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Zjednodušený vjpočet souřadnic bodů, zaměřených kolmicí
na zvolen)' směr-při polál"ním měření"

Autor navrhuje v předloženém č14nku zjednodušení výpočtu souřadnic bodů, -určovawÍch metodou polár-
nou v torn případě, že nelze je zaměřiti úhlem a průvodičem přímo pro překážku, nýbrž kolmicí na pomocný
směr. Pro tento případ navrhuje autor počítati souřadnice zamčřova-ného bodu pouze v jediném vzorníku
»Výpočet souřadnic bodů polygonových pořadů«, COž nen~jenom přehledné, nýbrž také úsporné.

Při měření de~ailu polární metodou se stává, že
body podrobného měření (meznilry, kultury atd.) leží
často za překážkou. Nejvíce takových případú se vy-
skytuje u zarostlých katastrálních hranic a v lesích.
Není-li bod viditelný z dalšího stanoviska, musíme jej
zaměřit na kolmici. Prakticky se to provádí tím zpú-
sobem, že úhloměrným hranolkem vytýčíme pravý
úhel: měř. stroj - pata kolmice -- detailní bod.

Pak zaměříme směr na patu kolmice a opticky
vzdálenost k patě kolmice. V polním náčrtě pozname-
náme tečkovaně polohu kolmice a připíšeme její délku
(1,86) odměřenou pásmem.
Při zobrazování vyhodnotíme v ImL mapě polárním

koordinátografem patu kolmice p (261). Nanášecími
trojúhelníky, pak na kolmici vztyčenou v bodě paty
naneseme hodnotu (1,86) z polního náčrtu. Tímto
způsobem zobrazujeme body zaměřené při polárním
měření na kolmici.
Při výpočtu analytických skupin potřebujeme často

souřadnice těchto ibodů. Podle dosavadního způsobu
se nejprve vypočetly souřadnice paty kolmice zná-
mým způsobem výpočtu rayonu v tiskopise »Výpočet
souřadnic bodů polygonových pořadů«. Načež v tis-
kopise pro »Výpočet souřadnic bodů měřických pří-
mek« se vypočetly souřadnice bodu na kolmici.
Podle zjednodušeného způsobu počítáme souřadnice

bodů zaměřených na kolmici jen v tiskopise »Výpo-
čet souřadnic bodů polygonových pořadů« (viz pří-
klad níže). Předepíšeme orientační jižník ve sl. 3, úhel
z rozdílu směrů pata kolmice - orientační bod do
sl. 3. Vzdálenost stanoviště -.pata kolmice (úsečka
s) do sl. 5. Ve sl. 4 vypočteme jižník (stanoviště-
pata) a další sloupce vypočteme známým způsobem.
Pod tento předpis zapíšeme do orámovaného řádku

(jako při výpočtu kolmic v tiskopise »Výpočet sou-
f2dn:c bodů měřických přímek«) délku kolmice do
sl. 5. Jižník kolmice ve sl. 4 se liší od jižníku: stano-
visko - pata kolmice °+ 100g neb --100g. Abychom
v budoucnu nezaměňovali znaménka, zavedeme + 100g

a + 300g. Tím se hodnota jižníku li3změní. Přičítáme
WOg neb 300g podle toho, je-li kolmice vpravo neb
vlevo. Určíme to tímto způsobem: Díváme-li se smě-
rem polygon (stanoviště) _. pata kolmice, a je-li kol-

mice vpravo, přičítáme + 100g, je-li vlevo, přičítáme
+ 300g k jižniku polygon (stanoviště) pata kol-
mice.
Výhoda tohoto výpočtu jest:
1. Kvadrant, v kterém leží jižník kolmice (pata

kolmice - detailní bod), určí znaménka dy a dx v orá-
movaném řádku ve sl. 8, 9, 10, 11.
2. Nevyhledáváme z TI o V u funkce jižníku pata

kolmice - detailní bod v tabulkách, ný!brž hodnoty
s i n a c o s jižnílm paty se mění v kofunkci.
Mechanicky goniometrické funkce jižníku paty kol-

mice opíšeme »obráceně« pro kolmici v orámovaném
řádku. Hodnoty dy a dx algebraicky při.čítáme k sou-
řadnicím paty Y a X.
Příkl~d:

°1123--112<2 = 31-1)(,3869.
Úhel: 5977 p - 1123 - 1122 = 1909,9737, s = 46,52 m,
kolmice = 9,88 m (vlevo).

Úhel: 5978 p - 1123 -1122 = 183g,6387, 8 = 59,60 m,
kolmice = 8,64 m (vpravo).
Tabulku viz na str. 130 a 131.
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V době od 27. X.-13. XI. 1947 jsem se zúčastnil geodetického kongresu a výstavy ve Florenciia navštivil i ředi-
telstv'i katastru v Římě. Našel jsem italské zeměměřictví velmi pokročilé a krátce uvedu své poznatky. Kolegťtm,
zajímajíe'im se o podrobnější informace, rád zapiijčím dovezené prospekty, ínstrukce a publikace.

Na oslavu 751etého založení vojenského zeměpisného
ústavu ve Florencii (Instituto geografico militare) byla
uspořádána po dobu 14 dní rozsáhlá výstava kartografie
a optiky "Mostra Nazionale di Cartografia e di Ottica«,
jež až na filmové kamery obsahovala vesměs exponáty
týkající se geodesie: mapy všech měřítek i dob, jednotlivé
i atlasy, mapy plastické, geodetické přístroje zejména foto-
g'l'llmetrické, publikace a snímky o geodetických pracich,
diagramy o jejich postupu, optickou výrobu a pod. Sou-
,'asně byl pořádán geodetický kongres (Convegno Scien-
tifico) k oslavě jubilea ve dnech 27.X.-l. XI., na který
byli pozváni i zahranični geodeti. Ze známých geodetů
se jí zúčastnili Rune (!::';védsko),Christov (Bulharsko),
početná delegace francouzská (Tardi, Hurault, Jacqui-
net, Janícot atd), Hough (USA); byli zde Poláci (Nau-
mienko, Piatkowski), Švýcaři (ZeIler a j.) atd. Českou
skupinu tvořili sl. Kudrnocvská, asitentka kartografic-
kého ústacvu Karlovy unicversity, úředník fy Neubert
p. Slavík a autor. Dále byl přítomen velký počet geo-
detú, universitních profesorů a jiných vědců italských.
Po velmi slavnostním zahájení výstavy, kongresu a

,oslavě jubilea byly pro zahraniční i domácí účastníky
uspořádány kromě kulturních podniků zejména podrob-

ná prohlidka vojenského zeměpisného ústacvu, veliké
optické a geodetické továrny Officine Galileo a celá
serie přednášek s diskusemi o aerofotogrametrické trian-
gulaci, o pokrocich v konstrukci fotografických objek-
tivů, o italských studiich isostasie a zpracování gracvi-
metrickýoh měření a o problému cvyrocvnáníceloevropské
gwdetické sítě. Lze říci, že Italové věc dokonale zcvládli
po stránce organisační a ukázali se jako vzorní hostitelé.
Z přednášek, diskusí, cvěnovaných publikací a nejno-

vějších ročníků geodetických časopisů Rivista dei Ca-
tasto (který vydává katastrální ředitelství v Řimě) a
Bolletino geodetico (přiloha zpráv voj. zeměpis. ústavu
ve Florencii) je patrno, že mezi italskými geodety je
f'ada znamenitých theoretiků i konstruktérú. Z oboru
gl'avimetrie je znám milánský profesor G. Ca s s i n i s,
autor mezinárodně užívaných tabulek pro topografické
redukce a jiných prací; terstský profesor Carlo M 0-

I' e 11i, který byl v živém styky se zemřelým prof. Dr.
Kladivem a pracuje nyní na vyrovnáni evropské sítě
referenčních bodů tíhových magnetických měřeni v Ita-
lii a zabývá se i výpočty na křivých plochách; G.
B o a g a, šéf katastrálního ředitelství v Římě, známý
studiem i o variaci tíže a geoidu (propracoval mimo jiné
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zebrazení Besselova elipsoidu na Hayfordův); Ant. Ma·
r u s s i, profesor a vedoucí geodet voj. zeměpisného ústa-
vu, zjednodušil na př. Urmaevúv zpúsob vyrovnáni vel·
kých síti odstraněnim nutnosti Laplaceových rovnic atd.
Problém vyrovnání evropské sítě sotva bude vyřešen

v Italii, protože se spíše podaří Mezinárodní asociaci
geodetické, jež na něm usilovně pracuje. Společným úsi·
lim italských geodetů byl ale vypracován cenný přínos
pro tuto práci: vyrovnání geodetické sítě kol Středozem-
ního moře (Rete geodetica del Basino mediterranco).
Zatím byly vyrovnány Helmertovou methodou spojené
sítě rakousko-uherská z r. 1862--1890, italská a balkánská
(spojené i přes Jaderské moře) včetně řeckých sou-
ostroví. Na kongresu se mohli Italové pochlubiti vrstev-
nicovou i plastickou mapou geoidu těchto oblastí vúči
Besselovu elipsoidu orientovanému na Monte Mario
u Řima. Pro další pokračování v této práci mají Italové
k disposici síť jihofrancouzskou a severoafrickou a sli-
heny jsou jim i výsledky španělské triangulace. Protož;}
spojení Sicílie se severní Afrikou je provedeno. umožní
to vyrovnání velikého uzavřeného polygonu; Meziná-
rodní asociace zajisté ráda uvítá výsledky.
Veřejná služba zeměměřická je rozdělena na k a t a-

str á I n í s mapováním do měřítka 1: 10000 včetně a
voj e n H k o u s mapováním od 1 : 25000. Vojenský země·
pisný ústav ve Florencii (Instituto geografico militare)
hyl před válkou hodně zaměstnán také budováním zá-
kladú geodetíckých a mapováním v rozlehlých koloniích.
V samotné Italii byla triagulace 1. řádu provedena již
koncem XIX. století a společně zhušťována pro civilní
i vojenské mapování až do III. řádu. Další zhušťování
provádí již každá instituce sama; I. G. M. velkoryse,
katastr přesněji - ale i ten se střední chybou ± 10 cm

v poloze detailního bodu. Pro celé území jsou vyhoto-
nmy mapy 1: 100 000 a 1: 50 000 rúzně ovšem staré (od
r. 1870 po nejnovější dobu) a případně již i reambulo·
vané. Ve velké části Italie, zejména střední a jižní.
se,hází však dosud mapy 1: 25000 a ty jsou nyní pořizo-
vány v rychlém tempu, umožněným co největi'.ím vy-
užitím fotogrametrie.
Tato důležítá mapovací methoda má v Italii svou tm-

elíci - 1. G. M. použil již v r. 1878 terestrické fotogra-
metrie - a Italové se vypracovali v tomto oboru geodc-
sie mezi vedoucí státy. O tom se mohl svět přesvědčiti
v r. 1938 na fotogrametrickém kongresu v Římě a ko-
nečně i z čísel: 1. G. M. zmapoval již 4000 km2 pozemní
fotogrametrií a 43000 km2 leteckou. Znám je vyhodno-
covací 'přístroj fotocartografo, založený na promítacíul
principu, který konstruoval N i str i a vyrábi Otti(,O
lVleccanica Italiana (OMI) v Římě. Druhým konstrukté·
rem je bývalý major 1. G. M. S a n t o n i, nyní ve služ-
bách největší italské továrny Officine Galileo ve Flo-
rcncii. Jeho stereocartografo je nyni vyráběn v nejno-
vějším modelu 1947 se zlepšenou optikou a předváděeí,ll
zařízením ve směrech os X a Y na kreslicim stole. Ct'IHl
je 27000 $, nechceme-li užíti nestálé liry, a 1. G. M. pm-
cllje dnes s 9 těmito přístroji. Officine Galileo kOllstrllujc
i theodolity, nivelační i tachymetrické přístroje. pro
které byly v roce 1943 získány četné licence od fy Zeiss.
O italském katastrn (Catasto) napsal ohšíT'U~'a dobi'c

informuiící čláuek Ing. F. F a I t a v Zelllěmčřiekélll
Obzoru 1942. Nové katastrální mapy (Nuovo Catasto) oh-
sahují dnes 94% území a byly pořízeny od r. 1886poly-
gonální (9%) nebo polární methodou (85%), tedy vůbec
ne měřick~Tm stolem. Zhývající území k zaměření jsou
v hornatém terénu, al4;li rozrostlá města vyžadují no-
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vrho měření, které provádí 90 katastrálních úřadů. Ka-
tastrální ředítelství v Římě však samo provádí výpočet
ploch a fotogrametrícké měření. Celkon je dnes 3000
km2 katastrálních map zaměřeno fotogrametricky a to
vždy s vrstevnicemi. Toto mapování se zadává i soukro-
mým fírmám; dříve to byla OMI se 4 přístroji Nistriho,
dnes pracují pro státní katastr dvě soukromp kanceláře se
dvěma fotokartografy Nístriho a další společnost ElItA
(Ente italiano rilievi aerofotogrammetrici) ve Florencii
se dvěma stereokartografy Santoního, a to prý ve dne
v noci. Ředite1ství má 1 fotocartografo Nistri a právč
zakoupili 2 přístroje Santoní. Při návštěvě s kol. Piat-
kowskím byly nám předvedeny zkoušky přesnosti v určo-
vání prostorových souřadníc x, y, z, daných trigono-
metrických bodÍ! aparátem Nistrilw a předložen velký
počet tachymetrických profilú i situací. }'otogrametricky
odměřené souřadnice nelišily se vice než o ± 0,3 lil
v situací a ± 0,5 m ve výšce v měřítku 1 : 2000.• J en na
[patných fotografiich byly nalezeny rozdily ve výšee až
± 1 lil.
Připravuje se velkorysé využití fotogrametrie pro vy-

hotovení celostátní mapy "CaI'ta d'Italia in grande
scala« 1 : 5000 a 1 : 10000 s vrstcvniccmi po 2 m, v rovině
i po 1 m. Práce byly již započaty. Kdežto katastrálni
mapy jsou založeny na Besselově elipsoidu a Cassini-
Soldnerov;í'ch souřadnicích v 10 soustavách (vždy pro
několik provincií), mají mapy 1: 5000 a 1 : 10000 kon-
formní souřadnice v soustavě Gauss-Boaga, vzniklé
transversálním válcovým ZObrllzuljm mezínárodniho
Hayfordova elipsoidu v poledníkových pasech třístup-
ňových a v uspořádání podobném Gauss-Kriigerovu
zobrazení. Hayforduv elipsoid byl orientován na 6. Monte
l\1ario u Říma.
Rámce mapových listů tvoři prakticky přímé obrazy

rovnoběžek a polední ku. Protože je základem topogra-
fická mapa 1: 25 000 s rozměry 5' X 7'30", má mapa 1: 5000
rozměry 1'15" šířkových (l 1'52,5" dplkovýeh (čtvrtina
rozměrů mapy topografické). Číselný podklad katastrál-
n~;ch map umožňuje tento postup: zeměpisné souřadnice
Hayfordova elipsoidu všech čtyř rohú se transformuji
na zeměpisné souřadnice Besselova elípsoidu a ty na
rovinné souřadnice Cassini-Soldnerovy, takže rohy lm-

doucího mapového listu 1 : 5000 se dají přesně zakresliti
do katastrálních map, kde vytvoří velik)"' olldélník, za-
hrnující více lístU. Z nich se překreslí na průsvitný
papír potřebná situace (domy, silnice) v rámci bndou,
ciho listu pětitisícovky, přefotografuje do měřítk;j
1 : 5000, území se letecky zfotografnje a velký počet vlí-
covacích bodú umožní snadné dokreslení situace (hlav-
ně kultur) i vrstevnic. Italská krajina je téměř bez sou-
vislých velkých lesu, takže nevzniká nutnost doměřováni
nebo redukce vrstevnic. Kilometrová síť se zakre61í
v soustavě Gauss-Boaga a poloha trigonometrických
bodú se vynese podle nových souřadnic, získaných pi'ímoll
transformací ze souřadnic Cassini-Soldnerových. Kilo-
Illetrová síť nové soustavy se nyni zakresluje i do poly-
edríckých vojenských map, takže je postaráno o jednot-
nost a soulad mezi mapamí různých měřítek.
U italského katastru se velmi rozšířilo používáni PI'Ú-

hledného celuloidu zv. astl'alon. Dnes se naň kreslí ka-
tastrální mapy a kojric se rychle hotoví prosvětlením na
velkých skleněnýeh válcíeh. I pm;enll1ostní archy se ho-
toví na pn\svitném papíře pro rychlé poř'izováni kopií
(pro berní úřady či majitele) bez opisováni (t. j. také
bez chyb). Katastrální mapy se také zmenšují na mě-
i'ítko 1: 5000 jako indikační skizzy; rychleji se v nich
hledají purcely a pod. O zakládání a vedení katastr'J.
vceňování, zkouškách fotogrametrického mapování atd.
jsem dovezl velký počet podrobných instrukcí, publikací
a map, které mohu našim odborníkům zapůjčiti.
K ukončení referátu nutno se zmíniti, že v Italíi ne-

došlo k žádným změnám studijních či stavovských po-
měru v geodetickém oboru. Výkonnou službu veřejnou
i soukromou provádí stále geometři (geometro), absol-
venti to střední školy s osmiletým studiem, kde JSO'1

rÍ!zné větve, mezi nimí i zeměměřická. Na 9U sti'edních
školách vystuduje asi ~OOO geometrú ročně, které můžeme
srovnati s našimi absolventy prúmyslovek. Vedení geo-
detických prací státních, dozor nad měříckými pracemi
civilními a vyšší úkony geodetické provádí geodetické
či astronomické ústavy uníversit nebo absolventi inže-
nýrské fakulty stavební (ingeneri civile edi).e), s titulem
dottore ingenere. Prostý titul inženýra není totiž v Italii
vllbec používán.

Ladislav Žák: Obytná krajina. Vydalo nakladatelství
Svoboda a Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
1947. Stran 349 včetně 136 stran kreseb, fotografií a vy-
obrazení. Formát 21X29,7 cm, cena 450 Kčs brož. Vy-
ti'skla knih tiskárna Dr. Ed. Grégr a syn v Praze.

Kromě předmluvy K. Teigeho o cileeh a vzniku knihy,
ohsahuje spis 12 oddilu: -1. Nová architektura přírodních
prostor, zahrad, sadu a krajin. 2. Obytné zahrady a ~aiy.
3. Obytné krajiny. 4. Prostředky krajinné obyvat'llnosti
- doprava a ubytování. 5. Prostředky krajinné obyvatel-
nosti - úprava a osázení krajin a sídlišť. 6. Překážky
krajinné obyvatelnosti; nesprávné osídlení (stavba a
krajina, filosofíe stavebnictví). 7. Překážky krajinné
obyvatelnosti; nesprávná výroba (filosofie výroby). 8.
Překážky krajinné obyvatelnosti; ne;;právná doprava
(technické dílo a krajina, filosofie dopravy). 9. Překáž-
ky krajinné obyvatelnosti (nečistota). 10. Překážky kra-
jinné obyvatelnosti; člověk (přelidnění). 11. Krajinný
územní plán. 12. Krajinným plánem k novému pojetí
pokroku; obytná krajina budoucnosti.
Na konci kníhy je resumé v jazyce ruském, anglic-

kém, francou~kém, seznam autorových prací a seznam
obrazových částí kníhy.
Kniha tato je vhodnýma důstojným doplňkem od-

borného pojednání Dr. Šebka a Dr. Vaněčka ,,'rechnické

stavby a ochrana přírody" z r. 1942. V Žákově knize a
jeho celém díle táhne se jako červená nit jeho láska ke
všemu, co bylo v přírodě, původní, nezkreslené a ne:-:ka-
žené, k přírodě panenské, která jediná múže být zdrojem
síly a vnitřního klidu i štěstí člověka. K odvěkému a do-
sud marnému snu lidstva o návratu k pi'írodě a k ~~novu-
nalezení ztraceného ráje chce se dostat autor automati-
,,,ovanou výrobní technikou. Od nejmenšího bytu pře-
chází autor k utváření zahrady, parku, podává obrnz
obytné krajiny zítřka, naznačuje jak krajinný plán po-
vf;de k novému pojetí pokroku, jenž by mohl být prakti-
kován v nejbližší budoucnostI, kdy jJrůmyslová civili-
sace dospěje k tomu, aby sloužila lidské civilisaci. Vy-
tyčuje podrobně a konkretně aktuální úkoly zaclnvání
krajin a jích znovuvzkříšení a obrody. Podle teoretic-
kych zásad formuluje praktické aplikace. analysnje a
přezkoumává rozpor techniky a přírody s hlediska so'
cialísmu, jenž místo přizpÚlsobení člověka potřebě pnl-
myslového systému, žádá přizpusobení tohoto systému
potřebám člověka.
Ukazuje cestn, na níž technická kultura shodou člo-

věk'a a přírody osvobodí člověka i přírodu. Nastal ěas,
kdy je třeba zákonem chránit památné oblasti, objekty,
údolí, staré stromy, hrady a zámky, přírodní reservace,
celou zemi, všechny její krásy, než podlehne zhouhné
exploitaci. ruchu, ničení a znečišťování. Právem ::tutor
upozorňuje na mizející puvodní ráz krajiny. Plánová-
ním a technickými zásahy byl pornšen púvodní ráz kra-
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jiny zejména na Hané, která je bez kr'ovL mezí a ~t,'o-
mů, nevhodná pro zvěř i člověka.
Rovněž Posázaví a jiné kraje. kdysí krajíny vlídné

a přivětivé krásy, jsou dnes přehlidkou zníčené pÍ'irody.
Kam oko pohlédne ani jediné krásné misto nebylo po-
necháno v klidu, samé stavby, ploty. víly. ehaty. atd,
Při této přiležitostí autol' poukazuje na porušováni rázn
krajiny l'egulacemi tokú a scelovánim. Podotýká, :<0
scelenim a industrialisací se zmaři zaela nejen starý
půvah a obraz hývalé selské a přirodní krajiny. nýhl'ž
zniči i samu životní krajínnon podstatu. V knt;iině so
scelenýmí pozemky, novýmí cestamí. a jin-Í'llIi vYlIlože-
nOf,tmi se druží těžehllú zai'ízeni a prúmyslové závo,ly
se sídlišti, jako věcně nemistné a zbyteč.ně škodlivé.Ne-
mistnému 'scelování autor pr'ičitá ztrátu neobnov iteltlý •.,11
a nenahraditelni'ch hodnot kpdin n př'írody.
K tomuto nutno podotknout, že nynějši scelov;wí

technika sleduje potřeby krajinnéiJo rázu s velkou po-
zorností, že je si vědoma hlubok;íTch zásahú do struli:-
tury původnich krajú; scelováni a pl'úmyslové závody
spolu však nikterak nesouvisi. Púvodni ráz krajiny pi'i
scelovacích úpravách možno pl'fJce z velké čálsti zacho-
vat; stávajici lesiky arondujeme. méně vhodné oblasti
určime k zalesnění, vysoké meze ponecháme v původ-
nim stavu a vysázíme křovinamí a stromovím, cesty a
toky vysazujeme stromořadími a včtrnými zábranami.
kterým se v nynější dobč věnují větší pozemkové re-
servy.
RacionaJi,sace zemědělství je nezhytným předpokla-

dem zvýšení blahobytu našeho státu a podmínkou :laší
existence a výživy. Scelováním pozvedne se socíální a
kulturní stránka našeho výkonného zemědělství a jeho
poměry pracovní. Scelováním prospějeme tudíž jak ven-
kovskému obyvatelstvu, tak i povzneseme ráz kraji.ay,
jsouce stále pamětlivi ochrany přírody a jejich krás.
Kniha Žákova je mementem pro všechny, kteří k při-

rodě a jejím krásám nemají dosti kladný postoj, pro plá-
Hovatele a technika pak dobrým vodítkem pro čistotu
\' přírodě a zachování krajinných krás, ohrožených
často lidskou zlomyslnosti.
V bohaté příloze vyobrazení, kreseh a ľotografií na-

značil autor nové směry, kte,rými se má člověk ve veli-
ké dílně přírody ubírat. Doporučujeme tuto časovou kni-
lm všem, kteří sledují dohro, krásu a ušlechtilost.

Jan Vúvra.

Dr. B. Ha car: Mechanika sluneční soustavy, svazek
41. se ,sbírky "Oesta vědění«. Praha 1948,Jednota čs. l1Ia-
tematiků a fysikú, 124 stran za 46 Kčs.
Je to sice astronomická příručka, ale níkoliv bez užit-

ku pro geod€ta, který v ní najde dosti látky, již múže
dobře zužitkovati ve vyšší geodesii a sférické astrono-
mii. Z obsahu uvádím jen ve stručném výtahu něktel'é
názvy projednávané látky: 'fheOl'ie gravitace, pohyb
v elipse, precese a nutaee jakožto poruchy rotační osy
Země, výpočet sploštění zemského a p.
Autor věnoval také pozornost praktickým příkladúm,

které podrobně propočítal. Zpracování je jasné. Spisek
se dobře přizpúsobuje intencím sympatické sbírky "Cesta
k vědění«. TichLÍ_

Ing. ,Josef Š a n o v e c: Větrolomy, nový zl}ůsoh me-
liorace pozemků. Vydala Brázda, tisk. nakl. a vydavat"l-
ské podniky, Praha, 1948, formo A/5. stran 86, (,ellli
27 Kčs. Sbírka příruček Rádce zemědělce sv. 71.
Větrolomy (ochranné lesní pásy či' větrné záhrany)

j.,ou lesní pásy, zřizované k ochraně zemědělské pluly
proti škodlivým účinkům větru. Zmenšují vypařováni
vody z půdy í vodních ploch, udržují vyšší re1ativ IIi
vlhkost vzduchu, snižují m(}žnost pozdních nebo l'a!1.ý~.'"
mraz li, krupobití, bouří a bouřek. Zvyšují atnHJsľéri,úé
slážky, zachycují plevel, čístí vzduch. zachyc'ljí vodil
z tajícího sněhu a tím i snížují možnost povodní. Zlepšují
trvalost vodních stavů v tocích, zamezují závěje a llsnad-
ňují stejnoměrné rozprostírání !sněhové pokrývky na po-
Jídl. Slouží jako hnízdiště ptactva i zvěře srstnaté a ko-
nelmě produkují dřevo nebo přinášejí i jiný lesní užitek.

Y ČSR nehylo větrololml až dosud používáno a proto
máme celkem s nimi malé zkušenosti. V nynějším sto-
Icti naeházejí větl'ololllY použití předevšim v USA a
SSSR. U nás se větrolOlIlY jíž alespoň počínají projekto-
vat a to v suchých oblastech jižní Moravy. I v Čechách se
kOllUjí pi'Ípl'uvy k jejich zakládání, jmenovitě v krajíchI, nedostatkem děšfových srúžek a s nerlostatkem vlhkostí
v:r.dnchu: jsou to především severozápadní Čechy, stí'ední
Polabí, dolni Poorličí; v ohou případech se tak děje
v rámei osidlovacích prací v pohraničí..
Zájemce () toto agrárně technieké opatření najde

v knize Ing. Šanovce dobrou ínformaci o zřizování, vý-
sadbě, udržováni, zlell~ování a významu větrolo'nú. Do-
poručujeme ji. IlIg Je/in!'k Ed.

Ing. Dl'.• JarlJ<.,;lavBiihm: Užitá clektrog'eofysika pro
lwrnickě účely. Vydalo nakladatelství Práce v roce 1947,
stran 141, formát A/5, eena 70 Kčs brož.
Autor POllíSll,iev této kníze jednu z prospektorskýdl

method - methodu spontánní polarisace lJodle profesora
Petrovského. Pi'i uvedené methodě je využíto příroze-
lJých elektrických potencíálú a proudú v kůře zemské,
povstalých púsobenim vody na různé horniny. Za spolu-
PÚJ50benítlaku. tepla a vody jako elektrolytu, nasyce-
nl'ho kyslíkcm a rúznými solemi, tvoří se v kúře zem-
ské zemní články o malém napětí 5500-6000 mV, avšak
velmi stálé, které nlOžno zjistiti pouze velmi citlivýmí
pi'ístroji. Elektrícký proud prochází rudným blokem od
země do hlouhky a vrací se vnějšími cestami zase k -101'-

lIimu kladnéllln koncí bloku, což se projevuje na po-
nchu země jakoby elektrický proud přicházel ze' vzdá-
lených míst k místu nad l'lldným blokem. V takovém
pf'ípadě llOvoříme o negativni anomalii.
Měf'mli provádí se ,..,t.e;jnosměrnými odporovýmí kom-

pensátory a to tak, že se k základnimu bodu o určitém
potenciálu vyhledá zkusmo další bod, přibližně o st·)j-
Il.-,mpotenciálu, ;jejichž spojnice nám dá ekvípote!1Ciální
r~úru. Kolmo k této ekvipotenci;ile, probíhá elektrícký
profiL ,Jiný způsob měření je ten, že vytyčíme v terénu
potenciální profíly a k nim vyhledáme ekvipotcricíáJní
IiIlíí.
.rako elektrod používá se :r.vláštních nádobek s rwres-

uími stěnami, v nichž jsou umístěny kovové elektrody.
které obdrží kontakt se zemí pomocí elektrolytu, jímž
je nádobka naplněna. K dokonalému kontaktu vyhloubi
.~ev zemí jamky. které se případně polejí vodou.
Po důkladném osvětlení problému po stránce teore-

, tické, ja.ko určení složek J<'xa Fy potencíálního gradíen-
tu, a po objasnění methody ekvivalentních koulí, popi-
suje autor velmí výstižně přípravné práce v terénu,
vlastní úkol na místě určeném k průzkumu a vyhodno-
cení výsledku měření.
Ku konci knihy jsou schematicky znázorněny měřicí

pt-ístrojo a aparatury a uvedeny praktické příklady
,; cizích zemí o odvození ekvipotenciálních čar z prů-
hěhu potenciálnich profilů.
O elektrických methodách kapacitních, u nichž )]6'-

úileží na vodivost.í povrchových vrstev země, tak jak
toho vyžadlljí methody odporové - se autor v I. dílu
Rvé knihy nezmiřmje a budou pravděpodobně )}opsá'lY
\'e druhém dílu. který má následovati.
Brožura Dr. Bohma je první soustavnou kníhou

z oboru užité elektrogeofysiky v naší literatuře a i když
/;rmi:'nněfoiekMLOinženýra za.iímají z geoľysiky nředevším
gTavimetry, přece jen kníha každého čtenáře našeho
t'asopisu múžc upoutati jasnÝm vysvětlením postupu
práce v poli, ktcrý ;je analogícký při methodách l.lrču-
,iíeíeh zJ'yehlepí tíže. Ino, Dr. Ledab!Jl.

Ing .• Jaromír Ř í h a: Ojedinělé J'ybníky. Vydalo nakL
BI'ázda, Praha II., 1947, stran 125, cena 36 Kčs. formát
21X15 cm.
Kromě předmluvy obsahuje tato knižka dvě (~ásti:

I, (~ást všoohecnou se 7 'statěmi rázu technického. 2. část
hospodářskou s 10 statěmi o hospodaření a provozu na
rY!lll,,,idl a 'jich udržování.
O.iedinělé rybníky jsou podle autora všechny ryhníky,

ktcr(' lIejsou llIajetkonlll i 1I0>!podářskonsoučástí uce-
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lellého rybničního hospodářství, hospodařícího podle
pi'edem stanoveného plánu; počítáme mezi ně rybníky,
ať slouží jakémukoliv účelu, bez ohledu na to, zda jsou
chovem ryb využity nebo ne.
Hospodářský stav ojedinělých rybniků je dosti ne-

utěšený, zejména pokud jde o jich zabahnění, poškozJní
hrází a výpustných ,zařízení; mnohé rybníky návesní
jsou smetištěm a shromaždištěm všech odpadků z obce.
'ryto závady rázu technického však lze vhodně odstra-
nit, aby mohl být zalo2iennebo upraven chov ryb. K to-
nm cíli kniha obsahuje 59 vyobrazení technického rázu
různých rybníčních technických detailů, úpravy dna,
čistění rybníků, různé detaily z výlovu, vyobrazení jed-
notlivých druhů ryb, atd.
Knížka Říhova je vhodným doplňkem podobného po-

jednání Em. Vokouna Obnova rybníků s tím rozdílem,
že Ing. Říha zaměřil své pojednání více se strany hospo-
daření na rybnících a zhodnocuje národohospodářský
význam zřizování rybníků a chovu ryb, výběru jednotli-
vých druhů a jich u2iití pro výživu národa. Doporuču-
jeme. Jan Vávra.

Odborná pojednání v časopisech.

Průplav Dunaj Odra Labe - naše moře. Sborník
o chystaném průplavu, uspořádaný Aloi,semČáp e III za
spolupráce redakční rady časopisu »Plavební cesty Du-
naj-Odra-Labe". Stran 428 formátu 34X24 cm. S obál-
kou akademického malíře Bohumila Čermáka vydalo
nakladatelství .Nový národ" v Přerově V' červnu r. 1948.
Cena brož. 570Kčs.
Sborník, ohlášený ji2i v dubnu r. 1947,byl vydán za

účelem informaee úřadů a široké veřejnosti o nutnosti
vybudování průplavu Dunaj-Odra-Labe, které jest
jednou z nejnaléhavějších otázek národohospodářských
našeho státu. J€1Stto propagace tvůrčí myšlenky, které
celá řada našich techniků věnovala celoživotní práci;
posledni apel, aby kromě odborníků byly získány i roz-
hodující kruhy laické veřejnosti pro podporu uskuteč-
něni stavby tohoto díla co národního podniku. Vydání
sborníku bylo usnadněno »Společností Dunajsko-oderské-
ho průplavu v Praze«, která dala k disposici veškeren
publikační materiál o tomto předmětu.
Obsahem I!lborníku je kromě předmluvy a doslovu

Aloise Čápa, seznamujících povšechně s účelem jeho vy-
dání, bohatý soubor odborných statí, vyče,rpávajících
po všech stránkách otázky problému, organicky rozr1.ě-
lených do »Úvodu«a 9 kapitol podle materie. Pro nedo-
statek místa neml'í2iemezde uvést celý obsah publikace;
upozorňujeme proto jen na nejdůle2iitější pojednání, do-
poručujíce ovšem zájemcům studium knihy celé.
Z nejdůležitějších článků uvádíme: Ing. Dr. E.

Z i m m 1e 1': Naše vodní eesty v budouci vodoeestné
,~íti Evropy. Prof. Ing. Dr. A. S m I' Č e k: 'Moje stano-
visko k vybudování čs. průplavu v nových hospodář-
í'kých a politických poměrech. Ing .• J. Ba rt ov s k ý:
Projekty Dunajsko-oderského prúplavu z období 1901až
1945a další plánování. Ing. L. Va v I' ou e h: PrfJ.plav
Dunaj-Odra-Labe v budovatelském plánu a jeho za-
pojení do sítě středoevropských vodních cest. Ing. R.
U I'ba n: vývoj a dnešní stav projektů Dunajsko-oder-
'ského průplavu. Prof. Ing. Dr. A. S m I' Č e k: Odbočky
průplavní do Brna. Ing. S. Ves e 1ý: Vývoj studií na
prúplavním spojení Labe s průplavem Dunajsko-oder-
ským. Ing. L. Va v I' ouch: Odbočka Dunajsko-oder-
ského průplavu z Přerova do Olomouce. Ing. J. R o s í k:
Technieké řešení průplavu. Ing .• J. K I' a t o c h v i 1: Pla-
vební komory, zdvíhadla a lodní železniee na vodních
cestách. Ing. S. Ves e 1ý: Kři2iovatky železnic a silnic
s projektovaným Dunaj,sko-oderským průplavem. Ing. V.
H e i s i g: Kři2iovatky vodotoků s průplavem Dunaj-
Odra-Labe. Prof. Dr. J. K 1í k a: K zapojení vodních
cest do rámce kraj iny. Ing. L. V I'ba: Řešení meHorač-
ních úprav v povodí řeky Moravy při průplavu Dunaj-
Odra. Ing. K. K I' e s s: Průplav Dunajsko-oderský a ze-
mědělská držba. Ing. V. P e t 1': Několik zemědělsko-
technických poznámek k řešení Dunajsko-oderského prů-
plavu. Ing. A. S Ý k o I' a: Technicko-hospodářlské pro-
hlémy na průplavech. Hon. doc. Ing. O. K I' Č má ř: Stav-

ba průplavů a pozemková držba. JUDr. P. Zel e n k a:
Horní právo a průplav Dunajsko-oderský. Ing. J. Ba r-
t o v s k ý: Úřední jednání se zájemci o projektu prů-
plavu.
Kromě obvyklého indexu obsahu na konci díla je na

jeho začátku uveden seznam přispívatelů v abecedním
pořadu jmen. .
Sborník je ve skutečnosti přehledným souborem všech

publikací, vydaných o průplavu Dunaj-Odra-Labe za
dobu půl století, po kterou se o vybudování této pla-
vební cesty uva2iuje, doplněný novými pracemi nejpovo-
lanějších autorů. Bude proto nejdokonalejší pomůckou
všem, kdo2i se chtějí a mají poučít o důležitosti a vý-
znamu cesty Dunaj-Odra-Labe, a o dnešním stavu
jéjího vybudování.

Československé čísllopolského Przegladu geodezyjného.
Od skončení druhé světové války rozvinuly se mezi pol-
skými a československýmí zeměměřiči styky opravdu
přátelské. Přední představitelé polské sjednocené orga-
nisace zeměměřičů Zwiazek Mierníczych Rzeczypospolitej
Polskiej navštívíli naši republiku pří příle2iitosti pod-
zimního veletrhu v r. 1947a poznali alespoň hlavní naše
odborné úřady a instituce v Praze. Krom nich přivítali
jsme u nás i několik dalších poIských kolegů při růz-
ných příležitostech. S naší strany byly navázány přá-
telské styky prostřednictvim hlavního redaktora Z. O.,
o nichž bylo na těchto místech ji2i několikráte refero-
váno. O letošních prázdninách podnikl studijní cestu po
Polsku Ing. Rudolf P e t I' á Š, asistent ústavu vyšší a
nižší geodesíe na Čes. vys. učení technickém v Praze
jako stipendista ministerstva školství, vědy a umění a
profesor Ing. Dr.• Josef B o h m z Benešovy techniky
z Brna. Osobní poznání a zážitky neobyčejně přispívají
k prohloubení vzájemných styků, na nichž mají upřímný
zájem obě strany.
Zvlášť působivého výrazu kolegiálním polsko-česko-

slovenským stykům v oblasti zeměměřické dostalo se
však letos v létě vydáním českof>lovenskéhočísla polské-
ho odborného časopisu "Przeglad geodezyjny«. Tento
časopis, z kterého občas přínášíme přehledy publikova-
ných článků, je měsíčníkem formátu A/4, dobře redi-
govaným redakční radou za vedení kol. In2i. J. Tymow-
ského. Mezi redakcemi P. G. a Z. O. bylo již na podzim
mínulého roku sjednáno vydání vzájemných čísel s člán-
ky, informujícími o současném stavu zeměměřické vědy,
praxe a organisace. Československé číslo, jež vyšlo jako
dvojčíslo květen-červen 1948, připravil redakční sbor
Z. O. za vedení Ing. Dr. B. P o u I' a a má 70stran; polské
číslo Z. O., stejného asi rozsahu, je připravováno pro pod-
zím tohoto roku.
Články československých autorů v P. G. jsou uvedeny

ystupním projevem předsedy vrcholné organisa.le pol-
ských techniků (NOT-Naczelna organizacja techniczna)
viceministrem InŽ. B. RumiÍ1skim. Po ném l1á"ledují
příspěvky čs. autorů v tomto pořadí:
.J. M. Profesor Dr. Josef R y š a v ý, rektor Českého

vysokého učeni technického v Praze: .Vstupní slovo".
Prof. Ing. Dr.• Josef B o h lil Z Brna: "Geodetické 7.á-

klady republiky Československé«.
J. S. Prof. Ing. Dr. Pavel Pot u 2iá k z Prahy: .Po-

zemkový katastr".
Ing. Dr. František B o g u s z a k z Prahy: "Mapy re-

publiky Československé".
Prof. Ing. Dr. Pavel Gal z Bratislavy: "Fotogra-

metrie v Československu«.
Ing. Dr. Jiří B I' o U s e k z Prahy: "Scelování pozem-

ků v Českoslo'Vensku«.
Doc. Ing .• Josef Peň á z z Brna: "Spolupráce země-

měřičů při plánování a úpravě měst a osad".
Ing. Dr. Bohumil P o u r z Prahy: "Geodetické a země-

měřické studium v Československu«.
Ing. Bohumil Čel' n Ý z Prahy: "Civilní geometří

v Československu".
Doc. Ing. Dr. František Ma šek z Prahy: "Č'lská li-

teratura geodetická«.
Ing. .Jaroslav P I' Ů Š a z Prahy: "Organisace země-

měřictví a mapování v Československu.«
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Ing. Vilém Čel ech o v s k Ý a Ing. Ladislav K 1i k a

z Prahy: "Podíl čs. zeměměřičů na vyznačeni státních
hraníc«.
Dol.'. Ing. Dr. Josef Klobouček z Prahy: "České

geodetické stroje«.
Ing. Jaroslav Pud r z Prahy: "Technícké museum

v Praze.«
Čs. zeměměřické číslo vyvolalo v Polsku značný zá-

jem nejen v kruzich zeměměříckých, nýbrž i mezi ostat-

o ,RUZ~E

nimi inženýry a techniky; je také prvým toho druhu
mezi inženýry polskými a československými. Podává
ucelený obraz rozvoje a současného stavu čs. zeměmě-
řictví, takže může sloužit jako dobrý informační zdroj
i u nás.
Srdečně se těšíme na připravované číslo kolegů pol-

ských v upřímném přesvědčení, že přispěje k spontánním
sympatiím čs. zeměměřičů k polskému zeměměřictví a
celému polskému národu.

ZPRÁVY
Nový profesor praktické geometrie na Benešově tech-

nice v Brně. President republiky jmenoval řádným pro
fesorem praktické geometrie na Benešově technice v Brně
vrchního měřického radu a člena redakčního sboru Země-
měřického Obzoru Ing. Dr. techn. Antonína Š tvá n a.

Knihovna odboru zeměměřických inženýrů při SIA
v Brně se nyní nachází na IX. odboru zemského finanč-
ního ředitelství v Brně, .Tosefská ul. 25. Knihovnikem
je -s. Ing. F. Pa š k a. Upozorňujeme na to všechny zá-
jemce, kteří služeb spolkové knihovny používají nebo
míní používat.

Uspořádání a přehled agendy odboru X (z.eměměřic-
kého) ministerstva financí (po vydání zákona o soustře-
dění zeměměřické služby). Telefon: 417-51,475-·i1,408-25
(číslo linky u jednotlivých referentů). Přednosta odbo-
ru: Ing .• Taroslav P I' ů š a, odborový rada (756).Zástupce
přednosty odboru: Ing. Václav 1í e hák, odborový rada
(745).
Oddělení 1- všeob ecné. Přednosta: Ing. Fran-

tišek Vlk, měřický rada (749). Organi-sace, a plánování
zeměměřických prací. Mezinárodni spolupráce, zpraco-
vání a uveřejňování výsledků zeměměřických prací, tisk,
autorská práva. Věci názvoslovné. Služební řád v sou-
činnosti s odděl. pres./l. Součinnost v personálních vě-
cech zaměstnanců měřické služby s odděl. pres. 1 a IXf2.
Školení zaměstnanců zeměměřické služby v dohodě s od-
děl. pres./5. Připravné práce rozpočtové v oboru země-
měřickém. Režijní věci přičleněných ústavů a podříze-
ných úřadů v dohodě s odděl. pres./4. KoordinMe se ~l(}-
venskem. Sjednocení katastrálních operátů.
Oddělení 2 - geodetické základy. Před-

nosta: Ing. Antonín Sokol, měřický rada (741). Geode-
tické základy polohopisné: geode,tická astronomie, geo-
d(,tické základny a základnová triangulace, základní tri-
gonometrická sít, jednotná a podrobná trigonomfltri.Jká
síť. Geodetické základy výškopisné; tíhové měření, zá-
kladní výškové body, jednotná výšková sít, místní výš-
ková síť. .
Oddělení 8 - zakládání a obnovováni

pozemkového katastru. Přednosta: Ing. Vla-
dimír Brázda, vrch. měř. komisař (744).Zakládání a ob-
novování pozemkového katastru. Autentífikace cizích
mapových děl polohopisných a výškopisných. Podrobná
výškopisná měření. Spolupráce s civílními geometry ve
věcech zakládání a obnovo'vání pozemkového .katwstru
a výškopisných prací.
Oddělení 4 - udržování pozemkového ka-

t a str u. Přednosta: Ing. Václav 1íehák, odborový ruda
(745). Vedení pozemkového katastru. Udržování mapo-
vého a pisemného operátu v souladu se skutečností a
s tím spojená měření polohopisná, výškopisná a měření
prostorů podzemních. Reambulace, všeobecné úpravy
hranic držebnO'!ltních.Spolupráce pří zakládání, obnovo-
vání a vedení veřejných knih a jejich map. Civilní tech-
nikové a oprávněné úřady. Geometrické (polohopisné)
plány a jejich náležitostí. Veřejnost pozemkového ka-
tastru. Vnější úprava katastrálního operátu. Katastrální
výtěžek. Odhad a vceňování pozemků. Záležitosti melio-
rační, regulační a lesnické. Rozbor a zkoumání půdy.
Odd ě len í 5 - map o v á n í, k a l' t o g l' a f i e a r c-

p l' o d u k c e. Přednosta: Ing. Jaroslav Pták, vrchní mě-

řický rada (762). Mapování od měřítka 1: 5.000meto-
dami číselnými, grafickými a pozemní a leteckou foto-
grametrií. Kartografie odvozených map, stanovení
účelu, podkladu a měřítka. Věci reprodukčnf všech
druhů map. Tisk a di-stribuce všech map. Evidence všech
druhů map. Výzkum mapových papírů.
Oddělení 6 - výzkum a archiv. Přednosta:

RNDr Ing. Antonín Pokorný, vrchní měřický rada (743).
Sledování vědního pokroku v oboru zeměměřic!rém, mě-
řické methody a praxe. Měřícké stroje a pomůcky, jejich
opatřování, zkoušení a studium. Zobrazovací soustavy.
Úhrnné katastrální hodnoty a jejich využití.
Odďělení 7 - zvláštní úkoly. Přednosta: Ing.

Vladimír Krátký, měřický rada (752). Projednávání a
pi'ehled hranic státních, zemských, okresních, obecních
a katastrálních. Regulační a zastavovací plány. Spolu-
práce při scelování, osidlování, při revisi první pozem-
kové reformy a při nové pozemkové reformě.
Legislativní, normativní a dohlédací činnost a řízení

prací podřízených úřadů provádí každé oddělení podle
své věcné příslušnosti.
Kancelář odboru X. Přednosta: Antonín Kra-

tochvn, adm. kontrolor (728).

Pražská universita Karlova slavila v dubnu t. r. 600
let svého trvání, a při této příležitosti uspořádala uni-
versitní knihovna výstavu kulturních unikátů ve výstav-
ní síni (zrcadlovém sále) Klementina. Prvá historická
zmínka o jejím založení pochází sice až z roku 1866ve
zprávě o založení universitní koleje Karlovy, ale nelze
dobře předpokládati, že by nové vysoké učení bylo až
do této doby bez vlastní knihovny a bez jakékoliv sbírky
knih, a proto universitní knihovna slaví své jubileum
současně s vysokou školou.
Základem knihovny byly původní a nejstarší kolejní

knihovny, z nichž prvá Karlova kolej obdržela od svého
zakladatele r. 1870celkem 114 vzácných rukopisů z po-
zůstalosti vyšehradského děkana V i 1é'm a zLe s t k o-
va. Odtud pochází také nejstarší katalog knihovny.
Později byly založeny další koleje s vlastními knihovna-
mi (na konci 14. a ve století 15.), na př. Litevská (krá-
lovny Hedviky), Národa českého, Rečkova, Loudy
z Chlumčan, atd. Mnoho rukopisů pochází z obecní
knihovny na Starém Městě, mnohé jsou darem bohatých
měšfanů své doby, jiné opět z odkazll, a proto v nich
nalezneme často přípisy jejich původních majitelů. Vel-
mi cenné rukopisy jsou i z doby pozdější, když r. 1417
se universita přihlásila ke kalichu, nebof z té doby zde
nalezneme vzácné náboženské traktáty a též jediný Hu-
sův autograf. Jiné byly při husitských bouřích zničeny.
V oddělení kolejních knihoven vystavila universitní

knihovna 50 exponátů, mezi nimi pergamenov~- list z ma-
jetku knihovny národního musea v Praze, a to zmíněný
nejstarší katalog z r. 1877, dále nejstarší notový zápis
písně »Hospodine, pomiluj ny«, psaný v Břevno-
vě r. 1897,rukopis Miliče z Kroměříže, Tomáše ze štít-
ného, knihy z knihovny Mistra Jana Campana s jeho
dedikací, opisy význačných prací starých dob, jako Hu-
sova »T l' a c t a t u s d e e c les i M, který byl pořízen
r. 1414 ještě za jeho života, dále M. Jana Rokycany
»Postil1a nedělní a sváteční« a řada dalších. Z nejvzác-
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nějších je zaplS slyšení převora de Sallona u krále
Václava IV. v KutnéHoře. který na popud M. Kříšťanu
z Pardubic zapsal M. J. Hus. a který také obsahuje
v poslední řádce vlastnoruční Husúv podpis.
Druhým velkým základem universitní knihovny se sta-

la knihovna jesuitská. založená ihned po příchodu je-
suitů do Prahy r. 1556.Ačkoliv přišli do Prahy s jedinou
knihou (Ge l' s o n: De imitatio Christi), měli záhy vel-
kou knihovnu z daru Ferdinanda 1.. který jim věnoval
knihovnu zrušeného coelestinského kláštera v Ojvině
u Žitavy. a která se stala vlastnim základem klemen-
tinské knihovny. Po potlačení českého povstáni došlo ke
sloučení kolejni knihovny Karlovy s knihovnou jesuit-
skou (1'. 1622). Řád měl pro své účely svoji tiskárnu
v Klementinu. Ježto se zde ukládaly i knihy nekatolické,
zůstaly nám zachovány některé skutečné vzácnosti. jako
kniha z knihovny Václava Budovce z Budova. která se
sem dostala již r. 1622. knihovna velkého právnika 16.
století. Sixta z Ottersdorfu. a j. Cennou památkou jest
historie pražských kolejí »H istoria collegii S. J. Pra-
gensis ad S. Clementem ano 1555-1610«, která obsahuje
vlastnoruční záznamy osvíceného jesuity Bohuslava Bal-
bína. který vyhotovil i soupis klcmentinských rukopisú,
dokonce se zachoval i autograf jeho »Obrany jazyka slo-
l1anského, zvláště pak českého« z r. 1672/73.
Zcela mimořádný zájenl upoutají knihy a rukopisy,

které v prvé polovici 17. století byly získány od dědici'!
slavného dánského hvězdáře u dvora. Rudolfa II .• Tyge
Braha. Zbytky jeho knihovny se vzácnýmí rukopisy se
staly základem pozoruhodné knihovny matematické n
astronomické v "m a tem a t i c k é m« sálu. Díla této
knihovny nalezneme ve volně přistupném seZllUmuknih
universitní knihovny »Ma t h e s i s«. kde json katalog i-
sovány všechny matematické rukopisy nejstaršich doh
českého kulturního života (pisatel tohoto článku jej také
použil při sestavování GEO-BibHograNe v r. 1944).Vil-
stavní katalog uvádí jen některé z hohaté řady vzác-
ných rukopisů a tisků. které nalezneme ve výstavnich
vitrinách:
a) Ty g e B l' a h e: Tabulae sinnmn. Sinusové tabul-

ky. které si pořídil vlastní rukou dánský nstronom
1'. 1582.do jesuitské knihovny se dostaly v r. 1642.(Sign.
VI E 9. - Tych. 1.)
b) Nicolaus Copernicus: [Je revolutionibus

orbium coelestium lib. VI .• Basilej 1566.S vlastnoručními
připisky a nákresy Tyge Braha. (Sign. 14 B 16. -
Tych.ll.)
c) Kniha z knihovny Tyge Braha. koupená od jeho

dědicú 1'. 1642 pro jesuitskou knihovnu s označením:
))Collegij Caesarei Societatis Jesu Pragae Anno 1642:Ex
Bibliotheca Tijchoniana«. (A nt o n i u s ~ i z a I d u s:
Cometographia, Paříž 1569.sign. 14 J 190. ~ Tych. 19.)
d) Kniha s knihovny Tyge Braha v hnědé vazbě s Bra-

hovým portrétem a jeho znakem: (Juli'i Caesaris Scali-
neri De causis linguae laiinae, ]584. ·sign. 8 H :l9.
Tych.8.).
e) Jiná půvo"dní vazha z knihovny Tyge Braha; na

titulnim listě je Brahova vlastnoručn~ poznámka. že si
knihu koupil v Praze 1'.1601. (Ersasmus Reinhol-
d u s: Prutenicae labulae coelesNum 1nofllum. Tubingy
1551.Sign. 14 .T176.- Tych. 18.)
Po zrušeni řádu jesuitského byla r. 177R universitní

knihovna klementinská postátněna a spojena s kniho\'-
nou karolinskou. jejiž součástí byla i knihovna štem-
berská. Klementinum se stalo sběrnou všech knihoven
zrušenýoh jesuitských klášterů v Čecháeh. odkud byly
často převezeny i archivy. Knihovna se rozšiřovala d,tl-
šími dary, odkazy i deposity (na př. knihovnou Kin-
ských). byly získány jiné vzácné knihovny. na př. V ú <'-
I a v a Vře s o v c e ze stol. 16.• zazděné ve sklepě malo-
stranské radnice a nalezené r. 1780.knihovna lékaře a
právníka L o w a z E I' S f e Idu. a pod. Velkou zúsluhn
o restauraci knihovny měl prvý ř~ditel knihovny K.
Haf a e I U n g a r, .před tím knihovnik strahovský. a
jeho pomocnik Ignác Thám (bratr básnika Václava Thá-
ma). Roku 184R hyl jmenován ředitelem universitni

knihovny P a vel J o s e f Š a fa ř i k. který zde zane-
chal četné svoje poznámky. zápisy i rukopisy.
Z jezuitských knihoven přibyla tedy řada dalšich děl

nevšední ceny; neboť abatyšemi starS-ch klášteni ·byl~·
přislušnice nejvyšší šlechty. často přislušnice k)'álov-
ských rodin. Tak na začátku 14. stgleti byla abatyší u Sv.
Jiří Kunhuta. dcera Přemysla Otakara II" po niž se za-
chovalo 11 rukopisú. jak svědči zápisy na knihách:
»I s tel i ber per t i n e t a d d o min a m a b b a t i s-
s a m des a n c t o Ge o l' g i o Cu ne g u n d e in f i I i a m
Ot t a car i R e g i s Boe m i e«. (Tato kniha patří pani
abatyši od sv. Jiří Kunhutě, dceři Otakara. krále české-
ho.) Z knihovny Václava Vřesovického pochází spis čes-
kého astronoma 16. století. Tadeáše Hájka z Hájku ))Des
cripfio cometae« z roku 1578s vlastnoručním věnovánim
autorovým.
Bohatstvi této části knihovny popsati nelze. neboť

pouhý výpis hy nestačil k vyjádření krásy .a ceny bre-
viři'!. illuminovaných rukopisú již z počátku 13. stoleti,
graduálů atd. S knižnim bohatstvim historickým jsou
zde zachovány i vzácné rukopisy. jako je na př. listina
Karla IV. klášteru svatojiřskému v Praze. česká listina
krále .Jiřího z Poděbrad klášteru Chotěšovskému ze dne
4. května 1463i s královskou pečeti. a j. Nelze ani opo-
menouti dar Sovětské akademie věd v Leningradě. která
věnovala universitní knihovně jako důkaz přátelstvi bo-
hatě ilustrovaný rukopis z 15.stoleti Rychenthalovy kro-
niky Kostnického sněmu s obrazy upálení M.. J. Husa a
.Teronyma Pražského.
Obsahem svých sbirek je význam univcT'sitni knihov-

ny národni a celostátní. V nové době se kupuje krásná a
zejména vědecká literatUl'a z celého světa. docházejí sem
celé soubory ze zahrHniči. knihovna ziskává vzácné shír-
ky soukromé (na př. knihovnu Svntopluka Čecha. F. X.
Šaldy. Viktora Dyka atd.). V současné .101Jědoplňuji
knihovnu dary zc zahraniči. zcjm.éna od Amcrican IJib-
rary Association za pomoci Rockefellerovy nadace. Ma-
sarykova ústavu v N. Yorku. Ústředního svar.u čs. stu-
dentstva v znhraniči. UNRRA a UNESCO. a od mnoha
jiných. i osob soukromých. Ryze technická literatura
z těchto darl'! je předána K n i h o V Jlě v y s o k Ý c h
Š k o I t e ch nic k Ý c h v P I' a z e. umistěné rovněž
v Klementínu.
Od roku 1935dostává Národní a universitni knihovna

od nakladateli'! a vydavatelú 2 povinné výtisky všech
publikací. vyšlých na území Čech. Jeden - celostátní
pro kníhovnu národní. druhý - zemský (z území Čech)
pro knihovnu universitni. Povinné tisky vymohl již dři-
ve K. R. Ungar. nejdříve od tiskáren pražských. později
nařízeni platilo pro všechny tiskárny v Čechách. takže
-národni knihovna obsahuje vše. co na území státu vyjde
tiskem: krásnou i vědeckou literaturu. noviny, drobné
tisky atd. Druhá světová válka přerušila klidný vývoj
knihovny, ale vcelku nezpúsobila vážnějších škod. Ze sta-
tistiky knihovny zjistíme potěšítelný vzrúst počtu svaz-
kú. Diagram PhC. Karla- Chyby uvádí. že universitni
knihovna prnžská měla

r. 1:l70
r. 177:l
1'. 18fJI
1'. ]900
1'. 1918
1'. ]9:lR
r. 1948

20tJsvar.ků
15265svazkú
117542svazkú
300820svazků
4:l5614svazků
1172098svazkh
184:l64fJsvnzkú

I my zeměměřiči. máme zde své poklady. staré i z do-
by nejstarši. ke kterým se vracíme s láskou a úctou. a
které doplňujeme svou drobnou praci pro paměť i po-
třebu těch. kteří za námi příjdou. Nezapomínejme proto
ani my nejen na knihovnu universitní. ale í na vlastní
stánek technické kultury. jimž je Knihovna vysokých
Mwl technických. ve které by mělo hýti uchováno na
věčnou paměť i pro praktickou a vědeckou potřebu tech-
niků v.~e.co tvoři kmen i korunu veškeré technické li-
teratury. Ing. Dr. V. Elznic.
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