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Provádějíc zákon ze dne 12. dubna 1946, Č. 87 Sb. o /ÍJlravě zeměměřického studia na vysokých ,~kolách
technických, vydalo ministerstvo školstt'í a osvěty dne 10. října 1946 zkušební řád pro čtuřleté studium země-
měřického inženýrství a dne 16. říjnu. t. r. přechodné zkušební předpisy pro absolventy tř'íletého studia, kteři
chtějí prokázati způsobilost podle zkušebního řádu st'udia čtyřletého. Těmito výnosy je formálně zakončeno úsili
několika zeměměřických generací po řádné t,ědecké a odborné přípravě na vysoké škole a po zrovnoprávnění
R ostatními obory technického vysoko,U:ol,~kého studia. - Obuvýměry ministersftm školství a ost'ěty uveřej-
iíujeme t' plném znění.

I. Zkušební řád čtyřletého studia.
Podle ustanovení § 3 a se zřením k ustanovení § 2,

odst. 1 zákona ze dne 14. července 1927, Č. 115 Sb., ve
znění zákona ze dne 12. dubna 1946, Č. 87 Sb. o úpravě
zeměměřického studia na vysokých školách techníckých
"Vydávám tento

zkušební řád
pro oddělení zeměměřického inženýrství na vysoké škole
speciálních nauk čeEkého vysokého učení technického
v Praze a na vysoké škole technické Dr. E. Beneše v Brně:

& 1.

(1) Jako průkaz vědeckého a odborně-technického vzdě-
limí na oddělení zeměměřického inženýrství se stanoví vy-
konání dvou státních zkoušek a to první či obecné v nau-
kách teoretických a přípravných. druhé či odborntS v f'd-
bornÝch naukách, které náleží do studia zeměměřicMho
inženýr~tví.

(2) Ctyřletá studi.iní doba zeměměříckého inženýrství
se rozděluje ve dva oddíly, první oddíl se zakOnčlÍje obec-
110U státní zkouškou, druhý pak odbornou státní zkouškou.

I.
Prvá (obecná) státní zkouška.

§ 2.
Zkušební předměty.

Zkušební předměty prvé (obecné) státní zkouškv jsou:
matematiká (včetně nomografie a počtu pravděpodobnosti),
vyrovnávací počet, deskriptivní geometrie, technická fy-
si,~a, ,geometrická optika a základy geodetického poč-
tarstVl.

§ 3,

Místo zkoušky.
K první státní zkoušce Ee hlásí kandidát na té vysoké

škole, na které byl imatrikulován.

§ 4.
Podmínky pro připuštěnÍ.

(1) O připuštění k prvé státní zkoušce žádá kandidát pí-
SťmJlě u děkana a k žádosti předloží tyto doklady:
1. Vysvědčení dospělosti,
2. výkaz studií jako průkaz, že kandidát by! zapsán

alespoň po čtyři semestry na vysoké škole technické jako
posluchač řádný a že poslouchal všechny předměty, ke
kterým se vztahuje první státní zkouška,
3. vysvědčení o prospěchu alespoň dostatečném z úvo-

du do studia inženýrství, numerické metody pOČetní, astro-
nomie popisné, konstrukce geodetickÝch strojů, dvnamic-
ké geologie, meteorologie a klimatologie, půdoznalství, zá-
kladů nauky o zemědělství a lesnictví, z národruno hos))o-
óářství (včetně finanční vědy) a praktické fotografie,
4. průkaz, že během absolvovaných čtyř semestrů pře-

depsaných pro připuštění k první státní zkoušce nevyko-
nával žadatel vojenskou službu presenční,
5. případně stvrzenku o zaplacení zkušební taxy za opa-

kovanou zkoušku.

(2) Všechny tyto listiny buďtež podány v prvopisu, jen
zcela výjimečně v ověřeném opise.

§~ 5 až 27, 31 až 34, 36 až 42, 47, 49. 50, 52 až 54.
58, 60 jsou shodné s týmiž §§ zkušebního řádu z 24. břez-
na 1912, č. 59 ř. z. V dalším· se uvádějí toliko ~§. jež se
od tohoto zkušebního řádu liší.
§ 18, odst. 5 má toto znění:
Vyhověl-li kandidát pří státní zkoušce, komise vysloví

v závěrečném posudku, zda kandidát se prohlašuje »zpu-
sobilým«, »velmi způsobilým« nebo »způsobilým s vyzna-
menáním«.

II.
Dr u h á (o d bor n á) stá t n í z k o u š k a.

§ 28.
Zkušební předměty.

Předmětem druhé (odborné) st;ítní zkoušky oddělení ze-
měměřického inženýrství jsou tyto zkušební skupiny:
I. Nižší geodesie (včetně geodetického počtářsví).
II. vvšší geodesie (včetně geodetického poětářství), Il;eo-

detické astronomie,
III. základy práva veřejného (ústavního a správního).

z~klady práva soukromého a zákonů o knihách pozem-
kových,
IV. nauka o katastru a méřícké předpisy, pozemkové

úpravy (agrární operace).

§ 29.
Místo zkoušky.

(1) Druhou (odbornou) státní zkoušku muze kandidát
vykonati před komisí kterékoliv vysoké školy, na níž jest
zřízeno studium zeměměřického inženýrství.

(2) Opravné zkoušce se může kOl1didát podrobiti toliko
na vysoké škole, na které byl reprobován.

§ 30.
Podmínky pro připuštěnÍ.

(1) Za připuštění ke druhé (odborné) státní zkoušce
žádá kandidát písemně u předsedy zkušební komise. Před
níž se chce podrobiti této zkoušce a předloží tyto doklady:
1. výkaz studií jako průkaz, že kandidát
a) od doby, kdy s prospěchem vykonal první (obecnou)

státní zkoušku, byl zapsán jako řádný posluchač po čtyři
semestry na vysoké škole technické;
vykonal-li kandidát první státní zkoušku v zimním se-

mestru v říjnovém, prosincovém nebo únorovém termínu.
započítává se mu tento semestr do shora uvedeného počtu
semestrů;
b) měl zapsány a řádně absolvoval všechny nauky ke

kterým se vztahuje státní zkouška (!l 28) a vykonal pro-
spěchové zkouškv uvedené pod č. 3 tohoto paral!'rafu a že
se zúčastnil cvičení s nimi spojených aspoň s dostatečným
prospěchem;
2. vysvědčení o vykonané první státní zkoušce z oddělení

zeměměřického inženýrství;
3. vysvědčení o prospěchových zkouškách vykonaných

aspoň s dostatečným prospěchem z těchto předmětů a to
v rozsahu studijní osnovy zeměměřického inženýrství: tech-
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nické metronomie, fotogrametrie, měření podzemních pros-
tor, topo~afie. kartografického zobrazování, reprodukce
plánů a map, základů geofysiky. ze 'základů stavbv měst.
ze základů hornictví, encyklopedie pozemního stavitelství.
encyklopedie inženýrského stavitelství. z vodního práva,
zákonů vodohospodářských, kamasačních. stavebních, že-
lezničních a horních, z předpisů pro zeměměřické inže-
nýrství a z účetnictví;
4. průkaz. že během studií na vysoké škole nekonal vo-

jenskou službu presenční;
5. případně stvrzenkou, že byla zaplacena zkušební taxa

za opakovanou zkoušku.
(2) Všechny tyto listiny buďtež podány v prvopise, jen

výjimečně v ověřeném opise.

§ 34.
Obsahuje toliko první odstavec téhož paragrafu zkušeb-

ního řádu ze dne 24. března 1912. Č. 59 ř. z.

§ 35.
Zkušební komise.

(1) K výkonu druhých (odborných) státních zkoušek
ustanoví ministr školství a osvěty zkušební komisi v sídle
každé vysoké školy technické, na které jest zřízeno studium
zeměměřického inženýrství.
Další tři odstavce tohoto paragrafu jsou shodné se zku-

šebním řádem z roku 1912.

§ 43.
Úkon zkušební.

Odstavec 1 až 3 ve znění zkušebního řádu z r. 1912.
(4) Kandidáti mají pokud možno vyhotoviti během výše

označené doby polní měřické práce, určené nejVÝše na
dobu tří dnů a za dozoru, který stanoví zkušební komise.

§ 44.
Odstavec 1 až 4 ve znění zkušebního řádu z r. 1912.
(5) Těm kandidátům zeměměřického inženýrství. kteří

předložili ze všech zkušebních předmětů i ze cvičení pro-
spěchová vysvědčení alespoň se známkou dostatečnou a při
praktické zkoušce vyhověli, může zkušební komi..crezredu-
kovati ústní zkoušku až na dvě zkušební skupiny odbor-
ných předmětů. které buďtež kandidátům oznámeny včas
předsedou zkušební komise podle jejího usnesení.
Další odstavce zkušebního řádu z r. 1912 jsou vypuštěny.

§ 45.
Oznámení podle § 44. odst. 5 budiž kandidátům sděleno

zároveň s oznámením o příslušné praktické zkoušce: re-
dukce lliltní zkoušky jest vázána na úspěšný výkon zkouš-
ky praktické.

(1) Zkoušky z jednotlivých skupin předmětů konají se
ústně a podle předmětů také písemně (graficky) za dozo-
ru. Při písemných (grafických) zkouškách je komise opráv-
něna, aby přihlédla k předloženým pracem z doby studijnf
a k provedeným praktickým' pracem šetříc všeliké opa-
trnosti, pokud jde o podvržení dokladů.

(2) Předseda, případně jeho zástupce a většina exami-
nátorů mají býti přítomni po celou dobu ústních zkoušek.

(3) Současně nemá býti zkoušeno více' než dva kandidáti.
( 4) Zkouška ústní v jedné skupině odborných předmětů

nemá trvati déle nežli hodinu u každého kandidáta.

§ 48.
(1) Při poradě a hlasování komise o výsledcích vykonané

zkoušky je veřejnost vyloučena.
(2) Komise vyslechnuvši mínění jednotlivých examináto-

rů má nejprve rozhodnouti. vyhověl-li kandidát v jednotli-
vých zkušebních skupinácli odbornÝch předmětů. při čemž
přihlíží také k odpovědím na otázky dané mu případně
předsedou. nebo ieho zástupcem a zvláště přihlíží k pro-
spěchu-na vysvědčení o prospěchoVÝch zkouškách.
(3) Výsledek zkoušky zjištěný tímto způsobem v jednot-

livých skupinách odborných předmětů' budiž vyznačen
známkami »výborně«. »velmi dobře«. »dostatečně« anebo

»nedostatečně« a budiž zap.sán do zkušebního protokolu,
který obsahuje: nacionále kandidátovo. údaje o jeho dří-
věiších studiích, výsledek I. státní zkoušky, den zkoušky
a kromě toho známky o vÝsledku prospěchovÝch zkoušek,
které jsou požadovány k připuštění k II. státní zkoušce
(§ 30, odst. 1.. č. 3).

(4) Vyhověl-li kandidát ve všech skupinách odborných
předmětů, budiž aprobován; nevyhověl-li však třeba jen
z jedné skupiny odborných předmětů, budiž l'eprobován.

(5) Vyhověl-li kandidát, vysloví komise v závěl"ečrém
posudku, zda-Ji kandidát má býti prohlášen »způs'Obilým«.
>;velmi způsobilým« nebo »způs.obilým s vyznamenáním«.

(.6) PH tom budiž zvláště pHhlíženo také ke známkám
dosaženÝm při prospěchových zkouškách.

(7) Přiřkne-li se závěrečný posudek »způsobilý s vy-
znamenáním«. ďbutež vyjmenovány zkušební skupiny od-
borných předmětů, ze kterých bylo dosaženo vyznamenání.

(8) Závěrečný posudek budiž zapsán do zkušebního pro-
tokolu a budiž uvedeno. byl-li učiněn všemi hlasy nebo
většinou hlasů; protokol tento budiž pak podep!"án před-
sedou. případně jeho zástupcem a všemi zkušebními ko-
misaři zúčastněnými při zkoušce.

(9) Zkušební komise se usnáší prostou většinou hlasů.
při čemž předseda, případně ieho wtupce mfi steiné hla-
sovací právo. jako ostatní členové komise. Jsou-li hlasy
sobě rovny. pokládá se mínění kandidátů nepříznivější
za uenesené většinou hlasů.

(lQ) Z usnesení zkušební komise není ani odvolání ani
jiného opravného prostředku.

§' 51.

Zkoušky opravné.
(1) Byl-li kandidát reprobován toliko z jedné skupiny

odborných předmětů. má .l"e opravná zkouška vztahovati
toliko k této skupině a měže býti opakována po uplynutí
dvoll měsíců.

(2) Obdržel-li kandidát při opravné zkoušce opětně
známkU" »nedostatečně«, může býti připuštěn opět po dal-
ších čtvřech měs4'cích ke zkoušce z této skupiny.

(3) Nevyhověl-li ani při této opravné zkoušce. může
býti připuštěn toliko po opakování celé státní zkoušky
(teoretické a praktické).

(4) Byl-li při tom nebo snad při dalším oP'lkování
zkouškv reprobován třeba jen z jedné skuoiny odbomvch
předmptú. má i tu opakovati celou zkoušku (teoretickou
i praktickou).

(5) Bvl-li kandidát reorobován při prvním výkonu dru~
hé státní zkoušky z několika skupin předmětů. ustanoví
komise, má-li opakovati zkoušku v celém roz"ahu nebo
toliko z jednotlivých zkušebních skunin předmětů. které
budou stanoveny s ohledem na příslušné okolnofrti.

(.6) Celá státní zkouška (teoretická a praktická) buď
opakována také tenkráte. když kandidát reprobovaný z ně-
kolika zkušebních skupin předmětů. byl při opakovací
zkoušce reprobován. třeba toliko z jedné skupiny před-
mětů a kdvž kandidát, který obdržel úlevu. aby vvkonal
ústní zkoušku toliko ze dvou skupin odborných předmětů
(§ 44), byl při tom reprobován z jedné z nich i při
prvním opakování.

(7) Vykoná-li reprobovanýkandidát při prvním výkonu
praktickou zkoušku s dobrým prospěchem. může býti
zproštěn při opakování celé státní zkoušky od nového vý-
lmnu praktické zkoušky.

(8) Každá opravná zkouška buď konána zas-tálé pří-
tomnosti předsedy zkušební komise nebo jeho zástupce.

(9) Opakování druhé státní zkoušky není .omezeno na
určitý počet.

§ 59.
Odstavec 1 až 3 shodný se zkušebním řádem z r. 1912.

§ 61.

Odstavec 1 až 3 shodnÝ se zkušebním řádem· z r. 1912-
(4) Aby kandidát byl připuštěn k závěrečným prospě-

chovým zkouškám z předmětů. jimiž se ukončuje studium
zeměměřického inženýrství. totiž z nižší a vyšší steodef'ie
(včetně geodetického počtářství), geodetické aetronomie,
nauky o katastru a měřických předpisů. z pozemkových

1946/162



Zeměměřický Obzor SIA
I'cKínik 7/34 (1946) ě. 11-12

úprav (agrárních operací), dovoluje se toliko tenkráte,
prokáže-li p<xsluchač, že navštěvoval všechny ty předměty,
které mají býti podle studijní osnovy zeměměřického inže-
nýrství poslouchány zároveň g tím kterým závěrečným
předmětem nebo před ním.

~ 62.
(1) Tato ustanovení nabývají účinnosti ihned.
(2) výnos mini&terstva školství a osvěty ze dne 4. čer-

"ence 1928, Č. 54.971/28-IV, jímž byl vydán zkušební řád
oddělení zeměměřického inženýrství tříIetého studia po-
zhývá platnosti dnem 31. pro s i n c e 1950. .

Ministr:
fu. Stránský v. r.

II. Přechodné zkušební předpisy pro absolventy studia
tříletého.

Prováděje ustanovení čI. II., odst. 4 zákona ze dne 12.
dubna 1946, č. 87 Sb. jímž se mění zákon ze dne 14. čer-
vence 1927, Č. 115 Sb., o úpravě zeměměřického studia na
vysokých školách technických, a přihlížeje též k ustanove-
ním nového zkušebního řádu studia čtyřletého pro oddělení
zeměměřického inženýrství na vysoké škole speciálních
nauk při českém vysokém učení technickém v Praze a na
vy&Okéškole technické Dr. Ed. Beneše v Brně. vydávám
tyto

přechodné. zkušební předpisy
pro absolventy tříletého studia zeměměřického inženýrství
a pro ty, kdož dosáhli vysvědčení o vykonané druhé (od-
borné) s,tátní zkoušce z oddělení zeměměřického inženýr-
ství, aby mohli prokázati způsobilost podle zkušebního řádu
řtyřletého studia zeměměřického inženýrství vydaného vý-
nosem ministerstva školství a .osvěty ze dne 10. října 1946,
Č. A-175.152146-VI1b. ~ 1.

(1) Kdož řádně absolvovali studium zeměměřického in-
ženýrství podle zkušebního řádu pro zeměměřiče, vydaného
výnosem ministerstva školství a oověty ze dne 4. července
1928. Č. 54.971, jakož i ti, kdož dosáhli vysvědčení o vyko-
nané druhé (odborné) státní zkoušce z oddělení zeměmě-
řického inženýrství, mohou nejpozději do 31. pro s'i n c e
1951 prokázati způ&obilost podle shora uvedeného zkušeb-
ního řádu studia čtyřletého, čj, A-175.152J46a to za zmír-
něných podmínek dále stanovených.

(2) Pooluchači zapsaní v studijním roce 1945/46 na od-
dělení zeměměřického inženýr&tví musí vvhověti v nlném
rozsahu podmínkám zkušebního řádu studia čtyřletého č.
A-175.152146.
(3) Studijní a zkušební úlevy povolené výnosem minis-

terstva školství a osvěty ze dne 16. října 1945, č. A-98.0511
45-V/1b zůstávají při čtyřletém studiu nezměněny.

~ 2.
(J) Aby kandidáti uvedení v ~ 1, odst. 1 nabyli způso-

bilosti podle zkušebních předpisů čtyřletého studia země-
měřického inženýr&tví. musí prokázati absolvování dalších
dvou semestrů na oddělení zeměměřického inženýrství a
vykonati s úspěchem tyto prospěchové zkoušky:
a) z oboru první (obecné) státní zkoušky:
1. z numerických metod početních,
2. z úvodu do studia inženýrství.

b) z oboru druhé (odborné) státní zkoušky:
1. ze základů geofysiky,
2. z technické metronomie.
3. ze soudního řízení,
4. z odhadu, výkupu a vyvlastňování pozemků pro tech-

nické &tavby.
5. z předpisů pro zeměměřické inženýrství (t. j. insti-

tuce civIlních techniků a organisace správní služby země-
měřické).

(2) Ministerstvo školství a osvěty zároveň zmocňuje při-
slušné učitelské síly. aby prováděly učební výkony. případ-
ně bez průkazu o návštěvě přednášek a cvíčenÍ.

~ 3.
(1) Kandidátům. kteři vyhověli podmínkám stanoveným

v § 1, odst. 1 a § 2, odst. 1 jsou zkušební komise pro dru-
hou(odbornou) státní zkoušku z oddělení zeměměřického
inženýrství oprávněny vydávati na požádání vysvědčení
o vykonané druhé (odborné) státní zkoušce studia čtyř-
letého z oddělení zeměměřického inženýrství. doloží li svoji
žádost výkazem studií. vysvědčením o II. státní zkoušce
studia třiletého, jakož i vysvědčeními o zkouškách uvede-
ných v § 2, odst. l.

(2) V těchto yy&vědčeních budiž kromě obvyklých dat
studijních a osobních poukázáno na tento výnos a buď-
tež uvedeny výpisy z příslušných zkušebních předpisů; na
vysvědčení jest dále uvésti. že majitel jest oprávněn po-
užívati stavovského označení »inženýr« (Ing.) podle cis.
nař. ze dne 14. března 1917, č. 130 ř. z.

§ 4.
Tato us'tanovení nabudou účinnosti ihned.

Ministr:
Dr. S t rán s k Ý v. r.

Pokyny pro předkládáni žádostí o druhou státní zkoušku
podle přechodných zkušebních předpisů u zkušební komise
pro II. státní zkoušku zeměměřického inženýrství v Praze.
K žádosti o II. státní zkoušku č ty ř let é h o studia ze-

měměřického inženýrství podle pře c hod n Ý c h zkušeb-
ních předpisů (výnos M~O ze dne 16. října 1946. č. A-
161.914/46-V/1b) se použije tištěných bil Ý c h blanketů,
které se vše m i potřebnými tiskopisy obdrží kandidáti za
10 Kčs u zřízence ústavu geodesie p. Frant. G a b r i e I a.
Doporučuje se zakoupit si tyto tiskopisy už několik dní
před podáním žádosti.
Žadatel pečlivě vyplní silně orámované části na 1. a 2-

straně žádosti. a to nejlépe psacím strojem (anebo čitelně
hůlkovým písmem); žádost vlastnoručeně podepíše. - Žá-
dost se zatím nekolkuje; bude okolkována u zkušební ko-
mise až při jejím přijetí (kolek na žádost i kolek na Vy-
svědčení se zapraví vplatním lís,tkem PS přiloženým k blan-
ketu).
K žádosti je třeba současně přiložiti d o k I a d y seřa-

zené v tomto pořadí:
1. Vysvědčení o druhé státní zkoušce zeměměřického

inženýrství z t ř íl e t é h o studia (v originále),
2. Výkaz studií (i n d e x), uzavřený na děkanství (kolek

za 2 Kčs), z něhož je patrno, že kandidát byl zapsán ještě
další d v a semestry a včitateIriým způsobem absolvoval
předměty, z nichž je třeba současně přiložiti těchto 8 vy-
svědčení: ,

3. Numerické metody početní,
4. Úvod do studia z~měměř. inženýrství,
5. Základy geofysiky,
6. Technická metronomie,
7. Soudní řízení,
8. Odhad. výkup a vyvlastňování pozemků,
9. Instituce civilních techniků,
10. Organisace správní služby zeměměřické.
11. Při h I á š k a (tiskopis stejný jako u přihlášek ke

zkouškám prospěchovým). Vyplní se oba dny příhláškv,
a to: jméno, datum narození a rodiště a, jako předmět
zkoušky se uvede »II. stát. zkouška zeměměř. inž.« a
v řádce místo jména zkoušejícího bude: »Komise pro II.
stát. zkoušku zeměměř. inž.«
12. S t v r z e n k a PS (žadatel ji nalepí doprostřed na

:3 str. žádosti).
Žádosti opatřené všemi výše uvedenými dokladv se po-

dávají a VYřizují v ústavu prof. Dr. J. Ryšavého jako před-
sedy zkušební komise pro II. s,tátní zkoušku v Praze I.,
Husova tř. 5 vždy jen v pondělí a ve čtvrtek od 11. do
12. hod. kromě vysokoškoI. prázdnin a prvých tří týdnů
v měsíci květnu, kdy se konají polní měřická cvíčení a ústav
geodesie je uzavřen.
Žádostem neúplně doloženým nelze přiznati pořadové

číslo.
Po přijetí žádosti bude kandidátoví ihned oznámeno. kdy

si může o s o b n ě vyzvednouti vypotovené yysvědčení
o II. státní zkoušce zeměměřického inženýrství ze č t y ř-
let é h o studia.
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Methoda nejmenších čtvercU dává v triangulaci vždy určité vyrovnané hodnoty souřadnic nových bodů,
třeba ne pokaždé pravděnejpodobnější. Za to výpočet středních chYb mx, my těchto souřadnic stojí na sla-
lJých základech, jaké vůbec dává počet pravděpodobnosti. Předpokládá se tu mlčky, že skutečné chyby jsou
uspořádány podle zákona četnosti (zejména, že ke stejně velkým chybám kladným se druží i stejně velké zá-
porné chyby) a že jsou nahodile promf,seny. To nebývá v praxi splněno a hodnoty mx, my jsou fikcemi, které
jen přibližně ukazují nejistotu v poloze nových bodů. Málokdy se může geodet po způsobu fysikálního po-
kusu přesvědčiti o spolehlivosti vzorcU určujících tyto střední chyby. Ojedinělé případy tu nestačí a teprve
větší počet stejných případů (podle zákona velkých čf,sel) může ověřiti theorii skutečností. K takoVému po-
kusu došlo u Poděbrad při ph1ežitosti měření geodetické základny a podáváme zde jeho výsledky.

Na obr. 1 je jednoduchými čárami znázorněna čsl.
jednotná (Křovákova) trigonometrická síť v okolí
geodetické základny 12,4 km dlouhé, jež probíhá
v téměř dokonalé přímce od bodu č. 1~ do č. 21. Na-
kresleny jsou pouze trojúhelníky m., IV. a V. řádu;
z uvedených číslovaných bodů patří k m. řádu tři
body č. 12, 18, 24, sedm bodů je IV. řádu (č. 2, 14,
16,20, 22,26,29) a ostatních 25 bodů patří k síti po-
drobné. Silnými přerušovanými čarami je vyznačen
dvojitý čtvercový řetězec, který byl v celku vybudo-
ván a zaměřen jako samostatný vědecký pokus a jeho~
body byly pak dodatečně, jednotlivě a obvyklým způ-

Obr. 1. Jednotná síť trigonometrická v okolí poděbradské
základny.

sobem .zapojeny do místní jednotné trigonometrické
sítě.*)· .
Dvojitý řetězec byl zaměřen s velkou přesností a

snahou vyloučiti jakékoliv systematické chyby. Použi-
to bylo thedolitu »Wild T 3«; směry měřeny v 60 sku-
pinách, cíleno na Wildovy terčíky, sti,ídaly se počá-
teční směry i pozorovatelé a observace se rozvrhla na
časné ráno, odpoledne i večer. Zvláštní skupina neustá-
le zjišťovala centrační prvky terčíků vůči podzemním
stabilisacím s přesností na zlomek milimetru a stu-
dovány byly i pohyby věží během dne a za různého
počasí. Výsledek ukázal nahodilé seskupení a promí-
sení chyb; ač strany v řetězci měly délky jen asi 1 km,
přesáhl uzávěr trojúhelníků jen ojediněle ± 1". Střed-
ní chyba měřeného směru určená z uzávěrů trojúhel-
níků (podle F e r r e r a) činí ± 0,19" a z vyrovnání
řetězců ± 0,20" (t. j. ± 1 mm/km).
Všech 35 bodů dvojitého řetězce se stalo pak i body

jednotné sítě. K tomu potřebná měření byla provedena
nezávisle na měření v řetězci a se všemi zvyklostmi:
cílení na tyče okolních bodů, měření osnovy směrů jen
v 6 skupinách v síti IV. řádu a ve 3 skupinách v síti
podrobné, kde mimo to byly zanedbávány směrové
opravy do rQviny činící až 0,2" atd. Centrační prvky
tu byly zjišťovány jen jednou a obvyklým hrubším
způsobem. Byly také zanedbávány, když činily méně
než 5 mm. Souřadnice bodů v jednotné síti byly ur-
čeny obvyklým způsobem vyrovnávacím, jeden bod
postupně po druhém, zpravidla osamoceně (jednotli-
vě); vyrovnané souřadnice byly vždy zaokrouhleny
na centimetry a pak použity jako dané souřadnice pro
určení dalších bodů.

*) Tento vědecký pokus jen z části navazoval na re·
formní návrhy brněnského profesora Ing. Dr. B. Bastla.
který v r. 1931 ve spisku »Reformierungsvorschiige zur
Triangulation« doporučil vyvozovati strany I. řádu z ře-
tězců malých trojúhelníků a chtěl tímto způsobem vůbec
nahraditi triangulaci vyššího řádu. Optimistické závěry
o přesnosti takového způsobu byly odvozeny z mylných
předpokladů, jak dokázali A. S tvá n (Zeměměiický věst-
ník 1931), K ř o v á k (Zprávy veřejné služby technické
1931) a B é r rot h (Schweizerische Zeitschrijt f. Vermes-
sungswesen 1931), což B a s t Ipak sám uznal (Zem. Věst-
itík 1932 a Schweiz. Z. f. V. 1932). Uvedený dvojitý řetě-
zec byl pod autorovým vedením zaměřen v r. 1943 tak,
aby se podle skutečnosti ověřily theoretické zákony o pře-
nášení chyb v trojúhelníkových řetězcích (porovnáním mě-
řených a vypočtenÝch úseků základny). Vyrovnání řetězců
a studium zákona o přenášení chyb provedl samostatně
\" r. 1944/45 Ing. F. Br o Ž. který brzy předloží výsledky
naší veřejnosti. V tomto článku podané ověření přesnosti
jednotné trigo. sítě je jen vedlejším produktem pokusu.
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IV. řád III. řád

-RRd~~/km RJkm-I--;-~--~J~'---;--1 RJ~mi R:k:- Úaek -I----R~-IR-km-~/km· -ú-s~~-I'~R~rR-J-km-
: mm : mm red. se i ID mm mm I red. mm mm I red. mm \ mm

12-13 1056 + 8 .+ 7,6 + 2,4 18-19 llí6 + 4 + 3,4 +5,2 12-14 +11 + 5,2 + 6,6 12-18 -8 -1,4
13-14 1012 + 3 + 2,9 - 2,3 19-20 1152 - 8 - 7,0 -5,2 1.4-16 -17 -9,1 -7,7 18- 24 +7 + 1,1
14 15 960 - 4 - 4,2 + 4,9 20-21 1104 O 0,0 - 8,5 16-18 - 2 -1,1 + 0,3
15-16 936 -13 -13,9 - 4,8 21-22 1128 + 19 +16,8 + 8,3 18-20 - 4 -1,7 -2,8
16-17 8R8 +LO +11,3 +12,4 22-23 936 -10 -10,7 - 6,~ 20-221 + 19 + 8,5 + 7,4
17-18 888 -12 -I~,5 -12,4 23-2.4 1176 + 2 + 1,7 +5,5 22-24 - 8 -3,8 -4,9

I

Prliměr: 1~61 ± 9,3/ ± 9,3/ ± 7,31 20721 ±Il,9] ± 5,81 ± 5,61 6216 i i ± 1,3
m" m ,, , I ,

Tak bylo 35 bodů jednou velmi přesně určeno v ne-
závislém řetězci, kde nejistota v délkách stran činí
sotva ± 1mm a pak tytéž body určeny běžným způ-
sobem v jednotné trigonometrické síti s přesností da-
leko menší, takže první způsob vůči druhému lze ozna-
čiti za téměř absolutně přesný. Proto porovnání obo-
jíchvýsledků (délek, souřadnic či vyrovnaných úhlů)
nám poskytuje kriterium pro posouzení přesnosti běž-
né triangulace. Nalezené rozdíly můžeme zde označiti
za její skutečné chyby a porovnati je s theoreticky
odvozenými středními chybami.

n. Zkouška délek v úsecích geodetické základny.

Základna li Poděbrad byla rozdělena na 12 úseků
přibližně kilometrových, z nichž každý byl změřen
8 invarovými dráty tam i zpět. Činí-li střední chyba
v celé délce základny ± 4 mm (1: 3 000 000), je re-
lativní přesnost délky jednoho úseku vůči jinému
anebo vůči celé základně ještě vyšší (asi 1 : 101), pro-
tože se tu neuplatňuje nejistota v použitých konstan-
tách délek jednotlivých drátů. Můžeme naměřené dél-
ky považovati za absolutně přesné proti těmže délkám
odvozeným z triangulace; před porovnáním obojích
musíme však provésti malou úpravu.
Délka geodetické základny na geoidu činí 12 433,837 m

v jednotkách pražského prototypu a 12433,795 m
v postupimské soustavě. Oba konce základny jsou však
trigonometrickými body III. řádu; jejich spojnice má
délku na Besselově elipsoidu 12 433,809 m. Souhlas je
poměrně velmi dobrý (1: 900 000) s historicky opráv-
něnější soustavou postupimskou; v každé trigonomet-
rické síti dochází ke změnám měřítka, t. j. ke smrštění
nebo k roztažení sítě vlivem měřických chyb ve smě-
rech či úhlech. Ty se hromadí stále více se vzdáleností
od použité geodetické základny; v rozměru jednotné
sítě roste theoretická nejistota od základny josefov-
ské, která ji dala nepřímo rozměr. Naše jednotná síť
je však zobrazena v rovině, kde jsou délky zkresleny
vůči elipsoidu; spojnice obou koncových bodů základ-
ny má rovinnou délku 12 433,018 m. Pro pozdější vý-
počty je výhodné přejíti již teď' do Křovákovy zobra-
zovací roviny; jde jen o úpravu měřítka, abychom
mohli naměřené i triangulací odvozené délky vzájem-
ně porovnati.
Naměřené délky jednotlivých úseků byly proto vy-

násobeny příslušným zkreslením pro převod s elipsoi-
du do Křovákova zobrazení a pak úměrně zmenšeny
tak, aby jejich součet dával přesné vzdálenosti konco-
vých bodfI v .Křovákově síti i zobrazení. Měřítko zá-

kladny tak bylo přizpůsobeno jednotné síti a oba kon-
cové body č. 12 a 24 řetězce i jednotné sítě se ztotož-
nily. Relativní poměr délek jednotlivých úseků navzá-
jem se ovšem nezměnil. Uvedeme nyní sestavené úse-
ky základny s rozdíly R = d é I k a v y poč ten á
z e s o u řad nic j e dno t n é sít ě minus d é I k a
naměřená invarovými dráty a reduko-
van á d o měř í t k a sít ě. Rozdíly budou skuteč-
nými chybami triangulace; ty uvedeme na společnou
jednotku délky (1 km) a pro jednotlivé řády trian-
gulace vytvoříme jejicb kvadratický průměr. Viz ho-
řejší takulku.
Sloupce (R/km) nám dávají skutečné kilometrové

chyby v trigonometrických stranách V., IV. a III. řádu
a v posledním řádku jsou jejich střední hod-
noty ± 9,3 mm, ± 5,8 mm, a ± 1,3 mm. Křivdili
bychom však triangulacím nižšího řádu, kdybychom
podle těchto čísel soudili na jejich přesnost. StranÝ
nižšího řádu jsou ..již předem zatíženy kilometrovou
chybou stran řádu vyššího, v jejichž směru přibližně
probíhají. r kdyby triangulace V. řádu byla naprosto
bezvadně provedena, budou strany 12.-13. a 13.-14.
již a priori míti kilometrovou chybu strany IV. řádu
12.-14. (± 5,2 mm), protože poloha daných bodů
IV. řádu č. 12. a 14. je zde již nezměnitelna. Jiný
obraz proto dostaneme, když skutečně ki!ometrové
chyby zmenšíme o systematické chyby daných spoj-
nic vyššího řádu; tyto redukované chyby jsou sestave-
ny ve sloupcích R/cm red. Přesnost triangulace V. a
IV. řác;lu bude j;mi dána bezpečněji: ± 7,3 mm a
± 5,6 mm. Kdybychom hned kvadraticky odečetli
střední chyby mv2 = 9,32 - 5,82 a mlV2 =5,82 -1,32,
došli bychom ke stejným hodnotám. Triangulace IV.
řádu je relativně přesnější; vždyť také se směry měří
v 6 skupinách a tím se lépe vyloučí chyby v pointování
a odečtení než ve 3 skupinách u podrobné sítě. Tyto
chyby se projevují vlivem úměrným vzdálenosti
(m .8) a klesají s odmocninou z počtu opakovaných
měření. Protože u obou triangulací je tu poměr sku-
pin V'6 : VS= ,12, měla by redukovaná kilometrová
chyba u stran V. řádu činiti ± 5,6. V2 = ± 7,9 mm.
Souhlas je dobrý vzhledem k malému počtu daných
případů.
Střední chyby v souřadnidch mu a m J určené

z vyrovnání, mají zpravidla téměř stejnou veli-
kost. Nahradíme-li je jejich střední hod!1otou
M2 =~(m,,2 + m,2), bude M poloměrem t. zv. krouž-
ku chyb. Střední hodnota těchto poloměrů činí vose
základny u bodfI V. řádu ± 6,7 mm a u bodů IV. řádu
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± 12,8 mm. Diferencujeme-li vzorec pro délku stra-
ny S= y!(X2---'X

1
)2"T(Y2 y1)2 a uvažujeme-li, že

každá souřadnice je zatížena chybou ± M, dostaneme
střední chybu ve straně m, = M \/2. V našem případě
to budou střední chyby v délce stran ± 9,5 mm a
± 18,1 nim; jim odpovídají kilometrové cl1yby
± 9,2 mm a ± 8,7 mm. Skutečně nalezené redukované
chyby ± 7,3 mm a ± 5,6 mm předstihují v přesnosti
theoreticky očekávané rozdíly; pro jakýkoliv závěr je
tu však poněkud lIlalý počet bodů (6 bodů V. řádu a
4 body IV. řádu).
V ose základny, kde jsme předem upravili měřítko

obou sítí tak, aby se koncové body ,ztotožnily, jsme
našli skutečné chyby malé a příznivější, než jaké
bychom očekávali podle theoretických středních chyb.
Odlišný obraz se však objeví v kolmém směru na osu
základny, jak ukážeme v příští kapitole.

Číslo
bodu

, 1 ± m" I
~-I-I--2--r--~3-'1

III. Zkooška porovnáním souřadnic.

Mnohem průkaznější bude zkouška souřadnic všech
35 bodů vypočtených jak běžnou triangulací, tak i po-
moci přesně měřených řetězců. To bylo provedeno tak-
to: naměřené délky základnových úseků i všechny
úhly byly redukovány do Křovákova zobrazení. Páteří
výpočtu byl polygonový pořad o 12 stranách z bodu
č. 12 až do bodu č. 24 kde byly délky změřeny
s relativní přesností 1 : 107 (0,1 mm na 1 km) a
vrcholové úhly ve 120 skupinách (v každém řetězci
v 60) a vyrovnány v řetězcích podle methody nejmen-
ších čtverců. Tento pořad byl souřadnicově Ýyrovnán
tak, že Křovákovy souřadnice koncových bodů č. 12 a
č. 24 byly dány jako nezměnitelné. Obě sítě se tedy
v těchto bodech ztotožnily a šlo tu opět jen o úpravu
měřítka a orientace přesné sítě. Ostatní body č. 1
až 11 a č. 25 až 35 byly určeny z úseků základen pro-

I. Sestavení středních a skutečnÝch chyb
(údaje souřadnicové v milimetrech).

1

I
--I

116 '
2;31 I
1,38 !
1,69
1,69
2,24
1,21

2
14
16
20 IV.
22 i

I
26 1
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1 I '
3 I 1
~; !

1 I5 ,
6 ;
7 I

: I
10
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17
19
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23
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3,22
0,99 i
1,08 II

0,96
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2,50 I
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1,47 I
3,34 I
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2,55 I

1,34 1112,78
2,78
0,22 i
1,47 1
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2,41 I
1,79 1'1'1,14
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1,19 I

Střl!dní
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--i-
I ± 1,72"

I ± 2,00"

± 10,6 1 ± 10,9 ± 9,9 I
-------1------ ---------,
I' I- ± 6,6 I ± 6,2 ± 11,4 I
I . 1

± my

4

i ± 17,0
1
1

dy I

--I
i

o
- 6

O

O
- 2

O

Redukované rozdíly II

± dy' I ± d·x' ± D' ± M.•
----;;--- 9 --I-o---i

I

J
20 II 1410 16
12 II 1612 18
13 i 17

I~I I ~~-~-I---;.~-
21 I 13
14 I 812 5
9 I 610 7
12 II 10
14 11
14 I 815 6
13 1 6
12 I 10
14 I 8
14 I 8
17 ' 8
15 I 14
22 ! 14

! i~ I ~
13 10

i 17 1'1 11! 12 9
,17 8
i 11 I 7
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i I

+ 14+ 13+ 3
- 9
+11
- 5
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-11
- 6
+ 3
+.37
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- 4
- 4
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- 2
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- 2
+ 7+ 15
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- 6
+ 4
-21
- 2
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-10
-35
-26
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- 5
+ 3+ 3
- 5
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+23
+ 7+ 3
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i
I
i
I

i
i
i
I

I

I,1--------' .
, ± 21,4 ± 18,0 i ± 16,21-------:- ..·--i .---~--
i ± 16,7 i ± 14,3 I: ± 9,1
I '
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tínáním vpřed. vždy ze dvou trojúhelníků. Střední chy-
ba tohoto určení sotva přesahuje ± 1 mm a budeme
souřadnice určené z řetězců považovati za bezvadné.
Sestavíme nyní do tabulky theoreticky určené střední
ehyby v měřeném směru m" a v souřadnicích my, mJ"
jak vycházely z vyrovnání jednotné sítě. a vedle nich
skutečné rozdíly dy, dx přesných souřadnic z řetězců
minus souřadnice· z jednotné sítě; výklad o dalších
výpočteeh pak nás~eduje. Viz tab. I. na str. 166.
V posledních třech řádcích jsou střední hodnoty

veličin podle řádu triangulace. Střední chyba v měře-
ném směru je u V. řádu ± 2,00" a menší než bychom
čekali podle IV. řádu ± l,72y2- = ± 2,43. Skutečné
chyby (rozdíly v souřadnicích d x a d y jsou však
větší než theoretické střední chyby, a to zvláště ve
směru osy X, a mimo to zde ukazují nápadné syste-'
matické seskupování chyb téhož znaménka. Pro lepší
přehled je tento stav vyznačen na obr. 2, kde silné
přerušované čáry značí opět přesný dvojřetězec a čáry
slabé jednotnou síť těchže bodů; deformace této sítě
jsou přehnaně vyznačeny. Zkušený triangulátor hned
pozná, že v okolní triangulaci III. řádu a snad již
vlivem ještě vyšší triangulace došlo nahromaděním
úhlových chyb ke stlačení sítě přibližně ve směru osy
X v severní její polovině, kdežto v jižní části je síť
prohnuta napravo od osy základny a trochu roztažena.
Body III. řádu přitom posunuly z nich odvozené body
IV. řádu, zejména Č. 2, 26a 29 a jejich posun syste-
maticky sledují na nich závislé body podrobné sítě;
velmi zřetelně je vidět, jak deformace počíná, nabývá
postupně maxima právě v bodech IV. řádu a jak vliv
těchto bodů opět klesá se vzdáleností. Takové zjevy
jsou v trigonometrických sítích obvyklé. Methoda nej-
menších čtverců je velmi citlivá na místní seskupení
větších chyb stejného znaménka a reaguje na málo
nahodilé promísení chyb zborcením, stlačením či roz-
tažením sítě. které se povlovně přenáší i dál za takové
místo systematických chyb. Posuny bodů vyššího řádu
se nutně přenášejí -na odvozené body, i kdyby trian-
gulace nižšího řádu ~iž byla bez chyb.
Pro tyto okolnosti nemůžeme ze skutečných rozdílů

d x, d y posuzovati přesnost vlastní triangulace IV.
či V. řádu. Napřed musíme vyloučiti vliv deformace
sitě vyšších řádů tím, ž~ budeme počítati u určitého
bodu - na příklad' č. 3 - s jeho relativními posuny
vůči nejbližším bodům okolním. Vytvoříme tedy rozdí-
ly skutečných chyb d x" - d x2l' d xB - d X22' d xB -

dx~!l' dxB-dx20, dXB~dx., kde se eliminují stej-
né posuny stejným směrem a z nich urč'íme -jejich
střední hodnotu d x/. která dává vzájemnou (sečte-
nou) nejistotu v souřadnici X3 vůči okolním bodům.
Stejně tak vypočteme i d y/; tím vytvoříme okolo
bodu č. 3 elipsu chyb, kterou nahradíme vyrovnávacím
kroužkem o poloměru DB' = y~(dxB-'2-+dY/2). Ten
-udává střední nejistotu v délce všech spojnic bodu
č. 3 s okolními body. Tutéž nejistotu dostaneme však
i theoreticky tím, že poloměry kroužků chyb v každém
bodě: M12 = ~(m.r," + m:/12), M;2 = ~(mX22 + my!),
atd. budeIIle pro jednotlivé strany kvadraticky sčítati;
na př. pro bod Č. 3: mSR22 = MR2 + M/, mS3/ =
=M/ +M; atd. Střední hodnotu všech m'ei' t. j.
nejistoty všech stran z bodu Č. 3 vycházejících, ozna-
číme M ,,' Tyto početní úkony byly provedeny na všech

bodech. při čemž některé rozdíly (dXi -d Xk) dosáhly
až 40 mm, některé opět se přiblížily nule. Na obr. 2
je k tomu připojen malý náčrtek. Střední hodnoty
d x', d y' a D' jsou postaveny ve sloupci 8. 9, 10 a jim
příslušné hodnoty Ms ve sloupci posledním. Při vý-
počtu D' byly pro body IV. řádu uvažovány opět
okolní body IV. nebo III. řádu. Pro určení Ms byly
sčítány kvadraticky jen protilehlé poloměry M na
bodech téhož řádu.

.MěN/ko odchyld:
o Sem
i.l..u.W

Střední chyby.

't ! s ,':~~I

d mi> =fM,2.H~ '-~'

Skutetné chyby:
S "

d ""j=dS 'd. -do]) •

12
Obr. 2. Skutečné chyby 'V poloze trigonometrických bodů.

Při posledních úvahách jsme již poněkud poměry
idealisovali vytvářejíce z rozdílů skutečných chyb
kroužky středních chyb;' k témuž cíli však dospějeme
průkaznější a názornější cestou v příštím odstavci.
Určením hodnot D' a Ms v posledních dvou sloupcích
jsme dospěli k možnQSti srovnání jakýchsi středních
theoretických i skutečných chyb. Prvotní nesouhlas mezi
dx, d y a mx, my se zmírnil; málokde však je skutečnost
příznivější než theorie, často jsou skutečn~ chyby i dvoj-
násobně větší. Nejprůkaznější jest ovšem střední hod-
nota všech případů: skutečná, třeba již relativní ne-
jistota je zde větší než předpokládaná, a to více
u podrobné sítě (14,3: 9,1), než u IV. řádu
(18,0 : 16;2). Závěry z toho i vysvětlení ponecháme
do příští kapitoly.
K zakončení kapitoly nutno poznamenati, že mate-

maticky správnější by bylo vytvořiti transformační
klíč ze všech 35 bodů společných oběma sítím. Hel-
mertova transformace by jednu síť posunula, pooto-
čila a upravila by její měřítko za podmínky (d d) =
=! min., kde »d« jsou vzdálenosti jednotlivých těchže
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IV. řád Podrobná sít

I I I r_1 I I I I
-"--

Strana I r Strana I r Strana r Strana Strana r Strana r Strana ! r,
I

I I
2-20 - 9 1- 2 - 8 5-18 1-21 9-14 -29 18-19 + 4 16-"1-19 23--25 1-29
2-22 -26 1-22 -19 5-19 -20 9-15 - 9 19-20 - 8 17-30 - 8 23-26 1-43
2-24 - 9 1-23 - 5 5-20 [- 4 9-16 - 7 20-21 O 17-31 - 8 24-25 i- 9
12-14 +11 1-24 '_2 6- 7 1+ 4 10-11 I + 8 21-22 + 19 17- 32 , - 5 25-26 1-30
14-16 + 17 2~ 3 I + 17 6-17 . -14 10-13 - 21 22-23 -10 18-30 : -12 26-271 + 6
16-18 - 2 2 -21 - 16 6-18 1-11 10-14 -20 23-24 + 2 18-31 1- 23 27-28 + 10
18-20 - 4 2-28 - ]5 6-19 [- 4 10-15 I + 2 13-34 + 17 19-28 , O 28-29[-21
18-29 + 10 3- 4 - 8 7- 8 , + 3 11-121-18 13-35 +11 19-29 I - 6 29-30 + 8
20-22 +19 3-20 - 28 7-16 ! + 1 11-13 I - 20 14-33 + 17 19-30 -- 20 30- 31 ! - 8
20-26 + 12 3-21 \-25 7-17

I
O 11-14 i + 6 14-34 + 13 20-27 + 5 91-321 + 13

20-29 -29 3-22 + 10 7-18 + 3 12-13 i + 8 14-35 - 3 20-28 -10 32-33 -18
22-24 - 8 4- 5 + 4 8- 9 I - 4 13-1/,'1 + 3 15-32 -11 21-26 - 7 33 34 1+12
22-26 -35 4-19

I =!: 8-15 I -18 14-15 I - 4 15-33 - 2 21-27 -16 34-35 - 9
24-261- 34 4-20 8 - 16

j+ 5 15-16 I -13 15-34 O 21-28 -15 35-12 1+20
26-29 - 2 4-21 - 6 8-17 5 16-17 [ + 10 16-31

I + 1~
22-25 -31 ,

I 5- 6 - 9 9-10 9 17-18 ! .- 12 16-32 22-27 -17
,

S v d ,1
tre !ll I ± 186 Střední rozdíl ± 14,5rozdIl- ,

---- -.-------- --_._------------------ ---
____ o

---- --
Sysle-

8,2 Systematickýrozdíl 1- 6,5malický -
rozdn

bodů v obou sítích. Prakticky by ale vedla ke stej-
nému výsledku, protože uvedená podmínka mínima
by nepřipustila změnu orientace nebo měřítka v dlouhé
ose dané základnou ve prospěch krátkého, příčného
rozměru sítě.

Nejjistěji a nejprůkaznějí vyzkoušíme relativní
nejistotu v poloze bodů vůči jejich okolí, když posta-
víme vedle sebe délky trig. stran v přesném řetězci
a délky těchže stran v jedIlótné síti. Z 10 společných
bodů vyššího řádu jsme sestavili 15 spojnic IV. řádu
o průměrné délce 2,07 km. Ostatní body dávají 94
společné strany sítě podrobné o průměrné délce 1,26
km, jejichž větší počet zaručuje, že se zde uplatní
won velkých číseL V hořejší tabulce sestavíme
rozdíly r 'délky z jednotné sítě minus přesné délky
z řetězců. Důležitá bude nejÉmjejich střední hodnota
a střední kilometrová chyba, ale i seskupení podle
znamének a velikosti.
Jako u skutečných chyb v souřadnicích d y, d x

seskupují se i zde chyby stejného znaménka, jak již
plyne i z obr. 2, kde je názorně vyznačeno místní
smrštění či roztažení jednotné sítě. Převládá záporné
znaménko, protože měřítko sítě je vlivem chyb ve
vyšší triangulaci povšechně menší v kolmém směru
k základně než v jejím směru. V četných případech
jsou nalezené skutečné chyby příznivější, než bychom
čekali podle theoreticky uIlčené nejistoty v délce
strany m'ik = ýMj2 + Mil, kde M2=ml + m,l.
Někde však skutečná chyba vybočí z očekávaných
mezí a činí ojediněle až jejich trojnásobek na př.
u strany 23-26. Ukážeme seskupení chyb podle zna·
ménka a velikosti a u V. řádu vyznačíme jejich čet·
nost grafem.

IV. řád V. řád
-------._-- -- ---

I
--------

mm + I _. + -
I i

0-10 1 I 6 20 I 31,

10-20 3 1 9 I 22
20-30 2 10
30-40 2 1
40-50 1

Soul!et: I 4 I 11 I 29 I 65

Nalezené poměry jsou zcela normální, dáji se oče-
kávati; i trojnásobná veliká chytla 43 mm má své
oprávnění podle Gaussova zákona. Střední cliyby m",
m" my nejsou žádné absolutní meze, ve kterých by
vyrovnané hodnoty musely setrvat. Vyrovnávací počet
učí: pravděpodobnost, že skutečná chyba zůstane
v mezích střední chyby ± m je 68% (u tak zv. p r a v-
d ě pod o b n é chyby r = % m je tato pravděpodob-
nost 50%). Připouští se tedy chyby větší, ojediněle
i 2,5násobné (1%) nebo trojnásobné (3%0)' Střední
chyb!! ± m je jen střední hodnotou očekávané skuteč-
né chyby pro velký počet pi'ípadů. Seskupení chyb
v grafu obr. 3 dává dobře spojitou frekvenční
křivku. Relativní smrštění sítě v jednom směru se tu
projevuje jako systematická· chyba, která posunuje
vrchol křivky do oblasti chyb záporných; podle grafu
i počtu je to - 6.5 mm pro jednu stranu (- 5,2
mm/km). U IV. řádu činí -8,2 mm (-4,0
mm/km) a její hodnota by pravděpodobně klesala
pro strany stále vyššího řádu.
Důležité jsou střední hodnoty ze všech případů.

U IV. řádu bychom theoreticky podle středních
chyb m,r, m1j (± 10,9 a 10,6mm) čekali střední ne-
jistotu v délce strany ± 15,2 mm (± 7,3mm/km),
kdežto nalezená střední skutečná chyba činí ± 18,6
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mm (± 9,0 mm/km) a je o 22% větší než theore-
tická. U stran V. řádu nalézáme nepoměr ještě
větší; podle středních chyb v souřadnicích (± 6,6
a ± 6,2 mm) čekáme střední nejistotu v délce
strany ± 9,0 mm (± 7,1 mm/km) a dostáváme
± 14,5 mm (± 11,5 m/km), tedy o 61% více.
I tyto okolnosti lze vysvětliti:

a) Střední chyby z vyrovnání předpokládají splně-
ný aspoň sudý zákon četnosti (že kladným chybám
odpovídá stejný počet a velikOst chyb záporných),
což nebývá v praxi splněno, zejména ne u V. řádu,
kde bývá poměrně málo určujících směrů (často jsou
tu směry jednostranné) a kde se zejména nemůže
naplniti zákon velkých čísel.

b) »Špatný základ« - t. j. deformace v síti vyššího
řádu, které působí i na vybočení nového uI1Čovaného
bodu - se neprojeví plně v [pvv] a tudíž ve střed-
ních chybách z vyrovnání. Na př. ve směrech protí-
nání zpět zůstanou utajeny posuny daných bodů ve
směru k určovanému bodu nebo od něj, ačkoliv právě
plně deformují délky těchto spojnic. Nemusí se vždy
deformace sítě vyššího řádu zcela povlovně rozdělo-
vati na síť řádu nižšího, takže se jimi zatěžuje i re-
lativní poloha nových bodů vůči nejbližšímu okolí.
Č.ím nižší řád, tím větší pravděpodobnost takových
deformací. Historickým příkladem je tu vyrovnání
nového bodu I. řádu 3821 Heidelkoppe v r. 1937 za-
měřeného; souřadnicové vyrovnání v jednotné síti
jen z vnitřních směrů (protínání zpět) dávalo ne-
patrné střední chyby, přibrání vnějších směrů je pod-
statně zhoršilo, ačkoliv uzávěry trojúhelníků byly
+ 0,2" a - 0,2".. •

c) Krátkým stranám se dává příliš velká váha
p = 1/82• Vychází se z předpokladu, že chyba v mě-
řeném směru se uplatňuje úměrně délce s. m" Proti
tomu chyby v určování centračních prvků, jejich ne-
stálost pro pohyby věží jakož i jejich zaokrouhlování
jsou stejně veliké pro všechny vzdálenosti a poměrně
(kilometrovou chybou) se více uplatní u stran krat-
ších.

()
-50 -100 -30 -20 -10

Tyto hlavní důvody vysvětlují nepoměr mezi střed-
ními hodnotami skutečných a theoretických chyb.
Při našem pokusu jsme nalezli 61 % u V. řádu, 22%

u IV. řádu a dá se očekávati u vyšších řádů stále
lepší. shoda theorie se skutečností. I v tomto případě
provedeme zkoušku.

V. Zkouška iMlek stran vyššího řádu.

Na obr. 4 je vyznačena geodetická základna jako
spojnice tří bodů III. řádu č. 453-463-473 a okolo
trojúhelníky III., II. a I. řádu. Přerušovanou čarou je
doplněn dvojitý rhombus, kterým byla základna vy-
násobena na stranu základní sítě »8adská-Veliš«.

lIeliš

Měření úhlů v základnové síti bylo provedeno velmi
pečlivě dvěma stroji pro I. řád (Wild T 3 a Fennel)
a dvěma pozorovateli s úhrnou vahou asi 400. Měřeno
bylo na ostré malé reflektory a vystřídány různé
atmosférické poměry i doby denní a nočnÍ. Výslední
strana o délce 39 km má střední chybu vzniklou
úhlovým měřením ± 32 mm (0,8 mm/km) a ostatní
strany mají kilometrovou chybu stále menší, jak p0-
stupujeme zpět k základně. I zde jsou odvozené délky
10 stran mnohem přesnější než tytéž délky v jed-
notné síti a dávají nám vhodné kriterium pro zkouš-
ku přesnosti triangulace vyššího řádu.

Odvozená strana »8adská--Veliš« má délku na
elipsoidu v jednotné síti 39387,249 m; ze základny
byla odvozena o 226 mm delší, bereme-li za základ
pražský prototyp. Upravíme si měřítko základnové
sítě tak, aby tato strana měla v obou sítích stejnou
délku, t. j. zmenšíme všechny délky v základnové
síti úměrně jejich défce. Ztotožnili jsme tak nejdelší
stranu a jako při triangulaci, budeme postupovati
od dlouhé strany ke kratším. Sestavíme hned rozdíly
R=délka v jednotné síti minus přesně}
š í d é Ik a v sít i z á k Ia dno v é i jejich hodnoty
pro 1 km. Redukce o vliv z chyb v základnové síti
by byla nepatrná. (Viz tabulku na str. 170.)

Počet případů již není takový, jaký bychom si přáli.
Nalézáme i příčinu smrštění sítě; jevícího se na obr. 2
ve směru osy X: leží v něm strana »Oškobrhr-Dymo-
kury«, jež zde vykazuje zkrácení 6,8 mm/km, (rela-
tivně vůči základně -10,1 mm/km). V první skupině
jsou strany sítě I. řádu, jež vznikla vložením nových
bodů do puvodních velkých trojúhelníku. Druhá sku-
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pina stran je něco mezi II. a III. řádem, strany jsou
již odvozeny přes více bodů. Kroužky chyb vyšlé z vy-
rovnání pro tyto vzdálenosti neplatí. Poslední dvě
pravé strany III. řádu svým malým počtem nestačí
pro posuzování přesnosti této triangulace. K dosa-
ženým výsledkům není třeba komentáře; jsou opět
něco vyšší, než bychom čekali z theoretických střed-
ních chyb, ale zkušeného triangulátora nepřekvapují.
Použijeme jich pro závěr článku.

I
Řád I Délka I RQ,dfl IR/kmStrana

I km I mm I mm

Sadská - Veliš I z. síť I 39,4 I O I O

Oškobrh- Veliš I I. 30,8 I=S;t=-Z,7
Meely-Veliš I. I 20,8 + 75

1 + 3,7
Meely-Sadská I I. 20,1 -52 - 2,6
Oškobrh-Sadská I I. 17,9 - 40

1

- 2,2
Meely-Oškobrh I. '20,6 - 87 ......•.4,2

Babín-Meely n.-III. ~ +5l+ O,~
Dymokury Meely ll.-III. 10,0 + 361 + 3,6
Dymokury-Oškobrh ll.-III. 12,9 - 88 - 6,8
Babín-Oškobrh ll.-III. I 10,5 - 52 I- 5,0
Babín --Dymokury ll.-III. 12,4 + 41 I + 3,3

Babín:'-463
~-~-- -I----T--
III. I 5,7 + 11 I + 1,9

463-Dymokury III. 1_~7_ + 30 I + 4,5
- -------- --_.- . ----

Střední hodnoty
I. I 22,0 ± 69[ ± 3,1

ll.-III. I 12,0 ± 52 ± 4,3
III. I 6,2 I ± 23 ± 3,7

VI. Závěr.

Co ukázal pokus u Poděbrad? Shrneme krátce na-
lezené poznatky a doplníme je mnohaletou zkušeností.
V triangulační kanceláři a v zeměměřickém úřadě
byly sbírány statisticky různé docílené přesnosti při
budování jednotné sítě různého řádu. Výsledek je
tento:*)

*) Jde tu o střední chyby se znaménkem ±. Sčítáme-li
jejich absolutní hodnoty, dostaneme jejich průměrnou (li-
,,' [Ifl] v , [f f]nearm) hodnotu s= ----;:;:-.Stredm hodnota m2 = -----:n:-

je však správnější. jak učí vyrovnávací počet. Sledují-li
veličiny aspoň přibližně zákon četnosti, lze z lineárního
průměru utvořiti kvadratický m = 1,26 s. Tak bylo uči-
něno i v tomto případě.

Stfedni chyba v měfeM

ném směru

mx, my, M (poloměr
kroužku chyh)

Theoretická nejistota
v délce strany ln s

Nejistota ms na 1 km
(mm)

Odhadnutá skuteěná
nejistota M

Odhadnutá skuteěná
nejistota ms

Tá~ na 1 km

I I I I i
I

V. ',IV. I lll. i II. I 1.
I I I

I~_ 1~~__-I--~~_~__115 .. ~:-~--
I ± 2,0" I 1,5 I 1.,25i 1,0 0,8 0,8

I ± 8 mm 11 116 125 '140 50

i ± 11 mm. 16 123 135 56 70
; i i . '
I ±6,5mmi~ ~:6_1~_1---=~_\~ 1,8

I ± 13 mm! 15 j21 130 i 45

I
± 18 mm 21 130 : 42 164
± 11 mml 6 4,3 1 2,8 I 2,4

V posledním sloupci jsou průměrná data z několika
bodů základní sítě, kde se porovnávaly nově namě-
řené směry s azimuty vypočtenými ze souřadnic jed-
notné sítě a určily se elipsy chyb. V posledních třech
řádcích je pokus odhadnouti průměrnou skutečnou
přesnost běžné triangulace. Poučeni pokusem u Po-
děbrad zvýšili jsme theoretické meze dané středními
chybami z vyrovnání. Ale i po tomto opatření platí
tři hlavní zásady: 1. Tato nejistota v poloze nebo
délce platí jen vzhledem k nejbližšímu okolí uvažo-
vaného bodu; nelze kvadraticky sčítati kroužky chyb
dvou bodů vzdálených od sebe přes další body; pak
platí meze dané pro strany vyššího řádu. 2. Jsou to
střední hodnoty pro velký počet případů. Ve skuteč-
nosti múže býti hodně případů příznivějších, ale nutno
počítati ojediněle až s trojnásobně velkými chybami.
3. Síť nižšího řádu sl~~ posuny svých bodů vyššího
řádu a ty zůstávají z velké části při vyrovnávání
utajeny a neprojeví se ve střední chybě polohy nových
bodů.
Bylo by třeba více podobných pokusů k ověření

naší jednotné sítě. Jistě by ukázaly její vysokou kva-
litu.1 odhadn!1té skutečné chyby jsou nízké. Nejbližší
body podrobné sítě mají ve své spojnici nejistotu
sotva 2 cm, na větší vzdálenosti roste chyba jen
zvolna, takže kilometrová chyba s rostoucí vzdále-
ností dvou bodů navzájem je stále menší. Můžeme
býti spokojeni, ba hrdi na naše triangulační základy.

Obr. 1 až 4, SIA, Praha. - Ing. Dr. Josef Bohm.

Měřeni Eotvosovými gravimetry.
Prof. Dr. JOSEF ZAHRADNICEK.

Gravimetrické diagramy.

Pro zvláštní formy uložených hmot, které se roz-
kládaly směrem osy y dostatečně daleko, byly v pře-
dešlém odvozeny obecně platné věty podávající směr-
nice pro zhodnocení gravimetrických obrazů. Pro li-
bovolné formy uložené hmoty možno použíti diagra-
mů dříve uvedených (obr. 13 a, b), ale pro velkou
řadu měřených bodů je tato práce příliš zdlouhavá.
Je-li možno předpokládat, že rozměr uložené hmoty
směrem kolmým k danému profilu je dostatečně ve-
liký, pak se dají pomocí vzorců (str. 149) sestrojiti
další diagramy (obr. 29, 30) a pomocí jich dá se ur-
čiti účinek hmoty, která je v rovině x z libovolně ulo-
žena.

Rozdělme hmotu rovnoběžnými rovinami kolmo
k profilu na části, z nichž jedna je vyznačena na
obr. 28. Podle vztahu svrchu uvedeného (str. 149) jest

Obr. 28. K diagramům vrstev o stálém pro/ilu ·ve směru
jedné OSl1.
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účinek této části na váhy (al= 90°) - absolutní
hodnota -

iUxz!=2,,(0-00)lgn 120124,
, o o

'"'I '..,~

další diferenciální poměry
nule.
Položme

X2 = 12z cos <Pz = 12" cos CP3' XI = 12, cos 'TJ = 12. cos cp.,

Xl tg CPl = X2 tg CPZ' Xl tg '1'4 = X2 tg 'f'J'

Odtud plyne

(12 = k COS'!1 = k ~~CPz,

(JI cos (Pz V1+ tgZ CPl

(I" = k cos~ = k V1+ tg2
CP:J

(J. cos <PeVl=+-- tg; 'f:
a tedy

U.'tz =" (a _ on) 19n (1+ tgZ
'Pz2...(_l + tg-zcp.)_

(1+ tgZ 'fl) (1+ tg2 'f)

k2 - (kZ -1) sinz 'fl=" (0-00) 19n------- --
k2 - (kZ -1) sinZ 'f4 '

(
tg 'I'

Ux;r = 2" (o - o,:) 'f.- CPl - arctg ---ť- +
+ arctg tg:1_) .

Úhly q:l' <tJ. volíme pro jednotlivá pole profílu tak,
aby vliv jednotlivých polí na gradient a veličinu kři-
vosti byl stejný a to

19n k2
Uxz=Uxx=C=" (0-00) ---0-.

p

Je tedy 'f. vazano v 1. případě vztahem - celkový
účinek n polí po sobě následujících, při čemž pro pole
počáteční je 'fl = 0-

k2 19n k2
19n e---------- .-- =n----

kZ-(kZ-1)sin2<tJ. p

v 2. případě pak
tg cp. __ 19n k2

<tJ - arctg -- - n ---- ,
• k P

t. j. v případě gradientu platí

. -1/ kZ ( nl~nk')sm 'f. - .' '1- e p ,k2-1

v případě veličiny křivosti pak

tg 'I'. 19n k2 •
'f -aretg---- =n --,
• k P

při čemž n= 1, 2, 3, ..... p. Volíme na př. p= 25,
30_

k = V10 = 1,0798. Pro Xo = 1 je x30 = 10.
Diagramy (c), (d) v obr. 29, 30 jsou sestrojeny19)

tak, že každé políčko profílu s nadbytkem, resp. s ne-
dostatkem hmoty dává příspěvek v bodě G (váhy)

C ( ) ~gnk" = 0,409 ( ) ..t ..=" 0-00 0-00 eo vos.
p

:j,,'i"I'ť .. i 7~
~ j ,. I" I i -,-.L.....- __,~. _"_••.

:' j-:---r--'o .1_ --,'-~-~ --- --;r - -, .

r~L ~-r- ~--'-.-"-,-" '~
:H~:iLr'-r---'--,-----/- -~ --.'~~:rj:I~_=-=:r-~:-=--r--=--c:';~

1-
,~-,.i..~'~~J.~_~~'~-~~~L_:_ -T~-[----~·

~-:'c=~-- _

X2=k
Xl

a to od Xo = 1 do xxo = 10. Souřadnice z jsou určeny
přibližným počtem z rovnic

k2 - (k2 -1) sin2 'f, _ 19n k2

19n k2 _ (k2 -1) sin2 'f. - n -p-'

19) DiagTamy 29., 30., právě tak jako 13 a, b v jedné
polovině neisou uvedeny celé. V gTavimetrické praksi s vy-
značenou částí úplně vystačíme.
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tg '1'4 tg '1'1 19n102
fp - 'I' - arctg ._- + arctg -- =n--,
4 1 k k P

čili pro z, = 1
(1+ X2

2) (x/ + Z22) 19n 10219n----·------- = n --,
(1+ x/) (X2

2 + Z22) P

Z2 1 Z2 1 19n Jc2
arctg - + arctg - - arctg - - arctg - = n --.

Xl X2 X1 Xl P
V oboru od X = -1 do X = + 1 a od z = -1 do

z = + 1není možno v diagramu přesné rozdělení ~
políčka by byla příliš malá; obor tento je tak rozdělen,
že každé políčko v něm se rovná devíti polím ve vel-
kém diagramu. V praxi volíme pro daný profil takové
měřítko, abychom této části diagramu nemusili po-
užít. Pro vzdáleností od Odo 10 m použijeme měřítka
1 m, pro vzdálenosti O- 100m pak měřítka 10 m atd.
Pro znaménka v diagramech platí následující pra-

vidla:
V diagramu (c) se čítají políčka kladně na straně

kladné osy X od přímky ao a záporně na straně zá-
porné osy x.
V diagramu (d) čítají se záporně políčka obsažená

v trojúhelníku A B aj kladně pak políčka obsažená
vně tohoto trojúhelníka. Políčka omezená přímkami
A a a B a mají hodnotu 0/4.
Jak se diagramu užívá v praxí, ukážeme na násle-

dujícím příkladě.
Na obr. 31 je vyznačen profil antiklinály - solného

ložiska, tedy nedostatek hmoty, stýkající se s nadbyt-
kem hmoty větších rozměrů a to do vzdálenosti, pokud
sahá nehomogenita terénu ve vodorovném směru. Na
profílu v libovolném měřítku 1 dílek = 100m jsou vy-
znAčeny ~··1, 2, , ..... , v níchž má býti určen pří-
spěvek terénu ke gradientu a k veličíně křivosti. Kopii
profilu vyznačenou na průsvitném papíru položíme na
diagramy (c), (d) tak, aby bod 1 (a postupně bod 2,
3, .... ) splýval s bodem G a počítáme v diagramu po-
líčka, která jsou profilem přikryta a to:
1. vrstvou s hustotou 0"

2.» »(12'
3.» »(1",
Pří počítání políček je nutno míti na paměti, že musí

býti čítána jen ta, která značí nestejnost hustot ve vo-
dorovném směru; v daném případě mimo vyznačený
profil je další" rozvrstvení rovnoměrné.

Obr. 31. Profil antiklinály stýkající se ff nadbytkem
hmotnÝm.

Je-li Nu počet políček odečtených popsaným způso-
bem v diagramu (a), Nb počet políček odečtených
v diagramu (b) a 0-°0 rozdíl hustot, jest v bodě
GJ t~ j. v místě vah účinek hmoty v eotvosích

U.rz= 0,409 (o - (0) NaJ U.r.r= 0,409(0 -ou) Nb'

Výsledek výpočtu políček je vyznačen graficky na
obr. 32; při tom značí knvka čárkovaná účinek vrstvy
s hustotou 0,, čárkovaná a tečkovaná účinek vrstvy O2

a tečkovaná účinek vrstvy oR' vytažená pak výslednicí,
t. j. součet všech tří účinků dHčích. Po vzoru Eotvo-
sově je dále na obr. 32 podán ve zvětšeném měřítku
průběh gradientu a veličiny křivosti mezi body 8--21
(gradient v měřítku zmenšeném na polovici).

Obr. 32. Průběh nradientu a veličiny k1"'Ívosti
v předešlém f(Jřívadě.

Z dřívějších diagramů (obr. 13) bylo možno určiti
druhé derivace potenciálu, t. j. veličinu G a K na zá-
kladě gravimetrických měření v několika azimutech;
v předešlém případě dají se určiti druhé derivace po-
tenciálu a průběh veličin G a K z průběhu a hustoty
profilu, který v jednom vodorovném směru zůstává
stálý.

Fysikální a geologické zhodnocení gravimetrických
anomalií.

Z naměřené formy ekvipotenciálních ploch a z roz-
dělení tíže usuzujeme na rozdělení hmoty v kůře zem-
ské. I když je tato úloha theoreticky mnohoznačnou,
může přece geofysika ve spojení s geologií podle vněj-
ších poměrů udati polohu, hloubku, formu a rozlehlost
hmot gravitačně rušivých. Určení druhu podzemních
hmot děje se nepřímo srovnáním gravimetrického
obrazu s geologickými možnostmi zkoušeného místa.
Soustava měření zařizuje se od případu k případu při-
rozeně tak; aby dostatečně jasný obraz gravimetric-
kých anomalií byl získán s nejmenším nákladem práce.
Poruchy v zemské tíži vyskytují se jen tam, kde

v kůře zemské jsou rozdíly v hustotě ve směru vodo-
rovném. Jsou-li vrstvy ve vodorovném směru rozlo-
ženy rovnoměrně, t. j. mění-li se hustota jen ve směru
svislém, pak v onom prostoru nejsou anomalie tíže.
Pro zhodnocení měřených poruch platí tato základní

pravidla:
1. Nad uloženou hmotou o větší hustotě než okolí

(nadbytek hmoty) jest anomalie intensity tíže kladná,
nad hmotou o menší hustotě (nedostatek hmoty) jest
anomalie záporná. .
2. Horizontální gradient tíže má směr k nadbytku

hmotnému a směr opačný, než je nedostatek hmoty.
Uprostřed .nad uloženou hmotou je v obou případech
hodnota gradientu nulová.
3. Veličina křivosti má maximum ve směru kolmém

nad rušivou hmo~ou a je kolmá ke gradientu v případě
nadbytku a rovnoběžná s gradientem v případě nedo-
statku. V průběhu veličiny křivosti je důležitý skok
(K =O), kdy směr rovnoběžný s gradientem mění se
náhle ve směr kolmý ke gradientu. V místech, která
leží nesouměrně vzhledem k rušivé hmotě, jest úhel J.
mezi hodnotou 0° a 90°.

1946/172



Zeměmětický Obzor SIA
roční; 7/34 (1946) č. 11-12

4.. Velikost anomalie tíže je přímo úměrná rozdílu
hustot a velikosti hmoty, nepřímo pak přibližně čtverci
hloubky uložené hmoty.
5. Druhé diferenciální poměry potenciálu tíže mě-

řené Eotvosovými vahami jsou rovněž přímo úměrné
rozdílu hustot a velikosti hmoty, nepřímo však přibliž-
ně třetí mocnině hloubky na př. v případě koule a
válce, spíše však druhé mocnině, když se jedná o hmotu
rozkládající se do hloubky do nekonečna, na př. jde-li
o vrstvu spadající do hloubky kolmo k povrchu. První
případ bývá v pr~ksi běžnější. Velikost druhých dife-
renciálních poměrů potenciálu závisí také na formě.
uložené hmoty na př. vrstvy se schodem a se svahem.
6. Průběh ve změně veličin gravitačního potenciálu

měřitelných vahami závisí v podstatě na hloubce a
formě uložené hmoty. Tato závislost je pro praksi dů-
ležitá, neboť se z ní dá souditi na hloubku uložené
hmoty.
Podle těchto obecných pravidel a na základě uvede-

ných diagramů možno souditi na pravděpodobné geo-
logické možnosti v měřeném prostoru. Důležitá je při
tom otázka, zda jde o více různých poruch v kůře
zemské. Měření ukazuje výsledné působení, jehož roz-
bor na jednotlivé složky ie jen zřídka možný.
Při měření v dolech jsou hlavní obtíže ve zvláštním

rozdělení hmot v blízkosti gravimetru, čímž mnoho-
značnost výsledku je zvýšena. Je-li štóla nepravidelná,
vnikají tyto nepravidelnosti do výsledku a to daleko
více do hodnot veličiny křivosti než gradientu; proto
se v dolech měří zpravidla jen gradient. Poloha vah
se při tom volí v těžišti příčného průřezu štóly a tak,
aby počáteční azimut splýval s azimutem štóly. Při
redukci měření nutno také vykonat korekci z vlivu
druhých štól a podzemních prostorů. Je-li štóla hlu-
boko pod povrchem a nejde-li o povrch hornatý, odpa-
dá korekce z terénu. Pro nepravidelnost štól nutno
vykonat více měření než na povrchu.
- Měření v dolech dovolují vyhledat nadbytek nebo
nedostatek hmot v blízkosti vah. Nutno při tom
uvážit, že účinek hmotného nadbytku v I. resp. III.
kvadrantu je stejný jako účinek nedostatku v kva-
drantu II., resp. IV. Geologická úvaha může rozhod-
nout, o který druh poruchy v daném případě jde.
Velikost a hloubka poruchy rozhodují o tom, je-li
vhodno v daném případě konat měření kyvadly nebo
vahami Eotvosovými. Pro měření na velkých rozlo-
hách má přednost kyvadlo, pro vyhledávání a lokali-
saci blízkých hmot jsou vhodnější gravimetry Eotvo-
sovy.

Praktické příklady.
Srovnáme-li naměřené hodnoty, hlavně gradientu

s křivkami pro význačné formy uložené hmoty, může-
me s ohledem na místní geologické možnosti souditi
na uložení hmoty v kůře zemské. Gravimetrickou me-
thodu vyzkoušel Eotvos (1908) na zamrzlém jezeře
Blatenském; na rovinném ledě odpadá redukce topo-
grafická, stačí provésti jen redukci Besselovu, t. j.
od hodnot naměřených vahami Eotvosovými odečísti
hodnoty normální. Relief dna získaný gravimetricky
byl v dobrém souhlasu s přímým měřením. Gravime-
tricky je možno určiti povrch dna jezer a moří i tvar
podzemního pohoří, uloženého pod vrstvou nánosu alu-
m, diluvía a pod. Tak mohl Eotvos svým gravime-

trem sledovati průběh Karpat i v nižině uherské pod
příkrovem aluvia. Tyto otázky jsou zajímavé jak pro
geologa pro zjištění antiklinál a synklinál, které mají
význam pro výskyt soli a petroleje, tak pro technika
hledajícího vodu nebo zakládajícího stavbu.
Nejširší obor ~ro použití Ellitvosových vah je v geo-

logii zemních oleJů. Gravimetricky se totiž dají zjistiti
podzemní vrásy, na jejichž úbočích se vyskytuje ob-
vykle olej. A druhým oborem gravimetrie je zjištění
solných ložisk, t. j. poruch v' hustotě zemské kůry
ve vodorovném směru. Sůl má menší hustotu než okol-
ní hornina, gradienty míří ven, veličiny křivosti mění
na rozhraní směr; vně jsou kolmo ke gradientu (-),
uvnitř rovnoběžně s gradienty (+). Tento případ je
na př. u solného ložiska v Oldau Hamblihren, kde je
slabý příkrov anhydritu (obr. 33) síranu vápenatého.

Obr. 88. Gravimetrickú obraz solného ložiska v Oldau
Hambiihren se slabúm příkrovem anJt,ydritu.

Solná ložiska s mocným příkrovem anhydritu, který
má větší hustotu než okolí, mají poměry značně od-
lišné od předešlého. Účinek soli může býti zrušen nebo
dokonce obrácen. Nad ložiskem ukazují gradienty
dovnitř pole, veličiny křivosti jsou kolmo ke gradien-
tům, jak uka~uje obr. 34 solného ložiska Blue Ridge
v Texasu.

Obr. 34. Gravimetrický obraz soln~ho ložiska v Blue Ridge
v Texasu se silným příkrovem anhydritu.
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Vztah mezi měřením tíže a zemskéoomagneti8mu.

Poruchy tíže a zemského magnetismu se často do-
provázejí. Jestli táž hmota působí i magneticky, pak
mezi složkami síly magnetické XJ YJ Z a složkami pole
gravitačního měřenými Eotvosovými vahami platí po-
dle E6tvose vztahy #

1
{3X.-a,Y= - {-a(J(Uyy-Uxx)-

K(T

- (fP - an Uxv + (3 ')' Uxz- a')' Uy),

1
2yX + aZ=~-{-a ')' (Uyy-U,tx) +
+ 2 {3Y Uxv + (2 y2 + ~2) Uxz + a {3Uvz',

1
2 y Y + {3 Z= - ({3 ')' (UJI!/- UJ':<) +

KO

2 arY UXy + a {3Uxz + (2 ')'2 + (32) Uyz},

kde' a, /3, y jsou osové složky intensity magnetisace,
t. j. slóžky magnetického momentu v jedničce obje-
mové. Při homogenní magnetisaci platí tyto' rovnice
v celé hmotě, při nehomogenní jen pro malou část.
Při hmotách uložených ve směru osy y do nekoneč-

na, t. j.

zjednoduší se tyto rovnice následovně:.

1
X= xli (a Uxx + y Uxz) , Y=O,

1
Z= Ud (-y Uxx + a UJ'Z)'

V tomto případě možno z měření magnetických a gra-
vitačních určiti složky intensity magnetisace a, y a
tím určiti i vztah mezi anomaliemi tíže a zemského
magnetismu.
(Tato práce byla provedena s podporou Národní Rady

.Badatelské.)
Literatura:
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VI. Další činnost v průmyslu· - speciální
práce.

1. Plány potrubí a vedení.

V průmyslu používá se celá řada potrubí, která
jsou všelijak umístěna, buď nad nebo pod zemí a kte-
rými protékají rozličné plyny a látky. Podle toho roz-
děluje norma ČSN 1049--1933 tyto látky do 10 sku-
pin, označených číslicemi O až 9. Jsou to:

O . v~da,
1 . pára,
2 . vzduch,
3 . plyny,
4 . minerální oleje, tuky a jiná tekoucí paliva,
5 kyseliny,
6 . louhy,
7 . sypké látky,
8 :. tekoucí suroviny, polotovary a tovary potra-

vinářského průmyslu,
9 .. jiné chemické výrobky a roztoky.

Potrubí, pokud jsou na povrchu anebo ve výšce, jsou
umístěna na konsolích, nosných sloupech nebo na
stožárech. Tyto pevné předměty jsou v celém svém
rozsahu zaměřovány, zatím co vlastní potrubí vyzna-
čujeme schematicky barevnou čarou s připsáním
světlosti. Podle normy jsou pro potrubí obvyklé dva
druhy plánů, plány disposiční a schematické. Jich
účelem je znázorniti průběh, kohouty, šoupátka, uzá-

věry a pod. Poloha není přesně zobrazena a okoU
bývá zachyceno jen v obrysech. Proto je velmi potřeb-
né vyhotoviti i plán, který by přesně znázornil po-
lohu,zvláště kde není o potrubích žádných plánů.

U povrchových vedení není to tak důležité, neboť
všechna zařízení jsou snadno přístupná, tudíž i zjisti-
telná. Má-li se na př. uzavříti to neb ono vedení, i když
nejsou tato viditelně označena, přece jen lze snadno
zjistit místo, o něž nám jde. Je-li ale potrubí pod zemí.
pak to není tak snadné. Často musíme hledati nejen
místo uložení trub, ale i uzávěry a bezpečnostní vý-
pustě, neboť v provozu není zvláštností, že uzávěr je
založen nebo zasypán a nesnadno zjistitelný. Potom
pro časté výkopy a stavební změny musíme podati
projektantovi spolehlivé informace o překážkách
s kterými musí pod zemí- počítat, které třeba navrh-
nouti k přeložení, anebo kterým se třeba vyhnouti.
A tu jedině spolehlivý polohopisný plán, vhodně upra-
vený, nám úplně poslouží.lJ všech potrubích jsou na
povrchu viditelná šoupátka, uzávěry a revisní šachty
a ty jsou předmětem měření podle měřických návodů.
Máme-li v závodě správný geometrický plán, máme
i šoupátka zaměřena'a tudíž zhotovení samostatného
plánu potrubí není již velkou obtíží. Převážně spoje-
ním zaměřených šoupátek dosáhneme zobrazení hlav~
ních řádů. Další řády získáme doměřením na místě.
Některé podrobnosti ovšem dosáhneme jen odkopá-
ním. Tam, kde je větší počet vedení vedle sebe, což je-
běžné, získáme opravdu přehledný plán vyznačením
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jednotlivých vedení barvou. Nejlépe použijeme-li ba-
rev podle normy. Účelným je vyznačiti na nárožích
budov vedení štítkem v příslušné barvě podle normy.
.Navíc lze doporučiti zjištění údajů ó hloubce vedení,
zapsati je do plánů a vyznačiti na štítcích.
Mnohá vedení jsou nejen důležitá pro provoz zá-

vodu, ale i při poškození svým obsahem životu ne-
bezpečná. Jsou to na př. vysokotlaká pára, jedovaté
plyny a kyseliny. Proto není dobře ponechati hledání
potrubí náhodě, ale míti přesný plán, aby nedošlo
případně k neštěstí. Jsou-li tato potrubí v kanále, za·
měřují se vstupní otvory, průběh kanálu se zaměří
jako podzemní díla podle návodů a uložená vedení se
znázorní souběžn~'mi barevnými čarami.
Stejným způsobem zaměřujeme a vyznačujeme ka-

bely vysokého napětí, sekundérních vedení a telefonů.
Podle údajů jednoho velkého těžařského podniku na
Ostravsku ušetří se pouze vyhotovením plánů elek-
trického rozvodu ročně značná částka. Nevznikají zde
jen úspory při obsluze, ale hlavně při instalacích no-
vých linek a přípojek, jež pak lze voliti vždy nejkratší.
U potrubí je tomu zajisté obdobně.

2. Vytyčování hranic a mezníkování.

Při nabytí nových nemovitostí je nutné zjistit hra-
nice. Provozní důvody nutí k tomu, aby bylo vše v po-
řádku a jasné, aby nebylo zasahováno do cizích práv.
Časté změny v nemovitostech vyžadují, aby je bylo
lze hladce provádět. S tím je také spojeno množství
změn a vyrovnání hranic. Proto musíme každou no-
vou nemovitost přivésti ihned do předepsaného stavu.
Vytyčení vykonáme podle běžných pomůcek.

3. Vytyčování stavebních projektů do přírody.
I

a) Pozemní stavby.

Pro povolovací řízení a pro posouzení projektu
vlastními orgány, zda nebude překážeti provozu, sou-
sedním stavbám a zařízením, vytyčujeme díla a jejich
alternativy do přírody. Mnohdy jde též o založení roz-
sáhlých staveb, pro něž platí přísné podmínky, jako
dodržení určitých vzdáleností od průjezdného profilu
a j. Udání výšky pro první podlahu je pravidelně pod-
mínkou.

b) In žen Ý r s k é s t a v b y.
V průmyslových závodech zasahujeme často do

utváření prostoru. Pro projednání nových skládek
s plánovacími a regulačními úřady se vytyčuje okraj
i výška budoucích násypů. Při stavbách železničních
vleček máme mnohdy k ruce jen plán trasy a želez-
ničního tělesa bez spojení se situací. Tyto projekty
je třeba jednak vytyčiti a poříditi výkupní plány, jako
doplněk k projektu a pro vlastní výkupní práci.
Obvod v přírodě vykolíkujeme a vlastní těleso vy-'

značujeme lavičkami.
Zvláštnlm,. poměrně řídkým případem je stavba la-

nové dráhy. Pro projekt je třeba velmi přesného po-
délného profilu. V situaci je třeba znázornit pruh
sousedních pozemků pro projednání a zřízení služeb-
ností, dále vyznačiti křížení s veřejnými cestami a při
křižování s železnicí nutno zaměřiti úhel, který svírá
trasa lanovky s osou kolejí, v oblouku s tečnou k ose.
Vlastní projekt se vytyčuje buď podle udaného smě-

ru, anebo spojením daných bodů přímkou. Přesný po-
délný profil má podstatný vliv na výpočet síly lan
pro dané zatížení a pro stanovení meze dovolených
spádů, tedy je ho třeba zaměříti s vědomím plné od-
povědnosti.

c) Vod oh o s pod á ř s k é s t a v b y.
Sem spadají stoky, vodovody a stavby nádrží. Ve

všech těchto případech je třeba podélného profilu.
Jde často o zjištění kritického spádu pro uskutečnění
projektu. Mnohdy bývá nádrž umístěna na továrním
komíně a k zjištění této výšky použijeme běžného
.způsobu v geodesii. Situačního plánu je třeba pro zná-
zornění průběhu a služebností.

4. Odhady stavebních a jiných pozemků.

Odhad pozemků provádí se k ověření přiměřenosti
ceny při nákupu. Při prodeji se vychází z odhadní
ceny, uvedené v bilanci. K ní musíme připočísti veš-
keré investice do pozemku vložené a pokud pozemek
ležel ladem, kapitalisovati obnos, do něho vložený.
Základní hodnotu kontrolujeme výpočtem z cen, pla-
cených za stejné pozemky v blízkém okolí. To nejlépe
nahlédnutím do sbírky listin pozemkové' knihy,- nebo
pozemkového katastru. Podrobnosti se řídí předpisy
odhadního řádu ..
Vedle odhadu ceny 'pozemků odhadujeme též zne-

hodnocení pozemků zničením ornice při skládkách a
při poddolování. Toto je zejména běžné u důlních pod-
niků. Zde se uplatní základní zemědělské znalosti, na-
byté studiem příslušných encyklopedií.

5. Měření skal a lomů.

Pro rozsáhlé štolovací práce je třeba znáti obrys
skalních stěn a výškové poměry v různých etážích.
Mimo vlastnické hranice, znázorňujeme obrysy všech
plošin s výškovými údaji. U strmých stěn zaměříme
spodní i horní hranu. Pokud jde o zaměření kameno-
lomu, je třeba vyznačiti těžní věže, svážné dráhy, ulo-
žiště trhavin, elektrická vedení, ochranné pilíře, umís-
tění polních drážek, sesyp odklizů a pod. Zajisté, že
připojíme měření na polygonální síť anebo na situaci
katastrální mapy a získáme tak cennou pomůcku pro
všechna projektování. V některých podnicích je to
důležité pro založení komorového odstřelu kamene.

6. Trasování štol.

Občas je dána úloha vytyčení štoly pro spojení jed-
notlivých částí podniku tunelem pod cizím majetkem,
nebo pod silnicí, založení nové stoky pro odvod splaš-
ků a j. Použijeme k tomu znalostí z měření podzem-
ních prostor a vlastních zkušeností, nabytých pro ně-
které zvláštní případy.
Třeba zvlášť upozornit na nutnost připojení na po-

lohopisný plán k zjištění podchodů pod cizím vlast-
nictvím, zejména pod železnicí. Tento podchod musíme
přenésti do štoly za účelem provedení zvláštních sta-
vebních opatření před ssedáním železničního tělesa.
Při větších profilech a v méně únosných zeminách je
nutné periodicky zjišťovati jejich pohyb. Zjistíme tak
nepředvídané pohyby av čas upozorníme na učinění
nezbytných opatření. K tomu použijeme přesné tech-
nické nivelace. Při polygonálním měření zásadně
měřme délky na milimetry.
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7. Měření letišť a rozjezdooých ploch.

Podle leteckého zákona platí v určitém okruhu ko-
lém letiště ochranné pásmo, v kterém je buď zaká-
záno vůbec stavět anebo stavět s omezením podle
výšky nového objektu. Toto pásmo máme znázorniti
na přehledném plánu. Na vlastním letišti se mimo
pevné předměty znázorňují rozjezdové dráhy. Jejich
poloha je dána určitými leteckými osami, po jejichž
obou stranách je ohraničena plocha, v níž je vůbec
zakázáno stavět až na hranici ochranného pásma.
Tyto údaje zobrazíme za spolupráce s leteckými nebo
letištními odborníky. Při vlastní stavbě letiště je třeba
výškového zaměření s velmi hustou sítí plošné ni-
velace.

8. Loděnice.

Pro potřeby loděnic doplňujeme běžný polohopisný
plán rozhraním svážných ploch a znázorňujeme okraj
normální a vzduté vody. Jeřábové dráhy a jeřáby
znázorníme analogicky jak uvedeno vpředu.

Speciální úlohou je vytyčení základů pro navijáky
a dráhy zkh,lZŮpro výtah lodí. Navijáky jsou umístě-
ny na těžkých betonových základech na společné
tažné ose. Každý naviják je řešen pro tah asi 6 tun.
.Při tak značných tlacích a tazích je třeba usaditi osu
se značnou přesností, rozhodně aspoň na 0,5 mm. Po-
užijeme k tomu základních geodetických metod s při-
měřenými prostředky podle okolností. Osazení osy
vykonáme hlavně pomocí přesné technické nivelace
s invarovou latí).

9. Prohlášení pozemků za stavební - vytyčení
regulační čáry.

Zde jde o běžnou práci ve stavební praxi, kterou
provádíme podle obecných zásad geodesie s přihléd-
nutím k příslušným ustanovením stavebních řádů.

10. Průzkum území pro plánování.

Při průzkumu území musíme zjistiti: 1. Vel i k o s t
ach a r a k t e r p o zem k Ů, k tomu použijeme úda-
jů kat;astrálních operátů a zjištění obhlídkou území.
2. Mo ž n o s tip ř i poj e n í n a s i I nič n í, ž e-
I e z nič n í a vod o c e s t n o u síť. Podkladem to-
hoto šetření bude topografická nebo speciální mapa.
Potřebné informace o projektech nových komunikací
získáme na úřadech pověřených jejich správou. Samo-
zřejmě, že mnoho velmi cenných zpráv nám podá
místní obecní správa. 3. Tvá ř n o s t P o v r c h u
zjistíme pouze místní obhlídkou. 4. S t a v s pod n í
vod y vyšetřujeme změřením výšky vody a hloubky
ve studních nejbližšího okolí, ve studánkách a z mo-
čálů. Pokud jsou pozemky v blízkosti vodního toku
zakreslíme si i rozhraní zátopové čáry podle úředních·
pomůcek. 5. "O n o s n o s t z á k I ad o v é půd y se
zjišťuje buď ze sond, které možno získat v geologickém
ústavě, případně ze záznamů vodního družstva pokud
zde byl průzkum vykonán, anebo od soukromníků,
mají-li tyto data pro svou potřebu. Pokud toho není,
zjistíme únosnost odhadem podle složení půdy. Po·
užijeme zde údajů různých tabulek ve stavebních pří-
ručkách. 6. V I a s tni c k é p o m ě r y zjistíme nej-
lépe v písemném katastrálním operátě a znázorníme
je vybarvením na snímku katastrální mapy. 7. Mo ž-

n o s ti o pat ř e n í e n e r g i e a vod y zjistíme
dotazem u příslušného elektrárenského svazu a potom
šetřením u obecních úřadů a na místě. 8. M o ž n o s t i
o s í d lov a c í pro umístění osazenstva v sousedních
obcích znázorníme na přehledné mapě s vyznačením
počtu obyvatel obcí, silničního spojení a vzdáleností.
Pro založení nového osídlení třeba vykonati šetření
na místě a závěr učiniti podle poznatků -nynějších
urbanistických názorů.

Celkový posudek zpracujeme ve formě technické
zprávy s doložením plánů a náČrtků.

11. POdkZady pro znalecký posudek vodoprávni

Ve vodoprávních sporech v průmyslu jde většinou
o námitky soukromých osob, jež se cítí poškozeny na
svých právech a majetku vypouštěním splašků anebo
zhoršováním jakosti veřejné, případně i soukromé
vody. Kromě jiných techniků, jichž zdání třeba bráti
v úvahu je zde potřeba i zeměměřiče, za účelem zjištění
a zakreslení průběhu toku, výšek, výpustí a konečně
zjištění a zakreslení vlastnických poměrů z dřívější
doby. Často bývá spor o to, zda jde vůbec o veřejnou
vodu ve smyslu vodního zákona, nejde-li o odpad deš-
ťové vody nebo splašků .

Tyto rúzné okolnosti zjišťujeme šetřením v origi-
nální katastrální mapě, v mapě stabilního katastru
nebo ve vyřazených otiscích katastrální mapy v ar-
chivu katastrálních map a konečně v platném i vy-
řazeném písemném operátě u katastrálního měřického
úřadu nebo v pozemkové knize. Ve vodních knihách
můžeme zjistiti jen rozsah a obsah udělených vodních
práv na veřejných vodách. Výsledky tohoto zjištění
slouží právním odborníkům k sestavení obhajoby jako
její podstatná součást.

Mnohé okolnosti, spadající do rámce zeměměřické
činnosti, bývají zjišťovány nebo prokazovány až při
komisionálním nebo soudním řízení na místě a tak
bývá zeměměřič účasten také tohoto jednání.

12. Tachymetrování rozsáhlých skládek a hald.

Průmyslové podniky mívají mnohde nedostatek po-
zemků k vyvážení odkIizu a odpadků. Za tím účelem
si najímají soukromé pozemky a nájemné se účtuje
za množství m3 skládky. Při sporech o obsah lze zjistiti
dodatečně vyvezené hmoty přesným tachymetrickým
zaměřením se zhotovením vrstevnicového plánu,
z něhož se potom pomocí profiIů vypočte obsah
skládky.

V některých průmyslových podnicích, na dolech
nebo v koksárnách, se tvoří občas zásoby zboží. Po
čase se zjišťuje množství uložených hmot rovněž tímto
způsobem.

13. Speciální nivelace při stavbě letadel.

V závodech na stavbu letadel využije se přesné ni-
velace k stavbě přípravků a ke kontrole při montáži
celých letounů. Vlastnl práci konají většinou" strojní'
odborníci. Používá se k tomu nivelačních přistrojů
vyšší přesnosti, na př. Wildův N 3 s průměrnou ki·
lometrovou chybou ± 0,25 mm. Požadovaná vyšší
přesnost stroje jest zde přehnaná. Princip měření zá-
leží v tom, že buď kostra přípravků anebo křídla le-
tounu mají být ustavena v dané výšce, aby byla sou-
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měrná. Provádí se to tak, že ze vzdálenosti menší než
15 m se provede odečtení na přesném ocelovém mi-
limetrovém měřítku délky 0,5-1 m, čtvercové-
ho průřezu o ploše 1 cm2• Odečtení má být s přes-
ností 0,5 mm. K tomu by postačil jakýkoliv přístroj
s dostatečně citlivou libelou a s možností zaměření
vlevo a vpravo na totéž místo letounu, kde pomocník
přidrží měřítko. Zjistil jsem při sestavování příprav-
ků, že v místnosti na betonové podlaze byly umístěny
současně elektrické nýtovačky. Hluk, který způsobo-
valy, vytvářel takové prostředí, v němž citlivá libela
přístroje N 3 nemohla být vůbec uvedena do klidu.
Výsledek měření byl zajisté pochybný.

14. Zaměřování mostárenských konstrukcí.

Jde-li při mostních stavbách o mimořádně odpověd-
né úlohy' bývá povolán zeměměřický inženýr, aby
zjistil správné rozměry. Je to převážně..při přestav-
bách budov anebo při rekonstrukcích v továrnách.
Při adaptacích památkově cenných budov použije se
často na podchycení některých částí domu s úspěchem
nýtovaných ocelových konstrukcí pro jejich malé roz-
měry, možnost připraviti je jinde a snadno je dopra-
viti na místo potřeby po částech.
Jejich nosnost je při poměrně malých rozměrech

značná. Délku, případně vzdálenost obou míst uložení
nebývá, lze měřiti přímo a tak je úlohou zeměmě-
řického inženýra geodetickými prostředky ji zjistiti.
Použije se buď metody polygonální nebo protínání
vpřed. Měření"se musí vykonati s největší pečlivostí,
s porovnanými měřítky, s přeností na milimetry. Je
účelné zjistiti i teplotu, pro značnou roztaživost že-
leza, kdyby byly poměry jiné než lze předpokládati
při montáži, zvláště jde-li o větší rozměry.
Při rekonstrukci v závodě, poškozeném náletem,

byla dána úloha vyplniti zřícený prostor jedné roz-
sáhlé budovy železnou nýtovanou konstrukcí, jež se
měla spojit s konstrukcí vedlejší zachovalé budoby,
umístěné ve výši nad 10 m ve značném rozpětí nad
kotelnou. Měly být zjištěny vzdálenosti 10 polí kon-
strukce, relativní výšky jednotlivých částí a úhel,
který svírá nová konstrukce se starou, vše S přesnosti
aspoň na 5 mm. Vnitřky budov byly vyplněny množ-
stvím ssutin, které 'měly být odstraněny teprve po
montáži nové konstrukce a jeřábové dráhy. Zaměření
vykonáno metodou protínání vpřed s trigonometric-
kým určením výšek, poloha nosníků vypočtena v sou;
řadnicích, vztažených k 20 metrová základně, kterou
se podařilo umístit uvnitř budovy. Ze souřadnic po-
tom byly odvozeny jednotlivé vzdálenosti.

15. Posuvy staveb. a základů strojů.

Staré stavby se dostanou někdy do pohybu. Zjistí
se to obyčejně objevením se trhlin ve zdivu. Aby byla
zjištěna mocnost tohoto pohybu a jeho pří,činy, je
nutné změřiti směr a velikost pohybu. To vykonáme
přesnou technickou nivelací, s připojením na více·
bodú, pokud možno tak vzdálených, aby bylo lze je
pokládati za nedotčené těmito pohyby. Stálost výcho-
zích značek musíme si předem ověřiti. Pohyby bývají
obyčejně vyvolány nějakou novou stavbou v okolí
anebo nenadálou změnou hladiny spodní vody.

Pravidelně mají tyto události za následek soudní
dohru v žalobě o náhradu škody. Proto je třeba mě-
ření věnovati péči znaleckého posudku. V jiném pří-
padě zase je třeba sledovati u nové stavby velikost
ssedání. Ssedání se v projektu předvídá určitou hodn~-
tou výpočtem ze stlačitelnosti zemin základové půdy.
Nelze-li je spolehlivě zjistiti před stavbou, je nanejvýš
důležité je zjistit během stavby. Zajisté, že příliš
velká stlačitelnost může mít stavební důsledky. Ko-
nečně u továrních komínů velkých výšek mluví pro
toto zjišťování i důvody bezpečnostní, neboť jedno-
stranná stlačitelnost snadno zde způsobí vychýlení
komínu ze svislice.
Všechny podobné jevy lze sledovati podle směrnic

normy CSN 1329-1944. Měření posuvů staveb.
Mnohá ustanovení jsou ovšem primitivní a nevyhovují
dnešním zkušenostem vyspělé naší geodesie. Zejména
otrocky kopírovaný německý návod na zřízení pod-
zemních značek, sdělený naší technické veřejnosti
prof. Dr. K. Hrubanem ve Zprávách o tech. službě
roč. 1943/20, třeba odmítnouti. Zde lze doporučiti
volbu normálních masivních nivelačních značek če-
pových typu V. československé státní nivelace. Pokud
jde o umístění značek lze doporučiti osazení pod zem
(viz pojednání Ing. Janč~, Zprávy veř. sl. techn.1936).
Zvláštním případem měření je zjišťování posuvů zá-

kladů těžkých strojů, turbogenerátorů, parních turbin,
vesměs strojů s velikým počtem otoček za min. a dále
těžkých strojů jako bucharů a hydraulických lisů,
u nichž pro jejich váhu lze předvídati západání.
Ve všech uvedených případech vystačíme se zna-

lostmi přesné technické nivelace, prováděné za tietření
všech opatrností a kontrol. Výsledky pohybů zapisují
se v diagramech. Výslední hodnotu pohybu máme
někdy odhadnouti, proto je nutné, aby výsledky jed-
notlivých pozorování provedené v stanovených inter-
valech byly co nejpřesnější.

Tato práce je souborem bohatých zkušenostil a po-
znatků od vedení pozemkového katastru po triangulaci
v málo známém oboru působnosti, v oblasti průmyslu.
Pro práce zde popsané nebylo vzorů ani publikova-
ných zkušeností. Je pravda, že v průmyslu působí po-
měrně malý počet zeměměřičských inženýrů, ale o je-
jich práci nebylo dosud vůbec nic uveřejněno. Až na
několik článků civilních geometrů působí to dojmem,
že zeměměřiči v průmyslu jsou bezvýznamnou 'slož-
kou. Pro důvod této okolnosti nemusíme jíti daleko.
Není to vina jen těch několika desítek kolegů, je to
vina nás všech, respektive našich předchůdců. Naše
zeměměřičství je vybudováno na ideji pozemkového
katastru. Sledujeme-li literární činnost příslušníků-
stavu, potvrzuje to jen tuto domněnku. Zeměměřičství
Sovětského Ruska anebo jiných velkých států slouží
dosud převážně technice a inženýrství v širším slova
smyslu. Naše národní revoluce a sociální přestavba
státu bude míti za následek další ústup od nedotknu-
telnosti soukromého vlastnictví. Zeměměřické práce
ve větším rozsahu byly u nás zahájeny ještě v době,
kdy hlavním zdrojem státních příjmů a blahobytu
bylo zemědělství.
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Teprve po delší době se začal vyvíjeti průmysl,
který za krátkou dobu začal převažovati nad země-
dělstvím a dnes je daleko předčí. Tento stav se odrazí
v našem zeměměřictví, tolik závislém na vlastnické hra-
nici. Naše národní budoucnost je v rozvoji vyspělého
průmyslu i zemědělství a tu je povinností všech složek
národa tento rozvoj sledovati a podporovati. Je proto
důležité pro celý stav, sledovati nový směr a spolu-
působiti též k rozvoji průmyslu jako pomocná složka.
To by si měli uvědomiti hlavně představitelé úřed-

ních kruhů, kteří se příliš uzavírají se svými plány
a pracemi, aniž by umožnili jejich zveřejnění. Křikla-
vým úkazem toho je projekt pražské podzemní dráhy.
V nedávné době prošel v SIA cyklus přednášek, v němž
promluvilo asi 20 odborníků, bohužel ani jeden ze-
měměřický inženýr. Nejen to, ale ani o problému za-
měření a vytyčení díla, jež má státi 3 miliardy Kčs,
nebylo referováno. Na dotaz z řad posluchačů, snad
tunelového odborníka, jak je to míněno s vytyčením
a zaměřením, bylo odpověděno asi toto: »U magistrá-
tu na měřickém úřadě mají vše znázorněno na ma-
pách 1: 720 a velmi přesně vypočtenou polygonální
síť v souřadnicích, které nám tam jsou k disposid.«

Všichni tam přítomní zeměměřiči byli touto odpo-
vědí tak překvapeni, že na ni zůstali dlužni odpověď.
Nelze si dostatečně vysvětliti toto přehlížení země-
měřičské práce. Miliardové dílo má být zaměřeno na
polygonální síť, o níž odborník nemluví a tak polygo-
nální body, osazené kdysi většinou v obrubnicích chod-
níků, jež se při častém rozkopávání octly z levé strany
ulice na pravé a pod., mají být podkladem díla histo-
rické důležitosti. Páni projektanti samozřejmě nemají
potuchy o novém katastrálním měření z r. 1939.
Jednou z mnoha důvodů pro obnovení byla snaha po-
říditi dílo, jež by sloužilo i jiným technickým účelům
podle ustanovení § 3, odst. 3 kz. Tehdy se již mluvilo
o podzemní dráze, k níž má v budoucnu dojíti.
Je-li tak nákladné a hodnotné dílo přehlíženo, je

to vinou vůdčích zeměměřických osobností, že sami
ze své iniciativy nesledují technické práce jiných obo-
rů a nedomáhají se uplatnění zeměměřického díla.
Dosud sloužilo zeměměřictví téměř výhradně jen

katastru a velmi málo inženýrství. Úkolem nové ge-
nerace zeměměřických inženýrů je uvedený stav na-
praviti a věnovati se technickému světu a inženýrství
ku prospěchu vlastního stavu i našeho národa.

Ilád ci~iI ••ích geometrů ~e Francii.

V úředním ltstě Republiky francouzské dne 8. května t. r. byl uveřejněn zákon z 11. dubna 1946, jímž se
nově organisuje povolání civílního geometra ve Francii. Poněvadž v přítomné době se podle usnesení vlády také
u nás činí urychlené přípravy k novelisaci předpisů o civilních inženýrech, jimiž mají být zastaralé normy
nahraženy a sjednoceny pro celé území republiky, soudíme, že nebude na škodu, uveřejníme-li podstatný výtah
z francouzského zákona. Uveřejnění umožní nám jednak porovnat právní základy povolání civilních geometrů
u nás a ve Francii, jednak může nám pomoci při zpracování osnovy zákona našeho.

Povolání civilního g-eometra je ve Francii starší než
u nás. Je to zřejmo již z toho, že časopis civilních země-
měřiču a topografU francouzských »Journal des p;éo-
metres experts et topop;raphes fran<;ais« vychází již od
Toku 1839, v kterémžto roce se také počali francouzští
civilní geometři stavovsky organisovat na podkladě spol-
kovém. Podobně iako u nás i ve Francii však dlouho ne-
bylo pro přípravu civilních g-eometru. org-ani~ováno žádné
vyšší odborné školení; k nabytí oprávnění vyžadovalo se
krom určitých předpokladu osobních jen povšeehná přípra-
va technická. doprovozená určitými zkušenostmi praktic-
kými. Teprve v roce 1894 (tedy 2 roky před tím, než
u nás byly zřízeny na vYE'Okýchškolách technických učeb-
né běhy pro vzdělání zeměměřiču), zařídil ústfední výbor
francouzských zeměměřiču soukromé vyučování kandidátu
civilm110 geometrovství. Toto soukromé školení zeměměři-
ču existuje však ve Francii dosud.
Od r. 1894 pak úsilí francouzských civilních g-eometrů

po zvýšení školního vzdělání a po řádné org-anisaci s,ta-
vovské se znás'Obilo. Stalo se tak v neposlední řadě záslu-
hou uvědomělých příslušníku stavu, mezi nimiž zvlášť
vynikl p. René Danger, dosavadni dlouholetý redaktor
zmíněného časopisu, a mimo jiné též upřímný přítel na-
šeho národa, dopisující člen Masarykovy akademie práce
v Praze. Dík tomuto úsilí podařilo se, že dne 16. června
1944 byl vydán zákon o stavovském řádu civilních g-eo-
metru.. Zákon nesl však příliš ráz okupantské dobv. ovliv-
něné německým duchem. Proto ihned po osvobození Francie
v srpnu 1944 bylo přilrročeno k vypracování osnovy nové
právní úpravy v duchu francouzském, iež vešla v platnost
zmíněným zákonem z 11. dubna t. r.
Z porovnání našich předpisU o civilních technicích (civ.

inženýrech a civ. g-eometrech) s předpisy francouzskými
wplývaji některé zajímavé shody i rozdílnosti. Oprávnění
civilního geometra ve Francii. ochrana jeho činnosti, spo-

lečenské postavení, poměr k úřadům jsou zhruba tytéž
jako u nás. Odlišné je ustanovení, že oprávnění smí být
vykonáváno jen jako samostatná činnost. Civilním g-eo-
metrum je zajištěna stavovská samospráva v Řádu. po-
dobně jako u nás v Inženýrské komoře. Řád sdružuje jen
civilní g-eometry na rozdíl od naší komory. která i'd~užuie
civilní techniky všech katep;orií. Řád má disciplinárni
pravomoc nad členy stejného asi rozsahu jako naše ko-
mora. Součinnost se státní správou ie před~,tavována vlád-
ním komisařem. stejně jako ~ nás; ve Francii však jej
llstanovuje ministerstvo nároďní výchovy • .iemuž vubec
povolání civilních g-eometru. podléhá. Podstatným rozďlem
francouzských poměru oproti našim však je, že školská
příprava a tím také odborná úroveň civilních g-eometrů
.nejsou jednotné. Zákon· z r. 1946 o jednotu teprve upiluje.
V tom směru jsou naše poměry značně potěšitelnější.
Fr.ancouzský zákon z 11. dubna 1946 má tento obsah:

Výkon povolání civílního geometra.
Civiln'm geometrem*) je ten, kdo pod svým jmé-

nem a pod vlastní odpovědností vykonává svobodné
povolání zahrnující: .
a) zakládání a vytváření topografických děl (ma-

py) a plánů pozemkového majetku v různých měřít-

*) Franc. g-éometre expert t. j. p;eometr znalec. Pone-
chávám však naše označenÍ, abvch tím vyjádřil souběžnost
poměru. u nás a ve Francii. Jiné terminy jsem však Pře-
ložil doslova, třebaže by je bylo možno nahradit výraZY
z terminologie u nás právně zavedené a obecně vžité. Tak
I'Ordre by bvlo možno přeložit jako Inženýrskou komoru.
krajskou radu (Conseil rég-ional), jako představenstvo
pracovní sekce, vyšší radu (Conseil supérieur), jako před-
stavenstvo komory atd.
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kách a dále, provádění technických operací a studií
k tomu sloužících nebo z nich vyplývajících jako
ěinnost hlavní,
b) stanovení' hranic pozemkové držby, provádění

technických· operací nebo studií o odhadech, dělení,
změnách a úpravách pozemkové držby jako činnost
speciální.
Civilní geometři, pověření vládou, jsou oprávněni

provádět práce vymezené v odstavci b) výhradně,
jde-li o práce' sloužící za podklad zápisu vlast-
nických práv, k vyhotovení -plánu ohraničovacích a
jiných plánů určených jako příloha k právním nebo
administrativn;m aktum, kterými se ověřuje, zjišťuje
nebo dělí pozemková držba. Tuto výhradnost nelze
však uplatňovat vuči veřejné správě pro práce, spa-
dajíCí do její pravomoci.
Nikomu není dovoleno užívat titulu civilního geo-

metra ani vykonávat toto povolání, kdo není zapsán
do seznamu oprávněncu, zřízeného tímto zákonem,
vyjma některé případy dále uvedené. Jen orgány ve-
řejné služby státní mohou v souhlase s platnými před-
pisy prováděti pro veřejné podniky a útvary práce
vyhražené jinak civilním geometrum.
Do seznamu oprávněncu muže být zapsán jako ci-

vilní geometr ten, kdo splní· tyto podmínky:
a) je národnosti francouzské,
b) nebyl trestán za činy nečestné a příčící se

dobrým mravum, nebyl v obchodním úpadku nebo
vyrovnání, nebyl úředníkem, zbaveným služby dis-
ciplinárním řízením za činy nečestné a příčící se
dobrým mravUm,
c) je starší 25ti let,
d) prokáže se diplomem civilního geometra, vyda-

ným ministerstvem národní výchovy,
e) předloží vysvědčení zachovalosti,
f) má splněnu vojenskou povinnost.
Měřičtí úředníci města Paříže a jiných měst, kde

obsazování míst se děje soutěží, mohou být zapsáni
do seznamu oprávněncu po pěti letech praktické čin-
nosti v úřadě. V žádném případě však nesmějí po
dobu svého zaměstnání v městské správě vykonávati
pod disciplinárními tresty soukromou praksi civilní-

• ho geometra.
Označení civilního geometra-čekatele (kandidáta)

náleží těm kandidátum povolání geometra, kteří se
podrobili závěrečné zkoušce na některé státem uznané
škole pro inženýry-geometry anebo předběžné zk.ouš-
ce pro nabytí diplomu civilního geometra, nebo byli
osvobozeni od této zkoušky a pokud vykazují přede-
psanou čekatelskou dobu. Čekatelé nejsou členy stavu,
jsou však podřízeni krajským radám (conseils ré-
gicnaux), podléhají jejich disciplinárnímu řízení a
technické kontrole inspektoru, určených ministerstvem
národní výchovy.
Civilní geometr pracující s kvalifikovanými silami

je povinnen za podmínek určených stavovskými před-
pisy přijímat kandidáty do svých služeb a zajistit jim
nabytí honorované odborné prakse.
Civilní geometři a jejichstavovská sdružení a ci-

vilní geometři-čekatelé jsou povinni řídit se směrnice-
mi, vydanými tímto zákonem, stavovskými předpisy
a příkazy, vydanými' vyšší radou Řádu (Conseil
supérleur de l'Ordre), pokud jsou ovšem řádně po-
tvr:e:enévládním delegátem.

Ve věcech svého oprávnění jsou vázáni tajemstvím
pod trestem, uvedeným v čI. 378 fr. trestního záko-
níku. Této povinnosti jsou zproštěni v případech vlast-
ního soudního stíhání, jsou-li předvoláni za svědky
k soudnímu řízení a jsou-li předvoláni k stavovskému
discip.inárnímu řízení. Na požádání úřadu jsou povinni
zdarma postoupit veřejné službě plány a příslušné do-
kumenty. Veřejná služba státní nesmí však tím zpu-
sobiti civilnímu geometrovi vydání.
Každý, kdo protizákonně vykonává povolání civil-

ního geometra, bude potrestán podle cI. 259 fr. trest-
ního zákoníku.
Za nezákonného provozovatele civilně-geometrov-

ského oprávnění je považován ten, kdo nejsa zapsán
v seznamu oprávněncu nebo nejsa přijat za čekatele,
vykonává práce spadající do·oprávnění civilního geo-
metra. Rovněž za neoprávněného je považován ten,
kdo byl suspendován nebo vyškrtnut ze sezna~u a
pokračuje ve výkonu povolání.
Oprávnění je neslučitelné s veřejným nebo minister-

ským úřadem a dále s každým úkonem, který by ohro-
žoval nezávislost civilního geometra, zejména tedy
s provozováním jakékoliv obchodní činnosti nebo
s přijetím nějakého zaměstnání za úplatu (a to i u ji-
ného civilního geometra) vyjma, byl-li takovou činností
pověřen státem či jinou veřejnou mocí.
V rámci svéh<;>oprávnění mohou civilní geometři

plnit funkci rozhodčího, poskytovat rady a podílet se
na odborném vyučování. Tyto uvedené zákazy a ome-
zení platí rovněž pro jejich zaměstnance a osoby,
jednající v jejich zájmu.
Inserce je zakázána.
Členové stavu obdrží za práce, vyplývající z jejich

oprávnění, honorář; krom honoráře nesmějí přijímati
žádné další odměny, ani nepřímé prostřednictvím
třetí osoby a z jakéhokoliv titulu. Honorářepředsta-
vují řádnou odměnu za vykonanou práci. Jejich výše
je volně sjednána se stranami na podkladě sazební-
ku, potvrzených ministry národní výchovy, financí, ze-
mědělství, rekonstrukce a urbanismu.

Organwace povolání civilního geometra.

V še o b e c n é s m ě r nic e.

Zřizuje se :Řád civilních geometru, který sdružuje
osoby oprávněné vykonávati povolání civilního geo-
metra podle podmínek určených tímto zákonem. Řád
je spravován krajskými radami a vyšší radou, vyba-
venými personálem.
Veřejná správa je u vyšší rady a u krajských rad

představována vládním komisařem. Vládňí komisař
je jmenov.án .ministerstvem národní výchovy po vy-
jádření ministra spravedlnosti, financí, zemědělství,
obnQvy a urbanismu. Dostává instrukce od zúčastně-
ných ministerstev v rozsahu jejich kompetence. MUže
na vlastní zodpovědnost přenést svou pravomoc zcela
nebo částečně na zástupce, zejména na inspektory
technického vyučování, na generální inspektory ze-
mědělství nebo na inspektory katastru.
Vládní komisař je přítomen schuzím vyšší rady

Řádu a muže se též zúčastnit' schuzí krajské rady.
Má právo přednést krajským radám vše, co se týká
jednání osob i společností podléhajících dozoru Řádu.
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Může též uvědomiti vyšší radu o rozhodnutích kraj-
ských rad. Potvrzuje pravidla a nařízení, vydaná ra-
dami Rádu. Vládní komisař se zúčastňuje volby a or-
ganisace rad podle tohoto zákona.

Krajské (obvodní) rady.

V každém obvodě je vytvořena místní rada Rádu
civilních geometrů. Tato rada se skládá ze členů Rádu,
zapsaných v seznamu a zvolených ostatními členy
na valné schůzi. Obvody a počet členů rady bude
stanoven společným výnosem ministrů národní výcho-
vy, financí, zemědělství, obnovy a urbanismu. Podle
počtu civilních geometrů v obvodě je tento počet sta-
noven na 3--6. Obvodní rada se obnovuje jednou tře-
tinou po dvou letech. Odstupující členové jsou nově
zvolitelní. Chybějící členové musí být nahražení do
3 měsíců. Předseda obvodní rady je zvolen na 2 roky
z řad členů rady.

Se souhlasem vládního komisaře může předseda
v případě zaneprázdnění pověřiti jiného člena rady
zcela nebo částečně vykonáváním této funkce.

Obvodní rada se schází na vyzvání předsedy nejmé-
ně dvakrát za rok. Rada se usnáší prostou většinou
hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhodne
hlas předsedy. Člen rady, který se dvakrát po sobě
bez vážného důvodu nedostaví do schůze, je zbaven
funkce.

Obvodní rada Rádu dohlíží ve svém obvodě na vý-
kon povolání civilně geometrovského. Zkoumá problé-
my s tím souvisící a může o nich uvědomovat vyšší
radu Rádu. Provádí všechny posudky, studie atd.;
o které je požádána vyšší radou a předkládá jí všechny
užitečné-návrhy. Zajišťuje obranu materielních zájmů
Rádu ve svém obvodě a spravuje jeho majetek.

Stará se o placení příspěvků k úhradě výdajů spo-
jených s udržováním těchto institucí.

Zastupuje skupinu civilních geometrů obvodu ve
všech případech civilního života, avšak nemůže sjed-
návati bez souhlasu vyšší rady Rádu soukromoprávní
závazky. Rozhoduje do 3 měsíců od podání o žádostech
o zapsání do seznamu oprávněnců Řádu. Vede v pa-
trnosti kandidáty a kontroluje je.

Musí předcházeti veškerým sporům a rozmíškám, vy-
plývajícím z povolání, mezi členy a usmiřovati je. Je
pověřena zkoumáním a posuzováním odborných závad
v pracech civilních geometrů. Předseda zajišťuje pro-
vádění rozhodnutí obvodní rady a řádný chod věcí
Rádu ve svém obvodu.

Vyšší rada~
Vyšší rada Rádu civilních geometrů je složena

z předsedů obvodních rad a z dalších čtyř civilních
geometrů, zvolených členy obvodních rad. Předseda
je volen pro dva roky ze středu vyšší rady.

Vyšší rada se schází nejméně jednou za půl roku na
výzvu předsedy, na žádost většiny členů nebo vládní-
ho komisaře. Vyšší rada zastupuje Rád před státní
správou. Stanoví si pravidla a zajišťuje dodržování
zákonů a nařízení, kterými se spravuje. Dohlíží na
stavovskou disciplinu a odborné zdokonalování. Roz-
hoduje o žádostech o zapsání do seznamu členů Rádu,
které mu po rozhodnutí obvodní rady postupuje vlád-
ní komisař nebo žadatel. Stanoví se souhlasem vlád-

ního komisaře výši příspěvků pro členy Rádu jakož
i pro obvodní rady k úhradě vydání spojených s ad-
ministrativou. Předseda zajišťuje provádění rozhod-
nutí vyšší rady a správný chod Rádu.

Z á p i s d o s e z n a m u Rád u.

V každém obvodě založí obvodní rada seznam ci-
vilních ge8metrů. Tento seznam je veřejnosti k dispo-
sici v sídle obvodní rady, na okresních a obecních
úřadech, u soudů, u notářů a právních zástupců. Jed-
nou do roka je uveřejněn v úředním věstníku. Úplný
seznam může však být uveřejněn jen jednou za pět
let; každoročně se uveřejňují změny, jež během roku
nastaly.

O zápis do seznamu žádá civilní geometr obvodní
radu, v jejímž obvodě se hodlá usídlit. Žádost musí
být provázena doklady. Rozhodnutí obvodní rady se
postoupí do dvou měsíců od podání vyšší radě, která
rozhodne do třech měsíců. Proti rozhodnutí vyšší rady
je možno se odvolat k vládě. Po přijetí skládá civilní
geometr slib před obvodní radou, že bude vykonávat
svůj úřad svědomitě a poctivě.

Zápis v obvodním seznamu Rádu opravňuje k vy-
konávání funkce na celém území obvodu. V případě,
že zapsaný civilní geometr chce vykonávat některé
práce v jiném obvodu, musí o tom uvědomit přísluš-
nou obvodní radu; práce podléhají pak dozoru místní
obvodní rady.

Káz eň.

Každé opominutí povinností v povolání má za ná-
sledek disciplinární sankce. Šetření provádí obvodní
rada z popudu vládního komisaře nebo vlastního úřa-
du či na stížnost zúčastněných. Proti rozhodnutí ob-
vodní rady je možno se odvolat k vyšší radě.

Obviněný civilní geometr má právo nahlédnouti do
spisů obžaloby 14 dnů před zasedáním. Je pozván
k výslechu; meže být doprovázen advokátem nebo
civilním geometrem, členem Řádu. Stejná práva má
před vyšší radou.

Disciplinární tresty jsou:
a) výstraha,
b) důtka,
c) odnětí oprávnění nejdéle na rok,
d) vyškrtnutí ze seznamu se zákazem vykonávati

úřad.
Potrestání člena rady má za následek ztrátu této

funkce.
Veškeré činy, smlouvy a ujednání, které by směřo-

valy ať přímo či nepřímo k částečnému nebo úplnému
výkonu povolání civilních geometrů, kteří byli vy-
škrtnuti ze seznamu dočasně nebo trvale, jsou ne-
platné.

Přechodná ustanovení.
Do pěti let po vyjití tohoto zákona mohou býti za-

psáni do seznamu civilních geometrů ti geometři, kteří
dovršili 35 rok svého věku a nemají nárok na diplom
civilního geometra a nejsou od této povinnosti osvo-
bozeni ministrem národní výchovy, jestliže vyhovují
těmto podmínkám:

a) těší se vážnosti uznané radou Řádu,
b) prokáží 10 let odborné prakse a jsou uznáni způ-

sobilí po vyšetření provedeném radou Řádu.

1946/180



Zeměměřieký Obzor SIA
ročník 7/34 (1946) č. 11-12

V deseti letech' prakse musí být obsaženo nejméně
5 let odborné činnosti nabyté buď v samostatné praxi
geometra, nebo v postavení hlavního zaměstnance,
nebo vedoucího pracovní skupiny u některého civilního
geometra. Uchazeči mohou podati jen jednou během
pěti let tuto žádost obvodové radě, mohou se však
odvolat k vyšší radě.

Geometrum, starším 30 let bez diplomu, provozují-
cím praksi v den vyjití tohoto ustanovení muže být
radou Řádu uděleno právo vykonávat tuto činnost
během přechodné doby pěti let. Toto povolení neob-
sahuje zápis do seznamu a končí, jakmile jeho držitel
dosáhl 35 let.

Cinní geometři, kteří by nebyli zapsáni pro některý
výše uvedený duvod do seznamu, musí do roka skončit
svou činnost. Tento termín se počítá ode dne zamít-

'\

nutí žádosti; nebyla-li žádost podána, pak ode dne
vyjití tohoto zákona.

Pro provedení tohoto zákona budou první' členové
obvodní rady jmenováni výnosem ministra národní
výchovy na návrh vládního komisaře. Clenové obvod-
ní rady, takto jmenovaní, budou zapsáni do seznamu
civilních geometru. •
. V každém obvodě mají býti jmenovaní členové ob-
vodní rady po 6 měsících od uveřejnění seznamu na-
hraženi volenými a to nejdéle do 1 roku od vyhlášení
zákona.

Výslovně se konstatuje neplatnost zákona z 16. červ-
na 1944, zřizující Korporativní řád civilních geometru.

Tento zákon, projednaný a přijatý zákonodárnou
sněmovnou bude prováděn jako státní francouzský
zákon.

Po znovuotevření českých vysokých škol v květnu 1945 a po zahájení studia na nich, upoutaly pozornost
některých vysokoškolských učitelů motivy, které veály studenty k vysokoškolskému studiu. Tyto motivya jejich zkoumání mají značnou důležitost a přinášejí cenné poznatky, vysvětlující důvody studia na jednotli-
vých oborech vysokých škol. Pro zeměměřické inženýrství provedl takové zkoumání ve studijním rOce 1945/
1946 Ing. Dr. Bohumil P o u r, který byl profesorským sborem Vysoké školy speciálních nauk pověřen před-
nášeti »Ovod do studia inženýrství«. Domníváme se, že pro širší zeměměřickou veřejnost mohou být některá
data, získaná z· jeho statistického šetření důvodů, které vedly posluchače zeměměřického inženýrství k stu-
diu tohoto oboru, zajímavá a proto je uveřejňujeme.

Setření bylo provedeno u 117 posluchaču, zapsaných'
ve studijním roce 1945/46.do přednášek z úvodu do
studia inženýrství, na oddělení zeměměřického inže-
nýrství v Praze, dotazníkem, v němž posluchači od-
povídali na tyto otázky:

1. Proč jste se rozhodl pro studium zeměměřického
inženýrství?

2. Byl jste dříve zaměstnán při měřických pracech?
3. Chtěl byste po studiu být úředníkem nebo civil-

ním geometrem, t. j. -samostatně činným inženýrem?
4. Je vhodná reálka či reálné gymnasium pro stu-

dium inženýrství?
Na otázku čís. 1 a čís. 2 odpovědělo 115 posluchačů,

na otázku čís. 3 64 a na otázku čís. 4 20 posluchaču.
Podle věkového rozložení bylo ze 117 šetřených

případů:
191etých 4, 24letých 8,
20 letých 12, 25 letých 11,
21letých 8, 26 letých 13,
22letých 16, 27 letých 12,
23 letých . 14, 28-35letých 19.
Z toho bylo 42 absolventů reálek, 49 absolventu

reálných gymnasií, 3 absolventi klasických gymnasií,
4 absolventi jiných škol; 19 posluchaěů typ svého
středoškolského studia neuvedlo.

Při posuzování zda pro studium inženýrství je vhod-
nější reálka nebo reálné gymnasium, odpovědělo 20
posluchaču ruzného věku (5 absolventů reálek, 12 ab-
solventu reálného gymnasia a 3 absolventi klasického
gymnasia). Z nich 3 (absolventi reálného gymnasia)
se vyslovili pro reálku a 17 pro reálné gymnasium.
Kdežto na reálce zaměřené pro studium na technice, se

klade větší důraz na matematiku, deskriptivní geo-
metrii a pak na krátkost studia, výhodou reálného
gymnasia je všeobecnost a povšechnost studia. Jako
klady reálného gymnasia vyzdvihují posluchači dule-
žitost logického myšlení, uvažování, techniku slovního
vyjadřování a zpřesnění pojmu. Význam studia so-
ciologie pro povolání inženýra a pro jeho postavení ve
společnosti je zdurazňován většinou posluchačů ..

Výsledky šetření o otázkách 1, 2 a 3 jsou shrnuty
do dvou tabulek. na následující stránce. K číselným
zjištěním připojuji několik poznámek:

Z pořadí důvodů, rozhodujících o volbě studia, po-
dle věkového rozložení, je patrno, že mladší ročníky
(19-23Ietí) přistupují ke studiu zeměměřictví po-
nejvíce ze záliby v matematice, geometrii, kartografii.
kdežto starší ročníky (24-27) ze seznání zeměmě-
řické práce v praxi. Zdá se, že poměr těchto duvodů
mezi mladšími a staršími ročníky je přibližně stejný.
Ale přihlížíme-li současně k první a druhé otázce a
srovnáváme-li důvody předcházející praxe s celkovým
počtem posluchačů před studiem zaměstnaných na
měřických pracech, vidíme, že vliv zaměstnání na vol-
bu studia' je silnější, než vliv druhého důvodu a mů-
žeme se právem domnívat, že silnější, než vliv, který
posluchači předcházejícímu zaměstnání skutečně při-
znali. Mnozí posluchači nemohou přesně říci, který

.důvod byl nejpodstatnější pro volbu studia a tak
k duvodům praxe přistupuje jéště 9 případu, u nichž
je uznáván velký vliv praxe na volbu studia. Z toho je
patrno, že téměř polovina všech posluchačů, u nichž
bylo toto šetření prováděno, se dala zapsat na země-
měřictví, poněvadž se s prací v tomto oboru sezná-
mila, hlavně v době váky za okupace.
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Tabulka I.
Dfivody volby studia zeměměřického inženýrství.

i -
Či.lo I--;-i~

Věk posluchačů (v letech)'

bHné D.h-ody rozhodnuti I I ,

I I --I

--, ---1---- lJ; ,

I I Ii 19 I 20 I 21 22 23 24 25 26 27 ! 28-35
i I 'I

1. Předcházející praxe 1
,

1 I 1 . 5 3 I 6 I 7 I 7 I
:

"

6 5 42
2. Záliba v exaktních

I
,

I
-

a zeměměříckých vědách - 6 2 6 6 1 1 3 2 5 32
3. Cizí popud 2 1 I 3 3 3 - 2 I 1 1 I 1 17
4. Láska k přírodě 1 - I 1 i - 2 - - , 1 _.

I
- 5I

5. Stejný poměr tělesné I
, II

a duševní práce - 1 - I - - - i - - 1 2
I

I -
I6. Krátkost studia I 2 i- I - - - - , - - 1 3 6

7. Otec zeměměřič - -

I

1 1 - - 1 1 1 i 2 7
8. Zdravotní důvod - - - 1 - - - - - i - 1
9. Nedostatek země-

I
měříckých inženýrů - - - - - 1 - - - 2 3

I I
!

I I I I I I I ISoučet 4 I 11 8 16 14 8 !l 13 11 19 !ln, I I I,
I I

I Před studiem 7aměstnáno
I

1 I 4 I 4 I 10 I 6 I 6 I 9 I 9 I 7 I 9 I 65I
V zeměměHcké praxi II I

Samo~tatnost
a podníkavost

- Nezájem
5. na »úřadování«

Ta bul k a II.
Volba povolání úřednického či svobodného (civilní geometrovství).

I I Věk posluchačů (v letech) ,

I Roz:r:dné I 19 I 20 I 21 I 22 I 23 I 24 I 25/. 26 I 27 128-35 lJ

lzamě,tnance I - - I - - I - I - I - I - I - I -
I ' I! samostatné --=- _3__ 4 7_ --5-'I--=- __4_1 __ 2_ ~ __ 3_1~
'II zamě,tnance 1 1 - 1 2 i 1 I 2 I 3 - 3! 14

samo'tatné - - - - - I - i - I ~ - - -

IZamě8lnance - ,-3-~I-=- --l-i~i -=-\ ---~-=-:-=--5-
I I I i I I' _ i
II •• mo'tatné 1 -=- --=-11-=--1-=--lli-1-,--=--I--=-I~ --=-1_2

_

I zamě,tnance 1 1 2 2 I 1 - I 1 - - I - I 8

I
,amo'tatné ~ -=-- --=----=- --=- -=- --=- -=--I--=-!~--=-
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Z lásky k přírodě a z touhy být na zdravém vzdu-
chu se sice přihlásilo jen 5 posluchačů, ale mimo to
13 jich uvádí, že láska k přírodě je jedním z nejsil-
nějších důvodů, pro něž si vybrali tento studijní obor..
Rovněž se projevuje silný vliv cizího popudu ke

studiu, tedy informací a rad zeměměřických inženýrů.

Ke skutečně přiznaným 17 případům by se mohlo
ještě přičísti 7 případů, u nichž se o dominantě tohoto
popudu pochybuje.
V otázce volby povolání úřednického nebo samo-

statného posluchači inklinují spíše k činnosti civilního
geometra z důvodů samostatnosti, volnosti, možnosti
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většího zisku a lepší příležitosti k obchodnímu podni-
kání. Uvědomíme-li si, že z posluchaču, kteří chtějí
být úředníky, 46% se jimi chce stát jedině z důvodů
nedostatku finančních prostředků, vidíme, že tato
okolnost je nejsilnější zábranou ještě většího sklonu
posluchačů k soukromému podnikání civilního geo- .
metra. To dává podnět k pozorování tohoto zjevu,
jenž ve svých důsledcích je problémem sociálním a
hospodářským. .
Konečně je nutno se zmínit o projevech posluchačů,

které nebyly číselně zachyceny a jsou pozoruhodné.
Značná část jich pojednává o nedostatcích střední
školy. Vytýkají též střední škole, že neinformuje
o studiu na vysokých školách. Stává se, že posluchač,
který se chce .zapsati na technice, nedovede se roz-
hodnouti má-li na př. studovati architekturu, stavitel-
ství nebo zeměměřictví. Tento nedostatek informací
má pak za následek, že posluchač po prvním semestru,
srovnávaje svou zálibu s předmětem studia, přestu-
puje na jiný, lépe mu vyhovující obor technický.
V dotaznících projevuje se také ve značné míře sna-

ha pozdvihnouti stav inženýrský ve společnosti. Jeden
z posluchačů, pojednávaje o aktivitě inženýra na poli
technickém i společenském, píše: »A tato společenská
aktivita je důležitá právě proto, aby se konečně došlo
k revisi starého stavu a starých názorů, které staví
inženýra, ačkoliv je to vlastní orgán výrobní jak
v hospodářství státním tak i v pOdnikání soukromém,
na druhé m'sto za absolventy fakult universitních.
Velmi důležité by bylo právě nyní, v této době, kdy
se mění struktura h0Spodářská a společenská, pouká-
zati novým studentům na jedinečnou možnost zlepšiti
svoje postavení v národní společnosti. A methoda?

Zvýšení všeobecného vzdělání, spolkový život a spo-
lečenský styk.«
Závěrem tohoto svého rozboru statistického šetře-

ní, provedeného Ing. Dr. B. Pourem mezi poslucha~i
1. a II. ročníku zeměměřičského inženýrství v Praze,
považujeme za vhodné říci několik slov o praktickém
významu těchto rozborů. Počátkem prosince roku 1946
prošla denními listy statistika o zájmu posluchačů
vysokých škol o jednotlivé obory vysokoškolského
studia. Z uvedených dat je zřejmo, že o studium inže-
nýrství, s výjimkou studia na Vysoké škole obchodní,
je značně menší zájem než o studium universitní. V ně-
kterých oborech je nezájem více než pozoruhodný.
Platí to zejména o oboru zeměměřického. inženýrství,
které podle statistiky v denních listech má největší
vyhlídky a při tom nejmenší počet zapsaných poslu-
chačů. Podle uvedené statistiky potřebujeme v roce
1946 - 613, v roce 1947 - 581 a v příštích letech
206 zeměměřických inženýrů; naproti tomu ~zapsa-
ných je prý pouze 16 a se staršími 60 posluchačů.
Nevíme o jaká šetření se tato data opírají; naopak
víme, pokud jde o počet posluchačů zapsaných ve stu-
dijním roce 1946/47 na všech našich vysokých ško-
lách technických, že uvedená data jsou chybná. Přece
je však jisté, že není zájem o studium zeměměřického
inženýrství a potřeba zeměměřických inženýrů v příš-
tích letech že hude značná. Je v zájmu našeho hospo-
dářského a veřejného života, aby příčiny tohoto zjevu
byly pečlivě studovány a soustavně odstraňovány.
Domníváme se, že rozbor dotazníků, jenž byl předložen
posluchačům zeměměřického inženýrství v Praze,
může svým podílem přispět k studiu celého problému.

ZEJ1IĚl1IĚŘIUKÁ PRAXE

V obcích H a S byla regulována řeka Morava} jejímž starým tokem (středem) probíhá ze'Ynskáhranice
mezi zemí Moravskoslezskou a Slovenskem. Při provái.ění měřických prací pro výkup pozemků bylo nutno
znázorniti též skutečný stav regulací odstavených ram:m starého řečiště a vyskytla se nutnost řešiti otázku
vlastnictví k opuštěnému řečišti*) řeky Moravy} které povstalo tím} že řeka již dříve před .prováděnou regu-
lací změnila samovolně své dosavadní koryto.

Katastrální území označeQé písmenem H leží v zemi
Moravskoslezské, katastrální území S na Slovensku,
a protože v těchto zemích platí pro opuštěná řečiště
různé zákony, bylo nutno řešiti otázku vlastnictví
opuštěného řečiště pro každou zemi odděleně.
Pokud se týče odstavených ramen řeky Moravy, t.

j. ramen odříznutých regulací, náleží tyto na moravské
straně tedy v katastrálním území H tomu, kdo nesl
náklad na regulační podnik, t. j. v tomto případě
zemi Moravskoslezské (viz § 48 čes. vodního zákona).
Na Slovenské straně je otázka vlastnictví odstave-

ných ramen čili otázka komu patří regulací nabytá
půda spornou, ačkoliv i zde by tato půda měla obdob-

*) Viz článek Ing. Josefa Letfuse, Technický obzor'
roku 1945. čís. 13.

ně jako na Moravě připadnouti tomu, kdo nesl náklad
na regulační podnik jak vysvítá z následujícího: o na-
bývání pozemků získaných' regulací pojednává Dr.
Pantůček ve Správním obzoru 1915, str. 338-344.
Dr. Pantůček dochází tu ve shodě s judikátem správ-
ního soudu Budw. A 7798 (1910) k závěru, že norma
§ 48 českého vodního zákona spadá v obor práva
veřejného, a že tudíž subjektívní práva odvozená z to-
hoto předpisu jsou právy veřejnými, podléhajícími
výlučně kompetenci vodoprávních úřadů.
Jak bylo dříve řečeno, prorvala si řeka Morava ještě

před prováděnou regulací· nové koryto, čímž vzniklo
opuštěné řečiště, jak jest zřejmé z připojeného obrazu.
Po určitém čase bylo opuštěné řečiště částečně za-

nešeno (vyznačeno čárkovaně) a na tomto nánosu
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•
vzrostla tráva a stromy, které káceli majitelé soused-
ních pozemků. Tito sousední majitelé činili si také
při komisionelním odevzdání hranic nárok I1a tuto
část opuštěného řečiště s odůvodněním, že část jeho
užívali po dobu delší než 40 let.

Při řešení vlastnické otázky opuštěného řečiště bylo
pro moravskou stranu použito§§ 409 a 410 obecného
občanského zákona s příslušnými komentáři. V § 409
se praví: Opustila-li voda své řečiště, mají především
držitelé pozemků, kteří novým tokem vody škodu
berou právo, aby se jim z opuštěného řečiště neb
z jeho ceny dala náhrada. Poněvadž v našem případě
prorvala si řeka Morava nové koryto výlučně po úze-
mí slovenském, nemohli si majitelé sousedících po-
zemků na moravské straně v k. Ú. H činiti z tohoto

titulu nároku na náhradu škody, a protože v tomto
úseku je řeka Morava řekou splavnou, připadlo opuště-
né řečiště v zemi Moravskoslezskě státu ipso jure,
vyjma naplavenou část, kterou majitelé sousedních
pozemků přes 40 roků prokazatelně drželi. a užívali
a která jimi byla vydržena.
Následující § 410 o. o. z. sice pravi, že kromě pří-

padu takového odškodnění, t. j. odškodnění o jakém
mluví § 409, patří opuštěné řečiště držitelům břehu,
ale tak jest tomu rozuměti pouze u nesplavných řek.
Jinak bylo třeba posuzovati otázku vlastnictví opuš-

těného řečiště na Slovensku v k. Ú. S. Zde totiž náleží
řečiště až do poloviny toku majitelům sousedních po-
zemků. § 409 o. o. z., platný v zemích historických,
byl pro Slovensko nahrazen ustanovením § 9 zák. člán-
ku XXIII/1885, kde se mimo jiné praví: »Břeh a ko-
ryto (řečiště) říčné vody jsou však nedělitelnými sou-
částkami pobřežního pozemkú. Kdo nabude jakýkoliv
malý pobřežní pozemek, nabývá k němu také přísluš-
nou část řečiště« a dále: »Jak voda opustí řečiště
zvolna a vznikne tak opuštěné řečiště (alveus dele-
rictus) nabývá k němu vlastnictví vlastník břehu po-
dle §§ 4 a 5 zák. článku XXID/1885.«
Z uvedeného jest patrno, že na Slovensku koryto

řek ať je řeka splavná či nikoliv jest vždy v soukro-
mém vlastnictví, avšak toto vlastnické právo na ře-
čiště stane se úplným právem jen vyschnutím řečiště.
Shora uvedené stanovisko zaujal k vlastnické otázce

opuštěného řečiště příslušný zemský úřad, jako správ-
ce veřejného vodního statku a finanční prokuratura
- pokud se týkalo země Moravskoslezské - jej na-
lezla po právní stránce úplně správným.

~ová pomůcka
k planlmetrování nitkovj'm plalllmetrem Alderovtm.

I nejjednodušší a v běžné měřú:ké praxi každodenně užívané pomůcky mohou být stále zdokonalovány.
Zde je příklad vtipného zdokonalení nitkového planimetru.

Letos na jaře začala firma Srb a Štys v Praze s vý-
robou specielního měřítka podle mého návrhu, jež
umožňuje planimetrování běžným nitkovým plani-
metrem, přímo s ohledem na srážku papíru mapového
listu. Vzhledem k obecnému použití nitkového planí-
metru v zeměměřické praxi uvádím zde princip a
popis této nové, jednoduché pomůcky.
Jak známo, spočívá myšlenka nitkového pIanimetru

v tom, že rovnoběžnými přímkami (nitěmi) o určité
ekvidistanci rozdělujeme planímetrovanou plochu na
pruhy o stejné šířce a volíme-li tuto šířku dostatečně
malou, můžeme vzniklé obrazce považovati za pro-
táhlé lichoběžníky, nebo trojúhelníky, i když je daná
plocha omezena jakoukoliv křivou čarou. Označíme"li
vzdálenost nití planimetru, tedy výšku jednotlivých
obrazců v, je plocha každého z nich p = v. o, kde c
značí měřenou střední příčku. Součet jednotlivých
obrazců dává pak plochu P celé planimetrované
plochy: P = V c, + v O2 + VOR' •• V Cn

p=v.20

Při konstantní vzdálenosti nití je tedy výsledná
plocha přímo úměrná součtu středních příček jednotli-
vých obrazců. Podle rozevření součtového kružítka,
jímž měření těchto příček provád~me, odečítáme pak
normálně velikost plochy přímo na měřítku, zhotove-
ném zpravidla na rámci planimetru.
Plánimetrujeme-li však na mapě, na př. na listu

mapy katastrální, jež je deformována srážkou papíru,
je zapotřebí takto vzniklé výsledky opravovati o per-
centuelní kvotu, příslušnou této srážce, zjištěné z mě-
ření sekčních čar. Doposud postupuje se v měřické a
katastrální praxi tím způsobem, že po stanovení sráž-
ky mapového listu je každá planimetrovaná část mapy
(parcela) zapsána do výpočetního protokolu tak, jak
je zplanimetrována a ke každé takto vzniklé výměře je
jednotlivě vypočítávána a připisována oprava podle
procent plošné srážky mapy.
Použitím nového měřítka odpadá tento postup,

který jednak práci zdržuje, jednak může býti i pra-
menem početních chYlb. Nyní stačí stanoviti pouze
plošnou srážku mapy a po normálním měření součto-
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vým kružítkem odečteme na měřítku přímo plochu,
opravenou jíž o odpovídající srážku.
Príncíp konstrukce vychází z výše uvedené rovníce.

Označíme-lí nyní plochu planimetrovanou bez ohledu
na srážku mapy jako pp/ a plochu opravenou o srážku
plošnou P", platí vztahy:

pp/= v. 2: c

pp/.s% = v. 2: c. s%

Po = pp/-pp/o s% = v (2:c-2:c. s%)

Jelikož v je konstantní, víd!me, že stačí zmenšíti sou-
čet středních příček 2: c o hodnotu 2: c . s%, abychom
dostali lineární měřítko pro hledanou plochu Po, Na
tomto základě sestrojeno je naše měřítko tak, že ob-
sahuje osnovu stupnic pro s% = 0% až 5% v inter-
valu po 0,1%' Zde předesílám, že další serie měřítek
může být zdokonalena ještě v tom směru, že bude pa-
matováno i na případy r o z taž e n í papíru, t. j. na
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srážku negativní, kde by bylo měřítko vybaveno stup-
nicemiod hodnotys% =-1% aždos% =+4%,což
je jistě rozsah pro běžnou praxi plně postačující.
Celková úprava měřítka je patrna z připojeného

vyobrazeni. Jeho praktické použití pozůstává v tom,
že pohyblivého ukazatele nastavíme na stupnici odpo-
vídající zjištěné plošné srážce mapy a na této stupnici
pak odečítáme normálním zpúsobem, při čemž upra-
víme nejprve podle krajních bodů této stupnice ma-
ximální rozevřeni součtového kružítka. Aby neutrpěla
přehlednost a čitelnost stupnic poddělováním dílců,
odpovídajících celým arům na menší díly, je provede-
no poddělení po 20 m2 pod nulou stupnice, podobně,
jako u příčných měřítek.
Ke konci ještě poznamenávám, že měřítko je zho-

toveno na kovové desce, podlepené 'kartonem v roz-
měrech 110 X 185 mm a bude dodáváno v provedení
pro všechna běžná měřítka katastrálních map.

laká zdánlivě podivná souvislost: kartografie a filatelie. A přece existuje a zeměměřiči, kteří se ve vol-
ných chvílích věnují sbírání a pořád.ání poštovních známek, si se zájmem přečtou kdy, kde, jak a proč po-
skytly mapy motiv známkám.

Není snad oboru lidského vědění, který by nebyl
zastoupen na poštovních známkách a kdo třebas
:r.: pouhé zvědavosti navštíví jen jednu filatelistickou
výstavu (ovšem výstavu, kterou pořádají skuteční
milovníci poštovních známek), se podiví, kolik růz-
ných námětů se může na poštovních známkách vy-
skytnouti. Tak se pamatuji na jednu výstavu, pořá-

danou před lety v Technologickém museu (Ústav pro
zvelebování živností Obchodní a živnostenské komory)
v Praze, kde byl znamenitě znázorněn celý svět zví-
řat; z jiné výstavy (v Národním domě na Král. Vino-
hradech) mi zas utkvěla v mysli sbírka známek, na

. nichž byly zobrazeny různé stavby architektonické
atd. Na žádné výstavě jsem však neviděl zastoupenu
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kartografii jako uzavřený celek. Co je toho příčinou,
nevím, - snad přílišná odlehlost námětu, snad ome-,
zený rozsah sběru; patrně obojí, neboť Max Eckert
odkazuje mapy na poštovních známkách mezi mapo-,
vé kuriosity a uvádí, že ho Hans Rudolfi z Lipska
upozornil na 11 takových případů. Jsou to známky:
K a nad a, Vánoce 1898 (mapa světa v projekci
Mercatorově s červeně označeným územím Britské
říše a charakteristickým nápisem: »We hold a vaster
Empire than has been.«), Ha w a i, 1894 (Tichý
oceán a Amerika v projekci Mercatorově), Nic a r a-
g u a, 1896 (mapa republiky Nicaragua), republika
S. D o min g o, 1900, Nový Již n í Wa I e s, 1888/89
(zobrazena celá Australie), Pan a m a, , 1887/88,
1892 (známka pro světovou dopravu - úžina pa-
nam~ká), Ven e z u e 1a, 1896, U S A, 1904 (výstav~
v St. Louis, Lib e r i a, 1894 (na globu), N o v y
Foundland (mapa tohoto státu), Argentina
(vydání k prvnímu panamerickému kongresu). To je
,ovšem zjištění z r. 1921-25 a bylo jistě již tenkrát
neúplné vzhledem k tomu, že Michelův katalog z roku
1941--43 uvádí 67 států, které vydaly známky tohoto
druhu.
Dříve než pojednáme o vlastním thematě, zmiňme

se, co ve filatelii znamenají slova kuriosum a rarita.
Staré latinské slovo curiosus nám dohromady nic ne-
poví, neboť znamená: pečlivý, dbalý, bádavý, zvídavý,
ale také vyzvědačný, všetečný; v terminologii filatelis-
tické to však znamená zvláštnost, odlišující se od běž-
ného, a vymykající se všem pravidlům. Slovem rarita
se označuje vzácnost, řídký výskyt známek obvyklého
provedení. Různá mapová kuriosa jsou známa již
dávno. Tak na př. v 18. stol. vydal Homann svou
mapu: země Slaraffů, kde jsou znázorněny na jakési
ideální mapě všechny choutky, hříčky, a nepravosti
lidské; před tím byla vydána mapa, na níž jsou za-
kreslena jednotlivá období lásky jako města a řeky;
jiné takové kuriosum je mapa čech z r. 1668, kde
jednotlivé kraje tvoří lupeny růže stolisté atd. Mapo-
vých námětů a map se užívalo i k účelům propagač-
ním; tak na př. v první světové válce byly vydávány
známky s vyobrazením, jak si Evropu představuje
»malý Mořicek« a jak ji uspořádá podle svých cho-
robně pyšných představ německý voják. Pěkné po-
jednání o těchto mapových kuriosech napsal Dr. Ivan
Hon I v »Ročence čsl. knihtiskařů« pod názvem:
Kartografické kuriosum.

Pro mapu, zobrazenou na známkách, bylo by na
místě označení rarita - vzácnost spíše, než označení
kuriosum. Mapa zobrazená na známce nemá budit
zdání něčeho neskutečného, hÝt:>ržchce být skutečnou
mapou, ovšem velmi zmenšenou, případně i zjedno-
dušenou pokud jde o členitost hranic, ale pravdivou,
nic nepředstírající.
Pod pojem kartografických kurios patřily by však

různé mapy zemí, států, kde je obrázky znázorněno,
co je v tom, onom kraji pamětihodného, dále mapy
geologické atd.' Domnívám se, že je správné nemlu-
viti o mapových známkách jako o kartografických
kuriosech - nýbrž jako o kartografických raritách.
Zabýval jsem se tímto »problémem« před léty - a již
tenkrát jsem zjistil, že doprava a výroba (ať již prů-
myslová či zemědělská) zejména však kartografie za-

ujímají ve filatelii takové místo, že by bylo třeba hod-
ně času a peněz, aby alespoň sbírka »kartografie' byla
přivedena k jakés takés úplnosti. Podle Michelova ka-
talogu z r. 1941/3 jsem zjistil, že 67 států zobrazilo
svou zemi na poštovních známkách. Byly to:
Angola, Argentina, Australie, Azory, Bolivie, Bor-

neo Severní, Brazilie, Costa Rica, Cypr, Čína, Daho-
mej, republika Dominikana (San Domingo), Egypt,
Equador, Falklandské ostrovy, Ostrovy Fiji, Filipiny,
Foundland Nový, Guyana britská, Guinea francouzská,
Guinea portugalská, Guáťemala, Habeš, Haiti, Hatay,
Sv. Helena, Honduras, Indie, Irak, Irsko, Japonsko,
Kaledonie Nová, Kanada, Kap Verde, Kolumbia, Kro-
kodílí ostrovy, Kuba, Liberie, Makao, Madagaskar,
Madeira, Mandžusko, Mauretanie, Mexiko, Mozambi-
que, Mozambická společnost, Nigerie francouzská,
Nicaragua, Panama, Panama průplavní pásmo, Para-
quay, Peru, Pobřeží slonoviny, Salvador, Senegal,
Sierra Leone, Sudan francouzská, Syrie, Spojené stá-
ty severoamerické, Touwa (Tannu - Tuwa) , Timor,
Togo, Sv. Tomáš a Ostrovy Knížecí, Uruguay, Vene-
zuela, Wales Nový Jižní, Zeland Nový. Zádný z těch-
to 67 států nezůstal při jedné známce, nýbrŽ vydal
obvykle celé serie a různé vzory známek s kartogra-
fickým zobrazením své země.
Do kartografického oheru bylo by vhodné zafqjiti

také známky vydané a vydávané na paměť cestovate-
lů, kteří pomáhali zaplňovati hílá místa na mapách -
a dále ty známky, které oslavují astronomy, karto-
grafy, zeměpIsce a pod.
Tak na př. Nizozemsko oslavilo v jedné serii svých

slavných mužů památku kartografů O rte I i a (1527
až 1598) a Mercatora (1512-1594) a později
řadu mořeplavců; byla vydána známka na paměť K o-
per n í k a; na pamět stého výročí návštěvy Dar-
vinovy na ostrovech Gal a p a g á c h, Francie oslavi-
la celou řadou známek, zejména koloniálních, svého
mořeplavce a objevitele Jacque Car t i e r a (1491 až
1557). My můžeme do této serie pojmout J. A. K 0-

m e n s k é h o, jako kartografa Moravy, M. R. S t e-
fa n i k a jako astronoma (přesto, že nebylo myšleno
oslavovati jej jako astronoma, nýbrž jako politika a
vojáka). V té souvislosti bych rád poukázal na to, že
u nás ještě mnoho zasloužilých mužů vědy a umění
čeká na své známky. Kromě všeobecně známých stačí
uvésti jména: Barrande, Kašpar ze Sternberka, Ing.
Kašpar, Ing. Křižík, Laurin a Klement; prof. Zenger
a j. Je všeobecně známo, že se často takové vydávání
známek děje ne z nutné Potřeby, nýbrž ze stanoviska
ryze výdělečného. Ke cti a chvále naší čsl. poštovní
správy dlužno konstatovat, že ta s podobnými bez-
pracnými příjmy nepočítá a příležitostné známky vy-
dává jen v případech vážných. Pošta nedopravuje
totiž filatelistovi dopis opatřený žádanou známkou,
neboť móda káže mít ve sbírce známky neupotřebené.
To znamená, že pošta obdrží peníze, aniž za ně co
vykoná, tedy nedává protihodnotu dopravou dopisu,
balíčku atd. Ovšem někdy musí pošta nějaký čin, ně-
kterou osobu oslavit nebo některou událost propago-
vat a k tomu je pro ni nejvhodnější známka; vidíme
mezi státy, vydávajícími příležitostné známky, i USA,
kde jistě nešla poštovní správa za peněžitým ziskem,
ač jistě neprodělala. Zejména však neprodělali ti, kdož
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podobné známky nakou-
pili, případně skoupili
hned při jejich vydání.
Ale to je konečně v té-
to úvaze věcí vedlejší.

Probíráme-li se kartografickou filatelií, vidíme, jak
mnohé státy si opravdu daly záležet nejen na vkusné,
ale i věcně správné výpravě takové známky. Že však
dovede chybně pojatá známka důkladně rozhýbat
i diplomatický svět, o tom svědčí tyto tři případy.

Roku 1896 vydala Venezuela (správně: Spojené
státy Venezuelské, spolková republika jihoamerická)
pět známek (5, 10, 25, 50 C, 1 B) na oslavu generála
Francesca Mirandy (1759-1816), narozeného ve špa-
nělské Americe a slouživšího za Republiky ve fran-
couzské armádě. Miranda přistál r. 1806 v přístavu
Carácas a prohlásil Venezuelu za svobodnou republi-
ku. Venezu21ahraničila na východě s anglickou Guaya-
nou, ale hranice byly sporné. Teprve v pozdějších
dobách se hranice ustálila. Na známkách, vydaných
r. 1896 byla zobrazena mapa Venezuely, ale ono spor-
né území bylo zakresleno jako území venezuelské.
Přirozeně, že se tímto skutkem cítila anglická Guaya-
na dotčena a vznikl z toho dlouho trvající spor.

Druhý případ se stal na ostrově Haiti. O tento
ostrov se dělí dvě republiky a to: republika Haiti a
republika San Domingo. Republika S. Domingo vy-
dala r. 1900 celkem 22 známek ve prospěch postavení
pomníku Kolumbovi. Z nich byla na devíti (po l/4, 1,
2, 5, 10, 20, 50 Cal P) znázorněna mapa ostrova.
Hranice mezi republikou Haiti a republikou S. Do-
mingo byly však zakresleny na úkor republiky Haiti.
Vznikl z toho spor, který hrozil skončiti válkou.
Známky byly vzaty z oběhu a na pamět smírného vy-
řešení sporu byly vydány r. 1929 známky pamětní -
s opravenou mapou a s obrazem presidenta Horacia
Vasqueze. (Krátce před tím byly vydány letecké znám-
ky venezuelské opět s mapou ostrova, tentokrát správ-
nou. Tyto letecké známky byly vydány ještě jednou
r. 1930.) - Nešťastné známky nebyly však zničeny,

ale naopak velmi draze
prodávány.

A konečně třetí při-
pad: Falklandské ostro-
vy patřily původně Ar-
gentině. Roku 1833 je obsadila Anglie a roku
1933 vydala na oslavu stého výro6í dvě známky
(3 D, 1L). Na první byla mapa souostroví, na druhé
portrét krále Jiřího. Jelikož ale Argentina se nikdy
svého práva na ostrovy nezřekla, neuznala také plat-
nost těchto známek. Z toho vzniklo dlouhé a několik
let trvající jednání, než se věc urovnala.

Autoři návrhů nebývají obyčejně uváděni -- spiše
tiskárna. Podle materiálu, který máme po ruce, jsou
výjimkou mapové známky Guatemaly, kde je uveden
autor C. Harkwordt a rytec Johez, nebo známky
Reunionu: autor Chauvet a rytec Puyplat. Častěji
jsou uváděny tiskárny. Nejkrásnější mapové známky
jsou výrobkem A m e r i c a n B a n k Not e Com p a-
n y (Bolivia a Nový Funland, provedené hlubotiskem)
a B rad b u r y, W i 1k i n s o n a Co., Ltd., v Lon-
dýně (mědirytem provedená turecká mapová známka
II. Balkánské konference 1931 a řecká známka z roku
1930, provedená hlubotiskem). Pak se vyskytuje
i jméno I n s t i t u t d e G r a v u r e v Pař í ž i (Ha-
beš), Thomas de la Rue; Company Limi-
t e d v Londýně, která tiskla také některé naše nové
peníze (Turecko 1928, knihtisk a mědiryt), Per k i e s,
Ba c o n a Ci e v Londýně (Turecko 1930 hlubotisk),
Lit. Y Typ. D e 1 Com e rci o Car a c a s (Vene-
zuela 1896, pamětni známka gen. Mirandy a známka
z r. 1930, obé kamenotisk).

Měřítko zmenšení je různé. Přirozeně, má-li se na
plochu 31,5 X17 mm vejíti mapa celého světa (Ka-
nada), či na plochu 12 X 11 mm jenom Irsko, nebo
na plochu 20 X 17,5 mm jenom šíje panamská - musí
se podle toho říditi měřítko.

Na některých známkových mapách je udána země-
pisná poloha. Na př. Ecuador 2 cent. (Galapagy z r.
1935na paměť 100. výročí návštěvy Darwinovy) udává
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polohu ostrovů 0° šířky (s poznámkou Ecuador a 90°
z. d.) a jiná, 5 cent. příplatková, znázorňující mateř-
skou zemi (Ecuador) v projekci Mercatorově s poled-
níky a rovnoběžkami po 1 stupni. Také mapové náplně
jsou různé - tak svrchu uvedená známka 2 cent. má
pojmenovány pouze větší ostrovy, 5 cent. příplatková
má bohatou síť řek, uvádí města Quito, Quayaquil
a Loja, jména sousedních států Columbie, Brasilie
a Peru a ovšem i pacifického Oceánu.
Argentinská známka v hodnotě 1 peso zobrazuJe

celou Jižní Ameriku a v ní tmavě vyznačenou plochu
Argentiny, druhá ,obdobná známka z let předchozích
uvádí kromě tmavě vyznačené republiky argentinské
též hranice všech států Jižní Ameriky. Podobnou
bohatou náplň má i známka státu Nicaraguy z r.1896,
kde obraz doplňuje ještě pohoří a jména některých

krajin. Bohatou náplní vyniká též Bolivia (Guatemala
má pouze označení států), Paraguay, USA, Oregon
1836-1936. Zato skoro »němé« jsou na př. známky
z Venezuely, Guatemaly; a úplně němé z Nového
Foundlandu, Habeše, Irska, Kanady, Řecka a Nového
Zélandu.

Z uvedeného je vidět, že i filatelie může vzbudit
zájem nejen filatelisty, ale i zeměpisce, kartografa
a každého, kdo má zájem o lidské dění, snahu a tvorbu.
Doufejme, že České technické museum seznámí nás

ve své nové budově (a možná ještě dříve) se svými
sbírkami z kartografie, výroby a dopravy ve filatelíi
á že prohlídkou exposice mnohý nevěřící Tomáš si
řekne: »To bych byl nečekal!«

Posudku.
Prof. Ing. Dr Josef R y š a v ý: Vyšší 2eode.sie. Kniha

rozměru 18X26 cm, 524 stran a 36 stran tabulkových pří-
loh, se 367 obrazci v textu. Nákladem Matice technické
v Praze.
Tato kniha odbornou veřejností už dlouho očekávaná,

jak o tom svědčí množství předběžných objednávek, ie
právě v tisku a vyjde letos o vánocích anebo v lednu 1947.-
Má tři hlavní oddíly ('f r i a n g u I a c e, Mat e mat i c k á
g e ode s i e, D y n a m i c k á g e ode s i e) a je přímým
pokračováním »Praktické geometrie (Nižší geodesie)« ne-
boť obsahuje také pokračování V y r o v n á v a c í h o p o-
č tu (3. část). Kniha je typograficky pečlivě upravena
a tištěna na dobrém papíru. Je v ní zachycen vývoj a sou-
časný stav geodetické vědy až do poslední dobv. Autorovi
se tu PO prvé podařilo to, co se dosud nepodařilo autorům
jiným, totiž shrnouti tak ob!líihlou látku do jedini'ho svaz-
ku. Spolu s dříve vydanou Nižší 2eodesií - jejíž 2. vy-
dání !l€ rovněž připravuje - bude Vyšší yeode.~ie neien
:>zdobou odborné knihovny každého zeměměřického inže-
nýra, ale i cennou příručkou, a to nejen pro další stud·um,
ale i pro praxi, neboť theoretické výklady, j1Js'1ěa F'rozu-
mitelně podané, jsou všude doprovázeny vhodně volenými
číselnými příklady a přílohová část knihy (36 stran) obsa-
huje téměř všechny potřebné číselné tabulky, které se
v praxi používají.
Podrobnější recensi přinese některé z prvních čísel Z. O.,

roč. 1947. Zatím upozorňujeme na to. že nejen členové
Matice technické a vy!'okoškolští ,otudenti, ale i kolegoové
z praxe, poněvadž mají zapsaný IV. roč. zeměměřického
inženýrství, mohou získat Vyšší S!'eodesii poměrně velmi
levně za cenu 260 Kčs (míS'to 390 Kčs'). a to buď v Matici
technické (nová adresa: Praha 1.. Betlémské nám. Č. 4)
anebo osobně (nikoliv poštou!) v Ústavu geodesie (Praha
I., Husova tř, 5). Klobouček.
A 10 i,s S i m e k: Z děiin měřictví a zeměměřictví. Brno.

Donátův fond. 1946. 93 str. litoln'.
Simkovy dějiny měříctví a zeměměřictví jsou litografo-

vané přednášky z techniky presidenta Ed. Beneše v Brně.
Jejich význam leží v tom, že to jsou. pokud vím. první
české dějiny g-eodBsieod dob nejstarších až· PO dobu sou-
časnou !l'€ zvláštním zřetelem k děJinám české geodesie.
Je tu právě z tohoto posledního hlediska sneseno mnoho
materiálu iak osobního tak věcného. Jak to hývá u vvso-
koškolských přednášek, jsou i tyto přednášky, výběrem
z bohaté látky, který je vždy závisJ:~'na zálibě a vkusu
autorově, zde pak na ohledu na čtenáře, jimž ;e snis na
prvém místě věnován. totiž posluchače zeměměřictví na
brněnské technice. Proto převažují dějiny provedených
měření nad dějinami zeměměřické teorie a postavy Pl'llk-
tíků nad postavami teoretiků. Nové zpracování, zvláště
pro tištěnou knihu, by jistě doplnilo snisek litérárními
poznámkami (na konci Je jen stručnÝ přehled použité li-
teratury bez bibliografických údajů jednotlivých článků).

opravilo malé nesprávnosti a vyplnilo některé mezery.
Celkem lze říci, že autorova práce je záslužná a hodna
toho, aby se stala VÝchodiskem pro obšírnější a důkladné
dějiny geodes'Íe v českém rouše. O rozsahu spisku nás
}loučí vÝčet oddílů: Počátky zeměměřictví. _Určení tvaru
herně. Římští agrimensoři. Starověké míry délkové a ploš-
l'é. Středověk. Novověk (počátky stupňového měření).
Druhé stupňové měření ve Francii. Staré míry evrop-
ských států. Měi'ení stupňové: ve středoevropskýcb stá-
tech, v Anglii, v Indii, v Rusku. v Americe, v Africe. Ra-
kouské stupňové měření. Vznik mezinárodního měřeni
Země. Měření pro účely katastrální a topografické. Jak
se u nás měřívalo. Vznik map zemí. Staré vojenské ma-
pování. Vznik mapy katastrální. Horní měřictví. vývoj
úhloměrných strojů. VÝvoj početních pomůcek.

Q. Vetter.

Česká geodesie 1939-1945. V ročníku XXIV (1946)
kritického měsíčníku »Naše věda«, jejž vydává odbočka
Je:!no'y čes. filo'og'Ů v Brně, otiskl Ing. Dr. J. B,ohm
v trojčísle 5-7 z listopadu hodnotný příspěvek na 6 stra-
nách o tom, jak česká geodesie prožívala válku v okupant-
ském jařmu. Dovídáme se z něho, jaké ztráty utrpěla na
osobách a jak byla hmotně ochuzena za šestileté vlády
bezcitného režimu ale i o tom jaké i přes nepřízeň doby
vykonala pokroky a kterak záměrně plnila svůj starý
program.
Zasvěceným geodetům bylo známo, jak se Němci za

války chystali usměrnit naše pečlivě vybudované geode-
tické základy; vše se mě'o přizpůsobit »nepřekonatelným«
vzorům z říše, tím spíše, že jsme se přece přes noc stali
její součástí, prý pro všechny časy. Nedošlo-li k podstat-
ným zásahům do naší práce, stalo se to z příčin. jež Dr.
BQhm zajímavě osvět:uje. Věříme, že Němcům asi nebylo
příjemné poznání. že »malý stát« nebyl ani tak pozadu,
.iak si byli myslili.
Článek stojí za přečtení; označený svazek »Naší vědy«

St' dostane koupit za 45 Kčs v administraci u Melantricha
v Praze II .• Václavské nám. 36. Je v něm otištěn také
přehled prof. Dr. Č u P r a o tabulkových dílech z oboru
geodes:e vyšlych za války. Stu.
Ing. Dr. S t a n Š pač e k: Názory a úvahy o vědec-

kém řízení. Edice »Úspěch«. Samcovo nakladatelství. Pra-
ha 1946. Stran 160 s čet. vyobr. Cena brož. Kčs, 55,-.
V edici »Úspěch«, knižnici organisace výroby a práce.

vychází za redakce Ing. Dr. Stan Špačka jako prvý sva-
zek soubor autorových prací, pokud se vztahují k všeobP..c-
ným úvahám o vědeckém řízení.
Zeměměřická veřejnost je již obeznámena s obsahem

nové technické -nauky resp. vědy, vědeckým řízením. Na
vysoké škole spec. nauk v Praze totiž byly zavedeny
přednášky o ekonomii technické práce s podporou a PO-
rozuměním prof. Petříka a konal je právě jmenovaný
autor, býv. honor. docent, a to s velkým zájmem. Před-
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nášky byly doplněny exkursemi do ústavů, podniků, úřa-
du, CTK a mn. j. a poskytly účastníkům nedocenitelné
poznatky pro budoucí činnost inženýrskou. A během oku-
pace, kdy byla připravována, skrytě a s rozmyslem, plá-
novaná činnost poválečná, jako jediné východisko z nebla-
hého dědictví okupace, bylo uveřejněno dosti pojednání
o vědeckém řízení, předneseno několik přednášek a uspo-
l'ádány kurS'Y.
Proto jako na zavolanou přichází dnes další z četných

prací autorových, sborník porůznu vydaných pojednání
aneb proslovů. Kniha má několik samostatných částí, po-
jednávajících buď přímo o vědeckém řízení a ieho metho-
dách, aneb osvětlujících jeho význam pro život a lidstvo
vůbec. .
Není možno v rámci recense zastaviti se u každé části

-- a nemělo by to ani význam. Ctenář musí se vhrouž;ti
d(, myšlenek autorových, vžíti se do thematu, neb každá
věta má svou platnost a může ve své aplikaci výborně
posloužiti. Proto jen stručně. V části prvé, nazvané »Proč
název vědecké řízenís< autor odůvodňu:ie zavedený název
»vědecké řízení«. pJóti takto znějícímu označování nové
nauky lépe řečeno vědy vzniklo totiž mnoho zbytečných
a nedomyšlených námitek, i se stran inženýrů. Autor opírá
své odůvodnění citáty z děl vÝznačných a světového for-
mátu dosahujících orgoanisátorů, jakož i pracovníků domá-
cích. Nejde o věc zbytečnou, i když již název je vžit po
dobu mnoha let, jde o ujasnění věci. Citována isou stěžej-
ní díla literatur světových i domácí.
Za nejvýznamnější a pro praxi nejdůležitější část sbor-

lúku považuji část n., pojednávající o časovÝch a pohybo-
vÝch studiích ve vědeckém řízení. Vyčernáyajícím způso-
bem rozvádí autor cesty vědeckého řízení a zá.Qady pro
provádění časových a pohybových studií. resp. vůbec pra-
covních studií. Inženýr ve veřejných službách i inženýr
podnikatel nalezne zde popsán způsob provádění pracov-
ních studií, aniž by musel sledovati' další literaturu.
A sezná. že i když jeho činnost je značně individuální, lze
ji na základě studií taktéž normovati a oceňovati.
V této části ie upozorněno i na methody speciálně vhod-

né pro zkoumání pracovních postupů v zeměměřictví, kte-
ré je silně prostoupeno pracemi nejvÝše cenitelnými, jako
jsou filmové záznamy, snímky před záznamními tabulemi
a pod.
Další části dostatečně charakterisuje jejich název. Jde

o význam vědeckého řízení pro lids,tvo ,a světový mír,
o pOměr vědeckého řízení k veřejné "právě, o pravidla
vědeckého bádání (podle Ramón y Cajala), o vliv vědec-
kého řízení na zdatnost národa, o Komenském jako prvém
propagoátoru vědeckého řízení (i když nepoužil tohoto ná-
zvu). o význam simplifikace a národní plánování. V každé
lapitole řada námětů pro praxi. .
. K poslední části »Vznik a progoram Masarykovy aka-
demie práce« by bylo mnoho poznámek. Ovšem v rámci
recense to není možné. V této době, kdy se znovu hodnotí
každá práce, tedy i práce inženýra, musí si býti všichni
inženýři svorně vědomi významu své práce pro nový stát.
MUE':Ee proto zajímati a postarati o představitelku tech-
nické tvorby, Masarykovu akademii práce, která represen-
"uje jejich práci před forem veřejným i DOlitickým. A zde
lIE·nívšechno v pořádku, jak by mělo být. Na př, Masa-
rykova akademie práce nemá vlastních místností. cenná
knihovna s tisíci svazků (býV. Hooverova čítárna) je do-
sud v bednách ve sklepě Technického musea atd. Je nutno,
aby každý inženýr pomohl ze všech svých sil k uplatnění
Masarykovy akademie. Jděme k cni přímou cestou. tak
jak řešil všechny obtíže doby její příznivec, Dr. techn. h.
c. Masaryk. Všichni technici musí budovati svůj vrcholný
ústav nejen z lásky k svému příznivci, ale ve světlé vzpo-
mínce na ty, kteří nedbali začasté i výhodných hmotných
možností v práci pro okupanty a skončili proto na po-
pravišti.
Obsah Špačkovy knihy je téměř úplný, aspoň pokud jde

o poměr vědeckého řízení k problémům dnešní doby. Kni-
ha je psána s.rozumitelně, jako konečně všechny práce
autorovy. Přinese proto čtenáři nejen myšlenky a návody
pro praxi, ale podepře také jeho práci ethickými zásadami.
bez nichž nelze mluviti v jakékoliv činnosti o aplikaci vě-
deckého řízení. Dr. V. BU'I'da.

Sborník československé společnosti zeměpisné. svazek L,
sešit 2-3-4, roč. 1946 (str. 60-64), přináší z ])éra Dr. Jas.
Pohla článek »N á z v y p o zem k o v ý c h t r a t í v e
vztahu k člověku a k přírodnímu prostře-
d í«. Tento článek vyšel původně ve Věstníku C. akademie
zemědělské. 1940, roč. 16., č. 10. Jména tratí jsou důležitou
pomůckou k zhodnocení kulturních a hos'podářských p0-
měrů našich obcí v I1Únulosti. Doporučuji článek každému,
kdo se zajímá o historii, jakož i všem koleg'Ům katac'tra-
listům. Pudr.

Generál G e o r g e s Per ri e r:*) »Petite histoire de la
geodésie«. (Jak člověk měřil a vážil Zemi.) Spisek s tímto
názvem vyšel v roce 1939 v knižnici »Nouvelle coHecUon
scientifique«, vydaný knihkupectvím Felixe ~lca.na v Pa-
říži. Cena 45 fr. Autor generál GeorgoesPemer, clen fran-
couzské akadel1Úe věd a profesor goeodés[e a astronomie
na polytechnice v Paříži, napsal na 183 stránkách (formá-
tu 120 X 185) historii o měření Země. Bohatý obsah
rozdělen je do tří obsáhlých kapitol. První kapitola začíná
theoretickými zkoumáními Newtona, Huyghense a Clai-
rauta a sahá až k výzkumům goeodesiedo konce 18. sto-
letí. Druhá kapitola se obírá od určování hmoty a prů-
měrné hutnosti Země, přes goeoid Bougoner-ův, Stokes-ův
a Faye až ke shrnutí obsažných výzkumů koncem 19. sto-
letí o tvaru a rozměrech Země. Třetí kapitola pojednává
o měření před druhou světovou válkou a to o nových
měřeních oblouku poledníku polárru11Oa poledníku rovní-
kového, Dále přechází k výpravě na Špicberkách (1898-
1902) a k výpravě v Jižní Americe (1899-1906): T~to
kapitola je věnována strojům a metodám ~goeometncke a
dynamické), pracím prof. F. A. Veningo-Memesza, F. Hol-
wecka, P. Lejay-e atd.**) V závěru jest ~ěko!ik s+ran
věnováno mezinárodním goeodetickým orgoamsaclm. Jako
dovětek ke své práci píše gen, Perrier, že v nastávající
válce budou vědy, zejména goeodesie, podrobeny těž~ým
zkouškám, že hrozí opět přerušení vědeckých prací Jako
v letech 1914-1919 a že příští konl!;res. sedmé l!;enel'ální
shromáždění Mezinárodní Dnie Geodetické a Geofy!"ikální,
který je proponován n~ dru~ou pol,?vinu z~ří 193.9. d~
Washingotonu, bude se pravdepodobne konatI bez ucastI
velkého počtu evropskÝch učenců. (Tomu tak skutečně
pak bylo.) Ing. J. Pud"..
Arch. Ing. Dr. V á c I a v K o I á ř: Mrakodra.py. Vyda~o

nakladatelství Práce jako 4. sv. sbírky AktualIty budova-
ní v r. 1946. 96 náčrtů a fotografií. Stran 218. Cena Kčs
160,-.
Kulminační bod ve stavbě mrakodrapů je patrně pře-

kročen, jak ukazuje zpráva autora výše uvedené knihy
o tom, že v New Yorku a Chicagou některé mrakodrapy se
bourají, protože celková režie na udržení provozu se, na
př. u hotelových mrakodrapů, při jen částečném využití,
ukazuje pro majitele neúnosnou. Také pro naše poměry
doporučuje autor mrakodrapy jen s určitými výhradami.
Přesto zasluhují mrakodrapové stavby pozornosti. protože
byly při jejich budování rozřešeny různé stavební problé-
my, které se u nás vyskytnou při stavbě velkÝch budo~
a protože při nich byl vybudován pracovní postup, ktery
by měl být napodoben nejen ve stavebnictví, ale při každé
technické práci. Kniha popisuje stavební práce, všímá si
otázek konstrukčních na př. ocelových a železobetonových
skeletů, otázek provozních,na př. ventiJace a úpravy vzdu-
chu, vodovodních i odpadových instalací, zařízení výtahů,
dále věnuje pozornost též estetickým vlastnostem mrako-
drapů. Na četných ilustracích, doprovázenÝch popisem, uka-
zuje typické mrakodrapy pos1lfvené v Americe i jinde ja-
kož i vysoké budovy postavene u nás. Kniha bude za~~mat
především architekta, ale i laik tu najde mnoho zaJlma-
vÝch poučení na př. o nejvyšším mrakodrapu, Státní bu-
dově v New Yorku, který je 380 m vysoký a pojme 25.000
lidí. Najde tu pozoruhodný popis italského mrakodrapu

*) Gen. Perriers zemřel v únoru 1946.
**) .O práci P. Dr. Lejay-e viz »Zeměměřícký Věstník«

č. 10, roč. 1930, kde Ing. G. Vejšický předkládá čtenáří po-
pis a výsledky jeho práce v článku: »Velkolepý vědecký
ústav francouzských I1Úsionářů«. Dále v »Zeměměřjck<Sm
Obzoru«, roč. 4/31 (1943), Ing. Burda zmiňuje se ve dvo'..l
posudcích o Lejay-ově práci (str. 90-91).
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postaveného ve formě kruhové věže, v němž pOdlaha stop-
pá šroubovitě. Dozví se, že na střechách mrakodrapů se
staví též rodinné domky. že pozemky pro stavbu se nej-
čas~ějj pronajímají na 100 až 200 roků, ale že bylo 've
středu New Yorku zaplaceno za čtv. sáh pozemku v jed-
nom případě i 32700 $ t. j. 1,635000 Kčs, že nejvyšší bu-
dova světa, iiž zmíněná Státní budova, byla postavena za
lY. roku. Co si pak každý technik, který přečte tuto knihu,
musí zapamatovat je, že se tato velká díla podařila proto,
že v Americe se pro každé stavební dílo připraví co nej-
podrobnější plány a to nejen architektonické, konstrukční
a instalační ale i přesný pracovní prop;ram od odevzdání
staveniště až do úplného skončení stavby. V tomto dů-
kladném nlánování se projevuje lví spár amerického inže-
nýrství a knjha Ing. Dr. Koláře to právem zdůrazňuje.

F-'/'.
Jaroslav Va c e k: Plná zaměMtnanost. Nákladem Práce

v Praze 1946. 150 s,tran za 56 Kčs.
Cílem hospodářské politiky je dooažení plné zaměstna-

nosti, zvyšování výroby a životní míry. K hlavním pro-
středkům k odstraňování nezaměstnanosti patří investice
vE'řejné i soukromé, k jejichž usnadnění je předevš:m tře-
ba politiky levných peněz. Dokud se věřilo. že inve,otice
lze financovat jen z úspor, které jsou po ruce. byly mož-
nosti investic velmi zúženy. Ve skutečnosti není horní hra-
nicí investic množství úSpOr. nýbrž jediné dosažení plné
zaměstnanosti. Tyto myšlenky, pro2Tamované a teoreticky
hluboce odůvodněné J. M. Keynesem, doporučované u nás
zejména prof. Mackem a jeho žáky a z politiků na př.
i Zd. Fierling-erem, našly u nás živnou půdu a i.oou z vel-
ké části dnes uznávány jako správné. Také nynější vedení
Národní banky zastává pOdobné názory.
Autor si ve své studii však vytkl ještě širší úkol než

pouhé seznámení čtenáře s moderními názory o financo-
váni investic. Použil této příležitosti k tomu. aby vysiVétm
prohloubení těchto mvšlenek v Anglii za války. českému
čtenáři neznámých. Knížka vystihuje velmi přehledně a
jasně nejen předválečné a pozdější myšlenkv Keynesovy,
ne každému v orig'Íná!u dostupné, ale i názory Beverid-
geovy, Joan Robinsonové a jiných. Současně však autor
využil této příležitosti k tomu, aby. se aspoň letmo dotkl
nejaktuálnějších našich otázek. které úzce souvisí 8> dneš-
ními cíly naší hospodářské politiky. Tak se zabývá ,~.hle-
diska svého pojetí plánování hospodářství, znárodně'1ím
průmyslu, problémy malé výroby, otázkou vf'lkoobchedu a
pod. Jiří Brousek.
J. B. S. Haldane: Marxistická filosofie a přirrdníi

vědv. Nákladem Práce v Praze 1946. 164 stra'1 za 60 Kčs.
V této práci se snažiJ známý britský přírodovědec apli-

kovati zásady marxismu na d'1ešní vědecké problémv včet-
ně otázek }}svcholo/rle i sociolog'Íe, takže český nřeklad
»přírodní« vědv snad zbytečně omezuje roz,ah H'Ild'lnovy
práce. Autor, jak vysvítá ze spisu, nesouhlasí s Plechano-
vem, jemuž byl marxismus úplnou teoretickou soustavou,
pOvažu,ie"ťjej spíše za metodu. vvbudovanou více na nři-
hlí7.ení ke skutečnos,ti než na rvzím mvšlení Tato metoda
pak tvrdí, že předvídá a umožňuje nám říditi přeměnll

o ,
RUZNE

světa. Tím vlastně Haldane zbavuje marxismus i obvyklé
výtky determinismu. Praví o tom na str. 32 doslova: »Mar-
xisté jsou přesvědčeni, že princip hospodářského determi-
nismu je pravdivý, snaži se však učiniti jej nepravdivým
tím, že založí společnoot, kde hospodářské třídy byly
zrušeny a kde tento zvláštní druh determinismu. již ne-
platí.«
Probíraje jednotlivé obory vědní, snaží se Haldane vy-

světliti jejich vztahy k marxismu. Knížka dobře přibližuje
zejména přírodovědci podstatu marxismu, i když se čtenář
nemůže zbaviti dojmu jistého s,ynkretismu a scholastického
způsobu myšlení. K tomu také přispívá to. že Haldanova
práce je spíše psána formou essayů než soustavného vědec-
kého pojednání. Lehká forma, příjemný sloh a bohatství
nápadů činí knihu zajímavou pro čtenl\ře. -X-

Dr. O. Sc h m i d t: Mzdový problém. Příspěvek k theo-
rii pracovního důchodu. Nákl. Práce v Praze 1946. 457
stran za 150 Kčs.
Dr. Schmidt je žákem prof. Mildschuha a tak. se ani

čtenář nemůže příliš divit tomu. že v této práci je věren
svému učiteli a zabývá se mzdovými otázkami méně in-
duktivně, &píše abstraktně a spekulativně. Autor má také
skeptický postoj k objektivistickému národnímu hospodář-
ství, domnívaje se, že i objektivisté nakonec propadají zá-
vislosti na nějaké ideové soustavě. Přesto věnuje. značnon
pozornost i otázkám metody S'Vépráce a usiluje o to, aby
byl co nejobjektivnějším.
I když mu jde v četných případech spíše jen o zachy-

cení ideového obrazu kapitalistické skutečnosti než o sku-
tečnost samu, přece přináší Schrnidtova svědomitá a širo-
ce pojatá práce mnoho cenných příspěvků i pro posuzová-
ní zcela konkrétních otázek. Kapitalističtí a liberalističtí
národní hospodáři velmi často dokazovali vhodnost své
soustavy údaji o vývoji reálných mezd, Schmidt k tomu
správně poznamenává, že rozhodující není tato Elkuteč-
nost, nýbrž otázka, zda nestoupl v téže době rychleji ]}O-

díl kapitálu než podíl práce, a pOněvadž tomu tak je, nelze·
vyvozovati vhodnost kapitalistické sous,tavy s hlediska
mzdové spravedlnosti.
Autor dospívá k závěru, že v kapitalismu je }}roblém

zvyšování mezd a la long-ue problémem odbytovým. pří
čemž vzhledem k domácímu trhu má výroba zájem na
zvyšování mezd, avšak vzhledem k vÝVozu má zájem
opačný. Nelze předvídati, do jaké míry· se uplatní po dru-
hé světové válce v kapitalistických státech kompensační
prvky a do jaké míry zadrží s' historickou nutností }}robí-
hající proces úpadku ka}}italistického řádu. To je zajisté
pOstřeh zajímaVÝ, týká se však spíše jiných zemí než
Československa, jehož politické vedení záměrně uskuteč~
nuje socialistický řád. Můžeme být právem zvědwi na
ohlášené socialistické pokračování »Mzdového problému«,
v němž se autor již nebude moci opříti o teoretickou lite-
raturu, která pro&tě chybí. .
Schrnidtova kniha, psaná velmi lehkým a snadno pocho-

pitelným slohem, patří k našim nejlepším }}racím o da-
néM thématu a bude nesporně působit i na literaturu
další. Jiří Brousek.

Obnovení mezinárodních zeměměřickÝch styků. Jednání
Stálého výboru Mezinárodní zeměměřické federace, o nichž
jsme psali v posledním čísle Z. O., konala se v Dijonu ve
Francii ve dnech 18. a 19. října 1946. Oficiální zpráva
o výsledku do Českcslovenska dosud ned:Jš'a; mů'eme však
o něm referovati podle zprávy, kterou uveřejnil v listo-
padovém čísle francouzského zeměměřického časopisu p.
Raym:Jnd D anj?;er.
Porad v Dijonu zúčastnili se zástupci zeměměříčů

z AngFe, Belgie, Francie. Holandska, Polska a Švýcar.
Om'uv'li se zeměměřiči českos'ovenští a pos'ední presi-'ent
Mez:národní zeměměřické federace Ital E. F a n t i. Před-
sedal Francouz Pel t i e r. předse::la franc. zeměměřické
unie. V zahajovacím proievu připornněl. že mandát před-
sednictva M. Z. F. (Mezinárodní zeměměřické federace),
jenž byl v rukou italských zeměměřičů v čele s E. Fantim,

vypršel v r. 1942. E. Fanti oznámil, že část archivu
M. Z. F. za vá'ky byla zničena. že však spisy komisí jsou
bezpečně uloženy. Při obnově M. Z. F. není možno žádati,
aby miciativy se uJala Italie; E. Fanti bude však pozván
k příštímu jednání Stálého výboru, aby podal podrobnou
zprávu o stavu Federace. Zástupce Anglie gen. Cole na-
vštíví E. Fantiho v Římě fj, projedná s ním otázku pře-
vozu archivu z Italie.
M. Z. F. nemá finančních prostředků pro obnovení své

činnosti, v důsledku znehodnocení it. liry. Národní pří-
spěvkv před válkou činily 50 šv. franků plus 0,15 šv. fr.
za každého člena národního svazu. Stálý výbor stanovil
prDza"ímní příspěvek 50 šv. fr. za každý národní svaz;
C'd příphtku za každého člena bylo zatím upuštěno.
Obsáh'á rozprava byla věnována tomu. který národ má

převzíti prozatímní vedení M. Z. F. do příští schůze Stá-
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lého výboru v r. 1947 a připraviti mezinárodní kongres
v r. 1948 v zemi, která převezme vedení definitivní. Bylo
jednáno o ŠvÝcarsku, Belgii, Holandsku až konečně na
návrh belgického delegáta p. R o u p ci n s k y - ho přijala
vedení Francie.
Bylo usneseno, že příští schůze Stálého v~'boru se bude

tedy konati v Paříži ve dnech 17., 18. a 19. dubna 1947,
aby rozhodla o definitivním vedení Federace a o místu
kongresu v r. 1948. Vzhledem k obtížné hospodářské
situaci bylo usneseno, že náklady této dubnové schůze
ponesou všechny národy Federace rukou společnou. Na
pařížská jednání budou krom' členských států Federace
pozváni ieště zeměměřiči ze SSSR a z Ameriky.
Závěrem jednání poděkovali cizí zástupci Francouzům,

že se opět ujali iniciativy a zorganisovali porady v Dijo-
nu. Bylo srdečně vzpomenuto zakladatele Federace p.
R e n é Dan g e r a, jemuž onemocnění nedovolilo se porad
zúčastniti a byla vzdána čest všem zeměměřičům, kteří
se stali obětí poslední války, mezi nimi především plk.
Surmacki-mu z Polska.
Zahraniční delegace byly přijaty starostou města Dijo-

nu, kanovníkem Kirem, hrdinou z doby francouzského
odporu proti německým okupantům, jenž byl odsouzen
Němci k.smrti, uteKl a bojoval na straně maquis, Jednání
se zakončila prohlídkou okolí města Dijonu.

InN. Dr. Pour.
Z Benešovy techniky. Profesorský sbor k uctění památ-

ky profesorů a asistentů umučených nacisty v době oku-
pace pojmenoval po nich některé ústavy nebo udělil čestné
doktoráty. Astronomická observatoř ponese jméno profe-
sora Kladivy a meteorologický ústav jméno profesora Sa-
hánka. Asistent prof. KladivY Ing. Jaroslav Potoček byl
jmenován doktorem techn. věd in memoriam stejně tak
i RNDr. B. Hrdlička, docent meteorologie. Druhý asistent
prof. Kladivy RNDr. Jaroslav Mrkos bude pravděpodobně
jmenován profésorem in memoriam na slovenské tech-
nice v Bratislavě. v jiném případě by mu byl zde udělen
doktorát technických věd in memoriam. Národní hrdina
generál Luža, který byl členem komise pro druhou státní
zkoušku, byl jmenován Ing. in memoriam.
Dnes ještě nelze podati konečnou statistiku o zápisech

studia zeměměřického inženýrství. Až do konce roku lze
čekati dodatečné zápisy studujících, plnících dnes pracovní
povinnost v zemědělství. Vyskytují se dnes již i přestupy
z jinÝch oborů (na př. ze stroj. inž.) na studium země-
měřické, což lze vYsvětliti jak tamními nepřízniVÝmi vy-
hlídkami na uplatnění, tak i zrovnoprávněním zeměměřic-
kého studia s ostatními.
Zatímní stav zapsaných posluchačů je ~nto: I. ročník

14, II. ročník 39, III. ročník 5, IV. ročník 185, celkem
243 posluchači. Ve čtvrtém ročníku jsou ovšem vesměs
absolventi tříletého studia a hotoví inženýři, takže potřeba
zeměměřického dorostu je stále kryta velmi nedostatečně.
Podobný nezájem o studium jest pozorovati i na staveb-
ním inž., kde bylo zapsáno. v I. ročníku na konstruktivním
směru (A) 64 posluchačů, a na vodohospodářském směru
(B) toliko 14 posluchačů.
Pro kandidáty nastupuiící presenční vojenskou službu

byl povolen mimořádný termín II. státní zkoušky 30. IX,
1946 (5 kandidátů), další termín byl 27. XI. (2 kandidáti).

Biihm.
Pořizování snímků s katastrálních map řemou tuši.

M'nisterstvo financí povolilo VÝměrem ze dne 22. listopadu
1946, čj. 225.911146-X/5, na žádost inženýrské komory
v Praze podle ustanovení poslední věty druhého odstavce
§ 8 zákona č. 17711927 Sb. úřadům (státním podnikům),
oprávněným podle ustanovení § 51 katastrálního zákona,
a úředně oprávněným civilním geometrům vYhotovovati si
za podmínek uvedených ve výnosu ze dne 16. října 1928,
č. 94.290'28-1II/6b snímky s katastrálních map a příruč-
ních katastrálních map prozatím až na další též č e r n o u
tuš í. Tím doplnilo ustanovení odst 4, písmo e) cit.
VÝnosu. ,
»Plánujeme Turnovsko« bylo heslem výstavy, kterou

ve dnech 18. srpna až 8. září 1946 uspořádal místní národ-
ní výbor v Tumově, ve výstavní síni městského musea.
Město Tumov sledovalo pořádáním výstavY dvojí účel:

Předvésti veřejnosti úkol, který si vytknulo v plánování

do budoucna a zároveň podati ukázky studijních prací,
jež budou podkladem regulačního plánu celého turnov-
ského kraje. Jsou to především rozbory, sestavené ze sta-
tistických dat a jednotlivé exponáty, jež na výstavě byly
vystaveny v tomto pořadí: 1. Měření a mapové podklady.
2. Geologický a pedologický rozbor. 3. Rozbor vodohosDo-
dářský. 4. Meteorologický a klimatický ·rozbor. 5. Rozbor
vegetační a biologický. 6. Sociologický rozbor a synthesa.
7. Stavebně technický rozbor. 8. Kulturně historický roz-
bor. 5. Rozbor vegetační a biologický. 6. Sociologický
rozbor a synthesa. 7. Stavebně technický rozbor. 8. Kultur-
ně historický rozbor. 9. Určovací plán a plány podrobné.
J O. Model města. 11. Stavebně-technické projekty.
Z těchto exponátů je třeba zmíniti se o těch, jež pro

zeměměřické inženýry byly zvlášť pozoruhodné. Jsou to:
»Měření a mapové podklady«, představující t. zv. užší
plánovací prostor a hrubý relief VÝškovýpro obce Turnov,
Bělá, Da!iměřice, Modřišice, Nudvojovice, Ohrazenice a
Přepeře. Dále tu byly mapy v měřítku 1: 5000 a 1: 10000,
zhotovené (z doplněných katastrálních map) reprodukč-
ním ústavem ministerstva financí, překreslená katastrální
mapa s popisnými čísly obcí Daliměřice, Nudvojovice,
Ohrazenice a Turnov-město, s ukázkami výškopisného
plánu plánovacího pros'toru těch že obcí. Vrstevnicové plány
byly tu vYstaveny v měřítku 1 : 1000 pro hustěji zasta-
věné území, a 1 : 2000 pro území méně zastavěná. Celkový
počet tachymetrických bodů na ploše 1746 hektarů zamě-
řovaného území obnášel 40 500 bodů. Kromě vrstevnico-
vého plánu pro projekt soustavné kanalisace byl tu i si-
tuační plán 1 : 500, který sloužil za podklad pro zhotovení
modelu vnitřního města.
Rozbor stavebně technický obsahoval tabulky, zobrazu-

jící stavebně technické poměry bydlení. Z vYstavených
diagramů bylo lze na př. vyčísti. že v Turnově I. je více
než Ya domů v takovém stavu, že by měly býti sbourány,
poněvadž jakákoliv investice do stavebních úprav nebyla
by účelnou. Diagram o celkovém rozdělení bytů podle veli-
kosti pak ukázal, že jde převážně o malé byty.
Určovací plán a plány podrobné jako další exponát

obsahoval konečné vYhodnocení všech dosavadních studij-
ních prací v náčrtu základního regulačního plánu. V ko-
munikacích je navrženo provedení rekonstrukce státní
silnice I. třídy, jež se před nádražím rozděluje v severní
větev, určenou pro lehkou dopravu auty, a ve větev jižní,
pro dopravu nákladní.
Exponát Stavebně-technické projekty obsahoval ukázky

těchto projektů: Návrh na výstavbu městských jatek za
turnovským nádražím, projekt výstavby koupaliště u Do-
láneckého jezu, dále návrh přístavby městského divadla
a městských lázní, a konečně ukázky tří nejožehavějších
problémů, jež město Turnov bude musit vyřešiti, totiž
umístění turnovského průmyslu, otázka stavby obytných
domů a umístění nových úředních budov.
Nutno zdůrazniti, že výstava splnila dané jí úkoly ve

všech směrech. Středem pozornosti návštěvníků byl hned
u vchodu do výstavY umístěný model vnitřního města,
zhotovený arch. S. Tobkemz překližkového materiá!u v mě-
řítku 1: 500, který veřejnosti jasně představil nutnost
asanace v dopravně přetížených ulicích města.
V rámci výstavY vYdal místní národní výbor informační

brožuru s heslem pořádané výstavy, obsahující podrobnější
popisy jednotlivých rozborů s řadou charakteristických fo-
tografií.
Veškeré svrchu uvedené exponáty zpracovali a instalaci

vÝstavY provedli pp. firch. Ing. Dr. E. Hruška a Ing.
K. Dvořáček s technickými úředníky městského stavebnllio
oddělení, kteří na plánování města vynaložili mnoho práce
ve snaze vybudováti město Turnov podle nejmodernějších
zásad plánován tak, aby se stalo důstojnou metropolf
našeho Ceského ráje. InN. JarosfJav Payer ..

Histllrické mapy iako podklady obnovy obcí válkou zni-
čených, Na Moravě byla za války poškozena i zničena řada
obcí. Pro obnovné práce, mají-li býti po všech stránkách
dobře provedeny, jsou VÝznamné i plány starší.
Při práci na knize Dr. A. Plachta, připravené za války

k vYdání a věnované líčení stavebního vývoje našich měst
li: vesnic, jakož i zpracování a reprodukci dochovaných,
, jejich zobrazení od gotiky k rokoku, bylo třeba zabývati se
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nálezem plánů českých obcí z r. 1727. Plány při zakládání
sbírky map a plánů archivu ministerstva vnitra nalezl
a článkem v časopisu Spoiečnosti přátel starožitností čes-
kých r. 1931 v širší známost uvedl s. doc. Dr. Frant.
Roubík. Dohad, že šlo patrně o akci české dvorské kan-
celáře pro všechny české země korunní, podnítil zemský
archiv v Brně, aby naznačeným směrem též pátraL Hle.
dané plány byly pak zde v červenci 1942 v tak zv. guber-
niálním archivu pod sign. A 20 i s příslušnými spisy
vskutku nalezeny.
Ze spisů vysvítá, že plány vznikly z pokusu znemožniti

výtržnosti, k nimž v některých obcích moravskÝch dochá-
zelo, když židovské obyvatelstvo rušilo katolické obřady
(obava, aby této okolnosti nebylo Němci zneužito pro·
pagačně, vedla k odkladu zprávy o nálezu až na
dobu po válce). Česká dvorská kancelář uložila Noto
rescriptem císařským z 2. září 1726 královskému tribu-
nálu moravskému, aby vrchnosti působily k přestěhování
židů, bydlících blízko kostelů, do větší vzdálenosti po př.
zameziti jim pohled do nich výstavbou zdí a pod. V průbě-
hu jednání byl požádán olomoucký biskup kardinál Sé.rat-
tenbach o dobré zdání. T~n vyzval duchovní správy, aby
mu předložily nákresy místní situace a návrhy, jak oy
bylo lze žádané opatření provésti. Dobrozdání kardinálo-
vým zabývala se u tribunálu zvláštní komise, tribunál sam
i česká dvorská kance'ář ..Jednání uvázlo na složitých otáz-
kách o náhradě, výměně i oceňování domů židovsk.ých
a křesťanských a vleklo se až do r. 1780. Plány, které
kardinál a snad po jeho příkladu později i jiné vrchnosti
ke svému dobrému zdání připojil, jsou asi to nejcennější,
co z celé věci zbylo.
Plánů je zatím 51 kusů a vztahují se k těmto obcím: Ba-

telov, Boskovice, Brtnice, Bučovice, Dřevohostice, Holešov
(4), Horní Moštěnice, Hranice, Hrušovany n. Jevišovkou,
Ivančice, Ivanovice na Hané, Jemnice (2), Jiřice, Knínice,
Dačice, Kroměi'íž (2), Lipník (2), Loštice, Miros'av, Mor.
Krumlov, Podivín, Police, Prostějov (2), Přerov (4), Rou-
sinov (4), Sedlnice, Slavkov, Spálov, Staré Hobzí, Svitáv-
ka, .sáfov, Třebíč, Třešť, Uherský Brod, Uherský Ostrah,
Úsov, VaL Meziříčí, VeL Meziříčí.
Je pravděpodobné, že několik plánů dalších obcí uvázlo

během dlouhéh6 úředního jednání pOrůznu v jiných spisech
guberniálních a v archivech vídeňských, kde za války
nebylo možné pátrati. Dobrozdání kardinálovo zmiňuje 8e
o »delineacích« i pro Blansko, Černou Horu, Frišavu,
Oujezd. Pohořelice a Rájec.
Budiž připomenuto. že v Zemském archivu jsou kromě

toho ještě plány či obrazy Napajedel, Nedakonic a Spyti-
hněvy z r. 1719.
P.ány jsou nejrůznějších velikostí: 21 X 33 až 64 ~<120

cm; většinou znázorňují obec celou, ale také ien její část.
Je~nou jsou to plány perspektivní, ukazuiící "íť ulic a ná-
městí či návsí s podrobným nebo jen zběžným prokresle-
ním vnějšku kostelů, zámků, budov obytných i jiných stat·
ků, chalup a j.; jindy jsou to plány půdorysné nebo kre8by
perem či tužkou, jindy opět pouhé nákresy s měřItkem
nebo též bez něho. kolorované i prosté bez bare" s pcdrob-
ným popisem a vysvětlivkami nebo bez nich. Autory jsou
zemští zeměměřiči, kteří zde podávají vzorné ukázky svého
umění, ale i správní úředníci panství, jako na př. lesní
zeměměřiči, avšak i zednický mistr a místní duchovní.
Jejich dokladová hodnota je proto nestejná. ale poněvadž
tu jde vesměs o realistické vystižení skutečnosti, značná.
Mají také pamá'kový, .místopisný. národopisný význam
pro sídelní zeměpis i praktický význam pro práce regu-
lační, stavební a konservačnÍ, Právě úvaha. že by někLei'á
z uvedenÝch obcí mohla býti válkou .poškozena a nyní
obnovována. vede k tomu podnětu. použíti těchto naleze-
ných plánů výše uvedenÝch moravských obcí z r. 1727
Pro většinu obcí jsou tyto plány prvním a nejstarším

jejich obrazem (na př. Přerov). Spolu s pohledy na morav-
ská města z doby kolem r. 1730, uloženými v t. zv. Mistrov-
ské sbírce v Městském archivu v Brně, poskytují spolehli-
vý obraz k představě o stavu výstavby moravských měst
a obcí v da.ném časovém úseku.
Zemský archiv v Brně zapůjčil plány historickému

ústavu v Praze a Státní fotoměřický ústav je ofotografo-
val a negativy uložil ve svých sbírkách. Zájemci mohou

si tu vyžádati příslušné kopie. Ve slezských archivech by
bylo třeba ještě pátrati. Ing. Jelínek Eduard.
Nová vydání map jest možno teprve po osvobození po-

řizovat; po dobu nesvobody byly veřejnosti předkládány
pouze mapy přehledné (t. i. ve velkém měřítku), jinak
byly InaPY všeho druhu jiného vzaty z oběhu - obzvláště
mapy našich krajů a obla'stí. Konečně zase ale přicházejí
do prodeje známé výrobky našeho Vojenského zeměpisného
ús~avu. Zeměměřického úřadu, Neubertova grafického zá-
vodu a jiných soukromých ústavů. _ Z poslední doby jsou
to tyto mapy:

Fastrova přehledná mapa ČSR, se správním a soudním
rozdělením; měřitko 1 : 750.000, Kčs 33,-.

Grgurič K.: P,án Velké Prahy, měřítko 1: 10.000, se
seznamem ulic; Kčs 25,-. .

Mapa okolí Brna, silniční. měř. 1 : 75.000, kapesní for-
mát, Kčs 28,50.

Mapa Českého ráje, měřítko 1 : 75.000, kapesní formát,
Kčs 28,50.

Mapa okolí Prahy, silniční, měř. 1: 75.000, kapesní for-
mát Kčs 28,50.

Map1,Sumavy. silniční,měř. 1 : 200.000, kapesní formát,
Kčs 16,20.

Mapa Českomoravské vysočin1J,měř. 1 : 100.000, severo-
východní část; j.hozápadní část; dva listy; Kčs 30,-.

Fastrova automapa ČSR, Č. 4: Jihovýchodní Čechy a lá-
padní Morava. Kčs 24,-.

Fastrova přehledná mapa ČSR, s terénem a lesy. Mě-
řítko 1 : 750.000, Kčs 30.

Mapa okresů Česká Lípa a Jablonné; měř. 1: 75.000,
s českým názvoslovím, Kčs 12,-.

Mapa střední Evropy. Politická, měř. 1: 3,000.000;
osmíbarev1lá, s výškovým nátiskem, velikost 84 X 61 cm.
Zpracoval Dr. K. Kuchař a Dr. J. Janka; Kčs 30,-.

Mapa Železné Rudy: oblast ŠUInavských jezer, s vrstev-
nicemi, 5barevná, se zakreslenými turistickými cestami,
české názvosloví; měřítko 1: 50.000; Kčs 20,-.

Moravec V. a A. Janota, Jizerské hory a Ještědské po-
hoří; mapa v měřítku 1 : 75.000; Kčs 30,-.

Doc.Dr. J. Skutil, Dr. J. Smarda: Moravský kras; mapa
jeskynního světa v barevném provedení, Kčs 12,-.

Praha. hlavní město. Situační plán s novým rozdělením
obcí. správným seznamem ulic a tratí elektrických drah.
Měř;tko 1 : 13.500; Kčs 24,-.

Valašským krajem má název mapa turistických značko-
vaných cest na Valašsku, kterou upravil R. Pavlík, cena
9,-· Kčs.

Vilímkova mapa pražského okolí; Kčs20,-.
Ambrož a Serník, Mapa Krkonoš; měř. 1 : 50.000, veli-

kosti 88 X 61 cm; Kčs 30,-.
Plán hlavního města Prahy. Měřítko 1 : 10.000, upravil

R. Jiřík, cena 20,- Kčs. Ing. Jelínek Editard.
Soutěž na místa vysokOŠkolských profesorů,

Na vysoké škole technické Dr. E. Beneše v Bruě
bude obsazena stolice fotogrametrie s touto učelbní po-
vinností: fotogrametrie pozemní a letecká, fotografie,
základy nižší geodesie, odhad, výkup a vyvlastnění po-
zemku a stolice praktické geometrie s touto učební
povinností: pozemkový katastr, geodetické počtářství
I. a geodetické počtářství n.
2ádosti doložené zevrubným curiculem vitae, osob-

ními a studijními doklady jakož i příp. vysvědčeními
z praxe a osvědčením státní spolehlivosti pusobiště
žadatelova jest zaslati na rektorát do 4 týdnu po uve-
řejněni této soutěže.

Tímto dvojčíslem končíme ročník 7 (34) našeho časo-
pisu. ienž po přestávce způsobené válkou vYšel již opět
o 12 číslech. Dosud nepřekonané 'obtíže způsobily, že jsme
byli nuceni vydáva'i dvojčísla místo čísel jednoduchých.
Prosíme čtenáře o lask. prominutí v tomto směru. Nechť
uváží, že poměry neisou stále ještě zcela normálnÍ, Slibu-
jeme však. že se pokusíme v příštím ročníku tuto závadu
odstranit již od prvního čísla. Máme v tom směru závazný
příslib tiskárny. Redakce.

Hlavní a odpovědný redaktor: Ing. Dr. Bohumil Pour. - Majetník a vydavatel Spolek českoslov. inženýrů. - Tiskem
knihtiskárny »Typus« v Praze XVI. Telefon 410-62. - Redakční korespondence budiž řízena na adresu hlavniho

redaktora Praha XIV., Krušinova 42.
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