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V přestoobě hospodářského a společenskéhozřízení, kteroo jsme zahájili květnovou revolucí r. 1945,
jsou přiděleny zeiněměřickým inženýrům významné úlohy. Pracovní tempo, v němž žijeme a skutečnost, že
zatím nejsou domyšleny a prožity všechny změny, jimž je náš život v novém uspořádání vystaven, ještě
zcela nedovolují, aby náš podíl na přestavbě a výstavbě nové republiky byl soustavně zachycen a ikJcela
již zpracován. A přece s tím úzce souvisí nejen hodnocenínaší činnosti se strany veřejnosti, nýbrž i subjektivní pocit každého přislušníka našeho povolání, že jsme nepromeškali příležitosti a pomohli poále svých
sil k vybudování lepších zítřků. Považujeme proto za -vhodné,alespoň příležitostně a zatím třeba nesoustavně,
zachytiti na stránkách našeho časopisu všechno to pracovní a organisační úsilí, v němž jsou českoslovenští
zeměměřičtí inženýři v nynější době zapojeni. Domníváme se, že tím usnadníme práci těm, kteří v klidnějšíchdobách S6 pokusí podíl naší práce na přeměně společenskéhořádu zpracovati souborně a monogroficky.
Dnes přinášíme dva takové letmé záběry na pracovní úseky zvláště významné.

Pozemkový Jmtastr ve dvouletee.
V každém budovatelském údobí je veliká sháňka po
zeměměřičích. Hned v prvních letech po světové válce
1914-1918 bylo ně tak velký zájem, že jej nebylo
možno ani uspokojiti. Pozemkový katastr, pozemková
reforma, t. zv. dlouhodobé pachty, delimitace státních
hranic atd. vytvářely takové poměry na pracovním
trhu, že nabídka daleko přesahovala poptávku. Zeměměřič byl tvorem vzácným. Měl možnost uchytiti se
kdekoli ve veřejné službě. Také civilní povolání lákala
tehdy k přestupu. Ceskoslovenský pozemkový katastr
se tenkrát teprv rozjížděl. Činil tak podle zásady:
chudý vaří z vody. Jeho ústřední správa se vešla do
jediné kobky kláštera na Národní třídě. Ostatně tak
tomu bylo tehdy všude. Nezapomínejme, že 28. říjm.
1918 se vešlo celé vrclmí vedení naší národní revoluce
- muži 28. října - do jediné pražské autodrožky.
Nelze také tvrditi, že by se tehdejší údobí bylo
vyznačovalo velkou jednotností v názorech o tom, jak
a kde soustřediti měřickou službu a jak a kde ji
osamostatniti. I jiná odvětví veřejné správy naléhala
na to, aby měřictví nebylo soustředěno pod střechou
ministerstva financí. Byla zde tendence převésti tuto
službu do ministerstva veřejných prací. A ani o mapování v hrubším měřitku nebylo jasno. Tedy jakoby
celkem nic nového po této stránce.
A přece je veliký rozdíl mezi tím, co bylo včera
a mezi tím, co se děje dnes. Už sama pozemková reforma, prováděná po první světové válce, nesnese.
srovnání s nynějším převratem v pozemkové držbě,
způsobeným zemědělským osidlováním pohraničí. Pozemková reforma a měřické práce s ní spojené měly
tempo klidnější, byly rozvrženy na celou řadu let
a její celý průběh měl ráz konservativní, zatím co
dnešní osídlení pohraničí se svým překotným revolučním spádem si vynutilo neúprosně co nejrychlejší
zpracování.
Aby se nový osídlenec mohl ujmouti zemědělské
usedlosti v pohraničí, bylo především nutno tuto usedlost materielně vytvořiti, vymeziti a přiděliti už proto,
že nový statek má podle platných norem stanovenou
výměru a musí býti schopen samostatné hospodářské
existence.

Eylo zřejmo hned na počátku akce, že bez nejvydatnější spolupráce s pozemkovým katastrem, s jeho
mapami, s jeho operáty a s jeho zaměstnanci nelze
uvažovati o zdárném úspěchu osídlení. To bylo důvodem, aby spolupráce pozemkového katastru s akcí
osídlovací byla vtělena státní finanční správou do
dvouletého plánu. Způsob spolupráce a jeho intensita
závisela od poměrů v jednotlivých zemích. Vyvinula
se poněkud jinak v Čechách, kde zemědělská státní
správa měla přece jen určitý kádr vlastních sil se zeměměřickou erudicí, a jinak na Moravě, kde těchto
Bilbyl naprostý nedostatek a kde akce osidlovací byla
odkázána převážně na síly pozemkového katastru.
Zde také hylizeměměřičtí
inženýři pozemkového katastru pověřeni i funkci vedoucích úředníků osídlovacích komisí ministerstva zemědělství.
Také agenda agrárních operací - živá na Moravě,
v čechách teprve v začátcích - měla vliv na způsob,
jakým se spolupráce s pozemkovým katastrem vytvářela. Na Moravě obstarávají převážně úřady pro
agrární operace osídlovací práce v oněch územích, kde
běží o typické methody scelovací.
V zemi moravskoslezské běží v osídlení o téměř
jeden tisíc katastrálních území, pro něž je nutno vyhotoviti přídělové plány. 'Olohou jsou pověřeni zaměstnanci pozemkového katastru, úřady pro agrární operace a civilní geometři. Z celkového počtu území připadá sedm osmin na zaměstnance pozemkového katastru
a jedna osmina na ostatní úřady a orgány.
Úřady pro agrární operace provádějí novou úpravu
držby v pohraničí s výlučným použitím metod scelovacích. S nimi spolupracují od roku 1947 na vyhraníčeném pracovním sektoru také zaměstnanci pražského
zeměměřického úřadu.
Civilním geometrům byly svěřeny práce v 15 katastrálních územích.
Mluvíme-li o spolupráci všech dosud zmíněných orgánů, máme na mysli spolupráci s komisemi, jichž
členové jsou zástupci osídlenců, s národními výbory,
národním· pozemkovým fondem, ministerstvem zemědělství atd.
Třebaže cílem této spolupráce .a hlavním úkolem zaměstnanců pozemkového katastru bylo sestaviti a na-

1947/65

Zeměměftckt obzor stA
ročník

kresliti pří dělový plán, nebylo mnohdy vyhnutí a museli se katastrální zaměstnanci zabývati také vedlejšími úkony, jako otázkou národních správců, inventáře, odhadu atd.
Podstatným úkolem osídlovací komise však je vyhotovení přídělového plánu a návrhu přídělů. Grafický
plán obsahuje znázornění nové držby zpravidla jen
přibližně. Jeho kopií je t. zv. polohopisný nástin,
případně snímky map katastrálních. Nástinů má býti
použito mezi jiným jako podkladu pro zaknihování
přídělů.
Podle povahy dosavadního stavu držby nastanou
různé případy řešení přídělů:
1. příděl se utvoří z dosavadních pozemků buď slou_
čením parcel stejného nebo i jiného vzdělávání (§ 4,
odst. 3 k. z.),
2. přídělový majetek se kromě slučování pozemků
(ad 1) utvoří ještě další úpravou hranic držebnostních a dělením pozemků v rámci nezměněných hranic
n~bo
3. tvoření přídělových majetků je prováděno podle
zásad scelovacích.
V případech ad 1. a ad 2. se použije dosavadního
číslování parcel. Nový stav se dá po případném doplňovacím zaměření změn vyznačiti v dosavadní katastrální mapě. V případech ad 3. mizí kontinuita mezi
dosavadním a novým stavem. Parcely se znova očíslují
a katastrální mapa se obnoví. Případy ad 1. a 2. jsou
nejpočetnější. Z l1vedeného je patrno, že už při tvoření
pří dělového majetku a tudíž během přídělových operací nutno míti na zřeteli, aby se výsledky práce daly
zhodnotiti pro zápis do veřejných knih a aby se tytéž
práce v budoucnu zbytečně neopakovaly.
Urychlené zaknihovánípřídělových
statků, jehož
normy jsou' připraveny, má nesmírný význam hospodářský a právní. Nový držitel, zapsaný ve veřejných
knihách, může se svým majetkem právně nakládati
a získávati reální úvěr.
Ministerstvo financí v dohodě s ministerstvem zemědělství stanovilo proto postup prací, prováděných
zaměstnanci pozemkového katastru v tomto směru.
Do přídělového řízení jE;vhodně vsunuto i řízení katastrálních komisí, jichž předsedou je měřický úředník
pozemkového katastru a důvěrníky jsou členové rolnické komise. Tato komise provede podle ustanovení
katastrálního
zákona šetření, aby dosáhla soulad!]
mezi skutečným stavem přídělu a mezi zeměměřickými
.. podklady pro zaknihování přídělů. Měřický úředník
pak vyznačí výsledky řízení do přídělového operátu.
Příslušný postup uveden je v oběžníku ministerstva
financí ze dne 28. února 1947, Č. j. 42.058j47-Xj1
a je doložen grafickými příklady. Tím je zaručena
jednotnost v provádění práce, v níž může pak pokračovati kterýkoli odborník nově přidělený k osídlovacímu dílu.
K témuž cíli školí finanční správa v krátkodobých
kursech zaměstnance pozemkového katastru pro službu osídlovací. V kursech, v nichž přednášejí zástupci
ministerstva zemědělství a finanční správy, seznamuji
se posluchači s materií osídlovací po stránce právní,
zemědělsko-technické, měřické i administrativní.
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Mají tak příležitost shlédnouti výsledky práce již
vykonané, plány a operáty, jejichž autoři vysvětlují
a zdůvodňují své pracovní methody. I dohlédací mě·
řická služba jest účelně upravena, aby pro přechodnou
dobu osídlování umožnila lepší organisaci práce.
Nutno podotknouti, že spolupráce pozemkového ka·
tastru s osídlovací agendou ministerstva zemědělství
se děje cestou výpomoci a že výlohyvzniknuvší
finanční správě, jako osobní a cestovní požitky a výdaje, budou jí nahrazeny z osídlovacích prostředků.
Z uvedeného je sdostatek patroo, že pozemkový
katastr je na zemědělském osídlování pohraničí důkladně angažován na úkor svého běžného pracovního
úvazku a vedle povinnosti, které jsou mu ukládány
jini'mi naléhavými potřebami dnešní doby, jako jsou
na př. pomůcky pro plánování, obnovu krajů a nahra·
z,ení zničeného, znehodnoceného po případě zavlečeného operátu. Na štěstí jsou škody způsobené ztrátou
a znehodnocením katastrálních operátů alespoň v historických zemích poměrně snadno nahraditelné. Hůře
je tomu na Slovensku, kde škody na tomto úseku
jsou katastrofální a kde jejich odstranění si vyžádá
úsilí celé generace zeměměřičů.
Podle stanoveného programu mají býti přídělové
plány dohotQveny ještě v létě 1947 a v takové formě
a rozsahu, aby mohly býti podkladem, byť jen zatímního, zápisu do pozemkové knihy a do pozemkového
katastru.Letošní
krutá zima však podstatně pozdržela přídělové práce, což nutí k zvýšení pracovního tempa v nadcházejících letních měsících.
V příštích letech bude' úkolem pozemkového katastru (za součinnosti civilních geometrů) vyšetřiti
a zaměřiti všecky změny z osídlování vzniklé pro řádné a formální zjištění držby. U území scelených bude
pak jeho povinností obnoviti operát novým katastrál·
ním nebo autentifikačním řízením.
Bude při tom záležeti na dobré organisaci prací, na
jejich methodách i na pracovní attitudě, nemá-li se
opakovati zkušenost s první pozemkovou reformou,
jež protahovala t. zv. zaknihování přídělů do nekonečna, a nemá-li býti podvázána možnost právních
disposic s přidělenou půdou na dobu zbytečně dlouhou. Jistě lze pak doporučiti, aby s hlediska úspornosti, účelnosti a urychleného zaměření změn nemusili
civilní geometři vyhotovovati formální geometrické
(polohopisné) plány, nýbrž, aby, pokud jde o provádění změn v dosavadním operátu, Ihyly výsledky měření zakreslovány do katastrálních map přímo na
podkladě polních náčrtů.
Měření a mapování území scelených bude svěřeno
podle povahy práce četám specialistů, při čemž pro
určité úkony bude lze vydatně využíti personálu p0mocné služby technické.
Pracovní výkon bude nutno podstatně zvýšiti motorisovánímpracovních skupin a jejich vybavením řádnou
měřickou výzbrojí. I vyhotovování grafických pomůcek reprodukcí bude zapotřebí věnovati zvláštní péči.
Té se dosáhne vhodnou decentralisací služby reprodukční a, pokud lze, zřízením reprodukční služebny
na př. v Brně.·
Jak vidíme, klade dnes dvouletka na pozemkový
katastr a na zeměměřické inženýry nové':a složité po-
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žadavky. Nejsou to ony obvyklé vyšlapané a v návodech přesně popsané cestičky a úkony katastrální,
nýbrž je to účast na mnohostranném a měnivém tvoření nových hospodářských hodnot, zemědělských závodú, formování nové tváře a nové duše našeho" skutečně českého pohraničního venkova.
Na tomto úseku, aniž bychom chválili dne před večerem, se měřický. inženýr zase jistě osvědčí. Využije
svých theoretických znalostí školských, i když nutně
někdy po létech osvěžených. Služební styk s venkovem, znalost lidí a jejich potřeb a dokonalá zařízení
katastrální služby, kterou se naše republika ve srovnání s cizinou právem honosí, umožní zeměměřickým
inženýrúm zhostiti se čestně své úlohy. Podle katastrálního zákona rozhoduje o výsledcích šetření
autonomní katastrální komise a měřický úředník je
tímto rozhodnutím vázán. Má tedy katasrtální služba
všude tam, kde to život vyžaduje, zřízení demokratické,
neboť komise většinou tvoří členové z lidu a lidovými
orgány ustanovení. Je to pro zeměměřiče velmi cenná
kvalifikace pro řízení v zemědělském osídlování,
v němž rozhodují komise složené z uchazečú o příděl.
Nová ddba, bez zřetele na bývalou až nevrlou zásadu
profesionální kompetence, přímo nabízí zeměměřičúm
místo na slunci, volajíc: ukažte co umíte! Světa lze
dobýti uměním měřickým, říkával Momsen. Nikdo se
nediví, že na př. na Slovensku je zeměměřičúm mimo
jiné svěřeno i prostorové plánování.
Na jedno si však nutno postěžovati. Je to vleklá
otázka soustředění služby zeměměřické. Konkrétně:
sloučení agendy zeměměřického úřadu s agendou pozemkového katastru v ministerstvu financí.
Věc se táhne už z roku 1945. Tehdy v revolučním
kvasu bylo méně překážek na cestě k sjednocení.
Dnes, soudíme-li z toho co se o věci píše a mluví, se
nesnáze jen kupí. A právě nyní, kdy služba je novými
úkoly zavalena a zaplavena a kdy zeměměřická kolona se v záplavě brodí, je těžko přepřahati.
Jde celkem o dvě koncepce. První předpokládá, že
základy pozetnkového katastru se ukázaly během dlouhých desítiletí a hlavně v dobách nejhorších dostatečně nosnými a že stavba je adaptace schopná. Vychází
z přesvědčení, že lidově řečeno, se nad ní dá postavíti
nové patro, v němž by bylo dosti místa i pro dnešní
agendu zeměměřického úřadu. Druhá je pro zbourání
budovy a proto je třeba - lidově řečeno - udělati
z pozemkového katastru kůlničku na dříví i přes to,
že píšeme rok 1947 a revoluci v zeměměřické službě
nmme už za sebou.
Morava se postavila hned v roce 1945 jednomyslně
na jednoznačnou obranu koncepce první.
Máme-li k svému neměnitelnému stanovisku co přičiniti, může to býti pouze naléhavý poukaz na okolnost,
že nesjednocenost je vážnou brzdou dvouletého plánu,
který byl zeměměřičúm uložen. Ing. Frant. Falta.

zeměměřický inženýr v pohraničí.
Ukončení nedávného válečného eposu přineslo
v okrajových oblastech českých zemí pro náš národ
významný dějinný převrat a mělo hned v zápětí své
nutné důsledky. Dekrety presidenta republiky ze dne
21. června 1945, č. 12 Sb. a ze dne 25. října 1945,

Č. 108 Sb. byla otevřena cesta pro vytvoření nového
stavu držby v poněmčených pohraničních krajích.
Celý povrch této části země dal se tu jakoby do p0hybu. zamyslili jsme se tehdy hluboce nad katastrální mapou, a tu v tichém rozjímání plynuly před naším
zrakem v ní zobrazené domy, továrny, pole, lesy, komunikace jako nekonečný film velkých úkolů a práce
budoucí doby.

Je skoro pravidlem, že inženýrský stav bývá chudý
na propagátory svých činorodých schopností, a proto
tak nějak se opozdila i účast většího počtu zeměměřických inženýrú v pohraničním »reji parcel«,
který tam uspořádala doba velkých událostí a činů.
V měsících červnu až říjnu 1945 se valily do pohraničí na vyzvání vlády masy nových osídlenců, všichni
téměř cizí a prvně v neznámém kraji. Politická správa byla odkázána v prvých týdnech jen na jednu
instituci v okresním městě, t. j. okresní správní komisi, jejíž dobrovolně se přihlásivší referenti potnáhali
zdolávati počáteční obrovské úkoly tak, jak to podle
svých sil a schopností nejlépe dovedli. Také katastrální měřické úřady poskytly vydatnou pomoc,
nabídly-li své pomúcky a znalosti svého personálu
k překonání prvního náporu při osídlování. Zápisy
v pozemnostním archu a příruční .katastrální mapa
určovaly spolehlivě a rychle potřebné údaje pro udělování národních správ na domy, dotnky, víly, továrny,
továrničky, zeměd. usedlosti a pod. Nebylo tedy divu,
že v této době věděl každý občan ve městě, kde je

OSKaKMú.
Zemědělské osídlování, prováděné podle dekretu presidenta republiky ze dne 20. července 1945, č. 28 Sb.,
bylo zorganisováno poměrně velmi rychle, takže již
v září 1945 zřizovalo ministerstvo zemědělství v okresních městech pohraničí své osídlovací komise, které
íhned převzaly do své púsobnosti další práce spojené
s prováděním zemědělského osídlování. Také katastrál_
ní měřické úřady byly zapojeny do spolupráce s těmito komisemi, a to v prvé době zejména vyhotovováním
podkladú pro provedení konfiskace zemědělského majetku podle dekretu č. 12/1945.
Budujeme nové, č e b k é pohraničí! To bylo a je
heslo doby. Zkonfískované nemovitosti je nutno rozděliti mezi nové osídlence tak, aby nastalo stejnoměrnější majetkové rozvrstveni, aby nebylo objektú
nadměrně bohatých a bohatě vybavených oproti objektúm zase zcela chudým. Je nutno také zajistiti pozemky pro veřejné účely - hřiště, koupaliště, sady,
školní výchovu, rozšíření továren, sceliti rozptýlenou
držbu a vytvořiti výnosnější a účelnější hospodářské
eelky, dále zajistiti potřebné komunika,ce, služebnosti,
roztříditi lesní půdu na půdu převzatou státem, obci
nebo družstvem z osídlenců-zemědělců, uspokojiti
uchazeče o příděl půdy na stavbu domu nebo na zřízení
zahrady a vyřešiti i jiné územní požadavky veřejného
i soukromého rázu. Pole púsobnosti zeměměřického
inženýra otevřelo se v celé své velikosti. Srostlý s mapou, srostlý s prací v terénu je jedním z nejpovolanějších činitelú k řešení plánu nové čes k é obce v pohraničí. A tak od listopadu r. 1945 ojediněle, později
stále četněji a četněji navštěvuje zeměměřický inženýr
- atstátnich či soukromých služeb - pohraniční obce,
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prochází terén s mapou v ruce i za krajně nepříznivých poměrů povětrnostních, jak již ve svém povolání je uvyklý, plánuje a vyjednává s osídlenci. Jednání to je často velmi obtížné a. nedivme se tomu.
Jedná se o majetek pěkný a horší, o mnoho různých
zájmů, které se často střetnou na témže objektu
a člověk tu nakonec zustává přece jenom pouze člověkem. Je nutno řešiti problémy lidí a ne bytostí nadpozemských, a proto musí býti překonávány i lidské
slaJbosti. Proto je práce zeměměřického inženýra v pohraničí těžší než sebe namahavější práce jeho kolegy
ve vnitrozemí. Nahodilý pozorovatel nemůže postřehnouti kolik obtíží a překážek se tu koncentruje na
tomto novém pracovním poli.

Ministerstvo zemědělství, které řídí a vede plánovací
akci zemědělského osídlování, oceňujíc tuto namahavou práci, poskytuje v mezích daných možností mravní i finanční podporu a s neobyčejným pochopením
a velkorysostí umožňuje zaměstnancům, pracujícím
u osídlovacích komisí zdolati gigantickou úlohu urychleně, jak to v zájmu státním vyžaduje zdárné ukončení
osídlení pohraničí.
.
Tato drobná črta, napsaná jen kradmo v pohraničním pracovním víření a tempu, má být malým upozorněním, že v pracovním ruchu a shonu dvouletky hemží
fE' také zeměměřičtí inženýři s příslovečnou skrom·
ností, houževnatostí a obětavostí v pracovním zápolení rro blaho státu a národa.
Ing. Karel Zdeněk.

2. Afinita. Zvláštním případem kolineace je vztah
afinní mezi dvěma řadami bodů nebo plochami, při
němž bod pro;itini
posUneme--ťfu nekonečna. Konstantní dvojpoměr přejde v konstantní dělicí poměr
(obr. 3). Rovnice afinity nabudou tvaru blízkého rovnicím podobnosti:

6 rovnic, anebo vytvořením souřadnicových
4 rovnice pro koeficienty al, a2, bl' b2:

+ cl
+ a2 Y + c2

Xl -X2 =al (Xl -x2) -b1 (Yl -Y2)
X2 - Xa = al (X2 - Xa) - bl (Y2 ---- Ya)

== b2x

II A a II B bil

Pl B : BC:

C

cli

D d,

dg : da

:P1P2Pa

= Ll Ya

:PaP2A=caps
: Ll

Ya

:PlP2PS

= Ll x~ : Ll Xa -

ho :ha

a, =

=

Pa Pa : Pa a atd.,
takže lze všechny posuny délkové určovati graficky.
K určení šesti neznámých koeficientů rovnic (7)
je nutno znáti u tří identických bodu Pl P2 Pa oboji
souřadnice x, Y, X, Y; bude tedy plochou transformačního klíče trojúhelník. Postupným dosazením daných
souřadnic na obou stranách rovnic (7) dostaneme

[Yl (X2-Xa):l-Y2 (Xa-Xl) +Ya (Xl-X2)]
---------.----K

_XI

=

a2

b2 =

-

(Y 2 ~!3L+ X2

[Yl (Y2-Ys)

----~

--c-

(Xa-Xl)
K
(YJl-:- Y ,)
K

+xa

(Xl-X2)]

i xai!"l- Y2) _

---------------

. ---

...-

(8)

=

= x, (y~ - us>+x2 (Yo- Yl) +xa' (Yl - Y2)
[Yl (x2 - xs)
Y2 (xs - Xl)
Y3 (Xl - X2), což

kde K

=-

»),

+Ya (Yl-Y·2

+Y2 (Y,,-Yl)
K

+

+

dává dvojnásobnou plochu

f:,

P, P2 p;\.

Konstanty

+ b,Yi,

c,---,:,Xi-a,xi

C2=Y'i-b2xi-a::Yi

nemusíme určovati, když budeme při transformaci
dusledně používati souřadnicových rozdílů: '
{

:PaP2a,

-

b
-:-[.:x:]~.K2-X"a).:t_x2
; - --

r

C E : E P;; = Pl b : b c : c e : e Ps,

da : E e : C c : B b = Pl Pa : Pl e : Pl c : Pl b,
CAPa

+ a2 (Yl - Y2)
+ a2 (Y2-Ya)

Z nich se určí hledané koeficienty:

Nepodobnost trojúhelníků se obráží v rozdílnosti
koeficientů al - a2, bl - b2, jež u transformace podobnosti byly stejné. Po stránce matematické múže
tato různost býti libovolně veliká, v geodetických sítích bude vzájemná deformace úhlu trojúhelníků činiti jen několik vteřin a projeví se tak nejvýše v jed·
notkách 5 desetinného místa. A f i n n í r o v nic e
. transformují
přímky
opět
v přímky,
zachovají
dělicí
poměr
délek
i ploch
i rovnoběžnost
přímek:Porušují
se aleúhly,
je tedy transformace nekonformní. Bod ležící v rovině
(x y)v
třetině úsečky, bude v rovině (X Y) ležeti
opět v třetině této transformované úsečky. Čtverce,
i nejmenší, se ale přetvoří obecně na kosodélníky.
Transformace podobnostní nám ztotožní dva vrcholy
trojúhelníka, třetí nikoliv. Ten splyne až transform'lci afinní a jeho posun sledují ostatní body úměrně své
vzdálenosti od něho. Podle obr. 3 platí:
Pa Pa

=

Y2
O2 (Xl - X2)
Y2-Ya=b2
(X2-Xa)

Y, -

x=alx-bly

Y

rozdílu

Xi+l =Xi
Yi+l = Yi

+ (Xi+l
+ b2 (Xi+l
~l

-Xi)

-bl (Yi+l -Yi)}

-Xi)

+ a2 (Yi+l

(7a)

-Yi)

Afinní transfgnnace je plošná a přitom iedn09uchá.
Ježto zachovává přímé řady bodové a dělicí pom.~r, ,
dává jednoznačné výsledky i na hraniční čáie 'dvou
klíčů a hodL se pro hromadná převádění bodů nejlépe ze všech transformačních způsobů. Bylo ji u nás
již hojnou měrou použito, poČtářská úprava a potřebný tiskopis byl zaveden v zeměměfickém úřadě na
návrh JUDr. pšeničky. Při výpočtu koeficientů podle
(8) se na př. pro l{ nasazují v počítacím stroji hodnoty Yl' Y2, Ya a násobí přetáčením ciferných rozdílů
x2 na xa' Xo na Xv Xl na x2 (součet rozdílů = O). Při
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transformaci podle rovnic (7a) se vyjde od některého
klíčového bodu, na přI P1, koeficienty se nasazují
a násobí oPět přetáčením cifer postupně přes body
1, 2, 3, ... opět do druhého klíčového bodu Po, Objevení se daných souřadnic X2, resp. y 2' ve výslednici
"dává kontrolu správného výpočtu i správných koeficientů rovnic. Na spřaženém počítacím stroji lze současně počítati souřadnice X i Y.
"
Zvolíme týž číselný příklad jako u projektivní
transformace, musíme však čtyřúhelník rozděliti na
dva trojúhelníky se samostatnými rovnicemi. Nyní
nastane libovůle v kombinování: buď rozdělíme čtyřúhelník úhlopříčnou 2 3 nebo 1 4, každá volba dá jiné
transformační rovnice a také jiné" výsledné hodnoty
X, Y pro transformované body uvnitř čtyřúhelníka.
Jednoznačné výsled~{y budou na obvodě čtyřúhelníka,
největší rozpor bude v průsečíku úhlopříčen, V našem
případě obdržíme dva páry odlišných transformačních
klíčů:
t::. 1 2 3 .. X
Y

0,999 9750 x

Y=
t::. 12 4 . . X=
t::. 1 4 3 . . X

kombinaci je tomu naopak. Pozorujeme vůbec, že
afinita platí jen v hranicích svého klíče, Leží-li kazdý
konec bodové řady v území jiného klíče, zlomí se Lato
řada na rozhraní obou klíčů. Velikost zlomu bude
dána rozdílností týchž koeficientů LI a1 = a/ - ap,
LI a2 = a/ - a/I atd. Snadno si určíme počtem, že
zlom přímky rovnoběžné s osou x na rozhraní
klíčů I a II bude činiti (jako rozdíl směrníků)
nI aJ[ ......:.(f" (b/ bP) a zlom přímky rovnoběžné
s osou y, aI - au . (f'! (b/ - bP). Pro obecnou P'>lohu přímky, jakož i pro vyšetření lineárních posunů
souřadnic pří volbě jiné kombinace trojúhelníků, jest
vhodnější způsob grafiCkÝ s přehnaným měřítkem deformací (vlastní souřadnicové posuny lze o vhodnou
konstantu zmenšiti).
Hledejme
X-x=dx

0,999 9875 x

= 0,000 0250 x

= 0,9999750

Y=

x

+
+ 0,999 9625 y
+
+ 0,999 9625 y
+ 0,000 0125 Y
+ 0,999 9875 Y

+ 0,300
+ 1,200
+ 0,200
+ 1,000
+ 0,200
+ 1,000

Na obr. (3) je nakreslena transformace čtvercové
dvoukilometrové sítě (x, y), souřadnicové posuny
a tlm i deformace jsou opět 10 OOOkrátpřehnány pt'otí
měřítku sítě. Obecně se transformují čtverce na kosodélníky, přímky, rovnoběžnost a dělicí poměr jsou
zachovány. Když E!e již rozhodneme pro některou
úhlopříčnu (kombinaci trojúhelníků), dostáváme pro
body přesně na ní ležící jednoznačné výsledky z obou
sousedních klíčů; je tedy mezi nimi plynulý přechod,
Jiná kombinace trojúhelníků ukazuje rozdílnost \,ýsledků: v první kombinaci je úhlopříčna 2 3 přímkou
a 1 4 čarou lomenou v místě průsečíku, a v druhé

nyní rovnice pro souřadnicové
a Y -y=dy.
Obdržíme:

X-x=dx=

= 0,9999875 x + 0,000 0125 Y + 0,200
= 0,000 0250 x + 0,9999875 y + 1,000

t::. 24 3 . . X=

Y

,

v'

(a1-l)

a -1

•

+c

x-b1y

c

1-

rozdíly

1'

dx

1
clhy=---x
+---b1
b1
Y -y =dy= b2 x + (a2-l) y + c2'

VOl'

- b
a2-1

(9)

c - d1{
a2-1

2
2
---x------

CllY=

=

Volíme postupně d x
0, 1, 2, 3, .. " dostaneme
rovnoběžných a ekvidistantních a steJně tak i pro d y = O, 1, 2, 3, ... Na rozdíl o'd transformace podobnostní nebudou obě osnovy přímek navzájem kolJié, protože směrové tangenty jsou

OS110VU~ přímek

a -1
j

--b1

b
a-----2
a2 --1 '

ani stejně husté, protože rozestupy přímek budou pro
jednotkový interval v d x resp. d y činiti
1

-·-_,,'__
=-=-c-~==c"cc--\!(a1 -1)2
b/

+

a

1
-' __
'_=." __.=~_c:=--=,
ý(a2 -1)2 + b22

Ve zvláštním případě může býti kolmost těchto
vrstevnic zachována [když (ai-1) :b1=(a,;-1)
:b"J,
v jiném případě i hustota vrstevnic může býti stejná,
nikdy však obojí současně. Na obr. 4. jsou t}'to okol-
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nosti dobře patrny na vrstevnicovém plánu stejných
posunů ve zvoleném početním příkladě. Z nekolmosti
a nestejné hustoty obou osnov přímek navzájem můžeme odhadovati i nepodobnost obou trojúhelníků
v rovině (x y) a (X, Y).
Vyneseme-li souřadnicové rozdíly d x resp. 1, y
v prostoru směrem osy z, budou obě indikační plochy
transformace roviny o nestejném spádu a jejich průseěnice s půdorysnou (x y) nebudou obecně navzájem kolmé. Sestrojení vrstevnicového plánu je velmi
jednoduché, souřadnicové posuny d x, resp. d y, se napíší na situačním plánu k vrcholům klíčových nebo
i jiných bodů a jejich spojnice se prostě vykotují.
Rovnoběžnost a stejná odlehlost čar stejných rozdilů
uvnitř trojúhelníka usnadňují a kontrolují konstrukci. Nápadné změny Pměru a hustoty vrstevnic určitým
směrem v síti značí změnu orientace nebo měřítka
sítě (X, Y) proti síti původní (x, y). Jde-li o srovná:lí
sítě přesl1ější a méně přesné, ukazují vrstewice stejných souřadnicových posunil výstižně zákon hromadění chyb u méně přesné sítě, v případě dvou ~ítí
stejné kvality shodnost nebo protichůdnost hromadění
chyb.
Pro hromadné transformace bodů situačně zakreslených je grafický způsob afinní transformace
nejrychle;ší. Po snadném sestrojení vrstevnic (třebas
na průhledný papír) lze přímo čísti souřadnicové p0suny d x a d y na centimetr přesně, máme-li Vl'stevDice decimetrové. Není-li vzájemné otočení sítě značné, je velký rozestup mezi vrstevnicemi, odhad centimetrů je přesný a není třeba zvláštní přesnosti
v kresbě čar i v poloze Ibodů. Nutno však znáti vlast"
nosti afinity, ze;ména všímati 'si možné odlišnosti
výsledků při jiné kombinaci trojúhelníků.
V průsečíku uhlonříčen zvoleného příkladu dá různá kombinace tro;úhelníkú posuny o LI x= 5 cm a
A 'IJ= 10 cm rozdílné. Jejich pnolměr bude jistě správnější než hodnoty z ;ednot1ivých kombinací; nyní
ovlivňují pOsunv všech čtyř základních bodů posun
bodu k (obr. 4), jako jistě ovlivňovaly i určení jeho
polohy v původní síti (x y). Můžeme poloviční rozdíly
2,5 a 5 cm povážovati za chybu afinní transformace,
protože určuje polohu transformovaných
bodů jen
podle posunů tří identických bodů a nikoliv všech'
identických bodů, ze kterých body byly přímo nebo

,nepřímo v síti (x, y) určovány. Značnější nalezené
1 rozdíly by nutily k vložení dalšího identického bodu
'poblíže středu čtyřúhelníka [určil by se v síti (X, Y)
na příklad vyrovnáním z měř. směrů z bodů č. 1,2,
3, 4]. Čtyřúhelník by se tak rozložil na čtyři nyní
menší trojúhelníky. Také lze rozpor odstraniti vedením nových vrstevnic uprostřed mezi oběma původními (Obr. 4 vpravo.) Číselné hodnoty budou uvedeny na konci článku.
IV. Transf01"YlW.Ce konfOTmm.
Projektivní
transformace
zachovávala
původní
přímky za cenu změn úhlů. I nejmenší čtverce se
zobrazovaly jako kosodélníčky. Položíme-li podmínku,
aby úhly byly zachovány, t. j. aby aspoň malé obraz,:e
zůstaly si podobny, dojdeme ke konformní transformaci. Pak ovšem při transformaci do obrazce nepodobného nemohou se původní přímky zobraziti . opět
jako přímky. Přímá řada bodová v rovině (x, y) bude
obecně zakřivenou čarou ibodovou v rovině (síti)
(X, Y).

Vztah mezi obojími souřadnicemi nebude již lineární, ale obecně X = f (x, Y), Y = g (x, y). Délkové
elementy v obou soustavách
d S2

d:lj2

+ d y2 = (d x + i d y)

dS2= (dX2

+ dY2)

= (dX + idY)

dávají -svým poměrem rn

=-

dS

ds

i d y) a

(d x -

(dX-idY)

poměr měřítka obou

sítí, který bude na rozdíl od podobnosti proměnlivý jako
funkce souřadnic m2 = F (xJ y)= G (X, Y). Platí
pak: dX2 + d~2 = dS2 = F (x,y) (dx2 + dy2);
hustota transformované čtvercové sítě bude tak proměnlivá a bude funkcí souřadnic (viz obr. 5). Aby se
uchovala podobnost aspoň v malých obrazcích, nesmí
délkové skreslení záviseti na s m ě r u. Toho se dosáhne splněním diferenciálních rovnic
aX_aY
ax

ay

=Oaax+ay
ay

=0
ax

'

což je možné za předpokladu (viz Fiala: Kartografické zobrazování, str. 114), nějakého funkčního vztahu
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kde Z, z jsou komplexní proměnné obou soustav Z =
X + i Y, z = x + i y. Racionální funkce f se dá
určiti trojím způsobem.
První způsob zvolíme, když známe předem diferdn-

=

"1' vz tah y zpravl 'dl'a Jedn od uc h'e --,
d X -,
d Y
ClanI
dX

°

zjednodušených
je Y=
atd.).
vu řadu:

X

=°

vedlejšími podmínkami
(pro y
Pak užijeme rozvoje v Mac-Laurino-

+ i Y =f

1

+"2

dy

často

-1- i y f

(x)

1

(10)

+

(x)

= ~'
1

i

Z

\
Z,

Z,

+

FF 2 «Z) .. Z2
2

X=a

+ ."

-I- ;,.

Z2)

•

Y

+ cx-dy

-+ e (x2_y2)

+g x

+ h Y (y2 - 3 x2) + ..,.
+ 1(x2 - y2) + 2 e (x y) +
3 y2) - g Y (y2 -- 3 x2) + ...

n

(z) ZI/
(Z,.)

= (Z-Z2)
= (z--z,}

(z-z)

(z-z,,),

(z-z,)

(z-z,,),

X

= (Zl-~2)

F2(Z2)= (Z2-Z,)

F" (Zl/)

=

(Z" -

atd.

- 0,000 006 25 Y +
- 0,000 002 344 (x2
---:...
0,000 004 688 x y

(Z2 -Za)
Z,) (Zn -Z3)

+ 0,000002344

...

(Z" -

... ,
Z"-l)

= ao + a, z + a2 Z2 + a, z' + ..,+ ai/I

1::"2.) .~

j

-

X ~

(x2 _

-+-

y2) --

0,000 004 688 x y

o,og~~;~~5":94,...9.6875 x -.--

+

0,000000781 (;~C
0,000 001 562 x Y

----- YC)

.:-

Y= 0,001 100 + 0,000 018 75 J:~ +
+ 0,999 968 75 y +
-'-- 0,000000781 (x2 __ y2) -- 0,000 001 562 x y

Z" "

(12)

která dá spojitouřáru,
obsahující všechny vynesené
dané body Pi (parabolická
interpolace).
Ze vzorce
i grafu je zřejmé, že n identických bodů dá funkci
(n-l)-ho
stupně a naopak: pro ztotožnění k bodů
je nutná funkce (k -l)-ho
řádu. Ve vzorci (11)
nutno' provésti vynásobení a odděliti členy reálné od
imaginárních; tím vzniknou dvě číselné rovnice pro
Xa Y.

y2)

+ 0,000 006 25 x
+ 1,000 006 25 Y +

... (Z[ -Zn)'
.•• (Z2-Z,,),

_

= 0,001 000

(z),
(Zl -Z)

Graficky se dá tato interpolace vyjádřiti takto:
pro n hodnot argumentu Zi jsou vyneseny pořadnice
Zi (viz obr. 5) a jest najíti funkci
Z = 1(z)

= 0,000 200 + 1,000 006 25 x -

j

1::"123

y

.Fk (z) -F

(z-z;J

3 y2)

(13)

podle vztahu
F, (z,)

(x2 -

-21 (xy) +

V prvních třech členech poznáváme transformaci
podobnostní
(lineární konformní transformaci),
ke
které se' zde připojují členy vyššího řádu. Dva identické body dají pro ni 4 potřebné rovnice k určení 4 koeficientů, tři identické body (trojúhelník)
dají potřebné koeficienty až včetně členů 2. řádu, čtyři identic1{é
body se ztotožní připojením členů 3. řádu atd., obecně ztotožnění n identických bodů vyžaduje členy až
(n-l)-ho
řádu.
V našem zvoleném příkladě můžeme voliti tyto způsoby konformní transformace:
rozděliti čtyřúhel1ík
na dvojici trojúhelníků 123 a 234 vždy se samostat-·
ným klíčem, nebo na dvojici 12 4 a 1 3 4 a konečně
celý čtyřúhelník 12 8 4 zvoliti za území transformačního klíče. U trojúhelníků se uplatní členy až 2. řádu,
u čtyřúhelníků i členy 3. řádu. Postupným dosazováním obojích souřadnic identických bodů do rovnic (13)
dostaneme potřebný počet rovnic k určení koeficientů
a, b, c, d ... Výsledkem jsou transformační rovnice
(kde souřadnice jsou vyjádřeny v kilometrech) :

kde
li', (z)
F2 (z)

(x2 -

= b + d x +o y

+hx

Ta zpravidla rychle konverguje. Cleny reálné na
obou stranách se rovnají navzájem a stejně i členy
imaginární. Takto se na př. odvozuje přímý vztah
mezi zeměpisnými souřadnicemi na elipsoidu a pravoúhlými souřadnicemi transversálního
válcového zobrazení (Fiala, K. z., HOhm Z. O. 1943). Jednoduché
vztahy se takto najdou i mezi normálním kuželovým
a normálním válcovým zobrazením a pod. V širšún
.pojetí je každé kartografické
zobrazení transformací
souřadnic.
Neznáme-li předem takové diferenciální
vztahy,
nebo jsou-li příliš složité, pak nutno znáti u f'ady
identických bodů obojí souřadnice (x, y, X, Y) a VY"
tvořiti z nich transformační
rovnice i pro body ostatní. Z mnoha způsobů*) uvedeme Lagrangeův
interpolační vzorec a rozvoj v mocninovou řadu (Fiala,
Geod. počtářství TII., str. 59). Podle Lagrangeova
způsobu ztotožníme 'I'l bodů v obou soustavách souřadnic, když funkce bude míti tvar:
Z

+ i Y = (a + i b) + (o + i d) (x + i y) +
(x + i y)2 + (g + i h) (x + i y)3 + .,.

(128)
dá po umocnění, vynásobení a oddělení členů reálných
od imaginárních tyto transformační
rovnice:.

I-

(x)

+ "6 (i y):3 f'"

(i y)2 f"(x)

X

+ (e + i f)

X

O 123
(d

0) Rúzné zpúsoby podali Gauss, Kriiger, Baur. Christovatd. Tyto velmi zajímavé problémy čekají ještě na
přEhledné i nové zpracování pro naši geodetíckou ve-

řejnost.
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-

4 )r

= O)

-

)l

Y

+ 1,000025 00 x -0,000 003 906 (,c" -- y2) +
0,000 010 938 :,; y -0,000 000 0977 X (x2 --- 3 y. 2)
0,0000002930 Y (Y' -- 3,t")

= 0,000 200

= 0,001 000

+

+ 1,000 025 00 Y +
(x2y2) +

+ 0,000005469

-

+

0,000007 812 x y 0,000 000 2930 x (XC
0,0000000977 Y (y2

----

3 2(') -I
3 x2)
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Klíč 2 3 4 má menSI koeficienty u kvadratických
členů než klíč 123) protože trojúhelník je více podobný původnímu trojúhelníku soustavy (x y). Na
hranici obou klíčů není plynulý přechod, takže dostáváme dvojí výsledky pro body ležící na úhlopříčně 13.
Jednoznačné výsledky 'pro body uvnitř čtyřúhelníka
dá pouze klíč 1 2 3 1;, přirozeně nebude opět plynulý
přechod k sousednímu čtyřúhelníku.

měnlivosti měřítka i poměru ploch; jak je patrno
z obrazců pi'tvodní čtvercové sítě. Je to markantní
příklad funkce matematiky vi'tbec: splňuje přesně p~edem dané podmínky, ale často na úkor podmínek jiných, které nemohly býti pojaty do řešenÍ. Na obraze
jsou souřadnicové posuny a deformace trojúhelníků
10000krát přehnány. Na okraji klíče bývá největší
zakřivení dřívějších přímek i dvojznačnost výsledků
a nejlepší výsledky budou tak v okolí těžiště klíčového obrazce. Theoreticky je konformní transformace
nejlepší, protože porušuje co nejméně původní v yr o v n a n é, (nikoliv měřené) úhly a nesnížuje teu
měrou původní možnou vysokou kvalitu sítě. Dvojznačnost vÝsledků na hranicích klíčů a složitost výpočtů ji však činí neupotřebitelnou pro hromadné p~vody bodů nižšího řádu.
Rozdíly (posuny) souřadnic dx =X - x) dy =
Y - Y budou míti rovnice:

=

:

+

X-x=dx=a

•.• :z

2

+ e (x

'

-

(0-1)

x-d.y

+

y2) -- 2 f xy ... atd.

(14)

t

'\

Y-y=dy=b+d.x+

1~

+

Obr. 5. Transformace

konformni:

zobrazeni

čtvercové

sítě.

Z uvedeného příkladu a obr. 5 je zřejma funkce
konformní transformace. Geometrický vztah ustupaje
ryze matematickému, úhly se zachovají za cenu pr/)-

f

--

---

(x,y)

: P1 (O, -0,58),

Pa (0,5

V3.

P2 (O,
8) O).

I

VI= __ l
VII

=

X2
x2) Y2= Y2) Y3 =Ya ale Xa =0,5
Rovnice (13) bude zde míti tvar:

X=0,25

4

+x

D2

+s

-2

(X'2_y2),

Y=y

vis. 8 + D.
2D2
+--xy
82

Vyjádříme sOuřadnice v jednotkách 8= 1 a posuny
D =1. Pak dostaneme rovni~e
pro vrstevnice stejných posunů:

d x) d y v jednotkách

X-x=dx=0,25

+ 0,5 s),

+ x _y2;
2

Y-y=dy=2xy

Vrchol Pa byl posunut o délku D směrem osy x, takže
nový trojúhelník má squřadnice Xl
Xv Y1
'lJ1,

=

... atd.

Postupným dosazováním za d x ~ O, 1, 2, 3 ... dostaneme osnovu křivek vyššího stupně, jíchž konstrukce není již jednoduchá. Vyžaduje huď složitý
výpočet podle (14), nebo řadů bodů se známým souřadnicovým posunem a sestrojení vrstevnicového
plánu po způsobu topografů. Prostorová indikační
plocha transformace
bude topografickou plochou
s hřebeny, sedly atd. a zpravidla s prudkým svahem
na okraji klíče. Stejně tomu bude u vrstevnic stejných
posunůd y. Na obraze (6) jsou vykresleny tyto
vrstevnice pro náš zvolený příklad. I tu je jasně viděti
přetržitost transformace na hranici obou klíčových
trojúhelníků. Obě osnovy vrstevnic jsou však na sebe
kolmé; o tom se přesvědčíme, když vytvoříme derivaci y' (směr tečen ke křivkám) pro každou rovnIci
ve (14).

..
-----~---~~~--~-~--

Velmi jednoduché rovnice pro souřadnicové posuny
. a jejich vrstevnice vznikají u symetrických obrazů,
kde nastal posun jednoho klíčového bodu jen ve směru jedněch souřadnic. Příklad rovnostranného trojúhelníka uvedený ·v literatuře
(M e r kel:
A IIg.
Ve r m. Na c h r. 1932) je velmi názorný pro rozdílnost působení konformní a afinní transformace.
Podle nákresu mají vrcholy trojúhelníka souřadnice
v původní soustavě

+ 2exy

(X2_y2)

_ + d + 2 e y + 2 f x + 6 g xy + 3 h x2 - 3 h y2
1-0-2ex
+ 2.fy-3gx2 + 3gy2 + 6hxy

VII -

(0-1)y+

=

První osnova čar jsou hyperboly, kde společné
asymptoty d x= 0,25 D jsou navzájem kolmé a půlí
úhel os souřadnic. Vrstevnice d y = konst. tvoří rov-

1947/72

Zeměměřický Obzor SIA
roěnfk 8{35 (1947) ěfslo 5

něž 'osnovu hyperbol, kde asymptoty jsou osy souřadnic. Kdybychom bod P3 posunuli ve směru osy y,
vznikl !by stejný obraz, ale s výměnou označení d x,
d y u vrstevnic. Vedle je připojen pro týž případ plán
vrstevnic afinní transformace. Všechny body uvnitř
trojúhelníka činí pouze posun ve směru osy x úměrně
své vzdálenosti. Proti tomu u konformní transformace roste posun se čtvercem blízkosti posunovanému
klíčovému bodu a děje se - byť v menší míře .i ve směru osy y. Z geodetické stránky je to správnější a k podobným PQsunům by vedlo i nové vyrovnání
bodů uvnitř trojúhelníka pomocí původních naměře-'
ných směro za podmínky [v v]= minimum. Zejména
vnitřní směry (zpětné protínání) by vedly k posunům
i ve směru osy y.

Po objasnění VŠ<lobecného problému' transformace
a uvedení čtyř základních typů (podobnost, afinita,
kolineace, konformit.a vyššího řádu) můžeme přikročiti k jejich aplikaci pro geodetické sítě.

VI. Sestavení 'lfýsleďků T'ŮZnýchzpůsobů
transformačních.
V závěru sestavíme přehledně výsledky transformace zvolené dvoukilometrové sítě, jak je podaly ro:mé
zpúsoby transformace.
Po uvážení středního stočení a zmenšení sítě činí
střední deformace asi ± 1 dm u bodu. Vidíme, že rozdíly jednotlivých zpúsobů transformačních činí většinou jen několik centimetro, že však na jiných místech
dosahují této hodnoty střední deformace. U obou kombinací afinní transformace je největší rozpor ve výsledcích uprostřed čtyřúhelníka (bod k) a rovněž tam
i rozdíl ve styku obou konformních transformací.
Ctyřúhelníková
konformní transformace
se dobře
shoduje uprostřed obrazce s proměrem z obou kombinací afinních klíčů, rozdílná je opět nejvíce na okrajich čtyřúhelníka. Projektivní transfonnace neukazuje
větší přesnost než afinní.
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Podle předchozích úvah musíme rozeznávati:
1. Transformace sítě do jiné polohy a měřítka bez
změny zobrazení elipsoidu do roviny.
2. Transformace sítě do jiného zobrazení elipsoidu
do roviny.
3. Vzájemná transformace
dvou sítí vzniklých
z rÍ1Znétriangulace ve stejném zobrazení.
4. Vzájemná transformace
dvou sítí vzniklých
z rUzné triangulace v různém zobrazení.

Vznik a vlastnosti geodetických sítí přinášejí celou
řadu specielních způsobů početních i grafických, exaktních i přibližných podle daného úkolu a hospodárnosti práce. Velký počet zajímavých řešení svědčících
často o důvtipu a vynalézavosti lidského ducha a často
odkrývající i vnitřní stavbu geodetických sítí přineseme v příštím článku. Tam také uvedeme seznam
literatury o transformacích souřadnic.

Rychlý vývoj stereofotogrametrie a zejména komtruktivní vyře8tmIÍprostorových zá'V'i.8lo8tí
pro univer!ál"i vyhodnocování obecných stereogramů v doknruilÍjch strojích několika typů vzbudilo záhy silnou odezvu
rejména v kruzich topografických a kartografických vůbec. Když pak byly známy první praktické výsledky
vyhodflOCOOání
těmito stroji, udivující svým rozsahem a elronomickým vytvořením, počalo se i u nás konk:retně uvažovati a dislcutovati o možnostechtéto nové metody topografické při pořizování nových topografických map v našem státě. Není úkolem to1u)točlánklt rozváděti do podrobností celý tento názorový a meto'lický vývoj, který se rozvíjel a stále ještě rozvíjí v kruzich topografickým měřením '[XYVěřených
ili jinak na
něm mteresooaných. Budiž však 1«mstatovánajedna s~tečnost, která s hlediska zdárného a věcného vývoje
m'ÚŽebýti jen vitanou: vytvořily se totiž mezi odborníky dva názorově odlišné tábory, které možná bez
!fPOtllánní' vědomosti důsledků slouží znamenitě věcí saméa mohou pro vývoj československétopografíe přiné8ti plodné výsledky. V článku autor poukazuje na názorové rozpory pokud jde o metody topografické

rmice.
V prvém tábore tak zvaných klasických topografů,
kteří se opírají o dosavadní nesporné výsledky svých
metod je mimo jiné tvrzeno, že pod kriteriem žádané
přesnosti topografické mapy není možno generálně
svěřiti její vytvoření stereoplanigrafu. V táboře. druhém, ve kterém je malý ale nadšený kádr odborníků,
zasvěcených u nás nejlépe do všeclt dnešních možností fotogrametrické metody, se poukazuje zase na
dílčí domácí výsledky a volá se po ekonomisaci topografických prací. Je přirozené, že tyto rozpory jsou
skutečně jen názorové a že vývoj topografie kladně
podporují. Podívejme se nyní poněkud blíže, zda tyto
rozpory nepřinesly již dílčí výsledky a' přihlédněme,
kde a jak se jednotlivé metody již dnes doplňují a vzájemně podporují.
Každý klasický topograf je dnes vyzbrojen stereoskopem a jsou mu dodávány řadové letecké snímky
území jeho vyměřovacího listu. O jejich užití ve stolové topografii říká topografická instrukce asi toto:
»Stereoskopické letecké snímky usnadňují vhodnou
volbu výškových bodů na bodech a čárách terénní
kostry (vrcholy kup, sedel, styky údolnic, hřbetnice,
údolnice, hrany). K ním přistupují body, nutné
k správnému znázornění terénní plochy mezi uvedenými body a čarami terénní kostry. Překreslené sousední dvojice leteckých snímků umožňují pod stereoskopem na ploše společného překrytu převzíti situačně správně terénní kostru. Tato kostra se zakreslí
na prOsvitku a podle několika souhlasných situačních
podrobností se přenese do vyměřovacího listu. Pracuje-li se s nepřekreslenými leteckými snímky, zakreslí
se body a čáry terénní kostry do vyměřovacího listu
podle vzájemného poměru těchto bodů a čar k bodům
a čarám situace. V území s nedostačující situací se
přenesou do vyměřovaciho listu proužkovou metodou
nebo čtvercovou sití.«

Tolik říká instrukce. K tomu nutno ovšem dodati,
že přesnost situace překreslených snímků je podmíněna relativním převýšením jednotlivých bodů zobrazeného terénu. Různá výška těchto bodů. terénu je
zdrojem radiální<!h posunů v situaci těchto bodů na
snímku vzhledem k nadiru snímku. Tento posun
u bodů nad srovnávací rovinou (rovinou střední výšky
zobrazeného území) probíhá od nadiru, u bodů pod
srovnávací rovinou směrem k nadiru.
V tomto smyslu topografická instrukce uvádí:
»Topograf si zvolí na leteckém snímku blíže rohů (asi
2 cm od okraje snímku) nejméně 4 body, které se dají
bezpečně ztotožniti ve vyměřovacím listě. výš k o v Ý
rozdíl
těchto
bodů
nemá
přesahovati
1/500 měřítka
snímku
pro
měřítko
1 : 20000 asi 40 m.« A dále: »Po překreslení může
topograf přenésti jasnou situaci ze snímku do vyměřovacího listu.«
V nepokrytém terénu to nebude vždy nutné, poněvadž topograf velmi dobře sleduje a zaměřuje body
a čáry terénní kostry. V terénu pokrytém bude uvedený způsob velmi výhodný, když pro zakreslení terénní kostry budeme míti dostatek bodů a čar situace.
Grafické metody tohoto přenosu (proužková metoda,
čtvercová síť) nebudou vždy hospodárné a úplně spolehlivé.
Toto vše si Připravuje topograf doma, tedy v polní
kanceláři po skončeném měření nebo za nepříznivého
počasí. Avšak i v terénu jsou mu dnes jednotlivé
letecké snímky území takřka nepostradatelné. Podle
nich porovnává témě~ neustále průběh komunikací,
vod, hranic kultur, seskupení budov, stromů a jiných
topografických předmětů. Při zaměřování větších souvislých lesních ploch konají letecké snímky topografovi nedocenitelnou službu. Nahodilé a nesoustavné
mapování topograficky důležitých podrobností v lesích
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ustoupilo dnes plánovitému a přirozeně lepšímu zaměření všeho, co slouží v lese k orientaci a vystihuje
skutečný tvar lesem pokrytého území. Z leteckého
snímku patrné průseky, cesty a mýtiny umožní plánovitý postup, který nikdy nebyl možný jen na základě redukované situace katastru. Ani lesní plány "1
mapy neskýtají vždy tyto výhody a jsou mnohdy zastaralé, nehledě k tomu, že překreslený letecký snímek svým souhlasným měřitkem někdy omezuje celou
práci na pouhý přenos kopírováním.
Je patrno, že vliv fotogrametrie na dosavadní klasické metody topografické je již značný a co je duležité, běžný. Jistě to není takový zásah, aby dosavadní metodě dával nový charakter, neboť základním
a.xiomem klasické topografie zústává: vše topograficky duležité zaměřit situačně i výškově přímo v terénu.
Avšak vidíme, že vliv jednosnímkové fotogrametrie
je již takový, že připouští zakreslení mnohých podrobností přímo z překreslených snímkú. A zdá se, že
izásah stereofotogrametrie bude záhy citelnější v tom,
že budou ve větší míře než dosud připuštěny do topografické mapy vrstevnice, konstruované na stereoplanigrafu.
Zastánci metody fotograficko-topografické
jsou si
vědomi hlavní slabosti vyhodnocování leteckých snímků a to nemožností proniknout souvislým porostem,
. tedy především lesem na skutečný terén. V území
pokrytém listnatým nebo smíšeným porostem bude
úloha zjednodušena za určitých předpokladu. Budou-U
snímky pořízeny časně z jara a exponovány zásadně
v poledních hodinách (nejkratší stíny), pak bude
možno při jejich vyhodnocování vésti vrstevnice téměř
nepřetržitě a to po terénu. Avšak porost jehličnatý
nám tyto výhody neposkytne. Je sice možno vyhodnotiti snímky území pokrytého jehličnatými lesy.
Praktikovalo se to tak, že měřická prostorová značka
byla vedena po korunách souvislého porostu. Při tom
je možno ve větších měřítkách redukovati nadmořskou
výšku takto graficky vyjádřenou o relativní výšku porostu, zjišťovanou na okrajích lesa, na mýtinách a
v průsecích. Při tom říkají fototopografové, ,že klasický topograf nikdy nevystihne skutečný tvar terénu
v jeho celku ani s touto přesností, jakou skýtá nepřímý dotyk po vrcholcích stromu.
Klasický topograf je ovšem jiného názoru. Tvrdí, že
plocha vedená po korunách stromu není a nemuže býti
ekvidistantní s terénem. poněvadž nehledě k různému
stáří a druhu porostu vzniknou hrubé i několikametrové chyby hlavně v místech topograficky nejobtížnějších, tedy v úžlabinách, roklích, stržích a úZkých údolích, kde v důsledku různé bonity půdní a rozdílné
vlhkosti se porost nestejnoměrně vyvíjí a tím vzniká
podstatný nesouhlas mezi tvarem terénu a tečnou
plochou vrcholů porostu.
Zde jsme u rozporu, který nelze odstranit tvrdohlavým hájením té Či oné metody. Klasický topograf
uznává, že výhoda rychlého vyhodnocení fotogrametrického je nesporná. Tvrdí však, že rozhodneme-li
se za dnešního stavu vývoje fotogrametrické metody
pro tuto, musíme nutně snížiti požadavky na přesnost topografické mapy kladené a to velmi značně,
pokud se znázornění terénu týče. Neodpadá ani u této
metody nezbytná podrobná pochůzka územím, neboť
jinak by nebylo možno ani v přibližné míře provésti

nutnou klasifikaci komunikací a objektu na nich, po
případě jejich zákres, nejsou-li ze snímku bezprostředně patrny.
Postavíme-li se pak na stanovisko fotogrametrie,
musíme otevřeně uznat výhodu, kterou nám tato
skýtá rychlým pořízením mapových podkladů pro celé
oblasti. Co je tedy důležitější: přesnost nebo okamžitá
potřeba? Myslím, že je nutné oboje. Zdá se, že v budoucnosti nebude možno striktně odděliti fotogra~
metrii od klasické topografie a že vznikne nový typ
topografa, který bude dokonale obeznámen se všemi

pracemi a metodami,. které obě discipliny skýtají. Nestojíme pravděpodobně na prahu žádné revoluce v topografii. Její staré a v celém odborném světě osvědčené metody nedoznaly podstatné změny, jen vývoj
jemné mechaniky a optiky je učinil opět mladšími.
Vývoj fotogrametrie nemůže je ještě dlouho degradovat do kategorie historických disciplin. Avšak není
dnes již také myslitelna klasická topografie bez soustavné spolupráce s fotogrametrií. Je konečně žádoucno, aby v zájmu topografie samé s ohledem na nehonosné ale úmorné výkony topografů byly zaváděny
s rozvahou osvědčené a spolehlivé metody nové. Uznáme-li, že není absolutně možno snižovat přesnost topografických prací a map, pak musíme odborně využít
předností obou disciplin a vytvořit tak nový, spolehlivý a ekonomický J1parát a pracovní postup, který nenechá nevyužitu žádnou možnost dalšího vývoje, zlepšování a zjednodušování.
Použitá literatura:
1. Instrukce pro topografické práce v terénu 1 : 20
2. F i s c her: Vas Luftbildwesen. Berlín 1937.
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Masa'I'J/kověakademii práce a zvláště předsedovi jejího Ústavu pro stavbu měst při III. odboru MAP doc.
Ing. Dr. Jaroslavu Van č k o v i, naskytla se vzácná příležitost pozvati '/YT'O 'Přednášku v Praze arch. H. B e rII. o u II i h o z Basileje. Je to znáJmý ŠVÝ<X1h'ský
odborník ve stavbě měst, který vynikl zvláště v řešení otázek pozemkov8 politiky velkých měst. *) Proto tak8 Varšava si jej .pozvala jako efCpe'1'ta'/YT'O uspořádání tamních spletiMch pozemkových poměrů při budováJnínového města na troskách válkou zničeného 'PŮvodního.Při své zpáteční
oestě arch. Bemoulli vyhověl pozvání Masarykovy akademie práce a uspořádal přednášku dne 10. února v síni
budovy Umělecko-'{J'1'Ůmyslového
musea na thema »Právo stavby jako pomůcka umění stavby měst«. Pozvaný užI8í
kruh odborníkú zaujala přednáška nejen svým neobyčejně zaiímavým a zhuštěným obsahem,ale snad ještě více přímo revolučním pojetím právních '1J'f'Í1!.CÍ'PŮ
k stavební půdě. Řečník navrhoval odpoutání se v U'rčitém směru od tradičních
soůkromovlastnických forem k půdě, což u příslušníka národa s tak vyvinutým smyslem pro individualistický hospodářský řád každého velmi překvapilo. Bylo však zřejmo, že velko'Yyse koncipovanému technickému dílu geniálního
tee1unikamusí ustoupit i zásady, které se zdály po staletí nezměnitelné.

e

Uvedeme jen hlavní myšlenky, které řeěník v přednášce bohatě rozvedl. Zdůraznil základní problém, že
nároky, které jsou kladeny na moderní město, stále
vzrůstají,aniž
by správa města měla právní prostředky, jak by je mohla řádně plniti. Každý majitel stavebního pozemku v zásadě určuje sám jak, kdy a kde
se má stavěti. Za toho stavu plánované návrhy natolik
předbihají dnešní možnosti, že už nejsou vzpruhou urbanistického budováni, nýbrž pomyslným, sotva dosažitelným ideálem.
K této spletité situaci dané historickoprávním vývojem přistupují v řadě evropských měst úkoly dosud
neslýchaných velikostí a naléhavostí: nutnost znovu
vYbudovati váikoú zniěená města. Je samozřejmé, má-li
so s úspěchem čeliti těmto požadavkům, že musí býti
patřičně rozšířeny právní prostředky. Naše města ve
svých jádrech, to jest ve svých nejcennějších oblastech,
kde pozemková renta vystoupila do ohromné vÝše, mají
stavby takřka beznadějně a nerozřešitelně nahromaděny
a do sebe vklíněny. Poněvadž jsou na některých pozemcích provedeny novostavby, s investovaným velikým
kapitálem jako jsou obchodní paláce, banky a pod.,
zmaří právě tyto stavby jakýkoliv pokus o obnov\).
a ozdravění čtvrti. Intensivním zastavováním zahrad,
dvoru, přístavbami a nástavbami domů se denně slunce
potlačuje, až se úplně z vnitřních čtvrtí města vyžene.
Je tedy nutnou úlohou takové ětvrti města v kratších
nebo delších obdobích obnovovati .• Jediným východiskem
z této obtížné situace měst je provádění prozíravé pozemkové politiky. Theoreticky nejjednodušším způsobem řešení této otázky by bylo, aby město skoupilo celé
městské území. O to se také řada měst v cizině pokusila dlouholetou namáhavou prací a velikýmí náklady. Takové město si zajišťuje skutečllě vliv na
budouci rozšiřování zastavovaného území a rozhodování při zakládání potřebných zelených ploch, kde je
to potřebné. Může pečovati o rozšíření jedné ětvrti po
druhé, takže výstavba města by mohla postupovati
opravdu plánovitě a _zapojovati se organicky do okolní
krajiny.
Avšak i tak drahý a nesmírně svízelný proces výkupu by prakticky nevedl k žádanému cíli. Každá čtvrť
.) Poznamenáváme jako zajímavost pro naši zeměměřickou veřejnost,· že arch. Hans Bernoulli pochází
z rodiny slavných mathematiků Bernoulliů, původem
Holanďanů, kteří se usadili již v XVII. stol. v Basileji.
V mathematice se proslavil zvláště Jakub (- 1654, t 1705)
a Jan (. 1667, t 1748), který formuloval známý theorém
BernoulliŮv.

by se pozvolna na jednom konci teprve dostavovala a na
druhém by dospěla již k asanaci. Poznání, že stavba ve
srovnání s pozemkem je pomíjející, ukazuje východisko
řešení. Věčný pozemek a pomíjející stavba vyžadují,
aby byly zvláště právně upraveny.
Za těchto předpokladů arch. Bernoulli formuluje nový
požadavek pozemkové politiky měst způsobem revolučním ale jasným takto:

Staveniště dosud nezastavěná se stanou majetkem
města, které jako jejich majitel propiljčí dočasné a omezené prá!vo IItavby tomu, kdo bude chtít stavět. Kde je
již pozemek zastavěn, získá město k takovému pozemku
vlastnické právo a propiljčuje pak právo' ke stavbě 'majiteli domu na jeho dosavadním vlastnictví.
Uskutečnil-li by se tento návrh, bylo by stavební
právo dáno do služeb umění stavby měst. Na zastavěných pozemcích mohly by se tak vyvíjeti čtvrti, k jejichž pozemkům se stavební právo uplatní až po desítilctích. kdy domy sestárnou a vyslouží, kdy zbytečné
stavby budou se moci najednou zbourati, a na jejich
místě budou moci vzniknouti nové stavby a čtvrti, jako
IIkutečně moderní obnova města, aniž by bylo respektováno dosavadní soukromé vlastnictví stavební půdy.
Tak zcela lehké by to ovšem nebylo. Stavby, které
již stojí jsou různého stáří a hodnoty. Je nesnadné odhadnouti trvání, které jim můžeme přičítati a tedy je
i stejně nesnadný odhad doby trvání stavebního práva.
Rozhodneme-li se, že necháme vypršeti stavební právo
určitého bloku v jednom termínu, aby mohla býti provedena stavební obnova v celém území najednou, musíme sáhnouti k nejrůznějším pomocným prostředkům.
Proto- starším stavbám, kterým by se rádo přiřklo jen
krátké trvání a tím také kratší stavební právo, bude
nutno přiznat delší dobu trváni nežli obvykle. Nemohla-li
hy se však' stará stavba déle držeti, musí se zbourati.
Pozemek se ale do té doby, nežli nastane celková obnova, musí náležitě využíti buď jako skládka, místo pro
garáže nebo pro prozatímní obchodní místností. A naopak, aby termín obnovy se nemusil odkládati, bylo by
Ilutno i nejnovější stavby předčasně strhnouti. Všechny
tyto otázky by se musily pečlivě promysleti, aby nebylo potřebí přikročiti k dalekosáhlým odškodněním.
Takové radikální vyrovnání různého stáří staveb by
bylo možno jen tím, že město samo by rozhodovalo jako
majitel pozemku a určilo to, co b;r bylo v zájmu jednotlivců i celku. V každém.přÍpadě by přestala neustálá
přestavba jednotlivých budov, která tolik brzdí celkovou
stavební obnovu měst.
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Tyto nové a odvážné myšlenky v pozemkové politi;}e
při výstavbě měst miní arch. H. Bernoulli zvláště uplatniti v městech válkou zpustošených, kterých je tolik
,- dnešni Evropě.
Na prvý pohled se zdá, že právě ty ohromné destrukveliké možnosti k neomezťné činnosti. Je možno provésti do krajnosti sloučeni
všech stavebních parcel ve zpustošené části města a
provésti rozdělení nové, v,yhovujici soudobým urbanistickým požadavkům. Ale současně nelze přehlížetí
jednu závažnou okolnost, kterou je nutnost rychlého
opatření obydlí lidem'- nebydlícím nebo bydlícím nedostatečně. To znamená, že i málo poškozené domy je
nutno dáti do pořádku, aby byly schopny obýváni. Strádající obyvatelstvo by totiž nikdy nepochopilo dobré
úmysly městské správy, která pro lepší bytové poměry
v budoucnu by strhla ty dnešní poškozené budovy,
které po opravě se dají ještě využiti.
ce zpusobené válkou, otvírají

A přece příležitost způsobena tak těžkým pobořením
měst musi býti využita a musí být nalezena cesta
k ideální obnově, jež by vyhovovala současnÝm nll.léhavým potřebám.
Řešení je podstatně zjednodušeno v městech, v níchž
jsou zničeny souvislé komplexy. Město převezme vlastnictví pozemku, dosavadní držebnostní hranice zruší
a znova nejvýhodněji rozdělí. Vlastnického práv!1, které
mu připadne se nevzdá a daného stavu využije co nejlépe v zájmu zúčastněných. Vypracuj~ pro každou čtvrt
generelni plán a nově vytvořené pozemky dá k disposici dřívějším vlastníkum, nikoliv ovšem do vlastníctví,
nýbrž nabídne jim jen pronájem staveniště, aby si tak
uchovalo právo pravidelně obnovovati stav města podle
určitého pořadí.
Aby pozemek přešel z vlastnictví soukromého do veřejného, je třeba souhlasu dosavadních majitelu. Město
jim nabídne tuto výměnu: právo stavby za právo vlastnické. Za normálních poměru by mohla býti takováto
nabídka pokládána .za nevýhodnou, Ale majitelé zničených domů musí na tento návrh pohlížeti jinak. Veškeré

náklady na nové budování zničeného města spočívají
na kolektivu, který je mravně oprávněn požadovati od
jednotlivce určitou protislužbu. Zájem společnosti se
poji se zájmem a i prospěchem soukromníka, jenž získává veliké výhody tím, že se mu umožňuje nejlepší a
nejracionelnější zastavování jeho majetku a že se zavede pravidelná obnova staveb. Tato obnova muže opět
prospěti majiteli znova postavimého domu. Muže jemu
a j~ho dědicum zajistiti přednost na delší pronájem
propujčeného pozemku, nežli je trvání práva stavby.
Potom by bylo i možno, pokládati právo stavby a dosavadní právo vlastnické za rovnocenné.
A nyní, jak muže býti využito stavebního práva na
území, kde válka zasáhla městský blok jen částečJlě,
takže obnova celé čtvrti při této příležitosti nemůže se
pokládat za výhodu! Získá-li město vlastnícké právo na
pozemky s částečně poškozenými budovami, zřídí jim
také právo stavby a potom může zařaditi do pořadí opnovy také stavby částečně poškozené a použitelné jak
již bylo řečeno a čekati až stavby dožijí. Mezi tím město může konati plánové přípravy daleko dopředu a
vyčkávati na obnovu čtvrti nebo bloku, která se přece
jednou uskuteční podle předem připraveného plánu.
Autor přednášky sám přiznává, že jsme nebyli přil.raveni na tak náhlý převrat v technice stavby měst
a na to, že stavební pozemky přejdou tak sna'dno do veřejného vlastnictví. V současné tísni a překážkách skutečného stavění není ani zdaleka využito všeho, co příležitost nabízí, ale je však možné zachovati pro příští
generace to, COsI' dá v dnešním příhodném okamžiku
využíti: uskutečniti
výměnu práva stavby za právo
vlastnické.
Arch. Hans Bernoulli končil svoji přednášku krásným závěrem. Naše generace musí využíti této přiznivé
okolnosti a pochopiti ji. Nemůžeme·li dnes prováděti
ideálni plány měst, musíme jim alespoň připravovati
cestu. Kdo má předvídat a myslit za město, musí býti
pamětliv toho, že předvídá a mysli za celé generace.
Jednotlivý dům zaniká, ale město je považováno ve
.••
vém trváni za věčné.

LITEHÁR:NÍ
P08'I.U1ky a referáty.
Dr. Karel Úu p r: Poznámky k diferenčním rovnicím
ye vyrovnávacím počtu. Sborník vysoké školy technické
Dr.Edvarda Beneše v Brně, 1946, spis č. 56. Cena Kčs 5,-.
Při vyrovnání určitých typu trigonometrických
sítí
podle pozorování závislých (řetězců jednoduchých, čtvercových, dvojitých či jednoduchých i složitých centrálních figur) vznikají typické skupiny normálnich rovnic
úhlových a při pravidelných obrazcích i normálních rovnic stranových. Jejích řešení postupnou číselnou Gaussovou eliminací i obecné vyjádření
korelát řadami
úchylek dává koeficienty, tvořící známé řady Fibonacéiovy typu Ni
3 Ni-J- - NiJ, případně lze i redukce vyjádřiti řetězovým zlomkem.
Byv upozorněn na tyto okolnosti od brněnských geodetu, věnoval se náš známý matematik tomuto problému
a podal na 8 stranách jeho zajímavý rozbor se stanoviska theoretické matematiky (diferenčních rovnic). Doporučujeme jeho studium každému, kdo má hlubší zájem
i o theoretické rozbory vyrovnání trig. sítí.
Bohm.
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RNDr. Zdeněk L á z nič k a:
Typy venkovského
osídlení na Moravě. - Vydáno s podporou čs. národní
rady badatelské v Praze, Brno 1946, vytiskla knih-

tiskárna Gusta"\' Brhel, Rajhrad u Brna, formát 21 X 15
cm, stran 57 - spis č. 10, řada B. - odboru čs. sjlúlečnosti zeměpisné v Brně, cena Kčs 50,-.
Svůj spis mimo úvod, poznámky, příklady a rekapitulaci na konci, rozděluje autor nB. čtyři části:
1. část - typy půdorysu,
2.
- typy plužiny,
:I.
- typy rolnických vsí,
4.
- oblastní rozšíření typů rolnického osídlení
na Moravě.
Autor ve svém spise rozebírá charakteristické
typy
venkovského rolnického osídlení na Moravě a přináší
tak cenný příspěvek pro studium a pozorování, jak byly
u nás zakládány rUzné typy obcí od nejstarších, historicky zjistitelných dob. Typologická příslušnost rolnického sídla' je určena tvarem jeho půdorysu a plužinou,
t. j. vyživovací oblasti a rozdělením pozemků. Na základě starých katastrálních
map a operátu a map stabilního katastru rozeznává autor několik hlavnich typů
rolnických osad. (Možno srovnati s »Typy vesnických
sídel v Úechách 193!l- Pohl, a od Říkovského »Základy
k sídelnímu zeměpisu Úeskoslovenska« 1939.)
Jsou to především obce s půdorysem soustředěným
a s plužinou, kde pozemková držba je většinou rozdro-bena, půdorys místní tratě ostře ohraničen. Soustředil-
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nost půdorysu je v obráceném poměru k soustředění
pozemkové držby a opačně. Tyto typy jsou příznačné: pro
původní "starou sídelní oblast před německou kolonisací,
t. j. před 12. stol. Zaujímají moravské nížiny (sníženiny),
přilehlé pahorkatiny až k přechodům do vrchovin. Sem
spadají osady silniční, ulicovky, návesní silnicovky,
a osady návesní, sdružené povětšině s plužinou tratovou,
nepravou tratovou, délkovou a úsekovou.
V místech novější sídelní oblasti moravských vrchovin, osídlených po 12. stol. podle vzoru sídelní techniky,
která se k nám šířila východoněmeckou kolonisací, ~převládají osady s půdorysem uvolněným a rozptýleným
a s plužinou, kde je pozemková držba povětšině arondována a scelena kolem hospodářské usedlosti. Jsou to
typy řadových vsí, silničních a lesních vsí návesních,
vsi dvorcové s plužinou záhumenicovou, úsekovou a traťovou. V nynější době pak jde o moderní plužinu scelenou, v níž je pozemková držba rozdrobena v mnoha
tratích či scelena do několika málo kusľt (celků) pravidelného geometrického tvaru, nejčastěji čtyřúhelníka.
Pokud jde o oblastni rozšířeni uvedených typů rolnických venkovských vsí jsou nejcharakterističtější
jihomoravská oblast silničních vsí traťových a oblast vsí
řadových se záhumenicemi rozšířeny na severní Moravě
a Valašsku. Ostatní Morava je charakterisována nejedností sídelně-zeměpisného obrazu, což svědčí na složitější
sídelní vývoj, jak z přehledného plánu ve spise a nástinu
7.eměpisného rozšíření sídelních typů rolnických osad
na Moravě, je patrno.
Spis je provázen vyobrazeními (mapami) 12ti charakteristických typů osídlení a pluž in jednotlivých osad na
Moravě, s uvedením letopočtu, kdy () té které obci je
učiněna nejstarší zmínka.
Knížka je vhodnou pomůckou pro získání správného
názoru na vývoj našeho osídlení na Moravě se stanoviska historického, zeměpisného, i krajového a umožňuje
nahlédnouti všem, kteří sledují plánování s tohoto hlediska a potřeby venkova, jaké důvody vedly k zakládání
moravského osídlení a k založení přilehlých plužin (t. j.
pozemkové držby). Důležité je zde i hledisko obranné,
stránka technická a účelnost.
Můžeme proto doporučiti tento spis kolegům zeměměřičům i posluchačům techniky k doplnění pÍ'Íslušných
disciplin.
Jan Vávra.
Prof. M. D. S o lov jev: Kartografičeskije projekcii,
_. Vydal GUGK, Moskva 1946,cena neudána.
V dubnu t. r. došla k nám tato nejnovější ruská uče bnice kartografického zobrazování pro vysoké školy se
415 stranami textu a 89 obrázky. Autor _. který v tomto
oboru sám publikoval četné práce - použil všech důležitých pramenľt z. cizí literatury (anglické. francouzské
a německé), jakož i prací svých a ostatních ruských
geodetů (Krasovskij, Urmajev, Kavrajskij a j.) v posledním dvacetileti. Vytvořil tak ucelené rozsáhlé dílo, informujíci o nejnovějším stavu a vývoji této vědy na
světě.
Celá látka jest rozdělena do 16kapitoL Po úvodě a obecné theorii kartografického zobrazování popisuje autor
zobrazení elipsoidu na kouli, pak všechny druhy zobrazení do roviny (kuželové, válcové, azimutální i ostatní
konvencionelni) v normální i v obecné poloze, jak je
známe z naší učebnice prof. Fialy. Gauss-Kriigerovo
zobrazení je podáno jen krátce (zřejmě pro jeho popis
v Krasovského - Rukovodstvu II., z roku 1942).Vzorce
pro směrové opravy naměřených směrl'1 na přímé spojnice v rovině nejsou u jednotlivých konformních zobrazení odvozovány a vůbec ani uváděny (autor spokojuje
se konstatováním, že úhlové zkreslení w = O). Proto také
vynechal i Labordův způsob jejich určení ze změny
geodetické křivosti, ač je příslušné Labordovo .dílo v použité literatuře uvedeno. Rovněž zobrazení minimálních
deformací, Tissotovo i Labordovo, nepojal autor do zpracované látky. Na druhé straně opět nalezneme zde velké
množství nových,· hlavně konvencionelních zobrazení velkých území od různých autorů, jež dosud v české literatuře nebyly popsány, dále najdeme zde přehledy o zobrazení světových map a praktické poučky pro zakreslení
ortodromy a kilometrové sítě do mapy i určení velkých
ploch z map malého měřítka. K jednotlivým zobrazením
jsou podávány číselné příklady a tabulky.
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Pokud je mi známo, nalézají se u nás dosud 2 exempláre publikace v majetku recensora a Ing. Dr. Štvána;
případným zájemcům budou ochotně zapľtjčeny. Bďhm.
R. E. D a v i s a n d F. S. F o o t e: Surveying (theory
and practice). Kniha obsahuje 1060stran rozměru 13X20,
má 700 obrázkľt v textu a řadu pomocných ta bulek.
Třetí vydání z r. 1940vydáno nakladatelstvím Mc GrawRiU Book Company v New Yorkn a I"ondj"-ně. Cena
357,50Kčs.
A. L. H i g g i n s: Higher surveying. Kniha obsahuje
464 stran formátu 16X23 cm, 172 vyobrazení. Je to novinka (1. vydáni) vydaná nakladatelstvím
Macmillan
and Co. lim. v Londýně 1944.Cena 300 Kčs.
Dnes, kdy naše literatura geodetická jest obohacena
vydáním nižší i vyšší geodesie prof. Ing. Dr .. Josefa
R y š a v é h o, je dobře porovnati cizí novinky s jeho
dilem, které nadlouho bude naším praktikům i studentům nevyčerpatelnou studnicí všestranného poučení. a
pomůckou ke studiu i praktické činnosti. Obě anglické
(resp. americké) publikace liší se od našich odchylným
pojetím látky, souvisejícím s odchylným zaměřením vý·
chovy jejich dorostu, předurčeného k odchylným úkolľtm, než jaké mají naši zeměměřičtí inženýři.
Prvou knihu bychom mohli nazvati Základy vyměřování, avšak s ohledem na naše pojetí obsahu geodesie
s dodatkem "v širším slova smyslu«, jak vynikne uvedením obsahu knihy. Vedle nám běžných kapitol (jako
základní pojmy, podstatné vlastnosti nejduležitějších
měřických pomůcek, polní práce, výpočty, měřické chyby,
kreslení map, měření délek, výškových rozdílů, nivelace, profily, kubatury zemních prací, měření úhlů a
směrľt, theodolit, polygonový pořad, tachymetrie, triangulace, měřícký stůl, sestrojování map, výpočet ploch,
měření země, měst, obcí, veřejné měřické práce v USA,
topografické mapy a jich opatřeni, trasování), obsahuje
kniha obory přednášené a publikované u nás odděleně
v samostatných disciplinách (základy astronomie, azimut, zeměpisná šířka a délka, čas, důlní měření, kartografie). Oba autoři jsou profesory kalifornské univer·
sity. Dvě kapitoly (hydrografická měření a fotogra·
metrii) svěřili specialistům k samástatnému zpracování.
Za každou kapitolou jsou příklady a návody k praktickÝm cvičením a podrobný seznam příslušné literatur;v.
Podobně jest uspořádána i druhá kniha obsahující též
látku, s jejímž zařazením do geodesie vyšší se u nás
nesetkáváme (na př. fotogrametrie, astronomie, různé
úkoly inženýrského stavitelství). Není to popisná učebllÍce zatížená historismem, nýbrž soubor nejmodernějších názorů a popis nejnovějších aparatur a metod.
Setkáváme se zde s řadou příkladú a konstrukcí v jiných publikacích toho druhu dosud nepopsaných. S hlavními problémy nás však seznamuje je.n obecně a přesto,
že jest kniha zajímavá a pozoruhodná, zdaleka nedosahuje úrovně Vyšší geodesie prof. Ryšavého. Obsah knihy jest rozdělen do šesti kapitol (stroje, inženýrská měření, fotogrametrie, astronomická měření, měření geodetická a vyrovnávací počet). Všechny výklady jsou dovrovázeny praktickými početními příklady. Obě knihy
jsou opatřeny podrobným rejstřikem věcným a jmenným.
·Prokeš.
L. K. M a·r ten s: Techničeskaja encyklopedia. Zájemce o ruskou technickou literaturu považuji za důležité upozorniti, že ve studovně Knihovny vys. škol techn.ických v Praze je zařazena 26-svazková "Techníčesk a j a e n c y k 1o p e d i j a« L. K. Martensa (27. svazek
tvoří doplňky). Je to dosud největší
technický
n a u č n Ý s lov n í k v ruš t i n ě, který obsahuje v každém směru nejúplnější technickou terminologii, nebot
vyšel v Moskvě v letech 1934-1938. Geodet. inženýr ~
technik každého oboru zde nalezne spolehlivé znění ruského termínu i jeho význam, což je při studiu ruských
pramenů nezbytně nutné. Techničeskaja encyklopedija
je rozsahem, obsahem i uspořádáním asi shodná s naším
'l'echnickým slovníkem nauěnýin (Teyssler-Kotyška), nehot desetitisíce technických hesel je popsáno s doprovodem nesčetných obrazců, diagramů a vzorců na více než
25000 stranách velkého formátu. Encyklopedie je zařazena v příruční knihovně pod sign. II -38964.Domnívám
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se, že toto dílo bude asi podkladem k »Rusko-českému a
česko-ruskému technickéI1m slovníku«, o kterém mluví
r.právy technické-sekce Společností pro kulturní a hosp.
styky H SSSR.
Dr. Elznic.
}'. W. Ta y 101': Zásady vědeckého řízení. S předmluvou Ing. Dr. Stan. Špačka a H. S. Persona. I. vydání.
Vydala Technicko-hospodářská jednota, edice ••Nová Práce", sv. 33. Praha 1947. V gener. komisí Samcova knihkupectví. Vel. A 5, stran 90. Brož. Kčs 45,-.
Tcchnicko-hospodářská jednota, pracující již během
prvé světové války na povšechnérn plánu pro budování
našeho státu, nelenila ani během druhé války světové.
Kromě jiných prací připravila za iniciativy Dr. Stan.
Špačka překlad dvou významných spisú F. W. Taylora
(1856-1915) a sice: "Principles of Scientific Management" a ••Shop Management«. Oba spisy přeložil v době
války Ing. A. A. Hoch.
Překlad prvého Taylorova dila právě vychází s předmluvou Dr. H. S. Persona, spolupracovníka Taylorova
a při tele Československa.
Vedle předmluvy a úvodu je dilo rozděleno ve dvě
kapitoly a sice 1. Základy vědeckého řizení a 2. Zásady
vědeckého řízení.' Druhá kapitola je mnohem obsažnější
a jak uvádí Dr. Person v úvodě, nejde ani tak o nějaké
theoretické zásady a filosofii vědeckého řízení, ale o realistická a praktická tvrzeni, která vedou k přemýšleni
ú skutečných zásadách a hlu boké filosofii vědeckého řízení.
Taylorovo pojednání vyšlo prvně před 36. roky. Jen
odborníkovi je jasné, jaký převrat způsobilo v nazírání
na organismus podniku, správy a hlavně na postavení
lidského činitele. Potvrzuje současně již dnes uznaný
názor, že vědecké řízení vychází z praxe a je určeno pro
praxi, lépe řečeno' pro zlepšení postavení pracujíciho
jedince. Vědecký charakter mu dávají vědecké methody,
jejichž užitim lze vyčerpati všechny funkčni vztahy, platíci v systému uvažované jednotky lihovolné povahy,
druhu a ",elikosti. Prosté a srozumitelné věty Taylorovy
s množstvim praktických přikladů z psychologie vedeni
mohly vzniknouti po dokonalé životni přípravě, nelekající SB žádné práce a lámajicí věcnými důvody nemalé
překážky jak mezi pracujícími, tak i zaměstnavateli a
hojující i se závistí se strany blízkých spolupracovniků.
Taylor se vypracoval z modeláře a strojníka postupně
až na vrchního inženýra neúmornou prací a soukromým
studiem.
Výsledkem je skvělá pracovní nauka, dnes zvaná vědeckým řízením práce a vedle toho vice než 100 vynálezů a patentů.
Nauka se rychle šířila do celého světa. V roce 1918ji
propaguje v ••Pravdě" Lenin. A dnes vši(,hni pracující
kteréhokoliv oboru výroby či služeb, stojíme u nás před
úkoly, danýmí dvouletým hospodářským plánem s vědomím, že jen využitím zásad vědeckpho řízeni múžune
dospěti k cíli, určujicímu náš další život a jeho standard.
V tom je veliké poslání stále platných vět Taylorových. I když tenkráte neuvažoval Taylor přímo o dělIlické otázce v rámci vědecké oragnisace, přece vydání
jeho díla způsobilo, že se o ní začalo mluvit i jednat,
hlavně mezi dělnictvem, což mělo za následek, že i správa musela věnovat řešení vzniklých problémů náležitou
péči.
Jen jeho prací byla podmíněna cesta dnešní filosofie
dělnické otázky. A 's dělnickou otázkou je nerozlučně
spojena otázka všech pracujících. Tenkráte měl Taylor
o

velikou práci; než přesvědčil všechny pochybovače, že
prtrouje pro dobro jejich vlastní. Dnes je již vše jinak
chápáno neb vime, že jen vědeckým řízením pracovních
problémů můžeme zpřístupnit každému všechno to pohodlí, vytvořené civilisaci, zaslouží-li si je svou prací
pro dobro všech.
Každý zeměměřič uvítá dílo Taylorovo, neb aplikací
jeho myšlenek múže usnadniti svou velkou budovatelskou práci, vloženou mu na bedra dosud zatížená i jinými otázkami, hlavně organisačními, kdy jeho práce není
dosud využita tak, jak by zasluhovala. Doporučujeme
jí vřele.
Dr. Burda.

Odborná pojednání v časopisech.
Technický obzor. Rok 1947, čís. 1. - Ing. Zem a n:
Dvouletý hospodářský plán v inženýrském stavitelství.
- Ing. Dr. Arnošt D vo ř á k: Využití mechanických
kmit1l pro výzkum půdy. (Pokračováni.) Dr. Josef
Va c h tel:
Žuly českého masivu a karpatské soustavy. - Ing. Vilibald B e zd í č e k: Čtyřleté odborné školy
pro inženýrské stavby. - Ing. E. S. H o k e š: Taktika
plánovací strategie (Přispěvek k hospod. ideologii plá·
nováni).
Čís. 2. - Prof. Ing. Dr. Karel .J ů v a: Scelování pozemk1l a ochrana přirody. Zmiňuje se o t. zv. »pozemcích nenahraditelných", jimíž jsou obory, rel11ízky a
předevšim místa chráněná jako přírodní reservace. Ing. Dr. Arnošt D v o ř á k: Využití kmitů pro výzkum
půdy.
Čis. 3. Ing .• Tan R o s í k: Odersko-dunajský průplav
- velikost a tvar příčného profilu (pokrač.). Doc. Ing.
Dr. B l' a t l' á n e k: Vodohospodářský plán a provozní
ř'ád přehrady.
Čís. 4. Ing. Jan R o s í k: Odersko-dunajský prúplav:
velikost a tvar přičného profilu.
Čís. 5. Doc. Ing. Dr. Jaroslav Ber a n: Britské technické výzkumnictví. Ing. Dr. Jaroslav Bul í č e k: Vodni hospodářství v urbanismu.
Zprávy veřejné služby technické. Rok 1947, čís. 1. Ing. techn. Leopold Jež e k: Dnešní stav bádání o pro.mrzání zemin. - JUDr. Fr. M a l' e Č e k: Krajinné plánování. - Ing. Dr. Jan S v á b: Zatimní náhrada za
mosty zničené válkou na územi Velkého Brna.
Čís. 2. Seznam staveb dvouletého hospodářského plánu, připravených k zadání v I. pololetí 1947.Y rúzných
zprávách: Ing. O. C v l' k: Kontrola v technické ekonomice; Ing. R u t h: Sjezd polských inženýrů a technik'Ů
v Katovicích. Program kursu technické správovědy.
Čís. 3. Prof. Ing. Dr. Jan Z a v ad i 1: Závlaha odpadovými vodami v našem vodním hospodářství. Ing. Dr.
Stanislav K l' a t o c h víl:
Přehrady v povodí řeky
Odry na našem území.
Čís. 4. Seznam staveb dvouletého hospodářského plánu, připravených k zadání v I. pololeti 1947 (II. část).
Ing. Dr. Zd. B 1a ž e k: Organisace státní výzkumné
rady. Dr. Boh. P o u 1': Oprávnění civilních inženýrů
k řemeslnickým pracím. Vyhláška ministra spravedlnosti o oprávnění ministerstva teChniky vyl1otovovati
geometriecké (polohopisné) plány pro účely vlast. služ.
oboru; oprávněným k podpisování takovýchto plánů je
měř. rada Ing. Vladimir Skopec.
Město. Rok 1947,čís. 1. - Ing. Jaroslav Van ě č e k:
Místo programu. (Vývojový názor urbanistický.)
Arch. Ing. Bohuslav Z i mel' m a n: Uprav měst v p~hraničí. - Arch. Ing. Adolf B e n š: Bytová otázka.
Ing. Zdeněk Sed 1á k: Technik a památkář.

,

RUZNE
Malá úvaha nad stránkami časopisu našich francouzských koleg...... Prohlížíme stránky minulého ročníku
.J ournalu francouzských zeměměřičů a bezděky jej porovnáváme s naším časopisem. Rozdíl je značný! Náš
Obzor je časopisem přísně odborným; neobsahuje žádných zpráv stavovských a jen malý počet zpráva článk'Ů
všeobecné povahy. Naproti tomu se můžete v časopise
francouzských zeměměřič'Ů dovědět nejen o záležitostech

stavu civilních geometrů, ale i o tom, kdy se který kolega nebo jeho děti oženili a s kým, kterému kolegovi
a kolikáté v pořadí se narodilo dítě. Najdete tam kresJířské vtipy, početní hádanky
veršování o obtížích a
radostech geometra, třeba při scelování. I školní úkol
1116té dívenky o scelování otiskli a to proto, aby upozornili jednak na pokrokového učitele, který přivedl děti
na přednášku,tO scelování, a zejména na kolegu, ktert
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tak pěkně vyložil problém, že jedenáctiletá dívenka po- "
ohopila výhody scelování."
Scelování ve Francii, to je záležitost, do níž mluví
nejen odborníci,~ ale i faráři. Tak v jedné zapadlé obci
poslal farář v sobotu po svých ovečkách oběžník,ve
kterém brojil ve jménu Boha a bible proti scelování,
poněvadž prý bude příčinou nesvárů a hříchů v obci;
načež v nedělním kázání thema náležitě rozvedl. Doporučil ke čtení" a rozjímání příslušné kapitoly v bibli.
Redaktor otiskl oběžník v časopise. Pří čtení doporučených kapitol v bibli, ostatně nejasných vzhledem k scelování, listoval však dál a našel kapitolu, kde Bůh říká:
»půda nebude nekonečně prodávána, neboť patří mně«;
z dalšího textu bible vysvítá, že půda v časech biblických byla obecním majetkem a každých 50 let se znovu
dělila. Redakce tedY doporučila panu faráři k rozjímání
také tyto kapitoly a "vedle nich i četbu Balzacova Vesnického faráře. Článek končí otázkou, zda agrární operace budou napříště krom útokiI lidských vystaveny
i útokům sil nadpozemských.
Avšak řekněme si vážné slovo o časopise francouzských zeměměřičů. Lednové číslo 1947 Journalu na př.
přináší přehled o práci, potížích a úspěšich francouzských civilních geometrů v uplynulém roce. V dopisech
ze všech koutů Francie se obráží celková hospodářská
situace země v minulém roce. Práce je dost, i pracovních sil. avšak zvýšení zaměstnaneckých platů a sociálních dávek na jedné straně, dlouhodobé pohledávky
u státu a nejednotný cenový tarif za práce na straně
druhé bráni náležitému rozvoji civ. geometrovského podnikání. - V otázkácli stavovských si francouzští inženýři stěžují, že geometři sice denně používají souřadnic,
své tužby, potřeby a společné úsilí však souřadit, řekli
bychom usměrnit, nedovedou. - Hodně pozornosti a péče
je věnováno otázkám inženýrského dorostu a jeho výchovy. Redakční program nového ročníku ohlašuje anketu
o výrobě měřicích přístrojů a jejich zdokonalení od r.
1938 a soutěž o scelování, které vůbec zaujímá ve francouzském geometrovském životě významné místo.
Pozoruhodnou rubrikou časopisu je stránka mladÝch,
určená k povzbuzení vřelého poměru mladých geometrů
k povolání. Časopis chce jim ukázat různé možnosti
existenční a neustálý vývoj a pokrok povolání. Projdeme-li tuto rubriku v minulém ročníku, najdeme tam řadu
zajímavých článků a úvah, pojednávajících o všeobecných myšlenkách se zřetelem k výchově budoucího geometra i člověka. To je onen francouzský duch, který
se tu projevuje:
vědu pěstují na prvních" stránkách
ti starší, mladí lidé nechť se v odborných a vědeckých otázkách vzdělávají, nechť se však pří tom učí
myslet o věcech obecných, o otázkách životních - nechť
přemýšlejí a učí se být nejen dobrýmí geometry-odborníky, ale též vzdělanci v plném slova smyslu. Pan René
Danger neváhá otisknout v této rubrice nejlepší kompo-sici z přijímací zkoušky na geometrovskou školu na
théma: Pořádek a jeho výhody, kterýsi s užitkem přečtou i docela samostatní geometři, a která jim připomene ve všedním shonu za obchodem a prací některá
vyšší hlediska jejich povolání.
~
V 11. čísle se vypořádává geometrovský čekatel se
sportovní rubrikou časopisů, kde ve Francii stejně jako
u nás se přisuzuje sportovním výkonům neúměrně větší
tiskový rozsah a zájem než pracovnímu. výkonu oborů
pracujících pro bezprostřední prospěch lidstva. Nemá
za zlé, že nadšení pro vítěze cyklistických závodů do
vrchu v Alpách nezná mezí; naopak, naoádá čtenáře, aby
podobným nadšením odměňovali každý výkon, vynaložený k zdolání překážek, třebas to byla jen jízda do
vrchu, se kterého druhou stranou vítěz zase sjede dolů.
Není to úsilí plané a houževnatost marná. A článek
končí: snažme se každý z nás překonat svůj malý vrch.
který je před námi.
Ve 4. čísle je zajímavé pojednání, týkající se techniky
a inženýrství vůbec. Autor v něm dokazuje, že inženÝrství je duchovní tvorba přesto, že se obírá hmotou
a stroji. Neboť myšlenky vládnou strojům a jedině
myšlenky jsou s to ovládnout hmotu. Podle Pascala
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hmota mftže sice ělověka rozdrtit. přece však člověk je
víc, neboť ví, že umírá, kdežto hmota o své síle vůbee
neví.
V ostatních číslech jsou mladí lidé nabádáni k optimismu; je tu snaha pomoci jim v hledání smyslu práce,
usměrnění jejich ctižádosti. Je tu otištěna také báseň
(mimo zmíněného již veršování) o smutku jara 1946, kdy
tisíce mladých Francouzů toužilo opustit rodnou zemi
a dobývalo visa na vysfanectvích zámořských států.
Takové je asi zaměření francouzského zeměměřického
časopisu. zaměření všeobecně výchovné a poučné nejen
pro vyzrálé čtenáře. ale zejména pro mladé lidi v době
jejich hledání smyslu života práce a utváření mravního
postoje k lidské společnosti.
kp.
Volba rektora Ůeského vysokého učení technického
v Praze. V sobotu dne 10. května 1947 hyl zvolen rektorem vysokého učení technického v Praze na školní rok
"1947/48profesor Ing. Dr. Josef Ry š a v ý, profesor vyšší
a nižší geodesíe na Vysoké škole speciálních nauk a
člen redakčniho sboru našeho časopisu. Upřimně blahopřejeme k tak významné akademieké hodnosti.
Zkušební komise. Noví ělenové. Ministr školství a
osvěty jmenoval na zbytek období studijních let 1945 až
1949/50 Ing. Stěpána Jan š á k a, přednostu státní technické slUžby v Bratislavě, a Ing. Václava K I o f e I' u,
přednostu o.bvodové úřadovny Státního pozemkového
úřadu v Brně, členy zkušebni komise pro U. státní
zkoušky ze zeměměřického inžen;íTství na vysoké škole
technícké Dr. Edvarda Beneše v Brně.
Prof. Dr. Baeschlin na odpoěinek. Profesor geodesíe
a topografie na Vysoké škole technické v Curychu prof.
Dr. C. ]'. B a es c h I i n, redaktor" švýcarského zeměměřického časopisu odešel na odpočinek. .Jeho nástupcem
na škole se stal dip!. Ing. F. K o b o I d, dosud inženýr
v Zeměpisném ústavě v Bernu. Prof. Dr. Baeschlin však
bude ještě v příštím roce přednášet vybrané partíe z vyrovnávacího počtu a vyšší geodesíe a proto si zatím
ponechá vedení ústavu na vysoké škole.
Kolik je civilních inženýrA. Inženýrská komora vydala právě úřední seznam civilníeh techniků (civílních
inŽenýrů a civilních geometrů) se sídlem v zemi České
a Moravskoslezské podle stavu k 1. lednu 1947. K tomuto
datu byl tento počet civilních inženýrů různých kategorií:
Čechy
Morava
Celkem
Stavebních
architektů
strojních
elektrotechniků
lodních
kulturních
lesních
chemiků .
geometrů
konstruktivních
vodohospodářských
zemědělských
horních .
úhrnem

266
239
178
92
2
57]5
30
66]
245
200
70
29
14
. ].448

63
39
37
12
9
7
105
63
45
7
10

329
278
215
104
2
72
39
83
350
263
115
36
24

422

1.910

K tomuto číslu je třeba připočíst dalších asi 170 civilních inženýrů různých kategorií se sídlem na Slovensku, kteří jsou organisováni v samostatné Inženýrské
komoře v Bratislavě a své oprávnění vykoJlávají podle
zvláštního slovenského zákona o eivilních inženýrech
7. roku 1941.
Pout'.
VYSOkáškola zemědělského a lesmno inženýrstyf v Košicfclt. Nařízením Slovenské národni rady. uveřejněném
ve sbírce nařízení SNR čís. 48/46 byla zřízena v Košicích
samostatná Vysoká škola zemědělského a lesního inženýr.
ství. Studium na obou oborech bude trvat 4.1oky. Skola
zahájí svou činnost počátkem stud. roku 1946/47. kdy se
současně zruší odbor zemědělského a leSního inženýrství
na slovenské Vysoké škole techniéké v Bratislavě.
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