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Uplatnění methody znž. I<'ovaljova v zeměměřictví 331.876 :'526

Tím bude zabráněno, aby pracovníci, kteří si budou
osvojovat nové pracovní methody, se naučili zároveň
se správnými postupy i postupy méně správné, jak
8e to doposud dělo, když se mladí pracovníci zaučo-
vali u zapracovaných zaměstnanců. .
Proti dosavadním způsobům předávání nejlepších

pracovn:ch zkušeností má methoda inženýra Koval-
jova tyto přednosU: Je methodou opravdu masovou,
neboť zahrnuje všechny pracovníky svého oboru,
přední, prp,měrné i zaostalé, staré zapracované kádry
i mladší pracovníky s menší praxí. Jsou v ní plně
zapojeny všechny vedoucí i středně technické kádry,
čímž nezbytně dochází k jejich mnohem bližší spolu-
práci s manuáln:mi pracovníky. Methoda sama svou
systematickou učleněností vede všechny zúčastněné
kádry k důkladnému poznání a promýšlení jednot-
livých prvků práce, a tím otevírá široké pole dal-
š:mu rozvoji racionalisačních snah všech pracují-
cích. N eni specifikována na určitý pracovní obor
a odvětví, lZ(Jji použít v kterémkoli provozu a umož-
nit všem pracujícím daného oboru, aby se dostali
na úroveň nejlepších pracovníků.
Přitom nevyžaduje tvoření nových orgánů se

speciálnfm pověřenfm ani neklade nároky na zvyšo-
vání počtu lcádrů dosavadních. Celou akci je možno
provádět jako běžný úkol.

Kovaljovu methodu lt'je shrnout do těchto hlavních
bodů:

Methoda inž. Kovaljova, která spočívá na maso-
vém rozšiřování nejlepších pracovních postUp{l, je
jednou z nejúčinnějš:ch forem předávání zkušeností,
jejíž uplatnění v četných závodech z nejrozmanitěj-
ších výrobních odvětví vyvolává veliký ohlas nejen
ve SSSR, ale i v jiných pokrokových zemích. Předá-
vání nahromaděných zkušeností stachanovců, tech-
niků a zlepšovatelů co největš:mu počtu pracujících
způsobuje ve SSSR revoluční zvyšování produktivity
práce a je cestou ke komunismu.

Uplatnění methody inž. Kovaljova se začíná i u nás
rozvíjet a je třeba, abychom i my využili sovětských
zkušeností k tomu, aby se methody nejlepších pra-
covníků v zeměměřictví a kartografii staly majet-
kem všech techniků a inženýrů - zeměměřičů, které
čekají nemalé úko~ s vybudováním celostátních
mapových děl dalekosáhlého .hospodářského vý-
znamu nejen pro sou:;asné plnění pětiletého plánu
výstavby a přestavby našeho průmyslu, ale, a to
hlavně, pro příští pětileté hospodářské plány vý-
stavby socialismu a komunismu. Budováním celo-
státn.ch mapových děl zajišťujeme již dnes před-
poklady úspěšného splnění všech na podkladě map
a plánů projektovaných a dělnickou třídou realiso-
vaných inženýrských staveb, jimiž se přiblížíme
k našemu cili - beztřídní společnosti. A tento cíl
budeme mít na mysli při aplikování methody inž.
Kovaljova na úseku té hospodářské činnosti, která
dnes vyrábí přesné mapy a plány oněch prostorů
naší vlasti, kde zítra bude socialistický člověk pod-
maňovat a přetvářet přírodu, aby vydala nevyčerpa-
telné bohatství skrytých reserv zdrojů, sil, energie,
rostlinné i živočišné produkce. Abychom, se tomuto
cíli přiblížili, je třeba, abychom se učili od sovět-
ských lidí pracovnímu nadšertí, které překonává
všechny překážky a je hybnou pákou při plnění úkol'ů
ukládaných stalinskými pětiletkami.
Kovaljova methoda, která účinně pomáhá Sovět-

skému svazu v plnění úkolů stalinských pětiletek, je
v podstatě podrobné studium 'fYracovnich postupů
jednotlivých stachanovců, srovnávací rozbor a hod-
nocení jednotlivých prvků pracovního postupu a vý-
běr nejlepších.

Z vybraných nejlepších prvků se sestavuje vzorný
pracovní postup, který se pak masově zavádí mezi
všechny pracovníky daného oboru.
lnž. Kovaljov studoval pracovní postupy nejlepších

pracovníků svého textilního závodu "Proletářské
vítězství" a došel k těmto závěrům.
Je třeba systematicky studovat práci nejlepších

pracovníků a srovnávat provedení jednotlivých pra-
covních prvků. Protože jednotliví stachanovci se liší
zručností při provádění jednotlivých prvků svého
pracovního postupu, je pro účely přenášení zkuše-
nosti nejprospěšnější, sestaví-li se nový pracovní po-
stup z jednotlivých nejlepších prvků různých stacha-
novců.

Seznámit všechno
asazenstvo s podstatou
a významem Kovaljo-
vovy methody.

Sestavit plán studia.
Určit úseky, obory a
v nich operace, které se
budou studovat nej-
dříve.

Studovat pracz vy-
braných stachanovců
a zachytit ji v technic-
kém popistl.

Vybrat z ]Yředlože-
ných popisů nejlepší
postupy, stručně, názor-
ně a technickysrozumi-
telně je vysvětlit.

(Přijaté popisy
schvaluje závodní
methodická komise.)

Materiální zajištění
pracoviště.

"

Provádí:

Stranická a odborová
9rganisace.

Společně: vedoucí in-
ženýr, inženýři, mistři
a technici, stachanovci.

Technické kádry (in-
ženýr, mistr, úkolář) a
stachan,Qvci, jejichž
práce je studována.

Inženýr, vedoucí díl~
ny, mistr, zkušený úko-
lář, stachanovci.

(Vedoucí inženýr,
přední techničtí pra-
aovníci, stachanovci.)

111istr., seřizovač,
ostatní technické síly
v dílně ..
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Úkol:

Příprava instruk-
torů.

Provádí:

Inženýr, mistři, in-
~pekt01~i závodní školy
práce, stachanovci.

Mistr.Theoretická instruk-
táž.

Praktická instruktáž. Mistr, pomocník mis-
tra, instruktoři, stacha-
novci.

Zajisté, že je třeba pro každý obor přizpůsobit
i úkoly i kádry, které je mají splnit. V podstatě však
toto schema je platné pro všechny obory lidské čin-
nosti a pro hospodářské a výrobní úkony zvláště.
Vyšším stupněm předávání zkušeností je masové

zavádění nejlepších pracovních postupů 'mezi závody
a podniky, t. zv. mezipodnikové a sektorové předá-
vání zkušeností.
Sektorové technické popisy schvaluje k zavádění

technický odbor příslušného ministerstva po jejich
projednání na konferenci stachanovců a techniků
z podniků příslušného sektoru. Technické popisy
těchto přijatých postupů jsou podrobnější než po-
pisy závodní a obsahují: Jméno stachanovce a zá-
vod, výklad ppstupu s potřebnými nákresy, dobu
provedení, schema pracoviště, technické požadavky a
bezpečnostní pravidla, zařízení, nářadí a přípravky
používané při postupu, používaný materiál, výkono-
vou normu, mzdovou třídu a sazbu.

Zřizováním stálých komisí pro studium, výběr a
zavádění nejlepších pracovních postupů je zajišťo-

vána organisace Kovaljovovy methody rozšiřování
stachanovských pracovních method. Tyto komise
mají možnost prostřednictvím příslušných vedoucích
přikazovat jednotlivcům i celým kolektivům prová-
děti práci studijní a ověřovati nové pracovní postupy,
nástroje a přípravky. Mohou .svolávat porady na
řešení otázek vyplývajících z jejich činnosti a mají
právo zapojovat k účasti na těchto poradách i jiné
technické pracovníky a stachanovce daného pracov-
ního oboru.
Bylo by velmi účinné, kdyby Kovaljovova methoda

byla zařazena do vyučovacího procesu na našich vy-
sokých i průmyslových školách pro zvyšování kvali-
fikace inženýrských i technických pracovníků,
a v technických kursech pracovníků z praxe. Pro
zavedení Kovaljovovy methody jako vyučovacího

. předmětu '(10 příslušných škol mluví i to, že celá
tato akce masového zvyšování kvalifikace může být
prováděna na pracovištích jen jako běžný úkol, bez
rozšiřování počtu technických pracovníků.

Je potřebí, abychom nečekali a vzali celou akci
opravdu za svou, bez čekání, že nám někdo dá ho-
tové předpisy a směrnice, jež by vyhovovaly techno-
logickým a organisačním zvláštnostem postupů ze-
měměřických a kartografických prací a abychom
se pustili do hledání cest, po nichž by provádění
Kovaljovovy methody mohlo na našich pracovištích
probíhat.
Kovaljovova methoda je použitelná nejen v t~~

odkud vyšla, ale i ve všech ostatních výrobních od-
větvích a jistě se osvědčí i při výrobě map.

Výpočet změn magnetické deklinace
Prof. Dr František Čechura 550.38

Po stručném úvodu jsou probírány časové změny, jež se periodicky opakují, a vysvětleny pojmy nor-
mální deklinace pro určitou dobu (epochu) podle Ad. Schmidta a pro určité místo podle prof. Jos.
Liznara. Pak jsou podány vzorce pro výpočet· místních normálních deklinací, odvozené z výsledků
magnetického mapování ČSR, vykonaného autorem. Dále jsou uvedeny vzorce pro výpočet místních i ča-
sových změn, a to vzorec lineární a vzorec parabolický. V závěru je propočítán příklad, který ukazuje'
použití vzorců pro potřeby měřické služby.

M a g n e ti c k á dek I i n a c e je úhel, který
svírá rovina magnetického poledníka, t. j. svi$lá ro-
vina, proložená magnetickou osou uklidněné mag-
netky deklinační s rovinou astronomického poled-
níka.

Magnetický poledník není směr tak pevný a ne-
změnitelný jako poledník astronomický. Proto ani
magnetická deklinace nemá povahu stálé veličiny,
nýbrž se mění vcelku dosti pravidelně jako funkce
času a místa, t. j. zeměpisné polohy. Časové změny
probíhají většinou periodicky v určitých časových ob-
dobích, místní změny jsou u nás toho rázu, že zá-
padní deklinace přibývá k západu a k sE!veru.

Magnetická deklinace D se určuje vedle ostatních
prvků zemského magnetismu (vodorovné složky H
a inklinace I nebo svislé složky V) ve vědeckých
ústavech státních nebo v revírních stanicích. Praha
byla z prvních měst, která postavila magnetickou
observatoř pro soustavná magnetická pozorování na

potvrzení Gaussovy theorie zemského magnetismu;
theorie byla zveřejněna přednáškou r. 1832, pražská
observatoř byla zřízena při hvězdárně v Klementinu
již r. 1839.

A b s o I u t n í věd e c k á pozorování se konají
zvláštním magnetickým theodolitem, který je při-
způsoben k velmi přesnému zaměřování poledníka
astronomického i magnetického, k stanovení hori-
zontální složky a inklinace. Na revírních stanicích
lze deklinaci měřiti absolutně theodolitem, jehož
deklinatorium má magnetku s dvojitým kldboučkem.

R e I a t i v n í hodnoty magnetických prvků nad
známou základní hodnotou a jejich časové změny
neboli val' i a c e se pozorují na variačních pří-
strojích nelholi val' i o m e t l' ech, které jsou za-
řízeny bud' pro odčitání na stupnici (t. j. visuální
pozorování), nebo pro samočinné fotografické za-
pisování.
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Z prvků zemského magnetismu má největší vý-
znam pro praktický život magnetická deklinace,
jejíž správné hodnoty je třeba znáti nejen v důlním
měřictví a praktické geometrii, nýbrž i v námořní
plavbě, ve vojenství, v letectví a j.
Magnetická deklinace a její variace se pozoruji

soustavně na deklinačních variometrech a deklinato-
riích, která jsou postavena trvale v observatoři nebo
jsou přenosná pro práci v dolech a v porodě.

I. Casové změny magnetické deklinace

Zemské 'pole magnetické je podrobeno ustavičně
změnám, které mají původ jednak ve vzájemném
působení činnosti sluneční a magnetismu Země, jed-
nak v polohových změnách magnetické osy zemské.
Změny, jež se opakují periodicky v pravidelných
obdobích, nazýváme v a r i a c e; podle délky
periody rozlišujeme v a r i a c e den n i, 'r o ční
a sekulární.
Den n í v a r i a c e magnetické deklinace mají

na severní polokouli, jak bylo vyšetřeno z obsáhlých

řad pozorovam, za dne větší a pravidelnější chod
(t. j. odchylky od průměrné deklinace denní) než
v noci. Kolem 8.' hodiny ranní, v zimě poněkud poz-
ději, v létě dř.íve, je volně zavěšená magnetka nej-
méně odchýlena od astronomického poledníka (na
území se západní deklinací). Z této mezné polohy
se magnetka pohybuje se stoupající rychlostí k zá-
padu (severním pólem), prochází v zimních měsících
před 10. hodinou, v jarních a letních před 11. ho-
dinou střední polohou a dosahuje kolem 13. hodiny
největší výchylky k západu. Potom se magnetka
vrací zpět zprvu rychle, potom pomaleji, prochází
kolem 18. hodiny střední polohou, od 22. do 4. ho-
diny zůstává téměř v klidu, pak se ponenáhlu na-
táč.í k východu a kolem 8. hodiny dospěje do mezné
polohy. Názorně podává chod denních variací podle
průměrných celoročních hodnot obr. 1 a číselná
tabulka I., obsahující hodnoty vypočtené z dlouho-
letých pozorování.
Pro různá místa stejné zeměpisné šířky (s odchyl-

kou +3° a _3°) probíhají denní variace ve stejné ve-
likosti souběžně s místním středním časem. Průměrná

Místní čas střední h:
měsíc: I

I
i

I I

---_._---~----

I I I
I

! I
I

° 1 2 I 3 4 5 I 6 I 7 8 9 10 11
'1

12
I ! I I

Leden ...... -1,54 -1,00 -0,69 -0,37 -0,16 -0,13 -0,18 -0,29 -0,46 -0,33 +0,30 +1,19 +2,18
Únor ....... -1,68 -1,37 -0,99 -0,69 -0,63 -0,60 -0,56 -0,57 -0,92 -1,09 -0,32 +1,26 +2,76
Březen ..... -1,65 -1,32 -1,17 -1,11 -1,07 -0,95 -0,87 -1,61 -2,69 -2,83 -1,41 +1,35 +4,05
Duben ..... -1,30 -1,22 -1,23 -1,40 -1,44 -1,47 -1,96 -3,06 -4,13 -3,73 -1,73 +1,39 +4,72
Květen ..... -1,01 -1,20 -1,26 -1,46 -1,99 -2,84 -3,52 -4,16 -4,12 -2,95 -0,61 +2,31 +4,94
Cerven ..... -0,92 -1,10 -1,28 -1,60 -2,38 -3,61 -4,50 -4,88 -4,74 -3,55 -1,26 +1,74 +4,45
Cervenec ... -0,84 -1,07 -1,30 -1,45 -2,13 -3,39 -4,29 -4,66 -4,48 -3,33 -1,27 +1,48 +4,08
Srpen ...... -1,08 -1,20 -1,41 -1,53 -1,86 -2,83 -3,78 -4,31 -4,00 -2,49 -0,05 +2,69 +5,16
Záři. . .. .. .. -1,68 -1,54 -1,51 -1,69 -1,64 -1,65 -2,00 -2,82 -3,03 -2,04 +0,10 +2,87 +5,15
fUjen ....... -1,69 -1,34 -1,11 -0,91 -0,62 -0,29 -0,33 -1,04 -2,10 -2,31 -0,79 +1,77 +4,02
Listopad ... -1,62 -1,12 -0,67 -0,33 -0,18 -0,13 -0,19 -0,40 -0,84 -0,95 +0,09 +1,64 +2,87
Prosinec .... -1,54 -1,03 -0,60 -0,22 +0,03 +0,05 +0,03 -0,05 -0,18 -0,15 +0,45 +1,28 +-2,07

Roční
průměr: -1,38 -1,21 -1,10 -1,06

1

-1,17 -1,49 ~1,85 ~2,32 -2,64 ~2,15 -0,54 +1,75 +3,87

Měsíční hodnoty platí pro polovinu měsíce (lze psáti datum 15.).
Roční průměr platí pro I. červenec.

14 I 16 I 17 I
Leden .. .. . .
Únor : .
Březen ..
Duben .
Květen .
Cerven .
Cervenec '"
Srpen .
Záři .
tUjen .
Listopad
Prosinec ....

+2,36
+3,56
+5,53
+6,36
+5,76
+6,16
+6,08
+5,99
+5,27
+4,54
+2,66
+1,95

+0,99
+1,55
+2,22
+2,92
+2,89
+3,76
+3,60
+2,38
+2,02
+1,65
+1,25
+0,90

+0,53
+0,76
+0,74
+1,27
+ 1,41
+2,16
+2,01
+0,74
+0,65
+0,63
+0,65
+0,44

+2,82
+3,60
+5,58
+6,62
+6,13
+5,91
+5,68
+6,38
+5,85
+4,86
+3,25
+2,34

+1,51
+2,61
+4,17
+4,74
+4,45
+5,30
+5,21
+4,44
+3,84
+3,14
+1,78
+1,37

Ročni
průměr:

19 I

+0,17
+0,17
+0,01
+0,09
+0,28
+0,96
+0,82
-0,08
-0,04
-0,07
0,00

-0,03

-o,951
-0,96
-1,11
-0,88
-0,53
+0,03
+0,06
-0,50
-1,00
-1,37
-1,28
-1,07

-1,61
-1,57
-1,58
-1,22
-0,62
-0,11
-0,15
-0,60
-1,32
-1,87
-1,81
-1,66

-2,00
-1,98
-1,81
-1,34
-0,75
-0,30
-0,31
-0,77
-1,56
-2,14
-2,04
-1,96

-1,93
-2,02
-1,85
-1,43
-0,89
-0,54
-0,64
-0,96
-1,67
-2,03
-2,04
-1,89

-1,54
-1,68
-1,65
-1,30
-1,01
-0,92
-0,84
-1,08
-1,68
-1,69
-1,62
-1,54

-0,39
-0,34
-0,66
-0,55
-0,23
+0,30
+0,28
-0,28
-0,58
-0,62
-0,62
-0,54

+4,92 +4,68 +3,55 +2,18 +1,00 +0,191-0,35 -0,80 -1,18 I -1,41 -1,49 -1,38
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denní deklinace je dána aritmetickým průměrem
všech 24 středních hodinových hodnot, odměřených
na záznamu magnetografu. Z průměrných deklinací
denních se vypočte pro každý měsíc průměrná
(střední) deklinace měsíční a z dvanácti měsíčních
střední deklinace ročnÍ.

4 iT-T!~; i !fU; . '-r;-
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/ I l J__
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\J I
" 1/ i 1"1 i I I

J. . I I I I I~L i-- --..•.... 1Z~I~~ii-':'---T-rffi~::..... ---1 1-+-
1
-I '-+tf-i I -1'-I lJ.~_l I I ,. _______ .,.J._

Roč n í v a l' i a c e. Vliv roČních počasí se pro-
jevuje tím, že se na křivce deklinační pošine poloha
extrémních hodnot i jejich' velikost a mění se roz-
pětí mezi největší a nejmenší hodnotou deklinace,
t. zv. deklinační amplituda. Amplituda se mění
během roku periodicky. V chladných měs~cích zim-
ních je malá a má průběh ne dosti pravidelný, po-
dobně jako variace nočních hodin; v teplých letních
měsících roste a má pravidelný průběh. Od ledna
prudce stoupá, od dubna do srpna se příliš nemění,
na podzim klesá rychle a dosahuje v prosinci mini-
mální hodnoty o půl minuty nižší než v lednu. V dia-
gramu - obr. 2 - je znázorněn průběh amplitudy
jako funkce jednotlivýchmě~íců.

Amplituda se mění také souběžně s počtem sluneč-
ních skvrn periodicky v období přibližně 11,25 roku.
S e k u 1á l' n í va l' i a c e. Z dlouhodobých po-

zorování, vykonaných na různých místech zemského
povrchu plyne, že magnetka k-oná dlouhodobý seku-
lární pohyb s periodou 477 ± 2,5 Toku. Porovnávání
ročních průměrů magnetické deklinace od r. 1840
do ddby zrušení observatoře v Klementinu vede k zá-
věru, že deklinace ubývá u nás ne zcela pravidelně;
roční neboli sekundární úbytek západní deklinace
čirií průměrně, 9,3 minuty ročně. Podrobný rozbor
pozorování ukazuje, že sekulární změna neprobíhá
během roku zcela lineárně, nýbrž podle křivký, jež
se přimyká k přímce a znázorněna je na obr. 3.

Je-li sekulární (roční) změna ť5. obdržíme její část
mezi 1. lednem a uvažovaným dnem T ze vztahu:

v = k. ť5 (1)

přitom k značí hodnotu odečtenou na kř'ivce v dia-
gramu k datu T.
Por.u C' h y - b o u ř e magnetické deklinace.

Kromě uvedených, periodicky se opakujících pohybů
deklinační magnetky lze pozorovati také nepravi-
delné pohyby, zvané por uch y. Potuchy se pro-
zrazují na přistroj i chvěním magnetky, v záznamu
magnetografu nepravidelným průběhem deklinační
křivky. Silné poruchy, jež lze poznati současně na
velikých oblastech nebo i na celé Zemi, se nazývají
magnetické !bouře; od rovníku k pólům zemským
jejich intensita roste.

II. Normální hodnoty

Z uvedených charakteristik variací a poruch vy-
plývá, že u přesných pozorování magnetických je

nutno zapsati vždy střední okamžik každého pozoro-
vání magnetického, a dále že jednotlivé hodnoty
magnetických prvků, pozorované v různých okamži-
cích, nemohou podati samy o sobě správného obrazu
o povaze a rozdělení magnetického prvku. Deklinaci
nějakého místa charakterisujeme normální deklinací
k určitému okamžiku, t. zv. epoše. Normální dekli-
nace pro určitou epochu je podle prof. Ad. Schmidta
aritmetický průměr 366 za sebou jdoucích průměr-
ných deklinací denních, při čemž uvažovaná epocha
je uprostřed té skoro roční doby. Pro praktické vý-
počty stačí uvažovati měs.íční průměry a pokládati
všechny měsíce za stejně dlouhé. Datum, k němuž
vztahujeme normální hodnotu, neboli epochu, vy-
jadřujeme letopočtem, k němuž připojujeme dese-
tinný zlomek roku, na př. datum 18. října 1950 má
epochu 1950 + 9,6/12 = 1950,8.
Normální hodnoty pro observatoř obdržíme pro-

počítáním zápisu magnetografu; pro jiné body v pří-
rodě ji vypočteme na podkladě zkušenostmi zjiště-
ných skutečností: denní variace probíhají na bodech
přibližně stejné zeměpisné šířky (± 3') ve stejné
velikosti souběžně s místním středn'krn časem, a proto
rozdíl mezi deklinací na stanovisku v určitém okam-
žiku místního středního času a mezi deklinací na
observatoři ve stejnou dobu místního středního času
(observatoře) je stejný jako rozdíl příslušných hod-
not normálních.
N'ormální hodnoty, propočítané na určitou epochu,

tvoří podklad pro sestrojování magnetických map,
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na nichž se graficky lineární inter.polací vyšetří
body se stejnými zaokrouhlenými hodnotami mag-
netického prvku. Body ty se spojí isočarami, které
znázorňují na mapě mÍStní rozdělení ~rvku. Obraz
zemského pole magnetického hledě k deklinaci podá-
vají mapy skutečných isogon pro určitou epochu. Li-
neární interpolací mezi dvěma isogonami lze stano-
viti v e p o š e map y deklinaci bodu, který neleží
na isogoně.
Skutečné isogony mají povahu křivek empiric-

kých, ale probíhajících vcelku jedním směrem, takže
je lze vyrovnati přímkami, které se nazývají i d e-
á 1n í i s o g ony; jimi je znázorněn normální
(co do místa podle prof. J. Liznara) stav magnetické
deklinace na povrchu Země, který by se projevil,
kdyby n~bylo poruch místních nebo-li lokálních
anomalií, \postihujících jednotlivá stanoviska, ani po-
ruch regionálních, které ruší oblasti veliké rozlohy.
Rozdíl mezi skutečnou normální (podle Schmidta)
hodnotou deklinace Ds' určenou na libovolném bodě
a mezi normální (podle Liznara) hodnotou ds, pří-
slušnou témuž bodu, se nazývá mís t n í por uch a

LI D. = Ds - ds (2)

III. Výpočet místních změn.

Normální deklinace na bodu, jehož poloha je dána
zeměpisnými souřadnicemi - šířkou cps a délkou
A" se odvodí jako lineární funkce normální dekli-
nace na observatoři do a rozdílů zeměpisných sou-
řadnic šířky Llcp = cp. - cpo v minutách a délky
LlA = (A -- Ao) v minutách ve tvaru

,. d, = do + a (cp. - cpo)' + b (A, - Ao)' l3)
rpo a Ao jsou zeměpisné souřadnice observatoře.

Mapování ČSR, které autor propočítal k epoše
1925,5, poskytlo tyto rovnice:

pro Čechy:

d, = 5°48,10' + 0,0128 Llcp -- 0,4808 LlA (4)
Llcp = cp, - 50°5,3', LlA = As - 14° 25,1',

LI Do = -8,20', Do = 5° 39.9';
pro Moravu a Slezsko:

d. = 4° 39,50' - 0,1251 LI cp -- 0,3758 LlA (5)
L1rp = cps - 49°11,9', LI), = As - 16°42,5',

LlDo = +5,80', Do= 4°45,3';

pro Slovensko a Zakarpatskou Ukrajinu:

ds = 4°6,16' - 0,0372 Llcp - 0,4677 LIl. (6)
.:::lip = cp, - 47°52,5', LIl. = ;.s - 18°11,4',

LlDo =+ 2,74', Do = 4°8,9'.
Východiskem výpočtů je v Čechách observatoř

" v Praze v Klementinu, v zemi Moravsko-slezské refe-
renční základní bod v Líšni u Brna, na Slovensku a
v Zakarpatské Ukrajině observatoř v Hurbanově
(dř. Staré Ďale).
Uvedené rovnice charakterisují místní rozdělení

normální deklinace k epoše 1925,5 ve třech samo-
statně propočítaných oblastech ČSR a tudíž lz~ podle
nich vypočítati normální magnetickou deklinaci na
libovolném bodě našeho státníhq území k epoše
1925,5.

Připočtením místní poruchy LI D, k vypočtené
normální deklinaci d. obdržíme skutečnou deklinaci
(normúlní podle Schmidta) podle rovnice (2).
Místní poruchy LI Ds jsou vyvolány obvykle geo-

logickou stavbou svrchní kůry zemské, zejména
obsahuje-li magnetické nerosty (magnetovec, pyrho-
tin,) nebo vyvřelé horniny, do nichž jsou vtroušeny
mikroskopické krystalky magnetitu: čedič, melafýr,
serpentin, amfibolit, porfýr, žula a j.
Poruchy, vyvolané vyvřelými horninami, vytrácejí

se na poměrně krátkých vzdálenostech, na př. kupa
Řípu, jehož čedič je přeměněn indukcí zemského
magnetismu v přirozený magnet velikých rozměrů -
oválnému průřezu pH úpatí by se dal opsati obdélník
700 X 800 m - působí odchylku zjistitelnou přenos-
ným deklinatoriem nejdále na 1,7 km od úpatí; po-
rucha 5 minut, pozorovatelná dobrým měřickým pří-
strojem magnetickým se vytrácí v 1km od úpatí.
Některé krajiny, budované geologicky jednou hor-

ninou, mají na veliké ploše stejnou t. zv. l' e g i o-
n á 1n í poruchu, na př. žulová území středního Po-
vltaví mají poruchu vesměs - 5'..

IV. Výpočet magnetické deklinace

na libovolném místě ČSR k libovolné epoše ze sou-
časné normální deklinace magnetické observatoře.

Protože variace magnetické deklinace mají povahu
periodickou, lze rozdíl mezi normální (podle Liz-
nara) deklinací d~ libovolného· stanoviska v určité
epoše t a mezi normální deklinací d~ observatoře
příp. referenčního bodu v téže epoše vyjádřiti 'řadou,
jež je rozvinuta podle stoupajících mocnin časových
rozdílů od známé epochy' to. Je tedy

d~ - d~ = m + n (t - to) + P (t - to)2 (7)..
Území ČSR bylo dosud proměřeno magneticky

třikrát a výsledky pozorování byly propočteny
k epochám t = 18:>0,0 1890,0 a 19~5,5.
Volíme-li pro rovnici 7 základní epochu to =

1925,5 a dosadíme-li za proměnlivou t hodnoty tří
znamých epoch, můžeme vypocisti tii sou~ínitele
m, n, p a vYJadI'íti rozdll ds - do parabolickou funkcí.
V mnohých případech stačí omeziti se jen na dva

členy rady a dvé epocny t = 1890,0 a 19~j,5; v tom
pnpadě obdrž1me po vypočtu hoanot m a n při zá-
kladní epoše to -= 19:&5,5 vzorec lineární.

A. Vzorec lineární

má ve zjednodušené úpravě tvar:

1. pro Čechy:

d: = d~ - (0,4724 - 0,000252 t) Llcp -
- (2,1310 - u,u00857 t) LIl,. (8a)

2. pro Moravu a Slezsko:

d: = d~ + (4,1245 - 0,002207 t) Llcp -
- (7,1073 - u,003496 t) LI}. (8b)

3. pro Slovensko a Zakarpatskou Ukrajinu:

d: = d~ - (3,6910 - 0,001987 t) Llcp -
- (1,0083 - 0,000281 t) LIl. (8c)
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B. Vzorec parabolický

má pro všechna jmenovaná území stejný tvar:

d~ = d~ + LI + Ci - 1925,5) 10-4 [3~731 (t - 1814,5) -
- 7,042 tl' (t - 1850,0) + 3,311 LI" Ct - 1890,0)], (9)
kde symboly LI značí rozdíly normálních deklinací
na uvažovaném stanovisku a na observatoř'i, příp.
referenčním bodu, a to

LI = d, - do
LI' = d/ - do'
LI" = d/' = do"

1. V Čechách

vyplývá LI z rovnice (4),
LI' z rovnice, podle níž lze vypočítati normální dekli-
naci k epoše 1890,0;

k epoše 1925,5,
k epoše 1890,0,
k epoše 1850,0.

LI' = ds' - do' = +0,0033 LI<p -
- 0,5140 LlA + Zl (10a)

do' = 10° 8,35';

.1" je dáno rovnicí pro výpočet normální deklinace
k epoše 1850,0:

Nor m á 1n i dek 1i n a cep r o e p o c h u 1890,0.
d.1890,O = ď

;. rp
47° 30' I 48° - I 48° 30' I 49- I 49° 30' I 50°-=-T 50° 30' I 51° -

I
I I II12° i I 11°21,3' 11°22,8' 11°24,2'

12°30' I

I

11°05,0' I 06,2' 07,3' 08,5'
13°-

I
10°49,2' 10°50,1' I 10°51,0' 10°51,9' 10°52,8' 10°53,7'

13°30' 34,7' 35,3'

I
35,9' 36,5' 37,2' 37,8'

14°-
I

20,1' 20,5' . 20,8' 21,2' 21,5' 21,8'
14°30' I 05,6' 05,6' 05,7' 05,8' 05,8' 05,9'
15°- I

I
9°51,0' 9°50,8' I 9°50,6' 9°50,4' 9°50,2'

I
9°50,0'

15°30' 36,5' 36,0' I 35,5' 35,1' 34,6'

I
34,1'

16°- 22,0' 21,2' ! 20,5' 19,7' 18,9' 18,2'
16°30' 9°08,5'

I
07,5' 06,5' 05,4' 04,4' 03,3' 02,3'

17°- 8°55,6' 8°54,3' 8°53,0' 8°51,7' 8°50,4' 8°49,1' 8°47,7'
17°30' 41,6' 40,1' 38,5' 36,9' 35,4' .33,8' 32,2'
18°- 27,7' 25,9' 24,1' 22,2' 20,3' 18,5' 16,6'
18°30' 13,8' 11,7' . 09,6' 07,5' 05,3' 03,2' 01,0'
19°- 7°59,9' 7°57,5' 7°55,2' 7°52,8' 7°50,3' 7°47,9'
19°30' 43,4' 40,7' 38,1' 35,4' 32,7'
200 29,2' 26,3' 23,4' 20,4' 17,4'
20°30' 15,1' 11,9' 08,7' 05,4'
21°_ 01,0' 6°57,5' 6°54,0' 6°50,5'
21°30' I 6Q46,8' 43,1' 39,3' 35,5'
22°- 32,7' 28,7' 24,7' 20,6'
22°30' 18,6' 14,3' 10,0' 05,7'
23°- 00,0' 5°55,3' 5°50,8'

Nor m á 1n i dek 1ina cep r o e p o c h u 1850,0.
d.1850,O = d"

. rp;.

I I I I I I 50° 30' I 51° -47° 30' 48° - 48° 30' 49° - 49°30 50° -

12°- 15°57,1' 16° 1,9' 16°06,6'
12°30' 15°35,8' 40,2' 15°44,7' 15°49,1'
13°_ 15°15,2' 19,3' 23,4' 27,5' 31,7' 15°35,8'
13°30' 14°59,1' 2,9' 06,7' 10,5' 14,3' 18,1'
14°- 43,0' 14°46,5' 14°50,0' 14°53,5' 14°57,0' 00,5'
14°30' 27,1' 30,2' 33,4' 36,6' 39,7' 14°42,9'
15° 11,2' 14,0' 16,9' 19,7' 22,6' 25,4'
15°30' 13°55,4' 13°57,9' 00,4' 03,0' 05,5' 08,0'
16°- " 40,2' 41,8' 13°44,1' 13°46,3' 13°48,5' 13°50,7'
16°30' 13°22,8' 24,6' 26,4' 27,8' 29,6 31,6' 33,5'
1]0- 13°06,0' 07,5' 09,0' 10,5' 11,5' 13,1' 14,7'
17°30' 12°51,2' 12°52,3' 12°53,4' 12°54,7' 12°55,9' 12°57,2' 12°58,4'
18°- 36,4' 37,2' 38,0' 38,9' 39,9' 40,8' 41,7'
18°30' 21,6' 22,1' 22,6' 23,2' 23,9' 24,5' 25,1'
19°- 06,9' 07,1' 07,3' 07,6' 07,9' 08,2'
19°30' 11°52,2' lľ52,1' 11°52,1' lľ52,0' 11°52,0'
20°- 37,4' 37,0' 36,6' 36,2' 35,9'
\20°30' 22,6' 21,9' 21,2' 20,5'
21°- 07,9' 06,9' 05,9' 04,9'
21°30' 10°53,3' 10°52,0' 10°50,6' 10°49,3'
22°- 38,8' 37,1' 35,5' 33,8'
22°30' 24,3' 22,3' 20,4' 18,4'

I23°- 07,6' 05,4' 03,1'
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.1" = ds" - do" = +0,1081 .1lp-
- 0,5649 .1,1 + Z2 (lla)

do" ---.: 14° 39,9'.
Rozdíly zeměpisných souřadnic, vyjádřené v minu-

tách, počítají se od Pražské observatoře
.1lp= lps - 50° 5,3', ,.1,1 = 'i.s - 14°25,1'.

2. Pro Moravu a Slezsko
j se určí z rovnice (5);
.1' = ds"- do' = -,-0,0380.1lp - 0,4960.1,1+Zl (lOb)

do' = 8°59,89';
.1" = ds" - do" = +0,0577.1rp - 0,5347.1,1 + Z2(llb)

do" = 13°20,44',
Rozdíly zeměpisných souřadnic jsou tu .počítány

od referenčního bodu u Brna
.1lp= lps - 49°11,9,' .1,1 = I.s - 16°42,5'.

3. Na Slovensku a v Zakarpatské Ukrajině
.1 je dáno rovnicí (6);
.1' = ds' - do' = -0,0640.1rp - 0,4705.1,1+ Zl (10c)

do' = 8°20,98';
LJ" = ds" - d/ = +0,0234L1rp- 0,4994L1,1 + Z2 (llc)

do" = 12°31,26'.

Rozdíly zeměpisných souřadnic se počítají 0<;1 mag.
observatoře v Hurbanově

Součinitele u kvadratických členů rovnic (10)
i (11) jsou u všech tří oblastí stejné a proto ke
zjednodušení tisku jsme položili:

Zl = 0,001 (-0,0086 Ll2rp - 0,3075LlrpLl,1 + I
+ 0,0060Ll2,1) (12)

Z2 = 0,001 (+0,0187 Ll2rp - 0,3524L1rpLl,1 +
+ 0,0412L12,1)

Vzorce pro výpočet deklinace na libovolném místě
ČSR ze současné normální deklinace magnetické
observatoře v Praze, v Hurbanově příp. referenčního
bodu u Lišně (jv. Brna), platí přesně vzato pro
interpolaci, a to vzorec lineární v čase mezi epo-
chami 1890,0 - 1925,5, vzorec parabolický v období
1950,0 - 1925,5. Do té doby, než bude propočítáno
nové mapování magnetické deklinace, lze jich užíti
i k přibližným výpočtům extrapolačním .

výpočty výrazů LI, LI' a LI" lze zjednodušiti, vy-
počtou-li se tabulky normálních deklinací k jednot-
livým epochám pro body, určené průsečíky poled-
níků a rovnoběžek, vzdálených od sebe v zeměpisné
šířce i délce o 30'. výpočty se pak omezí na jedno-
duchou interpolaci mezi hodnotami tabulek II a m.

Je třeba podotknouti, že na vědecká měření magne-
tické deklinace v přírodě se klade požadavek, aby
byla vykonána se střední chybou do ± 1'. Stačí proto
výpočty prováděti na jedno desetinné místo úhlové
minuty a ve výsledku je zaokrouhliti. Počítání dekli-

I I I I I I
DoRok Do Rok Do Rok Do Rok I

I
)

A)
1840 15°50,1' 1870 12° 0,9' 1900 9° 7,0' 1930 4°49,1'

1 38,5' 1 11°54,2' 1 1,7' 1 40,4'
2 26,9' 2 48,1' 2 8°57,6' 2 31,0'
3 26,1' 3 '41,4' 3 53,6' 3 21,4'
4 19,9' 4 35,1' 4 48,7' 4 12,5'
5 15,8' 5 28,9' 5 43,3' 5 2,7'
6 11,0' 6 22,1' 6 38,2' 6 3°52,8'
7 6,3' 7 14,5' 7

I
31,4' 7 42,9'

8 0,6' 8 7,9' 8 20,9' 8 33'0'
9 14°48,3' 9 1,3' 9 15,1' 9 22,8'

1850 38,3' 1880 10°52,0' 1910 9,6' 1940 12,6'
1 31,2' 1 47,9' 1 7°59,3' 1 2,4'
2 23,4' 2 42,1' 2 50,3' B)
3 15,6' 3 36,1' 3 42,2' 2 2°56,0'
4 7,8' 4 31,0' 4 32,1' 3 48,5'
5 0,1' 5 25,2' 5 24,2' 4 42,0'
6 13°46,7' 6 20,3' 6 14,3' 5 35,2'
7 38,1' 7 15,4' 7 5,4' 6 28,5'
8 29,7' 8 9,0' 8 6°56,0' 7 23,0'
9 22,9' 9 4,7' 9 45,8' 8 14,9'

1860 10,5' 1890 0,4' 1920 35,6' 9 8,1'
1 4,2' 1 9°54,5' 1 26,0' 1950 2°00,9'
2 12°55,8' 2 48,7' 2 14,V
3 46,0' 3 42,3' 3 2,4'
4 38,1' 4 36,7' 4 5°51,0'
5 30,5' 5 31,5' 5 39,9'
6 28,3' 6 25,5' 6 27,7'
7 21,4' 7 21,1' 7 17,5'
8 13,8' 8 15,8' 8 7,2'
9 7,7' 9 11,9' 9 4°57,8'

A) v Praze (Klementinum)
B) v Průhonicích
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nace na větší počet desetinných míst úhlové minuty,
jak se s ním někdy setkáváme, nemá rozumného
odůvodnění, neboť zvětšováním počtu desetinných
míst se nezvýší přesnost výsledku a počtářská práce
se zbytečně znesnadřlUje. K násobení stačí ve vět-
šině případů logaritmické pravítko.

Při výpočtu místních i časových změil magnetické
deklinace vycházíme od ročních průměrů deklinace,
které byly zjištěny na observatoři. Jejich hodnoty
jsou uvedeny v tabulce IV. Na pražské observatoři
v Klementinu byly odvozovány z přímých pozorování
do r. 1927-; v období 1927 - 1941 byly vyšetřovány .
výpočtem podle pozorování v Hurbanově a na nej-
bližších magnetických observatořích sousedních
států. R. 1941 byla dána do chodu nová čs. magne-
tická observatoř v Průhonicích (qJ = 49°59,4' A =
14°32,6') jv. od observatoře v Klementinu.

Vzorec pro výpočet normální deklinace na libo-
volném stanovisku pro epochu 1925,5 z normální
deklinace observatoře v Průhonicích deP odvodíme
krátkou úvahou z rovnice (3). K vůli rozlišování
označme údaje, vztahující se na observatoř v Průho-
nicích indexem P (dp, rpp, Ap). Rovnici (3) můžeme
psáti také takto:

d,= do+ a· (rp, - rpp+ rpp - rpo)+ b· (As-AP+AP-Ao)
nebo-li ds = do+ a· (rpp - rpo)+ b· (}.P - .1.0) +

+ a·(Cf, _. rpp)+ b·(}., - AP).
Součet prvních tří členů pravé strany představuje
normální deklinaci na stanici P, tedy na observatoři
v Průhonicích dp=do + a·(rpp-rpo) + b·(AP-i.p) (13)

takže pak ds=dp + a·(rps - rpp)+ b (As - AP) (14)

Dosazením číselných hodnot podle rovnice (4)
zíškáme:

dp = 5°48,1' + 0,0128· ( - 5,9') + 0,4808 . (- 7,5') ==
= 5°43,7'.

Rovnice pro výpočet normální deklinace na libovol-
ném bodu z údajů obsevatoře v Průhonicích se tedy
vykoná podle vzorce:

ds = 5°43,7' + 0,0128L1rp+ 0,4808L1i. (15)
při čemž

Llrp= rps- 49°59,4',

Místní porucha v Průhonicích není dosud známa.
Podrobná přesná měření ukázala, že blízké okolí
observatoře není magneticky porušeno. Propočítání
celostátního magnetického mapování rozřeší otázku,

• zda observatoř není dotčena poruchou regionální,
jejíž jsoucnost je pravděpodobná, ježto okolí observa-
toře po stránce geologické je budováno archaickými
příbramskými břidlicemi.

V. Příklad:

Jest určiti magnetickou deklinaci pro bod ~ibenec,
kota 400 sv. od Žebráku (rps=49°53,0', i.s=31°34,5'
v. Fetra = 13°54,7' v Greenwiche) pro okamžik
10. srpna 1940 v 9 hod. 40 min.

Uvažovaná epocha je 10. VIII. 1940 t. j. t = 1940
+ 7,33/12 = 1940,61.

A. U r č e n í n a p o dk 1a d ě map y i s o g o n
. k e p o š e 1925,5

se vykoná za předpokladu, že při nevelké vzdálenosti
změny deklinace na bodu S jsou stejné jako na ob-
servatoři.
Bod Šibenec naneseme podle zeměpisných souřad-

nic na mapu isogon a interpolaci mezi dvě sousední
isogony se jeho deklinace vyšetří k epoše 1925,5
hodnotou D, = 6°3,4'
Na observatoři je normální deklinace
pro epochu 1939,5 Do = 3°22,8'

1940,5 Do = 3°12,6'
1941,5 Do = 3° 2,4'

Z uvedených hodnot plyne
pro epochu 1940,0 Do = 3:17,7:> ó

1941,0 Do = 3 7,5
K epoše 1925,5 Do = 5°39,9'
Úbytek deklinace od 1925,5 do 1940,0 je ... -2°22,2'
Úbytek od 1. I. do 10. VIII. je podle rovnice (1)
v = k . Ó = 0,67 . 10,2' = 6,8'
Celkový úbytek v období 1925,5 - 1940,61 je -2°29,0'

Normální. deklinace k epoše 1940,61 na bodě S rovná
se normální deklinaci k epoše 1925,5 zmenšené o cel-
kový úbytek, tedy Ds = 3°34,4'
Vypočtená hodnota podává normální deklinaci pro
datum 10. VIII. 1941. Variaci denní vyšetříme užitím
tabulky denního chodu (tabulka I); interpolacfur(jí ....•.
se variace pro 9 hod. 40 min., a to

15. července - 1,96'
15. srpna - 0,86'

Jednoduchou grafickou interpolací obdržíme pak pro
10. VIII. variaci : , " - 1,0'
Výsledná hodnota deklinace pro 10, VIII. 1941
v 9 hod. 40 min. je D: = 3°33,4'

B. Určení magnetické deklinace na
bod u S v Ý poč tem.

Normální deklinace na bodu S k epoše 1925,5 je
dána rovnicí (4) :

ds = 5°48,10' + 0,0128L1rp- 0,4808L1J.
Llrp= rps - rpo= 49°53,0' - 50°5,3' = - 12,3'

LlÁ = As _. i.~= 13°54,5' - 14°25,1' = - 30,6'
ds = 5°48,10' .- 0,0128· 12,3' + 0,4808· 30,6' = 6°2,6'
Místní porucha na bodu S podle mapy
isonomal LlDs = + 1,2'
tedy skutečná deklinace k epoše 1925,5

Ds = ds + LlDs = 6°3,8'
a) Výpočet deklinace na bodu S k epoše t = 1940,61
podle lineárního vzorce (Ba): '

Dosazením epochy t zjednoduší se rovnice (8a)
na tvar:

d; =:= dJ + 0,0166L1rp- 0,4679L1A= d~+ 14,12'
Normální deklinace na observatoři v Klementinu

. k 1. lednu 1940,0
do= Do - LlDo = 3°17,7' + 8,20' = 3°25,9'

Úbytek normální deklinace na observatoři
od 1. I. do VIII. 1940 jako dříve

v = k·ó = 0,67 ·10,2' = - 6,8'
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Průměrná normální magnet. deklinace pro
10.VIII. 1940 3°19,1'
Denní variace v 9 hod. 40 min. k datu 10 VIII.
1940 stejně jako ve výpočtu A:

Normální deklinace na observatoři
10. VIII. 1940 v 9h40rn d~= 3°18,1'

Současná normální deklinace na stanovisku
je větší, tedy + 14,12'

ď,= 3°32,2'
+ 1,2'Přičtením místní poruchy LlDs =

obdržíme hledanou deklinaci na bodu S
v daný čas D~= 3°33,4'

b) Výpočet podle vzorce parabolického (9): .

Z výpočtu a) plyne LI= ds - do = + 14,12'

Dosazením Llrp= -12,3' a LlA. = - 30,6' do vzorců
(10) a (11)
obdržíme: LI' =; + 15,38'

. LI" = + 15,88'
d~ vypočteme stejně jako ve výpočtu a):

d~=+ 3°18,1'
Dosazením za LI,LI',LI" a d~ do rovnice (9) obdržíme
současnou normální deklinaci na bodu S

d~= 3°31,4'
Přičteme místní poruchu LlDs = + 1,2'
a získáme žádanou deklinaci na bodu S ,
pro daný časový okamžik D: = 3°32,6'
V Ý s led k y v Ý poč t ů a) a b) s e I i š í o 0,8';
jež t o jde o v Ý poč t y e x t r a p o I a ční, I z e
o z nač i ti jej i c h s hod u z a vel m i d 0-
brou. .

Použití logaritmického pravítka v 'zeměměřické praxi
Ing. Vladimír Krupka 518.5 : 681.143 : 526

Početní způlJObinterpolace bodů v tachymetrii. Redukce přímo měřených souřadnic na délku odsunu-
tou z mapy při kolmicovém vynášení bodů. Vynášení délek do mapy přístrojem o jiném poměru zme:-tšení.
'Různépoužití při běžné zeměměřické práci; určování počtu míst a desetinné čárky ve v1ísledku.

V technické praxi je již několik desetiletí s úspě-
chem používáno logaritmické pravítko. Na běžných
typech lze velmi rychle provésti mnoho početních
operací využitím důmyslného sestavení stup"f.c, na
kterých bývají vyznačeny matematické a fysikální
veličiny (n, M = l/n, 12', 12" a pod.).

Poněvadž logaritmické pravítko jest grafická po-
četní pomůcka, jest i rozsah číselně vyjádřených
míst omezen. Na běžných pravítkách při délkách
stupnic od několika cm do 25 cm lze odečíst č.ísla
na 3, případně 4 místa. Právě pro tuto vlastnost
není v zeměměřické praxi' logaritmické pravítko
tak často používáno, jako v jiných technických obo-
rech. Výsledky na pravítku mohou však mnohdy
plně nahradit výsledky dosažené na př. počítacím
strojem. Vhodné použití je při počítání se zlomky,
když výsledky se zaokrouhlují na omezený počet
míst, neb při výpočtech hodnot pro grafická zobra-
zení. Již dlouhou dobu používá se v inženýrské ta-
chymetrii t. zv. Wernerovo tachymetrické pravítko
opatřené log. stupnicí výrazů cos E a 1fz sin 2 E a
výsledky plně vyhovují účelu vrstevnicového plánu.
V praxi je mnoho případů, kde použitím logarit-
mického pravítka požadovaná přesnost měřicMho
díla neutrpí a práce se urychlí.

Interpolace bodů v tachymetrii.

K interpolaci bodů při sestrojování vrstevnico-
vého plánu se používá ponejvíce papírového měřítka
a 2 trojúhelníků. Při velmi rozličných délkách i re-
lativních výškách interpolovaných bodů je třeba
centimetrovému měřítku přisouditi buď násobky
výšek neb použíti celé sady měřítek v různých po-
měrech. S hlediska přesnosti ;lze vytknouti tomuto
způsobu i to, že při nevýhodném nařÍl-e1Ú měřítka

vedené rovnoběžky protínají spojnici bodů pod ma-
lým úhlem, č.ímž se znehodnocuje interpolace.
Interpolaci lze provésti rychleji a přesněji s po-

užitím logaritmického pravítka kterékoliv výroby.
Obzvláště je výhodné~ je-li opatřeno při horní hra-
ně centimetrovým měřítkem. Princip interpolace
jest v podstatě týž, jako při grafickém způsobu,
jenom úměra se počítá číselně.

d:6?J,S'''Im I

§~==-~~~
Obr. 1.

K interpolaci bodů A, B o 'daných výškách
(obr. 1) zjistí se odečtením kot jejich rozdíl h

h= 267,7m-263,4m = 4,3m

Centimetrovým měřítkem bez ohledu na poměr
zmenšení plánu změří se vzdálenost d (v mili-
metrech) těchto zobrazených bodů

d= A B = 63,5 mm

Pro libovolné výškové rozdíly h', h" h" h, bodů
ležících na spojnici bodů A B jsou příslušné délky
zobrazených průmětů spojnic ď, d" d2, d2 v témže
poměru, jako celkový výškový rozdíl k délce spoj-
nice d

\ !!-=!!-=_h1 =~=~=k
d d' dl ~ d3 (1)
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Z úměry (1) lze příslušné vzdálenosti vypočísti.
Poněvadž při interpolaci výškových bodů se určují
polohy zaokrouhlených kot na celé metry. je nej-
blíže vyšší kota od A o h' = 0.6 mvýše. Další za-
okrouhlené koty na spojnici jsou o 1.6 m, 2.6 m,
3,6 m výše vzhledem k bodu A. Dosazením těchto
hodnot do úměry (1)

4,3 -=~~=~~3~=-~~=k ()
63,5 d' dl d2 ds 2

vypočtou se příslušné vzdálenosti zaokrouhlených
kot na situačním plánu od bodu A ve formě sta-
ničení.
Výpočet úměry se téměř zmechanisuje použitím

logaritmického pravítka.
Rozdíl výšek h = 4,3 m bodů A B nařídí se rys-

kou běhounu na horní stupnici tělesa pravítka.
Proti této hodnotě nařídí se posunutím stupnice
šoupátka pod ryskou vzdálenost d =63.5 mm, čímž
jsou obě horní stupnice nastaveny v úměře (1) a
připraveny pro další výpočty vzdáleností ď> d,>
d" d•.
Postupným nařizováním hodnot rozdílů výšek h'

h,> 11,'>h,> t. j. 0,6, 1,6, 2,6, 3,6 ryskou běhounu na
horl1í stupnici tělesa pravítka čtou se na horní
stupnici šoupátka hodnoty hledaných vzdáleností
ď, d" d" d" t. j. 8,9 mm, 23,6 mm, 38,4 mm,
53,1 mm.
Tyto vzdálenosti vynesou se při hraně centi-

metrového měřítka od bodu A, čímž interpolace jest
provedena.
Nejvyšší celou kotu 267,0 lze vynést od bodu B

ve vzdálenosti d" = 10,3 mm, vypočtené rovněž
z úměry (2) dosazením za

h" = 267,7 m - 267,0 m = 0,7 m.

Lze totiž při kratších vzdálenostech d a menších
rozdílech výšek h určiti pouze krajní celé koty a
celé metry interpolovati postupným půlením úsečky
spojující vynešené krajní zaokrouhlené koty.
V případě, že při levé straně spojnice bodů A B

jest kota vyšší než při pravé straně, obr. 2, počítají
se vzdálenosti interpolovaných bodů rovněž z úmě·
ry (1) s tím rozdílem, že za h' dosadí se výškový
rozdíl bodu A od nejblíže nižší celé koty, t. j.

h' = 342,7 m - 342,0 m = 0,7 m.

r 342;71 !-;9 ~~ (33'7,10)

A I ',81 B
I-J

J
Obr. 2.

Úměra pro obr. 2 po dosazení má tvar

h 0,7 1,7 2,7
d=d'"-:-~=~=

5,3
71;2 mm

Tím vypočteme vzdálenosti zaokrouhlených kot
od bodu A rovněž ve formě staničení jako v pře-
dešlém případě.

Na logaritmickém pravítku se narIzují pouze
čísla v pořadí hodnot; na př, 63,5 se nařizuje a čte
jako 6-3-5. Tím se zamezí omylům z nesprávného
nařízení, kterých se může počtář dopustit obzvláště
u čísel majících úprostřed nulu. Na př. 10A omylem
nařídí se jako 140 a pod. Rovněž je lhostejné, v kte-
réčásti stupnice se hodnoty nařizují, neb čtou.
Vhodné nařízení stupnic se pozná při počítání,

neboť během čtení vzdáleností pro určitou interpo-
laci není třelba šoupátkem pohybovat. I posouvání
rysky není nutné, neboť po nařízení stupnice do
úměry lze snadno k jednoduchým hodnotám výško-
vých rozdílů na horní stupnici tělesa ihned čisti na
horní stupnici šoupátka příslušné vzdálenosti a pří-
mo při hraně měřítka vynášet do plánu. Rovněž
určování desetinné čárky nečiní obtíží, neboť u čte-
ných číselných hodnot se snadno určí řádová veli-
kost. Jistě nemůže být pochyb, zda na př, vzdále-
nost ď = 8,9 mm neb 89,0 mm.

Výhody číselné interpolace

K interpolaci bodů tachymetrických plánů zhoto-
vovaných v jakémkoliv měřítku .se použIje pouze
logaritmického pravítka. Spojnice bodů se musí vy-
značovati tužkou, poněvadž jest realisována hranou
centimetrového měřítka. Při nařízení horních stup-
nic do úměry lze bez dalších manipulací čísti hod-
noty při současném vynášení bodů.
Mnohdy ještě ..během měření, zvláště při plošné

nivelaci se provádí interpolace. Když není dobrý
rýsovací stůl, jest grafický způsob obtížný. Loga-
ritmickým pravítkem lze i na nouzové podložce
dobře interpolovati. Při velmi krátkém zapraco-
vání se docílí větší rychlosti, než při grafické inter-
polaci.

Redukce staničení měřických přímek na délku
odsunutou z .mapy

Vynáší-li se změna předmětu měření do katas-
trální mapy kolmicovým způsobem, nelbude ve vět-
šině případů odsunutá délka spojnice pevných bodů
na mapě souhlasit s přímo měřenou měřickou přím-
kou. Aby nový zákres neporušil celkový soulad
mapy, je nutno staničeni při vynášení do mapy
opraviti o určité malé hodnoty úměrné k délkám.
V praxi se tato redukce již častěji provádí logarit-
mickým pravítkem. Pro mladší techniky osvětlí
postup výpočtu uvedený příklad.

2

:.. -~
I pcradnlt! I";,g r. pl~ i-edukovanypro ~zku t:ai ~:~f ~i~p·o,w.. ~:~ i:::;~ ~M \.. ...l '- ..l __ ..../ N

- ':f:i ůsečky )oj ~! y~.
~ roJ redukóvanY.f1l Q'l U'I O'IoV ':- -4
••.•co Ddsunutou délku •••N

Na měřickou přímku li! N (obr. 3), byly zamě-
řeny body 1 2 3. Délka přímo měřená 8 = 336,74 m,
délka odsunutá z mapy s' = 333,40 m. Nová hranice
se má zakreslit do kat. mapy 1:2880. Je-li s' po
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příslušné opravě se srážky mapy v dopustné od-
chylce, provede se Zákres do mapy.

Opravy staničení Llxl, Llx\I, Llxa vypočtou se·z úměry

336,74
3,34

logaritmickým pravítkem. Na horní stupnici tě-
lesa pravítka se nařídí ryska na zaokrouhlenou
přímo měřenou délku s (336,74 -:- :337,0). Proti této
hodnotě se nařídí horní stupnice šoupátka na hod-
notu skutečného rozdílu s - s' = 3,34, čímž je pra-
vítko připraveno k výpočtu úměry (3). Postupným
nařizováním rysky na horní stupnici na hodnoty
staničení se čtou na šoupátku příslušné. opravy,
které se pro vynášení do mapy odečítají (případně,
je-li s' > s přičítají) od příslušných staničení.

staničení
oprava

red. staničení

164,52
1,63

208,04
2,06

205,98

336,74
3,33

47,28
0;47

46,81

Určování desetinné čárky ve výsledku se provádí
rovněž bez obtíží.

Délky kolmic po provedeném staničení se opraví
ponejvíc pouze o srážku· mapy. Hodnoty oprav
vzhledem k dovoleným max. délkám jsou velmi malé
a určÍse bud' z hlavy neb přesněji na logaritmickém
pravítku prostým násobením procenta srážky dél-
kami kolmic. K tomu se použijí rovněž horní stup-
nice, při čemž se pravý konec (10) stupnice šou-
pátka přiřadí proti hodnotě procenta srážky naří-
zené ryskou na horní stupnici. Proti hodnotám dé-
lek kolmic nařízených ryskou na stup pici šoupátka
se čtou př,íslušné opravy se srážky na horní stup-
nici tělesa.

délka kolmice
oprava (0;80%)
red. délka

37,82
0,30

37,52

40,64
0,33

40,31

27,17
0,22

26,95

14,65
0,12

14,53

Vynášení délek do mapy přístrojem o jiném
poměru zmenšení

Může se stát, že při vynášení zákresu do map
málo užívaných měřítek není k disposici v témže
měřítku přesný vynášecí přístrbj (vynášecí pravít-
ka, trojúhelníky a pod.). V takovém případě lze
nouzově použíti přístroje pro jiný poměr zmenšeni
a zákres provésti po příslušné redukci souřadnic,

Má se vynést měřická přímka O P do mapy
1: 2500 vynášecím přístrojem 1: 2880 (oibr. 4).

Označme

M měřítko mapy (l: 2500)
M' měřítko vynášecího přístroje (1: 2880)
M' -'- M = m číselný rozdíl měřítek

(2880 - 2500 = 380)
8 skutečné délky
s' redukované délky pro vynášení
Ll8 opravy souřadnic pro vynášecí přístroj
s' s+Lls

Platí úměra

kterou po dosazeni hodnot lze napsat

2500 =~-=k
380 LISn

Z úměry (4') lze s použitím logaritmického pra-
vítka do určité max. délky vypočísti pro skutečné
délky s opravy Lls. Redukované délky pro náhradní
vynášecí přístroj budou

s,' = Si + LI S1

s,' = 80 + LI s,
sn' = 8n + LI sn

Výpočet úměry (4) lze provést na horní i dolní
stupnici. Poněvadž opravy LIs dosahuj,í značných
hodnot, výpočty provádí se na dolních stupnicích
(1 -7- 10), kde se lépe odečtou třetí čísla ve výsledku.

Postup výpočtu na dolních stup-
nicích:

Na dolní stupnici tělesa pravítka se nař.ídí ryskou
běhounu číselná hodnota měřítka plánu M = 2500.
Proti této hodnotě nařídí se posunutím stupnice
šoupátka číselná hodnota rozdílu měřítek m = 380.
Tím jsou obě dolní stupnice (1 -7- 10) připraveny·
k řešení úměry (4'). Postupně ryskou se nařizují
na dolni stupnici tělesa hodnoty skutečných délek 8n
a proti těmto hodnotám se čtou na stupnici šoupát-
ka opravy L1 sn' Na zvláštním náčrtu (obr. 4) se
poznamenají vypočtené opravy, kterými se podle
rovnice (5) redulmjí skutečné délky pro vynášení
přístrojem o jiném měřítku. Pro určité hodnoty
(na př. 68,42) nelze čísti opravy při původním na-
řízení stupnic. Nutno proto stupnici šoupátka pře-
sunout o celou její délku vpravo. Přesun se provede
pomocí rysky běhounu, kterou se poznamená konec
stupnice (10). Pod rysku přesunutím šoupátka se
nařídí začátek stupnice, čímž se umožní výpočet
příslušných oprav.

Aby se omezilo zbytečné !přesunování šoupátka
při výpočtech, provedou se při jednom nařízení
stupnic všechny proveditelné výpočty oprav, a zby-
tek při přesunutí šoupátka.

Výpočet oprav pomocí logaritmického pravítka
je délkově omezen. Poněvadž na katastrálních ma-
pách užívaných měřítek lze graficky znázornit délku
s přesností 0,1 m, musí i opravy vyhovovati této
přesnosti. Při trojmístných číslech dá se vyjádřit
nejvyšší oprava Llsmax = 99,9 m = 100,0.
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Dosazením do rovnice (4) za L!smax = 100,0
M Smax'

M
smax=IOO- m

Zobrazovaci Kartirovaci Měřitko m SmRXměřitko: odchylka: při.troje:

1 :M Mj7,OOO 1:M' M'-M
pro opravu
± 100,Om

1 : 2500 0,36m 1 : 2880 + 380 657,8m
1 : 1250 0,18m 1 : 1000 --250 500,0m

U logaritmického pravítka lze při levé části stup-
nice přesněji odečísti třetí, případně i čtvrtou číslici,
než při pravé části stupnice, kde dělení je zhuštěné.
Naproti tomu číselné hodnoty při levé straně stup-
nic'e jsou menší než při pravé straně. Poměr ne-
jistoty odečtu třetího čísla k celkové čtené číselné
hodnotě jest však pro celou stupnici konstantní.
Nazývá se relativní chybou pravHka a udává se
v procentech.Velikost chyby závisí pouze na délce
stupnice. Při délce, stupnice 250 mm je relativní
chyba asi 0,2%.
Proto i opravy délek vypočtené na log. pravítku

o délce 250 mm z rovnice (4') jsou pochybeny
o 0,2%. Tato skutečná nejistota nesmí přestoupiti
kartirovací odchylku. Pro měřítka mapy 1.: 2500
lze redukovati až do Smax, neboť maximální oprava

\Literární
Cechura F., Prof. Ing. Dr

622.1 : 526 Neset K., Ing. Dr
Kurs důlního měřictví (Vybrané kapitoly pro důlní mě-

řiče). 338 str., 323 obr., tab. 24, rozměr 293X210 mm.
lÍJ50, Ostrava, ,vydala Závodní škola práce ROH, OKD,
n. p., váz. cena 267 Kčs.
Dřívější rozdrobenost báňských revírů na i'adu samo-

statných a uzavřených celků měla nepříznivý vliv na
důlní mapování. Znárodněním dolů byly vytvořeny nové
a příznivější podmínky pro zavedení jednotné důlní
mapy, jejíž uskutečňování jest dnes zajištěno. několika
nařízeními a vyhláškami. Z nich je patrno, že nová
důlní mapa má býti přesnější a úplnější, aby tak mohla
pomáhat při plnění četných významných úkolů, které
našim dolům ukládá pětiletý plán.
Z těchto důvodů přikročili v, ostravsko-karvínském

revíru ke školení důlních měřičů ve speciálním kursu.
Přednesená látka pak byla autory, prof. Ing. Dr F. Ce-
churou a Ing. Dr K. Nesetem, uspořádána v přehled-
nou a praktickou publikaci. Pisatelé v ní shrnuli látku
do jedenácti kapitol, ve kterých jsou vysvětleny všechny
potřebné početní úkony, proveden rozbor přesnosti mě-
ření a probrány měřické chyby. Další oddíly jsou vě-
novány důlnímu mapování, trigonometrickému určo-
vání bodů, měření délek, úhlů a měření magnetickému.
Výklady o připojovacím a usměrňovacím měření a po-
pis měření výškových tvoří další část těchto přednášek.
Závěr je věnován některým důležitým měříckým úlo-
hám, jako vytyčování oblouků, výpočtu uzlového bodu,
zjišťování výchylky vysokých staveb ze svislé polohy a
pod. Kromě toho jsou tu popsány některé druhy pro-
rážkových pořadů a různé způsobyvýpočtu obsahu skrý-
vek.

100,0 m je pochybená o 100,0 m X 0,2% = 0,2 m,
což jest v mezích kart. odchylky 0,36 m. Pro mě-
říko mapy 1: 1250 by oprava byla použitelná
vzhledem ke kartirovací odchylce 0,18 m, asi prv
lJ2 Smax, neboť příslušná oprava s by byla pochybena
o 50,0 m X 0,2% = 0,1 m.
Zvětšování délky by bylo neúčelné, neboť přes-

nost vynášecího přístroje by nebyla využita a do-
cílilo by se asi téže přesnosti, jakou lze dosáhnouti
obyčejným dřevěným měřítkem, číslovaným přímo
pro zobrazovací měřítko.
Je mnoho výpočtů, vhodných pro logaritmické

pravítko. Na příklad:

a) Rozdělení početních oprav ploch při výpočtech
výměr.
b) Výpočet srážky mapy.
c) Určení spádů při trasovacÍCh pracích.
d) Vyčíslení vzorců pro posouzení správnosti

výsledků.
e) Hledání hrubých chyb neib ověřování výsledků

v číselných výpočtech. '
f) Časová i finanční kalkulace práce v polních

skupinách, procentové výpočty a pod.
g) Při projektech hospodářsko-technických úprav

pozemků předběžné výpočty ploch pro studie ná-
vrhů. K těmto předběžným výpočtŮJ;l1se používají
délky odměřené z mapy. bez uvažování srážky a
případných nesrovnalostí. Není účelné a nelze také--
z méně přesných délkových hodnot vyhodnocovati
číselně přesné výpočty. (Pokračování.)

hlídka
Náplň jednotlivých kapitol byla pečlivě sestavena

a náležitě objasněna, zejména tam, kde to vyžadoval
ohled na předběžné vzdělání účastníků kursu. Stručné
popisy nejčastěji používaných strojů a měřických po-
můcek, jejich rektifikace, stanovení největších přípust-
ných odchylek při úhlových a hloubkových měřeních,
dále při nívelaci v podzemí, stejně tak jako vysvětleni
správné volby a užití různých měříckých methpd, zvy-
šují význam knihy. Vedeni snahou přiblížit její obsah
co nejvíce praxi, všímají si autoři, kde to jest jen trochu
možné, dů:ních poměrů a měři~ého vybavení dolů
v ostravsko-karvínském revíru. Tim však publikace
nijak neztrácí na svém širším významu, neboť i důlní
měhči z ostatních hornických oblastí najdou v ní mnoho
cenných rad a zkušeností. Řada názorných obrázků, pře-
hledných tabulek a četné početní příklady doplňují jed-
notlivé statě.
Lze soudit, že kniha najde použití nejen u těch, kteří

ji potřebují ke svému zaměstnání a pro ·které byla
v prvé řadě napsána, ale také mezi těmi, kteří se o důlní
měření blíže zajímají. Snad bude i pobídkou autorům,
aby přikročili k vydání rozsáhlejší příručky z tohoto
oboru, zaměřené více pro potřeby inženýrské praxe.
Bohaté theoretické vědomosti a praktické zkušenosti
stejně tak jako neustálý styk s pracovištěm skýtá au-
torům k tpmu mnoho možností. Ing. Dr R. Petráš.
622.1:526 Kowalczyk Z.
M;.ernictvo górniczeě Czesé II. - Orientacja kopahí.

(Důlní měřictví, II. část. - Orientace dolů.) 224 str..
177 obr., 1950 Katowice, Panstwowe Wydawnictwa Tech-
niczne, brož."cena neudána.
Autor, který je profesorem geodesie na Akademii

Górniczo-Hutniczej v Krako·vě, ujal se nesnadného
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úkolu: rozhodl se sebrati a souborně zpracovati látku,
vztahující se k měření v podzemí, obzvláště v dolech.
Jeho bohaté praktické zkušenosti, které získal jednak
jako vedoucí dů:ní inženýr a později jako samostatný
autorisovaný báňský inženýr a civilní geometr, ho
k tomu jistě plně opravňují.
Rozsáhlý materiál rozdělil do tří dílů. Zatím vyšel

druhý díl, který je věnován výlučně výkladům o metho-
dách, jimiž navazujeme měření v podzemních prosto-
rách na souřadnicový systém užívaný v geodetických
pracích na povrchu. Popisuje proto podrobně nejprve
mechanické provažování bodu a směru (51 stran) a uvádí
známé a v praxi dosud užívané methody: Schmidtovu,
Jungeho, Sobolewskiho a Wilskiho. Přísně objektivně
vypočítává přednosti i nevýhody citovaných způsobů
provažovacích, u každého poukazuje na dosahovanou
přesnost, případně upozorňuje na škodlivé vlivy při jed-
not:ivých měřenJch. V kapitole pojednávající o optickém
provažování (19 stran) je podrobně probrána methoda
Schneiderova a dále vlastní způsob autorův. Jeho myš-
lenka spoč:vá ve 'využití citlivosti našeho zraku pro
symetrii. Používá se theodolitu s excentrickým daleko-
h~edem, jehož nitkový kříž musí míti obě nitě dvojité.
K provažování je zapotřebí ještě speciální lať nebo terč.
Obě pomůcky jsou však velmi jednoduché a dají se zho-
toviti bez větších obtíží. Dále tu najdeme zmínku o pra-
cích inž. Suskýho a o Fričovu důlním theodo·itu.
Další část práce (107 stran) je věnována připojova-

címu měření. Uváděn je nejprve postup navázání při
použití chodeb, štol nebo strmých jam a popsány způ-
soby Jasnikova a Gorkija. Zvlášť 'Obšírně se zabývá
autor těmi methodami, při kterých nutno řešiti úlohu
orientace podzemní sítě jedinou. případně dvěma já-
m1mi. Rozbor jednotlivých způsobů s hlediska praktic-
kého je současně objasňován četnými početními příklady.
V po~lední části knihy (24 stran) jsou uváděny speciální
způsoby orientace důlních prostor, jako: orientace mag-
netická (s popisem užívaných přístrojů). a orientace se-
trvaěníkovým kompasem. Do této kapitoly přičlenil autor
i svoji novou methodu nazvanou "analytická orientace
bez provažování". Při ní se předpokládá pou~ívání zvlášt-
ního přístroje - orientovníku - velm~ podobného .theo-
dolitu, jehož podstatnou částí je da!ekohled o SIlném
zvětšení, pevně spojený s alhidádou a mající stálou
svislou polohu. K orientovníku náleží ještě kovový terč
tvaru rovnostranného trojúhelníka (a = 2 m), jehož
vrcholy jsou záměrnými body. Celá orientace spočívá
při tomto způsobu jen na měření úh:ů, při čemž odpadá
obtížné a zdlouhavé provažování.
Kniha je určena v prvé řadě pro inženýry a techniky,

ale poslouží velmi dobře i jako vhodná vy~okoškolská
učebnice pro posluchače báňského a zeměměřického in-
ženýrství. Obsahuje vedle uvedené látky mnoho vzorů
pro výpočet středních chyb při určování předpokládané
přesnosti v orientaci. Pro ty, kteří by se rozhodli k užší-
mu studiu některých problémů, je určetl bohatý rejstřík
citované cizí literatury.
Pro ucelenou informaci našich čtenářů nutno uvésti, že

do tisku již připravený první díl, nazvaný "P o m i ary
syt u a c y j no - w y s o k o s c i o w e", bude obsahov!lt
popis a rozbor měření situačn~ch a výškových v dolech,
a to výlučně s h~.ediska důlního měřiče. Podle autorova
sdělení vyjde kniha ještě v roce 1951. Třetí díl se bude
jmenovat "Z a g a dne n i a s pec j a lne i p 1a n y
gó r nic z e" a jeho vydání je už připraveno pro rok
1952. Tato poslední čá.,t si bude vš~mati speciá~ních otá-
zek vyskytujících se při měření podzemních prostor, dále
bude řešit řadu zajímavých úkolů, jako je vytyčování
oblouků, nebo problém prorážek, vyznačování rozsáh-
losti a mohutnosti vrstev, jejich sklonu, směru a .pod.
V této publikaci bude pojednáno rovněž o důlních ma-
pách, jejich sestrojování a náplni.
Soudíce podle právě vyšlé autoro·vy práce, bude zna-

menat celé dílo, které obsáhne asi 700 stran, nejen obo-
hacení polské odborné literatury, ale i skutečný přínos
v oboru důlního měření vůbec. Již II. část "Orientacja
kopalIÍ" je vítanou pomůckou těm, kteří se o tento ši-
roký úsek geodesie zajímají nebo s ním přicházejí do
styku. Proto se třeba přimlouvat, aby tato namáhavá

práce autorova nebyla dnešní tiskařskou praxí a tech""
nikou poš[wzována. Stalo se tak nejčastěji v matematic-
kých částech textu, kam se vloudilo dosti chyb a opo-
menutí. Jinak si zasluhuje celá práce opravdového
uznání. Ing Dr R. Petráš.

DT 622.83= 84 Kowalczyk Z., Prof., Dr Ing.
Wplyw odbudowy górniczej na powierzchn:e. (Vliv

důlní výstavby na zemský povrch.) Str. 45, obr. 59, War-
szawa, 1950, Spóldzielna Wydawniczo-oswiatowa "Czy-
telnik", brož., cena zl 2,10.
Mnohé vědecké poznatky, uložené v obsáhlých odbor-

ných pojednáních nebo dílech, jsou široké čtenářské obci
.prakticky nedostupné. Příčinou bývá zejména přísně vě-
decké podání látky a v neposlední řadě také cena knihy.
Těmto nesnázím se snaží odpomoci různévědecko-
populární sbírky, ve kterých se čtenářům dostává vy-
světlení četných objevů a poznatků způsobem opravdu
přístupným. V Polsku tuto záslužnou práci obstarává
edice "W i e d z a po w s z ech n a" (Všeobecné vědění),
která je rozdělena na několik speciálních cyklů. V jed-
nom z nich, nazvaném "H o r nic tví", vyšlo již sedm
sešitů, z nichž tuto uváděný je právě poslední. V něm
Dr Ing. Z. Kowalczyk, prof. Vys. školy báňské v Kra-
kově, pojednává opravdu nanejvýš srozumitelně o škod-
livosti poddolování. Nejprve si všímá vlivu hornin a
geologických poměrů na ssedání půdy, dále rozděluje
a definuje škody vznikající dolováním. Postupně nás se-
znamuje s průběhem pohybů půdy, napětím na okraji
pánve a přechází na zkoumání poškozených budov,
u nichž třeba. vždy sprá-.rně určiti příčinu poškození,
která nebývá po každé způsobena jen horním dCem.
V následující kapitole jsou popsány methody zabezpe-
čování povrchu před poddolo;váním. Stejně zajímavě 'Vl-
světluje autor časté změny vodních poměrů v hormc-
kých oblastech nebo zvláštní škody vyskytující se při
exploitaci soli. Závěr je věnován úvaze, jak by se daly
všechny uváděné škody zmenšiti tím, ž.e by ~e.v dotče-
ných krajinách stavěly opravdu jen neJnutněJšI budovy.
Uvážíme-li, že v ceně jedné tuny vytěženého polského
uhlí připadá částka 35 grošů (což je asi 4,40 Kčs>,.na
úhradu vzniklých škod, je pochopitelné, že bude zaJIsté
potřebné a účelné tímto problémem se důkladněji za-
bývati. Zeměměřiči, který je velmi často povolán za-
měřovati většinu takto vznikajících škod, ať už pro sta-
novení výše odškodného nebo pro jinou úřední potřebu,
pomůže brožura snadno vniknouti do široké problema-
tiky celé otázky deformace povrchu a s tím souvisících
změn předmětů měření. . v.

Autorovi se zdařilo opravdu popularně a pntom pou-
tavě seznámit čtenáře s látkou jinak velmi těžce do-
stupnou. Názornost spisku zNyšuje řada kreseb a ~ráz-
ků. Fotografie byly pořízeny vesměs autorem bě~em
jeho dlouholeté praxe. Ing Dr Petraš.

Mapová edice.
Hlavní správou geodesie a kartografie při Radě ministrů

SSSR v Moskvě byly vydány další mapy, které níže uvá-
díme:
Nor s k á map a v měřítku 1 : 100000 je zpracována

na způsob mapy" měř. 1 : 50 000, je v~ak úměrně. k. mě-
řítku genera:isována. Svým bezva;InYI? zpracov~mm a
vhodným barevným souladem, PUSObI mohutnym do-
jmem. . .
Fin s k á map a v· měř. 1: 100000 je pětlbarevna,

zpracováním nedostihuje norské, kvalitně vypracované
maoy. Barevně je dobře zladěna. Silnice (mimo klasi-
fik~ci), která je vyjádřena značkou (jsou vyplněny bar-
vou červenou, vody jsou kresleny černě) jezera, rybníky
jsou vyplněny barvou modrou, u toků jednočarých je
přetisk modrou barvou, která tvoří lemovku kolen: č~r-
né čáry a tím je nápadná a není pochyb o tom, ze Jde
o vodní tok. Na okraji jsou vysvětlivky a přehled ~ladu
listů. Terén šrafován. lan Chvatal.

Poznámka redakce:
Všechny ruské mapy možno obdržeti v Sovětské knize,

Praha II, Vác:avské nám.
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Normativní hlídka

Slučování a rozlučování obcí a změny jejich hranic.
Výnos ministerstva vnitra ze dne 5. listopadu W51,

zn. 1/1-045.1-20/9-1951.
(Sešit č. 69/1951, poř. č. 891.)

Ministerstvo vnitra uvádí v těchto podrobných směr-
nicích zásady, příslušnost a postup řízení ve věcech
územních změn obcí a účinným způsobem koordinuje
i řeší rozpory mezi řadou norem, předpisů a směrnic
dobou již překonaných. Tyto nové směrnice, které za-
vádějí jednotnou praxi v řízení o územních změnách
obcí a odstraňují mnoho neiasností ve výkladech dosa-
vadních předpisů, jsou zvlášť důležitými pro země-
měřickou službu národních výborů, která se zúčastňuje
řízení .o územních změnách a rozhodnuté změny tech-
nicky provádí. Proto výnos zveřejňujeme i pro naše čte-
náře pokud možno podrobně.
Územní změny obcí, vzniklé slučováním a rozlučová-

ním obcí nebo změnami jejich hranic, jsou současně též
pronikavými zásahy do plnění hospodářského plánu a
života obce. Proto je třeba, aby národní výbory přistu-
povaly k těmto změnám obezřetně jen z důvodů hospo-
dářských a v souladu se zájmy socialistického budováni
vesnice a rozvoje socialistické zemědělské výroby.
Se zřetelem na závažnost a dosah územních změn obcí

nesmí býti napříště jejich povolování ovlivňováno zájmy
části občanů nebo snahami o odstranění přechodných
potíží. K uplatnění těchto všeobecných směrnic a k za-
chování jednotné praxe při projednávání územních změn
vytyčuje ministerstvo vnitra v oddílu A svého výnosu
tyto zásady:
Věc n Ý m i pře d p o k 1a d y územních změn obcí

jsou:
Vztahy dotčených územních jednotek k územním jed-

notkám a k obvodům jiným.
Výrazný a trvalý spád hospodářskéh()l, sociálního a

kulturního života obcí do téhož střediska (újezdního,
okrskového, okresního). Vyloučeny musí býti případy,
že by ve svazku jedné obce zůstala sídla (vsi, vísky,
osady, skupiny domů, samoty), v nichž tento požadavek
chybí.
Hledisko územního plánování v zájmu uspořádání vět-

ších území a základních "Cizemíspolečných zájmů.
S 1u č o v á n í o b c í lze provésti za předpokladu, že

sloučená obec bude svoji funkci plnit lépe a hospodár-
něji než dosavadní obce jednotlivé. Při návrhu na slu-
čování obcí nutno uvažovati poměry komunikační, vý-
robní charakter obcí a jejich stavební souvislost, mož-
nost utvoření vhodného střediska sloučených obcí, atd.
Sloučení obcí budiž prováděno zejména v zájmu do-

sáhnutí soU'vis~ého celku (sídelní aglomerace) nebo jeho
budoucího dosáhnutí zaručeného územním plánem
v zájmu spojení obcí funkčně souvisících (průmyslové
objekty a sídliště), v zájmu vytvoření hospodářsky
schopného JZD a konečně v zájmu podstatného zlepšení
v obstarávání veřejné správy.
R o z 1u č o v á n í o b c í se zásadně nedoporučuje,

vyjma případy, že další setrvání sídel ve společném
svazku je brzdou v jejich rozvoji (při obstarávání ve-
řejné správy a výstavbě JZD). Rozlučování obcí má
býti nahrazeno řešením územních změn (změn obecních
hranic).
Změna hranic obcí musí býti řešena rozličně

pro zastavěné části a pro polní trati obce.
vývoj JZD, jehož hospodářské a půdní objekty pře-

sahuji hranice obcí, není ještě podmínkou ke změně
hranic obcí.
Naproti tomu změny hranic obci je třeba provésti ze-

jména v těchto případech:
Hranice obcí rozdělují zastavěné části obcí (sídlo, ves,

osadu, skupinu domů a pod.) do více obcí, obecní hra-
nice oddělují místní trať od tratí polních, jež k ní hos-

podářsky patří, nebo konečně v případě, že obec má
několik sídel s příhodnějším spádem do svazku jiné
obce. Rozhodujícím důvodem k provedení změny hranic
obcí je začlenění místní trati do obecního území včetně
přiměřené části tratí polních a poloha zemědělských
závodů. Výjimečně lze provádět takové změny obecních
hranic v polních tratích, jimiž se dosáhne úče~ných aron-
dací a ztotožnění obecních hranic s hranicemi hospo-
dářskými.
V oddílu B výnosu je podrobně uvedena pří s 1u š-

nost národních výborů ke schvalování,
případně k rozhodování o územních změnách. U obci
spravovaných MNV schvaluje sloučení obcí nebo změnu
hranic obcí v prvé instanci ONV. Je-li navržená změna
současně změnou hranic okresů, je příslušný v prvé
stolici KNV, a jde-li současně o změnu hranic krajů,
ministerstvo vnitra.
V městech s JNV nebo ÚNV provádějí se závažné

změny vládním nařízením. O drobných změnách roz-
hoduje v prvé stolici KNV.
Drobné územní změny na území hlavního města Prahy

schvaluje ministerstvo vnitra, jinak k jejich provedení
je třeba vládního nařízení (§ 2 zák. č. 74/1949 Sb.).
Změny hranic obcí podle § 37 zák. č. 90/1947 Sb.

o provádění knihovního pořádku u konfiskovaného ne-
přátelského majetku, povoluje s konečnou platnosti ONV
(viz vI. nař. 116/1949 Sb. příI. C/27). Pokud Dři tako-
vých změnách jsou dotčeny hranice okresů nebo krajů,
je příslušný KNV nebo ministerstvo vnitra, avšak roz-
hodnutím bude pověřen ten ONV, u něhož jsou uloženy
potřebné technické podklady. Podobně, bude-li se
územní změna týkati měst s JNV nebo ÚNV, bude mi-
nisterstvem vnitra nebo KNV zmocněn k vydáni roz-
hodnutí příslušný ONV nebo JNV (ÚNV).
V oddílu C je rozveden p o s tup ř í ze n í při

úze m n í c h zrn ě n á c h. V prvé řadě je to ř í ze n í
pří p r a v n é, které ve všech případech provádí ONV.
V přípravném řízení se zjišťují veškeré okolnosti a dů-
vody k návrhu na územní změny se zřetelem k hospO-
dářským, politickým a společenským potřebám dotče-
ných obcí a se zřetelem k dosahu změn na územní plány.
Zjištěná data se zapíší do zvláštního "Dotazníku" (po-
drobný vzor viz v příloze výnosu), který se stane pod-
kladem pro rozhodnutí ONV. Dotazníky není třeba vy-
plňovat, je-li změna nepatrného dosahu, na př. při pře-
vodu nevýznamné čAsti polní trati do obce sousední, při
slučování obcí v zájmu plánované sídelní aglomerace,
při změnách prováděných v osidlovacím území (§ 33
zák. Č. 90/1947 Sb.) a zakreslených v přídělových plá-
nech, při sloučení obcí spojeném s likvidací společné
správy a pod. Kromě "Dotazníku" musí býti návrhy na
územní změny dále doloženy usneseními MNV dotče-
ných obcí, vyiádřeními příslušných referátů ONV a
krajských soudů, snímkem katastrální mapy s vyzna-
čením navržené změny a situačním plánem v malém
měřítku (1: 10 000. 1: 20000. 1: 50 000 a pod.), s vy-
značením zastavěných částí, komunikací a vodních toků
a po případě i návrhem nových úřednkh názvů sídel
a obcí.

fUzení před vydáním rozhodnutí.
Účinnost rozhodnutí územních změn může býti sta-

novena jen k jednomu datu v roce, a to k 1. lednu. vý-
jimky ze závažných důvodů povoluje pouze ministerstvo
vnitra. Toto opatření je nařízeno v zájmu plánování
a rozpočtu.
Po skončení přípravného řízení předloží ONV návrh

na územní změnu se všemi spisy a vlastním návrhem
KNV. KNV podá zprávu o zamýšlené změně minister-
stvu vnitra se situačním plánem, popisem změny s uve-
dením žadatele o změny, stanovisky dotčených MNV,
ONV, krajského soudu a stanoviskem KNV včetně zhod-
nocení výsledku změny s hlediska všeobecného, s hle-
diska úko:ů MNV, územního plánování, komunikací,
zemědělské politiky a pod., a konečně i s návrhy ná-
rodních výborů na případné nové úřední názvy míst.
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Mmisterstvo vnitra - po meziresortním projednání na-
vržené změny a připadném stanovení nových úředních
názvů - sdělí výsledek tohoto projednání zúčastněným
národním výborům.

Toto předmětné řízení odpadá v případech změn hranic
obcí v osidlovaných územich (§ 33 zák. č. 90/1947 Sb.),
v případech likvidace společné správy a v případech
zcela drobných územních změn.

Ř í z e n í z á věr e č n é.
Jakmile národní výbor obdržel sdělení ministerstva

vnitra, vydá výměr o rozhodnutí s opisem na vědomí:
ministerstvu vnitra,
ministerstvu stavebního průmyslu (odbor Měř.),
ministerstvu zemědělství,
Státnímu úřadu plánovacímu,
Státnímu úřadu statistickému,
Státnímu zeměměřickému a kartografickému ústavu,
Vojenskému zeměpisnému ústavu,
krajskému soudu,
okresním soudům,
svým referátům (technickému, plánovacímu, finanč-

nímu, zemědělskému) a nadřízenému národnimu výboru.
Výměr musí obsahovati též výrok o změnách hranic

katastrálních území - jsou-li tyto hranice totožné s hra-
nicemi obecními - (viz oběžnik býv. ministerstva tech-
niky poř. č. 655/1950 Sb. ob. pro KNV) a případné roz-
hodnutí ministerstva vnitra o změnách úředních názvů
míst. Konečně národní výbor zařídí vyhlášení povolené
změny v Úředním listě.

Řízení odvolací.

Usnesení MNV o změnách hranic nebo o rozluce obcí
a rozhodnutí ONV či KNV nemohou býtí občany na-
padána odvoláním, neboť toto oprávnění již nepřipouští
zák. č. 279/1949 Sb. o finančním hospodaření národních
výborů. Rovněž ani místnímu národnímu výboru, jako
orgánu státní moci a správy, nepřísluší odvolání proti
rozhodnutí nadřízených národních výborů o územních
změnách, nebot povaha obcí, jako svazku územní samo-
správy, je překonána.

Námitky a připomínky občanů i MNV k usnesením,
případně rozhodnutím národních výborů o územních
změnách obcí. musí býti projednávány již při rozhodo-
vání o věci samé. Pozdější námitky a připomínky (po
vydání rozhodnutí) přezkoumá nadřízený národní výbor,
případně ministerstvo vnitra.

V oddělení D, v u s t a n o ven í c h pře c hod n Ý c h
a z á věr e č n Ý c h, uvádí ministerstvo vnitra přehled
předpisů a směrnic ve věcech územních změn již pře-
konaných a zrušených a přehled předpisů a směrnic na-
dále platných. •

Zeměměřickou službu národních výborů zvlášt upo-
zorňujeme, že z ustanovení tohoto výnosu ministerstva
vnitra vyplývá i nutnost a důležitost plnění směrnic,
obsažených v oběžníku býv. ministerstva techniky ze
dne 3. června 1950, o změnách hranic obcí a katastrálních
území a úpravě působnosti (poř. č. 655/1950 Sb. ob.
pro KNV). Ký

Směrnice pro zhospodárnění prací při vedení a obnovo-
vání katastrálního operátu.
(Sešit č. 69/1951, poř č. 896.)

Ve shora uvedeném oběžníku vydává ministerstva sta-
vebního průmyslu pokyny pro jednotný a hospodárný
,postup prací při vedení a obnovováni katastrálního
operátu.

Základem pro sestavení nového katastrálního operátu
a vedení pozemkového kat astru je vyšetřený skutečný
stav držby při místním šeU-ení v katastrálním území.

Zjištěné změny při obnově pozemkového kat astru za-
znamenají se v protokole o místním šetření. Ohlašovací
listy se sepisují pouze ve výjimečných případech (viz
sb. ob. pro KNV 889/1951), jinak se zapisují vyšetřené
změny přímo do výkazu změn.

V případě, kdy se při obnovování pozemkového ka-
tastru novým měřením zaměřuje pouze část katastrál-
ního území, provede se ve zbývající neměřené části sou-

časně vyšetření a zaměření změn (občasná přehlídka)
podle zásad pro udržování pozemkového katastru. V těch
katastrálních územích, kde jsou provedeny HTÚP, pře-
vezmou se pro tyto zbývající části dosavadní přezkou-
šené zápisy pozemkového katastru a elaborátů z pozem-
kových reforem.

V dalším je popisován způsob vyhotovování nového
a udržování dosavadního katastrálního operátu:

Par cel n í pro t o k o 1. Podle účelnosti buďto se za-
chová dosavadní označení parcel, nebo se provede jed-
notné očíslování. Pří přečíslování parcel není si třeba
vyžadovati souhlasu příslušného soudu. Změny zjištěné
při místním šetření (změny vzdělávání, výtěžkového
předmětu, sloučení parcel, zrušení parcel a j.) provedou
se při obnově pozemkového katastru v dosavadním par-
celním protokole tužkou, bez opravy změněné výměry
a katastrálního výtěžku. Podkladem pro provedení těchto
změn bude protokol o místním šetření. Takto uprave-
ného parcelního protokolu se použije jako pomůcky pro
sestavení nového parcelního protokolu. Při obnovováni
i udržování parcelního protokolu názvy tratí a kata-
strální výtěžek se nezapisují.

P o zem n o s t n í a r c h y. Hlavním podkladem pro
vyhotovování pozemnostních archů nově měřené části
katastrálního území je dosavadní doplněný parcelní pro-
tokol, dosavadní zápisy pozemkového katastru a pro-
tokol o místním šetření.
• Nemovitý majetek s nevyřešeným vlastnictvím (na př.
majetek restituční, jehoi hranice jsou v přírodě nezna-
telné, jako vybombardované domy, jejichž plocha byla
upravena na park a pod.) se zapíše do pozemnostního
archu nynějšího držitele, na př. Čs.stát-MNT Sokolovo
Zápis vlastníka národniho majetku provede se podle
výnosu ministerstva vnitra a stavebního průmyslu poř.
č. 70511951 sb. ob. pro KNV. Názvy tratí se v pozem-
nostních aršich nadále nezapisují.

V seznamech pozemnostních archů se
nadále nezapisují číslo položky a ročník výkazu změn
jednající o změně.

V s e z n a m ech do m ů se nadále nezapisují čísla
knihovních vložek a názVy ulic, náměstí a pod.

R e j s tří k drž i tel ů se vede a zakládá podle do-
savadních ustanovení.

V seznamech názvů pozemkových tratí
(§ 281 lnstr. A) nepoznamenávají se parcelní čísla po-
zemků ležících v jednotlivých tratích.

Rejstřík parcel, seznam parifikační půdy, seznam po-
zemků trvale osvobozených od pozemkové daně a
knihovní výpisy se nadále nevyhotovují ani neudržují.

Směrnice jsou pouze rámcové a proto ministerstvo
stavebního průmyslu žádá všechny zeměměřické složky
národních výborů, aby mu předložily zprávy o získa-
ných zkušenostech s případnými návrhy na další zhos-
podárnění postupu prací. Ha

Pokyny pro rozpis plánu výkonů zeměměřických
a kartografických prací.

(Sešít 75/1951, poř. č. 974.)
Pro rozpis plánu výkonů zeměměřických a kartografic-

kých prací na r. 1952 národními výbory vydalo minister-
stvo stavebního průmyslu tyto pokyny:

Rozpis provedou technické referáty (zeměměřická od-
dělení) v dohodě s plánovacími referáty, a to až na jed-
notlivá pracoviště jako okresní plány prací (B) a skupi-
nové plány prací (A) a na jednotlivé pracovníky tak
zvanými osobními plány prací. Sumář okresních plánů
(B) dává krajský prováděcí plán (B) a sumář skupino-
výchplánů (A) krajský pTO'váděcí plán (A).

Rozpis se provádí na tiskopisech vydaných minister-
stvem stavebního průmyslu a označených "Plán_Přehled
o postupu prací KNV" (lnv. lII/43-lnstr. A) a "Plán-
PI'ehled o postupu prací ONV, JNV, ÚNV" (Inv"III/142-
lnstr. III).

Oproti rozpisu plánu na r. 1951 je provedena odchylka
v tom, že se rozpis neprovádí ihned na celý plánovací
rok, nýbrž postupně na jednotlivá čtvrtletí vždy nej-
později koncem běžného čtvrtletí na čtvrtletí následu-
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jící. V každém čtvrtletí se provádí zároveň rozpis na
jednotlivé plánovací měsíce (kalendářní měsíce).' Toto
opatření zpřesňuje plánování zejména okresních národ-
ních výborů v duchu plánovací zásady "čím méně
přesně je určen úkol, tím kratší je nutno volit plánovací
období". K rozpísu se vypracuje také seznam jmenovi-
tých úkolů.
Aby plán byl skutečně mobilisujícím prostředkem pro

všechny pracovníky, je třeba, aby byl projednán se zá-
vodními organisacemi a se všemi zaměstnanci země-
měřických oddělení. Tito svými návrhy a vstřícnými
plány zajistí zvětšení plánu a splnění dalších úkolů,
které by jinak nemoh:y být sp:něny.
Krajské národní výbory zasí:ají ministerstvu staveb-

ního průmyslu jen sumáře rozpisu plánu za celé čtvrt-
leH, př·edepsané na ústřižku tiskopisu s výjimkou
I. čtvrtletí, kdy se zasílá originál rozpisu i s měsíčními
rozpisy.
Další zásadní odchylkou od plánovacích prací v r. 1951

je rozpis plánu výkonů v rámci směrných čísel stanove-

ných ministerstvem stavebního průmyslu pro jednoeivé
druhy prací (g:obá:y) a schválených státním úřadem
plánovacím. Toto opatření má zajistiti, že budou pro-
váděny polní a kance:ářské zeměměřické práce jen
v rozsahu (počtu pracovních dnů) předem stanoveném.
Těmito směrnými čísly jsou vymezeny i úkoly pro jiná
odvětví státní správy (práce pro ministerstvo dopravy,
HTÚP a pod.).

Rozpis plánu se provádí na podkladě zpevněných vý-
konových norem a pro práce normované se uvede též
počet bodů na podkladě norem. Pro ten účel jsou na
tiskopisech "Plán-Přehled o postupu prací" dány po-
kyny pro zařazení normovaných výkcnů podle druhu
prací do jednotlivých sloupců.
Technický referát krajského národního výboru před-

k:ádá ministerstvu stavebního průmys:u čtvrtletní roz-
pisy p:ánu po projednání radami národních výborů do
15. dna prvého měsíce plánovacího čtvrtleti, na něž jsou
sestaveny. Vk

Rozmanitosti
Změna. ve vydavatelství odborného ča.sopisu

Zeměměřlctví.
Počínaje rokem 1952 přešlo vydávání odborného časo-

pisu Zeměměřictví z Průmyslového vydavatelství do
Tec hni c k o - věd e c k é h o vyd a vat e 1s tví, Bis-
kupská 7, Praha II. Upozorňujeme při té přlležitosti
autory, úřady, ústavy, podniky a instituce vyžadu)d
separátní otisky z Článků našeho časopisu, aby ObJed-
návky separátů pokud možno omezovali na nejnutněJší
míru. Pokud je budou pOČínaje rokem 1952 požadovat
pro výzkum, dokumentaci, knihovny, výměnný styk s ci-
zinou a pod., je třeba, aby adresovali objednávky na
Technicko-vědecké vydavatelstvi, kde je zároveň admi-
nistrace našeho časopisu.
Rukopisy psané ob jeden ř-ádek strojem a po jedné

straně papíru zasílejte poč.naje rokem 1952 na adresu:
Redakce odborného časopisu ZeměměřictvT.ministerstvo
stavebního průmyslu, Národní tř. 10, palác Dunaj,
Praha II (číslo tel. 499-41, linka 93).
Ministerstvo stavebního průmyslu prostřednictvím

Technicko-vějeckého vydavatelství, redakčního sboru a
redakční rady bude vedeno snahou přiblížiti co nejvíc
theorii zeměměřícké vědy se zeměměřickou praxí a vy-
bízí všechny pracovníky zeměměÍ'ické služby k spolu-
práci.
Tato spolupráce koordinovaná ústředím zeměměřické

služby musí se stát hnacím momentem pokroku v oboru
zeměměřictví a kartografie. Změna vydavatelství přinese
jistě í v tomto směru zlepšení podmínek projevující se
již v ceně časopisu. Čtenářům i autorům přejeme do
nového roku mnoho úspěchů a těšíme se na spolupráci.

Redakce.

Návštěva sovětských zeměměřičů v CSR.
Českos:ovenští zeměměřiči uvítali ve svém středu

dlouho očekávanou návštěvu zeměměřičů SSSR. V rámci
akce "Měsíc českos:ovensko-sověts\;:ého přáte:ství" v roce
1951 navštívili Československo sovětští zeměměřiči inže-
nýř"i P. F. Gavrilin a E. A. Šiškin z H"avní správy
geodesie a kartografie při radě ministrů SSSR v Moskvě.
Za svého pobytu v Československu shlédli naši přátelé

ze SSSR provádění zeměměřických prací u nás a svými
kritickými připomínkami ukázali nám, které z těchto

prací děláme dobře a v čem bude třeba nastoupiti nové
cesty jak v organisaci práce, tak v methodách a pra-
covních postupech. Zkušenosti sovětských zeměměřičů
přispějí tak k rychlejší výstavbě socialismu v naší
v:asti. Pa

Usnesení
porady přednostů zeměměřických oddělení technických
referátů KNV a krajských doh.édacích měřických úred-
mků, Konané ve dnech 23. a 24.• 1stopadu 1951 v Praze..
Učastníci porady považují za nejvyšší nutnost, aby

návrh reorganisace zeměměř'ické SlUžby byl co nejdřive
uskutečněn, nebot Jedině Em lze doč~llt operativm, jed-
notné a hospodárněJší tizení a sociaástlcký způsob pro-
vádění zeměměřických a kartogratických prací. Zava-
zují se, že:
1. provedou průzkum nejnovějších podmínek pro ob-

novení (zalozem) veřejných mapových děl s ptís~ušnými
pomúckami SpOlU s průzkumem požadavků na oosah
těchto veřejných mapových děl u národních podniků,
řed. ČSSS, U::>SL,družstevních odděleni národnich vý-
borů, krajských zařízeni, orgánů územního plánován'í
aj. Výs:edek průzkumu s návrhem předloží ministerstvu
stavebního průmyslu do konce btezna 1952;
2. sestaví krajský dlouhodobý výhledový p:án (s hle-

diska výstavby kraje) vyoudováni trigonometrické a
nivelační sítě. Tento plán před:oží ministerstvu staveb-
mho průmys.u do konce brezna 1952;
3. budou dbát všech směrnic a pokynů pro zajištění

trigonometrických a jiných pevných bodů a věnuJi zvý-
šenou pozornost údržbě trigonometrické a nivelační sltě.

SDvětské publikace z; oboru zeměměřictví,

zvláště učebnice fotogrametrie a geodesie vyš:é do r.
1951, jakož i časopisy, sborniky, zvláštní otisky po pří-
padě přeLdady, potřebuje ve většim množství seminář
fotograme-trie. Nabídněte je s udáním ceny na adresu:
Vysoká škola speciálních nauk, Fotogrametrie (doc. Ing.
Dr J. Klobouček), Husova tř. 5, Praha I. - Vítány bu-
dou i zprávy těch, kteří nemohou podobné pub:ikace
prodat nebo věnovat, a:e jsou ochotni v případě potřeby
ústavu je zapůjčit. Kl
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