalování socialistické výroby
tato drobná zlepšení, která masově používána přispěji vela prostředkem k dosažení,tohoto dle je nejvyšší technika.
kou mě1'óu'k zvýšení produktivity práce, potřebné k zvládTento základní zákon socialismu je zákonem i nám nutí velikých úkolů, před nimiž stojíme.
pracovníkům geodesie a kartografie, Chápeme význam
Málo využíváme socialistického soutěženi a jeho výtohoto základního zákona socialismu a řídíce se jím,
sledků k propagaci nejlepšich pracovníků a jejich method,
chceme přispívat k praktickému provádění tohoto zákona
jakými dosáhli vysoké produktivity práce. Není pochyby
v našem oboru. Svými náměty, podnětnými návrhy a zlepo tom, že se v' složkách geodetické a kartografické služby
šeními pracovních postupů i výrobních prostředků sledujeme
soutěžit dá a že se soutěží. Soutěžici jednotlivci, po připadě
neustálé zvyšování produktivity práce, která "je konec
celé soutěžící kolektivy pracovniků, vytrvale zapomínají
konců to nejdůležitější a hlavní pro vítězství nového sporena propagaci a rozšiřování soutěží, zainteresováni dalšich
čenského řádu", jak o ní prohlásil V. f. Lenin. Neustále
a dalšich pracovníků a kolektivů. Jen velmi málo dokladů
rostoucí produktivita práce, socialistické soutěžení uvědoo výsledcích soutěží a trvalých přinosech, které socialistické
mělých pracovníků oboru geodesie a kartografie, nová dosoutěže zanechaly, máme po ruce. Naši autoři a dopisovakonalejši organisace a vhodné začleněni jednotlivých složek
telé jen velmi málo se starají o popularisaci přednich pratohoto oboru a v neposlednl řadě nová vyšši technika
covníků,jejich způsobů práce, o socialistické soutěže, o zlepgeodetických
strojů,
přístrojů
a pomůcek, jsou
šovatele a vynálezce.
základem nepřetržitého růstu a zdokonalováni výroby celoCo je třeba dále zdůraznit a kritisovat, je to, že se málo
státních mapových děl, kterými zabezpečujeme maximální
staráme
na s'vých pracovištích o využití technické litemuspokojování potřeby těchto mapových děl pro hospodářskou výstavbu státu i kulturní potřeby naší k socialismu , tury. Naší, sovětské i ostatni technické literatury oboru
geodesie a kartografie neustále přibývá a tato tendence
spijici společnosti.
bude jistě dále zvyšována. Nejde však jen o to, abychom
Novou technikou a zkušenostmi nejlepšich pracovniků
technickou literaturu vydávali a obstarávali, nýbrž jde
oboru geodesie a kartografie obohacujeme neustále naší odnám
o to, aby tato literatura byla využívána všemi prabornou literaturu. Pokládáme za svůj cíl přenáše,t pokrokocovníky
našeho oboru. Casto slyšíme stesky na nedostatek
vé pmcovni methody na všechna pracoviště, neboť nám jde
čpsu. Je pravda, že mnoho našich pracovníků má opravdu
o to, abychom sežnámili s novými pracovními methodami
a novou technikou všechny pracovníky oboru a dosáhli málo času, ie ale také na druhé straně nutno zdůraznit,
tak zvýšení výkonu mas pracovn[ků na úroveň nejlepších že neumíme s časem hospodařit, že si neumim,e správně čas
rozdělit tak, abychom si vyhmdili k trvalému zvyšováni
pracovniků oboru.
své odborné kvalifikace alespoň jednu hodinu denně ke stuDáváme předním pracovníkům oboru geodesie a kartodiu nové ,technické literatury.
grafie příležitost, aby rozšiřovali své zkušenosti, pracovni
Buďme si vědomi, že žijeme v době velikého zápasu
postupy a způsoby práce, kterými dosahují nejlepších výa
zostřeného třídniho boje za lepší a dokonalejši svět.
konů. Je třeba, aby všichni practlbali lépe a nezůstávali
Mějme dále na paměti, že starý společenský vykořisťovapozadu za soudruhy předními pracovníky. Přední pracovtelský řád bude definitivně- odstraněn, až nový společenský
níky našeho oboru, kteři dosahují velmi pěkných pracovřád
dá společnosti vice výrobků, kvalitnějšich výrobků a
ních úspěchů, zejména soudruhy z kraje Ostravského pak
levnějších výrobků, než dával kapitalismus a že základni
žádáme, aby své pracovní methody, pracovní postupy a zkušenosti nedrželi jen pro sebe, nýbrž aby tyto pracovní me- podmínkou k dosaženi tohoto vitězstvi nového společellského
řádu - k dosažení socialismu - je ovládnutí nové vyšši
thody, postupy a zkušenosti, dále pak hospodárné využiváni
techniky a s ovládnutím techniky vyšší produktivita práce.
pracovni doby a různá zlepšení popisovali a dávali k disposici našemu odbornému tisku, aby mohly být přenášeny
Vytváření těčhio základnich podmínek a pfedpokladů
na všechna pracoviště a do všech složek geodetické a kartoje věci odborného tiSku, propagace novrtechniky
a nové
grafické služby. ,
technické literatury. Jsme si plně vědomi tohoto poslání
Stejně tak našim zlepšovatelům a vynálezcům, kteří své odborného tisku a uvítáme všechny spolupracovniky, kteři
snahy musi zaměřit plánovitě zejména k perspektivním
jsou ochotni nás v tomto úsilí podporovat a svými články,
náměty a podněty nám pomáhat.
-I hlavním výhledovým úkolům československé geodesie a karto-
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Pomůcky k interpolaci vrstevnic
'Ing. Antonín Prokeš
Interpolace vrstevnic do kotovaného plánu výškopisného je jedním z nejmasovějšich úkonů kancelářských pracf země měřických. Nedivme se proto tomu, že bylo od počátku konstrukce vrstevnic předmětem přemýšleni všech zeměměřičů, jak
by výkon zkrátili a zjednodušili. Zeměměřická literatura přináší o tom četné doklady stejně tak, jako živelné hnuti našich
techniků, zlepšovatelů a vynálezců. Protože neznalost literatury je příčinou toho, že mnohý technik ztrád drahocenný
čas řešenim problému dávno publikovaného, má tento informativní článek seznámit naše zeměměřiče s dosavadním stavem
věci. Současně předkládá autor nový přinos zlepšovatelů z řad techniků Geoplanu a návrhy vlastních konstrukci.

Interpolace vrstevnic se provádí za předpokladu, že
terén od jednoho bodu k druhému stoupá nebo klesá
stejnoměrně - v přímce (interpolace lineární). Každý
jiný způsob interpolace je nesprávný, neboť podrobné
výškové body při tachymetrii nebo nivelaci jsou již takovým způsobem voleny. Tam, kde se určilo málo výškových bodů a není tato podmínka splněna (na př. v topografii), nelze vrstevnice mezi jednotlivými body konstruovat lineární interpolací.
Nejběžnější způsob Interpolace vrstevnic v technické
praxi pro svoji jednoduchost velmi oblíbený popisuje
Ryšavýl). Jako pomůcky slouží dva trojúhelníky a libovolné papírové měřítko, třebas proužek milimetrového
papíru. Výškové body A a B (obr. 1) se spojí přímkou.

použil prostě dřevěného pravítka: Pak nastavil bod A
(obr. 2) na příslušném místě měřítka, na místo odpovídající výškové kótě bodu B přiložil pravoúhlý roh troj-

úhe1níka a otáčel pravítkem s trojúhelníkem kolem bodu
A tak, až hrana trojúhelníku procházela bodem B. Pak

vedením rovnoběžek okrouhlými hodnotami na pravítku
byly vytvořeny průsečíky vrstevnic na spojnici bodů AB.
Tímto řešením zmenšil počet součástí pomůcky ze tří na
dvě, ale ještě se tím nespokojil a na popsaném principu
zkonstruoval přístroj nazývaný interpolátor Truckův.
Je to v podstatě kovové pravítko se stupnicí, v jehož
žlábcích se posunuje jezdec a na llěm v kruhovém kloubu
je umí~těno otočné rameno (obr. 3). Pracovní postup
spočívá v tom, že se index jezdce nastaví na stupnici na
hodnotu kóty jednoho bodu, na nějž se přístroj nastaví
nulovou značkoll umístěnou na otočném rameni ve středu

K bodu A se přilOŽí měřítko místem korespondujícím
s hodnotou výškové kóty. Hranu trojúhelníka přiložíme
k bodu B tak, aby protínala měřítko v místě odpovídajícím hodnotě kóty bodu B. Pak posunujeme trojúhelník
po hraně jiného trojúhelníka nebo pravítka a rovnoběžkami vedenými celými číslyměřítka protínáme spojnici bodů
AB v bodech odpovídajících průsečíkům vrstevnic. Po
prvé popsal u nás tento způsob interpolace Vosyka2),
po něm jej citoval Gerke3), před ním však již Hattasch4).
Popsaný pracovní způsob vyžaduje, aby technik kromě
kreslení tužkou obsluhoval jednou rukou trojúhelník při
vedení rovnoběžek a druhou rukou přidržoval druhý
trojúhelník a měřítko. To vedlo S. Trucka5) - dříve
než přišel s vlastní konstrukcí interpolátoru - k tomu,
že místo papírového měřítka a jednoho trojúhelníku
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kruhového kloubu. Pak se jezdec s otočným ramenem
posune na stupnici tak, až index ukazuje hodnotu kóty
druhého bodu. Nyní se natočí rameno tak, aby jeho hrana
procházela druhým bodem. Při posunování indexu na
celá čísla stupníce vytínáme na spojníci bodů hledané·
průsečíky vrstevnic. Přístroj Truckův vyráběla vídeňská'
firma Fromme a je:-dosud hojně používán.

jsou přístroje navržené Merlem8) a Langem9). Merlův
přístroj (obr. 6) má správně řešený kloub otočného ramene v nulovém bodu hrany měřítka. Dvě stupnice jsou
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Již před Truckem řešil úlohu na stejném principu, ale
poněkud odchylným způsobem Sikorski6) přístrojem,
kteřý nazval isohypsograf. Skládá se z dřevěného pravítka
se stupnicí (obr. 4), k níž přiléhá posuvné a otočnérameno. Pracovní postup je poněkud .zdržován tím, že nas~avení se děje přiblížně, neboť střed kloubu otočnéM
ramene není na hraně měřítka', jak by odpovídalo theoretickému předpokladu. Ppm4fka Sikorského:Ve velmi
jednoduché formě (obr. 55 se používá v polském zeměměřictví dodnes').
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lsograf Sanguetův22)
(obr. 4a) není v podstatě ničím
jiným než původní konstrukce Sikorského, od níž se liší
jen odchylným kladením otočného ramene ke hraně pravítka se stupnicí.
V podstatě stejná řešení v poněkud jiném provedení
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k tomu účelu, že' horní nastavíme příslu$nou hodnotou
na jednu kótu, zatím co otočné rameno přiložíme k druhé
kótě a na spodní stupnici pak pomocí indexu odsunujeme rovnoběžky, kterými protínáme spojnici obou výškových bodů.
•
Pomůcka Langeho (obr. 7) se ještě více přiblížila
!nterpolá~oru
Truckovu tínl, že počáteční bod spoj-
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nice může nastavit přesně do středu kloubu otočného ramene provrtaným otvorem. Konstrukční hrana pravítka
otočného ramene prochází správně středem kloubu.
Haller1°) usnadňuje sestrojení rovnoběžek paralelogramem vytvořeným dvěma pravítky a dvěma otočnými

meček s nitěmi listem celuloidu, v němž upravil síť rovnoběžek ve tvaru úzkých výřezů.
Přístroj na pohled jednoduchý, ale v použití komplikovaný konstruovalO.
WehnI3).
Mosazná deska se

zz

rameny spojenými čtyřmi klouby (obr. 8). Kolmo k pevnému pravítku je připevněna stupnice sloužíCÍ k nastavení
koocových bodů a interpolaci bodů mezilehlých.Systém rovnoběžek může být také proveden jednoduše
na dobře průsvitném papíře a pak prostým přiložením na
kotovaný plán a,příslušným natočením rovnoběžek protneme spójnici výškových bodů a jednotlivé průsečíky
jehlou propíchneme (obr. 9)30).
.
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Stálá á jednotná vzdálenost rovnoběžek. má tu nevýhodu, že v některých případech - při malé odlehlosti
.(ekvidistantě) rovnoběžek a větší vzdálenosti interpolovaných bodů - jsou průseky příliš kosé a tím nepřesné.
Této vadě odpomohl C. Wagnerll) tím, že vytvořil síť
rovnoběžek (obr. 10), jichž odlehlosti (ekvidistanty) volil
v poměru 1:2:5; s pomůckou je možno pracovat jednak
podle potřeby v místech s jedinou ekvidistantou (úsečky
AB, A1B1, A2B~ případně (při větší délce spojnice)
i na ploše s různými ekvidistantami (spojnice CD).
Na stejném principu je založen i "interpolační trojúhelník" B. Ptákal2) a pomůcka A. Pokorného
a Ing.
SommeraI2).
B. Pták vpletl síť rovnoběžek ze žíní do
středního výřezu v trojúhelníku na způsob nitkového
planimetru. Každá pátá nit (žíně) barvou poznačená
dává možnost volby jiné (pateronásobné) ekvidistanty
a slouží současně k lepšímu přehledu na stupnici rovnoběžek. Dr. A. Pokorný
konstruoval podobnou síť
V obdélníkovém rámečku. Ing. Sommer
nahradil rá;-

stupnicí a sítí rovnoběžek nakreslených na přilepeném
papíře má výřez, v němž se pohybuje šoupátko s indexem
a kloubem pro otočné pravítko (obr. 11). Kloub pravítka
posuneme na kótu nižšího bodu spojnice a délku spojnice
vyneseme na desku s rovnoběžkami tak, aby její druhý
konec byl proti její kótě na stupnici měřítka. Vzdálenosti
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průsečíků rovnoběžek s hranou pravítka od osy kloubu
jsou vzdálenostmi interpolovaných boq.ů. Je zřejmo, že
přenášení délek na desku a na plán kružítkem je spojeno
se značnou ztrátou času.
Puller:L4) použil dvo.jité~ě)ovnoběžek na sebe kolmých (list milimetrového l'áPíru). Hranu listu papíru
přiloží k výškovým bodům (obr. 12), čímž odpadá spo-

nevýhodě se dá čelit tím, že se umožní měnit odlehlost
nití napjatých v obdélníku, jehož strany jsou spojeny
otočnými klouby; o této úpravě se zmiňuje ve svém pojednání Ing. Sommer12). Podobná pomůcka byla již
známa z doby před dru~ou světovou válkou. Černovický a Kahule se pokusili patentovat síť paralelních
přímek v odlehlostech, které lze měnit16).
Bývalému zeměměřickému družstvu Geoplan došly
r. 1952 dva zlepšovací návrhy pomůcek pro interpolaci.
vtstevnic, řešící problém v podstatě stejně. Ing. L. Hromádka napjal do rovnoběžníkového rámu (obr. 14) mezi
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R..ivn~ž Roder15) dosáhl svým zařízením (obr. 13)
toho, že nemusil tužkou spojovat body před interpolací
vrstevnic. Rovnoběžkovou síť vytvořil žíněmi napjatými
na dřevěném neb kovovém kvadrantu; spojnici bodů nahradila další nit (žíně) upevněná jedním koncem ve
středu kruhu a druhým na jezdci pohyblivém po obvodu kvadrantu a zajišťovaném ustanovkou.
Všechny pomůcky založené na zásadě pevné sítě rovnoběžek mají tu nevýhodu, že se často protínají se spojnicemi bodů nevýhodně ve velmi kosých úhlech. Této

"
3

~

Vo

10

R/

!J
8
1

7/

o

6'/
S"/

o

jování bodů tužkou. Oba body proneseme od oka na
kolmé stupnici do výše odpovídající jejich kótám a přiložíme k nim hranu pravítka. Průsečíky hrany pravítka
s rovnoběžkami na vodorovné stupnici přeneseme opět
od oka pomocí svislé stupnice na spojnici bodů a interpolované body po?:načímetužkou.
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dvěma protilehlými stranami vzájemně skloubenými ve
stejných vzdálenostech řadu nití. Stlačením protilehlých
kloubů se vzdálenost nití zmenšuje. Této vlastnosti bylo
použito ke změně odlehlosti rovnoběžek a k interpolaci
mezileh1ýchbodů na spojnici dvou výškových bodů. Pro
přehlednost je každá pátá nit odlišně zbarvena. Pomůcky
lze použít buď tak, že se oba výškové body vřadí do soustavy rovnoběžek, aby rovnoběžky odpovídaly celým
metrům (metrovým vrstevnicím). Pak průseky nití se
spojnicí bodů jsou hledaná místa polohy vrstevnic. Poněvadž vnitřní hrany rámu procházejí osami kloubů a
vzdálenost mezi hranou rámu a první nití je stejná jako
odlehlost jednotlivých sou!)edníchnití, je možno i hrany
rámu použít jako jedné z rovnoběžek. To má tu výhodu,
že při okrouhlé hodnotě jedné kóty můžeme k ní přiložit
jednu hranu rámu a pevným přidržením této hrany zařazujeme velmi snadno pouze jediný bod do sítě rovnoběžek.
Ing. A. Prokeš ve svém zlepšovacím návrhu na.poc!-obnépředešle popsané konstrukci umístil na jednu
stranu paralelogramu pomocné rameno s hranou kolmouk soustavě rovnoběžek (obr. 15) vytvořené vlákny
silonovými. Pomůcky zhotovil A. N ěmčanský v geodetické dílně Geoplanu z plechu a celuloidu. Celou
konstrukci lze vyrobit i z plastických hmot. Při interpolaci
se přiloží zmíněná hrana ramene k oběma bodům a stlačením protilehlých kloubů se body umístí do sítě rovnoběžek na hranu ramene. Tato úprava nazvaná harfový
interpolátor vrstevnic dovoluje zakreslení interpolovaných
bodů bez tužkového spojování bodů, čímž se značně
šetří kresba plánu.
Místo osnovy rovnoběžek k úsečce různě skloněných
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nebo přestavitelných se dá dobře· použít k poměrnému
rozdělení úsečky a vřazení průsečíků vrstevnic svazek
paprsků podle měřítka stejnoměrně vzdálenýchl7) (obr.
16). V praxi měřické se však ukáže, že jediný svazek
nemůže být universální pomůckou s ohledem na potřebu
volby různých ekvidistant.
•

pak postupujeme takto: na stupnici měřítka nastavíme
výškový interval bodů; hranu pravítka přiložíme k jednomu bodu spojnice tak, aby spojnice byla rovnoběžná
se stupnicí měřítka (kolmo k pravítku); nyní posuneme
přístroj ve směru pravítka pomocí dalšího pravítka neb
trojúhelníku, až druhý bod4pojnice umístíme na hranu
pohyblivého ramene; pak přikládáme hranu pohyblivého
ramene postupně na jednotlivá místa stupnice na měřítku
a na spojnici vyznačujeme tužkou podle hrany interpolované body.

Ing. Mrzena
předložil ve svém zlepšovacím návrhu·
diagram na průsvitce ve tvaru čtverce rozděleného úhlopříčnami na čtyři části. V každé části pOl'Žil jiného rozdělení s ohledem na možnost volby ekvidistanty. Navrhl
dokonce (neznámo proč) odstupňování stupmcí logaritmickou. Aby byla bez další pomůcky záruka za postavení diagramu stupnic rovnoběžně se spojnicí bodů, je
diagram podobně jako u Zwickyhol8)
doplněn sítí
rovnoběžek. Proporcionální měřítko ve formě paprskového diagramu pouiih také Schlebach20
a Haas20).
Prof. C. Zwickyl8)
sestrojil diagram (obr. 17) pro
grafickou interpolaci vrstevnic pro různá měřítka a různé
ekvidistanty. POUŽItí průsvitného materiálu s nakreslenoú pomůckou vyžaduje propichování interpolovaných
bodů jehlou. Tím se ničí nejen pomůcka sama, ale i plán.
J~DubretI9)
vytvořil mřížku z paprsků v rámečku
(obr. 18). Hal1erůvlO)
interpolačni trojúhelnik (obr. 19)
se skládá z pravítka a kolmo na něj postaveného měřítka.
K pravítku je kloubem připojeno pohyblivé rameno,
jehož hrana prochází středem kloubu. Při interpolaci
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R. Tyller přispěl zlepšovatelskému hnutí koĎ.strukci
založenou na stejném principu. Místo jednoduchého
svazku paprsků však používá diagramu lomených čar
(obr. 20). Diagram je pevně spojen s pravítkem a, na
němž se posouvá kolmé pravítko b, na kterém je opět
kolmo a posuvně umístěno pravítko c, jehož hrana,
rovnoběžná s a, protíná stupnici diagramu. Průsečíky
hrany ramene c s čarami diagramu odpovídajícími celým číslům přenášíme na spojnici bodů hranou pra-
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velikosti ekvidistanty. Tím by bylo umožněno jedinou
pomůckou bez dalších pomocných zařízení (pravítek
a trojúhelníků) a bez zakreslování spojnice výškových
bodů vyznačit interpolované body hledaných vrstevnic.
Z popsaných prostředků splňuje zatím tuto podmínku
• harfový interpolátor Ing. Prokeše.
J ordan23) sestrojil podle principu t. zv. norimberských nůžek interpolační zařízení vyznačenéna obrázku 22.
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vítka b a hledané průsečíky vrstevnic zakreslujeme tužkou krátkými kolmými čarami.
'
20
Prof. Hammer ) vytvořil dva paprsky dvěma hral)aIIŮ ramen kružítka (obr. 21). Obě hrany jsou opatřeny
i~jaýt;nměřítkem, jehož nula leží ve středu kloubu.
'O~~qe/spojnice
se nastaví na hrany ramen tak, aby
oba bódy byly na měřítku v místě odpovídajícím rozdílu jejich výšek. Posouváním pomůcky podél pravítka
zakreslíme další potřebné výškové rozdíly odpovídající
interpolovaným vrstevn,icím. Není sice třeba body do
plánu propichovat jako při díagramech na průsvitkách,
ale je nutno stále z hlavy počítat výškové rozdíly.
Dosti často se k interpolaci používá logaritmického
pravítka. Měřítko na zkosené hraně se přiloží k oběma
výškovým bodům, změří se jejich délka a vypočte se
rozdíl jejich výšek. Proti hodnotě délky na stupnici pravítka pak nastavíme hodnotu výškového rozdílu*na jazýčku (šoupátku) pravítka. Proti libovolnému výškovému rozdílu na jazýčku pak čteme příslušnou vzdálenost od počátečního bodu stupnice. Výhoda tohoto postupU spočívá v tom, že není třeba spojnici zakreslovat
tužkou. Byl již často popsán v odborné literatuře20)21).
Již dávno bylo snahou vŠech konstruktérů a techniků
sestrojit takovou pomůcku, která by dovolovala lineární
stupnici libovolně natáhnout a tak ji přizpůsobit potřebné

A. Prokeš již v roce 1922 - jako posluchač zeměměřictví na brněni?.kévysoké škole technické - navrhl,
aniž znal konstrukci Jordanovu, dokonalejší interpolační nůžky, prosté nepříjemného naklánění hrotů při
změně jejich vzdálenosti (obr. 23). Přístroj zhotovil
v geodetické dílně ústavu tehdejší mechaník A. Ne dvě d.
Nad čepy kloubů byla válcová tělíska, jichž otvory procházely dráty, které byly na jednom konci zašpičatělé a
zahnuté, aby se dotýkaly kreslicí plochy a ve válcovém
tělísku zasazeny těsně. Druhý konec drátu procházel

válcovým tělískem volně, takže se při změně vzdálenosti
hrotů - anebo při změně vzdálenosti válcových tělísek - volně posunoval. Přístroj byl velmi pěkně a
přesně dílensky proveden z pakfongového plechu a drátu.
Délka ramen byla 60 mm a jejich šířka 3 mm; tím byla
dána možnost volit ekvidistantu od 3 mm až téměř
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do 60 mm. Přes to, že mechanické provedení bylo velmi
pečlivé, přístroj se neosvědčil, neboť i nezbytná malá
vůle v kloubech způsobila přenášení chyby takovou
měrou, že vzájemné roztažení hrotů bylo nepravidelné.
Tuto vadu poznal na interpolačních nŮŽkáchJOldanových J. Friedmann24)
a odpomohl jí konstrukcí několikanásobného paralelogramu znázorněného na obr. 24,
k němuž není třeba zvláštního výkladu. Měřítko s vernierem a úhloměr nejsou jeho nezbytIťé součásti.

"Natahovací
stupnice" vzbudí v každém techniku představu gumového proužku nebo vlákna a proto
se nedivme tomu, že řada techniků sáhla [po tomto
materiálu ke konstrukci stupnice s proměnnou:velikostí
dílků. Dvě taková zařízení konstruovaná Dr Kinzerem
a R. Halterem25)26)
popisuje Dr H. Loschner27).

První jsou dvě plochá ramena zkloubemí na způsob
kružítka (obr. 25). Na koncích ramen je 6 až 10 cm dlouhý
proužek gumQvý s nakreslenou stupnicí, která se rozevíráním ramen d~sti stejnoměrně roztahuje. Guma však
snáší il(n stěží sotva dvojnásobné prodloužení původní
délky. Jedna stupnice by pro potřebu interpolace nestačila. Proto se různé stupnice kreslí na obou stranách
gumového proužku nebo se na ramena přístroje připojuje rovnoběžně několik proužků s různými stupnicemi
nebo máme v zásobě několik proužků na výměnu. Druhé
zařízení (obr. 26) je kovová trubka, na níž je upevněno
na jednom konci příčně a pevně jedno kovové rameno
a pohyblivě - s možností aretace - druhé rameno.
Oba konce ramen jsou spojeny gumovými proužky se
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stupnicemi. Vhodná stupnice se přiloží ke dvěma bodům
výškovým, natažením se vřadí body do stupnice a pak se
tužkou proti dílkům stupnice vyznačí průsečíky vrstevnic.

a pravou rukou zatáhneme za konec šoupátka, uvedou
se pomocí ozubeného soukolí do pohybu všechna šoupátka. Poněvadž obvody jednotlivých ozubených kol
vzájemně pevně spojených jsou stejnoměrně zmenšovány, rozestoupí se hroty tvořící prakticky čárky měřítka zcela pravidelně. N ej menší dílky rovnající se síle
hrotů, t. j. asi 1 mm, vzniknou při úplném stlačení přístroje (zasunutí šoupátka); největší závisí na celkové
délce pomůcky. Při konstruktivní' délce 20 cm a deseti
šoupátkách by byla při úplném roztažení vzdálenost
jednotlivých hJotů 20 mm. Proti gumě, která se dá natáhnout sotva na dvojnásobek původní délky, je to značný
pokrok, neboť znamená zvětšen! kapacity stupnice nej-

mene na desetinásobek. Kladkostrojový interpolátor
(schema na obr. 29) zprostředkuje stejnoměrný pohyb
měřicích hrotů ocelovým páskem nebo drátem navinutým na dvou souosých soustavách kladek, z nichž jedna
soustava je pevná, druhá pohyblivá (kladkostroj obecný).
Na vodicím drátě jsou upevněny mezi jednotlivými kladkami kovové hroty. Zatažením za konec drátu o délku d
Ing. K. Hodač volil dvě kovová ramena kloubem spojená v kříž (obr. 27) a všechny čtyři konce ramen spojil
vzájemně gumovými prgužky se stupnicemi ve čtyřech
různých měřítkách. Konstrukce Hodačova byla příznivě
posouzena krajskou zeměměřickou kanceláří Stavoprojektu v Praze, kde byla v roce 1949 prakticky vyzkoušena.
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Právem bylo vytýkáno gumovému materiálu, že jeho
roztažení je pro interpolaci vrstevnic nepostačující. Rovněž není zaručeno naprosto rovnoměrné roztahování
stupnice v její celé délce. Proto se pokusil Ing. A. Prokeš řešit pomůcku jednoduchým mechanismem. U šoupátkového interpolátoru (schematicky vyobrazeného na
obr. 28) jsou měřicí hroty spojeny se šoupátky s ozubenou hranou, která zapadá do ozubeného převodového
ústrojI, jehož převodové poměry jsou stejnoměrně odstupňovány. Uchopíme-li pouzdro přístroje levou rukou
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Rozdělení úsečky na určitý počet stejných celých dílů
nebo jejich částí bylo řešeno také prostředky optickými.
F. A. Reitz28)si nakreslil ~a papír svazek paprsků.
Navinutím na váleček vznikly z paprsků šroubovice
o různém stoupání s levým i pravým závitem souměrně
ke střední kružnici vytvořené středním paprskem polo-
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,
ženým při navíjení papíru kolmo k ose válce (obr. 30a).
Plechovým pouzdrem přidržovaný skleněný hran01 (obr.
30b) promíta,l přiloženou část stupnice na kreslicí papír.
Vhodným natočením a posunutím válce byly vřazeny
výškové body do stupnice promítnuté hranolem a proti
celým dílkům stupnice tužkou zakresleny interpolované
body vrstevnic.

mém slunci by se přístroje pro špatnou viditelnost nedalo použít.
Zbývá zodpovědět otáZku, zda vůbec je interpolátorů
třeba, neboť je často vyslovován názor, že používání jakýchkoliv pomůcek (pravítek, křivítek,. interpolačn.ích
pomůcek) je zbytečné. Ing. ŠIitr29) je nepovažuje za
nezbytné. Připouští v ojedinělých případech interpolaci
běžnými způsoby. Rovněž připouští, že usnadní začátečníku vyřešení některých svažitějších úseků stejnoměrného sklonu. Z měřické praxe je známo, že pomůcky
k interpolaci vrstevnic usnadiíují práci i zkušeným praktikům. Při práci ve velkých měřítkách je lineární interpolace na místě, ježto volba detailních výškových bodů
je již provedena s předpokladem stejnoměrného sklonu
mezi sousedními výškovými body. Interpolace vrstevnic
ovšem nevylučuje opravu interpolovaných bodů v souvislosti s celkovým tvarem území. Na interpolační pomůcce nepožadujeme proto nějakou absolutní přesnost.
Rozhodující je rychlé vřazení potřebného počtu interpolovaných bodů bez pomocných konstrukcí při nejdokonalejším šetření plánu (bez propichování). Zde by bylo
dobře konfrontovat názor Ing. ŠIitra s názorem jiného
I

Ing. Dr K. Zůbek předložil na počátku roku 1952
zlepšovací návrh na interpolaci vrstevnic pomocí lupy.
Do držáků upevněných na obrubě lupy (obr. 31) vsunul
vyměnitelné měřítko (pásek s dělením). Přibližováním
nebo oddalováním lupy v rozmezí ohniskové vzdálenosti vlícoval kótované body plánu do stupnice měřítka
a pak tužkou vyznačil interpolované body vrstevnic.
S ohledem na malé rozmezí zvětšení lupy má v zásobě
větší počet proužků s různými stupnicemi.
Ing. A. Prokeš navrhl pro interpolaci vrstevnic použití malého zvětšovacího
přístroje
s automatickým
zaostřováním obrazu. Malý světelný zdroj Q (obr. 32),
napájený třeba jen z baterie kapesní svítilny, zesíIený
odrazem zrcadla Z osvětluje po projirr kondensorem K
diapositiv D a promítá jeho obraz objektivem O na
podložku P. Diapositiv je vytvořen fotografickým zmenšením různých stupnic měřítka. Podložku přístroje, který
je montován na kovovém stojánku S, tvoří vlastní výškový plán. Objektiv stačí malý, s krátkou ohniskovou
vzdáleností, ale širokoúhlý, nejlépe z fotografického přístroje malých rozměrů. Diapositivem je skleněná destička o trojnásobné délce obrázku úzkého filmu; na
každém rozměru je jedna stupnice, která je s dalšími ve
vhodném poměru, aby se vzájemně dopliíovaly. Středem
roviny diapositivu, kolmo ke stupnicím, je vedeno vlákno,
které se vose objektivu zobrazuje současně se stupnicí.
Přístroj je veden na svislém sloupku stojánku S, aby se
při změně polohy přístroje - nutné, mění-li se zvětšení
- střed promítnutého obrazu na plánu nezměnil. Nejvhodnější postup při interpolaci je pak tento:
na střední vlákno nastavíme ono místo stupnice na
diapositivu, které odpovídá výškové 'kótě jednoho bodu,
pak umístíme přístroj optickou osou objektivu nad tento
boi; posunem přístroje nahoru neb dolů (změnou zvětšení) vřadíme druhý (sousední) bod do příslušného
místa stupnice; aby se nemusilo otáčet přístrojem při
nastavení stupnice na spojnici bodů, je rámeček otočný
s diapositivem. V místech promítnutého obrazu stupnice
je plán za každých světelných poměrů pěkně osvětlen,
obraz stupnice se jeví jako stíny čárek. Jen snad na pří-
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odborníka. Ing. Dr J. Klobouček
ve svém posudku
popsaného přístroje Hodačova požaduje přesnost 0,2 nebo
alespoií 0,3 mm i pro hrubší práce výškopisné. To by
pak patrně zmíněné opravy nesměly přestoupit tuto
hodnotu.
Závěrem můžeme říci, že používání interpolačních
přístrojů a pomůcek, které práci zjednodušují, zrychlují
a nahražují stálé přemýšlení a počítání mechanickým
úkonem, nevytlačíme, a proto je nevylučujeme. Naši
technici si nadále budou pomáhat při kpnstrukci vrstev-
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nicových plánů různými pomůckami. Musíme se však
rozhodně postavit proti málo odůvodněnému názoru Ing.
Šlitra, abychom ponechali dál, techniky "vypomáhat
si běžným způsobem anebo vlastní, domácně, 'levně
vyrobenou pomůckou". Technická praxe se podle našeho
soudu bez interpolátorů neobejde. To dosvědčuje i živelné hnutí zlepšovatelů, které však bez orientace po
odborné literatuře ztrácí zbytečně mnoho drahocenné
energie a času. Proto byl napsán tento článek, aby seznámil zlepšovatele s literaturou i dosavadním přínosem
zlepšovatelů. Odborné technické veřejnosti tato studie
umožní posoudit jednotlivé návrhy, vybrat nejlepší a ten
pak dát do hromadné výroby. Budování socialismu si
žádá tu nejlepší pomůcku, která je s to zaručit nejvyšší
produktivitu práce; pomůcku hromadně a odborně vyrobenou, aby naši technici nemuseli být odváděni od
práce přemýšlením, jak zlepšit dosavadní "běžné způsoby práce".
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Přístroj k interpolaci vrstevnic
Ing. Vladimir Krupka
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PřináHme da/š{ přispěvek, který nám bude pomáhat zvyšovat produktivitu práce při konstruováni vrstevnicových
plánů. Dokonalé a přesné vrstevnicové plány, jež budou sloužit za podklad projektům a vytyčováni velkých staveb socialismu, umožni nám lépe, levněji a rychleji vybudovat všechna zař{zeni socialistické společnosti.

Již delší dobu a nyní zvláště naléhavě je pociťována
potřeba jednoduchých method a pomůcek při zdlouhavé
interpolaci výškových bodů.
K diskusi o tomto problému, vyvolané časopisem
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Zeměměřietví, má přispět též uvedený způsob interpolace. Autor vyzkoušel již v praxi s dobrým'výsledkem
mechanický způsob, spočívající na pružnosti gumy.
Na gumovém pásu je tužkou neb barvou vyznačena
délková stupnice (na př. centimetrové dělení). Při roztahování gumového pásu se stupnice po celé délce zcela
pravidelně prodlužuje.
Zkusmo,Lčástečnýmroztahováním a přisunováním gumové stupnice se dosáhne, že jsou k výškovým bodům
přiřazeny odpovídající hodnoty stupnice. Při hraně pásu
lze vyznačiti tužkou celistvé kóty.
Rychleji se dosáhne žádaného prodloužení gumového
pásu přitisknutím (na př. palcem ruky) v odpovídajícím
dílku stupnice u jednoho výškového bodu a prodloužením stupnice se přiřadí odpovídající druhý dílek druhému bodu.
Obtíž však"'nastane tím, že jsou obě ruce technika
zaneprázdněny á je nutno,~,aby~jinýspolupracovník vyznačil při hraně celistvé kóty.
.
Této nesnázi bylo by možno odpomoci navlečením
gumového pásu na "nůžky", kterými lze jednou rukou
gumu roztáhnout na. potřebnou délku. Neodstraní se
však prvá obtíž spočívající v tom, že při roztahování
gumy se mění i odhadnutá část příslušného dílku.
Navržený přístroj pro mechanickou interpolaci by odstranil i uvedené potíže a práce by se zrychlila.
Popis přistroje. (Obr. 1.)
Boční desky D1-D2 jsou spojeny dvěma tyčemi
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TI - T2, po nichž se posunují dvě objímky O]- 02'
Na bočni desce Dl jsou upevněny pomocí destičky d]
dva gwnové pásy G]-G2, na kterých jsou vytištěny
délkové stupnice.
Gumové pásy vycházejí vyříznutými otvory z desky D]
a jsou spojeny pomocí destičky d2 s objímkou 02' Objímka O2 je opatřena ustanovkou U.
Na objímce O] je upevněno otočné rameno R, na kterém je upevněna destička H. Spodní hrana, kterou se
destička H dotýká gumových pásů, je zdrsněna. Knoflíkem K lze ukazováčkem levé ruky destičkou H přitlačiti
gumové pásy k rýsovacímu papíru.
Použiti přístroje.

Při interpplaci dvou sousedních výškových bodů se
přiloží hrana gumové stupnice G] ke spojnici bodů.
Posunutím celého přístroje ve směru spojnice se přiřadí
k průmětu výškového bodu odpovídající dílek gumové
.stupnice. Levou rukou se posunuje objímka O] tak,
až hrana tlačné destičky H se ztotožní s průmětem bodu.
Stisknutím knoflíku K se guma přitiskne v nařízeném
čtení.
Pravou rukou se pak posune O2 tak, až se nařídí gumová stupnice ke druhé kótě interpolované úsečky.
Otočením ustanovky U se zajistí poloha objímky O2
a lze pravou rukou vyznačiti při hraně gumového pásu
celistvé kóty. (Během interpolace je ovšem nutno stále
přitlačovati gumu destičkou H.)
V případě, že interpolovaná úsečka má při levé straně
vyšší kótu, použije se dolní gumové stupnice G2, která
má obrácený sled čísel.
Bylo by účelné, aby.stupnice měla pří ryskách dvojí
číslová:ú a to řidčí a hustší.
Lze konstruktivně provésti pevnějšízajištění gumygři

objímce O]' jakož i vybavení objímky O] ustanovkou.
Toto složitější zařízení by bylo však nadbytečné.
Interpolace pomocí dvou osnov přímek.
Uvedený způsob interpolace pomocí!:osnovy rovnoběžek, jak byl uveden v zlepšovacím návrhu v Zeměměřictví č. 5 (1952), lze též prováděti změněnou úpravou
čar. Na průsvitném papíře jsou dvě osnovy čar (obr. 2).
Jeden systém tvoří rovnoběžky, vedené ve stejných
vzdálenostech, druhý systém tvoří svazek paprsků, protinající přímky prvé osnovy vždy ve stejných úsecích.
Průsvitný papír se přiloží na interpolované body tak,
aby prvá osnova byla rovnoběžná se spojnicí těchto bodů.
Posunovárum rastru při zachování rovnoběžnosti přímek prvé osnovy se nařídí přímky druhé osnovy do
příslušné polohy. Celistvé kóty se pak propikírují.
Přístroj na vytahování vrstevnic.
Vésti křivkovépéro rukou po vrstevnici je dosti obtížné,
poněvadž se péro může snadno natočiti kol svislé osy
v držátku na nežádoucí stranu a vybočí ze směru vrstevnice. Tím se porušuje správnost vrstevnic. Odpomoc má
podati zde popsaný přístroj.
,.
Je to podporný stojánek (viz obr.), opatřený třemi nožičkami, který jsem navrhl a který sestrojil Jar; Musil,
mechanik' bývalé Benešovy techniky.
Křivkové péro je vsunuto držátkem do svislétrubičky a,
v níž je svisle posuvné. Zvedá se, nebo spouští krátkým
otáčivým nátrubkem fJ, jenž je opatřen šikmým výřezem,
kterým je veden po šroubu s.
Na horní konec držátka je usazena slabá svislá, spirálovitá pružina, která je přidržena trubičkovitou čepičkou c,
kterou se dá zároveň i regulovat tlak pružiny na držátko
a tím i na péro. Tento tlak musí býti jemný a pružný;
dá se najíti zkusmo stáčením čepičky a když byl nalezen,
může se zajistiti. Proto je na spodku čepičky vyryta po
jejím obvodu desítičlenná stupnice, na níž se čte indexem
z. Když se čepička otočí jednou dokola, vystoupí její
spodní okraj o 1 mm, což se pozná na ,stupnici S, vyryté
v podobě kroužků na trubici a. Přes stupnici S je vyryta
svislá rýha, onen zmíněný index z, kt~rým se vstaví
nalezený tlak na stupnici čepičky a zároveň se tak velikost
tlaku pružiny zajistí.

1953/156

.2eměmě~ictvi
roč. 3{41 (1953) č. 10

Přístroje se používá takto: Vstaví se na stupnicích čtení,
odpovídající pružnému tlaku pružiny. Přístroj se postaví
tak, aby péro padlo na začátek vrstevnice a uchopí se
pravou rukou za trubici a nad nožičkami (jak ukazují
šipky na obrázku). Točením za zdrsněny okraj d spodního

nátrubku b se spustí péro na papír a přístroj se vede
pomalu po vrstevnici, kterou péro vytahuje. Péro je
zcela volné právě tak, jako když se. drží v ruce bez stojánku. Po krátkém cviku je ovládání přístroje bezvadné.
Prof. Tichý

Literární hlídka
521.2 ,,1950{1970" = 82
Kulikov D. K.
Teorijaefe1Jlerid
par Cingera i katalog 500 par zvezd
v sisteme FK3 na epochi 1950,0 i 1970,0. Institut teoretické astronomie Akademie nauk SSSR. Vydavatelství AN
SSSR, Moskva, Leningrad 1951. Cena. v SSSR 24 rublů
50 kopějek, v ČSR' 22,50 Kčs.
Když v roce 1874 předložil astronom-adjunkt Pulkovské
observatoře N. J. Cínger práci nazvanou ,,0 určení času průchodem různých hvězd stejnou výškou", sotva si představil, jak
dalekosáhlého použití tato prostá a jednoduchá methoda dosáhne. Sám sestavil příloze k uvedenému pojednání 160 hvězdných párů, které se daly použít v zeměpisných šířkách od
30° -70°, takže methoda rychle vešla do praxe astronomickogeodetických prací na výzkumných a vědeckých výpravách.
Od tohoto okaÍnŽiku nejlepší ruští a sovětští astronomové
a geodeti se zabývali sestavením praktických pracovních efemerid (rabočije efemeridy, Working Ephemerides), které by
umožnily nejen rychlé vyhledání vhodných hvězdných párů,
nýbržj rychlé vyčíslení korekce na mistní hvězdný čas. V roce
1891 rozmnožil počet hvězdných párů z původních 160 na
186 astronom I. Kortazzi a v roce 1892 prof. Th. Wittram na
200. V roce 1902 sestavil pracovní efemeridy Cjngerových
párů vojenský astronom-geodetŠčetkin
pro zeměpisné šířky
od 40°-60° a v roce 1915 astronom Dolgov pro šířky od 60°
do 70°. Efemeridy obsahovaly 212 párů. Rozvoj ·astronomickogeodetických praci po Velké socia1Hltickéříjnové revoluci brzy
ukázal, že počet 200 párů je nedostatečný. V roce 1926 byly
sestaveny další. pracovní efemeridy Cingerových párů péčí
dnešního ústavu theoretitké astronomie AN SSSR. V roce 1928
sestÍ1vilkolektiv astronomů Hlavního geodetického ústavu pod
vedením prof. Cvetkova pracovní efemeridy 500 párů pro
epochu 1950 a pro rozmezí zeměpisných šířek od 34° do 70°.
Konečně v roce 1941 D. K. Kulikov a A. B. Drake zahájili
práce na nových efemeridách. Ty však byly přerušeny Velkou
vlasteneckou vojnou.. V roce 1946 zahájil autor recensované
monografie, tehdy již starší vědecký ·pr.acovníkInstitutu theoretické astr6nornie AN SSSR, s řadou spolupracovníků práce
na nové formě efemerid.
Dříve než si všÍnÍneme úpravy pracovních efemerid Kulikovových, je třeba věnovat alespoň krátkou pozornost klasické methodě Cin~erově.
Dostatečné je známa methoda určení korekce na místní
hvězdný čas pomoci jedné hvězdy, procházející na východě a
2Jápadě stejnou výškou. Je-li Ll T hledaná korekce na místní
hvězdný čas, C4 rektascense jižní hvězdy a TI a T2 časy průchodů
této hvězdy na západě a na východě stejnou výškoú, platí
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oe -

~ (TI

+T

2),

při čemž je uvážen chod chronometru získaný příjmem časových radiotelegrafických signálů. Dlouhý časový interval mezi
průchodem téže hvězdy na západě a východě je však velmi nevýhodný. Náhlé zatažení oblohy v polovině obsérvace po
registraci východních průchodů může celou práci zmařit.' Tato
závada se odstraní tím, že se pozorují krátce po sobě dvě hvězdy,
z níchž jedna prochází na východě a druhá na západě stejnou
výškou. Vyhledání vhodných hvězdných:dvojic, příprava pozorovacího programu i vlastní výpočet korekce na místní hvězdný
čas jsou však velmi pracné a zdlouhavé. Byly proto hned po
předložení této methody hledány cesty, které by ve formě pracovruch efemerid zmíněné závady odstranily.
Princip Cingerovy methody je velmi jednoduchý v případě
dvou hvězd o přesně stejné deklinaci Ov = 15.= 15. Zde by
platila pro Ll T obdobná rovnice jako při použití jedné hvězdy
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Takové hvězdy na nebi nejsou. Nebude však obtížné najít
dvě hvězdy, jejichž deklinace se velmi málo liší a které procházejí stejnou výškou téměř současně, takže je splněna podmínka (Tz - Tv) < 5m.
Pravou stranu horní rovnice bude nutno zvětšit o hodnotu y.
LJT=

~(ocv+ocz)-

~(Tv+T.)+y,

V případě, že 15v = 15.je y = o.
Prof. Cinger ve své práci odvodil, že
y = n - m,
tg 15. tge.
tg m =
tgt
a SIn n
V těchto vzorcích je
15= 15v1 15., e
-

15.; 15v, t

=

~ (Tv -

Tz)

=

tgtptge cosm
sint
.

=

(ocv -

= ~

fJ+ ~

(T.

-

oc.)
Tv).

Výsledný vzorec bez oprav z libely a denní aberace je pak
1
I
LJ T = 2' (ocv + oc.) - 2' (Tv + T.) + n' - m'.
V Kulikovových pracovních efemeridách jsou tabulovány
dva členy .tohoto vzorce za předpokladu, že poloviční rozdíl
časů průchodů obou hvězd je roven ± 2m30S čili
~ (Tv-

T.)

=

±2m30":

Každý pár má v pomocných efemeridách udány dvě střední
koordináty Mo a no, vypočtené pro epochy 1950,0 a 1970,0.
První koordináta Mo je dána vztahem
Mo

= ~

(ocv +

oc.) -

ma",

tgmo = tg15. tge . cótgto
tgmo

=

tg15tgecotg [ ~ (ocv

čili
-

oe.) ± 2m 3D"]

.

Horní znaménko platí pro postup pozorování ,,hvězda na
východě, hvězda na západě" (VZ), dolní znaménko pro pořadí
opačné (ZV). Druhá kOóFdináta no' se vypočte podobně
no"

=

e"
15 tg15cosect

o

cosmo,

no" "'" no' tgtp.
Kdyby obě hvězdy procházely stejnou výškou přesně za
5 min. po sobě, byla by korekce na místní hvězdný čas dána
vzorcem
LJT

=

M - .~(Tv

+

)+

Tz

n'tgtp

+

G(n),

kde M a n jsou koordináty platné pro "datum pozorování a
a(n) = n - sinn.
Ve skutečnosti však tento předpoklad nebude splněn. Hodnota !(Tv - T.) se bude lišit od normálního intervalu' 2m3C"
o 10" - 30" a jen zřídka o 60s• Bude proto třeba horní vzorec
doplnit o t. zv. korekci z převodu k normálnímu intervalu 15T.
Skutečná hodnota
dy
y = Yo + (ft LJr = Yó + 15T,
kde Yo je již vlastn~zahrnuto v obou tabulovaných
Mo a no.
15T = (dn
tgtp - -.dm) LJr,
dt
dl
15T = (nI tgtp - mj' LJ-r.
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Hodnoty nI a ml jsou opět tabulovány
.nl =

cotg (tJ· ± 2m30s)

=j= 100 ~

(!

ml

=

=j= 200 ;,

cosec 2

(tJ

±

=

=j= 100Qn>

2m30s) = =j= 100Qm

0

1~0

=

[I ~(

Tv -

T.) \-

J.

2m30s

Bude tudíž konečný vzorec pro výpočet L1 T pomocí pracovních efemerid Kulikovových
L1T = M - ~.( Tv

+

T.)

+

nS tg?,

+

+

a(n)

r5T.

Zdánlivé koordináty M a n se vypočítají z tabulovaných
středních Mo a no podobně jako se počítají zdánlivé rektascense
a deklinace. V Kulikovových efemeridách jsou pro obě epochy
udány hodnoty
dM

d2M

dn

d2n

dr '

di2'

dt'

dt2'

takže M' a n', t. j. střední koordináty: pro počátek observačního roku budou
M'
M
dM T
1 d2M T2
=

1950,0 +

,
n = n1950,o

T

kde

+

'dt

dn
dr T

+ '2

+

dt2

'

ld2n
'2 dr" T2,

r - 1950,0
100
.
A konečně zdánlivé koordináty M a n pro datum pozorování
M = M' + Aam + Bbm + CCm + Ddm + T/lm + E
n = n'

+ Aan

=

+

Bbn

+

CCn

+

Ddn

+

T/ln.

Každý pár má veličiny am ...• , dm, an • . . .. dn a /lm, /lntabulovány pro obě epochy 1950,0 a 1970,0. Potřebné hodnoty
platné pro datum pozorování se vypočtou jednoduchou lineárn
interpolací. Pro veličiny A ..... E jsou sestaveny vhodné tabulky nebo se vyjmou z některé astronomické ročenky. T je
počet dní do dan~ho data, vyjádřený ve zlomcích roku a fl je
vliv vlastního pohybu obou hvězd páru.
Kulikovovými efemeridami je značně usnadněn výběr vhodných hvězdných párů i výpočet korek~e na místní hvězdp.ý čas.
Prof. Blažko uvádí, že výpočetní práce se užitím pracovních
efemerid Kulikovových zkracují až o 40%.
Cingerovu methodu s hlediska přesnosti vysoko ocenil švýcarský geodet a astronom Niethammer, který ji pokládá za
stejně přesnou jako klasickou methodu průchodů hvězd meridiánem. Střední chyba korekce hodin z jednoho Cingerova
páru je rovna střední chybě korekce vypočtené z meridiánových průchodů dvou zenitových hvězd.
Měření methodou Cingerovou se nejlépe provádí universálem, opatřeným Horrebowovými libelami. SZKÚ vlastní tři
uníversály Wild T4, které podle dosavadních zkušeností jsou
velmi málo stabilní pro užití methody průchodů hvězd v meridiánu. Astronomicko-geodetícké práce na Laplaceových bodech 1. řádu budou dokončeny více přístroji a methodami, jak
bylo původně plánováno. Síť 1. řádu bude tudíž zaměřena
S největší možnou přesností. V roce 1953 bude provedeno
zkušební měření Cingerovou methodou. Na základě získaných
zkušeností bude připraveno vše (instrukce, polní zápisníky,
výpočetní formuláře atp.) pro zavedení této jednoduché a
přesné methody pro měření na Laplaceových bodech II. řádu.
Ing. Dr Lukeš
. 523.89:525.44 = 2
Kalaja P.
Catalogue of Star Pairs for Northern Latitudes from
Sso to 70 for Astronomie Determination of Latitudes
by the Horrebow- Taleott Method, Helsinki, 1952. Publikace
finského geodetického ústavu č. 41, 191 str.
.
Astronomicko-geodetické práce zejména na Laplaceóvých
bodech II. a dalších řádů, přecházejí stále víc a víc do rukou
geodetů, kteří mnohdy nemají dostatek vědomostí a zkušeností
v oblasti vlleobecné, sférické a praktické astronomie. Tito pozorovatelé neradi hledají v astronomických ročenkách a při volbě
pozorovacích method dávají přednost methodám jednoduchým
s hlediska zpracování pozorovacího programu, měřického výkonu i výpočtu hledaných hodnot zeměpisných souřadnic.
Proto jsou dnes v oblibě pracovní efemeridy pro různé methody a z pozorovacích method pak jednoduché methody stej0

0

•

a L1T je odchylka polovičního rozdílu časů průchodů od normálního .intervalu, čili
L1T

ných výšek (Cingerova, astroláb Baerův, Danjonův, Willisův,
cirkumzenitál Nušlův-Fričův atd.)
Zmíněná publikace obsahuje 995 hvězdných párů předem
vybraných, které je možno užít při měření methodou H.-T.
v zeměpisných šířkách 55 -70
Při výběru vhodných párů
byly dodrženy známé podmínky pro methodu H.- T. V dalších
podmínkách bylo stanoveno, aby velikosti vybraných hvězd
zůstaly v mezích 3)00m- 7,00m, aby jejich paralaxy byly menší
než 0,05" a střední chyby v deklinaci menší než 0,40". Dvojhvězdy o vzdálenosti složek v mezích 0,1"-6,0" a s rozdílem
hvězdných tříd menším než 3m nebyly vzaty v úvahu. Je-li
totiž rozdíl hvězdných tříd větší, není třeba, podle autorova
názoru se obávati systematické chyby v pointaci, poněvadž jedna
ze složek jasně září. Při vzdálenosti složek menší než 0,1" je
chyba v pointaci větší než vzdálenost obou složek a taková
dvojhvězda se poimuje jako jedna hvězda. Při větší vzdálenosti
obou složek než 6" je možno připustiti libovolný rozdíl hvězdných velikostí. Obě složky jsou již tak daleko, že chyba v pointaci
nemůže vzniknout.
Vhodné hvězdné páry v Kalajových efemeridách byly vyhrány
z Bossova General Catalogue pro epochu 1950,0, který obsahuje
33 342 hvězd. Hvězdné páry jsou sestaveny v 7 velkých skupinách pro rektascense v rozmezí jedné hodiny od 17h do 24h.
V každé skupině jsou páry seřazeny podle vzrůstající průměrné
deklinace obou hvězd páru. V dalších sloupcích je pro každý
hvězdný pár udána roční změna v průměrné deklinaci, rektascense první hvězdy páru, rozdíl rektascensí obou hvězd zaokrouhlený na minuty, hvězdná velíkost obou hvězd a konečně
střední chyba v průměrné deklinaci pro obě epochy.
Kalajovy pracovní efemeridy se důstojně řadí k předcházejícím čtyřiceti publikacím Finského geodetického ústavu. Na
území naší republiky je však nebude možno použít. Dr Lukeš
621.331 = 82
Lenin o elektrifikaei. 172 str., váz. 10,80 Kčs. Vydalo
Státní nakladatelství technické literatury n. p., Praha - 1953.
Předmluvu k 1. českému vydání napsal ministr V. Pokorný.
Úvod k originálu knihy napsali V. Stěklov a L. Fotijevová.
V sedmi kapitolách jsou chronologicky sestaveny nejdůležitější Leninovy projevy, dopisy a usnesení strany a vlády
o elektrifikaci SSSR. Z těchto záznamů je dobře patrný velký
zájem Lenina o nové vědecké objevy a vynálezy v elektrotechnickém oboru. Lenin sám pokládal elektrickou energii
za nejvyšší formu energie, Umožňující nejširší použití v různých
hospodářských odvětvích.
Po technickém zájmu brzy však Lenin spatřoval v elektrické
energii i velký význam politický. Pomocí této energie přechází
malovýroba ve velkovýrobu a tím se lid zbavuje i dřiny; Ovšem
nesmí být energie zneužito k zvětšování kapitalistického zisku.
Po proletářské revoluci v Rusku Lenin ihned přistoupil
k realisování soustavné elektrifikace země. Celkový stav elektráren byl velmi neutěšený. Přes veliké obtíže hmotné i politické s odpůrci nového režimu vypracoval Lenin velkorysý
dlouhodobý plán na elektrifikaci SSSR podle technických
zásad platných i v dnešní době. Z hlavnich úkolů elektrifikace
země je vybudování mohutných elektráren v místech vodních
a uhelných zdrojů a napájení proudem dálkovým vedením
vzdálených průmyslových středisek. T'Ím se umožní racionální
rovnoměrné rozmístěni průmyslu po celé zemi.
Při pročítáni knížky připomíná vývoj elektrifikace v SSSR
i vývoj u nás. Až do znárodnění klíčových průmyslů byla
energetika roztříštěna do mnoha podniků s úzkými regionálními zájmy. Teprve pětiletým plánem nastal rozmach elektrifikace naší země výstavbou velkých vodních a tepelných
centrál. Pro nová průmyslová střediska se budují mnoho set
km dlouhá vedení o 100 kV a 220 kV. Elektrárny po celé
republice jsou vzájemně propojeny, čímž se zajišťuje trvalý
provoz a současně se vyrovnává nestejné zatížení elektráren.
Na této výstavbě gigantických zařízeni se podilejí i zeměměřiči. Pro projekty nových elektráren a rozvoden nutno
změřiti stovky hektarů pozemků.' Pro rekonstrukce zastaralých.
elektráren provádějí se velmi složitá měření a vytyčováni pro
strojní zařízení při velmi obtížných podmínkách pod kotelnami,
v strojovnách a rozvodnách. A to při plném provozu. Nutno
vytyčiti stovky kilometrů linek v nejtěžších horských krajích.
Zeměměřič se tedy zúčastní na všech pracích spojených s výstavbou elektráren,jako jsou zaměřování a vytyčování průmyslových vodovod.ů, parovodů, kanalisací, vleček, silnic,
visutých lanovek a pod.
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Při tak četných a rozmanitých úkolech je zeměměřič důležitým činitelem v technické prostorové koordinaci složitých
zařízení, přesně vzájemně na sebe navazujících, což předpokládá založenou přesnou geodetickou síť. Tak veliké úkoly při
skrovném personálním vybavení zeměměřických oddělení lze
zvládnout jen zavedením racionelních method při speciálních
měřických pracích a sociaUstickou soutěží, která se zdárně
rozvíjí na všech střediscích energetických podniků. Krupka

Ceskoslovenský časopis pro fysiku roč. II. čís. 3 podává
Zprávu o základních tihových měřeních "ČSR za rok 1951
podanou Vratislavem Chudobou
ze SZKÚ obsahující pojednání o pracích přípravných, vlastních tihoměrných (základní goniometrická síť, gravimetrická síť I. a II. řádu, tihové
základny, kyvadlové stanice, vertikální gradienty, jiná měření,
teplotní rovnice použitého Noergaardova gravimetru) a závěrečných s výčtem použité literatury.
Ing. Ant. Prokeš.

Normativní hlídka
SBíRKA ZÁKONŮ REPUBLIKY CESKOSLOVENSKÉ
Vládní nařízení o změnách v příslušnosti a v řízení ve
věcech vynálezů,
zlepšovllcích
námětů,
'ochranných
známek a chráněných vzorů.
Vládním nařízením č. 48/1953 Sb. ze dne 12. května 1953
o změnách v příslušnosti a v řízení ve věcech vynálezů, zlepšovacích námětů, ochranných známek a chráněných vzorů je
sledováno zajištění nepřetržitého růstu a zdokonalování socialistické výroby na základě nejvyšší techniky.
Podle ustanovení oddilu I (Vynálezy) podává se přihláška
vynálezu u ústředního úřadu, který je nadřízen orgánu nebo
podniku, jehož oboru práce nebo provozu se vynález týká.
Byla-li přihláška podána u nepříslušného ústředního úřadu,
postoupí ji tento ústřední úřad do 8 dnů ústřednímu úřadu
příslušnému a vyrozumí o tom přihlašovatele.
Osoby, které nemají na území Československé republiky
bydliště nebo sídlo, podávají přihlášku u úřadu pro vynálezy.
Přihláška vynálezu se podává písemně ve dvojím vyhotovení;
k přihlášce připojí přihlašovatel popis vynálezu ve čtyřech vyhotoveních a podle potřeby také výkresy, modely nebo vzory
provedení. Výkresy musí být zhotoveny v jednom hlavním a ve
třech vedlejších vyhotoveních. Vynález je přihlášen v době,
kdy přihláška došla ústřednímu úřadu, po případě kdy došla
úřadu pro vynálezy.
Příslušný ústřední úřad zašle jedno vyhotovení přihlášky
úřadu pro vynálezy k provedení průzkumu, zda vynález splňuje
podmínky udělení patentu a k rozhodnutí o přihlášce. K zasílanému vyhotovení připojí popis vynálezu ve dvojím vyhotovení
a výkresy, modely nebo vzory provedení; výkresy zašle v jednom hlavním a jednom vedlejším vyhotovení. Jedno vyhotovení přihlášky s přílohami zůstane u příslušného ústředniho
úřadu.
Má-li přihláška nedostatky, provede příslušný ústřední úřad
předtím řízení podle § 10 vládního nařízení č. 10/1952 Sb.,
k provedení zákona o vynálezech.a zlepšovacích námětech.
Nabídka vynálezu státu, která byla učiněna po přihlášce vynálezu, podává se u příslušného ústředního úřadu, který o ní
ihned vyrozumí úřad pro vynálezy.
Osoby, které nemají na území Československé republiky
bydliště nebo sídlo, podávají nabídku vynálezu u úřadu pro
vynálezy, který ji zašle-spolu s jedním vyhotovením přihlášky
a s potřebnými přílohami příslušnému ústřednímu úřadu ..
Vynález, který byl nabídnut státu, podrobí příslušný ústřední
úřad průzkumu, zda je upotřebitelný k účelům socialistické
výstavby po stránce technické i hospodářské; při tom může si
vyžádat posudek odborné komise.
Po provedeném průzkumu o upotřeCitelnosti nabídnutého
vynálezu rozhodne příslušný ústřední úřad o jeho přijetí a o odměně za vynález; nebyl-li dosud na vynález udělen patent,
stanoví a vyplatí se odměna prozatím podle předpisů platných
pro odměny za zlepšovací náměty; po udělení patentu na vynález upraví se odměna podle předpisů platných pro odměny
za vynálezy.
Příslušný ústřední úřad sdělí své rozhodnuti o nabídce vypálezu státu tomu, kdo nabídku učini1;byla"li nabídka podána
ústavem, zařízením nebo podnikem anebo orgánem státu podle
§ 14 zák. č. 6/1952 Sb., vyrozumí i toho, jehož jménem byla
nabídka podána.
Příslušný ústřední úřad sdělí zároveň rozhodnuti o nabídce
úřadu pro vynálezy a zúčastněným ústředním úřadům; byla-li
nabídka vynálezu zamítnuta, sdělí jím i důvody zamítnuti.
Byla-li nabídka přijata, ~činí příslušný ústřední úřad ve spolu-

práci s ostatními zúčastněnými ústřeními úřady potřebná opatření k využití vynálezu.
Odměnu za vynález vyplácí ústřední úřad, který rozhodl
o přijetí vynálezu a o odměně; k úhradě odměny přispívají
orgány nebo podniky, které vynálezu používají, částkami, jež
určí příslušný ústřední úřad v dohodě s ostatními zúčastněnými
ústředními úřady.
.
Byl-li vynález nabídnut státu, rozhodne úřad pro vynálezy
o udělení patentu zpravidla až po rozhodnutí ústředního úřadu
o nabídce vynálezu. Úřad pro vynálezy vyrozumí o svém rozhodnutí příslušný ústřední úřad.
Úřad pro vynálezy rozhoduje o vyvlastněni patentu nebo
práva k používání vynálezu, po případě dává před vyvlastněním
souhlas k používání vynálezu.
Podle ustanovení oddílu II (Zlepšovací náměty) přihlašují
osoby, které nejsou v pracovním poměru, zlepšovací náměty
u ústředního úřadu, který je nadřízen orgánu nebo podniku,
jehož oboru práce nebo provozu se zlepšovací námět týká.
Rozšíření zlepšovacích námětů, které mají širší význam, zajisti
příslušné ústřední úřady; podrobnosti upraví předseda úřadu
pro vynálezy. Dalším ustanovením se zrušuje povinnost úřadu
pro vynálezy vydávat Sbírku zlepšovacích námětů.
Oddilem III (Společná ustanovení) je stanoveno, že výhody
za přijaté vynálezy a zlepšovací náměty poskytují příslušní ministři.
, Na příslušný ústřední "úřad přechází též působnost přísluše'jící dosud úřadu pro vynálezy a zlepšovací náměty podle
§ § 17 a 22 zák. č.6/1952 Sb., § § 4,19,42 a 48 vI. nař. č. 10/1952
Sb. a bodů 10, 11, 22, 26 a 27 směrnic o odměnách za přijaté
vynálezy a zlepšovací náměty (příloha k vI. nař. č. 10/1952 Sb.).
V případě uvedeném v § 23 vI. nař. č. 10/1952 Sb. vyrozumí
úřad pro vynálezy o vstupu do řízení o přihlášce příslušný
ústřední úřad.
U úřadu pro vynálezy se zřizují podle potřeby odborné komise. Členům odborných komisí zřízenÝch u úřadu pro vynálezy nebo u ústředních úřildů jsou poskytovány odměny za
vypracování posudku. Úřad pro vynálezy a ústřední úřady
mohou svěřit vypracování posudku odborníkům, kteří nejsou
jejich zaměstnanci. Předseda úřadu pro vynálezy stanoví
v dohodě s ministrem financí zásady pro přiznání a výši odměn
v případech uvedených v předchozích větách.
Rozhodnutí úřadu pro vynálezy jsou konečná. Patei'ltní sbor
se zrušuje.
Úřad pro vynálezy sjednocuje a kontroluje činnost ústředních úřadů a jim podřízených orgánů nebo podniků v oboru
vynálezů a zlepšovacích námětů; zjištěné závady hlásí předseda
úřadu předsedovi vlády.
.'
Oddílem IV (Ustanovení závěrečná) se stanoví, že o nabídkách vynálezu státu, podaných do dne účinnosti tohoto nařízení u úřadu pro vynálezy a zlepšovací námiíty, o nichž tento
úřad dosud nerozhodl, rozhodnou příslušné ústřední úřady.
Úřad pro vynálezy rozhodne o stížnostech podaných proti
rozhodnutím úřadu pro vynálezy a zlepšovací náměty, o nichž
nebylo rozhodnuto před počátkem účinnosti tohoto nařízení.
Zrušují se ustanovení zákona č. 6/1952 Sb., o vynálezech a
zlepšovacích námětech, zákona č. 7/1952 Sb., o přechodných
opatřeních v oboru patentů, zákona č. 8/1952 Sb., o ochranných
známkách a chráněných vzorech, vládního nařízení č. 10/1952
Sb., k provederti zákona o vynálezech a zlepšovacích námětech,
a nai'izení ministra-předsedy státního úřadu plánovacího
č. 15/1952 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách
a chráněných vzorech, pokud odporují tomuto nařízeni. Zrušuje
se ustanovení § 57 zák. č. 6/1932 Sb., pokud stanoví možnost
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požádat úřad pro vynálezy a zlepšovací náměty o rozhodnuti,
zda zlepšovací námět je upotřebitelný k účelům socialistické
výstavby.
Předsedovi úřadu pro vynálezy bylo uloženo upravit a ve
Sbírce zákonů vyhlásit znění zákona č. 6/1952 Sb. a vládního
nařízení č. 10/1952 Sb., jak vyplývají ze změn provedených
pozdějšími předpisy.
Nařízení nabylo účinnosti dnem 8. června 1953.
Úplné znění zákona o vynálezech a zlepšovacích námětech,
jakož i úplné znění vládního nařízení k jeho provedení je uVeřejněno v částce 39/1953 Sb.
St.

něnými podle těchto vyhlášek podepisovat plány jsou: Ing.
Hugo Turza, Ing. Blažej Tomaševič, Ing. Karel Hesoun,
Ing. Antonín Meluš, Ing. Leopold Dostálek, Ing. Bruno Hloch,
Ing. František Krátký a Ing. Martin Baumann.
III. Ministerstvo stavebního průmyslu přiznalo v rámci již
udělených pověřeni oprávněni ověřovat výsledky zeměměřických prací:
1. Ing. Janu JeHnkovi za národni podnik Výstavba Ostravskokarvinských dolů v Ostravě [4) 059.1-ll-Měř. 2- 1953,5) Úl'. I.
54/1953J.
2. Ing. Josefu Lafantovi za Státni ústav pro projektování
sídlišť, pozemních a inženýrských staveb - Stavoprojekt (proPověřováni zeměměřickými
úkony (dalši pověřeni a změny).
jektový závod Liberec) [4) 059.I-ll-Měř.
2- 1953, 5) Úl'. I.
54/1953].
I. Ministerstvo stavebního průmyslu udělilo další pověření,
3. Ing. Františkovi Jánskému za národní podnik Jáchymovu nichž dále uvádíme v závorce pod 1) působnost, pod 2)
ské doly (4) 059.1-21-Měř. 2- 1953, 5) Úl'. 1. 109/1953J.
územní platnost, pod 3) oprávněné osoby, pod 4) číslo výnosu
MSP,pod5) částku Úl'. listu, v němž bylo pověření uveřejněno.
4. Ing. Vladislavu Jelfnkovi za Státní ústav pro projektování
1. Chemoprojekt, národni podnik v Praze [1) jen pro vlastní
závodů lehkého průmyslu v GottWaldově 4) 059.1-29-Měř.
potřebu, 2) území celého státu, 3) Karel Krongeiger a Ing.
2- 1953, 5) Úl'. 1. 109/1953J.
Miroslav Skácel, 4) 059.1-60-Měř. 2- 1952, 5) Úl'. 1. 125/.!952].
IV. V důsledku reorganisace bylo v plném rozsahu převedeno
2. Státni ústav pro projektování závodů těžkého strojírenstvíjiž dříve udělené pověřeni:
Kovoprojekta [1) jen pro vlastní potřebu, 2) území celého státu,
1. s národního podniku Stavosvit na národní podnik Pro3) Ing. Vilém Ulrich, 4) 059.1-59-Měř. 2- 1952, 5) Úl'. 1.
jekční závody lehkého průmyslu a s těchto závodů na Státni
125/1952].
ústav pro projektování závodů lehkého průmyslu v Oottwal3. Státní ústav pro projektováni spojových staveb a zařízeni dově [4) 059.1-ll-Měř. 2- 1953, 5) Úl'. 1. 54/1953J;
Spolprojekt v Praze [1) pro vlastni potřebu, 2) území celého
2. s národního podniku Delta na národní podnik Východostátu, 3) Ing. Dr Věra Patková, 4) 059.1-74-Měř. 2- 1952,
české pily v České Třebové a tento podnik zmocněn obstarávat
5) Úl'. 1. 54/1953].
zeměměřické úkony také pro obor působnosti všech pil, závodů
4. Zemědělský stavebni závod, národni podnik v Hodoníně
stavybního truhlářství, překližáren, sudáren, impregnačních
[1) jen pro vlastni potřebu, 2) jen pro území kraje Gottwalzávodů, dyháren a parketáren, podléhajících ministerstvu,lesů
dov~kého, 3)· Ing. Josef Holik, 4) 059.17ll-Měř.
2- 1953,
a dřevařského průmyslu [4) 059.1-ll-Měř. 2- 1953, 5) Ul'. 1.
5) Uř. list 54/1953].
. 54/1953J;
5. Vojenský projektový ústav Brno [1) jen pro vlastni po3: s národního podniku Stavoprojekt na Státní ústav pro protřebu, 2) území celého státu, 3) Ing. Josef Verner, Ing. Franjektování sídlišť, pozemních a inženýrských staveb - Stavotišek Novotný, 4) 059.1-84-Měř. 2- 1952, 5) Úl'. h 54/1953J.
projekt v Praze [4) 059.1-ll-Měř. 2- 1953,5) Úl'. 1. 54/1953];
6. Státní ústav pro projektováni závodů lehkého průmyslu
4. s lidového zeměměřického družstva Geoplan na národní
v Gottwaldově [1) jen pro vlastni potřebu, 2) území celého
podnik Geometru (4) 059.1-ll-Měř. 2- 1953, 5) Úl'. I. 54/1953J;
státu, 3) Ing. Rudolf Vrána, Ing. Miroslav Rusek, Ing. Jiří
5. s národního podniku Kovoprojekta na Státní ústav pro
Broda,. Ing. Vladimír Jelínek, 4) 048-27-Měř 2- 1953, 059.1projektování závodů těžkého strojírenství - Kovoprojekta
29-Měř. 2- 1953, 5) Úl'. 1. 54/1953];
v Praze [4) 059.1-32-Měř. 2- 1953,5) Úl'. 1. 109/1953J;
7. Železnorudné doly, národni podnik v Nučicích [1) jen
6. s národního podÍůku Papcel na Státní ústav pro projektopro vlastni potřebu, 2) území krajů českých, 3) Ing Karel
vání závodů dřevařského a lesního průmyslu v Praze [4) 059.1Kulhánek,4) 059.1-77-Měř. 2- 1952,5) Úl'. 1.54/1953].
ll-Měř. 2- 1953J.
8. Projekta, národni podnik v Praze [1) jen pro vlastni poV. Zaniklo:
třebu, 2) území celého státu, 3) Ing. Dr Václav Vlček a Ing.
1. pověření vykonávat zeměměřické úkony podle záll;ona
Jan Poláček, 4) 059.1-78-Měř. 2- 1952, 5) Úl'. 1. 54/1953J.
č. 61/1951 Sb.:
9. Západočeský rudný průzkum, národní podnik v Praze
a) komunálního podniku Stavitelství okresu Slaný ve Slaném
[I) jen pro vlastni potřebu, 2) území krajů Pražského, Plzeň[4) 059.1-32-Měř. 2- 1953,5) Úl'. 1. 109/1953];
ského a Českobudějovického, 3) Ing. Vladimír Dohnal, 4)
b) národního podniku Kaloria vPříbrami [4) 059.1-32-Měř.
059.1-70-Měř. 2- 1952, 5) Úl'. 1. 54/1953J.
2- 1953,5) Úl'. 1. 109/1953];
10. České lignitové závody, národni podnik v Mydlovarech
c) národního podniku Konstruktiva v Praze [4) 059.1-32[1) jen pro vlastní potřebu, 2) území krajů Českobudějovického,
Měř. 2- 1953, 5) Úl'. 1. 109/1953J;
Libereckého a 0lomouckého, 3) Ing. Zdeněk Brych, 4) 059.1-1. d) Zemědělského stavebního závodu, národního poqniku
Měř. 2- 1953, 5) Úl'. 1. 54/1953].
v Českých Budějovicích [4) 059.1-32-Měř. 2- 1953, 5) Ul'. 1.
. lI. Vodohospodářské rozvojové středisko ministerstva sta54/1953];
vebniho průmyslu v Praze [1) jen pro vlastní potřebu, 2) území
2. oprávnění Ing. Dr- Ericha Sestáka ověřovat výsledky
krajů českých, 3) Ing. Jiří Dvořák pro kraj Plzeňský, Českozeměměřických prací za Lesprojekt v Brandýse n. Labem
budějovický a Jihlavský, Ing. Václav Sajner pro kraj Pražský,
[4) 059.1-32-Měf. 2- 53, 5) Úl'. 1. 109/1953];
Pardubický a Královéhradecký, Ing. Josef Kmoch pro kraj
3: oprávnění vyhotovovat geometrické (polohopisné) plány
Ústecký a Karlovarský, Ing. Vojtěch Návrat pro pobočku
pro účely pozemkového katastru a veřejných knih, přiznané:
v Brně a kraje Jih1avský, Brněnský, Olomoucký, Ostravský a
a) ministerstvu dopravy (státni letecké sp;ávě) vyWáškou
Gottwaldovský, 4) 048-7-Měř. 2- 1953, 5) Úl'. 1. č. 54/1953J
ministerstva spravedlnosti z 19. listopadu 1948, č. 120.775/48;
12. Vojenský projektový ústav v Praze [1) jen pro vlastní
b) Československým státnfm lesům - národnímu podniku potřebu, 2) území celého státu, 3) Ing. František Vozka a
ústřednúnu ředitelství v Praze vyhláškou ministerstva spraveIng. Jan Leixner, 4) 057.2-4-Měř. 2- 1953, 5) Úl'. 1. 78/1953].
dlnosti z 20. března 1950, č. 22.678;
13. Vojenský projektový ústav Bratislava [1) jen pro vlastní
c) ministerstvu zemědělství - ústředí včetně pozemkové
potřebu, 2) území celého státu, 3) Ing. Jan Puškáš, 4) 057.2-4reformy vyhláškou ministerstva spravedlnosti z 24. listopadu
Měř. 2- 1953,5) Úl'. 1. 54/1953J.
1930 č. 44.588/30 a z 12. dubna 1949 č. 8.396/49-II/l;
14. Státní ústav železničního projektováni mínisterstva že4. oprávnění podepisovat geometrícké (polohopisné) plány
leznic v Praze [1) jen pro vlastní potřebu, 2) území celého státu,
pro účely pozemkového katastru a veřejných knih:
3) Ing. Jaroslav Oudran a Ing. Dr Václav Burda pro území
a) Ing. Jaroslava Ouďrana,
celého státu, Ing. Vladimír Hodan a Ing. Dr Erich Sesták pro
b) Ing. Dr Václava Burdy,
kraje Jihlavský, Brněnský, 0lomoucký, Ostravský a Gottwaldovský, 4) 059.1-26-Měl'. 2- 1953, 5) Ú~. 1. 109/1953J. udělené u obou v rámci oprávněni Československých drah výnosem ministerstva spravedlnosti z 3. ťinora 1950, č. 47.335/50II. Ministerstvo stavebního průmyslu vyhlásilo oprávnění
vyhotovovat geometrické (polohopisné) plány pro vlastní služebIII/2.
Všechna opatření uvedená v oddilu V. bodech 3. a 4. byla
ni obor působnosti ministerstva národní obrany v Úředním listu
uveřejněna výnosem MSP č. 059.Í-32-Měř. 2- 1953 v Úl'. listě
č. 10/1953 a 54/195T výnosy s. z. 057-2-1-Měř. 2- 1953,
Č. 109/1953.
057.2-4-Měř. 2- 1953 a 057.2-7-Měř. 2- 1953. Osobami opráv-
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