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Ing. Dr. techn. Karel Mat ě j ů.
Dne 1. června t. r. dožil se 60 let Ing. Dr. techn.
Alois Tichý, ř. profesor vysoké školy zemědělské a úř. opr.
civ. geometr v Brně v obdivuhodné svěžesti duševní a
tělesné, v plné práci učitelské a vědecké, které se stále věnuje s nezlomnou energií.
životní dílo prof. Tichého zasahuje do více oborů
vědních i široko do praktického života. Prof. Tichý jest
především rozený pedagog, který dovede snadno logicky
látku vysvětliti a posluchače zaujmouti. Ve vědeckých disciplinách pracuje stejně nadšeně jak v geodesii, tak v zemědělském stavitelství. Se zvláštní láskou se věnuje studiu
fotogrametrie a je neúnavným průkopníkem této moderní
metody. Svá teoretická badání doplňuje prací civilního
geometra.
.
Jeho životní práci mťlžeme rozděliti do těchto skupin:
1. Doba studia a počátky učitelské praxe na vysoké
a střední škOle;
2. geodetická činnost za světové války;
3. jeho význam jako profesora vysoké školy zemědělské v Brně;
4. činnost vědecká ve státní výzkumné stanici lesnické geodesie a fotogrametrie v Brně;
5. rozsáhlá činnost praktická;
6. činnost literární.
Ad 1. Prof. Tichý se narodil 1. června 1819_v Hrubčicích, okres prostějovský na
Moravě. Od r. 1891/92 do 1898/99 studoval povětšině s výborným prospěchem na reálce
v Prostějově. Po zkoušce maturitní konal v letech 1899-1905 studia na tehdy nově zřízené vysoké škole technické v Brně v odboru stavebního inženýrství a učebním běhu pro
vzdělání zeměměřičů.; v r. 1901 a 1905 složil obě státní zkoušky odboru stavebního inženýrství s vyznamenáním. Mezitím vykonal též jednoroční službu vojenskou. Od 1.
srpna 1904 do 30. září 1907 byl jmenován prvním asistentem geodetického ústavu při
české vysoké škole technické v Brně, ale již v březnu 1906 odešel jako učitel matematicko-technických předmětů na zemskou střední hospodářskou školu do Přerova. Této
doby využívá prof. Tichý k dokončení studia zeměměřického a 1. dubna 1907 skládá
státní zkoušku učebného běhu pro vzdělání zeměměřičů. s vyznamenáním a počíná vědečky pracovati. Grafické metody statické, použivané ve stavebním inženýrství, aplikuje
na obor zeměměřický; studuje grafické vyrovnání geodetických výpočtů. Dne 11. ledna
1908 skládá přísnou zkoušku doktorskou a 8. února 1908 jest promován na doktora
technických věd. Uznání dostává se mu dočasným jmenováním examínátorem z nižší a
vyšší geodesie na české vysoké škole technické v Brně, po smrti jeho bývalého učitele
a šéfa prof. Ing. Josefa Líčky.
Skvělé nadání pedagogické dochází v téže době výrazu vydáním dvou učebnic,
Základy trigonometrie pro střední školy hospodářské a Praktická geometrie hospodátská. O pedagogickém významu a trvalé ceně těchto učebníc svědčí druhé jejich vydání
v r. 1922 a 1924 a příprava třetího vydání v poslední době.
Ad 2. Prof. Tíchý konal činnou službu vojenskou od 1. srpna 1914 do 2. listopadu
1918 a dosáhl hodnosti setníka. Aní v této pohnuté době nezanechal své odborné činnosti. S počátku byl sice přidělen jako instrukční důstojník k výcviku mužstva v Zázemí,
ale v záři 1917 byl povolán k válečné službě vyměřovací. Po krátkém pobytu při velitelství válečného vyměřování ve Vídni odebral se na frontu sočskou, kdež pracoval jako
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divisni triangulátor. Potom byl povolán k 6. armádě na frontě piavské jako vedoucí triangulátor a v červnu 1918 odcháZí jako učitel geodesie na geodetickém pokračovacím
běhu při velitelství válečného vyměřování na tehdejším vojenském zeměpisném ústavě
ve Vídni. Jako vedoucí triangulátor zavedl ve svém úseku nové soustavy souřadné v meridiánových proužcích a projekci v Gauss-KrUgerových konformních souřadnicích a přepracoval topografické mapy jednoduše a rychle na tomto novém podkladě. Zúčastnil se
všech porad, které byly konány v záležitosti zavedení nových proužkových soustav v celé
bývalé monarchii.
Jako učitel geodetického pokračovacího kursu přednášel vybrané stati z nižší a
vyšši geodesie. Zúčastnil se také jako host měření základny u Josefova, a to rakouským
strojem pro měření Základen, strojem Besselovým a invarovými dráty.
Ad 3. V záři 1920 byl prof. Tichý povolán jako honorovaný docent základfl. nižší
geodesie a vyšší geodesie na vysokou školu zemědělskou v Bmě a již r. 1921 byl jmenován mimořádným profesorem nižší geodesie a pověřen také přednáškami z geodesie
vyšší. Od 1. ledna 1927 jmenován byl řádným profesorem a téhož roku pověřen také
konáním přednášek z fotogrametrie.
Prof. Tichý vykonal ve své funkci učitelské záslužnou práci: založil a vybavíl
geodetický ústav vysoké školy zemědělské v Bmě. Z malých počátkfl. neúmomou pílí
a obětavostí vybudoval ústav, který se hrdě staví po bok geodetickým ústavfJ.m ostatních vysokých škol technických účelným VYbavením místností i dostatečným inventářem,. Ve funkci učitele a organisátora uplatnil prof. Tichý své obsáhlé zkušenosti minulých let i přirozené nadání a podává mladým adeptfJ.m lesnictví a zemědělství potřebnou obsáhlou látku nižší i vyšší geodesie a fotogrametrie skvělou formou přednášek,
praktických cvičení i demonstrací. Současně ve svých asistentech vychovává řadu nadějných geodetfl..
Zásluhy o vybudování školy a oběta vou práci o její udržení ocenil profesorský
sbor jeho zvolením rektorem ve studijním roce 1935/36 a děkanem ve studijním roce
1923/24, 1931/32 a nyní opětně v roce 1939/40.
Ad 4. V roce 1926 byla zřízena státní výzkumná stanice lesnické geodesie a fotogrametrie při státních výzkumných ústavech lesní produkce v Bmě a prof. Tichý byl
pověřen jejím vedením. Úkolem jeho jest sledovati všechny novinky geodetické a fotogrametrické a přizpfl.sobovati je praktické lesnické potřebě. V této funkci vyvinul rozsáhlou činnost vědeckou i praktickou. Zabýval se hlavně upotřebenim letecké fotogrametrie. Dosáhl, že již roku 1924 byla fotogrametrie přednášena na odboru lesnickém
jako samostatná doporučená disciplina. Rovněž se postaral, aby výzkumná stanice obdržela strojovou výzbroj fotogrametrickou v takovém rozsahu, že je možno řešiti všecky
základní úlohy.
V roce 1923 provedl také první soustavné letecké ofotografování lesfl.školního lesního statku "Masarykfl.v Les" vysoké školy zemědělské v Bmě z výšky 3000 m, v roce
1927 je opakoval z výšky 1500 m. Mimo to provedl fotoletecké zaměření školního zemědělského závodu žabči.ckého na podkladě vnitřní triangulace a polygonisace. Na celé
ploše školního lesního statku (ca. 10.000 ha) provedl jako podklad pro fotogrametrické
zaměření soustavnou triangulaci, kterou připojil na triangulaci města Bma, ale mimo
to ji provedl nově jako síť se samostatnou základnou a samostatnou orientací, v revíru
Hády doplnil hlavní síť podrobně, aby mohl provésti polygonisaci a podrobné zaměření
obvodových hranic. Triangulaci hlavni i podrobnou zaměřil také výškově metodou trigonometrického měření výšek ze středu. S triangulací adamovských lesfl. souvisí celá
řada výzkumfl. dalších. Tato vědecká činnost odráží se v četných publikacích. Jako profesor i přednosta výzkumné stanice podnikl, podporován buď ministerstvem školství neb
zemědělství, řadu studijních cest a účastnil se vědeckých sjezdfl.. V r. 1923 a 1924 byl
v Rakousku a Německu, 1924 ve švýcarsku, 1929 ve Francii, kde vykonal studijní cesty
a navštívil význačné pracovníky fotogrametrické, vysoké školy, závody, které prakticky
fotogrametrii provádějí i vyrábějí fotogrametrické stroje. Zúčastnil se mezinárodních
fotogrametrických kongresfl., r. 1926 v Berlíně, 1930 v Curychu, 1934 v Paříži; II. sjezdu
geograffl. r. 1927 v Polsku a mezinárodního sjezdu pro dějiny reálných věd r. 1931
v Praze, kde všude měl odbomé přednášky.
Jeho široký rozhled vědecký na podkladě dlouholeté praktické činnosti dovoluje
mu tak plně řešiti úkoly státní výzkumné stanice lesnické geodesie a fotogrametrie.
Ad 5. V srpnu 1909 bylo prof. Tichému uděleno úřední oprávnění civílního geometra, jehož využil k řadě velkých a mnoha malých prací zem,ěměřických, vesměs pro
knihovní převody, z nichž čerpal nutný podklad pro činnost učitelskou i vědeckou.
Již v letech 1903 až 1907 provedl pod vedením zesnulého prof. Ing. Jos. Líčky.
jako asistent geodetického ústavu české vysoké školy technické v Bmě, rozsáhlé samostatné práce na polohopisném plánu města Pferova, zaměřil 2 sekce metodou trigonometricko-polygonometrickou, kombinovanou s měřicl\ým stolem, zúčastnil se kontrolních
měřeni v nivelaci. V r. 1906 provedl ohraničení a úplné zaměřeni 6 tratí v obci Klopotovicích na Moravě. Po smrti prof. Líčky byl pověřen městskou radou v Přerově dokončením polohopisného plánu. Jako civilní geometr provedl celou řadu velkých i menších
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prací, na př. dělení obecních pozemkti. v Kladníkách a ve Velkém újezdě, okres Lipník;
zaměřil rozsáhlé pozemky a lesy města Drahotuš, městský les "žebračka" v Přerově a
několik parcelací, podal četná znalecká dobrozdání soudní a j. v. Při svých pracích používal vždy iniciativních zpti.sobti.řešení, zejména místních triangulací se samostatnou
základnou.
Tato rozsáhlá praktická činnost odráží se jak v četných publikacích, tak v jeh<>
povolání učitelském ve zpti.sobu praktického a účelného uspořádání učebné látky.
Ad 6. Bohatá je i jeho činnost literární. Prof. Tichý vydal 32 prací vědeckých, 18
prací odborných, 10 učebníc, řadu populárních článkti. z $ných
obore a mnoho přednášek. Práce vědecké pojednávají hlavně o grafických métodách vyrovnáni, nivelaci a
tachymetrii, návrzích na zdokonalení přistrojti. a konstrukcí geodetických, o stavbě měřických věží trojbokých vlastní konstrukce, o vyrovnáni místních triangulací, o fotogrametrii a j. články odborné se týkají celé řady dti.ležitých aktUálních otázek geodetických i fotogrametrických. Prof. Tichý je stálým spolupracovníkem Techníckého slovníku
naučného a Lesníckého slovníku naučného. Jeho učebnice vynikají logikou a srozumítelností. Mimo výše uvedené učebnice geometrie vydal: Fotogrametrie (nástin) pozemní a
letecká, Zaměřování stavebních míst situačně a výškově, Použití geometrie, goníometrie a trigonometrie v měřické praxi stavitelské, Stan<>veníploch a hmot ve stavebníctví, Pozemkový katastr a pozemkové knihy a obsáhlé dílo Hospodářské stavítelství
ve 3 vydáních.
Prof. Tichý je řádným členem Moravské přírodovědecké společnosti v Brně, české
akademie zemědělské v Praze, činným členem české fotogrametrické společnosti v Praze
a německé v Berlíně. Pti.sobí od r. 1921 též jako člen zkušební komise pro zkoušky uchazeM o oprávnění civílních techníkti. při zemském úřadě v Brně.
Po tomto stručném přehledu života a práce Prof. Ing. Dr. AI. Tichého zti.stává nám
všem na mysli přání, aby jeho duševní a tělesná svěžest a nezlomná energie vydala ještě
mnoho dalších plodti.,jakož i přání všeho nejlepšího do příštích desítiletí jeho života.
Ré8umé.
M. A. T i c h ý, P I" o f e s s eur, ing é n i eur, d o c t eur
e s s c i e nc e s techn i qu e s sexagé
na i r e,. Le 1e juin 1939, M. A. Tichý a atteint sa
60e année. M. Tichý est professeur titulaire de I'Ecole supérieure ď Agriculture a Brno,
géometre autorisé, chef de la Station ďEtat des recherches topographiques et photogrammétriques forestieres a Brno, membre de l'Académie tcheque ďAgriculture a Prague, membre des sociétés photogrammétriques, des sociétés des sciences naturelles etc.
etc. M. Tichý a créé un institut géodésitique modele a I'Ecole supérieure ď Agriculture
a Brno. II consacra sa víe non seulement a I'enseignement, mais aussi aux travaux
scientifiques; surtout a ce qui concerne la triangulation et la photogrammétrie aérienne,
son oeuvre est tres étendu; il faut citer la triangulation du domaine forestier "Masarykti.v les" de I'Ecole supérieure d'Agriculture a Brno, a l'étendu de Cca 10.000 ha;
aussi il a dressé beaucoup de cartes géographiques au moyen de photogrammétrie
aérienne. M. Tichý a publié 32 oeuvres scientifiques, 18 travaux spéciaux, 10 ouvrages
ďenseignement, un grand nombre ďarticIes et de discours. M. Tichý célěbre son jubilé
dans toute la force deson a.gé et de son génie.

Nová měření metodou

prof. Vais~i1aho.

RNDr., Ing. Jindřich Ma dar.
Na pokusné základně prof. V1i.is1i.l1i.ho
v Turku (Ábo) ve Finsku byla loňského
roku provedena řada měření vzdáleností jeho interferenční metodou. Národní rada badatelská mí udělením stipendia umožnila, abych se jich zúčastnil.
Byla soustavně proměřena vzdálenost 48 m reznými koncovými měřítky, ca. 1m
dlouhými, porovnanými s finským prototypem metru v r. 1933. Dále provísorně měřena vzdálenost 384 m, při čemž nebylo postupováno od stabilisovaného počátečního
bOOu,nýbrž za správnou vzata délka 192 m, dříve již odměřená. Přípravné terénní práce
k zaměření vzdálenosti 768 m nejsou dosud ukončeny pro nedosti vhodný tvar území,
takže bude možno přikročiti k jejímu stanovení teprve letošního roku.
Než podám výsledky měření, zopakuji stručně princip V1i.is1i.I1i.ho
interferenční
metody, doc. Dr. Nussbergerem v naší literatuře dti.kladně již probrané, a popíši její
praktické uspořádání v nynějším stadiu.
V1i.isal1i.hometoda je založena na interferenci světla. Pr<> bílé světlo platí: vycházejí-li dva svazky rovnoběžných paprskti. z téhož bodového světelného zdroje (paprsky koherentní), mti.žeme v interferometru pozorovati zjev intereferenční, když dráhový rozdíl obou paprskti. nepřestoupí jistou mez, obnášející několik vlnových světelných
délek. Na cestě obou paprskti nezáleží, jestliže je vyhověno uvedenému předpokladu.
Podaří-li se určitou základ!ní délku změřiti s chybou o velikosti v mezích interferenčního zjevu bílého světla, mti.žeme nyní teoreticky měřiti jakkoliv dlouhOU vzdálenost
s touž přesnosti, užijeme-li této myšlenky: v počátku, <>dněhož byla uvedená vzdálenost změřeJ;la, budiž bodový světelný zdroj a interferometr. Světelný paprsek z bodového zdroje rozdělme ve dva. Jeden nechť proběhne vzdálenost mezi počátkem a kon-
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cem změřené délky čtyřikráte, kdežto druhý vzdalenost dvojnásobnou dvakráte. Dráhy
paprskfi jsou stejně dlouhé, takže vstoupí-li oba do interferometru, po2lOrujeme zjev
interferenční. Naopak, podaři-li se dva světelné paprsky uvedeného druhu přivésti
k interferenci, lze tici, že jejich dráha je stejná a tudíž druhá vzdálenost dvojnásobná
prvé. Dvojnásobná vzdálenost je takto přesně nalezena. Mfižeme ji považovati za danou a postup opa~ovati. Poněvadž interferenčni zjev nastane za týchž okolnosti a pro
stejně definovaná záření vždy ve stejných mezích dráhového rozdílu, a poněvadž těmito
, mezemi je dána přesnost v měření, je patrno, že pro jakékoliv vzdálenosti bude přesnost táž. Relativní chyba v měření pak rychle klesá.
.h--.

.)

JJ?~

~Zf

;n========================W"
q.~__/C

Mezi reflektujícími plochami 1 a 2 (obr. 1.) zrcátek Z, a Z2 umístime křemenné
koncové měřítko M, jehož délka je přesně známa, tak, aby na zrcátku Z, nastal optický kontakt, kdežto vzdálenost měřitka od zrcátka Z2 aby obnášela jen několik málo
mikronfi. Oba konce křemenného měřitka jsou opatřeny skleněnými vrchlíky o poloměru as 1 m, aby optického kontaktu bylo možno lehce dosáhnouti. V okolí dotykových
míst měřítka a zrcátek není plocha zrcátek střibřena, takže mfižeme je pro toto okolí
považovati za planparalelní desky.
Optický kontakt na Z obdržíme takto: ze světelného zdroje S, dopadá světelný
paprsek na plochu 1 a po odraze vstupuje, dIo oka pozorovatelova. část světelného paprsku však plochou 1 projde a po odraze na skleněném zakončeni měřitka vstoupí rovněž do oka pozorovatelova. Poněvadž vzdálenost 1 od koncového měřítka je velmi malá,
obě části odraženého paprsku spolu interferují
a mfižeme pozorovati Newtonovy
kroužky. Jemným pohybem koncového měřítka měníme jeho dotyk se Z" dokud uprostřed interferenčního zjevu neobjeví se černý kotouček střední velikosti. V tom případě
je dráhový rozdíl obou částí odraženého paprsku prakticky roven nule a optického
kontaktu bylo dbsaženo.
Abychom přesně určili vzdálenost odrazových ploch 1 a 2, stačí nyni stanoviti
mezeru mezi koncovým měřítkem a plochou 2 (z fysikálních dfivodfi nesmí zde nastati optick;ý kontakt).
K tomu slouží toto zařízení: na kruhovém segmentu 0, na
stupně děleném, lze posunovati světelnýln zdrojem S2 a barevnou clonou c. Světelný
zdroj i clonu umístíme symetricky vzhledem k podélné ose koncového měřítka v b0dech 5 a 6. Světelný paprsek, přicházející od 82, chová se obdobně jako v prvém případě
od S" částečně se odrazí od plochy 2, částečně projde a odrazí se od skleněného zakončeni měřítka. Obě části projdou barevnou clonou, ale obecně neinterferují, neboť
jejich dráhový rozdíl je příliš velký. Pohybujeme nyní opatrně zrcátkem Z2 směrem
k měřítku, až spatříme Newtonovy kroužky. Světelný zdroj pak umístíme do bodu 3 a
clonu do bodu 4. Posunujeme obojím symetricky ke středu oblouku a počítáme počet
celých vln. Vlnový zlomek při zastavení 82 a o přímo vose měřítka určíme podle barvy
a velikosti středu interferenčniho zjevu.
Poněvadž délka měřitka je dána s přesností vyjádřenou délkami světelných vln,
je vzdálenost zrcadlových ploch zrcátek změřena s toutéž přesností. Nyní lze přistoupiti ke stanovení vzdálenosti 6 m.

Obr. 2.
Světelný paprsek od zdroje S projde kondensorem K (obr. 2.), část odrazí se od
zrcátka Z zpět na Z" odtud na Z2 atd. Dráhu mezi oběma zrcátky proběhne desetkráte, n~ež vstoupí do Vi.i.isáli.i.ho
interferometru I. Jiná část světelného paprsku od
kondensoru projde otvorem v Z2' dopadne na zrcátko Za a odrazí se přímo do interferometru. Zrcátko Za bylo předem postaveno do přibližné vzdálenosti 6 m od Z" Je
tedy dráha druhé části paprsku zhruba stejná jako dráha prvé části. Posunem zrcátka
Za lze docíliti, aby dráhový rozdíl obou částí byl velmi malý, takže v interferometru
mfi.žeme pozorovati interferenční zjev. Poněvadž však docíleni příslušného dráhového
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rozdílu jen pohybem zrcátka Z. je značně obtižné, je před Vaisalll.ovým interferometrem umístěn kompensátor k, takže staČí jen hrubší nastavení zrcátkem Z.' a otáčením kompensátoru dosáhneme pohodlněji interferenčního zjevu. Toto stočení lze
vyjádftti počtem světelných vln. Nyní možno říci, že odrazové plochy zrcátek Z, a
Z. definují vzdálenost šestkráte větší než je vzdálenost odrazových ploch zrcátek Zl a
Z2 s chybou asi 2 ft. K dalším vzdálenostem dOSpějemeobdobným postupem. Odstraníme
zrcátko Z2 a křemenný metr, načež rozdělíme světelný paprsek z kondensoru tak, aby
část dopadla na zrcátko Z. a proběhla dráhu mezi Zl a Z. šestkráte, kdežto druhá část
odrazila se od Z4 přímo do interferometru. Musíme nastaviti Z4 přibližně do vzdálenosti
24 m, což lze poměrně snadno docíliti pomocí invarovéhó drátu. Hrubý posuv vykonáme
zrcátkem Z4' kdežto jemný opět kompensátorem, až dosáhneme interferenčního zjevu.
Nyní máme zrcátko Z4 ve vzdálenosti čtyřikráte větší než je vzdálenost odrazových
ploch Zl a Z. opět v mezích as 2 ft. Další se opakuje s tím rozdílem, že prvou část paprsku necháme proběhnouti již jen dvakráte. Z. pak nutno postaviti do vzdálenosti
dvojnásobné, Z.se odstraní.
Tímto zpllsobem lze postupovati až do vzdáleností, při nichž vyhledávání interferenčního zjevu nečiní velkých obtíží. Bez značnější námahy lze měřiti až do nejdelší
dosud měřené dálky 384 m. Na závadu je zde poměrně namáhavé a déle trvajicí
měření.
Poněvadž ínterferenční zjev vyžaduje zvláštních podmínek povětrnostních, je
praktícké měření od nich odvislé. Byla proto měření prováděna pone,jvice v noci, neboť
po většinu denní doby během mého pobytu v Turku svítilo slunce, což k pozorování,
bylo nevýhodné. Měření v době denní vyžaduje zataženou oblohu, aby kolísání teploty
a pohyb vzduchu byl minimální. Ještě lepší íBeměří pti slabé mlze neb jemném dešti.
Vzdálenost 48 m byla měřena sedmkráte, vždy na podkladě jiného základního
měřítka. Jednotlivé výsledky byly následující:
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Tedy
t. j. chyba ± 0,2 mm/km.
Pro provisorně stanovenou vzdálenost 384 m, měřenou za předpokladu, že již dříve
určená dálka 192 m je správná, bylo dosaženo z 20 měření výsledku

+

X3~4=384 m
27.018 1l.±3 Il.
,
to znamená re!. chybu ± 0,01 mm/km.
Nakonec podávám tabulku pr1lměrných a relativních chyb v měřeních konaných
prof. VaisaIam až do vzdálenosti 192 m v letech minulých:
Vzdálenost v m
Prům.

chyba v mm .

ReJ. chyba v mm/km

6

24

48

96

0,0026

0,0044

0,0038

0,0114

0,0091

0,46

0,18

0,08

0,12

0,05
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Lit e r a t u r a: Handbuch der P,hysik, Geiger-Scheel, XX, Berlín 1928, str. 1 a
násl. Pro f. Y. Va i s a 1a: Verotfentl. des Finnischen Geodiit. lnst., Nr. 2, Helsinki 1922; Zeitschr. fůr lnstrumentenkunde, XLVII., 1927, str. 398 a násl.; Anwendung
der Lichtinterferenz
bei Basismessungen, Verotfentl. des phys. Laboratoriums der Univ.
Turku, 1930. Do c. Dr. J. N u s s ber g e r:
Technické využití interference světla,
Zeměměř. Věstník, XXIV., Praha 1936, str. 213, 234 a násl.; Metranomíe délek, Svět a
práce, Pruha 1937, čes. matice techn. K u k k a m ti k i T. J.: Untersuchungen ůber
die MeterendmaBe, Verotfentl. des phys. Laboratoriums
der Univ. Turku, Nr. 2, 1933.
G i g a sE.:
HandblW,h fůr Verwendung van lnvardrtihten
bei Grundliníenmessungen,
Berlín, 1934.
Résumé. L a m é t hod e deM.
V li i s li 1li d a n s 1e s m e n s u r a t i o n s no uve 11e s. L'année paSSée M. Prof. Vlij.sliliia prolongé la base pour la mesure des distances au moyen de la méthode d'interférence jusqu'a 384. m. L'auteur, assistent de
l'Observatoire Astronomique a Praha (Dir. Prof. Dr. J. Svoboda), donne les résultats des mesures effectuées a Turk tout récemment 10 pour la distance de 48 m
qui a été mesurée sept fois en utilisant des différents étalons a bout, 20 pour la distance de 384 m provisoirement mesurée a condition que la distance de 192 m qui
avait été mesurée auparavant,soit
juste. L'auteur fait la description de principe de la
méthode et l'arrangement actuel de l'équipement.

Mezinárodní zeměměřický a fotogrametrický kongres v Římě.
Zeměměřický kongres od' 5. do 10. října 1938.
Ve dnech 5.-10. října 1938 konal se v :Římě VI. mezinárodní zeměměřický
kongres. Jeho trvání padlo do období, v němž hrozilo neodvratně, že vypukne evropská
válka. Středem evropské krise té doby byl náš národ a stát, který jsme spolutvořili. Je
tedy pochopitelným, že římského kongresu nezúčastníl se ani jediný příslušník našeho
stavu z našich zemi, aby mohl podati zprávu o sjezdovém jednání. Celý prfiběh sjezdu
a jmenovitě jeho výsledky považujeme však pro rozvoj zem.ěměřictví a pro mezinárodní
zeměm.ěřickou organisaci za tak dfiležité, že k informaci čtenátfi podáváme stručný
referát o kongresu alespoň podle obsahfi referátfi, uveřejněných v zahraničních odborných časopisech.
Římský mezinárodní zeměměřický kongres byl v pořadí VI. Předchozí kongresy
konaly se v Paříži (1878), v Bruselu (1910), opět v Paříži (1926), v Curychu (1930)
a v Londýně (1934). Pořadatelem posledních kongresfi byla Mezinárodní zeměměřická federace, která sdružuje nyní zeměměřické národní s;vazy 14 státfi, v nichž je započteno i
Německo, které do Mezinárodní federace vstoupilo teprve r. 1938. Vzhledem k mezinárodně napiaté situaci v době sjezdu nebyli v :Římě přitomni zástupci Spojených stáHl
severoamerických, Belgie, Jugoslavie a býv. Cesko-Slovenska.
Organisace sjezdových prací byla svěřena Národnímu fašistickému svazu zeměměřičfi v Římě za pi;edsednictví Cav. Ezio F a n t i h o. Vlastní jednání sjezdové soustředěno bylo v pěti komisích, jimž byl předložen značný počet referátfi z rfizných členských zemi. Komise, z jejichž náZVů.je patrný i pracovní obor sjezdový, byly stanoveny
takto:
Komise I. katastr,
komise n. měřické metody a pomficky; fotogrametrie,
komise m. stavba měst,
komise IV. stavovské organisace a odborné vyučování,
komise V. mladí zeměměřiči.
Každá pracovní komise měla své předsednictvo, jež stanovilo program a postup
jednání volnou úvahou i na podkladě referátfi, které byly pořadatelstvu kongresu dodány do 15. června 1938. Referáty byly před zahájením otištěny ve 4 světových jazycích a rozdány před zahájením schfizí komisí všem členfim jako podklad jednáni. výsledek jednáni výborfi shrnut byl v zásadní usnesení, která řeší problémy výkonného
zeměměřictvi a jeho organisaci s hlediska mezinárodního. Vzhledem k významu projednávaných otáZek a usnesení podáváme stručný přehled jednání komisí.
Komise I. Katastr. Předsedou zvolen byl prof. Dr. Bal ten s per g e r z Curychu.
Tato komise měla projednati dvě otáZky: zřízení jednotného pozemkového katastru a mezinárodní sjednocení konvencionelních značek. Podkladem pro jednání byly tyto referáty;
Sir Ernest Do w s o n a V. L. O. S h e pp a r d (Anglie): Krátké poznámky o zavedení právního katastru v rfizných zemích. Ing. Dr. Fr. Ma šek (Praha): Cesko-slovenský pozemkový katastr.
Ing. W. Mu r z e w s k i (Polsko):
Měřické metody a
přístroje používané polskými katastrálními úřady. Ing. F. Z o 11 (Polsko): Reorganisace
katastru v Polsku. Geom. L. P i a z z i (Italie): Probatorský katastr. Krom toho předložil dva referáty Svaz francouzských zeměměřičů. a sice: Sjednocení konvencionelnich
značek, a Návrh na zřízení pozemkového katastru.
Výsledek jednání shrnut byl v usnesení, v němž se praví:
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1. Mapy katastrální mají býti vyhotoveny jen moderními měřickými metodami a
mají sloužiti nejen k účelftm daňovým, nýbrž též jako podklad právního katastru (pozemkové kníhy), sloužící jak k určení vlastnických hranic, tak k vyznačení věcných práv
k pozemků.m, a dále mají býti podkladem pro veřejné a zemědělské potřeby a pro účely
kartografické.
2. Při zakládání pozemkového katastru má býti uvažována možnost scelení pozemkti a provedení jiných pozemkových úprav. Má býti přihlíženo k trvalému zajištění
hranic pozemkti (omezníkování) a k zajištění dtiležitých měřických bodti.
3. Národní svazy zeměměřické jsou povinny vyhotoviti pro Mezinárodní zeměměřickou federaci seznamy a nákresy používaných konvencionelních značek a přeložiti příslušné vysvětlivky k ním do světových jazykfJ.; podkladem mají jim sloužiti francouzské
konvencionelní značky. Podle sebraného materiálu bude v mezinárodním sjednocování
značek pokračováno.
Komise n. MěHcké metody a pomtlcky. Fotogrametrie.
Za předsedníctví prof.
Dr. Ba e s c hli n a z Vysoké školy technické v Curychu a podle referátu
kolegy
S c h e r'm e r hor n a z Nizozemí byly projednány otáZky, týkajicí se měřlckých metod
a pomfJ.cek. Podkladem pro jednání byly tyto referáty:
Wl. K o lan o w s k i (Polsko): Paralaktická polygonisace jako geodetický základ
aerofotogrametrických snímkfJ.. Fr. Ma ran c a (Italie): Fotogrametrie a zeměměřické
povolání. G. T. Mc C a w (Anglie): Nový přístroj pro základnové měření. Fin t z, J a rr e a Dan g e r (Francie): Referát pro komisi o měřických metodách apomfJ.ckách. H.
H ii. r r y (švýcary): Novinky v měřických přístrojích použitých při katastrálním měření
ve švýcarech od r. 1934.
-Výsledek jednání této komise shrnut byl v usnesení:
I. Dovolí-li tomu okolnosti, má býti používáno při zeměměřických pracech měření
fotogrametrického. Obava před Zásahem fotogrametrických metod do oboru dosavadní
činnosti zeměměřičských inženýrů. se odmítá jako neodfJ.vodněná; naopak pr~covní mož.
nosti zeměměřičských inženýrů. jsou těmito metodami ještě zvětšeny.
TI. Všechny země, v níchž jest k účelfJ.m katastrálním
používáno fotogrametrie
jsou žádány, aby stálému výboru MZF zodpověděly tyto otáZky:
a) Je
zemi zaved!en katastr daňový nebo pozemková kníha (katastr právní)?
b) Jakým zpfJ.sobem jsou označovány hranice pozemkfJ., aby bylo možno je na
fotografickém snímku bezpečně identifikovati?
o) Kolik procent hranic je označováno signály?
d) Jakým zpfJ.sobem jsou ostatní hranice označovány?
e) Je používáno jednoduchých snímkfJ. nebo snímkových dvojic?
t) V jakém měřítku a na jakém materiálu se provádi vyhodnocení·t
g) Kolik bodfJ. stabilisovaných přichází na 1 ha?
h) Jsou hranice kultur označovány stejným zpfJ.sobem jako hranice vlastnické?
i) Jsou zakreslovány vrstevnice?
(V jakém měřítku?)
,
j) Jakých je používáno zkušebních metod a jaké je docíleno přesnosti při fotogrametrickém měření?
k) Jaké zkušenosti a výsledky byly dosaženy?
III. Dále mají býti stálému výboru MZF podány zprávy o přesnosti fotogrametrického měření v měřítku 1 : 2000 a větším, jestliže je výsledkfJ. fotogrametrického měření
používáno též pro jiné účele technické.
Komise m. Stavba měst: Předsedal kolega Kai H e n d r i k sen (Dánsko), zpravodajem byl sir Charles G o t t (Anglie). Podkladem pro jednání byly tyto referáty:
C. V i n cen z i (Italie): Obecné úvahy o geome~rických podkladech studia a ná.
vrhfJ. výstavby měst. D. Dep lan o (Italie): Studie o regulačním plánu se zřetelem na
hospodárnost dopravní sítě. Dr. N. Z i z z o (Italie): Vliv zonován1 na pozemkové vlastnictví. U. Pic c o li (Italie): Výstavba měst a pozemkové úpravy. 1. P. C. Don e
(Anglie): Zonování a jeho vliv na pozemkové vlastnictví. W. R. D a w i d g e (Anglie):
Návrh plánu na hospodárnost při výstavbě ulic. R. C. V. D a v e y (-Anglie): Dílčí regulační plány jako součást přehledného upravovacího plánu větších území. R. Dan g e r
(Francie): Zeměměřič a výstavba měst.
Výsledek jednání shrnut byl v toto usnesení:
OtáZku spolupráce zeměměřičfJ. při krajinném plánování a při provádění regulačních plánfJ. nelze rozhodnouti jednoznačně pro rfJ.znost poměrů. v jednotlivých zemích.
Jisté však jest, že zeměměřič vedle architekta a inženýra jest povolán takové plány
zpracovati, jmenovitě vyhotovovati měřický a kartografický podklad pro regulační plány
a spolupfJ.sobiti při jejich provádění, t. j. při realisaci projektfJ.. Vzhledem k obsažnosti
projednávaného problému bylo shledáno výhodným vybrati pro příští kongres jen několik
málo námětfJ., vyplývajících z praktických poznatkfJ.. V každém případě však tento obor
činnosti má býti uchován a chráněn jako pracovní oblast zeměměřiče.
Komise IV. Stavovské organisace a odborné vyučování. Jednání této komise řídil
plk. Ing. S u r m a c k i (Polsko); referentem byl Ing. Me r kel
(Německo). Jako
podklad jednání sloužily tyto referáty:

v
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Ing. B. P o u r (Praha): Organisace zeměměřictvi v česko-Slovensku. H. Des c hr y v e r (Belgie): Zpráva o pracovních možnostech zeměměřiče v Belgii. E. P i q u e tH. Des c hry v e r (Belgie): Zpráva o studijní organisaci zeměměřické v Belgii. Ing. J.
K o byl i n s k i (Polsko): Pťisobnost, výcvik a organisace zeměměřičťi v Polsku. A. H.
K i II ic k (Anglie): Organisace zeměměřického povolání v Anglii. J. S t e w e n s o n
(Anglie): Následky nedostatečného dohledu nad činností zeměměřiče. E. P. W e 11 e r
(Anglie): Technické a všeobecné školení zeměměřičťi. Krom toho předloženy byly dva
referáty Národního fašistického syndikátu italských zeměměřičťi, a sice: Stavovská organisace zeměměřičťi a úkoly spojené s povoláním zeměměřiče.
Výsledek jednání shrnut byl v tato usnesení:
1. Kongres zjišťuje, že povolání zeměměřického inženýra jest velmi mnohostranné
a že proto jeho hraníce lze jen těžko stanoviti. Kongres má za to, že je nutno setrvati
na této definici akademicky vzdělaného zeměměřice, jak byla přijata Mezinárodní zeměměřickou federací:
"Zeměměřičským inženýrem jest ten, kdo pozemkový majetek zastaveriý či nezastavený, veřejný či soukromý, na povrchu i pod povrchem zemským, identifikuje,
ohraničuje, zaměřuje a odhaduje, jakož i kdo provádí všechny s tím spojené práce, směřující k Zápisu majetku a všech věcných práv s ním spojených, do veřejných knih.
V širším slova smyslu jest zeměměřičem ten, kdo vypracovává plány k účelťim
obhospodařování a správy nemovitého majetku, kdo zhotovuje plány sloužící za podklad
zlepšení hospodářstvi zemědělského a pťidy vťibec, plány urbanistické, neb kdo činí návrhy na provedení zmíněných plánťi, řídí jejich vypracování a kdo se zabývá technickými, právními, zemědělskými a sociálními otáZkami, které s těmito pracemi souvisejí."
Podle této definice obsahuje pracovní oblast zeměměřiče: nižší a vyšší geodesii,
pozemkový katastr, topografii, fotogrametrii, stavbu měst, odhady, měření k účelťim
zemědělským a pro pozemkové meliorace, jakož i měření pro stavebně-technické účely,
veřejné práce a účely dťilní.
2. Bylo by vhodno, aby zeměměřičský ínženýr vykáZal předběžné středoškolské
vzdělání zakončené vysvědčením dospělosti, po něm pak aby studoval nejméně 3 roky odborné studium zeměměřické, které by ukončil I. zkouškou státní (diplomovou) a II. státní
zkoušku aby složil po dalším praktickém zaměstnáni. V každé zemi má býti pak pouze
jediná kategorie zeměměřičských inženýru.
3. Povolání zeměměřičského inženýra smí býti provozováno jedině kvalifikovanými osobami, t. j. těmi, kdož složili předepsané zkoušky a byli k výkonu tohoto povolání
připuštěni buď státem, anebo příslušnou, státem výslovně uznanou stavovskou organisací.
4. Ve všech zemích budiž usilováno o vybudování stavovské organisace. Je dťiležitým, aby každý zeměměřičský inženýr podléhal kontrole pokud jde o stavovskou čest a
disciplinu. Kongres předpokládá, že všichni zeměměřiči, bez ohledu na to, zda jsou činní
jako úředníci či osoby samostatně výdělečně činné, stanou se příslušniky stavovské organisace, jež převezme ochranu jejich zájm ťi. V zemích, kde se zeměměřiči uplatňují
jako samostatní podnikatelé i jako úředníci, buďtež příslušníci obou těchto kategorií
sdruženi v jedné stavovské organisaci, jež pracuje na společných věcech technického pokroku, při čemž ovšem je dáno každé z obou skupin právo samostatně hájiti své zájmy
hmotné.
V. Komise mladých zasedala za předsednictví Angličana B r i a n Ev e a projednávala otázky, týkající se především školní přípravy pIlOčinnost zeměměřickou. Podkladem jejího jednáni byly tyto zprávy:
Fr. J. T rum per (Anglie): Problémy mladých zeměměřičťi,Rod. C a v a s s u t t i
(ltalie): Mladý zeměměřič v životnim svém povolání, Ev. Luciani
(ltalie); Organisace studijního plánu ve výchově zeměměřičťi.
Výsledek rozpravy komise mladých byl shrnut v toto usnesení:
1. V zemích, jež nemají dosud pro přípravu zeměměřičských inženýru pevných studijních plánťi, budiž přikročeno s urychlením k jejich vydání.
2. V zemích, jejichž university nebo vysokoškolská učiliště universitám podobná,
nemají dosud samostatné oddělení (odbory) pro výchovu zeměměřičťi, budiž k zřízení
takovýchto samostatných oddělení přikročeno.
3. V zemích, v nichž při Národním zeměměřickém svazu není zvláštních skupin
pro organisování mladých zeměměřičťi (do 33 let), buďtež tyto skupíny založeny, aby
mladým kolegťim byla dána příležitost k sta vovské a spolkové práci.
4. Stálý výbor Mezinárodní zeměměřické federace měl by uspořádati zasedání výboru mladých zeměměřičťi vždy, když jsou k projednání naléhavé problémy, nejméně však
jednou ročně.
Kromě zasedání komisí, které se zabývaly otázkami odbornými a stavovskými,
jednaly ovšem příslušné orgány Mezinárodní zeměměřické federace o záležitostech organisačních. V několika schťizích Stálého výboru M. Z. F., jemuž předsedal dosavadní president plk. Co 1 e z Anglie, byly projednány finanční otáZky. federace a návrhy na
změnu statusu federace. Dále bylo kladně rozhodnuto o přihlášce německého spolku zeměměřičťi (Deutscher Verein fUr Vermessungswesen) do Mezinárodní zeměměřické fede-
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race. V té souvislosti nutno ptipomenouti, že jednáni federace s německým svazem vedeno bylo již od skončení války; pro rfizné potíže došlo však ke kladnému výsledku teprve
v r. 1938.
Na valném shromáždění kongresovém 6. října v paláci italských korporací byly
podány zprávy o činnosti federace a provedeny volby pro příští čtyřletí. Zvolení byli:
Presidentem Mezinárodní zeměměřické federace Cav. Ezio Fa nt i (Italie), I. vicepresidentem plk. Ing. Ladislav S u r ma c k i (Polsko), II. vicepresidentem vlád. rada Dr.
Do h r m a n n (Německo), gen. sekretářem Mario G i r e 11i (ltalie), pokladníkem Carlo
Lefevre
(ltalie).
Toto shromáždění rovněž rozhodlo, že příští Mezinárodní kongres v r. 1942 bude
ve Varšavě. Nejbližší zasedání Stálého výboru bude se konati v r. 1939 v Curychu a
v r. 1940 v některém městě německém, pravděpodobně v Kolíně nad Rýnem.
Po stránce oficiální a společenské byl kongres v Římě okázalý a velmi úspěšný.
Nutno se zmíniti především o slavnosti oficiálního zahájení kongresu, jež se konala
v sále Julia Cesara na Kapitolu. Zahájení byli ptitomní oficiální zástupcí vlády italské,
města Říma i fašistické strany. Za čestného předsedníctví italského ministra korporací
Lan t i ni h o předal předseda Komory oprávněných zeměmětičfi v Londýně (Chartered
Surveyor's Institution) sir Charles Br e s se y z Londýna nově zvolenému presidentovi E. Fa n t i m u zlatý předsednícký řetěz, který, má sloužiti při slavnostních příležitostech jako vnější znak předsednické funkce. Po slavnostních projevech' význačných
účastníkfi slavnosti ujal se slova nový president E. Fa nt i a promluvil o významu zeměmětické činnosti v dobách minulých i př ítomných.
účastníci kongresu byli přijati oficielně dnes již zemřelým papežem Piem XI. ve
zvláštním slyšení. P i u s XI. pronesl k účastníkfim francouzsky řeč, v níž pozoruhodným
zpfisobem zhodnotil činnost zeměmětičfi s hlediska mravního a udělil ptitomným své požehnání.
Oficielně bylo též navštíveno výstaviště zvané Mostra Augustea della Romanita,
kde v předem organisované slavnosti přednesl nám dobře znárný redaktor francouzskél>.p
Journal des géometres experts prof. Re~é Dan g e r z Paříže slavnostní přednášku o
římském pfivodu povolání zeměmětického.
Zahraniční kongresisté byli oficielně přijati guvernérem města Říma v Museu kapitolském. Jeden večer pak pro ně pOřadatelstvo kongresu uspořádalo slavnostní taneční
soireé. Po dobu sjezdových jednání bylo pečlivě postaráno o dámy účastníkfi sjezdu, pro
něž byly ptipraveny prohlídky Říma antického, papežského i moderního. V rámci kongresu byla též hromadně navštívena mezinárodní výstava fotogrametrická, otevřená
v Římě při příležitosti téměř současně konaného sjezdu fotogrametrického. Poslední
den sjezdu věnován pak byl návštěvě nově založených měst Littoria, Aprilia a Sabaudia
v místech proslulých vysušených bažin pontinských.
Po skončení kongresu rozjeli se pak účastníci několika směry, aby poznali některá
význačná města a kraje Italie.
1\;1ezinárodníkongresy mají vedle svých pracovních výsledkfi značný význam i
v tom, že jsou nejlepší příležitostí k navázání osobních, často velmi srdečných vztahfi
mezi příslušníky stejných zaměstnání nebo zájmfi. Čeští zeměměřiči byli si toho vždy vědomi a proto je nacházíme mezi účastníky všech mezínárodních zeměmětických sjezdfi,
bruselským v r. 1910 počínajíc. Hrozivé mezinárodní napětí na podzím r. 1938 zpfisobilo,
že v Římě zastoupeni nebyli. Tím spíše se budou připravovati na příští kongres v r.1942
ve Varšavě!
Ing. Boh. Pour.
Fotogrametrlcký

kongres od 29. září do 6. řijna 1988.

Mezinárodní fotogrametrický kongres v Římě začínal ve dnech největšího mezinárodně-politického napětí. Trval od 29. září do 6. října 1938 a pokračoval ve dnech 7.
až 8. října ve Florencii. Byl to v pořadí již pátý kongres. První se konal r. 1913 ve Vídni,
druhý r. 1926 v Berlíně a další vždy po čtyřech letech: r. 1930 v Curychu a 1934 v Paříži (viz Zeměměř. Věstník 1935, str. 28, 82 a 99).
Mezinárodní fotogrametrická společnost slučuje dnes 20 jednotlivých společností
národních s více než 2500 členy. 'Největší počet členfi, a to 743, má fotogrametrická společnost americká, pak následuje německá se 600 členy a italská s 220. Naše fotogrametrická společnost byla založena r. 1930 a čítá dnes 45 členů. Nově byly založeny
fotogrametrické společnosti v Jugoslavii a Kanadě. Rakouská fotogrametrická společnost
splynula v r. 1938 se společností německou.
Na kongres bylo řádně přihlášeno celkem 474 osob, z nichž 150 se kongresu neúčastnílo pro mimořádné poměry. Od nás ne byl na. kongresu nikdo, ač dříve se počítalo,
že se ho zúčastní 8 až 10 členů fotogrametrické společnosti. Před kongresem byla zaslána do Říma tištěná zpráva "R a p por t s u r l'a cti v i t é d e 1934 a 1937 etc.",
vydaná nákladem naší fotogrametrické společnosti; zpráva má celkem 24 stran, z čehož
3 strany ptipadají na seznam fotogrametrické bibliografie.
Kongresová jednání byla rozvržena co osmi jednotlivých komisi: 1. komise pro
pozemni fotogrametrii, 2. pro leteckou fotografii, S. komise pro přípravné geodetické
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práce a leteckou triangulaci, 4. pro vyhodnocování leteckých snímk"fiměřických, 5. komise pro rů.zné použití fotogrametrie, 6. pro rontgenovou fotogrametrii a fotogrametrii
blízkých předměti'l, 7. komise pro organisaci fotogrametrických prací a 8. komise pro
technické vyučování a bibliografii.
Na kongrese byla přednes.ena řada odborných přednášek, které proslovili nejpovolanější odborníci z řad vysokoškolských profesorů., inženýrů. i praktiki'l. Ve všech komisích bylo konstatováno, že od posledního kongresu r. 1934 učinila fotogrametrie mnoho
nových pokroki'l a to nejen v teorii, ale i v praksi. Byly zlepšeny a nově konstruovány
fototeodolity pro pozemní fotogrametrii, pro leteckou fotogrametrii vynalezeny nové širokoúhlé měřické objektivy o zorném úhlu až 1050, značné pokroky byly učiněny ve výrobě měřických filmi'l a byly zdokonaleny metody letecké triangulace používáním statoskopi'l a fotografií horizontu. Rovněž v konstrukci nových stroji'l převáděcích a vyhodnocovacích je řada novinek: nový stereotopograf PoiviIliersi'lv, Wildi'lv autograf A 5, nový
malý Zeissi'lv autograf a projekční multiplex pro snímky pořízené měřickÝmi komorami
se širokoúhlými objektivy.
Ve všech kulturních státech se přikládá fotogrametrii zvýšený význam, což se
také projevuje v odborném školství. Nejlepším vyučováním fotogrametrii se mohou dnes
pochlubit Německo, švýcarsko, Francie a Italie, kde na vysokých školách technických
byly zřizeny samostatné ústavy a stolice pro fotogrametrii a k praktickému výcviku
slouží cenné sMrky fotogrametrických stroji'l a pomi'lcek, které na př. v ústavu prof.
L a c m a n n a na vysoké škole technické v Berlíně mají cenu nejméně 6 až 7 mil. K.
Také i jiné vysoké školy v Německu mají bohatě vybavené ústavy fotogrametrie (technika v Drážďanech, Hannoveru, Karlsruhe, Mnichově, Stuttgartě, ve Vídni a štyrském
Hradci).
V Německu fotogrametrické práce patří výslovně do oboru zeměměřického a proto
je také fotogrametrie na zeměměřickém inženýrství předmětem státnicovým. Jak velký
význam se jí přisuzuje, je patrno na př. ze studijního programu vysoké školy technické
v Berlíně: Přednášky z fotogrametrie se konají pro posluchače zeměměřického inženýrstvi v pátém semestru týdně 4 hod. a v šestém semestru 2 hod. týdně, cvičení v pátém a šestém semestru týdně po 2 hod. a v sedmém semestru 4 hod. týdně; kromě toho se
koná v šestém semestru 8denní praktické cvičení v poli. Pro posluchače inženýrského stavitelství se přednáší fotogrametrie toliko encyklopedicky (v pátém semestru 1 hod.
týdně, bez cvičení).
Rovněž velmi dobře je vybaven fotogrametrický ústav prof. Z e II e r a na vysoké
škole technické v Curychu. Také ve Francii se věnuje fotogrametrii zvýšená pozornost
a v posledních letech byly.pro tento obor jmenování tři profesoři (H. R o u s s i I h e, G.
P o i v i II i e r s a R. M a r t i n). - Přehled o vyučování fotogrametrie v ri'lzných zemích jest uveden v generální zprávě 8. komise.
V rozsáhlých místnostech matematického ústavu římské university, kde se konal
kongres, byla současně pořádána Mez i n á rod n í f o t o g r a m e t r i c k á v Ý s t a v a.
Byly tu stroje a ukázky fotogrametrických prací z 18 rfizných státi'l a scházely jen práce
z Anglie a SSSR; tla výstavě mělo exposici i československo. Výstava byla hojně navštěvována nejen účastníky fotogrametrického kongresu, ale také účastníky kongresu
zeměměřického, který v tu dobu v :Římě právě začinal. Fotogrametrické stroje vystavo_
valy firmy O t t i c coM e cca nic a I t a I i a n a z ttíma, G a I i I e o z Florencie, Z e i s sA e rot o p o g r a p h z J eny a firma H. W i I d z Herrbruggu. Kromě stroji'l fotogrametrických byly na výstavě také stroje geodetické, výrobky firem G a I i I e o, S a I m o ir a g h i, W i I d, Ker n a Z e i s s.
Před ukončením kongresu bylo přijato pozvání holandské vlády, aby přiští kongres se konal r. 1942 v Holandsku a bylo zvoleno nové předsednictvo Mezinárodní foto'grametrické společnosti: prof. S c her m e r hor n - předseda, Ing: S c her p b i e r gener. sekretář a v. Frijtag D r a b b e, pokladník. Kongresové jednání v ttímě skončilo
6. října jmenováním majora E. v. O r I a, vynálezce stereoautografu, čestným členem Mezinárodní fotogrametrické společnosti. účastníci kongresu odejeli pOtom do Florencie
k prohlídce Vojenského ital. zeměpisného ústavu, k návštěvě velké fotogrametrické firmy
E n tel t a I i a noR i I e v a m e n t i A e r'o fo t o g r a mm e t r i c i, dílen firmy G a I iI e o a Král. optického ústavu.
Ing. Dr. J. Klobouček.

Zprávy odborné.
Rekognoskace trigonometrických bodu a použití Hansenova problému při jejich vyhledávání. Podle ustanovení § 50 odst. 4. vI. nař. čís. 64/1930 musí každé zaměřování
změn vycházeti od pevných bodi'l, aby zákres změněných předměti'l měření do katastrální
mapy se mohl přesně připojiti na dosavadní správný Zákres nezměněných předměti'l měření. U map vyhotovených podle ustanovení Instrukce A, v kterých je zakreslen dostatečný počet stabilisovaných bodi'l, nebude vyhledávání pevných bodi'l činit žádné potíže.
Jinak to bude u map vyhotovených v starých soustavách zobrazovacích metodou měřického stolu. Zde často jedinýmí pevnými body budou body pi'lvodní triangulace, která
byla podkladem pro vyhotovení katastrální mapy.
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Bude tedy úkolem zeměmětičského inženýra před zaměřovánim zvláště rozsáhlejších změn takové body vyhledávat. Tak na Slovensku koná se rekognoskace trigonometrických bodil před reambulací katastr. mapy. Bylo by výhodné i pro civilniho technika, provádí-li rozsáhlejší měřické práce, takové body vyhledat, aby tak získal správný
podklad pro vyhotovení svých plánil. Uvedu některé své zkušenosti, které jsem získal
při rekognoskaci trigonometrických bodil.
Body starých trigonometrických síti, zvláště body niŽŠíchřádil, stabilisovaly se obyčejně jenom dřevěnými koly, kolem nichž byla nasypána škvára, uhli, střepy a pod. Poněvadž tato stabilisace se prováděla na Slovensku před 70 i více roky, je zřejmé, že se
nezachovala a zilstaly z ní pouze podzemní zbytky, jako ohnilý kill, zbytky shnilého
dřeva, škvára a pod. Musí tedy rekognoskátor určit v přírodě přibližnou polohu trigonometrického bodu kopáním pod zemským povrchem, najít zbytky stabilisace, z nich určit
správnou polohu bodu a bod řádně stabilisovat.
Přibližnou polohu trigonometrického bodu určujeme trojím zpilsobem: 1. Zkusmo
tam, kde poloha bodu je dána tvarem terénu, na př. nejvyšší bod nějakého kopce, 2. měřením od jiných předmětil zakreslených v katastr. mapě, 3. početně.
První dva zpilsoby nevedou obyčejně k cíli, poněvadž se jimi neurčí přibližná p0loha bodu s dostatečnou přesností a potom se musí kopat v širokém okruhu, aby se našly
zbytky stabilisace, což je zvláště v tvrdé zemině velmi zdlouhavé.
Je proto Výhodnější zvolit třetí zpilsob. Předpokládáme, že máme k disposici rovinné souřadnice bodu hledaného i jiných, již nalezených a stabilisovaných. Na místě,
kde se asi hledaný bod nacháZí, zvolíme pomocný bod a určíme jeho polohu zaměřením
na body již nalezené' a vypočteme jeho souřadnice. Z rozdílu souřadnic pomocného bodu
a hledaného určíme směr a vzdálenost na hledaný bod. Vytyčování bodu přímo s jiných
trigonometrických bodil je též nevýhodné pro dorozumívací potíže mezi technikem u měřického stroje a jeho pomocníkem na hledaném bodě.
Je-li s hledaného bodu vidět na jiné trigonometrické body již stabilisované, určíme
pomocný bod protínáním zpět nebo protináním vpřed. Protínání vpřed použijeme jen
tehdy, máme-li k disposici jenom dva východiskové body a jsou-li blizko hledaného bodu.
Obtížněji budeme postupovat v území, kde rekognoskace nebyla ještě prováděna a neni
v dohledu žádný stabilisovaný trigonometrický bod. V tomto případě jsme odkáZání na
věže kostelil, které jsou často body pilvodní triangulace. Musíme ovšem předem zjistit,
nebyl-li od doby pilvodniho měření přestavěny. Případně máme k disposici bod jednotné
trigonometrické sítě katastrálni signalisovaný měřickou věží a jeho souřadnice transformované do zobrazovací soustavy pilvodni triangulace. Je-li s hledaného bodu vidět jenom
na dva takové body (zřidka je vidět více bodil), jsme nuceni použít k určení pomocného
bodu Hansenova problému. Postup je tento:
V blízkosti hledaného trig bodu I zvolíme pomocný bod 1, s kterého je vidět na
dvě věže, označující trig. body A, B. V dostatečné vzdálenosti od bodu 1 zvolíme druhý
pomocný:bod 2, s něhož jsou též vidět body A, B. Bude výhodné zvolit jej v blízkosti jiného trig. bodu (II), který budeme vyhledávat. Na bodech 1 a 2 změříme úhly mezi body 1, 2, A, B. Z těchto úhlil a daných bodil A, B určíme souřadnice bodil 1 a 2 známým
zpilsobem.
Abychom souřadnice pomocných bodil vypočetli s dostatečnou přesností a tím určili dosti přesně přibližnou polohu hledaného bodu, musíme s dostatečnou přesností změřit i úhly. Proto se snažíme, aby vzdálenost mezi body 1 a 2 byla vzhledem k odlehlostem bodil A, B přiměřeně velká. Musíme-li však tuto vzdálenost volit z jakýchkoliv dilvodil malou, postaráme se o ostrou signalisaci bodil 1, 2. Je však třeba se vystřihati nebezpečné polohy bodil, aby totiž body hledané s jedním daným neležely na přimce nebo
blízko přímky.
Hansenova problému použijeme i tam, kde by "bylo možno použít protínáni vpřed,
zvláště jsou-li východiskové body od hledaného přiliš vzdálené.

Literární novosti.
Posudky.

Dr. Ing. G. Nlcolau-Barlad, Die Photogrammetrle lm Forstwesen, Berlin-Grunewald 1938, dargestellt an der Waldwirtschaft der Karpathen- und BalkanlRnder, H.
Wichmann, 118 stran, MR 7,50.
O věd e c k é spisy fotogrametrické neni již dnes nouze. Ale spis, jako je tato
disertace drážďanské techniky, neveliká sice, ale zato plná iniciativních i kritických
myšlenek, se divá na fotogrametrii vesměs jen s hlediska praktické u pot ř e bit e ln o sti. Je to, abych tak řekl, jakýsi druh zdařilé fotogrametrické systematiky. Takový spis dosud scházel ve fotogrametrické literatuře.
Autor stopuje fotogrametrii od počátku jejiho vzniku až po nynější její rozšířeni v zemích evropských i mímoevropských, pátrá po jejich výsledcích, třidi je a
podrobuje kritice co do přesnosti a hospodárnosti, vyzvedává její přednosti oproti metodám geodetickým, které nazývá klasickými a uvádi možnosti jejího rozvoje v bu-
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doucnosti. Pak podává upotřebení fotogrametrie v lesnictví a v hrazení bystřin, všeobecně i V aplikaci na země karpatské a balkánské.
V prvním oddílu podává krátký přehled vzniku fotogrametrie, jejiho vývinu až
po naše časy a podmínky pro jeji budoucí vývoj. Uvádím aspoň názvy projednávaných
úsek"ti: aktuální fotogrametrie, výsledky fotogrametrie, cena výsledktl fotogrametrických
(druh výsle<likti,stupeň přesnosti, přednosti fotogrametrie) a končí úvahami o hospodárnosti zaměřování území (o měření na povrchu zemském a fotogrametrie jako zeměmětická disciplina).
Po všeobecně přehledné přípravě v prvním oddílu ptistupuje autor k vlastní látce,
jíž je jeho spis věnován. Vymezuje, pojem karpatských i balkánských zemí 8J vyjmenovává je; analysuje jejich hospodářské poměry; konstatuje nynější stav měření těchto
zemí a vypočítává podrobně jejich mapovní materiál. Pak naznačuje použití fotogrametrie ve službě mapovací. Tento úsek je skvěl;ýlm pře h 1 e dem technického provádění fotogrametrických měření až po zhotovení map i plántl a jejich tisk. Zvláště zdtlrazňuje, jak a proč je fotogrametrie nejzptlsobilejší metodou pro zhotovení státních
hospodářských plántl jako základních plántl topografických. Za příklad uvádí Německo,
které svěřilo zhotovení onoho plánu (1: 5000) společnosti Han s a - L u f t bil d, G. m.
b. H. v Berlíně. Jmenuje také používané stroje a přístroje společnosti Z e i s s - A e r 0top o g r ap h, G. m. b. H. v Jeně a popisuje v zásadě postup prováděcí, jakož i náklady na jeden sekční list (500 ř. m. s dodáním 20 otisktl ve 2 barvách. Listy fotoplánové, též 1: 5000, stOjí 65 ř. m. na km2). Také uvádí státy ostatní (Lotyšsko, 1 : 10.000,
Finsko, 1: 20.000 a Dánsko, 1: 25.000), které se odhodlaly rovněž k fotogrametrickému
zhotovení oněch plántl, ptip. map. Též připojuje země, které upotřebují fotogrametrii
i pro měření katastrální (Holandsko, Italie, španělsko, Francie).
Také země karpatské a balkánské potřebují takového mapování, které podává
přehledné mapy í pro lesnictví, nehoť lesy těchto zemí zabírají beztoho až 60% i více
plochy, pro něž fotogrametrie je nejhospodárnější metoda, neboť pozemní topografické
metody trvají velmi dlouho, vyžadují rozsáhlý odborný personál a tedy stojí ohromné
náklady. Leteckou fotogrametrií lze však problém zdolati za poloviční dobu, ne-li za %'
Uvádí za příklad zkušenosti z Německa, Rakouska, španělska, švýcarska, Finska a
švédska, podle nichž by bylo možno i v karpatských a balkánských zemích obrovský problém provésti za ptijatelnější ceny nežli pozemními metodami topografickými.
Jako úvod ke speciálnímu upotřebení fotogrametrie v 1 e s nic tví v zemích karpatských a balkánských předesílá autor především obecně, kde lze upotřebiti fotogrametrii v lesnictví s největšímí výhodami a zdtlrazňuje, že i pro lesnictví podává fotogrametrie, zvláště letecká, nejcennější prvek: fotogram, jako prvek základní, který možno buď již sám dobře zužitkovati nebo z něhož možno odvoditi další výhodné pomtlcky: fotogrametrický náčrt, fotopJ.án i plán. Těchto všech pomtlcek lze používati: v lesním inženýrství (pro měření lesfi, projektování lesních komunikací a v lesním prfimyslu) , v provozu lesního hospodářství (pro taxaci, zařizování a obhospodařování le8tl
a lesní školkařství), v lesní správě a vědě. Autor vyzvedá prfikopnické zásluhy prof.
Dr. Ing. Hugershoffa v Tharandtu, který první vypracoval upotřebitelné metody fotogrametrické pro lesní taxaci.
Po všeobecné stati přechází autor na speciální pojednání o upotřebení fotogrametrie v lesnictví zemí karpatských a balkánských a ujasniv nynější stav v lesnictví
v těchto zemích, zjišťuje nynější stav lesního hospodářského zřízení a lesního dopravnictví a zkoumá, jak dalece by se mohla v těchto odborných úsecích fotogrametrie
uplatniti; ale nejenom tam, nýbrž i v pracích zalesňovacích, v lesní správě a v jiných
možných oborech lesnické praxe.
Poslední oddíl je věnován upotřebení fotogrametrie v hrazení bystřin. I zde autor
upotřebuje své osvědčené analyse. Započav všeobecným přehledem' (proníkání polního
hospodářství do lestl, jako rentabílnějšíJ:io zpfisobu zužitkováni ptldy a jako následky
toho: vodní záplavy, které "degradují" úrodnou ptldu téměř na neplodnou), přechází na
všeobecné možnosti upotřebení fotogrametrie v hrazení bystřín. Zkoumá zase nynější
stav hrazení bystřin v zemích karpatských a balkánských a končí výpočtem opatření,
jímiž karpatské a balkánské země bojují proti ohrožování svých území horskými bystřinami (zákonodárstvím a státní organisací zahrazovacích prací). Také uvádí, jak se
provádějí zahrazovací práce, když se upotřebuje fotogrametrie.
Dílko obsahuje 30 obrazť1,ponejvíce fotogrametrických strojtl, jež jsou zmiňovány
v textu o provádění fotogrametrických prací.
V celku nutno uznati, že autor snesl obrovský a všestranný materiál o upotřebitelnosti fotogrametrie v topografii a technice; zvláště také v lesnictvi, neboť všude tam
se fotogrametrie skvěle uplatňuje, a ptispěl také dokonale k jejímu poznáni po všech
praktických stránkách. Jeho dílo má ohromný význam pro správné chápání této dtlležité metody mětické a pro rozšíření názoru o ní, neboť je také snesena spousta prfikazného materiálu o její upotřebitelnosti a výhodnosti. Doporučuji proto tento spis všem,
kdož se zabývají studíem fotogrametrie a chtějí poznati její význam i její dť1ležitost
pro praxi mětickou i technickou, neboť tím naleznou zároveň i odtlvodnění, proč je záhodno pěstovati fotogrametrii jako samostatnou vědu.
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Kniha tato je zároveň i skvělým doporučením fotogrametrie
pliny.

jako

měřické

disci-

Prof. Tichý.

Ing. Dr. Jos. Klobouček, V. mezinárodni fotogrametrlcký kongres v Římě 1988,
zvl. otisk z časop. "Technický obzor" roč. XLVII, č. 7-8, nákladem české fotogram.
společnosti. Referát
Dr. Kloboučka obsahuje zprávu o poslednim fotogrametrickém
sjezdu a krátkou zmínku o kongresu Mezinár. federace zeměměřičti. Zpráva je zároveň
obrazem pokroku, který byl v poslednich letech učiněn na poli fotogrametrie. Pro čtenáře, který bude hledat detaily o vývoji fotogrametrie,
je připojen seznam literatury.
Publikaci doporučujeme pozornosti našich čtenátfi..
F.
Osmimistné tabulky hodnot goniometrických funkci, jež sestavil Ing. Dr. Václav
E I z nic a doplnil tabulkami geodetickými a kartografickými, vyjdou v záři t. r. nákladem Jednoty čes. matematikti a fysikti v Praze. Ježto čislice 5 na poslednim mistě je
označena čárkou, vznikla-li při zaokrouhlováni zvýšenim čislice 4 o jednotky, lze hodnoty
tabulkové bezpečně zaokrouhlovati na menši počet mist. Proto lze těchto tabulek užiti
spolehlivě ve všech výpočtech, ať je při nich třeba 5 či 6 nebo 7 či 8 deset. mist.
Odborná

pojednání

v časopisech.

Zeitschrift fiir Vennessungswesen. 1939. č. 1: Dr. Do h r m a n n: Die Internationale Vereini.gung der Vermessungsingenieure. U n g e r: Der VI. Ihternationale KongreB
der Vermessungsingenieure. W. Ob erb a u e r: Das Verha1ten der Zeitsignalkorrektionen Bordeaux 9 h, Rugby 11 h und Nauen 13 h auf Grund der Korrektionen des Geodli.t.
Instituts Potsdam und de,r Seewarte Hamburg in den Jahren 1931-1936.
č. 2/1939:
K i e n dl: Die Flurbereinigung, ein hervorragendes MIttel usw.; K a s per:
Die Ausgleichung voller Richtungssli.tze; E g g e r t: Die 10. Tagung der Balt. Geod. Kommission
in Kaunas; K u hne r t: 3 Jahre Reichsstelle flir Raumordnung. č. 3/1939: Se hro der:
Die GrundstUcksumle,gung ím Dienste des Verkehrs; K li.t z e I : Gemeinsame Bestimmung
zweier Punkte durch RUckwli.rtseinschneiden. č. 4/1939: G e 'O r g i: Zur Grundbuchumschreibung ím Lande Sachsen; E s z t ó - Hor noc h: 'Ober die Paramete,rverli.nderung
bei den Jli.derin-Drli.hten; K u hne r t: Bodenpolitik und! Bodenvermessung der Gemeinden. č. 5/1939: Wan d e I t : Zur Einrechnung geographischer Netzlinien in das Meridianstreifensystem; W i e d o w: Die 'Obertragung U. Zentrierung gemli.BZiffer 15,2 des T. P.A. P.-Bderl; G e o r g i: Nimmt de,r Nachweis der Bebauung am offentlichen Glauben
des Grundbuchs teil? K o st: Die 2. Tagung der Deutschen Kartographischen Gesellschaft
e. V. vom 1938 in Bedin. Č. 6/1939: Do h r m a n n: Zur Ausbildung der Vermessungsinspektoren; M i II e r: Die Ausgleichung des ebenen und rli.umlichen Vorwli.rtsschnittes
unter Anwendung der Hesseschen Normalform;
G r e u I: Umwandlung alter in neue
Teilung und neuer in alte TeHung; E s z t ó • Hor noc h: 'Ober die Dehnungskorrektion
der Jli.derin-Drli.hte; R o s c h: Die Bewertung von GrundstUcken als Bauland und die
katastermli.Bige Bezeichnung solcher GrundstUcke. č. 7/1939: H UI sem a n n: Die Einrichtung zur Beobachtung des elastischen Verha1tens der Gothaer Talsperre; R o s c h :
Kataster und Bodenschli.tzung in PoJen; Ha r m s : Die Hohenbestimmung von Aufnahmepunkten; Ba c her:
Gefahren der Hochschulreform. č. 8/1939: Hub e r - R i n ne r: Einscha1tung von Aufnahmepunkten in ein Dreiecksnetz durch StreckenzUge mit optischer
Lli.ngenmessung; H op f n e r: Die beiden Hauptaufgaben der geodli.tischen 'Obertragung;
S o y k a: Der Ve,rmessungsingenieur und die Wirtschaft. č. 9/1939: G r o s s m a n n: Tagung der Hauptvermessungsabteilungen in Berlin vom 6.-12. Dezember 1938; S e i d e I :
Der Stand der Trlangulati'OO.Sarbeitenim Reich; K li.st n e r: Betrachtungen Uber die
Kartel:
5000; G r o n w a Id: Die topographische Karte 1 :25.000 und ihre Laufendha1tung; B Un n e c ke:
Der EinfluB der Entfernungen der GrundstUcke vom Wirtschaftshof auf die Wirtschaftsunkosten. č. 110/1939: G o t t ha r d t: Der gefli.hrliche Ort
bei der photogrammetrischen Hauptaufgabe; H r i s t o v: Zusammenhang zwischen den
Potenzreihen fUr Gauss-KrUgerische und geographische Koordinaten u. den Transformationsformeln nach Schreibers Art; W i e d o w: Punktverzerrungen bei der Verwandlung
von Koordinaten des mecklenburgischen Landessystemes in Gauss-KrUgerische Koordinaten; P i n k w a r t: Die Aufgaben der Hauptvermessungsabteilung
in' Pommern.

Zprávy spolkové.
Zpráva o hospodářské poradě Spolku čes. zeměměřičÍl v záležitosti vydáváni Zeměměrického věstniku, konané dne 6. června 1989. Redaktor věstniku Ing. B. Pour oznamuje, že k 17. květnu t. r. - jak bylo usneseno na posledni výborové schťlzi vydal
dvojčislo 4-5 a podal přehled o tom, komu za jakých podminek je časopis dodáván.
V dtisledku politických změn ztratil Zeměmětičský věstnik ca. 440 odběratelfi. a tato ztráta
je přirozeně patrna ve vydavatelském programu časopisu, třebaže ji nutno považovati
jen za ztrátu dočasnou.
Dále kol. redaktor sděluje, že byl policejnim ředitelstvim upozorněn na to, aby odpovědný redaktor sidlil v místě expedice časopisu. Věc možno řešiti dvěma zpfi.soby:
1. časopis expedovat z Prahy a odpovědný redaktor by zfi.stal nezměněn, 2. časopis ex-
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pedovati jako dosud z Brna a odpovědného redaktora jmenovati v Brně. Po debatě
usneseno Dra Rů.žičku požádati, zda by opět přijal odpovědné redaktorství.
Projednávána pak obtížná finanční situace zaviněná zmenšeným počtem odběratelů.
a likvídací Spolku inženýrů. stát. měř. služby. Provedena pak finanční rozvaha do konce
roku 1939 a usneseno vzhledem k velice nepříznivé finanční situaci vydati k 1. červenci
číslo 6, počátkem října dvojčíslo 7-8 a počátkem prosince Č. 9-10. Všechna čísla i dvojčísla vytištěna budou v 1000 exemplářích, aby nově přistouplí odběratelé mohli dostati
úplný ročník.
Usneseno dále vyzvati Zájmovou skupinu státních zeměměř. inženýrů. při S. I. A.,
aby poukázala za své členy finanční úhradu. Dopis odešle předseda.
Prof. Dr. Fiala navrhuje otázku vydá vání časopisu v příštím roce projednati až
koncem září, do kteréžto doby snad bude již znám skutečný stav odběratelů.. Návrh byl
příjat.
.
Usneseno zasílati zdarma výtisk Zeměměříckého věstníku Studijní knihovně v Olo~
mouci.
Po projednání tohoto pořadu byla hospodářská porada skončena.
Zapsal Mikulejský.

Z Jednoty úředně autorisovaných civilních geometrii.: Schtlzi hospodářské komise,
konanou dne 3. t. m.. v Obecním domě v Praze, zahájil za přítomnosti 15 členů. kolega
předseda Ing. FUrst. Věnoval posmrtnou vzpomínku náhle zesnulému našemu I. jednateli kol. Vlkovi. Vyzvedl jeho velkou píli a svědomitou obětavost, kterou věnoval ve
prospěch našeho stavu. Všichni přítomní povstáním vzdJaličest jeho světlé památce.
Za likvidátora kanceláře po kol. Vlkovi byl navržen kol. Schwarz a kol. Baběrad.
Pak bylo příkročeno k volbě I. jednatele, II. jednatele a revisora Účtů.. I. jednatelem byl zvolen kol. J. Dítě, II. jednatelem kol. M. Schwarz a revísorem účtů. kol. M.
Lukeš.
Ve schtlzi bylo usneseno požádati Inženýrskou komoru, aby byla zřízena komise,
která by vypracovala návrh pensijního pojištění 'všech členů. Inženýrské komory v dohodě s některým pojišťovacím ústavem.
Za Moravu podal obšírný referát kol. Faltus. Nato byli kolegové pražští vyzváni,
aby po vzoru kolegů. brněnských zřídili řádně zorganisované "sdružení", které by hájilo
jejich místní zájmy a honorářovou úroveň prací.
Po zprávě pokladníka kol. Kurala a po vyřízení běžných záležitostí byla schů.ze
skončena.
Ret. Ing. Dítě, jednatel.

Třicet let vzájemných přátelských vztahi'J. česko-francouzských v zeměměřičstvi
vzpomněla redakce francouzského zeměměřického časopisu Journal de,s Géometre,s-Ex.
perts et Topographes Fran!;ais ve svém č. 4 z dubna t. r. Stalo se tak způ.sobem Význačným; úvodním samostatným článkem s velkou reprodukcí fotografie p. prof. Petřika
v taláru rektora Čes. vysokého učení techníckéhov Praze. Autor článku, za nějž právem
mů.žeme považovati redaktora Journalu a upřímného přítele českých zeměměříčů. a celého
českého národa, p. René Dangera, vzpomíná, jak v r. 1908 obrátil se na něj prof. Petřik
s žádostí, zda by nebylo možno, aby mladí čeští zeměměřiči mohli doplniti svá studia ve
Francii. Tím byly navázány první styky mezi zeměměříckými kruhy francouzskýIlli a
če~imi, jejichž prvním Výsledkem byl jednoroční studijní pobyt tehdejšího asistenta
prof. Petřika, Dr. Ing. Ryšavého v Paříži. Po Dr. Ryšavém přišli další: Dr. Fiala, Dr .
.Barger, Dr. Potužák a j. Srdečné styky, navázané těmito představíteli českého zeměměřičství, pokračovaly pak u přiležitosti mezinárodních zeměměřických' sjezdů., jichž se
vž~ čeští zeměměřiči zúčastnili. Na. sjezdu IT r. 1910 v Bruselu byl to zemřelý Ing.
Zuklin, jehož v článku je rovněž vzpomenuto; na sjezdech poválečných pak mnozí kolegové jiní. - Kvitujeme s upřimným povděkem tuto milou vzpomínku francouzských
kolegů. na 30 let společných styků. a vyslovujeme společně s nimi přesvědče,ní, že v budoucnu budou vzájemné vztahy ještě prohloubeny.
Ochrana měřičských značek. Ministers tvo financí rozhodnutím ze dne 5. června
1939, č. j. 63.230{39-III{6b,připomíná, že jakékoliv poškozování měřičských signálů. a
značek je trestné podle ustanovení § § 5 a 6 Zákona č. 254{1921Sb. z. a n. a § 96, odst. 2.
Zákona č. 177{1927Sb. Z. a n. Bezpečnostní orgány a obecní úřady se upozorňují na
ustanovení § 39, odst. 2. vládniho nařízení ze dne 23. května 1930, č. 64 Sb. z. a n., podle
něhož jsou povinny místně přislušnému katastrálnímu měřickému úřadu ohlásití každé
shledané poškození značek trigonometrických bodů., zejména signálů. (měřičských pyramid, rozhleden, věží a pod.), nebo chatrný a zřícením hrozící stav takoVých staveb.
Uplatněni Jazykového práva v pozemkoVých knihách. Zřízením Protektorátu čech
a Moravy vzešly někde pochybnosti, jak uplatňovati jazykové právo v úpravě Zápisů. do
pozemkoVých knih. Ministerstvo spravedlnosti upozornilo, že v tom. směru nenastaly
žádné změny a platí proto stále dosavadní předpisy o úpravě těchto zápisů. knihovních.
Byl-li podán návrh na Zápis knihovní v jazyce státním, vykoná se v tomto jazyce, byť
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by bylo nutno vyrozuměti o něm i jinojazyčné účastniky. Návrh, podaný v jazyce německém příslušníkem tohoto jazyka, bude proveden zapsáním v jazyce státním a v jazyce německém. Je-li soudu známo, že účastníci, pro které je nařizován zápis z moci
úřední, jsou příslušníky jazyka německého, stane se zápis v jazyku státním i v jazyku
německém. Nařízení poslední doby, že jsou soudy povinny přijímati POdání v řeči německé a v této je také vyřízovati, je ve shodě s touto praxí, která je stanovena vlád.
nař. z r. 1926.
Sociální vyhlídky mladých zeměměřičských inženýru. Akademická poradna při
Ústředním psychotechnickém ústavu v Praze uspořádala v posledním květnovém týdnu
řadu rozhlasových přednášek pro abiturienty středních
škol. aby jim podala přehled
o studíjních možnostech na vysokých školách a o vyhlídkách jednotlivých akademických
povolání. Dvě z těchto přednášek, proslovené Ing. Dr. Ant. V I č ke m, předsedou sociální komise Spolku inženýrí'l v Praze, byly věnovány vyhlídkám vysokoškolského technického studia. čtenáře našeho věstníku bude zajímati to, co Dr. Vlček řekl o studiu
a vyhlídkách zeměměřičského inženýrství. V podstatě asi toto: "Toto studium je dnes
v krisi nejhlubší. Po návratu všech inženýru z bývalého územi a ze služby vojenské je
dnes velký nadbytek inženýrů. toho druhu, státni úřady jsou přeplněny a ještě je nebývalý počet nezaměstnaných, jejichž zařazení se mMe podařiti teprve po několika letech.
Výchova zeměměřičských inženýrfi byla již v letech posledních i se zřetelem k tehdejšímu velkému územi nadbytečná, tim spíše je tomu tak dnes. Poměry si jistě vynutí podstatnou redukci v zájmu o tento obor pro léta nejbližší, nežli se poměry urovnají. Pokusy o zařazení zeměměřičských inženýrí'l do oborů. stavebních ztroskotávají pro odpor
nadbytku sil v těchto oborech. Počet všech českých zeměměřičfi je asi 1450, nezaměstpaných se hlásí 107, nehledě k p'řebytku ve státních úřadech." - Tolik asi přednášející
a nám nezbývá, než abychom jeho názory potvrdili. V řadách mladších ~olegfi je dnes
skutečně značná nezaměstnanost. Pravda, je tomu i v jiných oborech technických proto,
že stát nepřijímá do svých služeb mladé uchazeče a pro příští dva roky ani přijímat
nebude a dále proto, že soukromé podnikání technické, ostatně omezené současnými poměry, je dostatečně zaplněno těmi, kdož se mu věnovali dříve, dále navrátil ci ze Slovenska a Podk. Rusi a konečně demobilisovanými dfistojniky-techniky. Přes to však zdá
se, že v zeměměřičském inženýrství bude krise delší dobu trvat proto, že v posledních
letech vyšlo z oddělení zeměměř. inženýrství v Praze i v Brně příliš mnoho absolventfi,
kteří obsadili volná mista ve státní službě·i v soukromi a kde tedy bude po dielšídobu dopředu přirozený odchod (pensí, úmrtím a pod.) jen velmi pomalý, aby mohl býti nahrazen
těmi, kdož již dnes na místo čekají. Očekávané velké technické práce, v nichž by se
mohli zeměměřičští inženýři uplatniti a o nichž jsme psali v č. 1/39 l18Šeho časopisu,
nepřicházejí tak rychle, jak bylo pfivodně předpokládáno, pro obecnou nejistotu. Za toho
stavu mMe býti tedy na prospěch, jestliže abiturienti v příštích několika letech nechají se zapsati na zeměměřičské inženýrství v menším počtu než léta jiná. Přes to nemfižeme doporučovati úplný nezájem o toto studium, neboť jde o studium, jež, podle počtu
absolventfi v praktickém životě činných, zaujímá významné misto mezi ostatnimi studijními obory a má nepochybně vyhlídky pro pozdější budoucnost.. V této souVÍSlosti upozorňuje nezaměstnané kolegy, aby se hlásili v Sociálním odboru Spolku inženýrí'l, aby evidence, kterou tento spolek vede, byla pokud jde o náš stav úplnou. žádáme
i kolegy čtenáře věstniku, aby na tuto věc upozornili ty příslušníky našich řad, jichž se
věc týká a kteří z nějakých přičin tak dosud neučinili. :Řádnéstatistiky nezaměstnaných
zeměměřičských inženýrí'l budou moci zájmové složky zeměměřičské použíti jako podkladu
pro rů.zné stavovské zákroky, nehledě přirozeně k té okolnosti, že každý nezaměstnaný
kolega najde nejspíše odpovídající místo právě prostřednictvím této inženýrské zprostředkovatelny míst.
Slovenská vysoká škola technická. Slovensko chée reorganisovati svou vysokou
školu technickou, ztízenou čs. zákonem ze 25.června 1937, již od počátku její existence
stíhal nemilostivý osud. Jejím sídlem byly určeny Košice, po jejich odstoupení Maďarsku
přestěhovala se škola do Prešova a odtud do Turč. Sv. Martina; její umístěni zde je
jen zatímní, politické události měly vliv na profesorský sbor, na počet posluchačfi atd.
Pro počátek potíŽí více než dost! Základ ke klidnému vývoji školy a k jejímu úplnému
vybudování má dáti nový zákon, jehož osnovu přijala slovenská vláda ve svém zasedání dne 26. června 1939. Podle této osnovy určuje se za sídlo slovenské vysoké školy
technické Bratislava. Slovenská technika bude kompletnl a bude mít odbory: 1. inženýrské stavitelství, odděleni konstruktivní, dopravní a vodohospodářské, odděleni architektury a pozemního stavitelství a oddělení kreslení pro kandidáty učitelství ha střednich školách. 2. O d b o rs pec i á I n í c h n a u k, Q- d d ě, len í zem ě IIIl ě ř i č s k é h o
in žen Ý r s tví, přírodních věd pro kandidáty učitelství, oddělení pojistné matematiky
a odděleni báňského a hutního inženýrství. 3. Odbor lesnického a zemědělského inženýrství, oddělení lesnického inženýrství a oddělení zemědělského inženýrství. 4. Odbor
chemicko-technologického inženýrství. 5. Odbor strojniho a elektrotechnického inženýrství, oddělení strojního inženýrství, odděleni elektrotechnického a leteckého inženýrství.
6. Odbor obchodního inženýrství. Jednotlivé studijní odbory a odděleni. slovenské techniky se uskutečni vládním nařízením.

1939/63

Za Ing. Jaroslavem Zvěřinou. Dne 18. května t. r. byl rodině vyrván v 74. roce
~vého věku vrchnIměi'ičský rada v. v. Ing. Jaroslav Z věř i n a a dne 21. května t. r.
byly těle'sné poiftstatky zesnUIeno odevzdány zemi za četné účasti na hřbitově v BrněŽidenicích. - Ing. Jaroslav Zvěřina narodil se dne 6. května 1865 v Kutné Hoře jakožto
syn našeho slavného malířeEr!lJ1tiška:?;y~řinY, který tam pfisobil jako profesor kreslení. Po vysokoškolských studiích kulturně-techníckého směru vstoupil dne 26. ledna
1891 k tehdejší evidenci katastru pozemkové daně ve Cvetlu v H. Rakousích, později
ve Vídní, načež byl r. 1900 povolán do ministerstva financí, od r. 1910 ke generálnímu
ředitelství pozemkového katastru ministerstva financí ve Vídni. Zde pflsobil zesnulý
organisačně na budováni pozemkového katastru; stál u kolébky četných techníckých a
správních instFUkcí a návodfi rakouských. PattíI k nejpilnějším a na sl'OVovzatým úředníkfim býv. ministerstva financí za technického referenta dvorního rady Julia Jusy, po
jehož odchodu stává se r. 1912 jeho nástupcem v úřadě. Dosáhnuv hodnosti evidenčního
ředitele s titulem vládního rady (VI. tř. hodn.) , setrvává v rakouském ministerstvu
financí až do r. 1919. Jelikož Ing. Jaroslav Zvěřina hlásil se vždy k české národnosti,
nezapomněvsvětlé
památky svého otce, odcházi po zproštění videňskóU v1ádou do čs.
ministerstva financí. Po krátkém pfisobení v Praze zatoužil po klidnějším přidělení. Byl
přídělen na Moravu, kde poutaly jej zkazky a vzpomínky na prožité mládí. Ve funkci
dohlédacllio úředníka pozemkového katastru pří zemském finančním ředitelství v Brně
budoval zesnulý na tradici poznatkfi, čerpal z bohaté studnice zkušeností a v nesnadném
svém postavení nespatřoval své poslání v dekretováni a káráni svých podřízených, nýbrž
s vychovatelským taktem a psychologickou znalostí poučoval a radil; arcí pří tom netrpěl, aby ve služebním poměru byla pěstována ledabylost nebo povrchnost. Roku 1925
~cházi na vlastní žádost na trvalý odpočinek, pří které příležitostí bylo Ing: Zvěřínovi
vysloveno uznáni za záslužnou úřední činnost a díky čs. minísterstva financí. K doplnění
životní dráhy zesnulého sluší poznamenati, že získal autorisací civ. geometra se sídlem
v Mor. Krumlově, avšak jíž r. 1930 resignuje a odchází k trvalému pobytu v Brně.
Jako člově:\.tupřímné povahy a dobrého srdce. zanechává zvěčnělý, jmenovitě u
starší -generace, velkou řadu přátel a známých, kteří uchovají Ing. Zvěřinovi vždy světlou památku.
Ing, A. KrejcOlr.
Ing. Gustav Vlk zemřel. Krutě a nelítostně zasáhla smrt do řadl úředně aut. civ.
geometrfi. V ponděli dne 22. května k večeru zemřel úř. aut. civ. geometr v Praze VIL
Ing. Gustav V I k. Jeho náhlý odchod překvapil všechny jeho přátele a známé svou náhlostí: vždyť inženýr Vlk v den své smrtí dopoledne byl ještě v Praze na úředním jednání. Zesnulý narodíl se 3. dubna 1885 ve Veselé u Mnichova Hradiště. Po středoškolských
studiích, které konal v Praze, vystudoval zeměměřičství na čes. vysokém učení v Praze.
Zdržen válkou, vykonal odbornou státní zkoušku zeměměříčskou teprve 31. října 1919,
již jako asistent v technické kanceláři rovněž již zemřelého úř. aut. civ. geometra Ing.
Františka Zuklina v Pra:ze-žižkově. Autorisaění zkoušku složil dne 6. února 1924 a ihned
si otevřel vlastní technickou kancelář v Praze VII. Již od počátku své činnosti byl Ing.
Vlk stavovsky činným. Pracoval v Jednotě autorisovan;ýichcivilních geometro, v níž vykonával delší dobu funkci prvního jednatele. Byl činný též v Inženýrské komoře. V roce
1936 byl zvolen revisorem účtfi Inženýrské komory a na letošní valné hromadě komory
dne 25. února byl zvolen členem komorního představenstva za kategorii cívilních geometro. - Pohřbu Ing. Vlka z Ústřední kaple Olšanských hřbitovtl ve čtvrtek dne 25.
května t. r. zúčastnil se předseda Inženýrské komory Ing. S t i e ber a početná delegace
z řad civílnich geometro. Nad rakví, k níž byla položena velká kytice Inženýrské komory, rozloučil se se zesnulým I. místopředseda Jednoty civílních ogeometro a člen komorního představenstva Ing. Franto P I' o k Ope k, který dojemnými slovy vzpomněl životní práce zemřelého pro stav civílnich geometrfi a pro stav technický vtlbec .V osobě
inženýra Vlka odešel z našich řad milý kolega a laskavý člověk. Jeho památka zfistane
nesmazatelně vepsána v srdcích všech, kdož ho znali!
Druhou státní zkoušku ze zeměměřického inženýrství složili: Nač e s k é v Y s o k é
š k o let ech nic k é v Brn ě dne 1 O. k vět n a 1 9 3 9 pp. otakar H o I o u š z Olomouce, Frant. S t I' e m pel z :MOr. Ostravy, Oldřich 'S Ý k o I' a z Bma, Vlastimil K I' amf.ř z Nižkovic, Miroslav S ch on z Jindř. Hradce, Frant. Hrom ádka z Brna (s vyznamenánim), Richard H I' u š á k z Brna, a dne 2. čel' v n a t. r. pp.: Antonín K i t tI' i c h z Moravské Ostravy (z vyznamenáním), Bonju D ž a m b a z o v z KreŠDa v Bulharsku, Mirčo Di m i t I' o V·Z Poletince v Bulharsku. 300 června 1939 pp.: Frant. Ž u pk a z Tvarovic, Miloslav L o s i k z Topolan, Karel ě t I' o S z Horních Heršpic, Břetíslav
G..l1.
o děr a z Liptálu, A.rnošt K o š n o v s k Ý z Kunčiček" Ivan K u j u m d ž i e v
z Bístra v Bulh., Dimitr St e f a n o v z Madary v Bulh. (s vyznamenáním).
Z redakce. Podle usneseni výboru vydavatele časopisu Spolku zeměměřičfi v Praze vyjde příští čislo věstníku poč á t k e m ř í j n a t. r. Prosíme pp. odběratele, aby
do té doby nové čislo neurgovali.
Za redakci odpovídá Ing. Dr. Josef
Růžička.
- Tiskem Akciové moravlké knlhtlskárny
Nakladatel: Spolek Či. zeměměřičů v Praze.
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