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Toto pojednání uvádí zkušenosti ze součinnosti zeměměřického inženýra v průmyslovém závodu. Je to
jeden z důležitých pracovních úseků, který byl dosud přehlížen. Jde o těsnou spolupráci s několika obory
inženýrských povolání, jejíž výsledky mají prospěti nejen našemu stavu, ale především našemu znárodně-
nému průmyslu. Ač jistý počet zeměměřických inženýrů již delší dobu působí v průmyslu, a domníváme se,
že se zdarem, přece je nám zatím jejich práce utajena. V zájmu výměny zkušeností by bylo třeba, aby i jiní
8de7,ili své zkušenosti a názory.

I. Úvod.
Vydání nového katastrálního zákona Č. 177/27 Sb.

z. a n. a absolventi tříletého zeměměřického inŽe-
nýrství přispěli v posledních desíti létech k značnému
rozmachu zeměměřictví. Důkazem toho jsou četná
pojednání v Zeměměřickém věstníku a od r. 1940'
v Zeměměřickém obzoru, potom vědecká a legislativní
činnost mnohých kolegů v úřadech se zeměměřickou
službou a konečně i práce civilních geometrů. Z e-
jména tato složka pocítila blahodárné
ú čin k y r o z š í ř e n é h o s t u dia. Projevilo se to
dvojím směrem, předně zvýšením úrovně civilně geo-
metrovských plánů pro vedení pozemkového katastru
a potom v pracích t. zv. novoměřických. Od této
doby je zřejmé častější používání měřických strojů,
počítacích strojů a číselných metod. Vyvrcholením
všeho bylo ustavení »Sdruženícivilních geometrů pro
nová měření při pracovní sekci Inženýrské komory
v Praze.« Od toho času větší počet civilních geometrů
se s úspěchem obírá novoměřickými pracemi. Jsou to
polohopisná měření pro obnovení pozemkového ka-
tastru podle hlavy II. katastrálního zákona a rozsáhlá
měření výškopisná - podklady to pro průzkumové
a projekční práce v prostorovém plánování. Poslední
dva obory rněřické činnosti byly v minulé době téměř
výsadou kolegů ve státních úřadech. Ti měli vždy ve
službě dostatek příležitosti v tomto směru se vycvičiti
a vyškoliti. Vědomosti, j~ž při dvouletém studiu jim
nemohla dát vysoká škola, získali praksí. Posluchači
reformovaného studia si již přinesli nutné předpokla-
dy z techniky a tak přispěli k rychlejšímu rozvoji
prací civilních geometrů.
Kromě popsaných dvou hlavních oborů působnosti

je mnoho možností k uplatnění v jiných vědních obo-
rech a možno říci i potřeba pro dosažení lepších vý-
sledků v oněch pracích.
Značný rozvoj zeměměřické vědy v posledních l~-

tech a vysoké požadavky moderní techniky nedovolují
již inženýrům příbuzných oborů, školených v geodesii,
aby stačili novým poznatkům a výzkumům a mohli
s plným úspěchem nabýti potřebných měřických vědo-
mostí. Především lze to pozorovati při velkých inže-
n~'rských stavbách, kde z úst význačných odborníků
bylo již proklamováno, že měřické práce jsou poklá-
dány za nutné zlo a že by bylo nejlépe, kdyby je bylo
lze získati již hotové. (Viz přednášku Ing Karla Srby
v Inženýrské komoře na jaře 1945: Admini.strativní

předpisy pro měřické práce při vodohospodářských
projektech.) Bohužel, mnozí stavební inženýři stále se
zdráhají přizvati zeměměřické inženýry k spolupráci,
často za značné újmy vlastnímu inženýrskému dílu.
Čas si ovšem vynutí sám naznačenou cestu. Zde třeba
zdůrazniti blahodárný účinek vědomostí získaných
studiem encyklopedií, které nepřináší obávané zasa-
hování jiným kategoriím do oprávnění, ale dává ze-
měměřickému inženýru poznati rozsah a obsah onoho
vědního oboru a umožňuje mu posouditi cesty k zlep-
šení prací, závislých na měření anebo polohopisných
či výškopisných podkladech, zvýšiti též jejich přesnost
a urychliti pracovní tempo.
Čas i vývoj techniky si vynutí spolupráci zeměmě-

řického inzenýra ještě v jiných oborech. Činnost ze-
měměřického inženýra v průmyslovém podniku je
jedna z nejmladších. Nastávající celostátní plánování
v průmyslu bude zajisté vyžadovati plány, lépe řečeno
řádné polohopisné a výškopisné podklady. V uplynulé
době jen několik větších průmyslových podniků ve
státě zaměstnávalo zeměměřického inženýra v oboru
pozemkové správy, ač jeho činnost je zde mnohostran-
nější.
Musíme položit otázku, zda je vůbec činnost země-

měřiče v průmyslu žádoucí. Než tuto otázku zodpo-
víme, zkoumejme možnosti jeho uplatnění. Všeobecně
lze činnost, případně spolupráci rozděliti do těchto
hlavních skupin:
1. Vyhotovení a vedení polohopisných a výškopisných

plánů závodů,
2. Součinnost se stavebními odborníky při provádění

staveb:
a) pozemních,
b) konstruktivních a dopravních,
c) vodohospodářských a kulturních.

3. Součinnost s právníky při provádění knihovního
pořádku, převodech nemovitostí, záležitostech vo-
doprávních a dáňových.

4. Evidence a odhady pozemkového majetku.
5. Prostorové plánování, součinnost s architekty, prů-

zkum a přípravy pro budování nových závodů.
6. Specielní a znalecké práce podle povahy průmyslu.
Pouze stručný výčet skupin uvedených prací nutí

nás odpověděti na danou otázku kladně, ba co více
ihned seznáme, že tato činnost bude tak rozsáhlá, že
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bude třeba k jejímu zvládnutí všestranně zdatného
odborníka. Ta okolnost působila mnohde nepříznivě
na posouzení uplatnění, jelikož bylo šetřeno na pro-
středcích a přijat nezkušený začátečník, anebo inže-
nýr s malou praksí, bez iniciativy.
Těchto několik řádek naznačuje, že možnosti uplat-

nění i činnost v průmyslu jsou tak dalekosáhlé, že je
nelze vyčerpati v rámci tohoto pojednání. Omezíme se
proto na rozbor té hlavní ,činnosti, a to jsou měřické
práce pro vyhotovení polohopisných a výškopisných
plánů průmyslových závodů. Pro úplnost a obraz pů-
sobení v průmyslu uvedeme na konci stručný výčet
mnoha různých prací.

II. Popis prumyslového podniku.
Při měření 'v zastavěné části obcí nebo měst nutno

často překonávati značné obtíže. Mnohde vadí husté
zastavění, nepřístupnost hranic ve dvorech, jinde zase
rušná doprava znesnadňuje postup práce. Přés
všechny tyto překážky nelze ty nejobtížnější případY
srovnati s měřením v závodě. I zde je jistý rozdíl.
Jsou závody staré, hustě zastavěné s nedostatkem
prostoru, kde každé místečko je vyčerpáno a využito
pro sklady nebo odpadky. V nových závodach je již
více volného místa, zde nebylo tak šetřeno prostorem.
Budovy mají široká okna a schodiště, takže protáh-
nouti jimi měřickou pří~ku nečiní zvláštních potíží.
Průmyslové závody ovšem dělíme též podle druhu vý-
roby na průmysl těžký, l'ehký a závody důlní. Přestože
je značný rozdHmezi továrnou na elektrické součástky
a ocelárnou, přece je několik společných znaků. Jeto
předně velké nebezpečí úrazu, anebo možnost snadno
zapříčiniti úraz nebo smrt jiných osob a potom mnoho-
násobně .větší dopravní, případně provozní ruch proti
veřejným prostranstvím. Zejména ve starých závo-
dech je dopravní ruch tak značný, že mnohdy zne-
možňuje jakoukoliv činnost v uli<čkách. To značně
ovlivňuje pracovní postup a použití měřické metody.
Zde nutno počítat s neustálÝm pohybem kolejových
vozidel na vlečkách, s jízdou aut, traktorů, akumulá-
torových vozíků, housenkových vozidel, otočných a
pojízdných jeřábů a drapáků. Mnohá vozidla hlomozí
a otřásají při pohybu půdou, ruší postavení stroje,
jiná, zvláště elektrická jezdí téměř neslyšně a tím
více ohrožují osoby. To jsou převážně silostroje po-
l!ybující se po zemi, tudíž snadno viditelné. Mimo ně
jsou ale mnohé jeřáby a poj,ízdné mosty, pohybující
se ve výši, nesoucí často břemeno jen působením sil-
ných elektromagnetů. Tato břemena se nám znenadání
objevují nad hlavou a jsou v bezprostřední blízkosti
spuštěna s rachotem k zemi. Pokud je nutno voliti
měřické přímky dílnami, přistupuje další nepříznivý
činitel, jsou to stroje a přístroje, poháněné buď trans-
misí anebo vlastním elektromotorem.
Vedoucí měřických prací, jsa odpovědennejen za

sebe, ale i za pomocný personál a stroje, musí s tě-
mito okolMstmi počítati a vzíti na ně náležitý zřetel.
Nutno též uvážiti, že měření musí býti vedeno tak, aby
nebyl rušen ani na chvíli provoz. Zejména u sléváren
a oceláren nutno se míti na pozoru před složenými
kusy ~ovů a odlitků, jež jsou zdánlivě nevinné, ale
zblízka pocítíme značný žár. Zde jsou totiž vyváženy
od pecí mnohé odlitky k vychladnutí bez zvláštního

označení nebezpečí. Rovněž třeba dávati velký pozor
na jámy a nádržky s kyselinami a různými chemika-
liemi, zejména na acetylenové stanice a býti opatrnými
při používání otevřeného ohně na možnost způsobení
výbuchu. Pod tímto zorným úhlem je třeba posuzo-
vati vše, co se zde při měření koná jinak než je jinde
pravidlem anebo obvyklé. Toto celé prostředí působí
značně rozptylujícím způsobem na inženýra i pomoc-
níky.
Stavby v závodech je nutno též rozlišovati podle

svého určení na výrobní, skladiště, spojovací, skla-
dištní kůlny, montážní haly a dvory. Všechny jsou
stejně důležité a společně tvoří charakteristiku zá-

. vodu. Podle svého určení se značně liší způsobem
v provedení a použitými stavebními hmotami. Při ob-
hlídce území před zahájením měření musíme zde uve-
dené okolnosti náležitě vyšetřiti a v polním náčrtu
potom vyznačiti.

III. Oduvodnění potřeby polohOpisného plánu.
V závodech přijdeme na tyto různé plány: a) sta-

vební, b) vlečkové, c) situační, d) někdy též plány
rýzných vedení jako potrubí, kanalisace a pod.
Jsou ovšem mnohé závody, kde nelze nahlédllouti

do žádného z uvedených plánů, neboť jich prostě není.
Společným znakem všech plánů je zastaralost, nedo-
konalost a špatný stav vlivem nesprávného uložení.
Konečně je to i nemožný a nedokonalý způsob roz-
množování, který plány mnohdy i dobré znehodnocuje.
Plány jmenovitě t. zv. situační, jsou převážně uklá-
dány ve svitcích nebo volně na stolech, kde na ně pů-
sobí známé vlivy jako vlhko, přílišné sucho 'nebo
prach. Kresba na takových plánech se setře, papír
sráží i nepravidelně deformuje a občas i potrhá. Si-
tuačních plánů je často používáno a proto je t. zv.
matrice mnohdy hledána v hromadě různých svitků,
z ní pak zhotoveny snímky a t. zv. pseudomatrice a
z těch opět snímky atd. Po delší době lze mluviti již
a řadě rozmnožení originálu snímáním a ze snímku
do nového pseudooriginálu. Lze si učiniti obraz o tom,
jak nepřesné jsou pozdější snímky. Potom již nelze
ani mluviti o plánech, to jsou již jen obrázky. Popis
by byl neúplný, kdybych neuvedl, že v uvedených
matricích se velmi často vymazují a přikreslují změ-
ny. Plán tímto způsobem vedený je v průmyslových
podnicích nejoblíbenější. Tak zvaná »s i t u a č k a«,
zhotovená na průsvitném papíře, doplněná vyškra-
báním a přikreslováním, často získaná i montáží z ně-
kolika plánů, je nejvyhledávanější pomůckou. Zdají-li
se tyto poměry mimořádnými, musím namítnouti, že
právě naopak, je-li tomu někde v závodě jinak, je to
čestná výjimka.
Dobré vedení podniku nutně potřebuje správný

přehledný polohopisný plán, jenž musí být stále po
ruce, nejlépe pod sklem na konferenčním stole anebo
v rámu na zdi. Při každé poradě vedoucích činitelů,
nebo s podnikateli a zaměstnanými firmami je nutno
se naň odvolávati. Plány stavební, vlečkové a pod.
jsou jen podrobnými, k nim se obrací pOzornost jen
tehdy, když se v určitém omezeném místě něco řeší.
Plán polohopisný je naproti tomu generálním plánem
stálé potřeby, jak ředitelství nebo vedení provozu, tak
i jednotlivých výkonných složek.
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IV. Důsledky nevyhovujících polohopisných plánů.
Při větších a středních průmyslových podnicích ve-

dou se četná jednání s mnohými úřady a orgány ve-'
řejné správy na př. stavebními, správními, živnosten-
skou inspekcí, technickou kontrolou, ředitelstvím
drah, ministerstvem dopravy, měřickým úřadem, sou-
dy a j. Pro každé jednání je žádoucí přehledný plán.
Mnohá nevítaná návštěva nebo pochůzka úředních
,činitelů po závodě může odpadnout, lze-li věc dosta-
tečně předvésti na plánu. Je při nejmenším ostudou,
ne-li újmou, není-li žádného plánu nebo je-li nepřesný.
Při větších podnicích s rozhlehlými pozemky a vol-

nými sklady dochází k neshodám se sousedy o vlast-
nickou hranici, o cestu, o poškození hraničních znaků,
o rušenou držbu sypáním odpadků, o porušování ji-
ných práv jako vodních a j. Tu se zase jeví nutnost
přesného zobrazení a u volných pozemků jmenovitě se
zákresem každého jednotlivého mezníku, jeho případ-
ným očíslováním jak v plánu, tak vytesáním čísla na
kameni. Lze velmi doporučiti, aby o hraničních zna-
cích byl vyhotoven zvláštní popis, doplněný mimo
místopis fotografiemi.
Časté stavební změny vyžadují udání výšek podlah,

výšek různých úrovní, hloubek výkopů po potrubí a
konečně vyznačení pro umístění stavby. Není-li vyho-
vující plánové pomůcky, z níž lze spolehlivě vyjíti, má
to nesporně důsledek častého opakování měření,
mnohdy, i různými odborníky. Z toho povstává i ne-
souhlas mezi jejich výsledky, vzájemné dohadování
o tom, co je správné a co ne a pod. Tím doch~í k sta-
vebním škodám, k zbytečným nákladům při opakova-
ném měření a k ztrátě času, jehož je třeba k výkonu
měřických prací. Měření je nutno mnohdy konati i za
nepříznivého počasí a čas takto ztracený chybí jinde.
V průmyslu přicházejí občas úlohy ani ne tak tech-
nicky obtížné, jako spěšné a pořekadlo, že čas jsou
peníze, platí zde dvojnásob. Není horší reklamy svému
stavu jako nevčasné splnění naléhavé potřeby.
Bohužel, že občas dojde v některém závodě k živelní
katastrofě, k velké nehodě, případně kpožáru. Při tak
rozsáhlých zastavěných plochách, jaké jsou v prů-
myslových podnicích, je dobrý plán dvojnásob nedo-
cenitelnou pomůckou. Pro tento případ nutno míti
plán v zásobě v dostatečném počtu otisků. Velmi dobrý
důkaz podává případ leteckého bombardování libeň-
ského závodu ČeskomoravskÝch strojíren na jaře
1945. Zde na prostor asi 16 ha bylo svrženo kolem
1000 pum. Ihned po náletu bylo nutno začíti se zá-
chrannými pracemi. Proto bylo uloženo většímu poětu
techniků a úředním činitelům co nejrychleji zjistit a
zakreslit zásahy a označit nevybuchlé pumy. Poho-
tovost měřické služby, mající vM po ruce, byla zajisté
oceněna. Doufáme, že podobné případy se nebudou
v budoucnu opakovati, ale mohou přijíti jiné a dobrý
technik musí být připraven na vše.
Důvody předcházející kajitoly svědčí o tom, že po-

lohopisnému plánu třeba věnovati mimořádnou péči
a že jeho přehlížení a zanedbávání působí mnoho ob-
tíží, finančních ztrát, při nejmenším opakování mě-
řických úkonÍl při každém novém počinu, což u dob-
rého a správného plánu buď vůbec odpadá anebo se
omezuje na maličkosti. Samozřejmě, že to vše platí
o čase, kterého není v podnikání nikdy nazbyt.

V. Vlastní měřické dílo.
1. Co má plán obsahovati.

Polohopisný plán průmyslového závodu má obsaho-
vati zobrazení všech pevných předmětů měření, t. j.
budovy, kolny, ohražené skládky odpadků, sloupy a
nosníky různých visutých zařízení a potrubí, chladicí
věže, tovární komíny (i pokud vystupují z nitra bu-
dov), kalové a kyselinové nádrže, vstupní šachty atd.
Stavba činící běžně dojem jeqnoho celku, zaměřuje
se a zobrazuje podle Návodu A jako celek, ale zde
je důležité i vnitřní rozdělení budov. Zvláštní okol-
nosti, jež budou dále uvedeny, vyžadují přesného vy-
šetření jednotlivých staveb uvnitř tohoto souboru
budov, tak jak postupně vznikaly. Zastřešené dvory
nesmíme vynechati. Rozhraní parcel bývá velmi často
neznatelné a I1ení-li z knihovních důvodů možnosti je
sloučiti, je třeba je vyznačiti čárkovaně podle jiných
pomůcek. Vlečkové koleje nesmějí chyběti a vysky-
tují-li se i jiné rozchody jako úzkorozchodné nebo
širokorozchodné (ruské), pak je zobrazíme též. Zde
je nutno v mnohém se odchýliti od směrnic Návodu A,
respektive položky 50 příloh návodu. Je-li více roz-
chodů současně, potom odchylky od železničního nor-
málu označíme stejnou smluvenou značkou s připsá-
ním rozchodu číselným údajem podél osy kolejnic.
Nutno zobraziti i koleje uvnitř budov, aby byla za-
chována souvislost sítě vleček. Konečně zobrazíme
i montážní koleje, nezapojené do vleček, na něž jsou
přenášeny vozy a lokomotivy mostními jeřáby. Smlu-
vené značky pro podzemní vedení, znázorněné v po-
ložce č. 60-65 přílohy 50 Návodu A, nelze použíti,
neboť síť těchto vedení je v závodech tak hustá, že by
jí nebylo lze s úspěchem znázorniti. Tato vedení
zobrazíme barevně podle normy ČSN 1049-1933 (po-
drobnosti viz níže).
Rovněž zásadu stanovení § 108, odst. 1 Návodu A,

podle níž se zaměřují a zobrazují toliko stálé před-
měty a trvalá zařízení nelze dodržeti. Plán musí obsa-
hovati vše důležité pro provoz i za cenu zaměřování
pohyblivých předmětů. Tak na příklad plán bez vy-
značení jeřábů a jeřábových drah by byl pro provoz-
ního inženýra podniku bezcenný. Jeřáby nutno vyzna-
čiti jednak podle nosnosti v kg a rozlišiti je vhodnou
smluvenou značkou podle druhu a okruhu působnosti.
V celku lze rozděliti jeřáby na pojízdné, otočné a pří-
stavní (pojízdné i otočné). Pojízdné dělíme na mostní
(obr. 1b), visuté, portálové (obr. 1c) a poloportá-
lové. Mostní a visuté jezdí po specielních drahách
(traversách), zatím co portálové jezdí úplně nebo
částečně po normální Vignolově nebo žlábkové kolej-
nici, umístěné na zemi. Otočné jeřáby (obr. 1b, d)
jsou umístěny v určitém bodě, kolem něhož se otáčejí
a přitom mohou měniti délku ramene do určité ome-
zené vzdálenosti. Jeřáby přístavní (obr. 1a) jsou
kombinací předcházejících. Pojíždějí po kolejnicích a
mimo to se mohou i s břemenem otáčeti't; U portálo-
vých a přístavních lze přesně zaměřiti a zobraziti po-
jízdné kolejnice. Zde popsané jeřáby jsou vázány buď
na jedno místo nebo na docela omezenou vzdálenost
danou délkou pojízdné kolejnice. Kromě těchto jsou
ještě různé t. zv. kolejové jeřáby, které pojíždějí po
vlečkách nebo železnicích vlastní hybnou silou. To
jsou ;již vlastně normální železniční vozidla a ta jsou
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mimo tuto úvahu a také je nezaměřujeme, ani nevy-
značujeme. Použité smluvené značky jsou zřejmé
z obr. 1 a-e. Pojízdná část je vyznačena čárkovaně
a u otočných je vyznačena maximální dosahová vzdá-
lenost od středu kružnicí s připsáním poloměru, od-
povídajícím této vzdálenosti as vyznačením směru
otáčení šipkou. U všech jeřábů je připsáno dovolené
zatížení v kg.
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Kromě zobrazení předmětů měření je plán doplněn
popisem, z něhož je třeba zvl~šť upozorniti na očíslo-
vání objektů. Tímto způsobem jsou označeny i budovy
ve skutečnosti orientační tabulkou a všechny sta-
vební plány j~ou vedeny pod týmž číslem. Další sou-
vislost s očíslováním je v operátě inventarisace, po-
jištění, účetnictví a pod. Je-li vše uspořádáno na pod-
kladě takto vyhotveného polohopisného plánu, lze
mluviti o tom, .že je dán nezbytný podklad k vědecké-
mu řízení práce ve všech začleněných oborech tech-
nického, obchodního i administrativního vedení pod-
niku.
Pokud je závod vybudován v území s· většími výš-

kovými rozdíly, je účelné doplniti jej vrstevnicemi.
Jinde postačí síť výškových značek (podrobnosti
níže).

2. Program a pracovní postup.

a) polní práce.

Program měření závisí na tom, jak zní úloha, jaké
jsou po ruce prostředky a jaké jsou místní poměry
v závodě. Za žádných okolností nelze práci provésti
dříve než v určitém minimálním čase, který záleží na
místních poměrech a zpusgbu měření. Tak na příklad
nelze říci, že práce rozpočtená pro jednu měřickou
skupinu na 100 pracovních dní vykonáme deseti sku-
pinami za 10 dní, když měřickou síť musí obyčejně
budovati jeden a tentýž inženýr s pracovní dobou pří-
kladně 10 dní. Ze sítě lze teprve rozvinouti další
práce.
Nejsnazší je práce, není-li měřické dílo časově ome-

zeno. Tato podmínka se zajisté obráží ve výsledcích
a dokonalosti díla. Je to nesporně výhoda pro měřiče,
:že se může rozhodovati podle okamžitých poměrů a

může poměrně snadno splniti podmínku nerušení pro-
vozu závodu. Mimo to i takováto práce vyjde v celku
levněji, neboť začlenění většího počtu pomocníků do
práce není vždy rentabilní. Měřič ztrácí o nich pře~
hled a intensita výkonu přirozeně klesá.
Obtížnější je práce při časovém omezení díla. Tak

jak jsou veškeré měřické práce v přírodě podmíněny
počasím, jsou v průmyslových podnicích kromě toho
omezeny nepředvídanými okolnostmi, plynoucími
z provozu podniku. S tím je třeba vždy při rozpočtu
počítati, neboť překážky se naskytají denně. Jsou to
předně provoz, ukládání hmot a výrobků. Denně nám
vznikají nové hromádky a hromady, jež vadí viditel-
nosti a položení měřických přímek. Možno říci, že
měřická síť je úplná teprve při dokončení díla. Téměř
denně třeba překládati přímky a body, abychom mohli
předmět zaměřiti. Zvlášť nutno upozorniti, že není
radno navrhovati příliš dlouhé přímky, které jsou
jinde v katastrálním měření v oblibě a výhodou. Zde
naopak jsou přítěží a proto volme přímky i polygQ-
nální strany tak dlouhé, aby je bylo lze doměřiti
v témže dnu.
Přibližnou dobu trvání polních prací musíme v kaž-

dém případě určiti. Podle zkušeností můžeme počítati
s výkonem 0,2 ha na 1 měř. inženýra, 4 pomocníky
a den. K celkovému času je třeba připočítati asi 10%
na nepředvída~é opožděnÍ. To předpokládá použití za-
pracované odborné síly. Je-li inženýr začátečníkem
v novoměřických pracích, nemůže zde vůbec s' úspě~
chem působiti, neboť i pro jinak zkušeného měřiče je
zde cizí nezvyklé prostředí, jež má vliv na výkoV.

b) K a n cel á ř s k é p r á c e.
Kancelářské měřické práce je třeba vykonati podle

stejných zásad jako při katastrálním měření a proto
je časově musíme posuzovati jako podobné práce ka-
tastrální. '
Výškové práce polní i kancelářské uvažujme zvlášť

podle rozsahu sítě, jak toho bude třeba v tom kterém
případě. .

3. Měřická metoda.

Zásadně uvažujme metodu číselnou, i když je v místě
užívána katastrální mapa pocházejíeí ze stabilního
katastru a není trigonometrické podrobné sítě. Tehdy
založíme vlastní polygonální síť, jež se později při-
pojí k síti budované pro celé katastrální území. Ovšem,
je třeba míti na zřeteli možnost zákresu do dosavadní
katastrální mapy. Proto je nutno vyhledati pevné
body, jež lze ztotožniti v katastrální mapě a na ně
navázati měření.
Z číselných metod nejsou všechny vhodné. Na př.

nelze s úspěchem užífi optických dálkoměrů. Jsou to
přístroje vyžadující příliš místa, dobrou viditelnost
a klid prostředí. Tyto předpoklady obyčejně v závo-
dech postrádáme a proto je nejlépe použíti normální
polygonální metody s přímým měřením délek ocelovým
pásmem. Výjimečně se užije jiného postupu.

4. Měřítko a rOzměry plánu.

Pro zobrazení celých závodů je nejvýhodnější mě-
řítko 1 : 1000. Jsou též případy, kdy je třeba měřítek
větších i menších. Tak na př. pro projekty parovodní,
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kanalisační a pod.. jé třeba plánu v měřítku 1 : 500,
někdy i většího. Při číselné metodě není problémem
v mimořádném případě zhotoviti z polních náčrtů větší
plán. Jsou-li ale závody rozlehlejší, jež nelze zobraziti
souvisle v měřítku 1 : 1000, je potom !Íčelné zhotoviti
též přehledný plán v měřítku 1: 5000, případně
1 : 10 000. To jde nejlépe reprodukční cestou. V mě-
řítku 1: 1000 lze již zobraziti všechny podrobnosti
členitého území i husté zastavení budovami a jinými
předměty měření.
Pokud jde o rozměry plánu (resp. listu), to je dáno

předně velikostí papíru, reprodukčními stroji (je-li
nutnost rozmnožení) a konečně zobrazovacími po-
můckami.
Nejvýhodnější jsou rozměry listu katastrální mapy

65 X81 cm. Bylo-li by lze zobraziti celý obvod továrny
do listu trochu většího, potom lze použíti papíru roz-
měrů 70 X100 cm, ktery lze ještě zvládnouti vynáše-
cími pomůckami a lze jej reprodukovati.

5. Volba sítě, obhlídka území a -zajištění bodů.

V místech, kde je zbudována katastrální polygonální
síť, je volba tovární sítě vázána podmínkou připojení.
Je to nejen nutností, ale značnou výhodou a samozřej-
mostí (obr. 2). Přesto se sejdeme s případy, kde vedle
katastrální sítě je založena samostatná síť tovární
bez připojení a v jiné souřadnicové soustavě. Proto
.je třeba před volbou továrn.í sítě navázati styk se
všemi služebními místy katastrálními, od katastrál-
ního měř. úřadu přes odd. nového měření kat. měř.
úřadu v Praze, Brně atd., archiv map katastrálních,
odd. III/7 Zemského finančního ředitelství a odbor X
ministerstva financí. NezalJomeňme ani na měřické
odd. ředitelství drah, zemského národního výboru a
ředitelství pro stavbu vodních cest, sousedíme-li s po-
zemky v jejich správě. Také městský ťechnický úřad
nám může podati mnohdy cerlné informace. Dotaz
o stavu katastrální sítě lze též učiniti písemně předem
a zda není naše katastrální území v programu na ob-
novení pozemkového katastru novým měřením. Teprve,
máme-li v této věci jasno, případně .máme-li všechny

pomůcky již vybudovaných sítí, počneme s vlastními
pracemi. .
Pokud snad byla na území závodu zbudována síť

jinými místy, použijeme jí, případně ji doplníme. Zde
budou často chyběti body nebo bude s!í!ťúplně zničena
a tu bud' ji v .tomto úseku obnovíme, nebo pomineme
a rozvrhneme novou síť. Síť může být též zachována,
ale nebude našemu účelu vyhovovati. Tu ji pozměníme
nebo úplně přebudujeme, kromě připojovacích bodů.
Mějme na mysli budování vlastního díla a uvědom~e
si, že budovatel předešlé sítě sledoval jiný cíl a proto
nám nemůže jeho práce vyhověti anebo jeho vědomosti
a zkušenosti na takovou úlohu nestačily.
Před vlastním návrhem sítě nutno vykonati důklad-

nou obhlídku území, při níž si lze na nějakém plánu
zakreslovati možnosti umístění bodů. Po důkladném
poznání území navrhneme síť. Řídíme se všemi zása-
dami pro budování polygonální sítě kromě délek
stran a podmínky přímosti pořadů. Délky stran volí-
me kratší než při katastrálním měření v zastavěných
územích a mnohdy jsme nuceni sejíti i pod kritickou
mez 40 m z důvodů, jež byly osvětleny v předchozích
kapitolách. Směry pořadů jsou dány místními poměry
,a zastavěním, proto nelze odmítati křivé, v ostrých
úhlech zalomené pořady a pod. (viz obr. 2). Této sku-
tečnosti si musíme být ovšem vědomi při měření úhlů
(viz dále). Ačkoliv je celá síť budována zásadami
platnými pro polygonové měření můžeme ji potom
pokládati za síť měřických lomených přímek. Pama-
tujme na to, že síť hotového díla budeme nuceni občas
přehlížeti a mnohé body obnovovati. Tu je velkou vý-
hodou větší hustota bodů, neboť nám vždy zůstane za-
chován nějaký bod.
Trvalé zajištění bodů je vždy obtížné. Byla zkoušena

většina známých způsobů a nejlépe se osvědčil poměr-
ně snadný a levný způsol1 s použitím železné trubky
(obr. 3). Volné prostory a dvory v továrnách bývají
dlážděny kostkami nebo jsou betonovány. Zeleznou
trubkou osadíme do betonu s nepatrným zvýšením nad
okolí a vnitřek trubky vyplníme rovněž betonem ..Za-
bráníme tak brzkému zničení rzí iÍ vyrvaní při částeč-
ném obnažení vrcholu jízdou vozidel. Ponechání vnitř-
ku trubky bez výplně má jéště jedno nebezpečí. Někdo
ji objeví, zasadí do ní nějakou návěst nebo tyč a o ní
se potom opírá různé nářadí a pod. Budeme-li bod
později hledati, bude bud' vylomený nebo založený
skládkou. I když se dlažba jízdou vozidel ubrousí,
přece z trubky zůstane tolik, že nám hude možno s cen-

timetrovou přesností určiti náš bod. Na odlehlých
místech s betono'l'ou dlažbou lze též užíti velkých
nýtů, jejichž hlavy použijeme současně za výško-
vou značku běžné nivelace. Osazené body ná-
padně označíme ,červenou barvou a na okolních pev-
ných předmětech touže barvou označíme poznávací
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znamení a číslo bodu. Všechny body vlastní polygo-
nální sítě číslujeme od jedničky a přičiníme písmeno
»t« (tovární), abychom vyloučili záměnu s body jiné
sítě nebo sítě katastrální:

6. Měření úhlů a délek.

Měření úhlů nutno věnovati největší péči, zejména
bylo-li třeba volitizalomené pořady s krátkými stra-
nami. Doporučuje sepoužít{ Vildova teodolitu s ode-
čtením na 1 cc s optickým dostředěním. V každém
případě je třeba velmi pečlivě stroj urovnati a dostře-
diti. Délky je nejlépe měřiti 20metrovým ocelovým
pásmem, porovnaným s normálním metrem. Pokud
to lze, doporučuje se vytyčení strany strojem, hřebíč"-
ky, vyznačiti úseky pod 20 m a měřiti po úsecích.
Je to účelné hlavně tam, kde každou chvíli musíme
s pásmem utíkati před nebezpečím a rušením. Ne-
musíme tak vždy opakovati měření od počátku. Pá~nio
třeba napínati napínacími tyčemi. K označení bodů
používáme výtyček jen výjimečně, neboť jsou velmi
hrubé a proto raději měříme přímo na bod, v němž
přidrží pomocník hřebíček. Na to musíme pamatovati
již při volbě sítě, aby bylo viděti od stroje na značku
sousedního bodu. Kde to není možné, cílíme na nit
olovnice, dostředěné v bodě a zavěšené v železném
stojánku. Použití některé z polygonálních souprav se
záměrnými terči není dosti výhodné, neboť nestačíme
terče hlídati před rozbitím. Mnohé pořady vedou též
budovami se špatným osvětlením, s nedostatkem
místa pro postavení stroje, malými štěrbinami v okně
nebo plotě a pod. Spatnému osvětlení dělených kruhů
odpomůžeme umělým osvětlením. Nejvýhodnější je
zase Wildův teodofit, u něhož lze osvětliti nitkový kříž.
Není-li vidět na nit olovnice, přidržíme za ní bjlý
papír a nestačí-li ani to, přidržíme za ní světlo podle
zkušeností z měření podzemních prostor. Překonání
jiných překážek zálež! na .měřiči, na jeho důvtipu a
dokonalosti ovládání poznatků praktické geometrie,
katastrálních a triangulačních návodů a zkušeností
nového měření. V jiném, o čem zde není řeči, nutno
se říditi známými ustanoveními měřických předpisů.

7. Měření podrobnosti.

Suť polygonálních pořadů doplníme sítí měřicll:ych
přímek. Zaměřování podrobností zapisujeme obyčejně
do polních náčrtů v měřítku 1 : 500 a 1 : 250, rozměrů
obvyklých při katastrálním měření. Náčrty zakládáme
v blocích, nikoliv v sekcích. Pro množství prachu,
usedajícího popelu, páry a chemických výparů ;riení .
obyčejně možné hotoviti polní náčrty přímo venku
při měření. Proto je nutno vésti pomocné polní náčrty,
pokud možno, rozměrů A4, které musíme uchovati,
nejlépe když je svážeme spolu s výpočetním dilem.
Zvláštnosti měření a další předměty měření byly po-
psány výše. V jiném třeba se říditi katastrálními před-
pisy o měření podrobností.
Musíme se zvlášť zmínit o tom, jak je obtížné šetření

o podzemních vedeních při zaměřování vstupních
šachet a šoupátek. Ve vŠech závodech přijdeme na
množství starých, slepých vedení, zrušených potrubí,
která byla kdysi ponechána v zemi a o .nichž nikdo

neví k čemu jsou. K tomu přijdou komplikace s ve-
řejnými stokami, potrubími a pod; Zde taktéž třeba
zjistit co' je to za vedení a kterému odvětví správy
patří. Záznamů většinou není a není-li nějakého sta-
rého pamětníka, musíme obtížně zjišťovati potřebná
data, někdy i kopáním. .

8. výpočet měřické sítě.

Výpočet polygonálních pořadů i měřických přímek
vykonáme podle předpisů Návodu A. V připojených
tabulkách jsou uvedeny výsledky dosažené při měření
nepříznivé sítě (viz obr. 1 a tab. č. I. a II.) za šetření
všech popsaných podmínek měření. Dopustné odchyl-
ky uvedené v tab. I. jsou vypočteny podle vzorců Ná-
vodu A, a to:

6 p. , 0,0185 gr V;:;:
68=0,012 Ves] +0,06 (-25%) pro zastav.

území.

6 .=1· 85185 2 ([s] + 100)
o, 8 v c~

Odchylka v tab. II 6 8 = 0,012 -JS + 0,16.

Jak patrno, byly docíleny hodnoty, které jsou ve-
rlměs značně pod dovolenými mezemi, které snesou
tudíž nejpřísnější měřítko katastrálních prací. K vý-
počtu i záznamu výsledků použijeme tiskopisů obdob-
ných podle Návodu A. t

9. NiveZace.

Polohopisné měření by nebylo úplné, kdyby nebylo
doplněno měřením výškovým. Všechna projektování
stavebních i strojních zařízení jsou závislá na správ-
ném stanovení· relativních, případně absolutních vý-
šek. Proto založíme na území podniku síť výškových
značek ..
Umístění jakož i hustota značek nemůže být ná-

hodná a proto musíme pro ně poříditi n~vrh tak jako
'pro polygonální síť. Samozřejmě, že návrhu musí před-
cházeti šetření jako při polygonální sítí. Předně mu-
síme vejíti ve styk s úřadem vedoucím v patrnosti
nadmořské výšky (t. č. Zeměměřický úřad). Jelikož
ve výškách je dosud poměrně špatná evidence, musí-
me vykonati velmi pečlivé šetření u jiných úřadů jako
u měř. odd. ZNV, ředitelství drah atd. Pokud je to
v městech, obdržíme o výškových údajích nejspolehli-
vější zprávy u městských stavebních úřadů, kde mají
obyčejně jejich opisy. Po tomto šetření vykonáme
nejen podrobnou obhlídku továrního území ale i šir-
šího okolí. Poznamenáme si všechny zjištěné nivelační
značky s potřebnými údaji jako čp. domu, kde je znač-
ka umístěna a pod. Z opisů nivelačních údajů, poříze-
ných u zmíněných úřadů, ztotožníme bod s výpisem.
Mnohdy objevíme značku, o níž nebude známo kdy
a kým byla osazena. Také jsou běžné případy, že jsou
na domě 2 i více značek, proto je důle~té pozorně
porovnati výpis se skutečností a správně posouditi
totožnost bodu. Nelze-li v blízkosti naléllti nivelační
značku jiné nivelace, musíme voliti síť relativních
výšek, vztažených k určitému bodu s volenou výškou
na př. 100,000 m. Nedoporučuje se voliti relativní
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OfL ~/L Oy Ox S-S'
I

~S d -d' ~d S (sl
'"O.e

I±o
ID ID ID cc cc ID ID~ cc ± cc ID ±

1 2 I 3 4 I 5 6 I 7 8 I 9 10 I 11

1 -134 324 +O,ol +0,05 -0,05 0,14 + 42 394 103,87 104,52
2 -116 614 +0,02 +0,01 -0,03 0,29 + 7 253 607,55 669,14
3 - 27 454 +0,01 -0,08 - 0,04 0,20 -153 282 277,54 293,11
4 +191 454 +0,06 -0,01 +0,06 0,21 - 44 324 261,99 323,76
5 -166 370 -0,01 +0,02 -0,02 0,17 - 50 301 200,28 200,59
6 +112 370 +0,02 -0,03 -0,03 0,18 - 69 291 222,20 223,45
7 + 76 414 -0,10 -0,09 +0,03 0,19 - 84 557 139,06 287,13
8· +153 370 +0,05 -0,06 0,00 0,16 -139 314 178,42 178,66
9 -322 490 -0,03 -0,06 -0,03' 0,19 -217 418 168,44 251,49
10 -333 414 0,00 -0,03 -0,03 0,17 + 31 440 185,71 187,91
11 -399 321 -0,02 +0,03 +0,02' 0,15 +109 379 130,94 130,97
12 +432 490 +0,08 -0,02 -0,05 0,16 -426 508 98,52 151,13

,.; S-Sm ~S ,.; S-Sm 6.S ,.; S-Sm ~S ,.; S-Sm ~S ,.; S-Sm ~S
P. P. P. P. P.

ID~ ID ID >- ID ID -;.,
ID ID -;., m ID >- ID:>- ± ± :>- + :>- ± ±

1 -0,01 0,28 13 0;00 0,25 25 0,00 0,25 36 -0,02 ' 0,25 47 0,00 0,25
2 +0,01 0,28 14 - 0,01 0,24 26 -0,05 0,30 37 -0,05 0,31 48 -0,02 0,26
3 +0,01 0,25 15 +0,03 0,24 27 +0,07 i 0,35 38 0,00 0,24 49 0,00 0,25
5 0,00 0,25 16 -0,01 0,24 28 -0,01 0,36 39 -0,01 0,26 50 -0,01 0,26
6 0,00 ~ 0,18 18 +0,02 0,28 29 +0,02 0,24 40 0,00 0,29 51 -0,02 0,24
7 -0,02 0,17 19 -0,02 0,28 30 0,00 0,24 41 +0,03 0,26 62 -0,01 0,24 I8 -0,02 0,18 20 +0,01 0,32 31 0,00 0,30 42 -0,02 0,29 53 -0,01 0,28
9 +0,02 0,16 21 +0,01 0,25 32 +0,02 0,25 43 -0,05 0,26 54 -0,00 0,27
10 0,00 0,17 22 0,00 0,25 33 -0,02 0,27 44 -0,03 0,26 55 -0,03 0,27
11 -0,01

I
0,19 23 0,00 0,24 34 -0,01 0,26 45 -0,04 0,29 56 -0,03 0,27

12 -0,07 0,24 24 -0,06 0,24 35 -0,02 1 0,25 46 .-0,01 0,28 57 0,00 0,24

výšku blízkou absolutním výškám daného území (to
zjistíme v topogr. mapě), neboť se po čase může stát
záměna se skutečnými nadmořskými výškami. Při
volbě výšek může povstati zcela náhodně nepatrný
rozdíl od nadmořských výšek, což měřič hned n~po-
střehne. Proto je důležité v plánu tuto okolnost vy-
značiti vhodnou zkratkou za číselným údajem výšky
(na př. r. v.).

Pokud jde o navázání na některou síť přesné nive-
Iace, je nejlépe, můžeme-li se připojiti aspoň na
2 značky. Získáme tím nutnou kontrolu správnosti
výchozího bodu, nebyl-li hrubě porušen a zjistíme též
jeho stálost, na př. sedání půdy a j.

V továrně rozvrhneme značky tak, abychom mohli
připojiti další práce fr jednoho stanoviska stroje. Pa-
matujme na časté zaměřování výšek podlah. Nejlépe,
umístíme-li značky na každých 200 m vzdálenosti.
Vlastní osazení provedeme na pevné předměty, beto--

nové základy různých zařízení a pod. U budov je nut-
no voliti a osaditi značku tak, aby jí nebylo lze snadno
pQškoditi a aby nebyla založena skládkou. Nejlépe se
k tomu hodí místa poblíž požárních návěštidel, nebo
skříní s požárním nářadím, kde je přísně zakázáno za-
kládati zdi.

Za značky nejlépe se použije normálních čepových
a hřebových značek typu č. III. a V. státní nivelace.
Jinak o osazení platí obecné předpisy pro přesné ni-
velace.

Po osazení značek vyhotovíme konečný výškový
plán, body očíslujeme a: vykonáme zaměření. Pokud
nejsou předepsány nějaké zvláštní podmínky přes-
nosti, lze použíti některého z nejznámějších nivelač-
ních přístrojů. Velmi dobře se osvědčuje i stroj do-
mácí výroby fy Jos. a Jan Frič s reversní libelou a
otočným dalekohledem. Není nutno ani použíti inva-
rové lati, postačí třímetrová dřevěná lať v celku. Při
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práci musíme mít na zřeteli vše, co bylo uvedeno pro
měření vodorovných úhlů, totiž stálé a značné otřesy
chodem strojů nebo jízdou vozidel. Body této sítě
můžeme určiti na milimetry. V každém případě vyko-
náme nivelaci oběma směry (dvojitou). Jednotlivé
pořady, případně síť, vyrovnáme a vypočteme střednlí
kilometrovou chybu aritmetického průměru

,ma = ± ~ V ~[ ~2 J.
Kromě bodů přesné technické nivelace zaměříme

i běžnou nivelaci, při níž určíme též výšku všech poly-
gonálních bodů s centimetrovou přesností.
Obě nivelace mohou sloužiti i specielním účeh)m

jako pozorování ssedání budov, komínů, základů těž-
kých strojů, lisů, bucharů a pod. Musíme si uvědo-
miti, že nivelac~ průmyslového území nepotrvá na
věky a právě z uvedených důvodů je zřejmé, že je z~e
vše včetně budov v neustálém pohybu. Proto je účelné
a mnohdy i potřebné v určitých obdobích opakovati
měření. U důlních podniků je to nutné každoročně,
případně i častěji.

10. Tachymetrie.

Pro obvod továrny vystačíme obyčejně se sítí výš-
kových bodů určených nivelací, protože budovy jsou
vzájemně postaveny do jedné roviny, tudíž výškové
rozdíly jsou nepatrné. Patří-li k závodu ještě neupra-
vené volné pozemky s členitějším povrchem, potom je
účelné zaměřiti výškové poměry tachymetricky a zná-
zorniti je vrstevnicemi. Tachymetrické měření pro-
vádíse normálním způsobem, pro praxi tovární zde
není rozdílů. Tachymetrie pro zvláštní účely není
předmětem zobrazení v továrním polohopisném plánu.

11. Vyk:reslení plánu.

Pro zobrazení plánu na papíru použijeme zajisté
vhodné a hodnotné hmoty. V dnešní době je již běžný
kladívkový papír nalepený na hliníkové desce. Vedle
minimální srážky je zde ještě jedna značná výhoda,
totiž papír nelze při práci lehce zlomiti, ohnouti a od-
padá použití skleněné desky, jíž je obyčejně třeba za
podložku. Hliníkovou desku lze pokládati na libovolný
obyčejný stůl. Volíme-li větší rozměr listu než je ka-
tastrální mapový list, na př. 70X100 cm, potom lze
s výhodou použíti papír s vnitřní hliníkovou folií.
Pokud jde o srážku, má folie tytéž vlastnosti jako
deska. Na zlomení není folie také tak choulostivá, lze
jí svinouti a má poměrně malou váhu, což přijde
v úvahu zvláště při větším počtu listů. Folie lze po-
hodlně dopravovati mírně svinuté v tubu. Při větším
rozměru by se již hliníková deska prphýbala a nale-
pení papíru by trpělo. K zobrazení bodů podle sou-
řadnic lze doporučiti použití pravoúhlého souřadni-
cového přístroje (koordinátografu). Přístroj je velice
drahý a proto přijde levněji objednati zobrazení za
nepatrný poplatek u některého z úřadů.

12. výpOčet ploch.

Plochu vypočteme pro celý obvod továrních nemo-
vitostí. Mimo to je v podnicích důležité znáti skuteč-

nou zastavěnou plochu a rozvrže~í ploch na jednotlivá
nákladová střediska. Tak na př. plocha zaujatá stro-
jírnami, slévárnami, se vyznačí každá zvlášť, poně-
vadž je to třeba pro výpočet provozních nákladů jed-
notlivých úseků výroby. Plochy nejlépe vypočteme
analyticky. Je to při číselné metodě a použití počíta-
cího stroje rychlejší než planimetricky.

13. Příprava plánu k reprodukci.

Pro přípravu mapy k reprodukci je rozhodna ta
okolnost, má-li být plán vůbec rozmnožen a když, tak
jaké reprodukce má být použito. Mnohde vyhotovují
polohopisný plán jen v originále. To je neúčelné, ne-
boť plán časem velmi trpí a používáním se zničí. Poz-
ději jej lze pak nahraditi jen novým vyn6ŠeníriJ..
Někde se· též z origJ.nálu zhotoví matrice, z níž se
běžnými rozmnožovaCÍmi cestami pořizují· otisky a
světlotisky. Tím se plán mine cílem, kterému má a
může přesné měření sloužit. Lze jedině dopomčiti re-
produkci tiskem v reprodukčním ústavu ministerstva
financí. Z.ískáme tak plán podle potřeby vícebarevný
s tištěným popisem a pod.
Pro tuto reprodukci nutno připraviti originál po-

dle ustanovení reprodukčního Návodu VID. Při velké
běžné potřebě plánů v závodech lze tak získati velký
počet hodnotných otisků v různém provedenÍ: Nejlépe
je objednati 100 výtisků, čímž· jednotlivý výtisk při-
jde na nepatrný obnos. Výtisky také možno objednati
na různých druzích papírů, na kartonu, rozřezané po
způsobu příruční mapy na čtvrtky, na průsvitné hmo-
tě zvané Kodak-Klarzell, která se nepatrně sráží. Zde
lze doplňQvati změny a světlotiskem pořizovati rychle
plány pro běžnou potřebu.
U barevných tisků nutno pro každou barvu vyhoto-

viti zviáštní průsvitku s vyznačením toho, co má být
barevně tištěno, jak v kresbě tak v slovním dopro-
vodu. .
Je též důležité využíti vymožeností reprodukční

techniky pro rozmnožení polních náčrtů. Otisky mů-
žeme použíti při práci v poli a originály uchovati v ne-
porušeném stavu.

14. Vedeni plárIJŮ.

Jako vše podléhá změně, tak zejména v průmyslu
se neustále staví a bourá. Proto i ten' nejlepší plán
by brzy zastaral. Je proto bezpodmínečně nutné ko-
nati aspoň každým rokem v závodech přehlídku a
skutečnost porovnati s plánem, ~měny zaměřiti. a za-
kresliti. Spolehnouti se na hlášení prováděcích. mist
o vykonaných stavebních zm~nách je v průmyslu.
prakticky nemožné, neboť zde se staví často i bez plá-
nů a běžné režijní práce jsou zadávány mimo pravo-
moc stavebních orgánů.
Mimo uvedené je nutná občasná přehlídka vlastnic-

kých hranic a hraničních znaků. na hranicích továr-
ních nemovitostí. Zde zase naopak chybějíci znaky
třeba podle plánů a polních náčrtů obnoviti. Tuto služ-
! bu lze u velkých závodů organisovati obdobně jako je
tomu u katastrálních měř. úřadů. (Pokračování.)
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Nová doba vyvolává nutnost uvésti v soulad a řádně usměrniti potřeby a vzájemné vztahy více obcí,
větších oblastí} tedy celého kraje tam} kde se společné zájmy navzájem prolínají a tudíž musí býti jednotně
řešeny. Jde o technické úkoly a problémy venkova a venkovských krajů - o úpravu pozemkové držby sceZe-
1Y/,1tm s širšího hlediska krajinného řešení a prostorového plánování a o usměrněné řešení tohoto problému ve
shodě s novodobými požadavky techniky a administrativy a v duchu budovatelského plánu republiky.

V předválečné době bylo podniknuto mnoho akcí
o nápravu pod heslem zvelebení venkova. Byly to
akce pro .výstavbu obcí, úpravu li okrasu návsí, pro
zvelebení kraje, čast<l i akce rázu národopisného, nebo
historického. Tyto akce však ustrnuly a nezlepšily
P<ldstatně špatný a neutěšenýstav našeho venkova.
Tak zvané místní regionální snahy, které v posledních
letech značně zaujaly veřejnost a vzbudily i velkou
pozornost, nedosáhly svého vytčeného cíle - ku škodě
i neprospěchu věci samé. '
Výstavbu a zveleJbeníkrajů a oblastí může napraviti

jen řádná a plánovitá úprava, založená na odborném
studiu celého kraje a to tak zvaným regionálním plá-
nováním. Tímto plánováním zachytí se všechny vli-
vy, které usměrňují život určitého kraje. Potřeba
soustavného regionálního i místního plánování je
u nás obecně uznávána, poněvadž je základnou pro
zdravý budoucí rozvoj našich krajů, měst a obcí a tím
i celého našeho života. Regionální plánování se zabývá
bud' hospodářsko-výrobní, technickou nebo kulturní
složkou života určitého kraje, nebo v celku všemi
těmito P<ltřebami. Do složky hospodářsko-výrobní a
technické spadá úprava pozemkové držby a agrární
operace vůbec.
Problém krajinného plánování a úprava pozemkové

držby pod tímto zorným úhlem chápaná a prováděná
je sledována v novém pojetí současné techniky s vel-
kou pozorností, zvláště pokud se týče úprav provádě-
ných či provedených ojediněle jak ve vnitrozemí, tak
i pokud jde o okrajové oblasti našeho státu.
Dnes už není téměř možno si představiti úpravu

pozemkové držby scelením ibezsledování širokého rám-
ce krajiny a jejího vzhledu s ohledem na vyřešení
všech technických a hospodářských problémů venkova
a venkovských krajů. Řešení tohoto problému vadila
dosud roztříštěnost a rozdrobenost pozemkového ma-
jetku, která brání i racionelnímu obhospodařování
používáním hospodářských strojů ve větším měřítku.
Provedením řádné, účelné a odborné úpravy pozemko-
vé držby scelením se současným vyř~šením a prove-
dením všech technických úkolů a problémů je možno
odstraniti tyto závady všude tam, kde se scelení a
úprava provádí.
Scelení pozemkové držby je nutnou podmínkou bu-

doucího sociálního vývoje zemědělského stavu, poně-
vadž zaručuje a umožňuje rozsáhlé používání tech-
nických pomůcek a hospodářských strojů v době, kdy
nedostatek pracovních sil a útěk obyvatelstva z ven-
kova doléhá a bude doléhati tíživě na zemědělský stav.
Disposiční volnost s pozemky dává možnost součas-

né výstavby místních tratí při scelování vyhotovením
upravovacích a zastavovacích plánů, nebo v dohodě

s plánovacím úřadem i úřady ostatními zřízení vhod-
ných ideálních komunikací, rekreačních míst a zele-
ných ploch, nových sídlišť, založení ovocnářství, ze-
linářství, sadařství, zalesnění, zalučnění, zřízení vo-
dovodů, kanalisace a rozřešení nutných úprav i roz-
sáhlých regulací hranic katastrálních území atd.
Úkolem P<lzemkových úprav.bude tudíž řešiti tyto

problémy v širším okruhu a ve větším rozsahu krajo-
vého a prostorového plánování a v rámci soustavného
bud o vat e Is k é h o hospodářsko-technického plá-
nu. Dosud scelování pozemků ibylo z velké části pro-
váděno bez jakékoliv zásady velkorysého z3ičlenění
do širšího rámce okolí podle zásad regionálního řešení
s možností současného vyřešení naznačených problé-
mů s úpravou držby pozemkové a scelováním souví-
sejících. Scelování je tedy jedinou cestou k zdravému
a novému prostorovému uspořádání.
Tak jako tvoří obec nebo město se svým zájIrlOvým

obvodem určitou hospodářskou oblast nebo stavební
jednotku, tak tvoří určité kraje a oblasti hospodářsky
jednotné prostory, kde se mají veškerá technická opa-
tření a celkový vývoj i rozvoj říditi s jednotného hle-
diska. Prostorové a regionální plánování řeší problé-
my celého území a kraje se zvláštním zřetelem k cha-
rakteristickvm potřebám jeho částí, jest tudíž zákla-
dem hospodářského pořádku.
Regionálním plánem je zachyceno vše, co má býti

ku prospěchu určitého kraje provedeno. Podkladem.
pro plán regionální je analysa, t. j. odborný průzkum
kraje, z něhož vyplývají hospodářské, technické a kul-
~turní jeho potřeby. Jde o vyřešení, jak již bylo po-
dotknuto, řady úkolů souvisejících se zdokonalováním
zemědělské výroby scelováním hospodářských pozem-
ků a budováním vodohospodářských zařízení, prů-
myslovou výrobou, stavbou komunikací a dálnic, zaklá-
dáním nových výrobních podniků v krajích hospodář-
sky nevyužitých, s otázkami veřejného i soukromého
podnikání, se zachováním rázu krajiny a památek a
s potřebami hygienickými a rekreačními. Zvláště
třeba všude doporučovati vysazování společných za-
řízení (cest, příkopů a jiných zařízení) při scelování
užitkovým a ovocným stromovím a křovinami, zaklá-
dáni remíz pro ptactvo a zvěř co prostředek k ochraně
krajiny a přírody. Osazené stromořadí a křoviny pro
zvěř a ptactvo i vhodně rozvržené větrolamy zmírňují
především také erosivní činnost větru, čímž se zabrání
odnášení koloidních součástek z půdy. Sem spadá
i otázka plánování nových sídlišť a osídlení, pohyb
obyvatelstva, stěhování průmyslu atd.
Zde. je patrný vzájemný a těsný poměr mezi plá-

nováním velkých celkú a menších územních částí jed-
notlivých obcí a obydlí. Plánování větších oblastí
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usměrní vypracování všech dílčích úkolů prováděných
porůznu do jednoho celku. Proto naše krajinné pláno-
vání může značně ovlivniti svými možnostmi hospo-
dářský život jednotlivých územních celků, oblastí a
obcí a zasáhnouti do výstavby jednotlivých krajů, při
čemž snaží se zachovati, po př. zlepšiti tvářnost i obraz
kraje a znemožňuje hrubé porušování rázu krajiny
různými zásahy. Bylo by záhodno, aby každý tech-
nický projekt byl projednáván v dohodě s odborníkem-
krajinářem, jak již v různých zemích se děje.
Scelování pozemkft nabývá u nás nyní nových fo-

rem v důsledku staveb dálkových komunikací vod-
ních cest, letišť a p., prováděných v rámci prostoro-
vého plánování, v důsledku nutné kolonisace, pozem-
kové reformy a osídlování okrajových ploch našeho
území.

Úprava pozemkové držby, uskutečňovaná v širších
oblastech zájmových nebo přirozených útvarech
územních, splní požadavky hospodářsky-technické
v nejširším měřítku. Zejména účelné úpravy hranic
jednotlivých obcí a vzájemného přeskupení pozemků
přespolních majitelů z obce do obce překatastrováním
nebo přikatastrováním může býti dosaženo jen v tom-
to širokém rámci. Účelná a radikální úprava hraníc
katastrálních území je· předpokladem pro úpravu a
plánování jednotlivých obcí a katastrů· položených
exentricky na úpravu centrickou. Nutno vycházet jak
v pohraničí, tak ve vnitrozemí ze zásady, aby nebyly
tvořeny pozemky přespolní, nýbrž aby každá obec
katastrální do svých katastrálních hranic nově na-
vržených a regulovaných a s ohledem na upravenou\
plochu katastru obsáhla všechny pozemky svých
účastníků. Toho musí Ibýti pamětlivy osídlovací ko-
mise v pohraničí, aby v dohodě se zástupci úřadů pro
agrární operace. a finančního ředitelství a plánovacího
úřadu předem stanovily podle potřeby hrubou rozvahu
pro osídlení, aby včas ještě mohli býti někteří účast-
níci přesídleni.
úkply, které si dnešní doba v plánování a v úpra-

vách pozemkové držby při dálnicích, v pohraničí
i vnitrozemÍ" vyžádá, jsou dalekosáhlé a zodpovědné.
~ádné provedení osídlení okrajových částí našeno
státu se současným scelením pozemkového majetků
a plánováním bude úkolem současné doby. Toto sce-
lování může býti provedeno v některých případech
slučováním starých parcel celých nebo dělených příč-
nými cestami na kratší kusy a to především v terénu
kopcovitém. nepravidelném a členitém, zvláště v ob-
lastech sadů a vinic, mnohdy zatím jen jako prQvi-
sorní řešení při zachování zhruba starého systému
cest i vod, aby mohlo býti provedeno s ohledem na
nedostatek pracovních sil v zemědělství v době co
nejkra~ší.
V ostatních případech bude nutno provésti urychle-

ně normální řešeQí podle zásad komasační techniky
v rámci kraje, zejména oblastí osídlených, kde vlast-
nické poměry novousedlíků a technické řešení nepů-
sobí žádných větších potíží. Tu se postupuje doposud
podle platných předpisů, zákonů i instrukcí, vyžadu-
jících však vzhledem k zdlouhavosti i strnulosti pra-
covní metodiky, zvláště v administrativě, radikálního
zjednodušení a změny.

Podmínkou úspěšného vyřešení úprav pozemkových
jsou mapové podklady podle možnosti v r s t e v n i-
c o v é a to pro krajinné řešení mapy 1: 10000 a
1 : 25 000 topografické a mapy 1: 75 000, pro místní
plánování mapy 1 : 5000 a 1 : 10000, dále mapa kata-
strální a nezbytně nutný snímek letecký, případně
vyhodnocený fotogrametrický plán, který umožni
urychlené vyřešení komunikační sítě a usměrní cel- I

kový projekt s ohledem na stávající kultury a porost,
sady, vinice, terenní překážky, zastavění atd.
Tento fotogrametrický plán nebo letecký obraz bude

též názorným dokumentem pro porovnání dosavadního
obrazu a tvářnosti kraje a území s pozdějším stavem
novým.
V plánování a scelování oblastním, v komplexu

obcí nutno postupovati z· potřeb kraje a v dohodě
s oddělením plánovacím, osídlovacími orgány, pokud
jde o oblast okrajovou, se silniční správou, s úředními
odborníky vodohospodářskými, o\l'ocnářskými, lukař-
skými, lesními, vinařskými za účelem stanovení a zjiš-
tění vhodných stanovišť pro různé účely, svazem ze-
mědělství, oblastními plánovateli atd., kde mnohdy
a pře d e vší m operujícímu techniku, provádějící-
mu agrární operace, přísluší jako nejlépe znalému
místních a okolních poměrů úloha koordinovati
všechny tyto zájmy a potřeby, názory a návrhy do
souborného, všestranně vyhovujícího plánu, z kterého
má vzejíti nová tvářnost obcí a kraje.
Nejdůležitější je zde úprava místních tratí, kde

oblastní plánovatel - ruralista s operujícím techni-
kem, tam kde je a měla by být zaručena disposiční
volnost v místních zastavěných tratích (pohraničí a
vnitrozemí), může v rámci scelení vyřešiti velkoryse
krátkou cestou upravovací plán i plán komunikační
zároveň, pokud pak jde zejména o úpravu návsí, sta-
novení oblastí pro nové zastavění, úpravu zahrad, slu-
čování a rozšiřoyání usedlostí, zřízení nových výpadů
z místních tratí atd.
V tomto případě se předpokládá, aby do scelovního

řízení byly pojaty i místní tratě· i všechny ostatní
pozemky, i když podle dosavadních zákonitých před-
pisů majíi býti z úprav scelovacích vyloučeny. Tyto
však mohou býti po upravě ve výhodnější formě při-
děleny zpět a nebrzdí se tím celkový chod řízení.
V přídělovém řízení se vychází pak místní tratí po-

čínaje, t. j. obytné budovy a zahrady - po úpravě,
sady, vinice - louky a role nakonec.
. Požadavky, které budou na úpravu pozemkové držby
scelováním a její urychlené provedení kladeny, jsou
jak již uvedeno, veliké, a vyžadují si proto z důvodů
urychleného vyřešení tohoto vážného problému řadu
nových a rad i k á In í c h o pat ř e n í tec hni c-
k o - a dmi n i str a t i v n í c h,aby bylo možno zvlád-
nout velký úkol, který náš stát čeká, aby z nedostatku
pracovních sil a s ohledem na racionalisaci i zvýšení
zemědělské výroby byl tento problém vyřešen, zejmé-
na v pohraničí, v době několika let.
Jest to:
1. z á s a dní z j e dno d u š e n í scelovacího řízení

a komasační techniky, zejména v administrativě, při
námitkovém řízení, při úpravách i rozsáhlých regula-
cích katastrálních hranic, volnost při úpravách míst-
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ních tratí a návsí, zahrad i sídlišť jak už bylo uve-
deno a přizpůsobení scelovacího zákonodárství novo-
dobým požadavkům vydáním nového či doplněného
a novelisovaného jednotného scelovacího zákona.
2. Vyřešení finanční otázky - to jest úhrady na

práce komasační i ostatní práce s komasaci souvise-
jící, na projekty komunikační a vodohospodářské, na
stavby společných a jinýcl). zařízení, státními i veřej-
nými subvencemi, především však založením k om a-
s a ční h o fo n d u, z něhož příp. zálohově by náklady
byly hrazeny.
Subvence tyto by byly použity i na úhradu jak

staveb nových usedlostí a oprav budov sešlých, tak
i k založení samostatných stavebních skupin a oje-
dinělých dvorců v místech rozsáhlých pozemkových
ploch, zejména na odlehlých částech katastrů, kde
by ohospodařování pozemkové držby v jednom uce-
leném komplexu bylo rentabilní.
3. Zabezpečení a rozmnožení odborného personálu,

hlavně kvalifikovaných inženýrů a pomocných sil
technických i kancelářských.
4. Zajistit spolupráci finančních úřadů při sdělová-

ní pomůcek pro katastr a pozemkovou knihu v obcích,
kde již komasace provedena byla a kde se i provádí
a to i s úplným zaměřením nového stavu celého ka-
tastru, to jest i místních tratí. Podklad pro nové za-
měření pro noVou katastrální mapu, eventuelně i pro
doplnění polygonové sítě, nebyla-li úplně vyřešena a
stabilisována už při řešení scelovacího plánu, by tvo-
řily nákresy a plány vytyčovaci, polní pomocné ná-
črtky atd., vyhotovené pro scelovací plán i s Poznače-
ním všech bodů v přírodě vytýčených a určených.
Při tom třeba stanovit dohodou, aby finanční úřady

už zásadně neprováděly žádných ~ových měření sta-
rého stavu, pokud není provedena' úprava pozemkové
držby eventuelně i upravovaci pl~n. '
5. Dohodnouti spolupráci kvalifikovaných civilních

kanceláří měřických a technických při provádění tech-
nickýchúkolů komasace za vedení úřadu agr. operací
analogicky jako na př. samostatné provádění nového
měření za dozoru a vedení finanční správy. Tím by
byla dána záruka zachování správného postupu prací
a jejicp hodnoty.
6. Zajistit včas v dohodě a za účasti zeměměřického

oddělení zemských úřadů před zahájením prací scelo-
vacích mapové podklady 1: 5000 případně 1 : 10 000
s vrstevnicemi celého okolí plánovaného, mapy
1 : 25 000 a -1 : 75 000 pro krajové řešení a příslušné
černotisky v celku spojené. Zajištění katastrálních
map obcí doplněných i zákresem přilehlých částí sou-
sedních katastrů a celých listů pro potřebné řešení
komunikační sítě se sousedními katastry a pro úpravu
a vyrovnávání katastrálních hranic i v případech, kde
jde snad ještě o úpravu držby ojediněle prováděnou
anebo kde se scelování jen dotýká katastrů zatím do
úprav nepojatých, je nezbytně žádoucí. Katastrální
mapa vhodně uzpůsobená a zkopírovaná do větších
celků je žádoucí jak pro přehledný zákres kultur a
změn v mapě, tak i pro zákres společných zařízení
a nového stavu držby, používá-li se katastrální mapy
jako mapy originální.
7. Zajistit včas 9-0hodou mezi ministerstvy foto-

grametrické zaměření kraje, kde se oblastní scelování

provádí, jednak jako ptldklad plánovací i jako doklad
posouzení starého a nového stavu jednotlivých ka-
tastrů.
Fotogrametrický plán a letecký obraz současně

umožní přehledné plánování, neboť v něm jsou patrny
přímo a názorně terén, překážky terenní, stávající ko-
munikace, stromy, silnice, sady, zastavěné části, toky
jak se opravdu jeví ve skutečno~ti v nejvěrnějším
zobrazení posledního stavu. Letecká triangulace, která
tvoří podklad fotogrametrického zaměření by zásadně
celkový postup nezdržovala. Je-li po ruce fotografický
snímek krajiny, odpadá mnohdy i pracné a detailní
zaměřování kultur (stromořadí, sadů, úvozů a jiných
terenních znaků), pro přesný obraz pro úpravu a pří-
děl nového stavu pozemkové držby.
, 8. Vybaviti technická oddělení a úřad řádnými
kancelářskými místnostmi a budovami technickými a
kancelářskými pomůckami, které i když z počátku
. zdánlivě práci zdražují během velmi' krátké doby se
rentují a splní nad očekávání svůj úkol. To se týká
vybavení řádnými a přesnými moderními úhloměr-
nými a nivelačními stroji pro vytyčování rozsáhlých\
komunikačních a cestných sítí a zaměřování, dále
vynášecích souprav měřických, počítacích a psacích
strojů atd.
9. Jako nejnutnější požadavek účelnosti a urychlení

práce je vybavení technických oddělení agrárních ope-
rací motorovými vozidly pro překonávání velkých vzdá-
leností při cestách, po dobu dlouhých měsíců a roků
denně konaných. Zejména jde o' vybavení motocykly
menšího typu a malými polními automobily (Jeepy),
v nichž se dá dopravovati celá pracovní skupina s po-
ti'ebným zaměřovacím nářadím.
Tímto opatřením, které by se během jednoho až

dvou let rentovalo, by se ušetřilo na docházce dosta-
tek potřebného času, kterého je v této době urychle-
ného sCélování v rámci budovatelského plánu tolik
zapotřebí. Každodenní docházka na místa několik km
vzdálená, trvající po měsíce i 1-2 léta v témž pra-
covním obvodě, vynahradí tento náklad jak v prove-
deném výkonu, tak i v zisku na čase, který se může
zhodnotit jinak pro vlastní práci, v kvalitnějším vý-
konu i v nutných pracech přípravných, na které
mnohdy nezbývá tolik času, kolik by skutečně vyžado-
valy a zasluhovaly. Zhodnocením promyšleného po-
stupu a výsledků práce inženýra-komasátora a porov-
náním pracovních výkonů a námahy duševní i tělesné,
vynaložené na tyto práce s prací v oborech jiných,
mnohdy za svízelných podmínek klimatických i pra-
covních a okolnosti, že operující inženýr v období
intensivních prací vzdává se všech výhod kulturního
a rodinného života, jistě uznají příslušné orgány, že
naznačeným usnadněním práce, jejím zmechanisová-
ním a h y b n o stí se získá drahocenný čas, zvláště
potřebný pro větší území katastrů a pro vzájemné
plánování celého okolí.

10. V oblastech osídlených by měla být. stanovena
hrubá rozvaha osídlovacími komisemi už předem a
před zahájením scelovaeího řízení pro jednotlivé obce
a s ohledem na velkorysé vyřešení úprav katastrálních
hranic,dále pak stanovením dostatečné plošné reservy
jak na společná zařízení, to je nejméně 5% z celkové
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plochy katastru, tak i pro jiné veřejné a stavební
účely.
Podmínkou je, aby bylo možno přesuny zmenšovat

či zvětšovat plochy katastrálních území s ohledem na
celkovou únosnost jednotlivých usedlostí a na budoucí
stavební rozvoj a úpravu sešlých obytných budov
v rámci stavební obnovy a případně i přemísťovat
v rámci přídělového řízení usedlíky do vhodnějších
usedlostí vyhovujících jich hospodářským požadav-
kům.
Toto ovšem předpokládá, aby komasační odborník

s orgány katastrální služby a v dohodě s plánovacím
úřadem a ruralistou byl pověřen osídlovacími úřady
přímo vypracováním návrhů na úpravu katastrálních
hranic i na uvolněnú místních tratí co se týče plochy,
aby osídlovací komise do tohoto rámce jenom určila čí-
selný př~děl podle kapacity usedlostí a domků, jakož
i usedlostí, které mají býti upraveny ve stavební ob-
nově.
Pokud by se ovšem nedostávalo potřebných ploch

v jednotlivých katastrech pro vedení veřejné a sou-
kromé potřeby, bylo by účelné některé uchazeče pře-
sídlit do míst, kde je více volných ploch a pozemků,
nezíská-li se dostačující plocha po revisi dosavadních
osídlenců, případně po jejich dobrovolném odchodů.
Tyto úkoly urychleného provedení úprav pozemko-

vé držby scelením a to jak v pohraničí, tak i ve vnitro-
zemí přesahují svým významem rámec normálního po-
stupu a úkolů a musí být proto vyřešeny jen ve vzá-
jemném pochopení orgánů nadřízených s úřady a or-
gány tyto práce provádějícími.
Dosavadní praxe už ukázala, že dřívějším způsobem

pracovním nelze postupovat, poněvadž by zůstalo
k vůli technickým operátům, které nejsou řádněukdii-

čeny z dob' dřívějších, málo času na věci nové. To je
problém velmi tíživý, zvláště na· Moravě, kde agrární
operace mají již svoji dlouhou tradici. Proto nutnost
spolupráce úřadů a civilních kánceláří technických,
pochopení potřeb pro technické práce se stran veřej-
nosti i kompetentních míst vybavením úřadů a tech·
nického personálu řádnými technickými pomůckami
a získáním nových kvalifikovaných sil a jejich řád-
ným zaškolením tvoří. předpoklady úspěšného prove-
dení úkolů, které inženýra a komasátora v nastáva-
jících měsících a letech čekají. Je ovšem též nutno
sledovati obezřetně pracovní metodiky v zahraničí,
odkud možno čerpat buď přímým či nepřímým stu-
diem mnohou dobrou, zkušenost pro aplikace na naše
poměry.
Splněni programu předpokládá tudíž jak spolupráci

všech složek úřadů a odborníků, tak i pochopení od-
povědných orgánů pro správné a spravedlívé ohodno-
cování dobře vykonané práce, která jen mravenčí pílí
a sebezapřením prováděcích orgánů za těžkých pod-
mínek a okolností pracovních, klimatických, finanč-
ních, dopravních a stravovacích může vésti k dosažení
předpokládaných výsledků.

Literatura:

Inl?:. Dr. Ema n u e I Hru š k a: Regionální průzkum.
(1942.)
Inl?:. Dr. K are I J ů va: Ochrana krajiny při scelo-

vání. (Krása našeho domova, 1943.)
ln?,. J o s e f Peň á z: Účast zeměměřických inženýrů

na pracích regulačních a regionálních. (Zeměměřický
obzor 1941.)·
Inl?:. Jan V á v r a: Urychlené provádění úprav pozem-

kové držby s ohledem na dnešní poměry poválečné. (Ze-
měměřický obzor 1946.)

Pro plánovací práce je zapotřebí vhodných map. Problémem je, jaké zvolit pro ně měřítko a jak pořídit
pro ně výŠkopis. Pro měřítko nutno se rozhodnout na zákWilě zkušeností. Pro pořízení výškopísu bylo by
možno s výhodou použít letecké fotogrametrie. Předpokladem pro to ale je opatření potřebného počtu převá-
děcích strojů. V naší úvaze podáváme informace o užití fotogrametrie. jež mohou sloužit i širší zájmové
veřejnosti.

Snahy po cílevědomém uspořádání hospodářského
života projevují se v novější době v plánování. Plá-
nuje se hospodářská výstavba státu a v jejím rámci
i dílčí úkoly technické jako je výstavba lidských síd-
lišť, komunikačních zařízení, vodohoSllodářských sta-
veb a p. Jednou z pomůcek, bez níž nelze posléze jme-
nované úkoly plánovat jsou mapy. U nás jsou zatím
k disposici buď ve velkých měřítkách mapování ka-
tastrálního t. j. od měřítka 1 : 500 do 1 : 2880 resp.
1 : 4000 nebo v menších měřítkách mapování topogra-
fického 1 : 20 000 až 1 : 75 000. Prakse ukázala však,
že žádné z těchto měřítek úkolům plánování nevyho-
vuje, že je zapotřebí měřítka, které by leželo mezi mě-
řítky katastrálními a měřítky map topografických,
pod kterýžto pojem zahrnujeme i mapu speciální.
Pod tlakem tohoto poznání přikročilo se u nás již

za války k myšlénkové přípravě a později k pokusům

s vyhotovením t. zv. technické !llapy. Myšlénková pří-'
prava byla provedena v r. 1941/42 zásluhou Země-
měřičského Obzoru, který vypsal literární soutěž pod
heslem »Technická mapa 1 : 10000«. Pokusy počal
provádět Reprodukční ústav ministerstva financí
v Praze, přednosta regulačního oddělení města Brna
Ing. Peňáz a po válce pak i někteří civilní geometři. '
Pod pojmem technické mapy představujeme si

u nás mapu v měřítku 1 : 5 000 nebo 1 : 10 000, která
by obsahovala kromě zmenšené katastrální situace
také výškopis vyjádřený kotovanými body a vrstevni-
cemi. Protože pořízení výškopisu je spojeno s potížemi,
neboť by k tomu bylo nutno provést v krátké době
měřické práce neobyčejně velkého rozsahu, řeší se
problém zatím tak, že se vyhotovují alespoň poloho-
pisné t. j. situační mapy v měř .. 1 : 5 000 a 1 : 10 000
a to zmenšováním map katastrálních. Ministerstvo fi-
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nancí vydalo pro vylwtovování zmenšenin prozatímní
směrnice,*) které obsahují ustanovení o souřadnico-
vých soustavách, podle nichž budou listy rozděleny,
o rozměrech zmenšenin, o kladu a číslování listů, o ob-
sahu n~vé mapy, o značkách, zkratkách jakož i o ce-
nách a prodeji. Na Moravě měl ZNV v úmyslu zadati
práce spojené s vyhotovením technické mapy civilním
zeměměřičům. Na uvedený účel mělo být uvolněno
10 000 000 Kčs, z toho ihned 1 000 000 Kčs na pokusné
práce. Za účelem' kontroly a odborného rozhodování
o-počátečních pracích byla ustavena zvláštní komise.
Bohužel k zahájení pokusných prací dosud nedošlo,
protože potřebné peníze nebyly uvolněny.
Jaké problémy jsou spojeny s vyhotovením tech-

nické mapy? Je to v první řadě problem měřitka.
Technici, kteří se zabývají plánováním regionálním,
otázkou umístění a rozšíření sídlišť, otázkami komu-
nikačními volají po měřítku 1 : 10 000, naproti tomu
technici, kteří provádějí úpravy pozemkové držby a
osídlování by raději dostali mapu měřítka 1: 5000.
Není pochyby, že otázka nejvhodnějšího měřitka může
být zodpověděna jen po svědomitém šetření provede-
ném mezi použivateli nové mapy a že musí být zvoleno
měřítko, které by vyhovovalo pokud možno většině
techniků. Směrnice ministerstva financí pro vyhoto-
vování zmenšenin katastrálních map na to pamatují
a ukládají reprodukčnímu ústavu ministerstva financí,
aby se dotazoval čas od Msu zájemců, aby zazname-
nával všechna přání i kritiky zmenšenin, ahy přijímal
od kohokoliv podněty ke zlepšení a takto získané po-
znatky a návrhy aby předkládal ministerstvu financí
za účelem doplnění prozatímních směrnic. Bylo by ale
záhodno, aby byly co nejdříve vyhotoveny pokusné
listy technické mapy a to úplné i S vrstevnicemi jak
v měřítku 1 : 5000 tak 1 : 10 000, aby bylo možno opa-
třit si názor technických kruhů na výhody toho kte-
rého měřítka a zjistit také poměr nákladů spojených
s vyhotovením map v obou měřítkách.
V této souvislosti stojí za zmínku, že cesta, kterou

se postupuje při reprodukci ke zmenšeninám 1 : 10 000
vede přes měř.ítko 1 : 5000 a že pro měřítko 1 : 5000
se rozhodli po zevrubných úvahách v r. 1922 a 1923
také Němci a že v tomto měřítku vyhotovovali svou
t. zv. základní mapu, která je obdobou mapy technické.
Také Švýcaři vyhotovují v územích s cennějšími po-
zemky svoje t. zv. přehledné mapy v niěřítku 1 : 5 000,
zatím co území méněcenných alp a pastvin zobrazují
na přehledných mapách 1 : 10 000..
Druhým problémem technické mapy je opatření

výškopisu t. j: kotovaných bodů a vrstevnic: Technici
pracující na poli regionálního plánování jsou ochotni
spokojit se s výškopisem pořízeným ivětšením vrstev-
nic z topografických map t. j. z měř. 1 :25000 nebo
1 : 20 000 do 1 : 10 000 nebo 1·: 5 000. Ale výškopis
takto získaný by ostatním technikům nemohl vyhovět
a to z toho důvodu, že ekvidistance vrstevnic topo-
grafických map 1 : 25 000 je příliš velká, neboť činí
obyčejně 20 m, v plochém terénu 10 m a kromě toho
je zatíženo měření našich starých map 1 : 25 000 čet-
nými chybami. U nových topografických map v mě-
řítku 1 : 20 000 hy snad ekvidistance vrstevnic vyho-

*) výnos min. fin. Č• .i. 14.885!45-X ze dne 21. VIII.
1945.

vovala, neboť činí 10 m, 5 m a 2.5 m, ale chyby původ-
ního mapování - i když v tomto případě jsou malé -
by se znásobily. Pro mapu, která by odpovídala nor-
málním ka,rtografickým požadavkům bude nutno
opatřit výškopis nikoliv zvětšením z jiných map,
nýbrž měřením.
1'0 je ale obtížný problém, neboť na zaměření i km2

v měřítku 1 : 10 000 potřebuje jeden topograf prů-
měrně asi 4-5 dnů,*) na zaměření téže plochy v měř.
1 : 5000 asi 14 dní, takže Čechy a zemi Moravsko-
slezskou (78800 km2) by měřilo 100 topografů
19 roků v měřítku 1 : 10 000 a 56 roků v měřítku
1 : 5 000 za předpokladu, že by měřili od začátku
dubna do konce října. Tato úvaha ukazuje, že nor-
mální topografické metody pro daný úkol nevyhovují
a že je nutno hledati jinou cestu. A tu je třeba po-
všimnout si fotogrametrie.
Pro konstrukci vrstevnicpřichází v úvahu z různých

fotogrametrických metod metoda, která se nazývá
stereofotogrametrická. Používá se při ní buď foto-
grafických snímků pořízených se stanovisek na zemi
a pak se nazývá pozemní nebo snímků pořízených
s letadla a pak se nazývá leteckou. Postup při p 0-
ze m ní fotogrametrii je ten, že se v terénu na místě.
ležícím proti terénu, který má býti mapován, zvolí ve
vhodné vzájemné vzdálenosti, která může v krajním
případě činit i několik set metrů, dvě stanoviska, je-
jichž poloha se určí geodeticky. Volba vzdálenosti
stanovisek závisí na požadované přesnosti, na vzdá-
lenosti mapovaného teréÍlU od stanovisek a na ohra-
zové dálce užité fotografické komory. Se stanovisek
se potom speciální fotografickou komorou - t. zv.
fot9theodolitem - pořídí snímky mapovaného terénu
obyčejně tak, aby směry fotografovlÍllí svíraly se
spojnicí stanovisek, která se nazývá fotogrametrickou
základnou, stejné úhly. Poloha stanovisek (vyjádřená
pravoúhlými souřadnicemi), směry a sklony komory
(vyjádřené úhly), se nazývají prvky vnější orientace.
Výsledkem fotografování je dvojice snímků téhož

území, při čemž každý ze snímků představuje foto-
grafickou registraci směrů, které bychom mohli na
každém stanovisku ·zaměřit theodolitem. Výsledkem
takového měření byly by horizontální a vertikální
úhly, kterých bychom mohli použít pro výpočet sou-
řadnic všech bodů zobrazených na snímcích. Ve foto-
grametrii se ovšem výpočty neprovádějí. Poloha bodů
určuje se na přístrojích, které se nazývají převáděcí
a které vlastně řeší cestou opticko-mechanickou pro-
tínání vpřed se dvou stanovisek na podkladě směrů
odvozených ze snímkové dvojice. Způsob, kterým se
protínání řeší je u jednotlivých převáděcích strojů
různý. Společné všem strojům ale je, že se na strojích
nastaví nejprve prvky vnější orientace a pak se. sním-
ky, z nichž se odvozuje poloha bQdů, pozorují ve ste-
reoskopu, v jehož zorném poli je umístěna měřící
značka, která je obdobou nitkového kříže užívaného
u úhloměrných strojů. Snímky dávají stereoskopický
obraz mapovaného terénu a měřící značka se idánlivě
vznáší nad tímto obrazem. Její poloha v prostoru dá
Se zdánlivě měnit tím, že zpracovatel otáčí na ,převá-

*) Viz B o g u s z a k, Kapitolu o novém měření topogra-
fickém. - Zeměměřický Věstni.k, roč. XVI (1928). str. 99
a roč. XVII (1929) str. 13.
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děcím stroji dvěma klikami a pedálovým kotoučem.
Pohyb jednou klikou přemísťuje značku zprava do
leva, pohyb druhou klikou přemísťuje značku vpřed
a vzad a pohyb .pedálovým kotoučem nahoru a doli't.
Spojení mechanismu se snímky je takové, že když
značka dosedne na bod terénu, přístroj zkartiruje
automaticky půdorys onoho bodu na papír' a na pří-
stroji lze odečíst nadmořskou výšku zkartirovaného
bodu. Chceme-li kartirovat vrstevnici, nastavíme na
převáděcím stroji její výšku a přemísťujeme značku
ůtáčenim obou klik po plastickém obrazu terénu. Pře-
váděcí stroj nám při tom automaticky kreslí vrstev-
nici, jež odpovídá nastavené výšce.
Pozemní fotogrametrie osvědčuje se v hornatém

nebo kopcovitém území, kde jsou protilehlé svahy a
kde je dána možnost voliti stanoviska, se kterých je
dobrý rozhled a pokud možno pohled do mapovanéh9
území se shora. Území zalesněné listnatými stromy
je nutno fotografovati na jaře, kdy jsou, stromy bez
listí a je vidět až na terén. Naproti tonlU v terénu
porostlém jehličnatými stromy nelze dosáhnout spo-
lehlivých výsledků. Pro metodu pozemní máme u ~ás
relativně málo vhodných území, ale i ve vhodných
územích použijeme raději metody letecké, protože
pro práce velkého rozsahu je rentabilnější.
Při let e c k é stereofotogrametrii se mapované

území fotografuje speciálními fotografickými' komo-
rami s letadla tak, že se pořizují snímky, které se
v podélném směru překrývají na 60 až 100%, t. j.
každý snímek'následující obsahuje 60 až 100% sním-
ku předcházejícího a v bočném smyslu se překrývají
na 20 až 30%, tllJkžemapované území je zachyceno na
mosaice vzájemně se překrývajících snímků.
Zpracování těchto snímků na mapu předpokádá, že

se nejprve odvodí u každé snímkové dvojice prvky
vnější orientace. Při pozemní stereofotogrametrii byla
vnější orientace dána, neboť její prvky byly určeny
geodeticky, při letecké fotogrametrii je nutno tuto
orientaci teprve odvodit. Děje se tak na podkladě
vztahů mezi oběma snímky snímkové dvojice a na
podkladě vztahů mezi body .v terénu, jejichž poloha
je známa a mezi jejich OIbrazyna snímcích. To zna-
mená, že pro každou dvojici potřebujeme znáti určitý
počet bodů stanovených geodeticky. Teoreticky je za-
potřebí 2 bodů daných situačně i výškově a třetího
bodu daného jen výškově, ale prakse ukázala, že se
doporučuje, aby pro každou snímkovou dvojici byly
určeny 4 body. Bodům těm se říká vlícovací.
Postup pro odvození prvků vnější orientace za-

kládá se na teoretickém poznatku, že snímky mají
vzájemnou orientaci shodnou s orientací, jakou měly
při fotografování, tehdy, když se protínají odpovída-
jící si dvojice paprsků ze snímků odvozené. Teorie
učí dále, že se všechny paprskové dvojice protínají
tehdy, když se protíná alespoň 5 dvojic, takže pro
odvození vzájemné polohy, jakou měly komory při
fotografování, stačí, když přivedeme 5 paprskových
dvojic k průseku. Tím je ale odvozena jen v z á-
je m n á čili r e Ia t i v n í orientace komor. Abychom
dostali ještě správnou jejich vzdálenost a správnou
polohu vzhledem k rovině horizontální, musíme po-
rovnat pelohu a výšky vlícovacích bodů daných geo-
deticky s polohou a výškami odvozenými ze snímků

zatím jen relativně orientovaných. Z rozdílů v polo-
ze a výškách těchto bodů se pak vypočtou změny
prvků. vnější orientace.
Postup je tedy ten, že snímky, které tvoří dvojici,

vložíme na převáděcím stroji do komor shodných
s komorou fotografickou a promítnutím snímků do
prostoru předmětného,. t. j. obrácením postupu fo-
tografického obnovíme paprskové svazky, kterými
byly snímky vytvořeny. Pak se nastaví na převá-
děcím stroji přibližné hodnoty prvků vnější orienta-
ce, t. j. přibližná relativní výška letu, vzdálenost sta-
novisek a sklon komor a, pak měníme systematicky
vzájemnou polohu komor tak, abychom u 5 nebo lépe
6 snímkových bodů přivedli paprsky k vzájemnému
průseku. Když jsme toho docílili, odvodíme polohu
a výšky vlícovacích bodů ze snímků zatím jen vzá-
jemně orientovaných a porovnáme výsledky s polo-
hou a výškami určenými geodeticky a z rozdílů těchto
hodnot odvodíme změny prvků vnější orientace, které
pak nastavíme na převáděcím stroji, načež je možno
provádět kartirování jak situace, tak vrstevnic po-
dobně jako u snímků pozemních.
Fotogrametrie letecká se hodí pro mapování hor-

natých i kopcovitých území, která nejsou porostlá
jehličnatými stromy. Její vhodnost pro tyto účely byla
ověřena. V rovinném území činí kartiI:ování vrstev-
nic potíže, protože nedostatek tvárnosti rovinného
území ztěžuje stereoskopické vnímání. Švýcaři použí-'
vají letecké stereofotogrametrie v kopcovitém a horo.
natém území pro pořizování t. zv. přehledných plánů
1 : 5000 a 1 : 10000. Němci opatřovali pro svou t. zv.
základní mapu v měřítku 1: 5000 vrstevnice rovněž
fotogrametricky a docilovali 20-50% úspor na .čase
a vydáních. Italové používali letecké fotogrametrie
pro vyhotovování katastrálních map v měřítku
1: 2000 až 1: 4000 a to map vybavených vrstevnicemi.
To je tedy metoda, která by se u nás mohla uplat-

niti pro uvažovaný účel, t. j. pro doplnění technické
mapy Vrstevnicemi. Při ní mohli by být výhodně
zapojeni do spolupráce civilní zeměměřiči, kterým by
mohlo být svěřeno ověřování a výš k o v é zaměřování
vlícovacích bodů. S i t u a ční zaměřování vlícova-
cích bodů by totiž odpadlo, protože vrstevnice by
byly zakreslovány do zmenšenin katastrálních map,
které situaci obsahují.
Postup by byl asi takový: Po provedení leteckých

snímků obdržel by zeměměřič jejich kopie s označe-
ním pravděpodobné polohy vlícovacích bodů. Úkolem
zeměměřičovým bylo by pak jít do terénu a zjistit
pomocí otisků (nebo snímků) katastrální mapy, je-li
navržený vlícovací bod skutečně totožný s bodem
znázorněným v katastrální mapě čili je-li navržený
bod t. zv. pevným bodem.' V záporném případě bylo
by jeho úkolem nalézti bod náhradní. Dalším úkolem
civilního zeměměřiče bylo by zaměřiti vlícovací bod
výŠkově a zjistiti v terénu a znázorniti v kopii snímku
ty předměty, které mají být znázorněny v technické
mapě, ale nejsou v katastrální mapě patmy, jako:
mosty, komunikace podle své klasifikace a pod. Ko-
nečně mohlo by být civilním zeměměřičům svěřeno
i doplňování t. zv. mrtvých prostor, t. j. prostorů,
které by nebylo možno ze snímků z různých důvodů
zmapovati. Tento poslední úkol by vyžadoval ovšem

1946/142



Zeměměřlcký Obzor SIA
ročník 7/34 (1946)č. 9-10

jistého přeškolení civilních zeměměřičů na topogra-
fické měření. Ale příklad švýcarských civilních geo-
metrů už dávno ukázal, že topografické práce nemusí
prováděti jen topografové vojenští.

Pro ,každý list technické mapy {~ ~~~~~O bylo by

nutno určiti asi {;~ vlícovacích bodů a ježto Čechy

se zemí Moravskoslezskou by byly zobrazeny asi

{ 6800" l' t h b 1 b t ,vk v v't'na '1700 lS ec yo y nu no vys ove urcl 1

asi {1~~ ggg vÍícovacích bodll nebo kdybychom chtěli

odhadovat střízlivěji a počítali, že třetina území. ne-
bude mapována fotogrametricky, protože tvoří buď
rovinu nebo je pokryta jehličnatým porostem, pak
bychom došli k celkovému počtu vlícovacích

bodů { 1~~~~~. KdYlbychomchtěli program na vyho-

tovení technické mapy zvládnout během 10 let, museli

b h ,vk v"' vV't v V . {10900 l'yc om VYSo,:,e zamen rocne aSI 5 700 v lCova-

cích bodů na ploše 5200 km2•

Použití letecké stereofotogrametrie pro ponzení
výškopisu technické mapy předpokládá, že budou
k disposici potřebné pomůcky, t. j. letecké ko-
mory a převáděcí stroje. Profesor Dr. Potužák
ve svém pojednání předloženém při zmíněné sou-
těži Zeměměřického Obzoru*) upozorňuje, že ná-
klad na opatření převáděcího stroje a fotografické
soupravy je"veliký a jedna souprava že na daný úkoi
nestačí. Tento názor platí ovšem i dnes.
Výkonnost streoplanigrafu, převáděcího přístroje,

*) Dr. P. Pot u žák: Technická mJ1pa. Zeměměřický
Obzor roč. III/XXX (1942), str. 127.

který máme zatím v českých zemích ve 4 exemplářích
k disposici (3 exempláře Vojenský zeměpisný ústav,
1 exemplář Zeměměřický úřad) je podle údajů v od-
borné literatuře**) dána vztahem

kde P je plocha zpracovaná zal hodinu v ha, mj,- je mě-
V'tk t' VV'tk {1:5000 . P {5hrl o mapy, . J. pro merl o 1: 10000 Je = 10 a
za hodinu. Kdyby se pracovalo na stroji ve 2 smě-
ná,ch po 8 hodinách denně, t. j. 16 hod., zpracovalo by
se za rok o 265 pracovních dnech (po odečtení neděl,
'tkO dl' h) {21200 h b l' 212} k 2sva u a ovo enyc 42 400 a ne o 1 424 m
VV'tk {1: 5000 T 'v htVl' l' b hv men ul: 10000' o znamena, ze c e 1- 1 yc om

daný úkol zvládnout za 10 let, potřebovali bychom
25 strojů pro měřítko 1 : 5 000 a 12 strojů pro měř.
1 : 10 000. Z toho je yidno, že bychom museli počet
převáděcích strojů, které máme k disposici podstatně
zvětšit. Opatření strojů normální cestou, t. j. náku-
pem by nebylo jednoduchou věcí, neboť jeden exemp-
lář převáděcího stroje stojí dnes asi 1,500 000 Kčs.
Problém by byl ale možná jednodušší, kdybychom se
pokusili získat stroje od Německa na účet reparací.
Dojdeme-li bezpečně k přesvědčení, že se bez tech-

nické mapy s vrstevnicemi neobejdeme, nebudeme
míti jiného řešení než fotogrametrického, neboť při
očekávaném nedostatku pracovních sil je fotogra-
metrie zatím jedinou metodou, která by vystačila
s jejich nejmenším počtem a která by umožnila rychlé
splnění daného úkolu.

**) Na příklad S c h w id e f s k y. Einfiihrunn in die
Luft- und Erdbildmcssunq. 3. vyd., str. 161.

Redukce topografická.

Při všech měřeních gravimetrických je třeba pro-
vésti redukce, aby vynikly rozdíly v zemském poli
gravitačním proti poměrům normálním. Naměřené
hodnoty se srovnají s normálními hodnotami, vypo-
čtenými pro dané misto zemského sféroidu; rozdíly
obojích hodnot tvoří anomalie, které pocházejí jak
od známých, tak od neznámých hmot v zemské kůře.
Výsledky gravimetrických měřeni jsou totiž zá-

vislé jednak na hmotě v kůře zemské - nadbytek
nebo nedostatek hmoty -, jednak na okolním teré-
'nu - vyvýšeniny a sníženiny. Pro geologa mají
význam hmoty v zemské kůře, účinek nepravidel-
ností terénu nutno tedy také od měřených hodnot
odečísti, t. j. vykonat t. zv. redukci topografickou.
U gravitační intensity vystačíme obyčejně s redukcí

Fayovou a Bouguerovou, t. j. a) s redukcí na hladinu
mořskou a b) s redukcí na vrstvu mezi pozorovacím
místem a hladinou mořskou, kdežto vliv okolnjho te-
rénu je poměrně malý a jen v krajinách velmi hor-
natých dosahuje hodnoty 1 miligalu. Při měření gra-
dientu a veličiny křivosti je tomu jinak. U těchto

veličin se neprovádí redukce na hladinu mořskou,
neboť v těch malých rozměrech, v nichž se konají
měření Eotvosovými gravimetry, jsou hodnoty gra-
dientu a veličiny křivosti při vertikálních změnách
pozorovacích míst nezměněny. Naproti tomu je třeba
přihlížeti u těchto veličin ke vlivu okolního terénu;
tento vliv snadno dosahuje hodnoty až 100 E u gra-
dientu a 30-40 E u veličiny křivosti.

Topografická redukce týká se vlivu hmot, rozlože-
ných nad ekvipotenciální plochou procházející pozo-
rovacím místem a pod touto plochou scházejících.
U vah EOtvosových 'týká se tato redukce hlavně nej-
bližších hmot v okruhu 100 n1od vah. Podklad k této
redukci dává nivelace. Terén v okolí vah je rozdělen
v síť osmi, resp. šestnácti, resp. dvaatřiceti paprsky
po 45°, resp. 22,5°, resp. 11,25° a kruhy s poloměry
1,5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 70, 100 m a měří se vliv hmoty
v jednotlivých polích na gradient a veličinu kfivosti.
Hmoty uložené ve větší vzdálenosti půs6bí jen na
hodnotu veličiny křivosti. Přesnost, kterou je vysti-
ženo působení terénu, závisí na tom, jak přesně je
vzata v úvahu forma terénu a hustota půdy.
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Na topografickou redukci byly sestaveny různé vzor-
ce a diagramy více nebo méně vhodné pro zpracování
měření. Uvedeme zde cestu, kterou vE!svém spise
udává H a a Ic k.14)

Vliv terénu na gravimetr jest obecně dán integrály

U =3ICJ(x-n (Y-l7) dm
x.v R5 '

U =3ICJ(Y-17) (z-O dm
yz R5 '

J(x-n (z-O dUxz = 3 IC -------- m,R5

. J(Y-17)2-(X-n2
ULI = 3 IC -----·----dm;R5

element dm má souřadnice ;, 17, C,'potenciálový bod
P pak x, Y, z, vzdálenost bodu P od dm jest R. Po-
tenciál zemské tíže je totiž

J'dm ()J2

U=IC R+2 (x2 + Y2),

kdew2 je čtverec úhlové rychlosti rotující Země

w = 2;, T= 86164 sec středních.

Osové složky intensity tíže - první diferenciální po-
měry potenciálu U podle souřadnic - jsou

- JX-; dmUX=-IC --.--+ w2x,
R R2

J
Y-l7 dm

Uy=-IC ~. R2 - + w2y,

U =_ICJZ-C. dm
z R R2

a druhé diferenciální poměry potenciálu, měřitelné
Eotvosovými vahami jsou, jak nahoře uvedeno. Za-
veďme v těch vzorcích polární souřadnice (obr. 11)

x = l' cos 'P, Y = l' sin 'P, z = z, dm _ o l' dr d 'P dz,

R2 =1'2 + Z2,

~,
Obr. 11. K transformaci souřadnic.

kde (J je hustota půdy. Souřadnice hmotného elementu
jsou nyní x, y, z místo tam uvedených ;, 17, ;; sou-
řadnice jedničky hmotné v potenciálovém bodě, t. j.

14) H. H a a I c k: Die..qravimetrischen Verfahren in d(j//'
angewandten ,Geophysik, 106, Berlin 1929; ZS. f. Geo-
physik 4, 161, 1928.

v místě gravimetru '- počátek' souřadnic - jsou
O, O, O místo tam zavedených x, y, z. Druhé diferen-
ciální poměry gravitačního potenciálu15) jsou pak

3ICo JJ'Jr3 sin 'P cos 'Pd d
Uxy= (1'2 + :cP)'/z l' 'P dz,

. JJJr2zcos'P
Uxz=-3ICO (1'2 + Z2)'/, dr d'P dz,

JJJ
1'3 (sin2 'P - COS21p)

3ICo ( + )'/ drd'P dz.1'2 Z2,

3 J" __ Z_d_Z_= _ (1'2 + Z2)---"/. j%=
o (1'2 + :cP)'/, o

1 1
==----:--. "

ri (1'2 + Z2)'/,

3J" dz z (31'2 + 22)2)
o (1'2+ Z2)'/, r4 (1'2 +Z2)'/,

Druhý z těchto integrálů odvodíme na př. methodou
neurčitých součinitelů, berouce jej ve tvaru

(A +B z +a Z2+ D Z3) : (1'2+ Z2)'/ •.

Zaved'me dále' elevační úhel v okolním terénu vah
vztahem z =rtg x
a integrujme v mezích od 1'1 do 1'2; pak jest

r/r'( 1- (1 +~g2X),J· d;= (1-cos3x) 19n ~:'

Jr, (3 + 2 tg2 x) tgX dr . (3 '. 2 ) I 1'0---------. - =srn X - sm x gn--'"r, (1+ tg2x)'/' l' • 1'1'

Integrace podle azimutu 'P v mezích 'P1 až 'P2 dává

f cos 'P d 'P = sin 'P; - sin 'Pl'

f sin 'P d 'P = cos 'P1- cos 'P2'
f (sirl.2'P - cos2 'P) d 'P - ~ ( sin 2 'P1 - sin 2 'P2)'

J sin 'P cos 'P d 'P = +(cos 2'P1 - cos 2'P2).

Je tedy obecně příspěvek hmoty rozložené v jednom
poli vymezeném poloměry rk a rk+1 a úhly 'Pk a 'Pi:+1,
Xk a x hl'

KoF (Xk, X ',+d M (rk,rhd N ('Pk, lJ-I',+d,
kde F, M, N pro k = 1 jsou následující funkce

n
1'2 1'2 lCM=lgn-, -= Vm,
1'1 1'1

F = 3 (sin x2 - sin Xl) - (sin3 x2 - sin3 Xl)'
resp. cos3 Xl - cos3 X2,

N = - ~ (sin 2'P1 - sin 2'P2),+(cos 2'P1 - cos 2'P2).
resp.

N = sin 'P2- sin 'Pp cos 'P1-'cos 'P2
podle tqho, jedná-li se o ULI a UXy nebo o Uzx a UZY'

15) Složky padientu Uxz' Uyz mají znaménko záporné.
neboť hodnota intensity {J z =Uz s rostoucím z klesá.

1946/144



Zeměměřický Obzor SIA
ročník 7/34 (1946) č. 9-10

Elevační úhly X jsou postupně tak voleny, aby pro
každé políčko pro gradient, resp. pro veličinu křivosti
byl součin F. M stálý. Příspěvek každého políčka
v diagramu (a), resp. (b) na obr. 13, pak závisí jen,
na azimutu 'IJ. a to ve formě

Uxz = - C (sin 'F2- sin 'F,),

UyZ = - C (cos 'F, - cos 'F2),

U LI = C (sin 2 'F, - sin 2 'F2),

C
UXy= 2" (cos2'F,-cos2'F2)·

Při konstrukci diagramů volil Haalck m = 10, tedy
n _

r2 = vilO .rv
počet dílků v mezích r = 1 až r = 10, resp. r= 10
až r = 100 metrů volil n = 30 (kvůli přehlednosti
jsou v diagramu po třech silněji vyznačeny) a počet
paprsků v jednom kvandrantu p = 16. Pak je hodnota
kon~tanty

KG n_
C = -lgn vim = 0,5753 . 10-9 abs. j. = 0,5753eotvos

p

pro hustotu o = 1,8 abs. j. Má-li o jinou hodnotu,
nutno konstantu C násobiti faktorem a : 1,8.
Diagramy jsou upraveny tak, že pro vzdálenost od

vah:
od 1 m do 10m je jednička délková
od 10m do 100m .
od 100m do 1000m .

1m,
10m,
100m atd.

Výšky v terénu musí býti vyznačeny vždy v témž
měřítku jako vzdálenost od stanice (G).
K diagramům nutno ještě poznamenati, že pole

uzavřené ve vzdálenosti rv r2 paprsky Xl a x2' t. j.
A B CD je v diagramu nahrazeno obdélníkem téže
plochy A' B' C' D' (obr. 12); platí pak

AE+DF
tg x/ : tg x2 = A' E : A E = ~-2-- : A E =

1( r2)=2 1+~ =1,04;

tato chyba 4% nemá vlivu na výsledky měření.

4'-
~D,

/1

A
/ (

c'
/

Při nivelování je třeba počítat výšky v terénu od
výšky vah - těžiště vah G. V diagramech (a, b
obr. 13) je vyznačena výška vah přímkou; vedle
toho je v diagramech vyznačena rovina, procházející
patou vah (A B). K výškovým profilům vyměřeným
ve vybraných azimutech odečtou se z diagramů pří-
slušné hodnoty, t. j. počet dílků a to tak, že dílky

nad přímkou G (těžiště vah) ,čítáme kladně, pod
touto přímkou a při tom nad A B čítáme záporně
a pod touto přímkou opět kladně, jak naznačeno je

__ --i,"
--zr! {)
I

:: ~"'~1

- -2

_j_J
-1

-5

,.
-2 i(}

'3

~!
I-. f;·j ~ i

-5 i~JW H ,
I

0_' 2 J, • 5 8 •f-
f-

-
I---

I f- -
-

I--- -f- -
I--- --

f-,_ -

~I--- ==f- --

1
f- --

_f-
, _f-

,~

I--- _f-

t: _f--"---
",-J j

.. .. -
tíTI: _

jA .. - t-o- "-' ::..... I---
I

~ f-
f~ 1-- I---

! I---- - I--
I-1- c--- l--
I--

I---
f-

l- I---- f-
1-- -I--- f- -
l- I-

I--- f-
j f- I---

na obr. 14. Při odčítání jednotlivých dílků diagramu
bereme dílky celé a odhadujeme poloviny, případně
i čtvrtiny, které jsou v diagramech vyznačeny čárko-
vaně a tečkovaně.

Pomocí diagramů určíme vliv terénu ve směru ra-
diálním (r) a vertikálním (x) a vyjádříme závislost
na azimutu ('F). Úhel 'F čítame kladně od osy x-ové
ve směru pohybu ručiček hodinových. Při tom je úhel
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'P2 příslušný jednomu výseku roven úhlu 'P1výseku ná-
sledujícího. Výseky volíme stejné o úhlu a, a klademe

a a
'P1= 'P~"2' 'P2= 'P+ "2'

Je-li terén málo členitý, stačí voliti a = 45°, jinak
45° : 2, resp. 45° ':4. Pro nivelaci osmipaprskovou jest

a ' a
lpI = k'P~"2' 'P2= k,p +"2' 'P= a = 45°,

atedy

lp2 ~ 'P1= lIJ, 'P2 + 'P1= 2 k'P , k = O, 1, 2, 3, ..... 7.

Pro nivelaci o šestnáctí paprscích, resp. 32 paprscích
jest

'P = lIJ= 22,5°, k = O, 1, 2, 3, ..... 15,

resp. 'ljJ - a,= 11,25°, k = O, 1, 2, .. , .. 31.

Jsou-li a
"

a2, a3.,.,. a8, resp. bIJ b2, b3,····· bs
odečtení příslušná jednotlivým př1čným profilům
v diagramu (a), resp. (b) při nivelaci osmipaprskové
a podobně a

"
..... a,6, b, .. , .. b'6 při nivelaci 16-pa-

,prskové, jest celkový účinek terénu vyjádřen vztahy:

při n i vel a c i 8-p a prs k o v é:

U:rz = - 2 O sin 22,5°
{- a4 + a8 + (a1 + a7 ~ l!3':- a5) cos 45°}

UyZ =- 2 O sin 22,5°
{a2 ~ a6 + (a, + a3 -a5 -a7) sin 45°},

ULl = 2 (J sin 45° (b2 + b6 - b4 - b8),

UXy = O sin 45° (b, + b5 - b3,- b7);

při n i vel a c i 16-p a prs k o v é:

Uxz = -20sin11,25°{~8+a'6+(a,+a'5-a7-aO)
cos 22,5° + (a2 + a14 -a6 -a,O) cos 45° +
+ (a3 + a'3 - a5 -a11) cos 67,5°},

UyZ = - 2 O sin 11,25° {(a, + a7 - ao - a,5)
sin 22,5 + (a2 + a6 - a10 - a14) sin 45° +
+ (a3 +a5-a11-a,3) sin 67,5°+a4-a,2},

ULl= 2 O sin 22,5° {b4+ b'2 - bg - b'6 +
+(b3+ b5+ b11 + b,3- b,-b7- bO-bJ5)
cos 45°}

Uxy =O sin 22,5° {(b, + b3 + bo + bll - b5 - b7 -- •

- b'l3 - b,5) sin 45°+ b2 + btO- b6-b14}.

Nivelace 32-paprsk;ová přichází v praksi jen ve 'výji-
mečných případech velmi členitého terénu a proto pří-
slušných vztahů zde neuvádíme.
Prakticky provádí se výpočet složek gradientu a

veličiny křivosti tak, že příčné profily terénu ve vý-
značných azimutech v příslušném měřítku, v jakém
jsou sestrojeny diagramy (r), naneseme na průsvitný
papír a pomocí diagramů odečteme počet políček nad
a pod přímkou A B; základna profilu splývá při tom
s přímkou A B v diagramu. Pro jednotlivé profily
určíme z di~gramu hodnoty a:., b", a podle vzorců
shora uvedených vypočteme pro měřený terén hodno-
ty U;CZJUyZ' UXY' ULl' Tyto hodnoty odečteme pak

od hodnot, které byly naměřeny vahami Eotvosovými
a na nichž byla provedena redukce Besselova. Budiž
zdůrazněno, že vliv terénu na veličinu křivosti je
větší než na gradient a z toho důvodu je měření gra-
dientu přesnější.
Aby chyba výsledku nebyla větší než 1 eotvos, musí

býti ve vzdálenosti r metrů od gravimetru naměřeny
výšky na LI h cm přesně, jak ukazuje následující ta-
bulka:

I

Uxy ,I ULl I Uxz, Uyz
Tm

Llhem Llhem I Llhem

1,5 2,0 I 1,0 1,2I

,. 3 2,4 1,2 3,3
5 3,2 1,6 6,7
10 4,8 2,4 18,8
20 11,2 5,6 81
30 27,2 13,7 320
40 50 25 690
50 58 29 1230
70 64 32 1830
100 I 64 32

I
3000

K určení U Ll musí býti nivelace zvláště přesně pro-
vedena, jak patrno z tabulky.
Při určování redukce z účinku terénu je třeba uvá-

žiti, že se hustota půdy mění s hloubkou; záleží též
na vlivu spodních vod a vydatných srážek, jakož
i na tom, zda jde o pole či pastviny nebo o cesty.
Suchá sypká ornice má povrchovou hustotu 1,13,
v hloubce 30 až 40 cm pak 1,6 až 1,7, louka 1,33, písek
a štěrk 2,0 až 2,2 s krajní hodnotou až 2,5,16)

Příklad topografické redukce.

Výškové rozdíly v terénu ve vzdálenostech r metrú
od gravimetru v osmi azimutech 'P se zřetelem k vo-
dorovné rovině A B, procházející patou gravimetru'
jsou obsaženy 'v tabulce. Příčné profily terénu
(obr. 15) jsou přeneseny na průsvitný papír a z dia-

fO lD ~(1 $0 lI) ICO

~
6i ===~ __ ==
"-====-=--- ----------~-,-=--=-=--

gramů (a), (b) jsou odečteny hodnoty a"k, b,.k od
1m do 10 m a a2 k, b2 k od 10 m do 100 m. Celkové
hodnoty -"

ak= a1,k+a2,k, bk= bl•k + b2•k
pro k = 1, 2, 3, .. , .. 8 jsou dosazeny do vzorců pro
gradient a veličinu křivosti. Hustota půdy volena 1,8.

16) J. K ij n ig s ber g e r, ZS. f. prakt. Geologie, 35,
1925. '
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Výšky V terénu v metrech ve vzdálenostech rm
k 1/'0 ' ~odgravimetru

1,5 I 3 I 5 I 10 I 20 t 30 1 50 t 'i0
1
100

1. 45
1

0,1 0,25 0,2 O -0,31 1,5 11 3 1,5
2. 90 O 0,1 0,1 O O 2,0 1 6 1
3.135 O -0,1 -0,1 0,3 0,'1 1,8 6 12 3
4. lilO -0,1 -0,2 0,2 0,6 1,6 5 14 18 6
5.225 O -0,25 0,3 0,6 2,0 6 13 13 1
6.270 -0,1 -0,15 O 0,2 0,2 O 1 0,5 -2
7. 315 0,1 0,1 -0,1 -0,1 O -0,5 -6 -11 -3
8·1:160 O 0,3 0,1 O 1~0,8 -1.21 -4 -6

I
O

Odečtení z diagramů I ak= bk=k 1/'0
a" k I a •• k I bl>k I b,. k la,.k+a,.k b,.k+b •. k

1. 45 -17 O -28,51 - 6 -17 I -34,5
2. 90 - 3 O -7 + 1 -3 - 6
3. 135 + 1,5 + 2,5 +3 +17 +4 +20
4. 180 + 8 +15 +2 +65 +23 +67
5. 225 + 4,5 +12 -5 +58 +16,5 +53
6. 270 +8 O +11 - 3 +8 +8
7. 315 -8 +5 -6 +36 -3 +30
8.1860 -11,5 + 3 1-18 +18 I - 8,5 O,
Pro účinek terénu vycházejí pak v daném případě

ze vztahů na str. 146 tyto hodnoty v eotvosích:

Uxz= + 26,5,
U L1 ---:- - 53,0,

Uyz= +13,1,
UXy=-12,8.

Po příkladu Eotvosově určují se výšky v terénu do
vzdálenosti 100 ni od :vah nivelací (účinek topogra-
fický), v dalším prostoru pak z mapy o měřítku
1 : 25 009 (účinek kartografický).

Grafické znázornění gradientu a veličiny, křivosti.

Po redukci Besselově, t. j. po odečtení normálních
hodnot a po redukci topografické dostáváme pro gra-
dient a veličinu křivosti hodnoty způsobené jen roz-
díly hmoty v kůře zemské. Takto redukované hodnoty,
odpovídající podzemním anomaliím, nanášíme do map
následujícím způsobem: V pozorovacím bodě P vy-
značíme směr k magnetickému severu (+ x) a vý-
chodu (+ y), na tyto osy naneseme hodnoty Uxz a
Uyz a tím jest určena jejich výslednice - gradient
G - směrem i velikostí (obr. 16); platí totiž:

~'
~p I

~
2

Obr. 16. Grafické znázornění gradientu G a veličiny
křivosti K na 1JQZorovacÍ7nmístě.

Veličinu křivosti K sestrojíme zavedením pomocné-
ho vektoru K' o složkách Uxy a ULI : 2; tím je dán
úhel 2 Á a Á. Veličinu

K
K'=-

2
naneseme na rameno úhlu Á na obě strany od vrcholu
(obr. 16). Početní vztahy v tomto případě jsou:

~2 = ULl2 + 4 Ux/' tg 2 Á = - 2 Uxy : VLI.

V každém pozorovacím místě vyznačíme hodnotu a
směr gradientu a veličiny křivosti v měřítku 1 mm
jako 1 e6tvos. I

Rozložení hmot v kůře zemské.
Další úlohou gravimetrie jest: z proběhu gradientu

a veličiny křivosti na povrchu zemském případně
v dolech vytvořiti obraz rozdělení hmot v zemské

\ kůře. Tato úloha, jak bylo již zmíněno, není z matema-
tického hlediska jednoznačnou; mnoho konfigurací
hmot vede k témuž gravitačnímu působení na povrchu
zemském. Uvedeme základní jednoduché formy pod-
zemních hmot a jejich působení na průběh gradientu
a veličiny křivosti.
Homogenní 'zeměkoule měla by ekvipotenciální plo-

chy kulové - soustředné koule - s potenciálem
M

U=O-"-,r
kde C je hodnota potenciálu pro r = 00. V malém roz-
mezí byly by to roviny, rovnoběžné s povrchem. Nad
rovinnou vrstvou hmoty, rozloženou fysikálně do ne-
konečna, jsou hladiny rovnoběžné s rozhraním. Je-Ii
na rozhraní (z =O) gravitační potenciál a intensita

tíže (aů)
Uo a az o=-go,

jest vertikální gradient tíže, t. j. úbytek tíže na 1 cm .
a2U dg-- ---:--- = 'Y ;
a2z dz

nechť je to konstanta. Na výšku z připadá tedy úby-
tek tíže 'Y z a potenciál ve výšce z nad hmotou jest

Jz 'Y Z2
U= Uo-goz +0 l' z dz= Uo-goz +-2-'

Ekvipotenciální plochy jsou v daném případě rovno-
.běžné s rozhraním, jejich hustoty ubývá s rostoucí
výškou. Následkem nestejnorodosti v hustotě hmoty
vznikají deformace v hladinách.~

p
.----- --fl~

Obr. 17. K 1Jotenciálu koule uložené 1Jod 1Jovrchem
zemskÍ/m.
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Volme nejprve tento případ: Homogenní koule'pó~
loměru e a specifické hmoty o o hmotě

4
M = -:n:e30
1 3

jest uložena pod povrchem v hloubce t ve vrstvě spe-
cifické hmoty 00 < o (obr. 17). Gravitační potenciál
v bodě P (x, z, y= O) jest vzhledem k předešlému

r Z2 M
U=Uo-goz+ ~--" .. ,

2 ý~+(Z+t)2
4 "

M=-:n:'e3 (0-00),
3

kde M je nadbytek hmoty proti okolí. (Konstanta Uo
je nyní větší než v případě bez koule.) V rovině± z
je průběh hladin vystižen obr. 18. Kvůli jednodu-
chosti položeno

Uo'=Yo =1,5,r=O, "M=l, t=l.
Pro složky tíže plati pak

au "Mx
ax = [aP+ (z + t)2J'/.'

,
aU _ KM (z + t)
a;- - - Yo+ [x'2+ (z -+ t)2J'/, .

Směr a velikost tíže v rozhraní jsou patrné z obr. 18.

Obr. 18. Průběh hladin a intensity tíže koule (o) on)
uložené pod pm;rchem zemským.

Je-li 00> o, mají ekvipotenciální plochy a siločáry
průběh, jak naznačeno na obr. 19. Týž průběh by
měly hladiny a siločáry v případě 00 < o, kdyby koule
byla nad rozhraním.

Obr. 19. Průběh hladin a intensity tíže koule v případě
0<00,

Co se týká druhých diferenciálních poměrů poten-
ciálu U, které mohou býti určeny vahami EOtvosový-
mi, platí v tomto případě

a2U a2U a2U 3 "M
ax ay = o, ay az = O, ax az = - -,:s x (z + t).

iJ2U iJ2U KM iJ2U
--=0 -- =~- (r2-3x2), Ud = - --,ay2 ' ax2 - r5 i)x2

7'2 = aJ2+ (z + t)2.

Rovina nejmenší křivosti leží v prvním případě
(Uxx> O) rovnoběžně s gradientem~ v druhém
(U",x < O) kolmo k němu, t. j. r= 00, resp. 900, jak
plyne z výrazu pro cos 2 A.Gradient i veličina křivosti
jsou v obou případech vyznačeny na'obr. '20.

tf ~ ...JE;" ~ o,~ "':>L 'l:>. 'to

4 O B
.• ·9 -1 -i .• i-- ~ ~ Qo

Obr. 20. Průběh gradientu a veličiny křivosti u· koule
uložené pod povrchem v- obou předešlých případech.

Jako další příklad volme hmotu ve tvaru válce o po-
loměru e uloženého v hloubce t pod rovinným po-
vrchem s osou rovnoběžnou s osou y. Pro gradient
G a veličinu křivosti K na povrchu (z =O, t. j.
r2= aP + t,2) platí

a) v případě koule:

a2U 2xtG=~-=-2" (0-00) :n:es --- ----,
ax az (x2 + (2)'/2

iJ2U 2 x2 - t2
K = - -- = 2 " (o - o ) :n:e3 _ ... _- - ,

. ax2 o (x2 + (2)'1'

b) v případě válce17) o nekonečné délce:

2xt
G=-2" (o-o) :n:e2--------:'

o (aJ2+ t2)2

x2-t2
(x2 + t2).2 '

pro grafy je voleno t= 1,2 " (o - 00) :n:e3 - 1.

Grafické znázornění gradientu a veličiny křivosti
je v obou případech podobné (obr. 21), hlavně u gra-
dientu. Rozdíly jsou v poloze nulových bodů a v hod-
notě maxhf1 a minhn. A obdobně je tomu v případě
hmot, které jsou rozloženy po obou stranách roviny
x z jen' do nevelkých vzdáleností, jak poznáme v ná-
sledujícím příkladě.

Obr. 21. Průběh gradientu G a veličiny křivosti K u válce
uloženého pod povrchem.

Probereme nyní působení hmoty, která má vodo-
rovnou hranici rovinnou a svažuje se na jedné straně

17) Potenciál válce o nekonečné délce, jehož osa je rov-
noběžná s osou y, jest

U = K1logn r+ K2•

kde Kit, K2 jsou konstanty (viz na př. F. K o I á č e k,
Mal!:'11etismus a elektřina. 47. Praha 1904).
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pod úhlem ar (obr. 22); hmota rozkládá se pod po-
vrchem zemskýin ve vodorovném i svislém směru do
nekonečna. Je-li o hustota hmoty uložené v hloubce
t pod povrchem, 00 hustota okolí, a vodorovná vzdá-
lenost horní hrany hmoty od gravimetru (počátek
souřadnic), pak následkem souměrnosti k rovině x z
jest U - O U - O U - Oyz ,- , VY -, xy -

a tedy veličina křivosti

K=-Uxx•

Je-li Uxx < O, jest J.= 90°, je-li U,yx> O, jest J.= 0°,
t. j. rovina nejmenší křivosti je kolmá ke gradientu,
resp. s gradientem rovnoběžná.

z
Obr. 22. K potenciálu vrstvy uložené pod povrchem.

Gravitační intensita elementu dm= o d x d y d z
jest dx dy dz

g=I<O---'--, .
X2+y2+Z2

Do osy x spadá složka

xdxdydz
gx = ICO(x2 + y2 + z2)'/.

a pro celý nadbytek hmoty jest
00 co 00

JJJ xdxdydz-
Ux = 21C(0-00) (x2 + ý2 +Z2)~;

Xl o t

při tom jest Xl vázáno vztahem
(a-xl) : (z-t) = cos ar: sin a čili

x1= [a sin a,- (z-t) cos a] : sin a,
t. j.
Xl = (u - z cos a) : sin a, kde u = a sin ar+ t cos a.
Provedeme integrace a pak derivováním podle x a
z určíme hodnoty Uxz a U xx.
Integrací podle x obdržíme..

J xdx
J1= (x2 + y2+ z2)'I. =x,

-
1 /. 1

= - \1-'x-2-=+----:Y-2-'+ Z2x: = V-X-1-2-+-y-2-+-Z--2'

integrací podle y

co

= log n (y + VX1
2 -+ y2 + Z2) I =

o

integrací podle z
J3 = ](0' -log n y'ul-2 uz cos a + Z2) dz=

t

= O(z-z log n y'U2-2uzcos a + Z2_

J uzcos a,-Z2
- __ o dz.

u2-2uz cos a + zrZ

Zaveďme

u cosa-z=u sinar.v, dz=-usinadv;

pak jest

J3= 01 z-z log n y'u2-2uz cos a + Z2+
+ ucos a log n V1 +v2 +usin aarctgv-usin a .v,

a se zřetelem ke vztahům

u =a sin a + t cos a, V= (u cos ar- z) : Usin a
jest hodnota integrálu v mezích t až 00

n .
J3=02-01t+ (4k-l)2usma;-

ucosa-t
- u sin a arctg --.---

usma

- (u cos a - t) logn y'u2-2u t cos a + t2.

Vyloučíme-li odtud u, jest

:~= 21C(0-00)[°2 -03 t + (4 k-1)i asin2 a-

- sin a (a cos a - t sin a,) log n sin a Va2 + t2 -
- acosa-tsina]

-sina;(asina+tcosa)arctg. +t 'asma cos a

lim 03 -+ 00, lim 02 -+ 00.

Derivováním podle x, t. j. a a podle z, t. j. t vychází
odtud

a!2U = 2 IC (o - (0) [siri2 a (4 k-1) ~-ax2 2

. acosa-tsina)- arctg ------- -
asina+tcosa

- sin a cos a (1 + log n sin a y'a2 + i2)J '
a
2
U =21C (0-00)[-0 +

ax az
+,sin2 a (1 + logn sin a y'a2 + t2)-a cos a,- t sin a]
- sin a cos a, arctg . + t .asm a cos a,

Změnou veličin a, t,a; dají se z těchto obecných
vztahů odvodit různé speciální případy o uložení hmoty
(nadbytek, resp. nedostatek) v zemské kůře a to
sečtením a odečtením vlivu vhodně volených vrstev.
Nutno ještě vyšetřit, jak se mění hodnoty U xz a U xx
s hodnotou y. S rostoucím y klesají obě hodnoty zprvu
rychle, pak pomalu, ale u gradientu je vliv větší než
u veličiny křivosti. Prakť!cky je malý rozdíl, rozklá-
dá-li se uložená hmota ~e směru y do nekonečna, ane-
bo jen do nějakého násobku vzdálenosti měřicího bodu
od hmoty, jak je pattno na uvedeném příkladě: koule a
válec. Pro gravimetrickou praksi jsou důležité ně-
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které speciální případy v grafickém znázornění. Při
tom je voleno 2 K (O - 00) jako jednIčka pořadnice,
jednička úsečky x je libovolná, tj T značí hloubku,
ve které uložená hmota začíná a ve které končí: b je
šířka vrstvy. Z uvedených vztahů pro Uxz a Uxx ply-
nou speciální případy pro gradient G a veličinu kři-
vosti KJ které tu podáváme v grafickém znázornění
podle JungaYl)
Na obr. 23 je podán průběh veličin G a K u vrstvy

s průřezem obdélníkovým s rozměry: 2 b = 2, t = 1,
T=2.

Obr. 23. Průběhgradientu a veličiny křivosti u hmoty
ve formě kvádru.

Na obr. 24 je vyznačen graficky účinek schodovité
vrstvy (t = 1, T = 2) se svahovým úhlem a! = 90°,
30°, 15°; v posledním případě je t= 0,3, T = 1,5.
Na obr. 25 je graf vrstvy s rozměry t = 1,2 b :- 1,

svažující se k rovině vodorovné pod úhly: a =90°,
70°, 45°, 20'\

Obr. 24. PrUběh nradientu a veličiny křivosti u vrstvy
schodovité.

Na dalších dvou obrazcích 26J 27 jsou vyznačeny
účinky hmoty uložené ve tvaru sedla a koryta t. zv.
antiklinála a synklinála; při tom jest v obou přípa-
dech b = 1 a t = 0,1, T= 0,3, resp. T '7- 0,1, t= 0,3.
Antiklinály mají význam pro výskyt naftových pra-
menů: na jejich svazích se vyskytuje petrolej.
Z průběhu křivek je patrno, že maximum, resp, mi-

nimum křivky gradientové"G splývá s místem největší-
ho poklesu, resp. vzrostu křivky K a obráceně ma-
ximum, resp. minimum na křivce K splývá s místem
největšího růstu, resp. poklesu na křivce G..

loS) K. Jun g. Z. S. f. Geophysik3. 278. 1927; 5. 1929.

Při podzemním scho(ju spadajícím svisle. (obr. 24)
leží maximum gradientu na kolmici nad svahem,
kdežto veličina křivosti má tam hodnotu nulovou.

Ořr. 25. Průběh gradientu a veličiny křivosti u vrstvy
svažující se k rovině vodorovné pod úhlem

a= 90°. 7()O. 45°. 20°.

Je-li svah šikmý, jsou tyto význačné body posunuty
ven od kraje svahu a to tím více, čím jest úhel svahu
menší.

Obecně ještě platí: Má-li uložená hmota větší husto-
tu než okolní prostředí - nadbytek hmoty -, uka-
zují gradienty k uložené hmotě; má-li hustotu menší

než okolí - úbytek hmoty -, mají gradienty směr
od hmQty. Uprostřed nad hmotou je gradient nulový,
veličina\ křivosti má nad hmotou extremní hodnotu
(ob)'. 20>~, 23, 25, 26, 27). " (Pokračování.)
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Pohyb" trigonometrických bodů způsobené poddolováním.

Při dolování nastává nejen ssedání nadloži} nýbrž i posun vodorovný} zvláště na okrajích poddolova-
nýchprostO'T'Ů. Při výpočtech trigonometrických sítí v okolí Moravské Ostravy} prováděných v časovém od-
stupu až 17 let} byl tento posun skutečně zjištěn.

Při novém výpočtu trigonometrické sítě v Mor.
Ostravě a okolí byly zjištěny různé zajímavosti, které
sice nejsou žádnou novinkou, ale přece mohou země-
měřickou veřejnost zajímati.
Byly zde triangulace prováděné Od různÝch úřadů.

Od r. 1927 byly přebírány do jednotné trigonometric-
ké sítě a v ní počítány. Triangulace měly rů~nou
hustotu bodů, nevyhovUjící již nynějším předpisům.
Poloha bodů se poddolováním změnila. Některé tri-
gonometrické bOdy se ztratily, některé se musely
v důsledku stavební nebo hornické činnosti přeložiti,
čímž trpěla jejich přesnost. Jeden trigonometrický
bod musel se na př. za tu dobu přeložiti dvakrát;
jednou pro rozšiřováni hAldy, po druhé pro vedení
o vysokém napětí. Tak byl tedy trigonometrický bod
úmyslně přemístěn až o 250 m. Po novém určení vy-
kazoval odchylku 10 cm, kterou je možno vysvětliti
také bočným působením haldy na půdu, která f:!e pod
obrovským a stále trvajícím tlakem haldy rozjíždí.
Změny nastaly také přestavbou .»vysokých bodů« (vo-
dárenských věží a pod.).
Proto byla provedena v r. 1944 znovu triangulace,

ovšem jen na území t. zv. Protektorátu. Vyš~í řád
byl zaměřen jen v jednOduchých trojúhelnících IV.
řádu, kdežto V. řád celý. I •

Při výpočtech se nejprve přezkoušel vyšší řád tím, .
že se provedly na bOdech orientace. Kde vyhovovaly,
byl bOd považován za správný, neposunutý. Ne-ryho-
vujících bOdů vyššího řádu bylo jen pět a byly pře-
VYJlQvnány.
Při tomto způsobu zjišťování neposunutých bodů se

Přišlo na toto: V r. 1943 byla provedena jedním úřa-
clemna Moravě místní triangulace v okolí bodu druhé-
ho řádu (Šenov).NáhOdou bylo měřeno na tento bod
s bodů, které se pohnuly jedním směrem. Protože
tento bod vykazoval velké Odchylky, byl převyrovnán
až o několik desítek centimetrů. Tato triangulace však
převzata do jednotné sítě nebyla a triangulace z r.1944
ukázala, že se tak stalo právem. Zjistilo se totiž, že
právě tento bod druhého řádu zůstal nepos1;lnut,kdež-
to ostatní body změnily svou polohu.
Do sítě IV. řádu byl vy.róvnán V. řád se. stranami

průměrně 1,8 km dlouhými, zcela nezávisle n~ starších
sítích V. řádu. Většina bodů podrobné sítě byla iden-
'tická s body dřívějších sítí (případně se dal vztah
zaměřiti), několik málo bodů bvlo úplně nově voleno.
Mnoho bodů přitom muselo býti přeloženo na jiná
mfst.a, neboť nevyhovovaly ani situačně, ani výškově.
Byly v cestách, nebo hluboko pod terénem (navážka),
jeden dokonce odplaven řekou (zůstal však zachován
zajišťovací kámen na břehu řeky).
Odchvlky vyskytuiící se při starších triangulacích

byly většinou vysvětlovány nepřesností dřívějších mě-
ření. Avšak porovnáním starších triangulací s novou

se shledalo bezpečně, že se musí v tomto území i se
situačními změnami následkem pOddolování počítati

, (a to již po době pouhého jednoho roku).
Největší posun u bodu v zemi zajištěného se zjistil

u trigonometrického bOdu »U Neumanské«; činil
0,94 cm směrem jz. U přirozeně signalisovaných bo-
dů - věží kostelů, komínů a vodáren - se zjistily po-
suny namnoze ještě větší. Zajímavý je pohyb kostela
ve Vítkovicích a v Hrušově, kde ve dvou časových
údobích je zachován přibližně stejný směr pohybu,
naproti tomu u kostela v Michálkovicích je skoro
opačný (obr. 1).
U »vysokých« bOdů lze vysvětliti vodorovný posun

ještě jíným způsobem. I menší pokles půdy na jedné
straně věže způsobí naklonění a velký posun makovice
ve směru vodorovn,ém. Podobný případ: nezpůsobený
však pOddolováním, byl zjištěn též u kostela ve Vrbo-
vém u Píšťan. Věž byla určena v jednom roce a za
dva roky na to bylo v okolí znovu triangulováno.
Směry na kostel vykazovaly velké odchylky a byl
proto znovu vyrovnán. NáhOdou bylo později zase
měřeno a opět se ukázal tentýž důvOd k novému
vyrovnání. Až asi po 7 letech se zjistilo, že se celá věž
od základu naklání. Odchylka dostoupila asi 1 m. To
ovšem se objevily trhliny ve zdivu mezi věží a chrá-
movou lOdi a muselo se přikročiti k zajišťovacím pra-
cím. V tomto případě již nemohla zůstati trigono-.
metrickým bodem pohyblivá makovice a proto se ;'
osadila poblíž normální stabilisace. Makovice sloužila
jen jako dočasný cíl.
Bohužel u vysokých bodů v Mor. Ostravě není mož-

no na základě výpočtu posouditi, zda odchylky vznikly
nakloněním celé stavby nebo. celým posunem věží
s poddolovanou půdou, protože v starších triangu-
lacích byla zaměřována pouze makovice a dole do
terénu nebyl zasazen žádný zajišťovací kámen, jak
se to děje dnes.
V Mor. Ostravě je mnoho trigonometrických bOdů

v podobě železné tyče bleskovOdní na těžní věži. Při
vytah()vání klece se celá věž třese. Během několika
roků se taková věž prý následkem tahu těžních lan
naklání a proto se musí narovnávat. Je zřejmo, že není
právě 'vhodné voliti je za trigonometrické bOdy, přesto
že jako jiné »vysoké« body jsou zajištěny na povrchu
země normální stabilisací. Proti všemu očekávání vy-
kazujívšak tyto těžni věže velmi malé posuny (patrně
proto, že nejsou poddolovány).
Taktéž byla potvrzena zásada, že se jako trigono-

metrických bodů nemá používati komínů, které na
horním konci mívají i někoHkametrový průměr. Byl-li
při stavbě komínu nedokonale vytvořen kruh jen
o 5 cm, znamená to při kilometrové vzdálenosti smě-
rové vybo<'lenío 10 vteřin. Velké odchylky se sku-
tečně vyskytly také jen u komínů. K tomu přistu-
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puje ještě obtížné zaměřování, kouří-li komín, nebo
když je zdivo porušeno (špatné pointování na okraj
komínu). Voliti hromosvod ,za trigonometrický bod je
zase nevhodné, protože bývá často při opravě pře-
místěn.

Naskýtá se také otázka, zda nejsou odchylky v sou-
řadnicích způsobeny špatným dřívějším zaměřením.
Povšimněme si přesnosti vypočtených souřadnic. V r.
1944 vypočtená střední chyba v souřadnicích ve IV.
řádu byla 0,020 m a v V. řádu 0,014 m. Toto jsou
však chyby vnitřní, vypočítané jen z měření v jednom
roce. Prakticky tato chyba mnoho neříká. Daleko
cennější je změna souřadnic, dojde-li k novému určení
bodu V. řádu z úplně jiného měření - a třeba i v ji-
ném roce provedeném - při nezměněné poloze bodů
IV. řádu. Změna souřadnic nepřekročuje obvykle 5 cm,
zpravidla bývá menší. Uvažme však, že při prvnim
určení byla obyčejně nějaká závada, pro kterou se bod
převyrovnal (nevhodné, jednostranné určení, velké
odchylky atd.), Tomu však v Mor. Ostravě není; Ale
je zase otázka, zda bylo měřeno v r. 1927 a pozdějších
létech se stejnou přesností jako nyní, neboť bylo poc
užito strojů méně přesných. I když zvýšíme prak-
tickou přesnost 5 cm 2-3kráte, nutno zbylou od-
chylku přičísti na vrub posunu půdy poddolováním.
Pro posouzení poznamenávám, že se jednalo o změny
v úhlu až několika minut. Ze stejného důvodu ne-
mohly býti převzaty některé, v r. 1944 neprovedené
směry ze starších měření.

Vraťme se ještě jednou k praktické přesnosti určení
trigonometrického bodu (v normálním nepoddolova-
ném terénu). Byly konány pokusy tak, že bod V. řádu
se znovu určil ze zcela jiných bodů IV. řádu a zcela
jinými záměrami a jiným měřením. Souřadnice se
lišily jen ó několik málo centimetrů. Praktický případ
převyrovnaných bodů, ale nepoddolovaných, je viděti
na plánku v jižní části. Zde také odchylka nepřekro-
čuje 5 cm. Pro povšechnou informaci uvádím, že ně-
meckými předpisy bylo stanoveno: »Souřadnice bodu
se mají změniti, jen když odchylka přestoupí 10 cm«
(podle našich předpisů 4 cm!).

Při vodorovném pohybu půdy pohnuly se s trigono-
metrickými body i 'mezníky, polygonální body atd.
A jak probíhá změna podél polygonového pořadu mezi
trigonometrickým bodem posunutým a neposunutým?
Projeví se skokem nebo povlovně? V některých ka-
tastrálních územích v Mor. Ostravě jsou mapy vzešlé
z nového měření, v některých se teprve měří. Jak se
provede styk dvou katastrálních území, vznikl-li po-
sun na hranici? Nepoví nám něco zajímavého některý
kolega z Mor. Ostravy? Báňští inženýři sledují prý
pohyby půdy pravidelným přeměřováním délek i vý-
šek mezníků ve vzdálenostech asi 50 m. Bylo by vítané,
kdyby také některý báňský inženýr z Mor. Ostravy
nám odůvodnil některé změny. V technické literatuře
je dosti studií týkajících se pohybů svislých, vzniklých
poddolováním. Bohužel pohybu vodorovnému nebyla
věnována dosud pozornost. Na pf. v knize »Dr. Ing.
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,
J. Ji čin a k ý, Úvod do hornictví (Praha 1944)'«
je uvedeno jenom toto: »Tvrdí se, že ssedáním půdy
následkem poddolování nenastanou jen poklesy, nýbrž
že vznikají i pohyby šikmé, ano i vodorovné, ba místy
i zdvihy, tudíž oblasti tlaku a oblasti tahu,«

Triangulace poddolovaného území byla provedena
těsně před bombardováním Mor. Ostravy. Bylo by
zajímavé zjistiti, měly-li tyto válečné události vliv
na posuny půdy.

Co se týče pohybu měřických značek ve směru
vertikálním, má bohaté zkušenosti nivelační oddělení
Zeměměřického úřadu, které zjistilo několika metrové
poklesy vzniklé poddolováním.

Ještě jeden poznatek týkající se výškového určení
trigonometrických bodů zaslouží povšimnutí. ]'jetýká
se však poddolování, poněvadž body uvedené na obr. 2 '
jsou již mimo poddolované území. Až do r. 1940 ne-
byly u trigonometrických bodů v Mor. Ostravě určo-
vány nadmořské výšky (kromě kostelů Vítkovice
a Marianské Hory, které se znatelně nepohnuly, neboť
rozdíl výšek je v mezích přesnosti trigonometricky
určené výšky). Teprve v r. 1941 byly v jižní části
území určeny nadmořské výšky trigonometricky.
V r. 1944 hyly znivelovány trigonometrické body
v Mor. Ostravě, mezi nimi i několik bodů, které byly
výškově určeny již v r. 1941. Takto jsme dostali pro
malý počet bodů dvojí výšky. Považujeme-li nivelací
určené výšk1 za bezvadné, můžeme sledovati přesnost
trigonometricky určených výšek. Z obrázku je viděti,
že výškový pořad východní je bezvadný, kdežto pořad
západní je celý nadzdvižen. Jednotlivé rozdíly mezi
trigonometrickými body odpovídají v mezích několika
centimetrů 'rozdílům ...nivelovaným. Toto posouzení
přesnosti trlgonometricky ul'čených výšek se opírá

ovšem jen o malý počet bodů. Podotýkám k tomu, že
hlavní okrajové výškové pořady by' neměly býti kli-
katé, nýbrž co nejkratší, zatím co u vedlejších pořadů
(uvnitř obrazce) tak na tom nezáleží (klikatěním
pořadů se určí více bodů výškově).

Obr. 2. Rozdíly nadmořských výšek určených trigo'lUJ-o
metricky v r. 1941 a nivelací v r. 1944. Způsob výpočtu
trigonometricky určených výšek pořady výškovými nebo

protínáním vpřed.

Literatura:
Bar v í k Jindřich, Úvahy o ssedání půdY. - Hornický

větsník. r. 1921-1924. •
Č e r mák Jan, Úprava řek v poddolovaném území. -

Technický obzor, r. 1945.
G 01 d r e Lc h, Die Theorie der Bodensenkungen in

Kohlen.qebieten.

»Nesporně vyniká v Mathematice, však ni Kvadraturu kruhu, ni velikosti Země tajemství ani Per-
petuum mobile nerozřešil,« ulevil si náš veliký J. A. Komenský, když matematik a filosof Descartes ne
příznivě kritisoval některá místa jeho Pansofie. Pova'f!oval tedy náš veliký učitel úkoly vyšší geodesie za
nejvyšší stupeň vědy1). Ale i v době nOVější - ještě koncem 19. století - dostávalo se vyznamenání a poct
geodetům za jejich životní díla. Znám je případ Sterneckův a jeho spolupracovníků, kteří byli po zásluze odmě-
nění za vědecké budování geodetických základů. Uznání došel i český geodet prof. Dr. Karel rytíř Kořístka,
od jehož smrti uplynule letos 40 let.

Nebudeme zde obšírně líčiti životopis a práce Ko-
řistkovy, což je již jinde podrobně popsáno.2) Vzpome-
neme jej ale jako geodeta siÍného vyhraněného typu
a rozeného organisátora. Jeho rod pochází z Opavska,
on sám se narodil 7. února 1825 v Březové na Moravě
jako syn hospodářského úředníka, aby od r. 1851 žil,
tvořil a zemřel v Praze 19. ledna 1906. Neobyčejný

1) Původní citát je delší a je obsažen v dopise, který
psal Komenský r. 1666 Petru Serariovi. kde rozebírá ná-
zory Descartovy: »In Mathesi excelluisse nulla contro-
versia est, triumphetl tametsi non ig"Iloremesse, qui

zaJem, .který projevoval od mládf o .přírodní vědy
i jeho všestranost udivuje ještě' dnes. Po absolvování
gymnasia v Jihlavě a Brně studoval na vídeňské
universitě matematiku, fysiku a astronomii a sou.-
časně na polytechnice mechaniku. a chemii. Pak se
odebral do Báňské Sťávnice, kde a.bsolvoval běh hor-
nický a hutnický; tam započal svou vědeckou dráhu

nullum ibf miraculum reperíre se dicant. Non certe Cir-
culi quadraturam, non Long-itudinis Terrae mysterium,
non Motum J:'erennem.non novam aliquam Mechanicorum
usibus servientem machinam et si quid alius est, in cuius
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jako asistent v r. 1848. Již po roce byl jmenován
mimořádnÝm profesorem praktické geodesie na nové
polytechnice v Brně, po dvou létech odchází do Prahy
na zemský polytechnický ústav, kde pracoval do
sklonku svého života.
Svou vědeckou činností se zasloužil především o roz-

voj topografie a kartografie. Sám provedl osobně vel-
kou řadu výškových měření v zemích koruny České,
na Slovensku i v Al-
pách. Vytvořil tu vě-
decký postup, konstruo-
val přístroje a výsledky
zpracoval v mapách,
kde uspořádal grafické
zobrazen}... terénu (za-
vedl u nás mimo jiné
kresbu vrstevnic). Spolu
s Krejčím a Fričem
utvořili v r. 1864 »Ko-
mitét pro přírodovědec-
ké prozkoumání Čech,«
který vydal řadupubli-
kací s připojenými ma-
pami. Kořístka se tu
uplatnil nejen jako geo-
det, ale přispěl četnými
;;tudiemi z oboru geolo-
gie, magnetismu, vodo-
hospodářství, hornictví
i zemědělské i hospo-
dářské statistiky. Také
česká geodetická termi-
nologie je z velké části
jeho dílem.
Hlavní význam Ko-

řistkova díla spočívá
však v jeho pracech orga-
nisačních. Nešlo o nic
menšího, než z poly-
technických ústavů vy-
budovati opravdové vy-
soké školy schopné vědeckého bádání. Zatím to byly
jakési odborné střední školy, kde si žáci musili zapi-
sovati všechny předměty a kde na př. jediný profesor
přednášel stavitelství .vodní, pozemní, silniční, mostní
i železniční a kromě toho ještě architekturu a mecha-
níku. Kořistka proto procestoval západní Evropu,
zejména Anglii a Francii, studoval tamnější školské
poměry i rozvoj technických věd a spolu s prof. Je-
línkem a Skuherským po delším usilování prosadili
důležité reformy, které organisačně i obsahově po-
zvedly technické studium na vysokoškolskou úroveň.
Bylo třeba mnoho bojů v zemském sněmu, než byly
v r. 1863 vybudovány čtyři samostatné obory (inže-
nýrský, stavitelský, strojní a chemický) a vysoké

vestigoationeMathematicorum huiusque sudavit industria.«
(Viz K v a č a I a: »Korespondence J. A. Komenského«,
díl 1., dopis CCLXVII. odstavec 16.)
V dopise Samo Hartlibovi píše Komenský r. 1638

v Lešně: »DemirabiIi mysterii longitudinis invento. si ad
eam certitudinem deductum est. quidni saecul0 nostro
gratulemur!« (Časopis Matice moravské 1928, str. 168.)
Česky: »Kdyby se dospělo k jistotě epochálního rOzře~em
tajemství velikosti (Země), jak bychom vděčili svému
století 1« Míní tím přesné určení rozměrů Země. které do-

škole dána přes odpor universitních kruhů samo-
správa s právem voliti rektora.
V r. 1870 na výzvu ruské vlády vypracoval Ko-

řistka reorganisaci technického a průmyslového škol.
ství v Rusku; za to byl mu udělen ruský řád sv.
Stanislava. Vyznamenání obdržel i od francouzské
vlády za tvořivou účast v pařížské Akademii země-
pisné. Doma byl dlouhá léta místopředsedou Králov-

ské české společnosti
nauk (předchůdkyně

Akademie věd a umění)
a členem mnoha insti-
tucí. Domácí i vídeňské
učené společnosti jej za-
hrnuly uznáním. Pro
jeho organisační vlohy
je charakteristická tato
okolnost: když v r. 1893
odešel jako vysokoškol-
ský profesor na odpo2i-
nek, pustil se jako in-
spektor zemských hos-
podářských škol do je-
jich organisace. Převzal
jich tehdy 19 a odevzdal
v r. 1898 svému nástup-
ci 51.
Byl dobrým Čechem

a veřejně činným jako
člen obecní rady praž-
ské. V r. 1866 byl zvo-
len za město Příbram
poslancem do zemského
sněmu i říšské rady;
této funkce se brzy
vzdal, protože mu pře-
kážela v učitelské a vě-
decké činnosti. Stejně
odmítl nabízená místa
v cizině i v ministerstvu
vyučování. Při rozdělení

dříve utrakvistické techniky na českou a německou
musel zůstati na německé, což těžce nesl. Napřed
ustoupil, aby asistent Mliller mohl býti jmenován řád-
ným profesorem geodesie na české technice, později
marně usiloval a zřízení II. geodetické stolice pro vyš-
ší geodesii o astronomii. Zemský sněm to odmítl na
nátlak universitních kruhů. Dvakrát nepřijal z národ-
ních důvodů volbu rektora německé techniky.

Za uvedenou ,činnost byl Kořistka také povýšen
do stavu rytířského. Listina o tom, čítající 7 stran,
bohatě zdobená ornamenty a zlatými písmeny
v· kůži vázaná a doplněna velikou císařskou pečetí

savadní hrubý pokus Fernelův ani Snelliův nedovedly
p.rokazatelně stanoviti; Komenský jako vědec a tvůrce
mapy Moravy tento nedostatek těžce nesl.

2) V Ottově naučném slovníku. Obsáhlou posmrtnou
vzpomínku mu také věnoval prof. Novotný v »Osvětě«
roč. 1906 a v úvodu III. vydání své Nižší goeodesie.dále
prof. Fiala v Zeměměřičskémvěstníku, roč. 1925. Kratší
články k výročím uvedli prof. Salomon.prof. Čupr a jiní.
Na Benešově technice je jedna z přednáškových goeode-
tických místností pojmenována »Kořistkova síň«.

1946/154



Zeměměřický Obzor SIA
ročník 7/34 (1946) Č. 9-10

v ochranném pozlaceném pouzdře, byla. po loňských
revolučních dnech nalezena v opuštěném íbrněnském
bytě Kořistkovy pravnučky a uložena spolu s velkou
podobiznou v zeměpisném ústavě Masarykovy, uni-
versity v Brně. Uvedeme její místy zkrácený text i po-
pis a zajímavý obrázek rytířského erbu, jaký byl
Kořistkovi stanoven:
»My, František Josef první, z boží milosti císař

rakouský, apoštolský král uherský, král český, dal-
matský, . . .. našim císařským rozhodnutím ze dne
9- ledna 1878 našemu milému a věrnému Karlu Fran-
tišku Eduardu Kořistkovi, narozenému v r. 1825
v Březové na .Moravě, řádnému profesoru na poly-
technickém ústavě v Praze, čestnému doktoru filo-
sofie na universitě ve Vídni, členu zemské kulturní
rady pro Čechy, členu obecní rady královského hlav-
ního -města Prahy, členu a generálnímu tajemníkovi
Král. české společnosti nauk v Praze, korespondují-
címu členu Zeměpisné společnosti v Paříži jakož
i jiných učených společností v tu- i cizozemsku, rytíři
carského ruského řádu sv. Stanislava atd. v uznání
jeho výtečné činnosti v učitelském úřadě a ve vědec-
kém a praktickém oboru, propůjčujeme řád železné
koruny III. třídy .... a povyšujeme jej i jeho manžel-
ské potomky do stavu rytířského a dovolujeme, aby

Dr;.Karel František Eduard rytíř Kořistka směl použí-
vati tohoto erbu: v modrém štítě triangulační pyra-
midu postavenou na třech vrších a nad nimi pět hvězd,
vše ve zlatě. Na okrajích štítu spočívají dvě helmy
turnajové; z pravé se tyčí lev držící čtyři ovesné klasy,
levá nese orlí křídla se skříženými hornickými perlíky.
Dole bude stuha se zlatÝm nápisem: »Perseverantia
omnrs mons vincitur.«
Na důkaz pravosti císařský podpis náš i majestátní

cisařská pečeť naše. Vyhotoveno našim milým a věr-
ným tajným komorním radou a ministrem vnitra
hrabětem Ed. Taaffem, rytířem zlatého rouna, ....
atd.«

1'l~leduje datum 22. května 1879, podpis císaře
a min. vnitra. Tolik o erbu, který měl vyjádřiti mno-
hostrané zásluhy Kořistkovy. Jemu udělené heslo
(»Každá hora vytrvalostí se zdolá«) dobře padne
.našiih triangulátorům, jeho štít by byl vhodnou a hi-
storicky posvěcenou ochrannou značkou pro státem
vydávané mapy. Devatenácté století dovedlo s pompou
uctíti zasloužilého geodetického pracovníka, my mu
vzdáme tichý dík, jako všem, kdo šířili dobrou pověst
če$é práce a české vědy doma i v cizině.
"'

Obr. 1: SIA, Praha. - Dr. Josef Bohm.

Posudku.

Ing. Dr. B oh u m i I P ou r: »0 nové inženýrství.«
Nakladatelství Práce. Rok 1946. Stran 364. Cena 120 KčS.
Historické události posledních 150 let •a všeobecfléroz-

šíření kultury způsobily, že si lidé stále ve větší míře
uvědomují závislost vlastní spokojenosti a blahobytu na
celkovém uspořádání lidské společnosti. Z toho důvodu
hledají jednotlivé složky společnosti způsob, jakým by se
nejlépe uplatnily a přispěly k lepšímu uspořádáni život-
ních podmínek.Tento cíl sleduje i kniha »0 nové inženýr-
ství«, která se zabÝVáproblémem a otázkami uplatnění
inženýrů. Jejím autorem je hlavní redaktor našeho časo-
pisu Ing. Dr. B. Pour. Na své dosavadní životní dráze,
která ho vedla přes asistenturu na vysoké školě technické
a přes povolání státního úředníka k jeho nynější funkci
generálního tajemníka Inženýrské komory, seznámil se
autor s problémy inženýrského stavu a doba, která je na-
'Plněnanovým pořádáním věcí, vnukla mu myšlenku, aby
tyto problémy popsal, osvětlil a případně navrhl jejich ře-
šení. Autor se zabývá nejprve pojmy techniky a inženýr-
ství. Popisuje vývoj techniky a všímá si jejího vlivu na
jednotlivce, společnost ba i na vzhled přírody. Ukazuje
na úsilí inženýrů o řešení novodobÝchotázek sociálních
a hospodářskýcha na jejich úislípodepřít lidskou činnost
mravností. Při úvahách o vzniku označeníinženýra věnuje
pozornost otázkám souvisejícím s inženýrským titulem.
Zabývá se školskouvýchovouinženýrů a vyslovuje postu-
láty pro její zdokonalení. Sleduje, jak se inženýři uplat-
ňují v životě a tlumočí jejich steskyna nedostatečné oce-
něnl jejich práce. Obrací pozornost na postavení inženýru
ve veřejné správě, službě samosprávné i soukromé a vy-
slovuje svoje názory na reformu veřejné správy, na orga-
nisaci státní služby technické, zejména na její osamostat-
nění a ukazuje inženýrům, kde se v soukromí pro ně
naskýtá ještě příležitost k.uplatnění. Samostatnou kapitolu
věnuje poměm inženýrů a právníků ve veřejných službách
a svoje názory dokládá·Jstatistickými údaii, na jiném
místě si všímá též poměru vysokoškolských inženýrů
k absolventům průmyslovÝchškol. Kniha zabývá se též
problémy civilního inženýrství, zejména otázkou lepšího

uplatnění. civilních inženýrů ve prospěch samosprávy,
otázkou rovnoměrnéhousídlování civilních inženýrů, uka-
zuj~na nutnost reformy některých civilně inženýrských
pf@l:lpisů.V závěrečných kapitolách popisuje vlastnosti,
jaké by měl míti novodobýinženýr, zabývá se otázkou vý-
choVya konečně vypočítává a charakterisuje dobrovolné
org-anisace,které sdružují inženýry.
To je stručný obsah knihy. Z něho je patrno, že cílem

8.utorovýmbylo shrnout a popsat skutečnosti, na nichž je
zl1loženačinnost inženýrů v našem státě a zhodnotiti tyto
skutečnosti s ohledemna to, jak činnost inženýrů podpo-
rují nebo ji brzdí a současněbylo jeho snahou navrhnouti
prostředky k nápravě.
Je dobře, že·autor věnoval poměrně mnohomísta výkla-

du ukazujícímu, jak mnohostranně a hluboce zasahuje
technika do našeho života. Tím je dostatečně zdůvodněno,
proč problematika inženýrství si zaslouží důkladného roz-
boru. Vedle problematiky inženýrství obsahuje kniha
stati, které uceleně popisují současnÝstav některých inže-
nýrských institucí. To platí na příklad o stati věnované
organisaci vysokoškolskéhotechnickéhostudia nebo o stati
týkající se oprávnění autorísovaných civilních inženýrů,
nebo o kapitole zabývající se inženýrskými org-anisacemi.
Najdeme tu též některá statistická data z oboru inženýr-
ského,bohuželne všechna, což za d~nÝchpoměrů je nutno
omluvit. Celouknihou jako červená nit prostupuje obrana
inženýrství. Kritický čtenář musí si však položit otázku,
nejsou-li inženýři ve větší míře vinni na nedostatečném
vlastním uplatnění,· než autor na několika místech při-
pouští. Díváme-li se na příklad, jak těžkopádně pokračuje
jednání o sloučení zeměměřickéstátní službv, pak dochá-
zíme k názoru, že autor měl k inženýrům a jejich chybám
zaujmout méně shovívavé stanovisko. Za to názory auto-
rovy na reformu veřejné správy nebo reformu vysokoškol-
ského studia ve smyslu menší specialisace za to ale dů-
kladnější výchovy v základních disciplinách a v discipli-
nách souvisejících s řízením,práce a hospodářským vede-
ním se jistě setkájí se souhlasem.O záslužnosti celé práce
nemůžebýt pochyby.
Autor knihy se v úvodě přiznává k chvatu, s nímž byla

kniha napsána. Na tento vrub lze přičíst některá malá
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terminologická nedopatření, jakož i to, že myšlenky se
někde opakují. Známky chvatu jsou však na druhé straně
vyváženy okolností, že autor vydal knihu včas předp:ro-
váděním správních, školskÝch a,jiných reforem a poskytl
tak našim zákonodárcům, ústředním úřadům a všem, kdož
mají zájem na tom, aby se inženýři co nejlépe mohli v ži-
votě uplatnit, pomůcku, která je seznamuje s problémy
inženýrského povolání. Doufej,rne,že inženýři projeví
o knihu, a tím o problémy. svého stavu, velký zá.iell?-

Ftker.

Dílo Pourovo je dílo organisátora, možno rlCI inženýra
inženýrství. Neboť inženýrství' je dnes velmi složit~,
i mnohým technikům nepřehlednÝm, a zejména ve vývoJo-
vých tendencích nedohledným celkem. Technik je sice du-
chovním protinožcem filosofa, avšak technika a filosofie
mají bÝti dvěma póly téže věci - cestou k rozmachu lId-
ského života k jeho mravnímu i hmotnému bezpečí.
Cestu do nekonečné říše možností, do budoucnosti lid-

stva, jinak mapuje filosof. jinak přírodovědec a jinak in-
ženýr; služebníky pravdy jsou všichni, třeba jeden ji hledá
a tlumočí, druhý se snaží zachytit ji do sítí intelektu a
,třetí se pokouší ji' transponovat ,do hmotného prostředí
člověka. A tak vidíme mapu života, ve které se různá na-
zírání, methody a činnosti projevují rozmanitÝmi, zdánlivě
nesourodými znaménky. Tato znaménka by měla so\lhlas-
ně ukazovat cestu a v případě teQh.niky přímo být nej-
kratší cestou z daného k optimálně možnému, ale konste-
laci těch znamének určují též činitelé, kteří vědu a techniku
zneužívají k sobeckým cílům.
Moderní technika je užitím' přírodovědeckého poznání

k blahu lidstva -, avšak tuto zásadu lze uplatnit jen
v nemnohých jednotlivinách hmotného dění. - Inženýr
je si vědom nesmírného nepoměru mezi tím, co technika
lidstvu dává a co by mohla znamenat tehdy, kdyby i větší
celky hmotných dění byly řízeny technickými zásadami.
Teprve nastává věk inženýrů, kteří vidí a budou působit

r,a celostní vztahy technických jednotlivin. Dr. Pour zná
potence československého inženýrství, snaží se je seřadit
do srozumitelného spektra a promítnout tento celek no-
vými socialistními tendencemi do představy řádu, jak~'by
dal technikům možnost organičtěišího semknutí a povzne-
sení k těm ideálům, jež hospodářskou zdatností povedou
k lepšímu zítřku. - Proto je třeba, aby jeho dílo prostu-
doval každý, kdo má s jakéhokoli stanoviska k technice
vážný poměr. Jaroslav Ježek.

Prof. D. N. O g 1.0 b I in: Orientirovka podzemnoj
markšajderkoj sjemki. Vydalo Gosudar. naučno-techni-
českoe izdatělstvo, Sverdlovsk 1944. Stran 280, obrazců
217, vyšlo 6~000 výtisků, cena vázaného výtisku 34 rublů.
(V knihovně vys. škol technickÝch v Praze, sign. 11-
38849.)
Kniha profesora sverdlovského báňského institutu se

zabývá praktickou i teoretickou částí podzemní orielltace
důlního měření. Je rozdělena do 14 kapitol a od historic-
kÝch začátků »markšajderského umění« (reprodukuje i vy-
obrazení ze spisu Agricola, Heronův úhloměrn:t stroj a
pod.) přechází od podstaty 'důlní orientace pomocí jedno-
duchého závaží, kývavého závěsu. k promítání optickému
do důlních nrostorů, načež prvou část uzavírá theoretický-
mi úvahami přesnosti. Další kapitoly řeší problém připo-
jovacích obrazců, t. j. především připojovacího trojúhel-
níka, a pak všech způsobů připojení důlního měření na
povrchové pomocí aplikace úlohy Snelliovv, CoIlinsovy,
Hansenovy atd. se zvláštním zřetelem k důlnímu měření.
Závěrečné stati se zabývají bezprostředními způsoby, při-
poiení, orientace pomocí šikmých drátů, a úvahami o vol-
bě methody při orientaci v případě jedné, nebo dvou svis--
lých šachet.
Tolik ve stručnosti o obsahu spisu., Kniha .ie ve skuteč-

nosti velmi důkladnou naukou o měření 'podzemních pro-
stor, dODlněnou nejen teoretickÝmi úvahami, ale i prak-
tickými příklady výpočtu. Každá ze 14 kapitol obsahuje
na konci odbornou literaturu ruskou i cizj, zejména ně-
meckou, francouzskou a anglickou; o důkladnosti svědčí
i to, 00 u některých1mpitol je uvedeno až přes 30 prame-
nů, a nechybí tu ani ročenky Báňské akademie pří~ram-

ské. Báňský měřič se tu proto setká se známými jmény
(Schmidt, Wilski atd.), a pozná bohatou původní litera-
turu ruskou, prozatím aspoň v názvech a jména autorů,
ze kterých se nejvíce cituje prof. BílskU.

. Ing. Dr. V. Elznic.

Ing. Dr. J i ř í K o ť á t k o: Zemědělská osídlovací poli-
tika v pohraničí. Knihu vydal Orbis v Praze 1946, rozměr
205 X 148 mm o' 96 stranách, brož. za 40 Kčs.
Autor předkládá veřejnosti v krátké době druhou publi-

kaci o provádění nové pozemkové reformy a zemědělského
osídlení v pohraničí, Seznamuje čtenáře s problémy, před
které bylo postaveno ministerstvo zemědělství, chtělo-li
úspěšně provésti osídlení okrajových oblastí našeho státu
po odsunu německého obyvatelstva. Ale nejen to; sezna-
muje také čtenáře s otázkou, jak vytvořiti příznivější
strukturu zemědělských závodů co do ve~ikosti s hlediska
zemědělské politiky celého státu. Jak autor uvádí, byly
uplatňovány dvě zásady a sice: soukromovlastnický po-
měr k nabyté půdě a snaha \1ytvářet zemědělské závody
Istřední velikosti, maiicí charakter' závodů rodinných.
Uflkutečněním těchto šťastných tendencí, blížících se opti-
mu ekonomických požadavků, by se dosáhlo také minima
odčerpání pracovních sil z vnitrozemí, což za daných pod-
mínek je vlastně problémem nejzávažnějším. Po struč-
ných úvahách rázu geopolitického autor dovo7.uje nutnO'3t
chápati zemědělské osídlení pohraničí nejen jako záleži-
tost zemědělské politiky našeho státu, ale jako nevy-
hnutelné obranné opatření pro budoucí vývoj slovansk~
politiky v Evropě. V dalších odstavcích jsou analysována
veškerá právní ustanovení, provázející zemědělské osídic>-
vání a zároveň vysvětlení instituce národní správy a je-
jího úzkého vztahu k celé osídlovací akci. Autor Uvádí
jako zajímavý fakt, že ku dni 1. října 1945 bvl'l po revi'li
v Cechách 36.226 národních správců v zemědělství, kteří
hospodařili na výměře asi 450.000 ha zkonfiskované země-
dělské půdy. že tedy průměrně bylo hospodařeno na ze~
mědělském závodu o výměře 13 ha-. To je právě ta maxi-
mální výměra závodová, která byla později v dekretu
č. 28 Sb., ze dne 20. ,července 1945 jako horní mez normu-
vána. Ctenář bezprostředně přichází na myšlenku, zrla-Ii
v dekretu stanovená maximální vÝměra nevznikla IJOUZe
z odha.du a ne po odborném ekonomicko-spravovědném stu-
diu a šetření, jak by toho tak základní otázka' opravdu za-
sluhovala. Svádí k tomu zkušenosti z prvé pozemkové
r~formy, kde při stanovení plošné velikosti kolonisačního
nedílu odborníci také nedospěli k jednoznačným závěrům
na základě vědeckého rozboru vlivů působících na vytvá·
ření nejpříznivější velikosti závodové, ale vystačili s pou-
hÝm empirickým odhadem. Autor v pojednání rozvádí
problém osídlení v celé šíři a zdůrazňuje, že není účelem
prostě mechanicky vyměniti každého německého rolníka
za českéh9, ale také plánovitě přeorientovati zemědělskou
výrobu v pohraničních oblastech přechodem od kompakt-
ního individuálního osídlení oblastí obiInářských k řidčímu
osídlení způsobem družstevním a k vytvoření oblastí pas-
tvinářských v horském pásmu státních hranic. Tímto po-
stupem se stlačí na minimum potřeba přesídlování rorlin
z vnitrozemí a pracovnímu trhu nebudou odnímány zby-
tečně pracovní síly. Další tendencí, která byla sou~tavně
sledována, byl přesun osídlenců do výrobních oblastí stej-
ných nebo podobných, v kterých dosud pracovali. Přesuny
nebyly povolovány jednotlivě, ale organisovány hromadně
z celých vesnic a okresů. To je dlužno pokládati za velký
úspěch pro rychlé provedení tak dalekosáhlých přesunů,
kde se musilo často 1?ojovati s velmi tuhými konservativ-
ními předsudky a nerozhodností nových osídlenců. Ke konci
pojédnání autor uvádí několik příkladů praktického nro-
vedení zemědělského osídlení v několika c.harakteristických
okresech a řadu tabulek o rozsahu konfiskované půdy,
přesunu osídlenců, stavu vojenských osídlenců a pod. Kni-
ha dává čtenáři nahlédnouti do velikÝch úkolů, kte~é
musilo ministerstvo ,zetnědělství vykonati ve velmi krátké
době a odstraňovati často svízelné situace, které se zdály
takřka nepřekonatelné, aby dílo opravdu historického vý-
znamu se ve SvÝch základních fásích zdařilo. Publikaci
doporučujeme zvláště zeměměřickým inženýrům k pře-
čtení, aby si uvědomili, že také oni svoji prací technika-
odborníka mají velký podíl na tak významném díle, jakÝm
je zemědělské osídlování pohraničÍ, Jiří Brousek.
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Ing. K are ID o lež e I: Plánovité ho.!lpodářství. Vlast-
ním nákladem vydal autor v Brně 1946. Rozměr knihy
155 X 235 mm o 189 stranách, brož, za 72 Kčs.
O plánovitém hospodářství byla v poslední době na-

psána řada knih a pojednání. Přinášíme referát o jedné
z prvních knih, která toto thema se snaží vědeckým. způ-
sobem řešiti. Začíná rozborem theorií o hospodářském
individualismu a krajním kolektivismu. Dokazuje, že tato
1lvě protichůdná pojetí postoje jedince ke společnosti v čis-
tých typech nikdy v hospodářském životě neexistovala.
Proto plánovité hospodářství je řád, který stojí uprostřed
extremů krajního individualismu a kolektivismu .. Je třeba
.se rozhodnouti pro míru dvou protichůdných směrů v určitý
typ, který by nejlépe vyhovoval naší národní povaze a na-
šim národohospodářským poměrům. Doporučuje předem
vytvořiti určitou theorii ústředního plánu' pro naše po-
měry, než-li se přikročí k jeho praktické realisaci. Autor
v knížce nedává nějakých praktických návodů na pláno-
vání sbíráním různých statistik a malováním grafikonů
nebo regionálních plánů, což se často u nás, ovšem ne-
správně, pokládá za plánovité hospodářství. Spisovatel
zabývá se problémem plánování výhradně s hlediska theo-
Tie národm'ho hospodářství. V kapitole nazvané »Na cestě
k plánovitému hospodářství« se dočteme, jak vývoj dospěl
přes státní intervencionismus. státní kontrolu dominují-
eích hospodářských posic až k provozu podniku v rukou
státu a tak k nevyhnutelné nutnosti sestavení dlouhodo-
bého ústředního hospodářského plánu. Jak již bylo řečeno,
autor zabývá se pouze theoretickými problémy, jak je plá-
novité hospodářství jako hospodářský řád možné.

Není to jen problém plánovliní důchodu. tvorby ka-
pitálu, spotřeb, úspor a investic, ale i problémem míry
'SVobodt, která se pOllkytne jednotlivým občanům v záleži-

o ,
RUZNE

tostech hospodářských.' Je nesporné, že v plánovitém hos-
podářství má svoboda hospodářská své meze, které nepo-
nechává náhodě neb mocným jedincům anebo skupinám,
ale jejich vytčením pověřuje představitele politické vůle
národa. Autor ve spise zvláště zdůrazňuje. že směrnice,
které politický režim dává hospodářství mají býti dlouho-
dobé, poněvadž právě takové umožňují onu hospodář.skou
stabilitu, po které všichni lidé ve státě tolik touží. Autor
vidí jako jediné východisko z poválečného hospodářského
zmatku cestu poctivé myšlenky plánovitého hospodářství
s nejhospodárnějším použitím lidí a výrobních prostředků.
Varuje před kompromisním řešenim nějakých částečných
plánů. Ke konci svého spisu konstatuje, že zdar plánovi-
tého hospodářství závisí z valné části na ovzduší, ve kte-
rém bude· inteligence pracovati. Bylo by velmi škodlivé,
kdyby proti ní byla vyvolána nedůvěra. Není třídou, ale
sociální skupinou a to velmi diferencovanou. Zdárné
plnění její funkce.je spjato s jejím postavením v sociální
hierarchii. V novém společenském .řádu musí býti, posta-
ráno o vybudování této hierarchie na základě sociální uži-
tečnosti jednotlivých skupin po přípaiě i schopných je-
dinců. Má-li se plánováním dosáhnouti zdárného vývoje,
pak i sociální pyramida se musí postaviti na její základnu
a nikoliv na špičku.
Studium spisu požaduje od čtenáře určit.é sběhlosti

v základních theoriích národohospodářských. Na autorovo
myšlení měl jistě velký vliv prof. Engliš, hlavně co se
týče formulace jednotlivých hospodářských jevů a jejich
výklad ve spojení s plánovitým hospodařením. Ke spisu je
připojen velmi obsáhlý seznam anglické a americké lite-
ratury, která je citována jako prameny s autorovými ko-
mentáři také specie1ně u každé kapitoly. Jiří Brousek.

\

'Z PRÁ VY

Mezinárodní technický kongres v Paříži. Ve dnech
16. až 21. září t. r. konal se v Paříži mezinárodní technický
Kongres. Jeho úkolem bylo umožniti inženýri'un a techni-
kům celého světa, aby se osobním stykem navzájem infor-
movali a pokroku v různých oblastech technické vědy a
práce za posledních 7 let, kdy mezinárodní styk 'byl ome-
zen, ba pro mnohé národy znemožněn, dále aby co nej-
účinněji přispěli k nápravě škod způsobených válkou a ko-
neěně, aby si ujasnili a vytvořili cesty pro budování lepší-
ho světa PQstránce materiální i morální. K zdolání těchto
úkolů byla vytvořena pracovní orll;anisace. skládajíCí se
z předsednictva kongresu, v němž byly zastoupeny všechny
zúčastněné národy a ze 4 sekcí, rozděletlých na větší počet
'Pracovních komisí. P r v n í sekce zabývala se rekonstruk-
cí válečných škoda možnostmi hospodářského vývoje
světa. D r ~ h á byla věnována využití atomové ener~e
v průmyslovém a hospodářském vývoji. V e tře t í -
nejobsažnější - byl podán přehled soudobého stavu vědec-
Ké techniky stavební, strojní, zemědělské, chemické atd.
a konečně čtvrtá byla věnována sociálnímu a mravnímu
pos'ání inženýrů a techniků v moderní společnosti. Péčí
svědomité přípravy kongresu se strany inženýrů fran-
couzskvch pod vedením A. A n t o i nedostali účastníci
'Při zahájení kongTesu objemný studijní materiál, obsahu-
jící ve 2 velkých svazcích více než 130 prací inženýrů
celého světa a nejrůznějších oborů č1nnosti, jenž byl ne-
toliko vynikající pomůckou v jednáních komisí, nýbrž pře-
oevším cennvm studijním příspěvkem pro účastníky kon-
gresu po jejich návratu domů. Kongresová jednání byla
doplněna několika exkursemi jednak to továren v okolí
Paříže. jednak k prohlídce válečnÝch škod a jejich odstra-
ňování v Normandii a k prohlídce význačných inženýr-
skÝch děl stavebních a elektrisáčních ve střední Francii.
Vněiší' rámec kongresu byl vybaven s pozorností a pečli-
vostí u Francouzů známou a osvědčenou.
Ke kongresu sjelo se více než 1200 účastníků, z nichž

právě polovina byli Francouzi a ostatní cizinci, zastupu-
jíd 30 národů. Nejsilněji z cizích účastníků byli zastou-
''Peni An~ličané. po nich pak my, Cechoslováci. Naše dele-

gace budila pozornost nejen svou početností, ale i pracovní
chutí a odbórnou úrovní ve všech komisích. Ve zmíněném
souboru 130 sjezdových praci bylo Ceskoslovensko zastou-
peno 9 pracemi. Jeden z našich účastníků byl zvolen před-
sedou sekce. dva místopředsedy komisí, a vedoucí čs. dele-
gace, předseda Spolku čs. inženýrů Ing. Rr. Theodor
R rad a zasedal v předsednictvu kongresu jako místo-
předseda.
Kongres poskytl příležitost, aby mimo rámec oficielních

jednání byla zkoumána otázka zřízení mezinárodní fede-
race inženýrů. jež by sdružovala inženýry celého světa
k úkolu nejkrásnějšímu, jehož snlnění je přáním mženýrů
stejně jako ostatních lidí dobré vůle. t. j. k zajištění svě-
tového míru a k vybudování sociálního' a hospodářského
blahobytu. Při těchto jednáních se českoslovenští zástupci
zejména uplatnili, neboť šlo o uskutečnění myšlenek, které
jsou s naší strany soustavně prosazovány již od roku 1922.
Iniciativa Ceskoslovenska v tomto směru byla také plně
zástupci jiných států uznávána a oceňována. Výrazu se
tomu dostalo volbou čs. delegáta, poslance N. S. a před-
sedy jeho. Technického výboru Ing. Dr. Štěpána J e š e za
místopředsedu komise, která l)oložila organisaění základy
navrhované mezinárodní federace. Výsledkem obtížnÝch
jednání bylo zřízení stálého světového výboru nazvaného
Conférence techniQue mondiale se sídlem v Paříži a s úko-
lem likvidovati kongres z r. 1946, připraviti sjezd příští
a zejména upraviti cestu pro zřízení navrhované meziná-
radn'í federace s pevnou org-anisační základnou. Mezi šesti
zvolenými členy tohoto stálého výboru je i Ing. Jaroslav
Br á z d i 1, zástupce-CSR.
Za zeměměřické inženýry zúčastnili se kongresu Ing.

Dr. B. P o u r, ve funkci tajemníka čs. sjezdového komité-
tu, Ing. Dr. Jan Císař z ministerstva financí, Ing. E.
Lupáč z povereníctva z Bratislavy, Ing .. Dr. J. Brousek
z Prahy a Ing. D. Slavoj z Piešťan. Intensivní prOl!'ram
kongresu jim nedovolil více než navštíviti pana Raymonda
Dan g e r a, civílního geometra a 'Významného stavovské-
ho pr<J,covníkav Paříži. jemuž tlumočili po:wravy čs. země-
měřických inženýrů kole/l:Ůmfrancouzským a v pfátelské
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rozpravě pohovořili s ním o některých odborných a st&vov-
ských otázkách, jmenovitě též o obnovení Mezinárodní
federace zeměměřické.
Ing. Dr. B. Pour proslovil v rámci kongresu ve středu

18. září přednášku v českém rozhlasu z Paříže o průběhu
a výsledcích jednání kongresu.
Inženýrství již přestalo být pouhou technikou, manýrou,

zručností třeba vědecky podloženou. Stalo se budovatel-
ským plánem, podle něhož má být využito hmot a sil pří-
rody ve .spojení s lidskou činností intelektuální i manuální
k tomu, aby byl vytvořen svět bez bídy hospodářské
i mravní. To je ovšem program pro dobu velmi vzdálenou;
pařížský mezinárodní technický kongres byl význačným
stavebním kamenem tohoto úsilí. Ing. Dr. Pour.
Obnoveni mezinárodních zeměměřických styků. Země-

měřiči jsou jedním z mála technickÝch stavů, který má
zorganisovány pravidelné mezinárodní styky prostřed-
nictvím své mezinárodní federace. Posledním činem Mezi-
národní zeměměřické federace bylo uspořádání mezinárod-
ního kongresu zeměměřičů v Římě počátkem října 1938.
Kongres měl být uspořádán zeměměřiči italskými, kteří
v té době měli obsazeny funkce v předsednictvu federace.
Pro politické události v září 1938 však mezinárodní účast
na kongrese téměř odpadla. a pro světové události, které
následovaly, byla nadále všechna činnost federace zas~a-
vena.
Při příležitosti národního sjezdu francouzských země-

měřičů ve dnech 5. až 6. července 1946, jehož se zúčastnili
též zeměměřiči z Anglie, Belgie a ~vÝcarska, bylo vyslo-
veno přání, co nejdříve obnoviti opět činnost mezinárodní
federace. K tomu cíli byl pověřen svaz francouzskÝch
zeměměřičů, aby se ujal iniciativy a dal podnět k svolání
mezinárodního zeměměřického kongresu. 'Účastníci 'fran-
couzského červencQvého kongresu vyslovili také minění,
že mezinárodní kongres měl by býti uspořádán již v roce
1947 a že nejvhodnější zemí pro jeho uspořádání bylo by
~výcarsko, jako země za poslední války neutrální. Na kon-
grese měly by být projednány kromě jiného též, tyto
problémy: / mezinárodní zeměměřický slovník (pokračová-
ní v jednání z kongresů nředchozích), systémy pozemko-.
vého vlastnictví v různých zemích, stav zeměměfiqMho
povolání v různých zemích, porovnání šazebníků za •.práce
zeměměřické atd. .
Prováděje toto usnesení, svolal' Svaz francouzskýeh ze-

měměřičů poradu Stálého výboru (Comité Permanent)
mezinárodní federace za účasti zástupců jednotlivých států
na 17. a 18. ,října t. r. do Dijonu ve Francii. Program jed-
nání v Dijonu byl rozvržen do 3 bodů:
1. Rozprava o současné situaci federace (zeměJriěřické

organisace v iednotlivÝch zemích, příspěvky do federace
a její finanční stav),
2. reorganisace federace (opatření dočasná, označení ná-

roda, kterÝ převezme presidium a jiné funkce),
3. rozhodnutí o příštím kongresu (místo, datum, pro-

gram).
V rámci porad v Dijonu jsou organisovány společenské

podniky, které mají usnadnit navázání přerušených kole-
giálních styků mezi zástúnci jednotlivých zemí a přispět
k representaci a propagaci zeměměřického povolání. v ob-
lasti Dijonu.

Obfíže s onatřením pasu a devis způsobily, že se jednání
v Dijonu nezúčastnili zástupci Ceskoslovenska. ,

Dr. pour.
Úkoly zeměměřické služby v plánu výstavby reDttbliky.

Vláda národní fronty vytyčila nedávno dvouletý plán vý-
stavby republiky.
Uskutečnění tohoto plánu bude záviseti též na. práci

zeměměřického inženýra. Zatím Ilebylo nikde řečeno jakým
způsobem bude tento inženýr zapojen do pracovního pro-
cesu. Obávám se, po opětovných zkušenostech zcelá prá-
vem, že zeměměřická práce bude požadována nikoliv přímo
od výrobce, t. j. měřického inženýra, nýbrž že k tomu do-
jde, jako se stalo již častěji, cestou nepřímou, z druhé
ruky.
Soudím, že by to bylo na škodu celonárodní věci a

tvrdím, že není naprosto žádných prostředníků zapotřebí.
Státní "správa má mezi svými orgány úřady, které

již po dobu skoro jednoho století přímým odborným půso-
bením mezi lidem na venkově i ve městech sbírají a udržují
v souhlase se skutečným stavem data, jichž státní správa
bude právě nyní potřebovati pro uskutečnění plánu vý-
stavby republiky. Těmi úřady jsou katastrální měřické
úřady.
V zemi Ceské jich je asi 100, na Moravě a ve Slezsku

více než 50, také na Slovensku je jich .'líť hustá, ale jejich
působnost byla dosud tak úzce specialisována, že se o ních
ani mnoho neví.
Tyto úřady, vedené zeměměřickými inženýry, zaměst-

návající také školené pomocné techniky a odbornW kance-
lářský personál, pořizují a spravují od drJhé polovice mi-
nulého století v rámci státní finanční správy pozemkovÝ
katastr (katastrální mapy a k tomu patř:cí grafická, po-
četní i písemnlt dila) a starají se jeho obnovováním (noc
vým měřením a autentifikacO o to, aby využitím nových
přesných počtářských a zobrazovacích metod byl tento
katastr přiveden na takovou technickou úroveň, jež by od-
povídala požadavkům, které klade v nové dobp na základní
veřejné mapy veřejná správa i soukromé technické pod-
nikání.
Katastrální zákon (Sb. 177/1927) praví, že pozemkový

katastr je geometrické zobrazení, soupis a popis veške-
rých pozemků v CsJ. republice a stanoví, že má sloužiti
k tomu, aby byl získán' podklad pro vyměřování veřejných
daní a dávek, k zakládání a doplňování veřejných knih
a jejich map, pro zajištění pozemkové držby atd. Má býti
pomůckou pro práce kartografické, vÝškopisné, pro tech-
nickápodnikání, pro účely statistické, hospodářské, pro-
vědecká badání, pro ochranu památek a pro jiné účely
státní správy i občanského života. 4

Příslušná šetření konají k uvedeným účelům katastrální
měřické úřady mimo jiné také v obci na místě samém ka-
tastrálními komisemi, které vede odborný, vysokoškoj,sky
vzdělaný zeměměřický inženýr. Jejich členy jsou: předseda
MNV, důvěrníci znalí místních poměrů a případně země-
dělští, lesní neb jiní znalci.
Katastrální měřické úřady mají v rukou katastrální

mapy a k nim patřící písemný operát, mají školený perso-
nál s tradičně demokratickými dlouholetými odbornými
vztahy k venkovu a jeho potřebám a mají místní znalosti.
To všechno jsou předpoklady k tomu, aby jim mohla bYti

bez p l' Q S tře dně svěřena realisace onoho dílu vlád-
ního programu, který s'Ouvisí s vyhotovovánrm plánů osid-
lovacích, s místním plánováním ve venkovskÝch obcích a
menších městech, se sP)'avováním nemovitostí národního·
pozemkového fondu a jiné tomu podobné úkoly, jež nyní
vykonává vedle sebe několik oborů státní správy, z nichž
každý pracuje takřka na svou pěst.
Katastrální měřické úřady bv bvlo ovšem nutno pro uve-

dené úkoly přizpůsobiti, t. j. vyzbrojiti příslušnou pravo-
mocí a doplnit potřebpÝm personálem. dále vnitřně roz-
členiti v oddělení takovým způsobem, aby jednotlivá odvětví
státní správy, která budou potřebovati pro realisaci plánu
výstavby republiky a potom i pro další úkolv, které v tom-
to oboru neustále nově vznikají, zeměměřickou práci a ze-
měměřické elaboráty, mohla je požadovati od katastrálních
úřadů přímo, bez prostředníků.
Soudím, že by vybudování stá v a j í c í, osvědčené insti-

tuce vedlo lépe a rychleji k cíli a že by bvlo právně schůd-
nější, než když každý potřebný obor stiitní správy z"č"e
organisovati svoji vlastní službu. a to mnohdy jako vedlejší
odnož nějakého jiného technického oboru. kterÝ k země-
měřictví má hudně dltleko. Dovolu;i si tu ien mimochodem
poznamenati, že lhůty uvedené ve' vládním plánu vÝ8tavby
jsou pro některá díla - mají-li býti řádně vykonána -
nedodržitelně krátké.
Ministerstvo, do jehož správy patří katastrální měři"ké

úřady, muselo by ovšem jejich působnost vybudovati v do-
hodě s ostatními zúčastněnými ministerstvy na daleko šir-
ším podkladě než je tomu dnes. Mvslím, že bv za tím úče-
lem mělo býti u k a ž d é ho k'atastrálního měřického úřa-
du: 1. vlastní katastrální oddělení. 2. plánovací a inicia-
tivní oddělení, dále u krajských katastr, měř. úřadů k tomu
ještě 3. oddělení pro nová měření situační a vÝšková a
4. oddělení autentifikační (pro jednotící vedení zeměměřic-
j{ých prací vykonávaných a financovanÝch z jiného než
úředního podnětu).
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V takovém uspořádání zeměměřické služby veřejnosti
našli by své patřičné místo i úředně oprávnění civilní inže-
nýři zeměměřičtí, kteří mohou úkoly státní správě ulehčiti
a urychliti všude tam, kde zájemce má naspěch a má pro-
středky, aby nemusel čekati až na něho dojde řada podle
úředního rozvrhu prací. - Ing. K. R.

Slouží odborné knihovny svému účelu? Tato zmínka se
týká především knihoven s literaturou zeměměřičskou.
Pokud je nám známo, máme zde především knihovnu ze-
měměřičského odboru SIA, umístěnou v Brně dále knihov-
nu zeměÍněřičského úřadu v Praze, knihovn~ vojenského
, zeměpisného ústavu, knihovnu ústředm110 archivu pozem-
kového katastru v Praze a konečně všeobecnou knihovnu
spolku českých inženýrů SIA v Praze, která má značný
počet děl všeinženýrského vÝznamu a také mnoho
knih čistě zeměměřických. O veřejných knihovnách tech-
nických. škol a universit není třeba se zmiňovat, jejich
obsah Je v příslušných katalozích uveden a též veřejně
přístupný. Rovněž obsah knihovny našeho odboru byl své-
ho času v tomto časopise uveřejněn. Jinak ie tomu
u ostatních knihoven. Ty jsou prakticky přístupny jen
určitému okruhu zaměstnanců těchto úřadů a to ještě
v omezené míře. jelikož seznamy knih nejsou všeobecně
známy. Zde je zejména významná knihovna ústředního
archivu poz. katastru, která je jednou z největších toho
druhu u nás.
Se zřením na ustanovení katastrálru110 zákona i jiných

měř. předpisů jsou povinni jak měř. úiedníci jinÝch úřa-
dů, tak i civilní geometři, v rámci jednotícího vedení. spo-
luprací s veřejnou měřickou správou. Z uvedeného plyne
samozřejmý požadavek, aby jim bylo umožněno další
vzdělávání v oboru své působnosti a aby draho cenné sbír-
ky .nezůstaly nevyužity. V uvedených knihovnách jsou
mnohá vzácná díla, která jsou takto utajena a slouží jen
několika málo jednotlivcům: zatím co větší části jsou ne-
dostupna. Především by bylo třeba, aby seznamy z1llÍně-
ných knihoven byly buď samostatně vydány. aI).ebo po-
stupně zde uveřejněny, tak jako tomu bylo v Dřípadě naší
spolkové knihovny. Jelikož isou tyto sbírky vesměs vedeny
odbornÝmi silamí, bylo by vítáno, uveřejniti je vodle dese-
tinného třidění anebo aspoň podle jednotlivých hesel. Jed-
ním z průvodních zjevů rozšíření zeměměřického studia
je touha většího počtu koleg'Ů po prohloubení svÝch vědo-
mostí a zde je první předpoklad k ulehčení těchto snah.
Není myslitelné, že bude lze v budoucnosti všechny jed-

notlivé knihovny vybaviti tak, aby vyhovělv ve všech
směrech. Mluví proti tomu předně. hospodářské možnosti.
V budoucnu na dlouhou dobu bude ještě třeba pečlivě hos-
podařiti s veřejnými prostředky. Po znárodnění větší části
československého hospodářství a ve smyslu všeobecných
názorů na používání VÝsledků práce všeho občanstva je
zajisté spravedlivý požadavek, aby i tento drahocenný
majetek byl zpřístupněn širší veřejnosti a aby tak byl
náležitě VyUžit. Po tomto činu doufejme, že dospějeme
později i tak daleko, abychom mohli každému odborníku
umožniti založení vlastní kartoteky výpisů z odborné lite-
ratury, rozšířiti mu tak okruh vědomosti, ieho snažení po
dosažení vyšších vědomostí zhospodárniti a uspořiti mu
práci hledáním v pramenech. Tuto službu mají dnes v ji-
ných státech dobře vybudovanou. V SSSR je teI1.tosystém
podrobně vypracován ve všech oborecH, lidské činnosti.

Ing. Dr. V. Krumphanzl.

Výchova filmem. V čísle 4. časopisu Praha-Moskva je
zlnínka o značném rozmachu vědeckých a poučných filmů
v SSSR. Tam na vědeckých filmech pracuje celkem 5 mo-
derních atelierů. Zde sluší poukázati na naléhavou potřebu
použití úzkých filmů jako výchovného prostředku u nás.
Zejména v zeměměřičství je celá řada oborů působnosti
a technických úkolů, s nimiž pro nákladnost nelze seznámiti
posluchače zvláštními cvičeními. Jde předevšíin o stavbu
měřických věží pro běžnou triangulaci, stavbu zděných věží
pro základní síť, postup měření na věži a pod. Jde též
o práce, s nimiž se mnohý hotový inženýr nesetká ])6 celý
život pro jejich řídký výskyt, ale o kterých by měl být
blíže zpraven, neboť pomáhají k ucelení jeho povšechného
technického názoru. Jsou to na př. práce při měření zá-
kladny, astronomická, geofysikální měření a j. Na filmu
s odborným výkladem pochytí mnohdy posluchač více než

na praktickém cvičení a ve spojení s praktickým cvičením
dosáhne se takto nejlepších výsledků. Jsou mnohé práce,
které svou mohutností budí v nezapracovaném odborníku
respekt, ač v nich není žádná zvláštní věda. Zde vhodné
snímky podají více, než ty nejpodrobnější písemné návody.

Přáli bychom si, aby tento obor bYl zaveden na nově
upraveném studiu vybudováním ústavu, který by mohl
sloužit i širší technické a občanské veřejnosti. Tímto způ-
sobem by mohli být postupně seznamováni i praktikové
s novinkami ve svém oboru i v technickém světě.

Ing. Dr. Krumphanzl.

Za novou výstavbou Dvora Králové nl.'.dLabem. Místní
národní výbor ve Dvoře Králové uspořádal v měsíci červnu
a-červenci t. r. výstavu pod heslem: »Za novou výstavbou
Dvora _Králové nad Labem«_
Město Dvůr Králové je jedno z prvních našich měst,

které uznalo za nutné a účelné přistoupiti k vypracování
regoulačního plánu na podkladě řádného urbanistického
průzkumu. Správa města jest si vědoma, že musí plánovitě
postupovati a nešetřiti peněžního nákladu na. plánovacím
elaborátu, má-li se stavební vývoj města v budoucnosti
říditi nejzákladnějšími Dravidly výstavby měst. Peníz vě-
novaný na plánovací práce se vrátí v budoucnosti několika-
násobně zpět v různé formě, hlavně pak ve spokojenosti
a radosti občanstva ze zdravého, moderního a účelného
bydlení, neboť každý urbanista musí míti především na
paměti vybudování řádného bytu,
Místní národní výbor uvádí ve svém budovatelském pro-

goramu ve čtyřech bodech budování bytů a novostaveb obyt..
nýcli rodinných domků a asanační práce ve vnitřní části
města, umožněné odsunem Němců. Výstava měla v širo-
kém okruhu obyvatelstva předvésti. jakým směrem pláno-
vací práce postupovaly, co v sobě zahrnovaly, a jaký úkol
si do budoucna vytkla městská správa.
Exponáty byly vystaveny v staré radniční budově, jež

má nejen pro město. nýbrž i pro široké okolí historický
význam. Opravené sgrafity na budově a radniční pod-
loubí působí s ostatními starými domy na severní a zá-
padní'straně náměstí velmi pěkným uceleným dojmem, vý-
hledovou uzavřeností a tvoří pořádané výstavě pěkný
vněj§tlirámec. Vnitřek .budovy jest upraven pro výstavy
a museum a/vybaven nejmodernějším zařízením provysta-
vování exponátů. Jedna z místností. a to největší, jest
zvláště opatřena skleněnou střechou, aby se dosáhlo stej-
noměrného osvětlení. Legendy k jednotlivým vystavova-
ným skupinám exponátů byly nadepsány přímo na stěny
úhledným hůlkovým písmem.
Každý návštěvník obdržel vkusně upravený 18stránkový

katalo,g- s četnými barevnými ilustracemi na křídovém pa-
píře s úvodním slovem předsedy místního národního výbo-
ru. Exponáty byly očíslovány a uvedeny ve skupinách
podle Jobsahu, takže návštěvník získával rychle přehled
a neztrácel zbytečně čas hledáním vystavovaných elabo-
rátů.
Výstava byla rozdělena ve dvě části:
1. na exponáty měřickvch podkladů. provedenÝch státní

finanční správou a Dr. Karlem Svobodou, civ. aut. geo-
metrem v Brně,
2. na exponáty z urbanistického rozboru. orovedeného

architektem Fr. Kalivodou z Brna, kterému bylo též svě-
řeno vypracování nového regulačního plánu města.
První díl výstavy, který nejvíce zajímal zeměměřického

inženýra, zahrnoval 77 exponátů, byl rozdělen na menší
skupiny, jako zastaralé a neplatné mapy a nlány města,
znázornění postupu měřických prací a plánové podklady
pro regulační plán. Pod skupinou - znázornění postupu
,měřických prací - byly mimo jiné vystavovány různé
tiskopjsy. zápisníky měřených vodorovných úhlů v trigo-
nometrické a polyg-onové síti, zápisník nivelační, tachy-
metrický. výpočet souřadnic bodů polyg-onových pořadů,
bodů měřických přímek. vÝbočet ploch jednotlivých parcel,
vesmě,s to tiskopisů správy pozemkového katastru.
Tat~ část vÝstavy názorně ukazuje návštěvníku výstavy,

co musí každému plánování předcházeti. než lze přikročiti
k vlastnímu plánování; že základem urbanismu je dobrá
mapa, znázorňující věrně terén jak polohově, tak výškově,
a že tvůrcem tohoto díla je zeměměřický inženýr.
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Spoluúčast zeměměřického inženýra a jeho zapojení na
plánovacích pracích a výstavbě našich měst a obcí něJtépe
vynikne v připojené statistice map, použitých na pořádané
výstavě:
Mapy v měřítku:

1: 2880 29
1: 1000 809
1: 5000 29
1: 10000 12
1: 25000 50
1: 50000 2
1: 75000 11
1 :200000 1

Celkem 943

Čistě provedené snímky trigonometrických věží; komise
pro vyšetření držebnostních hranic oři práci, vlastního mě-
ření, mezníkování držebnostních hranic, jakož i manuel-
ních prací při zpracování měřických výsledků na mapě
vhodně doplňovaly exposici.
Pozornost každého návštěvníka při vstupu do výstavní

síně, opatřené skleněnou střechou, upoutala kolorovaná
plastická mapa v měřítku 1 : 1000. Model bvl zpracován
z bílé lepenky na překližkovém podkladu z 800 listň ka-
tastrální mapy. Stejnoměrné osvětlení skleněnou střechou
umožňovalo návštěvníkovi představiti si názorně budoucí
stavební zásahy do dnešllí struktury města. Obdobně byla
provedena plastická mapa Krkonoš a Podkrkonoší v mě-
řítku 1 : 25.000, umístěná ve skleněné vitrině. .
Druhá část výstavy předkládala návštěvníkům urba-

nistické průzkumy, nutné k vybudování regulačních plánů.
Architekt Kalivoda se obíral jednotlivými analysami a

účelně je zapojoval do celkového studijního rozboru města.
Studoval polohu města, tvar povrchu území, poměry vodní,
meteorologické, geolol!"Ícké,pozemkové kultury. bonitu ze-
mědělské půdy, vlastnosti fysikální, poměry komunikační,
civilisační zařízení města, průmyslové otázkv, statistické
údaje, výšJ(.r budov, stavební materiál budov, úpravu
střech, zachovalost budov, vývoj města, vybavení domů atd.
Výstava, původně proponovaná na měsíc červen, byla

pro velký zájémširoké veřejnosti;' odborníků a komunál-
ních pracovníků prodloužena do konce měsíce července t, r.
Výstava splnila dokonale propagační úkoly a jistě po-
vzbudí i jiné obce k plánování a k založení řádných regu-
lačních ulánů na podkladě vědeckého a urbanistického
průzkumu. Ing. Z. Mašín.

Anaglyfycký obraz VysokÝch Tater. Na Slovensku ve
Zvoleni (Kuzmaniho Č. 1092) vydal měřickýrada Ing.
K. Hynie anaglyfycký obraz Vysokých Tater, Je to obraz
připomínající plastickou mapu, jejíž plastický výraz je za-
ložen na užití t. zv. ahaglyfů, Anaglyfy jsou obrazy téhož
předmětu nakreslené nebo vytištěné vedle sebe v komple-
mentárních barvách, (na př. červené a zelené), které se
pozorují brýlemi, jejichž skla nebo celofánové filtry jsou
zbarveny v těchže barvách. Protože sklo stejně zbarvený
obraz pohltí, kdežto komplementární zobrazí jako černy,
je možno tímto způsobem každému oku přiřadit jeden
z pozorovaných obrazů. Tvoří-li obrazy stereoskopickou
dvojici, je výsledkem plastický obraz pozorovaného před-
mětu. Dvojice obrazů může pozůstávati ze st ř e d o v ý c h
průmětů pořízených buď konstruktivně t. j. z průmětů
kreslených nebo z průmětů pořízenÝch fotogra;fick-y. Plas-
tický dojem však dávají i průměty pořízené par a I e ln í
š i k m o u projekcí, jsou-li oba průměty pořízeny s různý-
mi směry promítání. Konstruovaných anaglyfů užívá se
v učebnicích deskriptivní geometrie pro znázornění prostá-
rového řešení úloh, v hornictví k prostorovému znázornění
průběhu štol a šachet, a byly učiněny i pokusy s kon-
strukcí prostoroVÝch nomogramů. Ing. Hynie použil pro
konstrukci plastického obrazu Vysokých Tater fotografií.
Nikoliv ovšem fotografií skutečného terénu, nýbrž foto-
grafií plastického modelu Vys. Tater, zhotoveného skládá-
ním vrstev vyřezaných z lepenky, čímž bylo dosaženo zá-
roveň znázornění vrstevnic. Obraz je vytištěn na kresli-

cím papíře a je vydán ve třech různých velikostech a to
55 X 41 cm, 31 X 23 cm a 16 X 12 cm a dává, je-li pozo-
rován přiloženými brýlemi, živý plastický dojem, který
roste s dobou pozorování. Milovníci Tater zopakují si
na plastickém obraze svoje tůry, inženýři budou moci si
na něm ujasnit komunikační problémy a učitelé budou
na něm žákům vykládat zeměpisné názvosloví a vysvětlo-
vat souvislost mezi vrstevnicemi a terénem v přírodě.
Zájemci o stereoskopii budou sledovat při pozorování obra-
zu změny plastického modelu, které vznikají při změnách
polohy očí pozorovatele a které se v teorii anaglyfů nazý-
vají pohybovým fenomenem.
Zpusob znázornění, jehož Ing. Hynie použil, je schopný

dalšího vývoje a doufejme, že autor, který šťastně překo-
nal první potíže spojené s reprodukcí anaglyfů a s volbou
vhodných barev, použije theoretických poznatků publiko-
vaných v posledních' letech v odborné literatuře a pokusí
se o konstrukci skutečné map y zhotovené na podkladě
k r es l,e n Ý c h anaglyfů, která bude možná ještě názor-
nější než fotografie plastického modelu. Dr. Fiker.
Geudetické stroje na Pražském veletrhu. Geodetické

stroje a pomůcky vystavovaly na veletrhu, který se konal
ve dnech 15.-22. září t. r., firmy Meopta, národní podnik
sdružující firmy Srb & Štys, Optikotechna a bratří LOsch-
nerové a firma K. MiOckli,.kter4 zastupuje, švýcarskou
firmu Kearn, Aarau. Ve stánku Meopty viděli jsme -
kromě známých konstrukcí - nový repetiční theodolit,
který je pozoruhodný tím, že horizontální hrubou i Jemnou
ustanovku má na společné ose a nivelační stroj, který
v zorném poli dalekohledu zobrazuje i konce bubliny nive-
lační libely. Z drobných pomůcek pro zeměměřickou praksi
zasluhuje zmínky jednoduchý a dvojitý pentagon (pro
vytyčování úhlů 90° a 180°) zajímavý tím, že má v ruko-
jeti knoflík, kterým lze uvolnit a tudíž spustit šňůru se
zavěšenou olovnicí. Fotogrameťrie byla zde zastoupena le-
teckou komorou formátu 30 X 30 cm, komorou formátu
18 X 18 cm a t. zv. úsekovou komorou, která představuje
vlastně fototheodolit pro pořizování panoramatických
snímků. Firma M,ockli vystavovala Wild-Kernův theodo-
lit DKM 2 s horizontovací podložkou a ostatními úpravami,
k-teré zde již před časem popsal Ing." Dr. Klobouček,*)
a nivelační stroj s obrazem bubliny v zorném poli.

F-'T'.
Scelování 'oozemků ve Francii. Francouzský týdeník La

France Agoricole zahajuje v. 36. čísle běžného ročníku seru
článků. věnovaných scelování hospodářských pozemki'J.
V prvém článku, který pochází od Ch. Nikolase, je pojato
scelování zemědělský$ pozemků jako prostředek ke
vzrůstu obyvatelstva na venkově a jako lék proti depopu-
laci. Je vysvětlován význam scelování, který není vždy
francouzskými zemědělci správně chápán. Důležitost úprav
pozemkové držby pro Francii vyplývá zejména z těchto
čísel: veškerá tamní zemědělsky obdělávaná půda má vý-
měru 36,204.000 ha a patří 5,486.845 vlastníkům. 75%
těchto majitelů má zemědělské závodv o výměře menší
nežli 10 ha. Jak v příkladech je uváděno, jsou pozemky
v různých dépar4!mentech tak rozptýleny v jednotlivých
obcích, že je to značnou překážkou lI'aciohelního jej'clJ, ob-
dělávání. Na př, v Savojsku menší}a střední zemědělský
zá\<Odmá až 275 parcel, neb v jisté obci départemeIitu
Loiret připadá na 2.179 ha orné půdy l;l.ž 48.000 parcel,
tedy pruměrná plocha pozemku 4.5 arů.
Francie má poměrně ne staré zákony umožňující scelo-

vání pozemků. Základní zákon je ze dne 27. listopadu
1918 a dotýká se scelování všeobecně, které provádí sno-
lečnosti a syndikáty a~rární a druhý, neméně důležitý
zákon je ze dne 4. března 1919, který jedná o úpravách
území zpustošených válkou (zákon rekonstrukční). Je tedy
ve Francii jako v jiných zemědělských státech po,třeba
provedení intensivního scelení hospodářsk<rch p07€mků
velmi časová. Jiří Brousek.

*) rn~.Dr. K I o b o u č e k, Poslední pokroky v kon-
strukci geodetických strojů, Zeměměř. Obzor roč. 1943,
č. 7, 8.

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 hlavního

redaktora Praha XIV.• Krušinova 42,

1946/160


