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Zvyšováním

produktivity

práce. k socialismu

a úspornost v materiálu a energii, za údernické
překračování plánu a zpevněných norem.«
Politické směrnice vytyčené V. I. Leninem a rozvíjené v našich poměrech Komunistickou
stranou
Československa v čele s presidentem republiky Klementem Gottwaldem, platí pro všechny obory našeho hospodářského života. V prvé řadě platí tyto
pokyny pro technické a inženýrské kádry. Zeměměřiči půjdou proto správnou cestou, budou-li naTechnikové všech oborů potřebují k úspěšnému
pomáhat
vyšší produktivitě za současného zkvalitzpracování svých plánů a projektůd
o k o n al á,
t. j. přesná, věrně odpovídající skutečnosti a v do- nění výsledků zeměměřické práce všemi prostředky.
Náš odborný časopis Zeměměřictví
chce plně
statečném množství reprodukovaná map o v á dí 1 a.
sloužit
co
nejrychlejším
způsobem
rozšiřování
všech
Z této potřeby mapových děl pro nejrůznější účely
zlepšení organisace služby a práce, zlepšovacích návyvstává
v zeměměřické službě velmi odpovědný
mětů, problémů a kritických stanovisek k nim s cíúkol dosáhnout předstihu zeměměřických prací před
lem
přispívat k vyšší produktivitě
zeměměřické
plánem a projektem.
Soustavným
seznamováním
zeměměřičů se směrnými a výhledovými plány so- práce a pomáhat všem zeměměřickým inženýrům a
technikům, aby se stali dokonalými odborníky a nacialistické výstavby okresů i krajů na celém státním území bude umožněno včasné naplánování a učili se používat svého odborného časopisu jako
hospodárné a účelné vybudování
z á k 1 a dní h o orgánu k rozvíjení nových method práce, k zlepšení, kritiky a sebekritiky a k ovládnutí nových
celostátního
polohopisného
i výškovyšších forem práce a k trvalému zvyšování odp i s né h o map o v é h o díl a, které usnadní pořízení dalších technicky dokonalých mapových děl, borné úrovně nejširších zeměměřických kádrů.
Záleží na nás všech, zejména na odpovědných' vejež umožní všem oborům veřejného hospodářského
doucích
všech zeměměřických
složek, aby dovedli
života a technického podnikání včasné naplánování,
podat
pomocnou
ruku
každému
zlepšovateli z řad
projektování i výstavbu smělých zařízení společnosti
techniků, inženýrů i dělníků - měřických pomocníků
kráčející mílovými kroky k socialismu.
a stali se patrony a rádci při vypracovávání zlepA jak se tohoto úkolu čestně zhostíme? Předešovacích návrhů, aby si vážili každého zlepšovatele
1Jším je třeba stále čerpati z učení marx-leninismu
a každého jejich návrhu a námětu. Podchycením
a rozvíjeti dále jeho poučky na všechny obory lid- každého jednotlivce a soustavným rozvíjením jeho
ské práce. Zeměměřictví dnes potřebuje uvědomětvůrčí iniciativy dosáhneme cíle, který se nám rýlých pracovníků, kteří svými odbornými i politicsuje v nedaleké budoucnosti. Tuto tvůrčí iniciativu
kými znalostmi musí stát v prvních řadách budo- jednotlivců
musí vedoucí zeměměřických
složek
vatelů socialismu. Československé zeměměřictví ta_O
podpořit a dále rozvíjet. Iniciativním jednotlivcům
kové pracovníky. má a je třeba, aby jim byla dána
je třeba dát možnost uplatnění a rozvinutí jejich
příležitost k dalšímu rozvinutí jejich schopností,
schopností školením a zvyšováním jejich odborné
zejména aby jim byla poskytnuta pomoc při rozšii politické úrovně.
řování zlepšovacích návrhů na všechna pracoviště,
Dalším prostředkem pro zvyšování produktivity
které teprve hromadným použitím se stanou trvanaší práce je soustavné a systematické
prohlubolým přínosem společnosti ve zvýšené produktivitě
vání plánování našich úkolů a pravidelná a soustavpráce.
ná kontrola plnění plánu, ať jde o geodetické záV. I. Lenin zabývaje
se otázkou produktivity
klady, mapování, reprodukci, nebo nové (původní)
práce, pravil: »Produktivita práce je konec konců . měření a udržování celostátních mapových děl, hosnejdůležitější
a nejhlavnější pro vítězství nového
podářsko-technické úpravy pozemků a jiné technicspolečenského řádu. Kapitalismus vytvořil produkké úkoly zeměměřické služby.
tivitu práce nevídanou za nevolnictví. Kapitalismus
Dosud nebyla věnována patřičná pozornost těmto
může být a bude definitivně poražen tím, že sociaotázkám, a je na nás všech, abychom - vedeni stejlismus vytvoří novou, mnohem vyšší produktivitu
nou snahou dosáhnout co nejdříve našeho hlavního
práce.«
cíle přistoupili v plné šíři k zodpovědnému
sestavování
reálných plánů zeměměřické
služby
President republiky Klement Gottwald, dotýkaje
se otázky produktivity práce, na posledním únorov dohodě se všemi ostatními hospodářskými úseky
našeho jednotného hospodářského plánu, zejména
1Jém zasedání Ov KSČ, pravil: »V tom - neustále
s ohledem na jejich dlouhodobé výhledové plány
zvyšovat produktivitu práce a dávat tak našim prarozvoje tak, abychom včas zajistili řádné mapové
cujícím možnost lepších a lepších reálných mezd podklady pro projekty a uskutečnění těchto výhle1J tom tkví hluboký smysl hnutí za prověřování nodových plánů rozvoje.
rem, za plné využití pracovního času, za šetrnost

Období, ve kterém naše národy mají za cíl a úkol
1Jybudovat socialismus v naší vlasti, je obdobím nebývalého rozmachu všeho technického
podnikání,
výstavby inženýrských děl, průmyslu i zemědělství.
Je to období techniky. Technika určuje směr vývoje,
a svými smělými plány, projekty a stavbami udává
tempo přestavby naší společnosti na společnost vyšší, spravedlivější a šťastnější.
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Pro trvalé zvyšování produktivity
práce je třeba
vzbudit zájem všech pracovníků nMeho oboru rozplánováním
úkolů daných směrnými plány až na
jednotlivce, vstřícným plánováním, závazky o splnění úkolů, soutěžením jednotlivců
i kolektivů a rozvíjením pracovního elánu.
Dosud se málo zabýváme také kontrolou plnění
plánu, hodnocením činnosti, kritikou a sebekritikou,
kontrolou závazků a podobně. To má za následek,
že mnoho poctivých a vzorných pracovníků zůstane
i s jejich zkušenostmi a zlepšeními utajeno. A proto
je třeba hodnotit či1J,nostu všech organisačních složek zeměměřické služby, zejména u těch nejnižších,
vyhledávat
schopné jednotlivce,
dát jim možnost
dále vyniknout,
jejich zkušenosti shrnout a publikovat. Všímat si všech třeba i drobných zlepšení
a vynálezů,
které usnadňují a ulehčují práci ať
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technika, ~nzenýra nebo měřického pomocníka a
postarat se o vypracování
návrhu s posudkem a
možností k využití námětu, úspor a pod.
Máme-li řádně plnit dané úkoly, musíme se dále
učit ze zkušeností Sovětského svazu konstruktivní
kritice,
která b# nám pomáhala
vyřešit
mnohéproblémy, odkrýt nedostatky a chyby, kterých se dopouštíme a kterých bychom se mohli včas uvarovat.
Třicáté výročí založení slavné Komunistické strany Československa, které v tomto roce oslavujeme,
vzpomínajíce všech bojů, kterými prošla, nás zavazuje k tomu, abychom všechny své schopnosti a
možnosti soustavně rozvinovali a uplatňovali k prospěchu celku a postarali. se trvalým
zvyšováním
produktivity
naší práce o včasné dodání nejlepších
mapových podkladů, urychlili
tím vývoj naší vlasti
k s6cialismu a přispěli tak k boji za trvalý mír!

Nomogram pro redukci skloněných délek
Přímkový nomogram pro určení redukční opravy Ll D = D (1- cos é) a výškového rozdílu H = Do
při přesném optickém měření vzdáleností, prováděném jednoduchými
dvojobrazovými
dálkoměry pro
E od OG do 200. Nomogram
je sestrojen na milimetrovém
papíru.
Svazek přímek je nahrazen otočným
průhledným pravítkem s ryskou.

tg

é

Pro katastrální měření prováděná polární methodou s přesným optickým měřením vzdáleností používáme buď
a) theodolitů, doplněných některým jednoduchým
dvojobrazovým dálkoměrem, nebo
b) autoredukčních tacheometrů (Bosshardt-Zeiss
n. Kern).
Při použití autoredukčních dálkoměrů je měřič
ušetřen redukčního výpočtu.
U jednoduchých dálkoměrů se určí odečtením
latě skloněná délka D a z té se pak odvodí jednoduchým redukčním počtem vodorovná délk.a
JJred
Do.
Do = D . cos é
(1)

=

Výhodněji redukujeme skloněnou délku D, odečteme-li od ní redukční opravu Ll D, o kterou je
tato delší než vodorovná vzdálenost Do
Do=D-Ll
Ll D

=D

D

(1-':'-' cos é)

x=q1·D

Výpočet vodorovné vzdálenosti Do provádíme:
a) Počítacím strojem, podle vzorce (1), s použitím tabulek funkce kosinus. Tento výpQčet je zdlouhavý a provádíme jej jen výjimečně při větších výškových úhlech e, kde nemůžeme použíti způsobu b)
nebo c).
b) Logaritmickým pravítkem, podle vzorců (3)
a (2) a pomocí tabulek, ve kterých se vyhledá pro
výškový úhel é příslušná hodnota
rm

pro staré dělení a v tabulce č. IX., přílohy A, Praktické geometrie prof. Ing. Dr Ryšavého, pro staré
i nové dělení.)
c) Specielním logaritmickým pravítkem »Aristo«,
podle vzorců (3) a (2), kterým určujeme hodnotu
Ll D přímo, a kde odpadá vyhledávání hodnoty rm•
Tento způsob je nejrychlejší.
Tato pravítka jsou cizí výroby a naše pracoviště
jsou jimi nedostatečně vybavena. Vhodnou náhradou za tato pravítka mohou býti nomogramy.
Nomogramem, který je dále popsán, se určí redukční oprava Ll D se stejnou přesností a téměř
dvakrát rychleji neŽ na pravítku »Aristo«. Jeho
přelfností je jednoduchost, spolehlivost a mechanické odčítání výsledku přímo v cm bez uvažování
o řádu výsledku (desetinných místech).
.
Rovnice (3) je rovnicí o třech proměnných. Zavedením dyou parametrů x a y můžeme tuto rovnici napsati ve tvaru tří rovnic:

= 100(1-

cos e),

která násobena měřenou vzdáleností D v hektometrech dá redukční opravu vyjádřenou v metrech.
(Tyto tabulky jsou uvedeny v »Návodu A«, tab. IV

y

= Q2'

Y _.!!2...

Ll D

x.

(1- cos e)

=O

Q1

Rovnice (P1) značí v pravoúhlé souřadnicové soustavě soubor přímek rovnoběžných s osou y, rovnice (P2) soubor přímek rovnoběžných s osou x,
rovnice (Ps) svazek přímek procházejících počátkem, Q1 a Q2 moduly, udávající délku jednotky proměnné veličiny, zobrazené na stupnici.
Pro zhotovení nomogramu použijeme milimetrového papíru, nalepeného na tuhé lepence, na kterém jsou již oba soubory přímek (P1) a (P2) zobrazeny grafickým intervalem 1 mm (milimetrová síť).
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Nejvýhodnější
formát
nomogramu
je, A4
- 210X297 mm (formát zápisníku měřených
úhlů a vzdáleností). Volíme pak pro stupnici délek D, která je vyznačena na ose x, modul ql = 1,0
mm a pro stupnici redukčních oprav L1 D, která je
vyznačena na ose y, modul q2 = 100,0 mm.
Pro sna.dnou orientaci jsou vyznačeny stupnice
tak, že silné čáry milimetrového papíru (po 5 cm)
udávají každý padesátý metr délky D a každý padesátý centimetr redukční opravy L1 D
Svazek přímek (Ps) nahrazuje otočné, průhledné
pravítko s ryskou, která prochází počátkem souřadnicové soustavy. Stupnici pro tento svazek vypočítáme na přímce rovnoběžné s osou y ve vzdálenosti

Stupnice pro D z rovnice (p/) == (Pl)
nomogramu zobrazena modulem qr Pro
stupnice H z rovnice (P2') volíme modul
mm a stupnici vyznačíme vedle stupnice
Stupnici pro tg < vypočteme na přímce

je již na
zobrazení
qs = 10,0
pro L1 D.

x=170mm
stejným způsobem, jako stupnici
dosazením do rovnice

pro (1-

cos <),

qs
10
Y = . tg <= . 170 mm . tg <
ql
1
(Na př. pro <= 10,00 je y = 1700 mm . 0,15838 =
= 269,2 mm).
Pro < > 10,50 vypočteme stupnici na přímce
y=280mm

Dosazením do rovnice (Pa)

dostáváme rovnici

100
y ~~ -1- .160 mm. (1= 1600 mm. (1-

z rovnice (Ps'),

cos<) =

do níž tuto hodnotu dosadíme. Je

ql
y
1
280mm
x=-·-.-=-·---qs tg < 10
tg <

cos <),

kde y značí vzdálenost dílku stupnice
pro zvolené < od osy x.
NB př. pro <= 5,00 je hodnota
y = 16000 mm. 0,003083=

28 mm

(1-

cos <)

(Na př. pro <= 15,00 je x = 0,24008 = 116,6 mm.)

Y

49,3 mm

vzdáleností dílku označeného 5,00 od osy x, Jlmz
prochází přímka (Ps) pro výškový úhel <= 5,00.
Při vyšších hodnotách < by stupnice překročila
rámec papíru. Je výhodné, pro < > 11,80 voliti stupnici na přímce rovnoběžné s osou x ve vzdálenosti

H
m

25

"d
"
ti

'2
~

AO
=

w

'"

((·(050(.)

I

1
I

/;

vypočteme ze vztahu

20

200

!jj

ql
y
x=-·----q2 (1- cos <)
odvozeného z rovnice (Ps), dosadíme-li
notu 270 mm.
Na př. pro <~ 15,00 je hodnota
_._1_.
x -, 100

/~
//1
j,

Pro určení výškového rozdílu stanoviska
měřeného bodu B je třeba řešiti rovnici

=H

+ v -ZJ

'f
'f

!h. . x
%

. tg

<

=O

\0

/ií

100

j,fI

/ií

A a za(4)

:Řešení této rovníce můžeme provésti v tomtéž
nomogramu, provedeme-li podobné odloučení proměnných zavedením parametrů x a y a zavedeme-li
příslušné moduly:
x =q1D

I

W

$

!II 1/

50

i;;

[

hfr

ero

'/

/

l/P'

!II
i

/
/'0

V
/1

P:I

/

I

5

I,

kde H je výška latě nad horizontem stroje, v výška
stroje a Z výška latě.
Výška zacílené latě nad horizontem stroje je dána
vztahem
H=D.tge•
(5)

y =qsH

W

/

~

/II

Tím způsobem je vhodné vypočítati a zobraziti
funkční stupnici pro < od 00 do 200 po 0,10.

Y-

150

270 mm -977
0,0276 ,mm.

VAB

I

za y hod15

/} t

I
I
I
I

I
I

>

'/;0

/;,

250

y=270mm.
Tuto stupnici

r
r ,

~

l,t

P./

1

1/
/

W
H 15,8 '"

1/

4

-12.

~
s

~
~

.

I

Na obraze je vyznačeno konkrétní řešení I;ovníce
(3) a (4) pro <=10,00 a D=100m.
Pravítko nastavíme ryskou na výškový úhel 10,00 prvé stupnice (přímka Ps)' Jejím průsečíkem P s přímkou
D = 100 (přímkou P1) prochází přímka P2' jejíž
vzdálenost od osy x je L1 D = 123 cm. Pak nastavíme pravítko ryskou na 10,00 druhé stupnice a

1951/115

Zeměměřictví
roč. 1/39 (1951)

stejným způsobem urclme vzdálenost průsečíku P'
od osy x; jest H = 15,84 m.
Autor provedl za účelem zjištění hospodárnosti
výpočet redukčních oprav pro 100 směrů všemi popsanými způsoby. Časy, které potřeboval pro redukci, jsou v tomto poměru:
Počítací stroj : log. pro s tabulkami r'm : »Aristo« :
: nomogram = 11 : 9 : 7 : 4.
Při větších úhlech E; a delších stranách stačí najíti redukci pro poloviční délku a násobiti ji dvěma.
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Průsečík přímek (Pl) a (Pa) resp. (Pl') a (Pa')
najdeme na rysce pravítka interpolací, označíme jej
pikýrkou a pak snadno odečteme vzdálenost od
osy x.
Přesnost odečítání redukčních oprava
výškových rozdílů na navrženém nomogramu je pro běžnou zeměměřickou praxi dostačující.

Prof. Dr Frant. F í a 1a: Úvod do nomografie. Prof. Ing. Dr Josef R y š a v ý: Praktická geometrie.

Příspěvek k studiu terestrické refrakce
Ing. Dr Ladislav J. lJukeš.
Výsledky současného oboustranného měření zenitových vzdáleností
hajících těsně nad terénem. Náměty k dalšímw studiu refrakce.

Při zkušebním měření methodou paralaktické polygonometrie prof. Danilova byly výšky polygonových
bodů určovány trigonometricky
oboustranným a'
současným měřením zenitových vzdáleností. Na obou
koncích polygonové strany byly měřeny zenitové vzdálenosti ve třech skupinách přístrojem Wild T3. Střední
chyba aritmetického průměru zenitových vzdáleností
měřených na jednom bodě nepŽlekroČila hodnotu
± 1,5" a ve většině případů hyla menší nežli ,± 1,0".
Nejčastěji bylo cíleno na malé, bílé, kruhové terče
v černém poli, přilepené na poklopy objektivů, takže.
byly určeny zenitové vzdálenosti spojnic objektivů.
Optická osa cílového dalekohledu ležela ve vodorovné
rovině.
V připojené tabulce L je v prvním sloupci uvedeno
pořadové číslo polygonální strany; ve druhém a třetím
sloupci jsou výškové rozdíly H/ a H/ obou konců
spojnice objektiv-objektiv
počítané podle vzorců
Hr' = d cotg Zl

+

H/=dcotgz2+

(S2 -

než 1 km a probí-

u záměr kratších

kontrolovaná přibližným vzorcem

!!.- ,

=

<p"

30
kde r = 6 380 km. Sedmý sloupec obsahuje hodnoty
refrakčních koeficientů se středními chybami, počítané ze vztahu
212
k= -± -1 (mZl)2 + (mZ2)2 ,
'P
<p

V

přičemž 2 12 = 180 + <p - Zl - Z2'
V tabulce II. jsou sestaveny řezy terénem ve směru
polygonových stran. Délky jsou v měřítku 1 : 25 000
a výšky 1 : 1 000. Číslování polygonových stran sou:

"'.

z{·,

01)

(Sl-02)'

,Fr /

kde d je délka polygonové strany a s) 0, jsou výšky
stroje a cíle na bodech P1 a P2, Bylo-li měřeno s objektivu na objektiv, členy v závorkách vypadnou.
Ve čtvrtém sloupci je tentýž výškový rozdíl H, vypočtený na základě oboustranného měrení zenitových
vzdáleností, ze vzorce
H

=d

/1 )"
/

__/~~',H
j

IR
/'

sin ~ (Z2:- Zl)
cos ~

(Z2-Zl

I

+ 'P)

I
I

/

V případě, že zenitové vzdálenosti se neměřily s objektivu na objektiv, byly na tento případ převedeny
opravným ~lenem
v
x" = 12" -,
d
kde v je svislá vzdálenost mezi vrcholem měřené ze·
nitové vzdálenosti a bodem, na který bylo cíleno. V pátém sloupci je hodnota
d

'P"

=

e" -.r

V šestém sloupci je uvedena hodnota
d

'P"

= 12" -,

r
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1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

35
36
37
38
39
40
41
42
43

Č.

8

2

I

-11,26

5,17
- 0,19

+

-

7,07
3,97
- 1,42
+ 9,29
- 5,66
+ 12,68
- 1,62
1,71
+ 10,98
+ 1,44
+ 2,84
+ 9,57
+ 0,24
- 5,61
- 0,22
+ 4,78
+ 2,03
+ 0,85
+ 9,21
+ 31,37
-32,36
+ 7,71
+ 6,52
-28,47
+ 6,47
-10,13
+ 6,19
~ 5,87
+ 8,65
-27,67
- 3,79
- 7,92
- 1,80
+ 15,21
-18,15
+ 0,61
+ 3,43
- 4,96
+ 0,31
+ 15,89

+

I

3
+ 11,06
+ 4,97
- 0,19
+ 7,08
+ 3,77
+ 1,31
-- 9,30
+ 5,59
-12,90
+ 1,42
- 1,64
-11,10
- 1,53
- 2,93
- 9,58
- 0,42
+ 5,57
+ 0,23
- 4,89
- 2,03
- 0,95
- 9,39
-31,54
+ 32,14
- 7,82
- 6,59
+ 28,47
- 6,48
+ 10,07
- ~,17
+ 5.66
- 8,86
+ 27,50
+ 3,80
+ 7,76
+ 1,64
-15,32
+ 1,13,15
- 0,82
- 3,48
+ 4,83
- 0,33
-15,91

I

I

4

5

11,16
5,07
0,19
7,08
3,87
1,36
9,30
5,63
12,79
1,52
1,68
11,05
1,48
2,88
9,57
0,33
5,59
0,23
4,84
2,03
0,90
9,30
31,46
32,25
7,77
6,55
28,47
6,47
10,10
6,18
5,77
8,75
27,58
3,79
7,84
1,72
15,26
18,15
0,71
3,46
4,89
0,32
15,90

24,7
34,6
21,9
27,5
36,4
23,7
21,9
35,9
40,5
38,6
10,7
27,9
15,6
25,3
24,0
3Q,4
29,7
12,1
23,1
4,8
14,3
32,0
34,0
38,0
28,6
32,2
23,0
22,2
30,1
15,9
31,4
35,6
32,8
17,2
33,9
32,7
31,6
28,9
36,0
9,7
20,5
12,9
31,.0

hlasí S číslováním v tabulce I. Bylo-li měření zenitových vzdáleností na obou koncích polygonové strany
provedeno současně, t. j. maximálně v rozpětí 10-15
minut, je připojen' u profiIu časový údaj a teplota,
Měření S objektivu na objektiv je vyznačeno jedinou
spojnicí. Refrakční koeficient z těchto měření vypočtený má největší váhu. Menší váhu nutno přičíst
hodnotám koeficientu, vypočtenému sice ze současného a oboustranného měření zenitových vzdáleností,
ale nikoli s objektivu na objektiv, takže naměřené
vzdálenosti bylo třeba redukovat pomocí opravy x.
Jestliže se z takto opravených zenitových vzdáleností
počítá refrakční koeficient, dopouštíme se určité nepřesnosti v tom smyslu, že k přímo měřené zenitové
vzdálenosti, ovlivněné refrakcí, přičítáme theoTeticky
správný výškový úhel x, u něhož je neznám podíl
vlivu refrakce na něj připadající. ProfiIy bez časových
a teplotních údajů označují případy, u nichž mezi mě_
řením zenitových vzdáleností na obou koncích polygonové strany uplynulo víc času než jedna hodina
anebo byly měřeny v různých dnech v nestejnou
dobu. Pro úplnost byl i v těchto případech vypočten

I

6
-32,7
- 1,8
+ 20,3
30,2
- 0,5
- 8,0
+ 18,3
+ 24,6
3,6
+ 3,1
+ 51,1
+ 0,4
~21,1
0,4
+ 20,0
-10,4
+ 22,4
+17,5
-10,5
+ 13,3
'-32,6
- 6,3
+ 0,9
- 1,3
+ 3,1
+ 17,3
+ 22,6
+ 20,7
+ 17,2
+23,2
-14,7
- 3,2
- 0,1
+ 23,4
- 0,1
- 0,8
+ 9,4
+ 28,0
- 2,6
-23,3
-23,3
+ 1,5
+ 30,9

+

+

+

7

I

-1,32 ± 0,04
-0,05 ± 0,04
+ 0,93 ± 0,05
+ 1,10 ± 0,05
-0,01 ± 0,03
-0,34 ± 0,05
+ 0,84 ± 0,05
+ 0,69 ± 0,03
+ 0,09 ± 0,02
+ 0,08 ± 0,03
+ 4,78 ± 0,10
+ 0,01 ± 0,02
-1,35 ± 0,12
+ 0,02 ± 0,03
+ 0,83 ± 0,03
-0,34 ± 0,05
+ 0,75 ± 0,02
+ 1,45 ± 0,04
-0,45 ± 0,03
+ 2,77 ± 0,16
-2,28 ± 0,02
-0,20 ± 0,03
+ 0,03 ± 0,01
-0,03 ± 0,01
+ 0,11 ± 0,02
+ 0,54 ± 0,03
+ 0,98 ± 0,02
+ 0,93 ± 0,06
+ 0,57 ± 0,03
+ 1,46 ± 0,05
-0,47 ± 0,04
-0,09 ± 0,01
0,00 ± 0,02
+ 1,36 ± 0,03
0,00 ± 0,02
-0,02 ± 0,04
+ 0,30 ± 0,03
+ 0,97 ± 0,07
-0,07 ± 0,04
-2,40 ± 0,06
-1,14 ± 0,04
+ 0,12 ± 0,03
0,93 ± 0,04

+

refrakční koeficient, který má pochopitelně jen p0četní hodnotu bez vztahu ke skutečnosti.
Jednoduchá souvislost mezi polohou záměrné přímky k terénu a velikostí k nebyla nalezena.
Z tabulky I. je patrno, že měřením a výpočtem získané hodnoty refrakčního koeficientu se hrubě liší od
běžně užívané Gaussovy hodnoty 0,13.Je nutno ovšem
uvážit, že jde o měření prováděné se stativu a se
záměrami probíhajícími těsně nad terénem. Zajímavé
je zejména zjištění záporného refrakčního koeficientu.
Zanedbáme-li hodnoty refrakčního koeficientu, určeného ze stran příliš krátkých, lze říci, že jeho hodnota
při záměrách nad terénem kolísá v mezích - 1,50 až
+ 1,50 Avšak ani tento značný rozptyl nezpůsobuje
větší nesouhlas mezi hodnotami výšek, určených z měření tam a zpět (tab. I. sloupec 2. a 3.), než jsme
zvyklí očekávat v síti 4. a 5. řádu.
Pokud se týče záporné hodnoty refrakčního koeficientu, je dostatečně známo, že i mezi 28 hodnotami
určenými Gaussem bylo několik záporných a všechny
ležely v mezích - 0,114 až + 0,208. Průběh světelných paprsků pro k :> 0, k = O a k
O ukazuje
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Č.

8

obr. 1, který je současně východiskem pro odvozeni
všech uvedených rovnic.
Současné a oboustranné měřeni zenitových vzdáleností poskytuje toliko středni refrakčni koeficient
obou stanovisek
k

-'- k,

+ k2

_

-

2

-

1-

Z2 -

z, -1800
<p

Proto, kdybychom v krátkém čase provedli paprskovité, oboustranné a současné měření zenitových vzdáleností na cíle uspořádané ve vertikálním smyslu
(obr. 2), jejichž převýšení je určeno přesnou ni'VeIacl,
dospěli bychom výpočtem naměřených hodnot k refrakčním koeficientům pro obě stanoviska, které by
více méně plynule vyplňovaly výše uvedený interval.

Výškový rozdíl z oboustranného měřeni zenitových
vzdálenosti je možno vypočitat jen tehdy, učinime-li
docela libovolný, pochybný a ničim neodůvodněný
předpoklad o rovnosti refrakěních úhlů na obou stanoviskách. Tím se ovšem dopouštíme jistého idealismu
v tom smyslu, že z 'nedostatku zkušenosti nutíme světelnýpaprsek,
aby probíhal po části kružnicového
oblouku. I když se nám zatím tento průběh hodí a
vede k uspokojivým výsledkům, přece jen není možné vzdát se snahy po zvládnuti refrakce. Znalost
úhlů !\ a e2 by dovolila určit
<P

=

Zl

+ Z2 + el + e2 -180

a kontrolovat rozdíl astronomických šířek a délek.
Výsledek celého měření, které nebylo provedeno jen
jako pokus, lze shrnout v následující závěr a doporučení pro výzkum:
Terestrická refrakce je funkcí úhlu, který svírá světelný paprsek se vzduchovými vrstvami různé hustoty, o nichž předpokládáme, že více či méně sledují fysikální povrch zemský. Je-li uspořádání kulových
vrstev v krátkém časovém rozmezí konstantní, bude
hodnota refrakčního koeficientu funkcí zenitové vzdálenosti

Relativní změny refrakce během dne u záměr probíhajících nízko nad terénem by se daly sledovat nivelačním strojem postaveným na betonovém pilíři a zaměřeném na lať, svisle postavenou na betonovém
kvádru.
(Tabulka II. a obrázky 1. a 2. Ing. Svrčinová.)

Pramen'/J:
R y š a v ý: Praktická geometrie, Praha
V y k u t i 1: Studie o trigonometrickém

šek, Praha 1949.
J o r d a n - E g ge r t : Randbuch
der
kunde II. B., I. RB., Stuttgart 1933.

1941.
měření výVerme!l6ung&-

Příprava všeobecné revise pozemkového katastru
Námět
úpravách.

na doplnění pozemkového katastru
Nové úkoly pozemkového katastru

podle skutečného stavu po provedených
v územním plánování a výstavbě obcí.

Politickými změnami, které nastaly v naší republice tím, že Ceši a Slováci nastoupili cestu k zavedeni socialistického společenského řádu, změnily
se od základu samozřejmě i hospodářské poměry
v našem státě a s nimi pochopitelně také poslání
zeměměřické služby. Tato služba se soustředila postupem času skoro úplně v pozemkovém katastru,
který obsluhoval bud' přimo prostřednictvím
katastrálních měřických úřadů - nebo nepřímo cestou úředně oprávněných zeměměřických kanceláři - skoro všechny konsumenty, ať byli ze sektoru veřejného nebo soukromého.
Kdybychom chtěli co nejkratčeji vyjádřiti poslání zeměměřické služby, řekli bychom prostě, že
hlavním jejím účelem a tím také hlavním účelem
pozemkového katastru je výroba .a udržování podrobných map a měřického písemného díla, jež je
doplňuje.
,
Katastrální zákon z roku 1927 popsal pro panující tehdy společenský řád tento účel podrobněji a
ustanovil, že pozemkový katastr má sloužiti pro
tyto účely:
'

pozemkových

1. k tomu, aby byl získán podklad provyměřování veřejných daní a dávek s držbou pozemků spojených,
2. k zakládání, obnovování nebo doplňováni veřejných knih a jejich map,
3. k zajištění držby,
4. pro převod nemovítostí,
5. pro reální úvěr.
Při tom měl býti pozemkový katastr
veden tak, aby zároveň byl

zakládán a

1. pomůckou pro práce kartografické,
2. výškopisné,
3. pro technická podnikání,
4. pro účely statistické,
5. hospodářské,
6. pro vědecká badání',
7. pro ochranu památek nebo
8. pro jiné účely státní správy a občanského života.
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Dříve než si uvědomíme, co z těchto úkolů zůstává i nadále v platnosti, nebo co. se mění a co
případně odpadne docela, řekněme si hned zpočátku, že za socialistického řádu bude třeba, aby se
také v zeměměřické službě stavěl veřejný zájem
přede vším ostatním a aby také pozemkový katastr - stejně jako je tomu při územním plánování - bral zřetel na všechny složky hospodářství.
A nyní zpět k těm úkolům pozemkového katastru!
Některé z nich, hlavně ty, které souvisely s vyměřováním daní a dávek, buď docela odpadnou nebo
se důkladně změnily a dále se mění. Hlavní účel
pozemkového katastru, spočívající v zakládání a
doplňování veřejných map, však nejenom se nestal
zbytečným, nýbrž naopak roste a nabývá stále většího významu prohlubováním plánovaného hospodářství, které potřebuje grafické pomůcky a podrobné a spolehlivé údaje o pozemcích a územních
celcích. územní plánování a výstavba obcí počítá,
jak dále uvedu, s dosavadními i novými podrobnými
mapami, jakými jsou mapy katastrální.
Jiné z bývalých úkolů pozemkového katastru,
jako na př. součinnost při zajišťování pozemkové
držby, při převodu nemovitostí v reálním úvěru,
dostanou postupem času pravděpodobně docela
jiné formy, jež by odpovídaly vyšším formám kolektivní zemědělské výroby na velikých lánech,
vzniklých sloučením pozemků, a potřebám při pořizování velkovýrobních osevních plánů. Ostatní
úkoly pozemkového katastru, zejména součinnost
při výrobě map malých měřítek (na př. vojenských,
turistických a jiných), jakož i součinnost při obstarávání a vyznačování výškových údajů, dále
obstarávání statistiky o pozemcích a pozemkových
celcích, součinnost při vědeckých badáních a při
ochraně památek, zůstávají zřejmě i pro budoucnost v platnosti. Bude třeba je místy jenom více
usměrniti, aby se náležitě zapojily do směru, který
vede k socialistickému řádu. A poněvadž tento řád
se opírá především o techniku, již potřebuje ke
konstrukci velkorysých hospodářských plánů, je na
bíledni, že potřeba katastru pro veřejné účely a pro
účely znárodněné, po případě zespolečenštěné výroby, bude postupem času spíše stoupat, než by
klesala. Můžeme to denně sledovat na stoupajícím
zájmu, který katastrálním
mapám a písemnému
operátu věnují obce, okresy i kraje, dále zemědělské, lesní, vodohospodářské, silniční, stavební a
jiné správy, JZD, znárodněný průmysl, dopraya
i distribuce a řada jiných zájemců. K tomu přistupuje poptávka po mapách menších měřítek, jíž
velmi prospěje vydání Státní mapy 1 : 5000 - odvozené, která pravděpodobně hodně odlehčí mapě
katastrální.
Jen tak mimochodem se zmiňme o tom, žE; katastrální mapa takového odlehčení naléhavě potřebuje, a to zejména tam, kde dosud nedošlo k jejímu
obnovení aspoií novou reprodukcí. Mnohé listy map
byly reprodukovány již asi před 60 až 70 lety. Ty
jsou jednak silně poškozeny používáním (pošpiněny, zmačkány, potrhány), jednak se staly nezřetelnými četnými zákresy, zejména v katastrálních
územích, která několikrát změnila státní přísluš-

8

nost. Z těchto důvodů by potřebovaly buď obnovení
nebo aspoň opravy, dokud nebude pozdě.
V celku vzato vidíme, že zaváděním socialistického řádu potřeba pozemkového katastru pro veřejné hospodářství neklesla (ačkoli byly doby, kdy
se o ní již pochybovalo), že se naopak stupňuje,
přizpůsobuje poměrům a podržuje i nadále tendenci
stoupající. Musíme tedy s pozemkovým katastrem
počítati i pro budoucnost.
Když si uvědomíme tuto skutečnost a zamyslíme
se současně nad vývojem za posledních 15 let této
stoleté instituce, neubráníme se některým otázkám,
které se při tom s neúprosnou dotěrností vtírají a
které si jistě již asi dávno položili ti ze zeměměřických odborníků, kteří zodpovídají za pohotovost
veřejné ze:m:ěměřické služby. Snad by bylo účelné
si o takových otázkách podiskutovati. Některé z takových otázek by zněly asi takto:
Jak dlouho bude ještě pozemkový katastr v dnešním svém stavu s to, aby ze sebe jenom vydával,
aniž by se mohl nadíti, že i jemu bude v pravý čas
a v dostatečné míře dáno to, co potřebuje k pohotové službě veřejným zájmům?
Místo odpovědi na tuto otázku stačí snad připomenouti si tato fakta:
1. Mezi oběma světovými válkami musela býti
hlavní péče věnována založení nebo obnovení pozemkového katastru na Slovensku, které do té doby
nemělo, až na malé výjimky, pozemkového katastru,
jenž by býval veden tak, jak tomu bylo v českých
zemích. Této unifikace se zúčastnila valná část sil,
které státní správa měla pro katastrální účely k disposici. Katastr v českých zemích byl - pokud šlo
o vedení v souhlase se skutečností - sice v dobrém
stavu, ale k obnovování map novým měřením, jehož
by si vyžádalo moderní technické podnikání, nebylo sil a prostředků.
2. Těsně před druhou světovou válkou bylo vedení pozemkového katastru přizpůsobeno potřebám
národní obrany a nebylo tedy všude stejnoměrné.
3. Za války vedení postupně ustávalo, až se zastavilo skoro úplně. Zejména občasné přehlídky (periodické revise), které jsou důležitým faktorem při
vyhledávání nastalých, ale neohlášených změn, se
nekonaly buď vůbec nebo se vykonávaly jen formálně bez potřebné důkladnosti. Lép~ na tom bylo
z~ války obnovování pozemkového katastru novým
měřením. V tom směru bylo za spolupráce obcí
dosaženo pozoruhodných výsledků. Byla na př.
nově zaměřena celá Praha a řada obcí, jakož i celých skupin obcí v Čechách i v zemi Moravskoslezské. Tato země byla co do obnovování katastru na
tom. lépe, neboť Morava dostávala nové katastrální
mapy také z komasačního řízení.
4. Období po skončení druhé války je pro pozemkový katastr obdobím maximálního vypětí za celou
dobu trvání této staleté instituce. Je štěstím pro
naše nové poměry, že máme takový katastrální
operát, mapový i písemný, který umožňuje provedení tak významných řízení s pozemky, jakým je
osídlení pohraničí a současně několikeré pozemkové
reformy, dále budování zemědělské velkovýroby
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združstevňováním půdy, rozšiřováním státních statslužbu jinde, než na dosavadním jejím pracovišti
a nemohl ji ani dosud ještě plně navrátiti původků a jiné půdní operace.
nímu jejímu určení. Zdá se však, že k tomu bude
5. Těmito operacemi dochází k tak dalekosáhlým
změnám v hranicích pozemků, ze katastr je mnoh- muset v dohledné době dojít, má-li být s katastrem
počítáno pro úkoly vpředu označené. Především
dy ani nestačí registrovati s dostatečnou rychlostí
bude
třeba, aby byla porovnána mapová kresba se
a není tedy divu, že mapy zůstávají někde pozadu
za skutečností. Vývoj úpravy hranic pozemků není stavem v přírodě a stanoven stupeň jejího souhlasu. Při tom by se pořídil pro každou obec soupis
sice dosud ukončen, ale důležitým je, že známe tennastalých
změn (nesouhlasu) a určil způsob, který
denci tohoto vývoje. Katastrální mapy sice pokulby vedl k účelné nápravě. Zároveň by se normami
hávají snad za skutečností, ale neztratily svoji
cenu docela. Ani v tom případě, kdyby na nich ne- vyjádřil čas, jehož, bude pravděpodobně zapotřebí
k nápravě katastru dotyčné obce. O další etapě,
zůstalo v platnosti nic jiného než kresba místních
tratí a jiných zastavěných ploch, dále kresba komu- o skutečném odstraňování nesrovnalostí zde nebudu
pojednávati. Poznamenávám jenom, že reambuláce
nikací, vod a lesů, nestaly by se tyto mapy tak
map na Slovensku byla prováděna s výkonností
málo hodnotnými, že by se nevyplatilo, aby byly
nad 10 bodů (počet parcel + počet ha = počet
doplněny a uvedeny do pohotovosti pro veřejnou
bodů) a nové měření vykazovalo výkonnost 5 bodů
službu. Položme si nyní po tomto výtažku z kroniky
na sílu a den.
pozemkového katastru další otázku, která navazuje
Vykonání prvního úkolu, t. j. zjištění v čem
na otázku první:
kresba
mapy nesouhlasí se skutečností, a k podání
Co tedy pc;>třebujekatastrální mapa (a s ní celý
pozemkový katastr), aby znovu nabyla takové po- návrhu, jak nesoulad odstraniti, spolu s odhadem
hotovosti? Tady se budou odpovědi již asi hodně normovaných pracovních jednotek, mělo by ten význam, že by se dosti rychle sesbírala potřebná
různit! Toho jsem si vědom. Vím, že budou různé
data o stavu pozemkového katastru v jednotlivých
názory o vhodnosti chvíle i o vhodnosti method.
obcích, zjistila naléhavost úkolu, odhadl čas a mohlo
Ale to je právě to, o čem by mohlo býti k vytříbení
názorů diskutováno mezi lidmi, kteří mají k věci býti uvažováno o vhodném způsobu realisace nánějaký vztah, podložený zkušenostmi. Myslím, že pravy. Při provádění by se šlo potom už na místo
po zkušenostech ze Slovenska z doby mezi oběma předem známé s určitou domácí přípravou. Myslím,
že by kus této práce docela rádi vykonali ti ze zeválkami bylo by možno na tuto otázku odpovědět
měměřických inženýrů na odpočinku, kteří by se
asi takto:
Pozemkový katastr potřebuje, aby do té doby, k takové práci cítili fysicky schopni a dobrovolně
než bude moci být obnoven novým měřením nebo by se k ní přihlásili. Kdyby jim byla ponechána
snad nahrazen něčím vhodnějším, byl aspoň velko- určitá volnost ve volbě času a způsobu cestování,
přihlásilo by se jich jistě dosti.
ryse doplněn, a to tak, aby v rámci dosavadních
Ke zjišťování stavu katastrálních map a ke srovmap souhlasil v potřebné míře se skutečným trvanávání
jejich zákresů se skutečným stavem v přílým stavem v přírodě a byl spolehlivým geometricrodě bude nutno přistoupit brzy. Zejména bude
kým zobrazením, soupisem a popisem veškerých
třeba věnovat pozornost těm hranicím parcel a
pozemků v Československé republice. Potřebuje
znakům,
jež mají býti pro veřejné účely a účely
tedy toho, čemu se v zeměměřické terminologii říká
znárodněného průmyslu, jakož i združstevněného
r e a m b u I a c e.
zemědělství v mapě, zachovány nebo nově vyznaNejnovější doklad o tom, že naše plánované hos, čeny. Jinak by si ,musel potřebné údaje shánět nebo
podářství bude potřebovati podrobný pozemkový
ověřovat každý zájemce (úřad) sám, což by bylo
katastr,
najdeme v ustanovení zákona ze dne
nejednotné, neúsporné a zbytečné, když přece je
19. XII. 1949 č. 280 Sb. o územním plánování a výzde již odedávna zřízena instituce, která pro takové
stavbě obcí a v prováděcích předpisech k němu;
účely byla dotována odborným personálem a vybavládní nařízení ze dne 16. V. 1950 č. 51 o územním
vena výzbrojí. Tato instituce by prosperovala
plánování obcí, potom z 11. VII. 1950 č. 93 o výpravděpodobně nejlépe. kdyby patřila všem oborům
stavbě obcí a j. Většinu údajú, které budou potřebveřejné správy společně, ale žádné z nich zvlášť.
né k sestavování, udržování a realisaci územních,
Pak by se mohlo produkovati - posuzováno s hlejakož i zastavovacích plánů obcí, by měl obsahodiska celostátního (na př. ve stavebnictví, zeměvati právě správně vedený pohotový pozemkový
dělství, lesnictví, vodohospodářství, dopravnictví
katastr. Podle plánů má býti totiž připravena přei jinde) -. více, lépe a levněji, protože by odpadly
stavba vesnic a provedeny nutné změny ve strukmnohé přípravné práce, jež se zbytečně opakují,
tuře městských osídlení, podle nichž má býti zanebo jejichž výsledky nezůstanou zachovány a jež
jištěna plánovitost v rozvoji obcí tím, že výstavba,
by mohla dodávati z jednotného pramene soustřenových objektů se soustředí na místlJ, nejvhodnější
děná zeměměřická služba.l(·)
pro daný účel a bude zabezpečeno účelné využití
pozemků ve shodě s veřejnými potřebami.
"') Poznámka redakce: Zeměměřická veřejnost se již
Uvědomme si nyní, že jsou obce, v nichž katasdelší dobu obírá otázkou, do jaké míry bude dosavadni
trální mapy budou s to splniti tyto úkoly, neboť pozemkový katastr upotřebitelný v příštích letech, po
případě jakým způsobem lze ho přizpusobit novým pov nich jsou nastalé změny vyznačeny. Jsou však
třebám a úkolum. Redakce vítá proto každý příspěvek
jiné obce, kde katastrální mapy tak úplné nejsou,
k tomuto thematu a doufá, že každý zaslaný námět vyprotože vývoj veřejných věcí potřeboval měřickou
volá živý ohlas mezi čtenáři.
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Zem ěm ěři ctví
roě. 1/39 (1951) ě. 8

Zlepšovací návrhy, problémy a stanoviska
526.89 (437) 1 : 5000

Zjednodušenie zákresu paťstometrovej jednotnej
siete do katastrálnych máp pri tvoreni Štátnej
mapy 1 : 5 000 - odvodenej.
Pri tvorení Státnej mapy 1 : 5 000 - odvodenej
z jestvujúcich katastrálnych máp, je potrebné vliv
~~ážky, ktorú tieto mapy vo všeobecnosti vykazujú,
ucelne a rovnomerne rozložiť na celý mapový list.
Mapová plocha sa rozdelí na paťstometrové štvorce
jednotnej siete, ktoré sa potom porovnávajú so
štvorcovou sieťou zakreslenou na snlmkovom papieri. Vzájomné diferencie sa odstraňujú postupným
posunovaním snímkového papiera, čím sa vliv srážky rozloží rovnomerne na celý mapový list. V priestoroch, ktoré majú mapy vyhotovené v bývalých
rakousko-uhorských zobrazovacích sústavách, vyžaduje rozdelenie mapového listu na príslušné štvorce
jednotnej siete okrem transformácie súradníc rohov
ešte d'alší 'výpočet priesečíkov paťstometrovej siete
so sekčnou čiarou, pričom treba uvažovať i mapovú
srážku. Smernice vydané ministerstvom stavebného
priemyslu č. 6900/50 - V/5 uvádzajú exaktný výpočet jednotlivých priesečíkov paťstometrovej jednotnej siete so sekčnou čiarou na základe úmernosti
úsečiek vymedzených na svazku lúčov rovnobežkami, pričom do výpočtu zavádza sa skutočná (odsunutá) dlžka mapového rámca. Zásada tedy jednoduchá, známa z elementárnej geometrie, využitá
praktickY pri grafickom delení úsečiek, i prI interpolácii vrstevníc. Na tomto základe, v snahe zjednodušiť pracovný postup a zvýšiť tak produktivitu
práce, postavil s. Ing. Blunár, zamestnanec SLOVZAKIJ, svoj zlepšovací námet, ktorý znamená zmechanizovaniezakresfovania
paťstometrovej siete
účelným použitím bežného vynášacieho pravítka a
60° trojuholníka.
Vynášacímpravítkom (merítko 1: 2880) nahradzuje zlepšovatef pomocnú priamku-nositeYku príslušných deliacich pomerov, pričom sústavu rovnobežiek
predstavuje prepona 60o-ového vynášacieho trojuholníka. Uhol E, ktorý sviera vynášacie pravítko

so sekčnou čiarou je závislý na týchto zvolených
hodnotách a je pre každý prípad približne rovnaký.
Odchyfky sú malé a sú spOsobené roznosťou srážky.
Správnu polohu pravítka dostaneme tedy nepriamo,
skusmým nastavením rozdielu súradníc rohov .katastrálnej mapy v jednotnej sieti (1 : 2880) tak, že
jeho šikmým priemetom je sekčná čiara. Rýchlosť
a presnosť tohoto stotožnenia je závislá na zručnosti a praxi pracovníka. V d'alšom sa nastavuje
nonius na príslušné 500 metrové hodnoty a podfa
prepony vynášacieho trojuholníčka sa vyznačia na
prislušný -rámec priesečíky jednotnej siete .. NázornÝ obrázok jasne ukazuje celkový pracovný postup.
Ak sa dívame na tento námet z hYadiska produktivity práce, znamená zvýšenie výkonu zákresu paťstometrovej siete o 100 až 150% proti počtárskemu
sposobu uvedenému v smerniciach ministerstva stavebného priemyslu, pričom hodnota takto získaného
zákresu nevybočuje z rámca vyžadovanej grafickej
presnosti a je úplne rovnocenná s hodnotou zákresu
prevedeného na základe hodnot získaných počtársky.
Ing. V. Kušnír
Poznámka redakce: Ministerstvu stavebního průmyslu
bylo jistě známo jíž při sestavování návodu č. j. 69001
50-V15. že v návodu uváděný počtářský způsob lze provádět buď počítacím strojem, logaritmickým pravítkem
g konečně. že jej lze nahradit
i způsobem grafickým.
Ponechalo však vzhledem k rozdílné zručnos,ti jednotlivých zaměstnanců v ovládání uvedených tří způsobů
volnost v užitém způsobu zákresu jednotné pětistymetrově čtvercové sítě do katastrálních map původních rakousko-uherských zobrazovacích soustav.
Tentýž způsob navrhl Ing. Dr Zůbek (KNV XI/5
v Brně), který předlo,žíl úřední cestou miniSlterstvu stavebního průmyslu v téže věci zlepšovací námět.
Je na zaměstnancích provádějících tyto zákresy. aby
se vyjádřili, který ze způsobů jim vyhovuje a aby seznámili ostatní i s drobnými zlepš'eIIlími,které pomáhají
k dosažení vyššího výkonu.
Podle názoru ministe.rstva stavebního průmyslu nejde
v daném případě o zle.pšovací návrh a o věc novou; je
však třeba oceniti snahu autora po zrychlení praeovního
postupu a rozšíření této snahy na všechna pracoviště
odborným tiskem.
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Zeměměřictví
roč. 1/39 (1951)

Č.

8

ZeHer M., Prof. Dr
Podr~cznik fotogrametrii (Učebnice totogrametrie). 294
sb'., 238 obr., 1950 W.arBZawa,Panstwowe Wydawnictwa
Techniczne, brož., cena neudána.
Konc'em minulého roku vyšla učebnice prof. Dr Zellera též v polštině. Zdařilý překlad je společnou prací
výkonných fotogrametru. Ing. B. PiaBookiho a Ing. W.
Sztompkeho. Proti původnímu německému vydání (viz
Z. O. 1948, str. 127) je seznam odborné literatury rozšířen na 77 prací. Dále je nově připojen úplný rejstřík
všech publikací polských autoru. z oboru fortogrametrie
v celkovém počtu 24.
.
Stále rOZSáhlejší používáni fotograme,trie pro zdolávání naléhavých úkolů při přestavbě polského hospodářatvi a při plnění šestiletého plánu, v.yvolává vždy
větší zájem o tuto měříc}{,oumethodu u zeměměřického
dorostu. Můžeme proto právem pohlížet na vydání této
učebnice (vyšla v nákladu 2100 výtisků) jako na součást
soustavné péče a prozíravě plánované výchovy nových
měřických kádrů. Prohloubením theoretických znalostí
budou moci lépe využit řady švýcarských foto·grametrických strojů, kterými je v Polsku vybavena jak státní
zeměměřická služba, tak i varšavská politechnika. Pro
nás je polský překlad knihy zajímavý též tím, že je
bohatým zdrojem polských odborných fotogrametrických
výrazů a názvů.
Ing. Dr R. Petráš.
526.918=84

Bouška J.
Zemský magnetismus (Geomagnetismus). 104 ",tr.,
28 Obl'., 1949, Praha, Jednota čs. matematíků a fysiků.
edice Cesta k vědění, sv. 39; cena bróž. Kčs 44,-.
Úvodní kapitolou jest stručný výklad o permanentních magnetech, které jsou i základními součlÍi&imipřístrojů pro geomagnetická měření. Také na.še Země je
velkým magnetem a náš žívot se odehrává v jeho magnetickém poli. Studiem tohoto pole obírá se nauka
o zemském 'magnetismu, nazvaná geomagnetismus, který
je jedním z oborů geofysiky. Úkolem geomagnetického
bádání jest vyšetřiti fysíkálními methodami magnetické
pole Země jako funkci místa a času, ",tanovíti v:r;tahy
mezi ním a některými přírodními zjevy jinými (geoelektrické proudy, polární záře, činnost sluneční, kosmické záření atp.) a na tomto základu získati jeho
fysikální výklad.
Po:r;natků získaných o magnetiSmU využíval člověk
ji:1lzáhy k tomu, aby si z malého magnetu - z kompasu - udělal spolehlivého ukazovate,le orientace na
souši, na moři, ve vzduchu i pod zemí. Rostoucí nároky
na přeEmost vedly k systematickému studiu zemského
magnetického pole a k vzniku samostatné vědY, jejíž
poznatky dnes slouží lidstvu v mnohých oborech práce.
Sledování místních, časových a jiných změn v magnetickém zemském poli zvýšilo naše znalosti různých přírodních jevů v souvislosti s geomagnetismem, který ~
tak stává v rukou člověka jedním z důležitých prostředků k ovládání přírody.
Zřejmé nedostatky theorií a množství otevřených
problémů jako na př. vztah mezi vnějším polem povrchu
Země a její vnitřní magnetisací, theorie proudová a
theorie rotační, možnost vlivu deformovaného geomagnetického pole na dráhu dálkových raketových střel
a pod., činí z geomagnetismuvděčné pole· vědecké práce,
jeji:1l výsledky ovlivňují četné i příbuzné obory vědní
a maji též značný význam národohospodářský (užitá
geofy~ika).
Znalost základních jevů g·eomagnetických je užitečná
v mnohých oborech technické práce (geodesii, geologii,
hornictví atp.) a rozšiřuje obzor každého vzdělaného
člověka, který se zajímá o přírodu v nejširším slova
smyslu.
Čtenář, který by chtěl hlouběji vniknouti do této
vědy, může použíti některou z knih, citovaných v seznamu literatury.
.
Ing. Jelinek Ed.
550.38

.
Zátopek A.
Jak se studuji zemětřesení (Základy seismiky), 124 str.,
42 obr., Jednota 0..",.matematíků a fysiků, 1949, Praha,
edice Cesta k vědění, sv. 50, cena brož. Kčs 54,-.
Dávno minula doba, kdy člověk pokládal zemětřesení
za katastrofu sesílanou na zemi jako trest rozhněvaných
bohů. Přesné zaznamenáYáni a měřeni otřesů země i daleko od místa jejich vzniku se stalo základem nové
vědy - seismiky, která dnes nejen vysvětluje různé
příčiny zemětřeseni, ale nad to nám skýtá celou řadu
poznatků o stavbě a složení naší planety. Neome·zuje se
na studium pouze přirozených zemětřesení; pomáhá
také při hledání užitko'V'ých nerostů, radi jak stavět
v zemích zemětřesenimi ohrožených, llčastní se boje proti
otřesům a přif<pívá k řešení mnohých vědeckých i technických problémů jako jedna část fysiky zemského
tělesa - geofysiky.
Kníha Doc. Zátopka seznamuje čtenáře se všemi základními poznatky vědY o zemětř~ení a činí to způsohem neobyčejně jasným.
Zvláštní pozornost věnuje otázce zemětřesné energie.
Matematické výklady jsou podány srozumitelně i pro
čtenáře matematicky méně školeného. Z aplikované
seismiky bylo možné popsat principielně jen základní
methody, jež však mají i dalekosáhlý význam národohospodářský; podrobnosti by vyžadovaly ovšem spisu
mnohem objemnějšího.
Technická seismika pracuje dnes ji:1li experimentálně.
Pokusy na zmenšených mod·elech se získává bezpečná
čiselná základna pro poměry skutečné. Vývoj přináší
stále nové a nové způsoby a přístroje využití seismiky
v technické praksi, které js'Ou vlastně jen vhodně přizplisobenými seismografy, ať ji:1lse jmenují otřesoměry,
vibrografy atd. Tím se stává nauka o zemětřeseních
součástí života, třebaž·e zcela jinak, než bylo při jejím
vzniku zamýšleno'. Makroseismická pozorování vedou
též k zemětřesným mapám rozličného druhu, jež pomáhají řešit otázku \",lo:1lení
zemské kůry.
Čtenář, který by chtěl hlouběji vniknouti do nauky
o seismice, může k tomu zvoliti někte,rou z knih citovaných v seznamu literatury.
Ing. Jelínek Ed.
550.34

Mapové edice.
Československá republika v měř. 1: 1,000 000 vydaná
kulturně propagačním oddělením sekre,tariátu ÚV KSC,
70' spolupráci se Státním zeměměřickým a kartografickým listavem (SZKú) , je mapou hypsometrickou o jedenácti výškových stupních a rozměrech kresby 75,6X42,4
cm. Náplň mapy j.e značná, jak po stránce názvoslovné, tak i polohopisné. Železnice a písmo je zpracováno
v barvě černé, silnice červeně (dvoučaré značí dálnice),
vody modře, hranice fialově. Na okraji je umístěno pět
vedlejších mapek CSR, jež znázorňují: 1. Osvobození
ČSR sovětskou armádou, 2. sousední státy před II: světovou válkou, 3. sousední státy po II. světové válce,
4. hustota obyvatelstva, 5. krajské zřízení. Cena 10 Kčs.
Svaz sovětských socialistických republik' v měřítku
1 : 12,500 000 jako politická mapa zhotovena v kuželovém
vyrovnávacím zobrazení a ve vícebarevném provedení.
Obsahuje železnice a písmo v barvě černé, hranice jsou
kresleny jednak 'značkO'11
v barvě modré a jsou obtaženy
fialově, vody a hranice autonomních oblastí jsou modré.
Jednotlivé republiky sovětského svazu jsou bare,vně rozlišeny, ostatní státy mimo Sovětský svaz jsou "Yznačeny PO'UZlJ
v jedné barvě. Na okraji je šest vedlejších
mapek, které znázorňuji: 1. Ve,lkou říjnovou revoluci,
2. velkou vlaBtenckou válku, 3. Stalinský plií.n přeměny
přírody, 4. zemědělství, 5. průmysl, 6. nerostné boh'ltstvL
.
Obě mapy slouží nejen k účelům školním, ale jsou
dobře použitelné pro politické školení, dále pak širokým vrstvám obyvatelstva, toužicích po bližším poznáni SSSR a CSR. Rozsah kresby 67,8X41,0 cm.
. '
Jan Chvátal.
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Sbírka
oběžníků
pro KNV.
Jednotný postup při posuzování pracovní neschopnosti
státních zaměstnanců v případě nemoci, při přijímání
do zaměstnání a v invalidním řízení.
(Sešit č. 38/1951, poř. č. 507.)
Ministerstvo vnitra upozorňuje v oběžníku na ustanovení § 2, odst. 2 pism. a), § 7, jakož i § 59, odst. 2
zákona č. 99/1948 Sb., o národnim pojištěni, z nichž vyplývá právo okresnich nemocenských pojištoven kontrolovat státni (veřejné) zaměstnance v době nemoci
bez ohledu na to-, zdali jsou jim po do,bu onemocnění
zaručeny služebni požitky či nikoliv.
Tato kontrola se pruvádí stejně, jako u jiných pojištěnců jednak důvěrnými' lékaři, jednak orgány admini.strativní důvěrné služby (laické kontroly).
Každý zaměstnanec, který se nemůže pro- nemoc dostavit do úřadu, je povinen předložit vedení úřadu potvrzeni smluvniho lékaře pojištovny o praco'Vni neschopnosti. Okresní nemocenská pojištovna provede na podkladě hlášení smluvního lékaře o praco'Vni neschopnosti
pojíštěnce laickou kontrolu, po případě předvolá s'i pojíštěnco k revisní lékařské pro-hlídce, Této prohlíd0e,
při které se zjištuje, zda pojištěnec je schopen práce
či nikoliv, musí se podrobit každý po-jištěhe0. Nemocenské předpisy nečiní totiž ro-zdilu mezi pojištěn0em, který
pobírá nemocenské dávky, a po-jíštěncem, jemuž jsou
zaručeny služební požitky. Pro příště nedsou pro posouzení o pracovní schopnosti pojištěnce rozhodné ani prohlídky úředních lékařů.
Na lékaře po-jišto'Vny se rovněž pJ'\enáší oprávnění
rozhodovat o trvalé neschopnosti (invaliditě) pojištěnce.
Úřední lékaři mohou ro'Zhodovat o invaliditě zaměstnance jen tenkráte, jsou-li touto činnosti výslovně pověřeni příslušnou národní pojištovnou.
Okresní národní pojištovny dokonce mohou provádět
lékařské prohlídky osob nově přijímaných do zaměstnání.
ZM
Pokyny k vyměřování pozemkové daně na berní rok 1951.
(Sešit č. 40/1951, po-ř. č. 546)
Ministr financí, používaje ustanovení§
15 rozpo·čtového zákona na rok 1951, ustanovuje ve shora uvedeném
oběžníku, že se v berním roce 1951 upoušti od vyměřování dosud nepředepsané pozemkové daně z pozemků,
jejichž držiteli ke dni 31. prosince 1950 byly njÍrodní nebo
komunální podniky, stát, státní podniky, ,státní zařízení,
národní výbory, zařízení lidové správy a družstva nebo
na nichž uvedené subjekty v té době hospodařily. Týmž
držitelům pozemkú se promíjejí nedoplatky na pozemkové dani i za roky předchozi. Byla-li pozemková daň
na rok 1951 předepsána, avšak jen zčásti zaplacena, ode_
píše se celý nedoplatek s poukazem na tento oběžník.
Pro určení držitele pozemků je směrodatný zápis v pozemkovém katastru.
Držitelé pozemkú, podrobených pozemkové dani,
u nichž se okolnosti rozhodné pro vyměření pozemkové
daně změnily, jsou povinni předložit finančním referátúm ONV oznámení pozemků podrobených po'Zemko'Vé
dani na berní rok 1951. To znamená, že oznámení podávají jen ti držitelé pozemkú, u nichž ke dni 31. prosince
1950 povinnost k pozemkové dani nově vznikla, ožívla
nebo zanikla anebo výměra jejich pozemkú podrobených
této dani so změnila oproti výměře pozemků vzaté za
základ vyměření daně na berní rok 1950.
Oznámení podají také držitelé pozemkú, na nichž ke
dní 31. prosince 1950 hospodařily státní podniky, fondy,
stát, státní zařízení, národní výbory, podniky a fondy
nebo zařízení lidové správy, národní nebo komunální
podniky a družstva.
Nepředloží-li strana nové oznámení, předepíše se jí
pozemková daň' jako v předcháze'ícím roce.
Zvláštní vyhlášky ještě upozorní poplatníky na jejich
oznamovací povinnost. Tiskopisy "Oznámení" obdrží po,platník u každého finančního referátu ONV.
ZM

Č.

8

Okresní tajemníci, pokyny pro jejich práci a výkon
funkce.
(Sešit

Č, 44/1951,

poř. č. 599)

MinisteI'lStvovnitra vydává podrobné pokyny pro prácí
a funkci okresních tajemníků.
Okresní tajemník pomáhá především předsedo'Ví ve
výkonu jeho funkce. Práce tajemníka je spiše zaměřena
na organisační a politické úkoly uvnitř národního výboru, kdežto předs,eda vykonává svoji funkci navenek.
Za správný chod úředního aparátu zodpovídá předseda
dělnické třídě a pracujícímu lidu.
Úkoly okre,sního tajemníka jsou rozsáhlé:
Zajištuje pláno,vitý chod ONV, připravuje plán úkolů
rady ONV na podkladě návrhů referentů, organísačně
zajištuje úkoly dané usneseními rady, pomocí pravíde,lných porad s přednosty referátů koorrdinuje I? sleduje
činnost jednotlivých referátů ONV. Organísuje instruktážo újezdních a místních tajemníků a dozírá, aby byli
skutečnými rádci a pomocníky MNV.
Dále připravuje návrhy na rozmístění kádru a plány
potřeby pracovních sil a je odpo,vědný předsedovi výboru za chod zamě,stnaneckého aparátu. Je stále v těsném styku s odborovou organisací a s jednotlivými zaměstnanci. Všímá si pracovní morálky a pracovních
method z,aměstnancú a zabývá se jejich oprávněnými
stížnostmi, pokud je nelze vyřídit v jednotlivých referátech.
Protožo úkoly a práce· okresního tajemníka jsou neEmírné, je třeba, aby mu byli všichni zaměs,tnanci ONV
nápomocni při výkonu jeho funk0e.
Našo zpráva obsahuje jen nejdůležitější body výnosu.
Doporučuj·eme proto čtenářům, aby se s pokyny blíže
seznámili.
ZM
Přidělení

motocyklů zeměměřické službě krajských
v. okresních národních výborů.
(Sešit č. 46/1951,

poř.

Č. 624)

Jako doplněk k oběžníku poř. č. 506/1951 (normatívní
hlídka "Zeměměřictví« č. 7) vydalo ministerstvo stavebního prumyslu shora uvedený výnos, jímž oznamuje·, že
zakoupilo motocykly pro zeměměřickou službu krajských
a okresních národních výborů a zároveň žádá rady
národních výborů, .aby je přidělily ke stálému užívání
buď zeměměřickéslužbě
nebo jednotlivým jejím zaměstnancúm.
ZM
Věstník

mínísterstva

spravedlnosti.

výnos ministerstva spravedlnosti ze dne 16. března 1951,
3338/51-IlI1, o zrušení evidenčních záznamfI I až III
a zavedení "Přehledu ohlašovacích listfI«.

Č.

(Ročník II.,

Č.

5)

Evidenční záznamy I, II, III sloužily so-udní službě
k udržování souladu mezi stavem kniho'Vním a skutečným právním stavem.
Nový občanský zákoník nezná však donucovací prostředky, jimiž by soud mohl nutit stranu, aby provedla
t. zv. knihovní pořádek. Z úřední povínnO'Eltimůže soud
nařídit knihovní zápis jen v některých případech, stano~
vených zákoníkem (na př. zápis vlastnického práva pro
vydražitele).
Z toho vyplývá, že zápisy v pOlZemkovékníze nemusí
souhlasit se skutečným právním stavem, a proto není
zapotřebí, aby soudy nadále vedly záznamy I, II a III.
Naproti: tomu je ovšem třeba, aby soudy měly přehled
o tom, kte,ré z ohlašovacích listů zústaly ne'Vyřízeny
nebo kterré jsou vyřízeny jen zč.ásti, a proto 'se u knihovních soudů zavádí t. zv. Přehled ohlašovacích listů. ze
kterého jsou shora uvedené okolnosti patrny.
ZM
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Zpráva o celostátní pracovní poradě vedoucích zeměměřické služby krajských národních výborů konané ve
dnech 22. a 23. ěervna 1951v Brně.
Hlavním pořadem jednání porady byla příprava plánu na rok 1952. Plánování v socíalistíckém státě je
prvním předpokladem úspěchu při budování socíaIísmu.
Vědomi si toho, přistupují s plnou odpovědnOSJtívedoucí
všech organísačních složek zeměměřické služby k pečlivé přípravě plánu zeměměřických a kartografíckých
prací na rok 1952.
Na poradě byli vedoucí z·eměměřícké služby KNV
podrobně seznámeni se směrnícemi č. 18, vydaných Státním úřadem plánovacím, pro sestavování plánu zeměměřických a kartografíckých prací tak. aby mohli včas
ínstruovat jÍIll podřízené organísační s,lož.kyo methodice
plánování, t. j. o popisu methody, postupu a technice
tvoření plánu.
Konkrétní plán zeměměříckých a kartografických
prací bude pro každý operatívní rok určován Státním
úřadem plánovacím v dohodě se zúčastněnýmí resorty.
Plánem je sledován cíl, aby bylo možno výsledků zeměměříckých prací použít pro nejrůznější úče,ly a aby
byla vyloučena duplicita prací, kte,rá je pramenem nehospodárností. Nutnost jednotného plánorvání všech zeměměřických a karto,grafických prací vyplývá ze současného hospodářského života, v němž ve,ře,jné vyměřování a mapování je úzce spojeno s výstavbou těžkého
průmyslu, budováním nových socialistických sídlišť, veřejných inženýrských děl a zařízení.
Projekční nepřipraveno,stí těchto staveb vznikají ve,lké hospodářské ztráty. Je nutno získat předstih projekční připravenosti, abY' do jednotného hospodářského
plánu byly zařazovány stavby řádně propočtené s podrobnými projekty. Tento požadavek ne.Ize uskutečnit
bez přesných a podrobných mapových podkladů, jinými
slovy: zeměměřické a kartografické práce jsou prvním
předpokladem hospodárné výstavby průmyslových objektů a celé výstavby měst a obci. Zeměměřická služba
národních výborů nesmí však zapomínat ani na požadavky na výrobu odvozených map menších měřítek potřebných pro územní plánování a pro operativní řízení
veškerého politického i ho'spodářského života organisačních územních celků.
Ministerstvo stavebního průmyslu a zeměměřická
služba národních výborů s,távají se ústředním místem
pro plánování všech zeměměřických a kartografických
prací ve státě. Veškeré požadavky na větší zeměměřické
práce a dále i ve'škeiré práce, které prorvádí investor
zeměměřických prací svými vlastními zeměměřickými
sílami, musí být nahlášeny buď okre,snímu nebo krajskému národnímu výboru nebo ministerstvu stavebního
průmyslu.
V diskusi byly probrány otázky technického provádění
sestavování plánu zejména: průběžná ce,sta požadavků,
průběžná cesta výkonů zeměměřických prací, které provádí investor vlastními silami, průběžná ce8ta evidenčního seznamu pracovních sil, průběžná cesta plánu hmotného zásobování, průběžná cesta krajského plánu A a B
a lhůty k předkládání požadavků a sestavování, schvalování a rozpisu plánů.
V dalším programu porady byly kontrolorvány závazky z porady konané dne 19. a 20. ledna 1951 v Praze.
Tyto závazky byly vcelku plněny dobře.
Na poradě byl vyhlášen výsledek soutěže zeměměřičů
zahájené ke Dni horníků v r. 1950 a ukončené 30. 4.
1951. Absolutním vítězným zeměměřickým oddělením
KNV se stalo oddělení KNV v Ostravě, t. č. sídlem
vOpavě se 152,7'%výkonu. Absolutním vítězem měřických skupin se stala měřická skupina F I' Ý dek (KNV
v Ostravě) s 202,4% výkonu.
V dalším byly zhodnoceny vykonané zeměměřické
práce KNV i ONV za I. čtvrtletí 1951,jakož i výsledky
dosud provedených přehlídek kultur (zatajených plooh).

Zkušenosti krajů přednesené na poradě velmi kriticky
odhalily nedostatky naší služby jak u ústředního úřadu
tak u KNV a ONV.
Pracovni porady a odborné instruktáže vedoucích 'zeměměřické služby ONV, o nichž bylo rovněž pojednáno,
pomáhají lidové správě v plnění jejích odpovědných
úkolů při budováni sodalismu na našem venkově.
Dále bylo diskutováno o tom, že vyhledáváním dosud
nerozřešených problémů v zeměměřictví a kartografii
položíme základ činnosti ÚJStavupro dokumentaci a výzkum.
Připomínkou, ž,e nejširší kritikou práce redakčního
sboru našeho časopisu Zeměměřictví a rozšířením okruhu
odběratelů časopisu je nutno se starat o trvalé zvyšování technické i politické úrovně našich kádrů, byla
dIskuse ukončena.
Z celostátní pracovní porady, která splnila své poslání, vze'šlo usnesení, které přinášíme v plném znění:
Usnesení
z celostátní pracovní po,rady vedoucích zeměměřických
oddělení technických referátů KNV konané ve dnech
22. a 23. června 1951 v Brně.
Účastníci c,e,lostátní porady vedoucích zeměměřické
služby všech krajů, konané ve dnech 22. a 23. června
1951v Brně, připojují se iniciativně k právě probíhajícím prověrkám norem v závodech a u vědomí důležitosti
těchto prověrek pro podpoření budorvání socialismu a
mírového hnutí, pro zho,spodárnění výroby a zvýšení
produktivity práce, jakož í k částečnému čelení nedostatku pracovních sil, vyhlašuji tyto závaz,ky:
A. Přítomní zástupci ministerstva stavebního průmyslu se zavazují společně jako kolektiv
1. že se vynasnaží, aby došlo co nejdříve k projednání prozatímních výkonových norem veřejného vYlněřování a mapování Ústřední radou odborů a k schválení
těchto nOTemjako definitivních;
2. že k podpoře a prohloubení plánování zjístí do
31. 7. t. r. podle přehledů o postupu z,eměměřických
prací A a B prozatímní průměrné ukazatele prO'jednotlivé práce a sdělí je včas zeměměřické službě, KNV a
ONV.
B. Vedoucí zeměměřické služby v krajích se zavazují,
že přednáškami, osobní agitací a osobním vlivem budou
usilovat
1. o zvládnutí techniky pláno'Vání jak u KNV tak
u ONV;
2. o další rozvinutí a prohloubení zlepšovatelského
hnutí a soeialistického soutěžení. na podkladě schválených norem a to mezi zaměstnancí KNV i ONV;
3. o to, aby do jednoho roku po vyhlášení definitivních norem podali zaměstnanci KNV i ONV na základě
socialistického soutěžení návrhy na zpřesnění a zpevnění schválených norem;
4. O' to, aby zaměstnanci stavebně-měřické služby KNV
podali do konce září t. r. návrhy na pracovní normy
polních i kancelářských prací v tomto oboru;
5. o to, aby byly pokud lze podány návrhy na znormování jiných zeměměřických prací dosud nenormovaných;
6. o rozšíření výzkumné a dokumentační činnosti zeměměřické služby vyhledáváním nerozřešených problémů a jejich předkládání ústředí;
7. o rozvinutí nejširší kritiky našeho odborného časopisu, a přihlašují se k soutěži o nBjlepší nábor nových
odběratelů časopisu Zeměměřictví.
St.
Zhodnocení socialistické soutěže zeměměřičfl
ke Dni horníkfl.
Zeměměřické oddělení technického refe,rátu krajského
národního výboru v Ostravě vyhlilsilo na pOOest hornické práce a budování, u přiležitosti Dne horníků dne
10. září 1950, mezi skupinami oddělení sooialistickou
soutěž.
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K zajištěni nejlepšiho výsledku soutěže, jejimž hlavním cílem bylo ziskáni statistického materiálu pro vytříbení dosavadních, prozatímních, výkonových norem
pro zeměměřické práce prováděné krajskými národními
výbory, vyzvalo prostřednictvim ministe,rstva techniky
všechny české krajské národní výbory k soutěži.
Přihlášky k soutěži zaslala postupně zeměměřická
odděleni technického referátu KNV v Brně, Jihlavě,
Karlových Varech, Ústí nad Labem, Liberci, Hradci
Králové, Gottwaldově, Praze a Olomouci.
Mi.ni,stel'\stvo techniky převzalo řízení a organisaci
soutěže a zavázalo se" že:
1. soustředí přihlášky zeměměřických odděleni nebo
jejich skupin k účasti na soutěži,
2. zhodnotí výsledky soutěže, pokud by šlo o měřícké
práce polní do 31. prosince 1950, pokud by šlo o práce
kancelářské do 31. dubna 1951,
3. vyhlásí výsledek soutěže.
Výsledek první části soutěže, soutěže v polnich měřických pracich, byl po jejím zhodnoceni vyhlášen na
oelostátni poradě vedoucich zeměměřických oddělení
technických referátů krajských národních výborů konané ve dnech 19. a 20. ledna 1951 v Pmz,e. Zvítězilo
zeměměřické oddělení KNV v ,Ostravě, výkonem vyhodnoce,ným podle prozatímních
výkonových norem na
137,8%,druhé místo z.aujalo zeměmě,řické oddělení KNV
v .Jihlavě, výkonem vyhodno'ceným podle proz,atímních
výkonových norem na 126,6% a na třetím mistě se
umistilo zeměměřické oddělení KNV v Ústí nad Labem
výkonem vyhodnoceným pOdle dosavadních výkonových
norem na 121,7%.
Z polních skupin při.hlášených samostatně do soutěže
zvítězíla polní skupina zeměměřického oddělení technického referátu KNV v Jihlavě, vedená Ing. Dr Válkou,
výkonem 200%, na druhém místě se umístila polní skupina zeměměřického odděleni technického referátu KNV
v Ostravě, provádějící obnovení pozemkového katastru
v katastrálním území Frýdek, výkonem 156,4%a na třetím místě se umístila polní skupina zeměměřického oddělení teohnického referátu KNV v Ostravě, provádějíci
obnoveni pozemkového katastru v katastrálním území
Český Těšín.
'
Výsledek druhé čá,sti soutěže, 80utěže v pracích kancelářských, je po jejím zhodnocení tento:
Zvítězilo opět zeměměřické odděleni technickéhl} referátu KNV v Ostravě, docíleným výkonem 195,6%, na
druhém místě se umístílo zeměměřické odděleni techni.ckého re,ferátu KNV v Olomouci, výkonem 158,1%a na
třetím místě se umístilo zeměměřické oddělení technického referátu KNV v Hradci Králové, výkonem 145,1%.
V soutěži měřických skupin obsadily první tří místa
skupiny zeměměřického oddělení technického referátu
KNV v Ostravě a to:
1. skupina ve Frýdku, výkonem 202,4%,
2. skupina v Českém Těšíně, výkonem 162,3,%,
3. skupina v Jaktaři, výkonem 160,9%.
Po zhodnocení celé sontěže jeví se tento výslede,k:
1. zeměměřícké oddělení technického ref·erátu KNV
v Ostravě. kte'ré v normální pracovní době plnilo úkony
hodnocené podle prozatímních výkonových norem na
152.7%,
2 z(,měměřické oddělení technického refe.rátu KNV
v nstí nad Labem, které dosáhlo průměrného výkonu
hodnoceného podle prozatímních norem na 124,9%,
3. zeměměřické oddělení techníckého referátu KNV
v Jihlavě, průměrným výkonem 121,0%.
Soutěžící měřické skupiny umístily se takto:
1. Měřická skupina zeměměřického oddělení technickéh ft referátu KNV v Ostravě, provádějící obnovení pozemkového katastru v katastrálním území Frýdek, vý-,
konem 202,4%,
2. měřická skupina zeměměřického oddělení tpchnického referátu KNV v Jihlavě, vedená Ing. Dr Válkou,
která docílila výkonu 189,2%,
3. měřická skupina zeměměřického oddělení technického referátu KNV v Brně, provádějící obnovení pozemkov'ého katastru v katastrálnim území Blansko, výkonem 147,3%.
Pohlédneme-li na skoněenou soutěž. můž,eme konstlltovat, žo k soutěži se přihlásila převážná část českých

'krajských národních výborů, avšak vzhledem k významu, který má socialistické soutěžení pro výs,tavbu nového společenského řádu je žádoucí, aby účast na socialistickém soutěžení a na uzavírání socialistických
závazků byla spontánní.
Soutěž směřující k prověření a zpe,vnění prozatímních
výkonových norem zeměměřických prací prováděných
u krajekých národních výborů přine<sla množství statistických údajů přimykajících <sek no'rmovaným úkonům,
kterých bylo použito ke koneěné úpravě 80 výkonových
norem.
K vytříbení prozatímních výkonových norem měly
přispěti též připomínky soutěžících oddělení. Zde nutno
konstatovat, že v rámci soutěže bylo zasláno pouze několik připomínek a i mez.i těmi byly postrádány připomíftky opřené o bližší studium jednotlivých norem a
nOl'movaných úkonů. Zejména byly postrádány přípominky od zeměměřického oddělení technického referátu
KNV v Ostravě,.
Přes uvedené ned08tatky lze říci, že soutěž vyhlá.šená
ku Dni horníků splnila dobře <svůjúčel. Zásluhu o to má
především zeměměřické oddělení technického referátu
. KNV v Ostravě, jeho'ž snaha docíliti v soutěži co nejlepšího výsledku a strhnout k socialistickému soutěžení
všechna zeměměřická oddělení po případě ,skupiny těchto oddělení ukazují jasně, jak chápe význam socialistického soutěžení. Blahopřejeme mu k dosaženému úspěchu,
který bude pobídkou všem zeměměříckým oddělením
jak krajských tak i okresních národních výborrů k rozvínutí socialistického soutě·žení.
Blahopř,ejeme též všem zemělllěříckým oddělením a
skupinám, které se v soutěži umístily na prvních třech
m1stech a všem soutěžícím děkujeme za účast na ,soutěži.
Soci.ali.stické soutěžení a uzavírání socialistických záva7;íků není jen akcí nárazovou, nýbrž je průvodním
zjevem při výstavbě nového společenského řádu, socialismu. Chceme--li proto i do budoucna zlepšovati svou
práci; je třeba, abychom ji formou závazků zdokonalovali takovým způsobem, aby jeJí výsledek se projevoval
v celém našem hospodářském dění. Jest prot.o na nás
všech, abychom 'dosažených výsledků a zkušeností ze
soutěže využili při uzavírání dalších pracovních závazků, které zaměříme na zlepšení ~eměměřické služby a na
pomoc ostatním pracujícím při plnění 5L,P. Tím přispějeme ke společnému úsilí všech pracujícich' dobré vůle,
vybudovat socíalismus v naší vlasti.
Ča
Zpráva. o zhodnocení výkonu zeměměřické služby kraj.
ských národních výbod v zemích ěeských za 1. ětvrtletí
1951podle výkonových norem.
Normované úkony činily v průměru 55,4.% z celkového počtu pracovních dnů. Výkonové normy byly
v průměru plněny na 125,5%.
Podle procenta celkového poč'tu normovaných dnů je
pořadí toto: Praha 79,2%, Karlovy Vary 76,5%, Pardubice 68,2%, Plzeň 65,3'%,České Budějovice 55,8% a následují Olomouc, Brno, Ústí nad Labem, Ostrava, Jihlava, Liberec, Hradec Králo'Vé. Gottwaldov není uveden,
jelžto do celkového počtu pracovních dnů nezahrnul
službu administrativní.
Podle procenta plnění výkonových norem je pořadí
toto: Ostrava 210,1%,Olomouc 155,9%,Pardubi0e 136,0%,
Ústí nad Labem 134,0%, Liberec 132,8%, Plzeň 132,0%,
Hradeo Králové 130,1'%,a následují Praha. Gottwaldov,
České Budějovice, Jihlava, Brno, Karlovy Vary.
Vk
Socialistické soutěžení.
Uzavření sOeialistických smluv zaměstnanci zeměměřických oddělení technických referátů ONV kraje
Pražského, vybídlo další dvě zeměměřická odděJ.ení
k uzavření kolektivních socialistických smluv.
Zaměstnanci zeměměříckého oddělení technického referátu ONV v Nymburce se zavazují, že v období od
1. května do konce roku 1951budou docilo'Vatv normální
osmi.hodinové pracovní době pracovního výkonu vyhodnocovaného podle prozatímnich výkonových norem veřejného vyměřování a mapování na 115% a po dosažení
vytčeného cíle zpevní normy v průmě,ru o W%.
RQvněž zamě<stnanci zeměměřického oddělení techníckého referátu ONV v Říčanech se zavázali, že v tomtéž
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obdobi a v normální praco'vní době budou docHovat pracovního výkonu vyhodnocovaného podle pr.()(Zatimních
norem na 110% a po dosažení vytčeného cíle zpevní tyto
normy o :1%.
Ča
Provozní praxe posluchačů zeměměřického inženýrství
II, diplomové práce absolventů IV. roě.niku.
V letošních prázdninách byly z iniciativy děkana
prof. Dr V. Pleskota zavedeny na zeměměřickém směru
fakulty speciálních nauk v Praze povinná praxe' (provozní praxe) pro posluchače 2. a 3. ročníku a diplomové
Pl"áce absolventů ročníku čtvrtého. Tyto jako součást
II. státní zkoušky, provozní praxe pak ja.ko součást
studia. Praxe se zapisuje do studijního výkazu (indexu)
a skládá se z ní zkouška ve formě pohovoru, v němž
posluchač má ukázat, co v praxi pochytíl a co mu praxe
přinesla. Studenti jsou rozděleni do 4- až 5členných pracovních skupin, jejichž vedoucími jsou absolventi 4. ročníku, buď ve dvojicích či samostatně, skládající
II. státní zkoušku. Úkoly, které mají studentí vypracovat jak v poli, tak í v kanceláři, jsou zadány přimo
praxí, kterou budou též využity. Jsou tudíž praxí přímo
placeni nebo fakulta vystupuje
jako subkontrahent.
Pracovní skupiny jsou vyzbrojeny inv·entářem ústavů
čí ~adávajícího podniku a pracují buď v měsíci červenci
či září. Odborný dohled vykonávají dozorčí orrgány
a praxe, po IOtránce pedagogické dohlížejí asistenti fakulty. Jinak kontrolu skupin provádějí členové komise
pro II. státní zkoušku podle předem vypracovaného
plánu. Možno konstatovat, že fakulta našla plné pochopení v praxi, neboť nejen příprava organisace provoznich praxí na škole, které se ujal vzorně proděkan
fakulty prof. Potužák, ale i výběr vhodných témat pro
diplomové práce v praxi vyžadovalo mnoho času a energíe. Práce zadaly tyto úřady či podniky: KNV Praha,
SZKÚ, Geoplan. Stavoprojekt a Komunální, podniky Projekční atelier. Možno říci,' že mezi pracemi jsou téměř všechny druhy zeměměřických prací z oboru nižší
geodesie. Jistě, že se ještě letos vyskytnou mnohé potíže, ale již předem možno řící, že budou společným
úsilím prax·e a školy zvládnuty. Při skončení praxe
podají své připomínky studenti a rovněž podnik ohodnotí
jednotlivé pracovní skupiny a i jednotlivé studenty.
V tomto roce budou získány bohaté zkušenosti pro příští
školní rok, kdy budou končit 'své studium posluchači
prvého reformovaného ročníku.
Zavedení díplomových prací a provozních praxí ukazuje, že vysoké školy plně chápou zodpovědnost, kterou
na ně vkládá pracující lid při výchově nové inteligence.
Je jisté, že posluchači, kteří projdou povinnou provozní
praxí, budou mít lepší poměr ke studíu, neboť si konfrontují své teoretické vědomosti s tím, co přináší praxe
a uvědomí si, co potřebují ještě získat. V neposlední
řadě provozní praxe vede k tomu, že absolvent se stane
daleko dříve produktívní sílou, než tomu bylo dříve.
O výsledcích diplomových prací a provozních praxí neopomeneme zeměměřickou veřejnost zpravit.
-hfNové předpisy o rigorosním ří~cní na ČVUT v Praze.
Aby byla zvýšena úroveň dísertačních prací, než nabude faktické účinnosti § 23 nového vysokoškolského
zákona, který, pojednává o nabytí vědecké či umělecké
hodnosti pro absolventy vysokých škol, byly stanove,ny
Radou ČVUT prozatímni předpisy.
Podle těchto předpisů budou přijímány a uznávány
jen ty práce, které budou zásadním přispě,vkem vědě
či týkají se problémů socialistické výstavby naší re-.
pll.bliky. Disertační práce se předkládají v 6 exemplářích spolu se stručnými výtahy v jazyku českém, ruském a dalším podle volby kandidáta. I v rigoro-sním
říze,ní s'e projeví spolupráce praxe s vysokou školou,
poněvadž.2 exempláře budou předány refe,rentům z praxe
k vypracování posudku s hlediska upotřebitelnosti
v praxi. Ostatní exempláře práce projdou podle dosavadního zpťu;obu, při čemž se doporučuje, aby Po připadě byly požádány o posudek i jiné školy, na kterých
se obor, z něhož problém je vzat, též pěstuje. Tím bude
dosaženo zvýšení odpovědnosti jednotlivých referentů.
Ještě před zahájením rigorosniho řizeni, t. j. před podáním žádosti, musí kandidát prokázat znalost marxis-..

mu-leninismu v rozsahu dílčí zkoušky (ro~ah látky je
stanoven katedr~mi marx-Ieninismu společně pro celé
ČVUT), a dále pasivni znalost ruštiny (od. šk, r. 1951/52)
a dalšího jazyku podle své volby. Zkouška z marx-Ieninismu. se skládá na fakultě, které práce bude předložena; potvrz.ení o znalosti jazyků vydá fakulta věd
hospodářských (Praha II, Horská 13).
Při vlastní rigorosní zkoušce se podrobí kandidát
jei3tě jednou zkoušce ze znalosti marx-Ieninismu, jejíž
rozsah stanoví katedra marx-Ieninismu se zřetelem na
prospěch při zkoušce prvé.
'
.Tako doklady k žádosti je nutno dodat:
1. Rodný list,
2. maturitní vysvědčení,
3. vysvědčení o II. státní zkoušce,
4. potvrzení o vykonané zkoušce z marx-Ieninismu,
5. stručný životopis,
6. disertační práce v 6 exemplářích,
7. 3 výtahy z práce v jazyku českém, ruském a libl)volném,
8. potvrzeni o pasivní znalosti ruštiny a dalšího jazyku podle volby.
-hfVyhlášení vzornÝch studcntfi.
V předvečer Svátku práce v ponděli dne 30. dubna
1951 o 16. hodině ve velké aule Karolína v Praze I,
Zelezná 9 konalo se s I a v n o s t n í f a k u I tni s h r 0Ul á ž d ě n í vysoké školy speciálních nauk při Čl'ském
vysokém učení technickém v Praze, 'na němž byli vyhlášeni v z o r ní s t ude n t i této vysoké školy.
Slavnostní fakultní shromáždění bylo zahájeno za
účasti rektora ČVUT prof. Dr Vilibalda Be zdí č k a
a za účasti· profesorského sboru, členů kateder, význačných představitelů úřadů a zástupců praxe hymnami
československými a hymnou sovětskou. Řízení fakultního shromáždění děkanem vysoké školy speciálnich nauk
profesorem Dr Václavem P I e s k o tem přispělo nemalou měrou k slavnostnímu rázu tohoto fakultního
shromáždění.
Vyznamenaní v z o r n i studenti a studentky přišli ve
svazáckých modrých úborech s odznaky TOZ, ČSM, KSČ'
a pod.; jeden z nich v uniformě poručíka československé branné moci.
Úvodni projev o významu 1. máje předneSlIDr H a u f.
Mezi 18 vzornými studenty byli z řad posluchačů ze.měměříckého inženýrstvi tito vyzn'amenani:
Ze IV. ročníku: Prokůp.ek
Josef,
Gruntorád
Jan, Hoj ove c VI ad isl av, ze III. ročniku: B u rša
M i I a n, ze II. ročníku: K o t a I M i I o u š, P I ach Ý
V á c I a v a por. K o s a ř K are 1.
·Po vyhlášeni vzorných studentů poděkoval zástupce
posluchačů vysoké školy speciálních nauk presidentu
a vládě republiky, Komunistické straně českoslocvenska
a všem, kteří umožňují a nebývalou měrou se zasluhují
o vzornou výchovu a všechny výhody, kterých se, studentům dostává proto, aby včas a s úspěchem dokončili svá studia a zapojili ,se účinně do budovatelského
úsilí našeho lidu.
Písni práce bylo slavnostní fakult ni shromážděni zakončeno.
št.
Výstava sovětské knihy v SZKÚ.
Ve dnech 21.~;26.května uspořádala knihovna SZKÚ
na počest 30. výročí založení KSČ pro zaměstnance ústavu zdařilou výstavu so·větské knihy. V zahajovacím projevu zdůraznil představený knihovny s. Ing. Pečenka.
že četba sovětských knih přispívá k zvýšení produktivity
a k rozšířeni nových socialistických forem práce. význam knihovny není v počtu knih, ale v tom, jak mnoho
je čtenářů a kolik knih bylo půjčeno. I zde platí slova
s. presidenta Kl. Gottwalda, která adr·eso'ValČeekoslovensko-sovětskému institutu: "Če,skoslov·enskávěda a celá
naše kultura má před sebou veliký úkol osvojit si výsledky nejpokrokovější vědy na světě, sovětské vědy,
a pracovat v úzkém souručenství s ni k dalšimu pokroku
lidského ducha. Bez toho neni myslitelný rozvoj naši
vědy, bez toho nemůže naše věda splnit požadavky,
které na ni klade budováni socialismu v naší vlasti .•
Návštěvníci výstavy si se' zájmem prohlíželi sovětské
obrázkové časopisy, původní sovětskou odbornou litera-
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turu i české překlady sovětské literatury odborné, politické i krásné. Největší pozornosti se těšila Bolšaja sovetskaja enciklopedija, která po 24 letech vychází. v 2.
vydání. První svazek zpracovává toHko třetinu slov
písmene A. Úžasný technický pokrok za minulé čtvrtstoletí způsobil, že z původního vydání mohlo do nového
přejít z tisíce článků toliko 80. Stejně velký zájem se
BOustředH, což je pochopitelné, na Bol~od SIOv,e,tskij
atlas mira I., jehož nádherné mapy a způsob zpracování
byly předmětem zaslouženého obdivu.
Velká část výstavy byla věnována původní sově,tské
zeměměřické literatuře. Pro výkonné techniky a inženýry představovala tato část živý doplněk- »soonampřírůstků« odborné literatury, které knihovna SZKÚ měsíčně vydává a kde je sovětská literatura četně, zastoupena. Mnozí návštěvníci se po prohlídce přiznali, že neměli tušení, co knihovna obsahuje a co si mohou vypůjčit.
Výstavka byla uspořádána v místnosti zaměstnanecké
rady a přístupna vždy po úředních hodinách. Byla velmi
hojně navštívena.' Vliv výstavky se jistě projeví vzestupem počtu vypůjčených knih, čímž bude splněn hlavní úkol, pro který byla uspořádána.
Pro příště by se doporučovalo:
1. Pořádat výstavku ve větší místnosti a ne.jméně dvakrát do roka.
2. Zvlášt významné publikace doprovodit krátkým a
výstižným obsa.hem zpracované látky.
3. Na příkladech ukázat vliv sovětské odborné i krásné
literatury na československou literární tvorbu.
4. Občas doplnit výstavku lite,raturou lidových demokracií.
I napoprvé byla výstavka velmi pěkně a pečlivě uspořádána a .jeji pravidelné opakování rozmnoží počet zájemců o sovětskou knihu.
Ing. Dr Lukeš,
Závazky zaměstnanců ONV v Blansku k vybudováni
socialiistického úřadu.
Závodní organisace KSČ při ONV v B Ia n s k u, aby
uskutečnila a prohloubila usnesení IX. sjezdu KSČ', vyhlásila pro rok 1951úkol: vybudovati socialistický úřad.
Tento úkol vyhlásila za předpokladu, že nelze budovat
sociali<'lmus bez současného budování socialistíckého
státního aparátu.
Všichni členové KSČ se zavázali proto, že svou příkladnou politickou li odbornou prací, vzorným soudružským vystupováním, soudruŽBkým soužitím se všemi

ostatnímí zaměstnanCi přiblíží úřad lidu a budou usilovat o u'E'kutečnění úkolu vytčeného ZO KSČ: vybudování
socialistického
úřadu.
Všichni členové ROH zapojí se do budování socialistického úřadu a zavazují se proto, že:
1. všichni vstoupí do socialistického soutěžení bud
individuelního nebo kolektivního podle povahy práce,
2. budou všechny mimořádné a nárazové úkoly, přesahující t'o'lým politickým či hospodářským významem
rámec referátu, plnit spole'čně a prolomí tak dosavadní
byrokratickou bariéru mezi referáty,
3. boj proti byrokratismu, největší brzdě socialismú,
bude veden do všech důsledků,
4. každý zaměstnanec bude důsledně obhajovat a prosazovat politiku strany,
5. k posílení jednoty s pracujícími v továrnách bude
navázána co nejužší spolupráce, jak pracovními brigádami, tak i na poli flocialistické kultury.
6. Aby shora uvedené závazky se staly skutečností,
účastní se všichni členové:
pravidelného odborářského školení,
každý člen bude dbát zásad řádného hospodaření
státními prostředky podle zásady »Každý hospodářem
na svém místě«,
každý zaměstnanec odpracuje 20 hodin na brigádách
v r. 1951.
7. K zajištění plnění úkolů vypracuje každý zaměstnanec plán práce se zaměřením na vybudování socialistického úřadu. Plán práce bude vyvěšen tak, aby každý,
zejména strany, mohly se přesvědčiti o plnění plánu.
8. PřislušníCi strany označí své pracoviště štítkem
»Zde pracuje komunista«.
9. Svou pomoc pří vÝ8tavbě socialit'omu na vesmCl
projeví zaměstnanci kolektivním závazkem 200 hodin na
stavbě kravínu v Holštejně.
10. Závodní odborová skupina ROH a KSČ přejímají
patronát nad Dětským domovem v Blansku.
n: Závodní odborová skupina a závodní organisace
KSČ naváže družbu' s některým okresem Bratislavského
kraje, při čemž bude propagovat myšlenku OlomuČ8nského hnutí.
Tyto závazky byly projednány na člen'ské schůzi ZOs.
ROH a ZO KSČ, konané dne 23. prosince 1950 a byly
jednomY8lně schváleny.
Zeměměřické služba ONV v Blansku půjde jistě příkladem v plnění kolektivního závazku vybudování socialistického úřadu, který chce v novém duchu sloužit
li~
k

Dopis čtenářům
Všem čtenářům, autort'1m i členům redakčního sboru
odborného časopisu Zeměměřictvi.
Redakční rada chce zlepšovat po všech stránkách náplň časopisu a proto portřebuje nutně nejširší kritiku
své práce. Rozhodla se proto požádati čtenáře, autory
i členy redakčního sboru o provedení průz,kumu ve svém
okolí a o sdělení věcné kOIu,struktívní kritiky. Tato kritika musí sloužit ke stále lepší práci autorů, lektorů
i redakční rady tak, aby náš časopis byl svým obsahem
í úpravou mezi prvními odbornýmí čarsopÍoE;y
a plníl základní požadavky, plynoucí z potřeb našeho hospodářstvi a odpovídal potřebám výchovy technických kádrů
našeho oboru, t. j. zerměměřictví a kartografie.
Kritické připomínky budou redakční radě vodítkem
pro další práci a oporou dalšího rozšíření časopisu za
současného podstatného snížení ceny.
Je nepsanou povinností n,ás všech, kteří j8me s~álými

odběrateli časopísu Zeměmě,řictví, abychom se starali
o co největší - po,kud možno stopl'ocentní - rozšíření
okruhu odběratelů.
Jen tím, že časopis bude odebírán a čten nejširším
kádrem zeměměříckých techniků, můžeme dosáhnout
cíle, který je námi sledován, t. j. dosažení podstatně
nižší ceny časopisu v roce 1952.A tohoto cíle dosáhneme, budou-li články a příspěvky, vyvěrající z pra.ktických potřeb zeměměřícké a kartografické služby přístupné a opřené o theore,tické poznatky naší i cízí zeměměřické a kartografické literatury a příbuzných věd
za současného rozvíjení, prohlubování a rozšiřování současných praktických a věde,ckých po,znání.
Ojedinělé kritiky, které redakce dostáVá, jsou redakční radě vítanou pomocnou rukou. Je však třeba, aby
krítika byla založena na širokém podkladě a vyvěrala
z potřeb nejširších technických kádrů, kterým má náš
časopis sloužit v prvé řadě.
Redakce.
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