
Provolání 1. československého sjezdu obránců míru
Občané republiky!
Na celém světě povstaly miliony lidí, aby bojo-

valy za mír. Váleční paliči se obávají obránců míru.
Bojí se lidu) který chce mír. Přes půl miliardy pod-
pisů všech národů a vyznání bylo shromážděno pod
stockholmskou výzvu, žádající zákaz atomových
zbraní. To je ta síla) kte'rá zabrání americkým
útočníkům svrhnout v Koreji atomové bomby. Z je- ,
jího úspěchu je vidět) jaké účinnosti už dosáhl spo-
lečný boj za světový mír.

Váleční paliči dále rozvíjejí s1,é plány na rozpou-
tání nové světové války. Když utrpěli porážku
v Asii) snaží se více provokovat v Evropě. Vládci
Spojených států severoamerických porušili všechny
dohody) které podepsali. Porušují Chartu Spojených
národů. V současné době obnovují v západním N ě-
mecku nacistickou armádu. Propouštějí z vězen-í
a najímají do svých služeb hitlerovské generály,
esesáky a gestapáky. S jejich pomocí se snaží vy·
tvořit v západním Německu nové žoldnéřské voj-
sko) kterého chtějí zneužít k novému válečnému ta-
ženi proti Sovětskému svazu a zemím lidové demo-
kracie - tedy i proti naší vlasti.

K tomu my nechceme a nebudeme mlčky přihlí-
žet. My) Deši a Slováci) jsme nezapomněli na kruté
ponaučení z nedávné minulosti) z doby po hanebné
mnichovské zradě. Proto se plně stavíme za pro-
hlášení zahraničních ministrů osmi států na ne-
dávné pražské konferenci) kteří navrhli) jak zajistit
mírový a demokratický vývoj v Německu. Proto
nám promluvil z duše varšavský světový kongres
obránců míru) který se jménem stamilionů lídí po-
stavil proti znovuvyzbrojení západního Německa.
Proto se pevně řadíme do světové mírové fronty)
kterázabrání válečným paličům uskutečnit zločinné
záměrys obnovenou nacistickou armádou. Proto též
podáváme ruku těm mírumilovným Němcům) kteří
po všech zkušenostech dnes) usilují o jednotný) de-
mokratický a mírumilovný německý stát a bojují
proti znovuvyzbrojení Německa. Jen zrádci své
vlasti, odpadlíci a utečenci mohou pomáhat ame-
rickým válečným paličům 1) jejich špinavém díle.
Jen takovi odporní zrádci, kterých se každý česko-
slovenský občan štítí) se mohou smlouvat a bratřit
8 odsunutými nacisty a počítat s nimi pro novou
válku proti našemu lídu.

My, občané Oeskoslovenska) uvědomujeme si
historický význam utvoření Světové rady míru,
souhlasíme se všemi požadavky) které na obran'u
míru vyhlásil varšavský světový kongres obráncťi
míru, plně se s nimi ztotožňujeme a budeme za je-
jich uskutečnění ze všech sil bojovat.

V naší národní historii byla celá dlouhá) smutná
období) kdy jsme neměli svobodu a samostatnost.
Tím pevněji jsme za jedno s utlačovanými asijský-
mi národy) které dosud bojují spravedlivý boj za
svou svobodu a kterým je vzorem mocná lidová
Dína. Považujeme je za své bratry a vidíme v nich
spolubojovníky proti imperialistickým utlačovate-
lům a osnovatelům válek - spolubojovníky ve vel-
kém světovém zápase o mír.

My) občané Deskoslovenska) odhalujeme ze svého
mírového sjezdu v naší drahé) staroslavné Praze
přede všemi poctivými lidmi na celém světě štvavou
válečnou propagandu. Když Hitler v roce 1939
vtrhl do naší vlasti, tvrdil, že k nám jede zachra-
ňovat křesťanskou západní civilisaci. Ve skuteč-
nosti k nám přišel utlačovat, drancovat a vraždit.
Zcela stejně dnes mluví američtí fašisté o hrozbě
komunismu a o záchraně civilisace! Nevěřte jim!

Veliký Sovětský svaz) který buduje komunismus,
ukazuje cestu k míru. Staví obrovské elektrárny.
gigantické přehrady a průplavy) vyvíjí nesmírné
mírové úsilí při přetváření přírody na širokých
rozlohách své země. V Sovětském svazu spatřujeme
nejmocnější záruku a nepřemožitelnou pevnost
míru. Milujeme sovětský lid, který nás osvobodil,
S úctou a láskou vzhlížíme k nejlepšímu příteli na-
šeho národa a k největšímu bojovníku za mír, k ve-
likému Stalinovi.

Věci míru posloužíme nejlépe tím) že přijmeme
mírové budovatelské závazky, že ještě znásobíme
své úsilí při výstavbě republiky. Naše vlast je ne-
dílnou součástí tábora míru. Dím bude silnější, tím
silnější bude i tento mohutný tábor.

Obracíme se ke všem občanům naší republiky,
aby pozvedli svůj hlas a vyjádřili svůj rozhodný
protest proti znovuvyzbrojení západního Německa.
Pověřujeme Deskoslovenský výbor obránců míru,
aby připravil všenárodní protestní akci proti obnově
nacistické armády v západním Německu.

Jsme přesvědčeni) že náš boj proti znovuvyzbro-
jení západního Německa a ještě větší budovatelské
úsilí ukáží naprostou jednotu našich národů a bu-
dou d1lkazem) že se 'l;šichni občané republiky staví
proti válečným paličům, že se všechen náš pracující
lid hlásí do aktivního boje za mír.

Varšavský světový kongres byl zakončen slovy
našeho národního hrdiny Julia Fučíka. I my vo-
láme ze svého pražského sjezdu nejen do všech
koutů a koutků své milované země, ale i do celého
světa slavná Fučíkova slova: Lidé, bděte!

Mír na nás nečeká) mír musí být vybojován!
Proto vzhůru do boje za mír!

1951/17



Zem ě m ě'ř i c tví
roč. 1 (1951)číslo 2

Pravoúhlý vytyčovací hranol

Vliv chyb hranolových úhlů na přesnost úhlů vytyčovaných. Methoda určování těchto chyb auto-
kolimačním dalekohledem s měřicím zařízením. Porovnání 7Jýsledků takto dosažených s hodnotami
získanými přesným spektrometrem. Stanovení tolerancí pro seriovou ko.ntrolu hranolových úhlů.

Důležitou pomůckou v praktické geodesii k vy-
tyčování úhlu 90° je hranol, jehož průřezem je
pravoúhlý rovnoramenný trojúhelník.
Dopadá-li paprsek kolmo na stěnu odvěsnovou

(obr. 1), je celková výsledná odchylka paprsku,,= 90°. Při tom pod celkovou výslednou odchylkou
hranolu se rozumí úhel, který svírá paprsek odra-
žený, z hranolu vystupující, s původním směrem
dopadajícího paprsku, t. j. úhel, o který je nutno
původní směr paprsku vstupujícího otoČiti, aby
splynul se směrem paprsku z hranolu vycházejí-
cího.

Nedopadá-li paprsek kolmo na stěnu odvěsnovou
a svírá-li na př. s kolmicí dopadu úhel 01 (obr. 2),
je výsledná odchylka b = 90° + 2 0l'!) při čemž úhly
dopadu, odrazu a lomu budeme měřiti od příslušné
kolmice dopadu, a to kladně proti směru ručiček
hodinových. Celkovou výslednou odchylku však pro
jednoduchost znaménkem rozlišovati nebudeme.
Obraz je »pohyblivý« a nelze ho proto užít k vy-
tyčování. Pro ten účel užívá se průběhu paprsku
vyznačeného na obr. 3. Pak je výsledná odchylka
nezávislá na úhlu dopadu a činí b = 90°. Obraz je
»nepohyblivý«.2) To vše platí ovšem za předpokla-
du, že hranolové úhly 90° a 45° jsou ideálně přesné.

Účelem článku je ukázati, jak výsledná celková
odchylka, jednak v případě kolmého dopadu při
jediném odrazu (obr. 1), jednak v př;padě dvou
odrazů při šikmém dopadu paprsku poblíž hrany A.
závisí na' přesnosti, s jakou jednotlivé úhly jsou
provedeny. Úkolem je současně upozorniti na to.
že tato výsledná odchylka nabývá různých hodnot
podle to~, na kterou odvěsnovou plochu paprsek
dopadá. ~ude také stanovena tolerance jednotli-
vých úhlů, za jaké je při vytyčování dosaženo ma-
ximální přesnosti a poukázáno na některé methody
kontrolní.

1) Víz prof. Dr Ing. J. R y š a v ý. Praktícká geo-
metríe,str. 82 a 83.

2) Tamtéž str. 83-84 neb J. li rdI í č k a, Geometrická
optika, str. 128.

Úhel 90° při vrcholu A budiž proveden s chy-
bou "1' úhel 45° při vrcholu B s chybou "2 a při

90~fJJ
A

vrcholu C s chybou b3• Pro kolmý dopad na stěnu
A C (obr. 4) můžeme napsati tyto rovnice:

Os=- (45° + "s),

0. =-Es'

°5="S-"2'
sin 06 = n . sin Es'
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Pro výslednou celkovou odchylku pak dostaneme

8 = 180° - 06 + Os + 2 es = 90° - e6 - ~2--ds' (1)

Za předpokladu, že chyby úhlů i pyramidální
chyba hranolu jsou velmi malé, t. j. při platnosti
vztahů

81 + (l2 + <5g = O,

8 = 900-n. 05-<52-<5S =

=900-n. (<'lS-"2) - <'l2-(lg=

= 90° + (lI (n + 1) + 2 n ~2'

Dopadá-li paprsek kolmo na druhou stěnu odvěs ..
novou AB (obr. 5), získáme pro výslednou celko-
vou odchylku 8' hodnotu

(l'= 90° + <51(n + 1) + 2 n 8s =
=900-(l1 (n-1) -2n~2' (4:)

Jak je z výrazů (3) a (4) patrno, jsou skutečně
obě výsledné celkové odchylky různé a mohou na-
býti velmi odlišných hodnot, jak ostatně vidíme
z níže uvedených příkladů měření.
. Stanovení chyb ~1' (l2' 8s' jakož i celkových odchy-
lek ~ a ~ je možno snadno provésti autokolimačním
měřicím dalekohledem. Měřicí dalekohled přiložíme
na jednu, na př. levou, polovinu přeponové stěny
obrubou dalekohledu (podle obr. 6) a podruhé na
odvěsnovou stěnu AB (podle obr. 7).
Z obr. 6 a z rovnice .(2) plynou vztahy

es = - 84 = - (45° + ~2)'

e5 = -86 = - (45°-~2+ťl1)'

87 = - es = + 2 <51,

e9 = - °10= 45° - 3 (lI-··~2'

°11= - °12= 45° + 4 ~1+ (l2'

°13= - 4 ~1'

Pro malé chyby úhlů můžeme psáti

014=-4n~1' (5)

Ve druhém případě z obr. 7 jsou to vztahy

0/=-0/=450 +~2;-

os' = - Ba' = - (lI- 2 (l2'

0/ = - os' = - 45° + 2 (lI + 3 <52,
°9'=-2(<51+2<52),

sin °10' = - n . sin 2 «lI + 2 <'l2)

a pro malé odchylky

°10'=- 2n (~1+ 2 ~zJ.
Z rovnic (5), (6) a (2), na základě hodnot °14

a 810' odečtených na stupnici autokolimačního da-
lekohledu, můžeme stanoviti vzorce _pro hledané
chyby hranolových úhlů

(l =_ 814 ,
1 4n

82= 8
1
n (°14-2°1<0')'

8g = 8~ (°14+ 2 °10'). (9)

Z rovnic (3), (4) a (7) až (9) můžeme konečně
stanoviti vzorce pro výpočet obou celkových výsled-
ných odchylek ~ a ~,

8 = 90° - 4~ (°14+ 2 n °10'), - (iO)

1
8' = 90° -- (814 - 2 n °10'). (11)4n

Uvedeme nyní jako příklad hodnoty celkových
odchylek čtyř hranolů získané methodou autokoli-
mačního dalekohledu a porovnáme je s hodnotami
přímo naměřenými na přesném spektrometru. V ta-
bulce jsou uvedeny odchylky zmenšené o 90°.
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Hranol
Č.

Autokolimační
dalekohled

,,- 90° /i'- 90° li-90° li'- 90°
1. + 50" 3'45" + 38" 3'38"
2. 8" 1'38" 1'40"
3. - 18'7" + 18'27" + 18'28"
4. - 9'25" + 4'4" - 9'17" + 4'10"

Z těchto výsledků, které nebyly nijak zvlášť vy-
bírány a které jsou uvedeny tak, jak za sebou byly
naměřeny, je vidět, že methoda autokolimačního
dalekohledu poskytuje výsledky uspokojivé. Dále
jest z tabulky patrno, že obě výsledné odchylky
mohou nabýti často velmi rozdílných hodnot, k če-
muž je třeba při výrobní kontrole přihlížeti.

Nyní přistoupíme ke sledování paprsku hranolem
při obraze nepohyblivém, t. j. při dvojnásobném
vnitřním odrazu. Z obr. 8 plynou tyto vztahy

. 1.SIn E2 = - sIn E1,n
E3 = - E~ = 90° + E2 + lil'
ES = - ES = 45° + E2+ lil -li2,
E1 = E2 + lil - 2 li2,

sinEs=n.sinE1=n.sin (E2-2li2+li1)' (13)

takže výsledná celková odchylka činí

li = 90° + E1 - ES + lil' (14)
Srovnáme-li rovnici (13) s rovnicí (12), vidíme, že
v případě, když úhly hranolu nejsou ideálně přesné,
úhel ESse nerovná úhlu E1, nýbrž liší se o určitou
diferenci ..1 danou rovnicí

takže můžeme psáti
sin ES = sin (E1 - ..1) =

=nsin (E2-2li2 + lil)' (16)

Předpokládejme nyní, že hodnoty Li, "1' li2 jsou
velmi malé. Potom z rovnice (16) a (12) plyne, po
zanedbání členů druhého a vyššího řádu,

cos <2
Li =n (2" -li )--.

2 1 cos <1

Rovnice (14) po dosazení z rovnic (15) a (17)
nabývá pak konečně tvaru

Analogicky můžeme odvoditi výraz pro výsled-
nou celkovou odchylku li', dopadá-li paprsek pod
týmž úhlem dopadu '\ na druhou odvěsnovou stěnu
a dostaneme

a po úpravě podle (2)

o' = 900+ <51- n(2 "2 + 3 lil) cos E2 •

cos E1

Z porovnání obou vzorců (18) a (20) plynou tyto
skutečnosti:

Celkové odchylky li a li' nejsou u daného hranolu
konstantní, nýbrž se mění v závislosti na úhlu do-
padu E1' Následkem toho obraz není přesně »nepo-
hyblivý«. Proměnnost odchylek způsobuje podíl
cos <2 p. ě h d d'l' . 1 .-- . rub h o noty tohoto po I u v zaVISostl
cos <1

na úhlu dopadu je zobrazen na obr. 9. Jak je z to-
hoto grafu patrno, hodnota podílu se prakticky ne-
mění až do úhlu dopadu asi - 30°, pro větší úhly
dopadu až asi do <1 = - 70° se mění poměrně málo,
načež rychle roste a nabývá hodnoty nekonečně
velké pro <1 = - 90°.

Ze vzorců je dále vidět, že obě výsledné odchylky
nemusí .být stejné. Obecně dostáváme různé vý-

sledné odchylky u daného hranolu podle toho, na
kterou odvěsnovou plochu necháme paprsky dopadat.
Na obr. 10 je zakreslen průběh rozdílů (li-90°)
a (tJ' - 90°) v závislosti na úhlu dopadu. Jde zde
o hranol, u něhož lil = -3'42", li2= 'to 4'21", 83 =
= - 39" a n = 1,56845. Zatím co (li' - 90°) pro
úhel dopadu do - 45° je menší než 1', Glosahuje
diference (li - 90°) hodnot již zcela nepř!pustných,
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zhruba v oboru 15' až 20'. Odchylky li a l/ byly po-
čítány přesně trigonometricky. K výpočtu můžeme
však užít přibližných vzorců (18) a (20). Takto
získané výsledky se shodují s hodnotami přesně
vypočtenými prakticky až do úhlu dopadu -70°.

-20

·40

-60

-80

-100
-80 -60 -40 -20 O 20 O 60 80'

d,

Souhlas bude ještě lepší u hranolů vytyčovacích,
u nichž budeme předpokládati, že žádná z obou od-
chylek nepřesahuje mez rozlišení 1'. Můžeme proto
k dalšímu odvození výrobních tolerancí jednotlivých
úhlů užíti přibližných vzorců. Budeme postupovat
takto: Do vzorců (18) a (20) dosadíme za li a O' hod-
noty 90° ± ľ. Jako vztah mezi fJl a d2 pro obě vý-
sledné odchylky dostaneme dva páry rovnoběžných

přímek a! Ib a o II d (obr. 11 kreslený pro El =
= - 45° a pro n = 1,5). Plocha vymezená přímkami
a, b představuje obor chyb úhlů fJl a fJ2, pro něž
výsledná odchylka (J se neliší od 90° více než o ± ľ.
Podobně přímky o, d vymezují obor odchylek úhlů

1.," O 1 J'f"IIo, V

lil a (J2' k nimž příslušná výsledná odchylka 8' ne-
přesahuje hodnotu 90° ± 1'. Od vytyčovacího hra-
nolu však žádáme, aby obě výsledné odchylky "
a li se současně nelišily od 90° více než o ± 1'.
Tento obor příslušných tolerancí pro úhly lil a li2
představuje plocha čtyřúhelníka ABCD. Kterýkoliv
bod této plochy udává takovou dvojici chyb fJl a li2,

pro něž obě příslušné výsledné odchylky jsou v' žá-
daných tolerancích. Pro předpis tolerancí lze užít
mezných hodnot udaných vepsaným obdélníkem
1, 2, 3, 4 o největší ploše se stranami rovnoběžnými
s osami. V daném případě dostáváme pro přípustné
chyby hranolových úhlů hodnoty

fJl = ± 6,5", 452 = ± 8,0".
Nároky na přesné dodržení úhlů se značně zvět-

šují se vzrůstající absol. hodnotou úhlu dopadu.
Na obr. 12 jsou zakresleny obory tolerancí pro
hranol z téhož skla (n = 1,5) pro různé úhly do-
padu a to pro El = 0°, - 45°, - 60°, -700 a-80°.
Seriovou kontrolu hranolů možno prováděti buď

tím, že kontrolujeme jednotlivé úhly, neb že zjišťu-
jeme u každého hranolu obě celkové výsledné od-
chylky. K oběma měřením možno užít také gonio-
metru, ovšem dostatečně přesného, aby odečtené
vteřiny (v případě měření úhlů hranolu) byly za-
ručeny. K seriové, rychlé a dostatečně přesné kon·
trole úhlů hranolu možno užít methody, kterou jsme
pro kontrolu úhlů hranolu navrhli a která nevyža-
duje goniometru.3)

3) Sbornik Masarykovy akademie práce, XVIII (1944),
17~m;.
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Nejvyšší přípustné odchylky pro měření měřických přímek

Stanovení konstant kll kz a ka.

Dosazením hodnot v předchozím odst'lvci aproxi-
mativně zjištěných maximálně přípustných odchy-
lek L1 s, do rovnic (3), (4) a (5) dostaneme tři
lineární rovnice pro určení konstantktJ kz a ks a to:

± 140 = k1 + 42,25 kz + 6,5 ka' (27)

± 161 = k1 + 100,00kz + 10,0 ka a (28)

± 199 = k1 + 225,00 kz + 15,0 ka. (29)
:R.ešení těchto tří rovni<; je patrno také z grafic-

kého znázornění (obr. 1). V tomto grafu předsta-
vují přímky PI a P/ rovnoběžné s osou X hledanou
konstantu kl, t. j. Irolmou vzdálenost přímek P I a
P/ od této osy. Přímky Pz a p.2' zobrazují součet
prvních a druhých členů pravé strany rovnic, při
čemž tangenta úhlů u a u' je hledaná konstanta k.
a konečně paraboly E a E' nám zobrazují součty
všech tří členů pravé strany rovnic.

Z rovnice (29) určíme si:

kl = ± 199 - 225,00 kz -15,0 ka' (30)
Dosazením tohoto k1 do rovnic (27) a (28) dosta-
neme dvě rovnice pro kz a ks:

± 140 = ± 199 - 225,00 k2 - 15,0 ks + 42,25 kz +
+ 6,5 ka, (31)

± 161 = ± 199 - 225,00 kz - 15,0 ks + 100,00 kz -I-

+ 10,0 ka' (32)
z nichž po sloučení dostaneme:

182,75 kz + 8,5 ka =+= 59 = O a (33)

125,00 kz + 5,0 k: =+= 38 = O. (34)
Eliminací ka' t. j. vynásobením rovnice (33) X 5,0
a rovnice (34) X 8,5 a odečtením takto upravených
rovnic dostaneme:

913,75 k~ + 42,5 k" =+= 295 =, O,

1 062,50 kz + 42,5 kg =+= 323 = O,

148,75 kz =+= 28 = O,

z čehož určíme konstantu k" která je
směrníku přímky Pz (tg u) a- P2' (tg u')

kz = ± 0,188 24.

Z rovnice (34) si určíme:
± 38 - 125,00 kz

k,,= 50,

(35)
(36)
(37)

k3 = ± 2,894 a

z rovnice (30) je potom
k,- = ± 113,236.

Dosazením absolutních číselných hodnot konstant
kp kz a kg vyjádřených v milimetrech do rovnice (2)
dostaneme konkrétní tvar rovnice pro výpočet abso-
lutních hodnot maximálně přípustných odchylek:

L1 Ss = ± 113,226 ± 0,18824 s ± 2,894 Vs. (39)

Máme-li určiti krajní meze délek měřických pří-
mek, pro něž platí táž absolutní hodnota maximálně
přípustných odchylek, mus"me naopak z rovnice (39)
ze známé hodnoty maximálně přípustné odchylky
L1 s určiti délku měřické přímky s.

Obecné řešení je toto:
V rovnici (2) si položíme substituci:

ýs=x) (40)
(41)

(41) do rovnice (2)Dosazením substituce (40) a
dostaneme rovnici:

Ils=kl+kzx2+k3x) (42)

kterou srovnáním členů upravíme na obecný tvar
kvadratick.'i rovnice:

kzxz+k3X+kl-L1S=O. (43)

:R.ešením této rovnice je potom (podle obecného
vzorce)

= -k3± ýk/-4kz(kl-L1s). (44)
Xl. 2 2 k z

Dosazením za x do rovnice (41) dostaneme vzorec
pro délku měřické přímky:

s =( - ka_± ýk/ - 4 kz (kl - L1 S))2, (45)
2 kz

kde známe kv kz a k" a za L1 s budeme postupně
dosazovati ± 115 mm, ± 125 mm, ± 135 mm ll-td.,
abychom určili krajní meze délek s pro odchylku
± 12 cm, ± 13 cm, atd.

Po dosazení číselných hodnot konstant kv k2 a k.
do vzorce (45) je vzorec pro výpočet mezních hod-
not délek měřických přímek tento:

s = (46)

= (+ 2,894 ± V8,375 236 =+= 0,752 96 (± 113,236 - L1 s »)%.
± 0,37648

Tato rovnice s postupným dosazováním hodnot
L1 8 je řešena v tabulce V. V téže tabulce jsou sou-
časně vypočítány pro zobrazení paraboly maximál-
ních odchylek hodnoty mmax ze vzorce:

tis
mmaz = --= (47)ý2

a pro zobrazení paraboly středních neboli kvadra-
tických odchylek hodnoty m ze vzorce:

mmazm= -3-' (48)

V tabulce VI jsou sestaveny nové maximálně pří-
pustné odchylky pro podrobné měření měřických
přímek sloužících za podklad k vyhotovení katas-
trálních map v měřítku 1 : 1000.

Vzhledem k dostatečně zhuštěným sítím polygo-
nových pořadů by delší měřické přímky, než udává
tabulka VI pro podrobná měření cenných staveb-
ních pozemků, neměly být přípustné. V praxi se
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Tabulka V.
Výpočet mezních hodnot 'délek měřických přímek a souřadnic bodů paraboly maximálních odchylek

a středních čili kvadratických odchylek.

I
k1 =± 113,236

I
-4 k2=::;: 0,75296 ~. = + 8,375236 -ke=::;: 2,894 2 k. = ± 0,376 48

>CÓ -..1. mmaz~ I, m= - 4 ke (ki - ti s) ± Vk"'4k,(k1.Ll.) y:-= .k, ±V k,'·4k,(k,.Ll.)

ol 2 let~ Lls _ mmaz'!§ --

I·k' ±Vk"'4k,(k,.Ll.l .c-= ('k'± Vk".4k,(kl.Ll.) r='.12 ---

:1 kt-tis 3 kl-4 ke (kt- LIs)

I I
2 k.

2 3 4 5 6 I 7I

::;: 115,000 ± 81,318 ± 27,106 + 1,328 22144 ± 3,115 I + 0,5871
::;: 1,764 + 9,70345744 ± 0,221 I· .~ + 0,345

::;: 125,000 ± 88,389 ± 29,463 + 8,85782144 ± 4,151 + 3,3652
::;: 11,764 + 17,23305744 ± 1,267 + 11,323

-

::;: 135,000 ± 95,460 ± 31,820 + 16,387 421 44 ± 4,976 + 5,5303 ._-_ .. -
::;: 21,764 + 24,762 65744 ± 2,082 + 30,581

4
::;: 145,000 ± 102,531 ± 34,177 + 23,91702144 ± 5,683 + 7,408
::;: 31,764 + 32,292 257 44 ± 2,789 + 54,878

::;: 155,000 ± 109,603 ± 36,534 + 31,446 621 44 ± 6,310 + 9,0745
::;: 41,764 + 39,821 857 44 ± 3,416 + 82,337

-

::;: 165,000 ± 116,673 ± 38,891 + 38,976 22144 ± 6,881 + 10,590 .

6 --_ ..._-
::;: 51,764 + 47,35145744 ± 3,987 + 112,148

_::t= 175,000 ± 123,745 ± 41,248 + 46,505 821 44 ± 7,408 + 11,9907
::;: 61,764 + 54,881 057 44 ± 4,514 + 143,760

::;: 185,000 ± 130,816 ± 43,605 + 54.0:15421 44 ± 7,900 + 13,2978

I::;: 71,764 + 62,410 657 44 ± 5,006 + 176,810

=+- 195.000 ± 137,887 I ± 45,962 + 61,565 021 44 ± 8,363 + 14,5279 ----
::;: 81,764 + 69,940 257 44 ± 5,469 + 211,034

-
::;: 205,000 ± 144,958 ± 48,319 + 69,094 621 44 ± 8,802 + 15.69310
::;: 91,764 + 77,469 857 44 ± 5,908 + 246,270

::;: 215,000 ± 152,029 ± 50,676 + 76.624 221 44 ± 9,220 + 16,80311
::;: 101,764 + 84,999 457 44 ± 6,326 + 282.341

::;: 225,000 ± 159,101 ± 53,034 + 84,15382144 ± 9,619 + 17,86312
::;: 111,764 + 92,529 057 44 ± 6,725 + 319,0~2.

13
::;: 235,000 ± 166,172 ± 55,391 + 91,683 421 44 ± 10,003 + 18,883
::;: 121,764 + 100,058 65744 ± 7,109 + 356,568

14
::;: 245,000 ± 173,243 ± 57,748 + 99,213 021 44 ± 10,372 + 19,863
::;: 131,764 + 107,58825744 ± 7,478 + 394,539

15
::;: 255,000 ± 180,314 ± 60,105 + 106 742 621 44 ± 10,729 + 20,81]
::;: 141,764 + 115,117 857 44 ± 7,835 + 433,098

16
::;: ..?ti5,000

\

± 187,385 ± 62,462 + 114,272221 44 I ± 11,075 + 21,730
::;: 151,764 + 122,64745744 I ± 8,181 + 472,193.
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delší měřické přímky, než udává tabulka VI, nevy-
skytují.
Z důvodů dokonalejšího číselného vyhodnocení

maximálně přípustných odchylek pro měření měřic-
kých přímek v tratích zastavěných a k zastp,vění
určených, t. j. cenných pozemků, by bylo vh~dné,
aby takto bylo vyhodnoceno větší množství měřlc-
kých přímek, ku př. z podrobného nového měření
Velké Prahy a aby nové menší maximálně přípustné
odchylky byly pojaty do připravovaných nov~'ch
předpisů pro katastrální měřické práce při obno-
vení pozemkového katastru.
S postupným zdokonalováním měřických pomů-

cek pro měření trigonometrických a polygonových
sítí, které jsou základem pro měření měřických pří-
mek, jakož i se zdokonalováním pomůcek pro v,v-
tyčování a měření vlastních měřických přímek je
třeba, aby 'I souladu s tímto pokrokem byly čas od
času přezkoušeny a s ohledem na stále dokonalejší
a přesnější pomůcky zužovány i nejvyšší přípustné
odchylky pro měření těchto přímek.

Tabulka VI.

Sestavení nových maximálně přípustných odchylek
pro měření měřických přímek sloužících za podklad
k vyhotovení katastrálních map v měřítku 1:1000.

! ! I tDélka Délka Délka
měřícké ,18 měřícké Ll8 měřické i ,18

!přímky
i

přímky přímky I

8 ± li ! ± 8 ±

------~-- -------- --1--
m 'cm m ; cm m I cm

O 112 282 I
12 17 22

11 144 319
13 18 23

31 177
I

357 I14 19 24
55 211 395

15 20 25
82 246 433

16 21 26
112 282 472

Tab u Ik a VII.

Výpočet dosud platných mezních hodnot délek měřických přímek podle Návodu A.

-k,.= =+=160 102'= ± 12 -kl==+=160 k.= ± 12 -kl= =+= 160 k.= ± 12
------ ------~._ ..._-- ------ ----_._-_.-

>Ó Lls V-;=LI 8 - 101 ,Q Lls V;= Lls - k,.
,Q As V8-- .d.~_-kl

i k. 102 102
os os os
,bl' -~._._._~-- ! ,bl ------ ,bl
'N 'N 'N
o

s=(LlS~klr
o s=(~~~r o

s=(4.S:,k1-)''O Lls-kt 'O LI 8 -1e.t 'O LI s-le.t
Pot Pot Pot

1 , 2 3 1 2 3 1 2 3

I I i
I

± 165 + 0,417 ± 255 + 7,917
19 I ± 345 + 15,417

1 10

I ± 5 + 0,174 ± 95 + 62,679 ± 185 + 237,684

2
± 175 + 1,250 ± 265 + 8,750

20
± 355 + 16,250

11

I
± 15 + 1,562 ± 105 + 76,562 ± 195 + 264,062

..~------~

3
± 185 + 2,083 ± 275 + 9,583 ± 365 + 17,083

12 I 21
± 25 + 4,339 ± 115 + 91,834 ± 205 + 291,829

-- -- ---

4
± 195 + 2,917 ± 285 + 10,417 ± 375 + 17,917

13 22
± 35 + 8,509 ± 125 + 108,514 ± 215 + 321,019

_.

5
± 205 + 3,150 ± 295 + 11,250 ± 385 + 18,750

14 23
± 45 + 14,062 ± 135 + 126,562 ± 225 + 351,562

_._- --------- _._._-- --.-._--_.- ----- -----_ •._0. ___- _._-- -- ------- ---

6
± 215 + 4,583 ± 305 i + 12,083 ± 395 + 19,583

15 24
± 55 + 21,004 ± 145 I + 145,999 ± 235 + 383,494

---------

7
± 225 + 5,417 ± 315 I + 12,917 ± 405 +'20,417

16 25
± 65 + 29,344 ± 155 I + 166,849 ± 245 + 416,854

8
± 235 + 6,250 ± 325 + 13,750 ± 415 + 21,250

17 26
± 75 + 39,062 ± 165 + 189,062 ± 255 + 451,562

9
± 245 + 7,08J ± 335 + 14,583 ±425 + 22,083

I 18

I
27

I
± 85 I + 50,169 ± 175 + 212,664 ± 265 + 487,659

I
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Sestavení dosud platných maximálně přípustných
odchylek pro měření měřických přímek podle

Návodu A.
,

IDélka Délka Délka
měřické LI, měřické

I
LI, měřické LI,

přímky přímky přimky
8 ± s I ± 8 ±i

----- "--_~-
I_.------_·--'--1-- --

ID cm m i cm m cm

O 63 23817 26 352 77 26418 27 364 92 29219 28 379 109 32120 29 3814 127 35221 30 3921 146 38322 31 4029 167 41723 32 4139 189 45224 33 4250 213 48/l25 34 atd.63 238

Jak je nutno posuzovati kvalitu měření
měřických přÚBek.

Pro zjišťování, posuzování a určování kvality
měření měřických přímek možno zavésti následující
stupně:

1. Je-li odchylka B = s - sm měřené přímky v me-
zích parabol C, C', t. j. v mezích parabol středních
neboli kvadratických odchylek vyznačených v obr. 1,
možno kvalifikovati toto měření jako pře s n é
měření.
2. Je-li odchylka E = s - 3m měřené přímky v me-

zích parabol C, D nebo C', D', t. j. v mezích para-
bol středních odchylek a parabol maximálních od-
chylek, je možno kvalifikovati měření této přímky
jako dob r é měř e n í.
3. Je-li odchylka B = s - sm měřené přímky v me-

zích parabol D, E nebo D', E', t. j. v mezích parabol
maximálních odchylek a maximálně přípustných
odchylek, je nutno kvalifikovati měření takové
přímky jako n e pře s n é měř e n í a je vhodné mě-
ření opakovati.
4. Přesáhne-li odchylka B = s - 3m měřené přím-

ky meze vyznačené parabolou E a E', t. j. parabo-
lou maximálně přípustných odchylek, je nutno kva-
lifikovati měření takové přímky jako- n e pří p u s t-
n é a z á vad n é měř e n í a je nutno měřeni opa-
kovati.

Dosud platné maximálně přípustné odchylky
pro měření měřických přúnek.

Podle Návodu A pro katastrální měřické práce
jsou maximálně přípustné odchylky délkové pro
měření měřických přímek počítány ze vzorce:

LI s = k1 + k2 Ýs'
z něhož můžeme určiti_(LI3- k1)23- ...

k2
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Návod A přejal velikost konstant k1 = ± 0,16 m
a k2 = ± 0,012 m z Návodu z r. 1904, takže rovnice
(49), vyjádříme-li k, a k2 v milimetrech, je tato:

8=( A 8±~d~~r
nešení vzorce (52) je provedeno v připojené ta-

bulce VII.
Nakonec připojuji za účelem srovnání a posou-

zení obou kriterií tabulku VIII maximálně přípust-
ných odchylek pro měření měřických přímek podle

Návodu A. Tato tabulka by se měla shodovati s ta-
bulkou XXIII příloh k Návodu A. Neshoda někte-
rých hodnot 8 tabulky VIII s tabulkou XXIII Ná-
vodu A je pravděpodobně zaviněna při původním
výpočtu tabulky XXIII a je způsobena zaokrouhlo-
váním. Graficky je znázorněna tato tabulka na
obrázku dvěma větvemi paraboly označenými písme-
nami F a F'.
Z· praktických zkušeností bych doporučoval, aby

tato tabulka (XXIII Návodu A) maximálně přípust-
ných odchylek pro měření měřických přímek, po-
kud zůstane v platnosti, byla uznávána jen tam, kde
výsledkem měřeni má býti mapa v měřitku 1 : 5000
a menším.

Kruhový transportér z plastické hmoty

Pro sestrojení výškopisného kotovaného plánu
případně plánu vrstevnicového z údajů získaných
inženýrskou tachymetrií používá se různě uprave-
ných papírových, celuloidových nebo kovových
úhloměrů (transportérů), pro přesné práce pak
polárních koordinatografů kruhových nebo vali-
vých. Nevýhodou papírových a celuloidových úhlo-
měrů jest značné poškozování středu (pólu - sta-
noviska) propichováním papíru jehlou, po opotře-
bování pomůcky vychozením středu vzniká značná
nepřesnost. Kovové transportéry jsou těžkopádné
a nepraktické. Polární koordinatografy, zvláště
nejnovější a nejdokonalejší konstrukce spojují sice
přesnost s rychlostí, ale jsou to přístroje velmi n.á··
kladné a tím pro běžnou praxi nehospodárné.
Nový celokruhový transportér poskytuje svým

velkým poloměrem kruhu a kruhovým vernierem
dostatečnou přesnost pro inženýrské práce výško-
pisné prováděné nitkovou tachymetrií nebo plošnou
nivelací přístroj~m s vodorov~ým kruhem. Úprava
zaručuje dokonalou šetrnost a ochranu kreslicí
podložce (papíru), neboť nepotřebuje pól fixovat
hrotem. Velký volný manipulační prostor dovoluje
popis bodú během vynášení. Vyměnitelné délkové
měřítko umožňuje vynášení bodů ve všech běžných
poměr~ch zmenšenÍ.
Pomůcka se skládá z vnějšího rámu 8 s úhlovým

dělením po 0,5g na průměru 40 cm (případně
i méně), dále z vnitřního kruhu R nesoucího na ob-
vodu pětidílkový úhlový vernier V umožňující bez-
pečné čtení na O,lg a odhad na 0,05g• Do vnitřního
kruhu je radiálně vsazeno vyměnitelné měřítko M
se začátkem stupnice G přesně ve středu kruhu.
Postup práce při vynášení bodů na stanovisku

jest tento: Do vnitřního kruhu R (pro ulehčení
hmoty a získání volného manipulačního prostoru
vhodně vybraného) vsuneme délkové měřítko M se
stupnicí odpovídající měřítku plánu. Počátek mě-
řítka G nastavíme na střed (stanovisko), hranu
stupnice na orientační směr. Vzdálenost orientač-
n.ího bodu kontrolujeme měřítkem. Po nastavení

zatížíme vnitřní kruh R těžítkem a přiložíme. vnější
rám 8) kterým otáčíme tak, až nám dává na ver-
nieru V čtení orientačního směru. Pak přeneseme
těžítko na rám, který případně ještě zatížíme i dal-
šími těžítky pro lepší stabilitu a můžeme vynášet
jednotlivé podrobné body výškopisu, které se vy-
značí ostrou tužkou neb pikýrkou.
Pomůcka může býti sestrojena ve starém i v no-

vém dělení s poloměrem děleného kruhu 10 až
20 cm. První rozměr se lépe hodí pro menší měřít-
ka map a plánů (1 : 5000 až 1 : 2000), druhý pro
větší měřítka (1 : 2000 až 1 : 500). Pro staré dělení
úhlové se doporučuje rozdělení kruhu na stupně
s vernierem šestidílkovým (přesné odečtení na 10').
Pro nové dělení a větší poloměr kruhu se osvědčí
rozdělení kruhu na O,5g s vernierem pětidílkovým,
pro menší poloměr dělení po 19 s vernierem deseti-
dílkovým (s odečtením na O,lg).

1951/26



Zlepšovací návrhy, problémy a stanoviska

Redakce ochotně uveřejní v této stálé hlídce časopisu návrhy na zlepšení organisace pracovních
postupů, method, přístrojů a pomůcek, a kritická stanoviska k uveře.iněnÝm námětům.

526.918.1:[336.211.1 +333.01
Využití fotoplánu pro nové měření

a hospodářsko-technlcké úpravy pozemků

Ve snaze zvýšiti produktivitu práce, její kvalitu
a přispěti tak k výstavbě socialismu, pod'lli soudruzi
Ing. Ladislav Velinský a Ing. Václav Pichlík,
oba ze státního zeměměřického a kartografického
ústavu, zlepšovací návrh na využití fotoplánu pro
všechny měřické práce, týkající se větších prostorů.
Autoři doporučují fotoplán v měřítku 1: 5000 a
zvětšené kopie leteckých snímků v měřítku 1 : 2000,
eventuelně 1.,: 1000 nebo 1 : 500.
Autoři návrhu uvádějí, že by bylo výliodné po-

užíti fotoplánů a zvětšených kopií leteckých snímků
1. jako podkladu pro místní šetř'enf (§§ 9 a 11

katastrálního zákona),
2. jako podkladu pro polní náčrt, s příp'ldným

dodatečným chemickým odstraněním fotografického
obrazu,
3. pro rozvrh polygonové sítě,
4. pro návrh sítě měřických přímek,
5. pro technicko-hospodářské úpravy pozemků

s případným použitím dvojice kontaktních snímků
a zrcadlového stereoskopu.
Autoři doporučují pro konkrétní řešení nalétání

operačních prostorů v měřítku 1 : 7500. Pro místní
trať pak nalétání v měřítku 1 : 2000. Snímků 1: 7500
dá se též použít pro výškopis mapy 1 :'5000.
Předběžný posudek zlepšovacího návrhu, pokud

se týká nového měření, nevyzněl příznivě. Protože
v katastrálním území Čelákovice měly být současně
s novým měřením intravilánu provedeny též tech-
nicko-hospodářské úpravy pozemků, byla možnost
využití fotoplánu širší a dala se předpokládat renta-
bilita jeho pořízení zvláště proto, že pro operační
území existovaly letecké snímky z roku 1949 v mě-
řítku asi 1 : 10000.
Po jednání V. odboru ministerstvo techniky

s VZú, obdržel SZKú 16 leteckých sn:mků. Ing.
V. Pichlík vybral z nich 8 snímků s dostatečnými
překryty a určil prostory vhodné pro zřízení vlico-
vacích bodů.
Operační území mělo rozlohu asi 1000 ha. Je to

z větší části rovina, z menší části terén zvlněný.
Na jedné třetině tohoto území, v místní trati, byla
již při dřívějš!ch pracech vybudována podrobná síť
polygonových bodů. Na druhé třetině byla polygo-
nová síť jen podél hlavních komunikací. Na zbý-
vající třetině byly toliko 4 bod~<určené souřadni-
cemi.
Naší snahou bylo využít stávající sítě bodů urče-

ných souřadnicemi pro vlicovací body. Ze 16 vIi-
covacích bodů, potřebných pro fotoplán, byly 4 to-
tožné s body polygonové sítě, 11 bylo odvozeno rayo-
ny z polygonů a toliko 1 bod byl nově určen pro-
tínáním zpět. Všechny vlicovací body byly v letec-

kých snímcích vyznačeny jemnou pikou, současně
v terénu ztotožněny a zaměřeny za dva pracovní
dny jedním měřickým oddílem. Výpočetní práce si
vyžádaly 1 pracovní den. Za vlicovací body byly
zvoleny body ve snímc:ch velmi přesně zřetelné
(trojmezí, čtyřmezí, šachta vodovodu a p.) a tak,
i když bylo postupováno vzhledem k již hotovým
leteckým snímkům proti geodetické zásadě, výsled-
ky byly přesné.
Vypočtené vlicovací body byly vyneseny v mě·

řítku 1 : 5000 na tuhý papír velkým Coradiho ko-
ordinatografem. Šikmé letecké snímky byly přene-
~eny do roviny, sestaveny a slepeny na podklad,
~ontáží a střihem byl zhotoven originál fotoplánu.
Fotoreprodukcí byly z originálu zhotoveny dvě kopie
rozměrů dvakrát 72 X 72 cm s překrytem 23 cm,
(1150 m), takže bylo zobrazeno území 2178 ha.
1 když okrajové území vně vlicovacích bodů bylo
ha fotoplánu zkreslené, obraz operačního území
(1000 ha) nevykazoval značnějších deformací. Po-
rovnání odsunutých a přímo měřených délek nebylo
provedeno systematicky. Mohu uvésti jen 4 případy.

t',cisunutá
z fotoplánu

odsunutá
z katastr. mapy

(srážka papím včetně)
126,40
465,20
213,00
266,80

126,60
440,40
212,17
267,70

130,00
440,00
212,00
270,00

V prvém případě je uvedena délka měřená přes
montážní čáru fotoplánu, v druhém případě katas-
trální mapa vykazuje hrubý nesouhlas. Délka byla
měřena mezi silniCÍ a polní cestou. Katastrální
mapa nevykazuje stav současný a diference je způ-
sobena pozvolným překládáním cesty. Druhá a třetí
délka je měřena v úplné rovině. V posledním pf"-
padě uvedený nesouhlas rovněž nemá vlivu na vy-
užití fotoplánu pro účely autory zlepšovacího ná-
vrhu zamýšlené.
Finanční náklad pro pořízení fotoplánu v našem

případě je:
plat mzdy

a cestovné dělníkli
zaměření vlicovacích
bodů 2 dny 720,- 800,- 1520,-

výpočet souřadnic a
přípr. podkladu 1 den 335,- 335,-

vyhotovení fotoplánu a
kopií včetně materiálu
a reprodukce 4195,-

což představuje samozřejmě cenu režijnÍ. Je nutno
dodat, že v našem příznivém případě byla vybudo-
vána polygonová síť a využita pro vlicovací body.
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Naopak tam, kde bylo by nutné vlicovací body geo-
deticky zajistit jako body zhušťující trigonómetric-
kou síť protínáním, mohou být tyto vlicovací body
stabilisovány a později dále využity pro podrobné
měření. Na to též autoři zlepšovacího návrhu pa-
matují. Protože po 10 letech signalisace trigono-
metrických bodů rapidně chátrá, bylo by vítané
zhustit síť body protínáním ve všech územích.

Jaké jsou možnosti využití fotoplánů pro nové
měření? Seřaďme odpovědi na tuto otázku v po-
řadí uvedených 5 bodů původního návrhu autorú.

Ad 1. Jako podkladu pro místní šetření bylo by
možno fotoplánu 1 : 5000 použít toliko v polní trati.
Výhodnější by byly zvětšeniny snímků. Použití pro
místní trať nebylo by účelné, neboť náčrt ke komisi
lze vyhotovit levně z volné ruky na podkladě na př.
příruční katastrální mapy. Množství porostů a zaří-
zení patrných ve fotoplánu způsobuje nepřehlednost
grafické přílohy k protokolu o místním šetření. Na-
proti tomu, je-li fotoplán k disposici, je praktické
porovnat připravený náčrt ke komisi s fotoplánem
a náčrt doplnit předměty měření v dosavadní mapě
nevyznačenými, na př. hranice vybrané hlíny a ka-
mene u hlinišť a lomů, nebo hranice lesních porostů.
nové stavby, meliorační odpady, změněná koryta
řek a potoků, nově založené rybníky atd.

Ad 2. Jako podkladu pro polní náčrt lze foto-
plánu použít toliko v polní trati. Opět zvětšeniny
snímků byly by vhodnější. Zapisování kot by ne-
činilo potíží, výhodou byla by již připravená kres-
ba. Manipulace byla by složitější a úspor by se ne-
dosáhlo.

Ad 3. Pro rekognoskaci je fotoplán ideální po-
můckou. Návrh polygonové sítě vypracovaný ve
fotoplánu lze v přírodě realisovat takřka beze změn.

Ad 4. Návrh sítě měřických přímek nečiní v polní
trati zvláštních potíží a není třeba proto ani před-
běžných návrhů v mapovém podkladě, naproti tomu
v místní trati je síť měřických přímek ovlivněna
průhledy v souvislém zastavění a v zahradách, které
lze zjistit jen přímou rekognoskací.

Ad 5. Fotoplán je věrným obrazem přírody;
proto při technicko-hospodářských úpravách pozem-
ků lze stavební obvod, společná zařízení a hony
společných osevů navrhnouti rychle, bezpečně v nej-
příhodnějším terénu. Vzhledem k časovým normám
pro technicko-hospodářské úpravy pozemků u JZD
byl by fotoplán v měřítku 1 : 5000 velmi vhodným
podkladem, umožňujícím zvýšení jakosti práce. Jeho
pořízení však není úměrné normované době vlast-
ních úprav.

V celku soudím, že nové měření se i v budoucnu
omezí na pozemky zastavěné a k zastavění určené.
s využitím všech dosud vykonaných měřických
prací. Proto fotoplán bude mít zde úlohu jen po..
mocnou. Možnosti využití fotoplánů jsou širší na
jiném poli inženýrské činnosti. Je to hlavně v plá-
nování (viz Ing. Peňáz v Z. O. č. 11/1950), dále při
původním měření, kde není spolehlivých mapových
pomůcek. Na Slovensku, v místech kde není map, je
problémem provést technicko-hospodářsk0 úpravy
pozemků u JRD. Až do původního měření, fotoplán
může nahraditi okamžitou mapovou potřebu. V těch-
to případech lze oprávněně využít leteť'kýcb sním-

ků, bez ohledu na vhodnost měřítka nalétání, pro
dodatečné zhotovení fotoplánu. Kdyby snad stav
triangulačních prací nebo porušená signalisace zne-
sm,dňovala připojení vlicovacích bodů na jednotnou
síť katastrální, lze vzájemnou polohu vlicovacích
bodů určit z neorientované délkové základny a je-
jich koncových bodů protínáním vpřed, nebo i ře-
tězcem trojúhelníků. Ani neorientovaný uzavřený
polygon, za předpokladu dobře měřených úhlů a dé-
lek, nelze zavrhnout, neboť deformace fotoplánu
z výškových rozdílů absorbuje malé chyby z určení
souřadnic vlicovacích bodů.

Je třeba ještě se zmínit o ztížení práce s fotoplá-
ny a leteckými snímky, vzhledem k předpisúm.
o manipulaci a jejich úschově. Polní skupiny, ač
disponují i dosti značnými peněžními částkami, ne-
jsou vybaveny tresorem. Ing. Antonín Trpka.

526,923 :526.98
Je vyhotovovanie pol'ných náčrtov pti polámej

metóde nevyhnutel'né?
Porný náčrt pri polárnom meraní nie je operátom

originálnym a vyhotovuje sa na podklade zápisníka
a komisionálneho náčrtu; je otázka, či je za týchto
okolností nevyhnutefné ho vyhotovovať. '

V poslednom čase začína sa uvažovať o potreb-
nosti a nevyhnuternosti vyhotovovať porný náčrt pri
polárnom meraní v porných tratiach a preto túto
vec preskúmajme.

Pri základnom, alebo novom meraní pracuje na
Slovensku meračský úradník alebo technik každý
sám a samo sta tne. V praxi je to tak, že dostane
pridelený pracovný úsek, v ktorom musí sám pre-
.iesť tieto úkony:

1. Vyšetriť skutočnú držbu v poli, previesť oko-
líkovanie pozemkov a vyhotoviť k tomu príslušný
komisionálny náčrt.

2. Rozvrhnúť a vytýčiť sieť vedrajších poradov
alebo sieť meračských priamok a túto zamerať:

3. Previesť detailné zameranie.
4. Vypočítať sieť, ktorú bol zameral.
5. Vyredukovať a adjustovať zápisník meraných

držok a smerov.
6. Založiť porný náčrt a zakresliť tam zameranú

situáciu.
7. Previesť adjustáciu porného náčrtu (vpísanie

držiterských indexov, výťah tušom a popis).
8. Zamerať obvodové miery.
Práca ad 1-3 a 8 koná sa v poli, práca aa 4-7

v kancelárii pornej skupiny. Je zrejmé, že pri slabo
dotovaných porných skupinách, pokiar sa týka per-
sonálu, je tento vermi prácou preťažený, lebo po
8 hod. pracovnom čase v poli s figurantmi očakáva
ho denne ešte svoje meranie vyhodnotiť. A tak sa
stáva, že práca po čase 2 až 4 hodiny denne je na
porných skupinách pravidelným (doteraz však ne-
honorovaným) zjavom. Nakorko vyhodnotenie me-
rania nemože zaostávať za meraním v poli, je táto
vec vermi nepríjemná najma za kratšich už dní.
lebo pri petrolejovom osvetlení na slovenských dedi-
nách je kancelárska práca a najma vyhotovovanie
pol'ných náčrtov takmer nemožné. Námietka, že
kancelárske práce možno vykonávať za dáždivých
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dní, nie je tu na mieste, lebo pracuje sa takmer bez
ohradu na počasie a vystávajú iba dni, keď už ab-
solútne nie je možné v poli pracovať; takýchto dní
je však málo. Dasledkom toho je, že po skončení
porných prác, do sídla skupiny prichádza sa bez
porných náčrtov, alebo len s čiastočne spracova-
nými, čo rozhodne má nepriaznivý vplyv na postup
zimných prác.
Pripomeňme si, akú úlohu nám v praxi vykonáva

komisionálny náčrt. Pomocou neho rozvrhujeme a
vytyčujeme sieť pre podrobné zameranie, ČO si do
náčrtu zakreslujeme, používame ho pri meraní sa-
motnom, vyhotovujeme a adjustujeme podra neho
porný náčrt, a v prípade, že nemáme poYný náčrt
ešte vyhotovený, zapisujeme tam obvodové miery.
Vyplýva teda z toho, že komisionálny náčrt má
úlohu fundamentálnu a porný náčrt je iba jeho
ínterpretáciou.
Porný náčrt používame pri kartírovaní, doplňu-

jeme ho údajmi pri konštrukcii mapy (priesečíky
so sekčnými čiarami, číslujeme tam body pri analy-
tickom výpočte skupín a pod.) a vyznačujeme tam
hranice bonít pri oceňovaní. Tieto údaje mažemp.
však vyznačiť aj do náčrtu komisionálneho a to už
za predpokladu, že tento bude pečlive a zreterne
vyhotovený; potom mažeme do neho zakreslit aj
sekčné čiary.
Pri meraní stolovom, funkciu poYného náčrtu tiež

vykonáva náčrt komisionálny a podobne je tomu pri
meraní výškopisnom.
Na skúšku bolo prevedené kartírovanie bez por-

ného náčrtu, iba podYa zápisníka a komisionálneho
náčrtu; výsledok ukázal sa práve taký, ako keby sa
použilo poYného náčrtu.
Z uvedeného vyplýva, že funkcia pofného náčrtu

nie je teda tak závažná, že by bolo nevyhnuterné
tento vyhotovovať.
Porovnajme ešte výhody a nevýhody vyhotovo-

vania porného náčrtu.
Výhodou porného náčrtu je, že nám dáva už pri

jeho vyhotovovaní obraz v merítku a prípadnú
chybu v meraní mažeme ešte po čas porných prác
zistiťa odstrániť. Druhá jeho výhoda spočíva v tom,
že kartírovacie práce mažeme previesť po vačšom
časovom odstupe po meraní, ako keď použijeme
komisionálneho náčrtu, kde bude lepšie, aby vypra-
covanie mapy bolo prevedené v kratšom časovom
odstupe po meraní a tými istými silami, ktoré za-
meranie previedly. Kartírovanie na podklade komi-
sionálnych náčrtov nemaže však toto znemožniť ani
v prípade, že toto by sa prevádzalo neskoršie a iný-
mi silami. Iné poznámky a záznamy, lttoré zazna-
čujeme ešte do porného náčrtu, a ktoré by sa ne-
daly tak rahko do komisionálneho náčrtu zaznačiť,
nemažu byť tak podstatnou závadou pre kartírova-
cie práce.
Hlavnou nevýhodou poYného náčrtu je jeho vy-

hotovovanie, ktoré spotrebuje mnoho času a práce.
Druhou jeho nevýhodou je značná spotreba kvalit-
ného a špeciálneho papiera, ktorý by sa mohol
11šetriť.
Porný náčrt vo svojej forme je iba medziproduk-

tom medzi komisionálnym náčrtom, ktorý je zá-

kladný a pavodne vyhotovený, a konečným vyhoto-
vením mapy; túto nám však maže nahradiť iba
veYmi približne, a preto funkciu porného náčrtu
úplne nahradí náčrt komisionálny. Z toho vyplýva,
že v pofných tratiach pri polárnom meraní mažeme
poYný náčrt nevyhotovovať, čím sa ušetrí na čase
ako aj na náklade finančnom.
Bolo by žiadúce, aby zememeračské oddelenia

ministerstva a povereníctva stavebného priemyslu
o veci uvažovaly a celú túto preskúmaly.*) Prí-
padné zavedenie tohoto opatrenia znamenalo by
značné odbremenenie poYných prác a tým aj ich
zrýchlenie a zhospodárnenie.

Dr Ing. Jaroslav Štěpán.

535.87
Použití Kuoorova pennanentního heliotropu

při triangulaci ll. řádu.

V článku »Pokroky posledních let v pracích Stát-
ního zeměměřického kartografického ústavu v Pra-
ze« uveřejněném v Zeměměřickém obzoru SIA ze
dne 25. října 1950 byl popsán a zobrazen nový typ
heliotropu t. zv. permanentní heliotrop Kuč~rův.
V r. 1948 byly mi zapůjčeny 3 tyto heliotropy

k vyzkoušení při triangulačních pracech v sever-
ních Cechách. Heliotropy jsem umístil na nejhůře
viditelných trig. bodech I. a II. řádu. Použitím je-
jich se velmi usnadnila a urychlila observace
II. řádu a obávaná visura Děčínský Sněžník-Luž,
která je 39 km dlouhá, byla velmi snadno docílena.
Heliotropy byly v nepřetržitém provozu od června
do října ve dne v noci. Pozoroval jsem je denně za
každého počasí a zjistil jsem, že i za oblačného
nebe, bez slunečního svitu jsou jejich záblesky vidi-
telny na vzdálenost 15-18 km. Za slunečního osvět-
lení a příznivých podmínek, jaké bývají v létě
k večeru, spatřil jsem záblesky tohoto heliotropu
na vzdálenost 40 km a to pouhým 6tinásobným
triedrem. Do vzdálenosti 20 km jsou permanentní
heliotropy ideální jednoduchou pomůckou pro sig-
nalisaci v trig. síti I. a II. řádu. Jelikož jsou um's-
ťovány na trig. bodech obyčejně na místech, které
ovládají terén a kde - i když v dolině je bez-
větří - vane větřík, není obava, že by přestaly
fungovati. K jejich pohonu postačí totiž slabý po-
hyb vzduchu.
Heliotropy byly v nepřetržitém provozu bez ja-

kýchkoliv oprav 96 dní. Po jejich sejmutí byly
podrobeny důkladné prohlídce a nenalezeno závad,
které by byly způsobeny jejich funkcí. Heliotrop
na Luži byl poškozen lidskou násilnou rukou
(ohnuta hlavní železná tyč).

*) p o zná m k are d a k c e: Ministerstvo a pověře-
nectvo. stavebního průmyslu nebude mít zajisté námi-
tek proti tomuto zIepšovacímu návrhu, jestliže polní
náčrt komisionelního šetření bude vyhotcwen s takovou
[lečlivostí a na trvanlivém kladívkovém pap.íie takových
rozměrů, jako je měřícký polní náčrt, aby po do'plnění
úředními měřickými údaji (jako jsou oměrné miry,
koty, čísla bodú, smluvené značky, zkratky a pod.) mohl
se státi součástí souboru polních náčrtů - jako uce.-
leného měřického díla. V protokole o místním komisio-
nelnim šetření by ".e výrazně vyznačil poukaz na číslo
měřického polního náčrtu.
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V r. 1949 jsem použil tohoto heliotropu v oblasti
Ostrava-Č. Těšín-Čadca, kde značné výškové roz-
díly v Bezkydech a stále zakouřený obzor činil po-
zorovatelům značné obtíže. I zde se plně osvědčily.
S ohledem na tyto zkušenosti a na tu okolnost,

že pracují beze vší lidské obsluhy, jest si jen přáti,

518.2:526.921=82 Jegorov G. G.
Tablicy prevyšenij, vyčisljajemych pro gorizontalnyUl

proloženijam, dlja uglov naklona ot O do :IDO. (Tabulky
pro výpoěet výškových rozdílů z redukovaných délek, pro
sklony O" - 30").Třetí vydání. 42 str., 1949,M06kva, Geo-
dezizdat. 15,- Kčs kart.
Jegorovovy tabulky jsou určeny pro výpočet převý-

šeni a vodorovných vzdálenosti, hlavně při měření délek
pásmem ve sklonu i při jejich určeni z fotoplánu, pro
určeni vÝšek bodů geometrických siti, bodů ziskaných
protínáním, rovněž pro získání přeVÝšení z výsledků
přesné tachymetrie, pří měření délek dálkoměrem s vo-
dorovnou nebo svíslou latí a pod.
Pří vyčíslení převýšení h a opravy LI d pro určení hOo-

rizontální vzdáleností d z měřené délky D jest použito
vzorců

h=dtga.

LI d = d - D= 2D sin 2a
2

v nichž a jest úhlem sklonu měřené délky D.
Hodnoty h jsou vypočteny pro úhly sklonu od O" do

15°pro každou minutu a pro okrouhlé vodorovné vzdále-
nosti d rovné 100,200až 900m, a to pro d = 100až 300m
s přesností 0,001m. Pro úhly sklonu od 15°do ~ je dáno
převýšení pro každou pátou minutu, a to pro délky
d = 100,200,300,40, 50 až 90m s přesnosti 0,01m. K zjed-
nodušení interpolace jsou přjpsány tabulkové díference
pro 1'.
Hodnoty oprav LI d jsou uvedeny pod tabulkami pře--

výšení příslušných úhlů sklonu. Do 15°sklonu po 5' pro
D= 100, 200 a 300 m s přesností 0,001m, pro D = 400,
500až 900m s přesností 0,01m. Od 15° do 300jsou hod-
noty LI d uváděny po 15', a to pro D = 100,200 až 900m
s přesností 0,001m.
V celém prvém oddílu tabulek jsou na okrají všech

stránek uvedeny opravy ze zakřivení země a z refrakce
dvypočtené podle vzorce 0,42-, :v němž R značí po,loměr
R

země.Opravy od 0,01m do 1,00m s krokem 0,01m přísluší
měřeným délkám D od 390 do 3895m.
Na dalších dvou stranách je pomocná tabulka délek

tětiv C ,pro poloměr R = 1000vypočtených podle vzorce

c = 2R sin L
2

v němž fJ znaCl středový úhel. V tabulce jsou uvedeny
hodnoty v celých jednotkách pro každou pátou minutu
od 00 do 90°.
Na poslední stránce j,sou pomocné hodnoty LI d pro re--

dukcí délek, získaných optickým dálkoměrem, na vodOo-
rovnou podle vzorce LI d = D sin' a pro 100,200až 900m
a úhel sklonu od 20do 150po 30' a od 150do 300pro každý
stupeň.
SvÝm malým rO/l;sahema vhodným obsahem, jakož

i omezenou přesností jsou tabulky zřejmě určeny pro
výškopisné práce v topografických mapách.

Ing. Ant. Prokeš,

523.1 Parenago P. P.
Nejnovějši poznatky o vesmíru. 49 ••tr., 8 obr., 1950,

Praha, Život a práce, Vědění všem, sv. I, brož. 13,- Kčs.
Vynikající sovětský hvězdář podává lidovým způsOo-

bem přehled nejnovějších poznatků o vesmíru. UPO/l;or-
ňuje zejména na původní práce sovětských hvězdářů,
které jsou dokladem vysoké vyspělostí sovětské astronOo-
mické vědy. Některá zjištění sovětských astronomů jsou
velice zajímavá. Parenago udává rozpětí teplot povrcho>-
vých vrstev hvězd v rozmezí 10000- 1000000. Hvězdy
chladné září infračervenými paprsky. Počet hvězd v ga-
laxii odhadují sovětští hvězdáři na 150miliard. Velkou
po,zornost věnují od roku 1946t. zv. globulům. Jsou to
malé temné mlhoviny o rozměrech několika hvězdných "
dní a je oprávněná domněnka, že to jsou hvězdy ve sta-
diu zrodu. V závěru je vyvrácen idealistický názor o ko-
nečném vesmíru. Dr Lukei.

Spojité zobrazování předmětt\ měření
v nových katastrálních mapách.

Ministerstvo techniky dalo výměrem ze dne 12. rlJna
1950 čj.2070/50-V/3 ",měrnice pro spojíté zobrazováni
předmětů měření v nových katastrálních mapách. Pro
zásadní význam této změny z jednotném mapovém ka-
ta,srtálním díle, uveřejňujeme hlavní zásady směrnic.
Republika Č'eskoslovenská se zobrazí V' katastrální

mapě s poj i t ě.
Odchylky od normálního kladu mapových listů nejsou

přípustny.
Vyhotovení polovičních mapových listů a zobrazování

vně sekčního rámce je přípustné toliko na státních hra-
nicích. Ůást území zobrazená vně sekčního rámce neob-
drží samostatné číslo listu mapy.
Zásady pro zobrazování vně sekční čáry (rámce) bu-

diž použito dočasně také tehdy, nebudou-li v dohledné
<loběobnovovány mapy sousedních katastrálních území.
Při navrhování výjimečného měřítka katastrální mapy

je nutno přihlížet ke spojitému zobrazení částí všech ka-

tastrálnich území, připadajících do uvažovaného mapo-
vého listu.
Při obnovování pozemkového katastru podle ustanovení

§ 28, odst. 2 katastrálního zákona v katastrálním území,
sousedícím s katastrálním územím, kde již bylo obnovení
provedeno, wbrazí se výsledky podrobného měření na
listy již dříve založené a vedené (tedy zpravidla na listy
platné katastrální mapy). Jsou-li tyto listy napjaty
na hliníkových deskách, nanesou se měřické body sou-
řadnicovým přístrojem s kontrolními drobnohledy. Byl-li
dříve založený mapový list již s hliníkové desky sňat, po-
užije se k zakreslení měřických bodli vždy jen nanášecího
ořístroje. Přítom je třeba uvážiti, bylo-li by účelnější
vyhotoviti nový mapový list napnutý na hliníkové desce.
Je tudíž třeba, zejména na krajských hranicích při

zobrazení znáti způsob zobrazení všech katastrálních
území, jejichž části má mapový list obsahovati.
Bylo-li v katastrálním území již dříve obnoveném pOo-

Užito zásady pro zobrazování vně sekčního rámce (odst.
4), musí býti na nově založený mapový list překresleny
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též předměty měření katastrálního území dříve obnove-
ného, zobrazeném vně rámce.

Pří I' U č jl í ka t a s·t I' á 1ním a p a s e vy ho t 0-

vuje pro každé katastrální území samo-
s t a t n ě. Ad j u s t a c e a ostatní úpravy příruční kata-
strální mapy se vykonají jen pro zobrazené předměty
měření toho katastrálního území, pro něž je příruční
katastrální mapa určena.

Ve vyznačování značek, zkratek a v popísu nových
katastrálních map a příručních katastrálních map se
zavádějí různé změny, jak vyplývá z nové úpravy ma-
Dového dila: vÝnos tyto změny přesně jmenuje.

Při reprodukcí nové katastrální mapy vyhotoví s,e po
jednom otisku mapových listů na hliníkových deskách
pro každý sousední okre·s, jehož část území je na dotče-
ném li••tu zobrazena.

Pro příruční katastrální mapu je třeba vyhotoviti to-
lik otisků společných mapových listů, kolík katastrál-
ních území je již na dotčeném mapovém listu nově
zobrazeno.
"Na listu katastrální mapy, v němž jsou zobraz;ena ka-

tastrální území různých měřických okresů, bude pro-
váděti změny každý okresní národní výbor jen v části,
spadajlcí do jeho pŮf<Obnosti.

Mapové listy, na nichž se stýkají dva nebo více okre-
sů nebo krajů, se vedou a uloží v originálu u toho úze-
mí, ve kterém byly při obnovení vyhotoveny. U ostatních
okresů se uloží otisky na hliníkových deskách. V odů-
vodněných případech může krajský národní výbor na
návrh okresního národního výboru rozhodnouti o ulo-
žení jíném.

Uspořádání a uložení ostatních částí pozemkového ka.
tastru zůstává nezměněno.

Zobrazovací práce na mapových listech, kde je již část
sousedního území z9brazena, provedou výhradně země-
měřícká oddělení t,echnických referátů KNV.

Ustanovení vpředu uvedená platí pro vyhotovování
nových katastrálních map na podkladě jednotné trigo-
nometrické sítě, lze jich však použít, kde to bude, účel-
né i pro vyhotovování nových katastrálních map ve
Svatoštěpánské nebo Gusterberské I!"oustavě. Spojitě
(souvisle) lze však zobrazovati předměty jen v mapách
téže soustavy.

Směrnice o přeměně lesní pfidy.
Ve sbírrce oběžníků pro KNV pod č. 6/1951 byly uve-

řejněny směrnice minísterstva zemědělství o přeměně
lesní půdy. Směrnice, které se také dotýkají zeměměřic-
ké služby, vysvětluji a doplřlUjí ustannvení § 1 zákona
Č. 206/48 Sb., jimž se stano,ví, že le8ní půda jakéhokoliv
druhu vzdělávání nesmi být bez souhlasu ONV odřlata
svému účelu.

Žádost o přeměnu lesní půdy zásadně podává vlast
ník (držitel) půdy. Ve výjimečných případech, kdy drži-
tel lesa nemůže nebo nechce pi'edložit žádo8t, na př.
při budování silnic, zřizovánL lesních průseků k účelům
trigonomertických prací atd., postačí, předloží-li žádo'st
orgán státní správy (silníčni, zeměměřický atd.) i když
pozemek nebyl vyvlastněn a zůstává ve vlastnictví pú-
vodního držitele. K žádosti o přeměně lesní půdy j"
třeba připojit mímojiné i snímek s katastrální mapy.
Ohlašovací listy na změnu vzdělávání z lesa v jiný druh
pozemků, sepsané z.eměměřickými orgány při úředním
jednání:, považují se za žádosti o přeměně lesní půdy.

Na každou povolenou změnu vydá ONV výměr, jehož
opis též odevzdá '"vému zeměměřickému oddě,lení, ab:f
změnu provedl v poz,emknvém katastru.

Doporučujeme naSlm čtenářům, aby se- seznámilí
í s ostatnímí ustanoveními oběžníku, neboť obsahují dů-
ležitá a zajímavá opatření v oboru přeměny le.sní půdy,
která mohou zajímat zeměměřiče. ZM.

Výhody při používání pozemkového katastru.
Ministerstvo stavebního průmyslu povolilo výnosem

ze dne 12. ledna 1951,Č. j. 14.852/50-Vj4,uveřejněném ve
sbírce oběžníků pro KNV pod č. 62/51, československé
poště, národnímu podniku - montážní správě -, že sí
může svými zaměstnanci bezplatně vyhotovovat snímky
i:l příručních katastrálních map, pokud ovšem údajů této
mapy potřebují pro stavby dálkových kabehl. Techníčtí
zaměstnanci uvedené správy prokaz;udí své oprávnění
potvrzením svého podníku o tom, ž,e jsou jeho techníc-
kými zaměstnanci a že jsou pověřeni vyhotovovat sním-
ky !l příručních katastrálních map pro potřeby podniku.

ZM.

Knihovna soustředěné zeměměřické služby.
V e.nešní době, kdy s rozvojem vědy vzrůstá den ode

dne též zájem o odbornou literaturu, rozšířuje svůj vý-
půjční styk i knihovna Státního zeměměřického a karto-
grafického ústavu v Praze (SZKÚ), která je dnes jedinou
knihovnou soustředěné zeměměřické služby.

Knihovna obsahuje nejen literaturu ge,odetickou, ale
í z oborů příbuzných, které mají vztah k činnosti SZKÚ.
Knihy se zásadně půjčují jen prostřednictvím úřadů a
ústavů, v nichž je vypújčovatel zaměstnán, a to knihy
na dobu 1 měsíce, časopisy nejdéle na 14 dní. V někte-
rých případech lze půjčovat i soukI'omým osobám. Z ne-
nahradite,lných, zejména zahraničních časopisú dává
knihovna pořizovat fotokopie na náklad zájemcův místo
zapůjčLní.Při nedodržení stanovené výpůjční lhůty může
kníhovna nejen vymáhat na vypůjčnvateli pokutu, ale
odejmoutmu i právo dalších výpújček. V případě ztráty
vypůjiíené publikace pořídí se její fotokopie na náklad
vypůjčo,vatelův. Knihovna SZKÚ vydává pravidelně jed-
nou měsíčně "seznam přirústkú", který roz€€ilá všem ze-
měměřickým oddělením KNV a ONV.

Kníhovna SZKÚ chce tak vyjít vstříc a usnadnit prácí
všem pracovníkúm soustředěné zeměměřické služby a
očekává od nich pochopení a porozumění při odstraňo-
vání překážek. jež sami zaměstnanci knihovny nemohou
zmoci.

Socialistická soutěž zeměměřičů ke Dni horníků
Zaměstnanci zeměměřického oddělení technického re-

ferátu KNV v Ostravě se sídlem v Opavě zastoupeni
dílllIlskou radou vyjádřili své kladné stanovisko k bu-

dovatelskému úsilí našeho pracujíciho lidu. zvláště pak
k těžké, namahavé a pro budování socialismu priorit-
ní práci našich horníků a uzavře.Ii v r. 1950ve všech
polních pracovních skupinách ke Dni horníků - Dui
výstavby Ostravska - mírové socialistické závazky za
účelem zpevnění prozatímních výkonových norem pro
novoměřické práce polní a kancelářské. V rámcí svých
závazků vyhlásili socialistickou soutěž, j,ejíž organÍlsaci
a zhodnocení převzal V. odbor ministerstva stavebniho
průmyslu. Ze 13 krajů v českých zemích postupně se
přihlásili zaměstnancí O••travy, Brna, Jihlavy, Karlo-
vých Varů, Ústí n. Labem, Liberce, Gottwaldova (POlllí
skupína č. 3), Hradce Králové (na kancelářské měřické
práce), Olomouce a Prahy (na kancelář1ské mefické
práce).

Minísterstvo stavebního průmy",lu po zhodnocení vý-
sledků této socíalistícké soutěž,e polních novoměřických
prací za III. a IV. čtvrtleti roku 1950oznámilo, na po-
radě přednostů zeměměřických oddělení technických re.-
ferátů KNV dne 19. ledna 1951stav soutěže ke dni 31.
prosin0e 1950.Jako první se umístilí zaměstnancí země-
měřické služby KNV v Ostravě, Heří dosáhli 137,8%
výkonu. Z'a nimi nálBleduje Jihlava se 126,6%,Ústí nad
Labem se 121,7%, Karlovy Vary se 113,2%, Brno se
111,5%a Libe,rec se 108,4,%výkonu.

Minísterstvo stavebniho průmyslu. zhodnotilo dále vý-
sledky soutěže jednotlivých polních skupín za III. a
IV. čtvrtletí, pokud došla hlášení a vyhlásilo, že nej-
lepší umístění ke dní 31. XII. 1950 dosáhla polní sku-
pina Dr Války - KNV J íhlava - kte,rá docílila vý-
konu 200,0'%.Dále následují polní skupiny k. ú. Frý-
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dek KNV Ostrava se 156,4%, k. ú. C·eský Těšin, KNV
Ostrava se 134,0%, č. 3, KNV GottwaldO'V se 132,0%,
a k. ú. Havličkův Brod, KNV Jihlava se 128,4%.
Tyto vý'sledky soutěže ke dni horníků jsou dílčí, pro-

tože soutěž trvá dále a konečné zhodnocení soutěže
bude provedeno ke dni 30. dubna 1951.
Některý KNV předložil výkaz výkonových norem do

soutěže, z něhož je patrno, že neodpovídá zásadám so-
cialistické soutěže, {Iři níz hodnotíme výkon přepočtený
na tlhodinO'Voupracovní dobu. J,e nutno mlt na paměti,
1.e socialistické soutěžení má být podkladem k prověrce
norem a k návrhu nových pevnějších norem podle docilo_
vaných vÝ!lledků v soutěži za 8hodinovou pracovní dobu.
Vyššich výkonů v sociaU,Sitické soutěži musíme do-

cilovat ne prodlužováním pracovní doby a zvýšenou
námahou, nýbrž lepší organisací práce a uplatňováním
v plné míře zlepšovacích návrhů tak, abychom při
menší námaze trvale zvyšovali produktivitu práce.
Ministerstvo stavebního průmyslu přeje účastníkům

soutěže v jejich úsilí mnoho zdaru a očekává, že v dal-
ším obdobi se příhlás~ ke dni 1. máje, svátku všech
pracujících, všichni zaměstnanci zeměměřické služby
národních výborů jako jednotlivci, a všechny polní
I:'kupiny a odděleni jako kolektivy, k další socialistické
soutěži, která bude probíhat po celý rok. St.

Výstava

Zaměstnanci technického referátu ONV Praha-jih
uspořádali jako závazek na počest I. sjezdu českoslo-
venských obránců míru výstavu svých prací pod
heslem »Technik v lidové správě a socialhs'ace vesnice«.
Tato výstava, na které se nemalou měrou podílí ze-

měměřická služba, má sloužiti propagaci mírového so-
cialistického budování venkova a záro'Veň chce sezná-
miti veřejnost s celým velikým rozsahem technických
prací, které při tom konají zaměatnanci lidové ",právy.
Výstava, kterou doporučujeme k shlédnutí, je umí;,-

těna v V. patře budovy ONV Praha-jih, Praha XVI,
ŠtefanikO'Va 17, v do!bě od 21. 1. 1951do 31. 3. 1951.

St.
Zprávy z krajft

Zaměstnanci zeměměřického odděleni techníckého re-
f.erátu ONV v Rumburku, kraj Liberecký, uzavřeli ve
svém oboru práce dvě socialistické smlouvy a to,:
Ing. Ka1'el J a k š se zavázal, že bude v zimním ob-

dobí 1950-51 při provádění měřických prací v kanc·e-
l.áři pracovati v průměru nad 130% a
'Vladímír Brt e k se zavázal, íe bude v témže oh-

dobí při provádění písemných prací pracovati v prů-
měru rovněž nad 130%.
Takovéto závazky jS<Jl1ldůkazem vysokého politického

uvědomění zamb&tnanců zeměměři<,ké služby. St.

Mapa Ceskoelovenské republiky 1 :500000
:l:pracována ve dvou vydánich: I. politicko-mistopisná
(již vyšla), II. hYlJ'!'ometrická (v tisku). Mapa se· skládá
ze dvou listů, velikos,t kresby 152X 86 cm. Oba listy
se ddí slepit v jeden celek, nebo odděleně složit na
formát A4.
V politicko-místopisné mapě jsou znázorněny mimo

státních, zemských, krajských i okresní hranice (barev-
ně). Hlavni ",ilnice jsou dvoučaré a podbarveny žlutě,
ostatní silnice a cesty jsou v barvě šedé. Dráhy a pismo

v barvě černé. Sídla krajiJ. jsou kresleny půdorysem,
města v barvě červené, okresní města jsou označena pod
názvem značkou sídla okresu. Leos.yjsou v barvě zelené
a vody v modré. Složením mapy do formátu A4 obdržime
na rubu potištěnou plochu, na které v jednotlivých pře-
hybech najdeme nejrůznější statistiku o ČSR. Na prvním
přehybu je znázorněna Ceskoslovenská republika, v níž
jsou vyznačeny kraje a název mapového díla. Na dru-
hém přehybu j,e situační náčrt nejvyššího- a nejnižšího
místa v ČSR, těžištní bod (střed) ČSR, význačnější řeky
v CSR podle délky to·ku a velikosti povodí, krajská měs-
ta podle rozlohy, podle počtu a hU'i'o>totyobyvatel. Na
třetim jsou kilometrové vzdálenosti side,l krajů a výško-
vé poměry v krajích. Na čtvrtém je statistický přehled
krajů podle počtu okresů, obcí, rozloha kraje, zeměděl-
ské a lesní půdy, poč'et a hustota obyvatel. Na pátém
přehybu jsou znázorněny průměrné roční, srážky a tep-
loty v ČSR, zeměpisná poloha, výškové rozpětí a pro-
fily hlavních míst výškového rozpěti a organil>ace země-
měřických a kartografických prací v našem státě. Mapa
je pečlivě zpracovaná a dá se dobře upotřebiti ve škole,
v kanceláři, k plánovacím účelům atd. Cena Kčs 45,-.

Pře h led nám a p a Ce s k o s loven s k é r e p li' h-
l i k y v měř. 1 : 750000 vydaná vojenským zeměpisným
ústavem v r. 1949je zpracována v té náplni jako jedn()t-
livé listy mapy ČSR 1: 750000.Novým přínosem na této
mapě je barevné ohraničení krajů a dále pak, že je celá
republika na jednom listě. Krajská města jsou podtržena
čarou a označena čí",lem kraje (sídla krajů a okresů jsou
blíže popsána ve vysvětlívkách). Mapa je šestibare.vná;
v černé barvě je písmo a dráhy, v červené jsou silnice,
v modré barvě vody, ve fialové barvě jsou zakresleny
hranice krajů a okr-esů, v zelené barvě lesy a v hnědé
je znázorněn šrafovaný terén. Na levém okraji dole jS()U
vyjmenovány všechny kraje a okresy, sídla a obvody
kraj. a okres. soudů a výjimky obvodů KNV a MNV.
Pod rámem jsou vysvětlivky použitého klíče ku zpraco-
vánli mapy. .

Pře h led nám a p a Ce s k o s loven s k é r e p u b-
I i k y 1: 1,000000 zpracována Hlavním geode,tickým a
kartografickým úřadem při so:vět. min. SSSR je karto-
graficky a reprodukčně bezvadně provedena. Mapa je de-
vítibarevná, dráhy jS()Uv barvě červené a to výraznější
čára značí dvou a vicekolejné tratě, slabší čarou jsou
vyznačeny tratě jednokolejné. Tmavě hnědou barvou
jsou kresleny silnice a popis pohoří, vrcholů a jejich
výška. Modře j",ou kresleny vody s popisem, půdorysy
a kroužky mě,st a hranice státiJ.. Písmo je v barvě černá.
Hranice států jsou mimo značku ještě kolorovány. Terén
je stínován v hnědé barvě a rozložen rastrem. V le:vém
dolním okraji jsou vysvětlivky a měřítko mapy.

P o I i t i c k á map a S S S R 1: 5,000000, zpraco'Vaná
Hlavnim ústavem pro geodesii a kartografii při radě
min. SSSR v Mo-skvěv r. 1949.Mapa obsahuje hranice
oblastí a krajů, které jsou barevně od s,e,berozlíšené,
dále jsou zakresleny v mapě železnice, vody a lSídliště.
Mapa je vícebarevná, rozměry kre,sby 177X 119,2 cm.
Cena mapy Kčs 30,-.

K I í mat i c k á map a SSSR 1: 5,000000,zpracovaná
v Moskvě, obsahuje isothermy na celém území SSSR
a přilehlých moří, dále jsou na mapě' zakresleny řeky
a města. Pro'Vedení mapy je vícebarevné a skládá se ze
4 lí",tů. Rozměry kresby jsou 183X 127 cm. Cena mapy
je Kčs 30,-.
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