
ZEMĚMĚŘIUIiÝ OBZOR

Všem československým inženýrům!

ÚSTŘEDNí AKČNí VÝBOR

SPOLKU ČESKOSLOVENSKÝCH INžENÝRů SIA,

ustavený dne 28. února 1948, hlásí se bez výhrad k nově utvořené
vládě ozdravené Národní fronty pod vedením Klementa Gottwalda, v níž
vidí jedinou záruku socialistické budoucnosti naší vlasti.

Československým inženýrům je konstruktivní a budovatelská
činnost životním posláním. Považují za svůj radostný úkol podílet se
konečně vskutku plně na velkém díle důsledného plánování ve všech
odvětvích hospodářské a t~chnické činnosti.

Ústřední akční výbor SIA je si vědom toho, že základním
předpokladem úspěšného plnění všech úkolů je morální ozdravení spol.
kových složek a orgánů. V důsledku toho je rozhodnut vnést do nich
jasné socialistické zaměření a je odhodlán všechny potřebné organisační
změny provést do všech důsledků.

V Praze dne 28. února 1948.

Předseda: Arch. Ing. Jaroslav Pokorný,
místopředsťidové: Ing. Karel Hájek,

Prof. Ing. Dr. Otakar Maštovský.

Ing. Dr. Jaroslav Bulíček,
Ing. Matěj Jelínek,
Ing. Václav Jeřábek,
Arch. Ing. Václav J~el,
Ing. Vlad. Kazda,
Ing. Antonín Kratochvfl,

Ing. Stanislav Kraus,
Ing. Josef Mareda,
Ing. Josef Plašil,
Ing. Alois Sajda:,
Arch. Ing. St. Semrád,
Prof. Ing. Dr. Václav Vrbenský.
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v
O nové ~e8t)' v bodováni lDapového dila USft.

,
Mapové dílo je dllUežitou slo#kDu vý8tatlJby a obrany každého státu. Je-U nově budováno, mUBi být při-

'[RYJwmo účelně a ho8podámě. Cílem článku je 'UlpoZO'mit na některé váleimé a poválečné zkušenosti ve vývoji
mo:p&vého díla.

Budování nových hospodářských a technických hod-
not předpokládá promyšlené a dalekosáhlé pláno-
vání. Takto organísované plánování je pak plně
úspěšné jen tehdy, jsou-li cesty, jimiž se ubírá,
v souladu s dobou a poměry a vyhovují-li potřebám
dalšího· vývoje. K tomu je často zapotřebí schopnosti
zbavit se metod a směrnic, které snad byly dříve na
místě, přestaly však dnes vyhovovat. V té souvislosti
nelze si nepovšimnout zkušeností, které !byly získány
v poslední válce.
Tak je tomu i v budování mapového díla našeho

státu. Zejména v tomto oboru jsou nové zkušenosti
a .poznatky z uplynulé války a z doby poválečné tak
významné, že nedbat jich a .pokračovat v předválečné
programové linii by bylo nepromyšlené a nehospo-
dárné. Je jedním z mála kladů válek, že urychlují po-
. krok téměř ve vŠech oborech lidského snažení. Bylo
by neodpustitelné, kdyby v budování mapového díla
nebylo přihlíženo k pokroku a nejnovějšim zkušenos-
tem. U vědomí odpovědnosti podáváme zde hutný roz-
bor dnešního stavu čs. mapového díla a' námět, jak
v jeho budování pokračovat:

Vývoj nového díla.
Vývoj mapového díla našeho státu je znám a bude

proto zde jen stručně uveden. První republika pře-
vzala z podstaty bývalé monarchie především topo-
grafickou mapu 1: 25 000, vyhotovenou v letech
'1875-1884. Všechny listy ve stavu původním, s velmi
.neúplným polohopisem a s nepřesným a nevyhovují-
cím znázorněním terénu; dále mapu speciální 1 : 75 000
jen částečně opravovanou a rovněž v nevyhovující
úpravě a provedení; konečně pak mapu generální
1 : 200 000 a přehlednou 1 : 750000.
Toto mapové dílo převzaté r. 1918 nevyhovovalo

nejen obsahem, ale i řadou měřítek 1: 25 000,
1 : 75 000, 1: 200 000 a _1 : 750000. V následujících
letech bylo sice dílo .postupně zdokonalováno a upra-
vováno, ale nikdy nedosáhlo takové hodnoty, alby plně
vyhovovalo potřebám správním, technickým a vojen-
ským. Proto r. 1931 bylo započato s plánováním no-
vého mapového díla a v r. 1933 po jednáních mezimi-
nisterské kartografické komisel) byly stanoveny pro
jeho vyhotovení zásady. Nejdůležitější z nich byla
řada měřítek; na celém státním území mělo být v době
30 let provedeno nové mapování 1 : 20 000 a na jeho
podkladě nová mapa 1: 50000. Generální mapa
1 : 200000 měla být ponechána v dosavadní úpravě
a místo mapy 1 : 750 000 měly být zavedeny mapy
1 : 500 000 a 1 : 1,000000.

l) Výroční zpl:áv Y" yojenského zeměpisného ústavu
XII~XV.

. Soustava mapových měřítek se pozměnila; za zá-
klad a nejdůležitější úkol bylo stanoveno vyhotovení
mapy 1 : 20 000, kterou diktovaly zkušenosti světové
války 1914-1918. Byla to válka převážně posiční,
která vyžadovala mapu většího měřítka nejen pro
úplné zakreslení složitých zákoPových systémů, ale
především pro přípravu a řízení nepřímé palby dělo-
střelectva.
Mapy velkých měřítek 1 : 5000 a 1 : 10000 do ma-

pového díla pojaty nebyly. Z popudu zástupců býv.
ministerstva veřejných prací bylo v kartografické ko-
misi jen zaprotokolováno, že se doporučuje uvažovati
o organisaci tec hni c k é .map y :L: 5000 pro tech-
nické a správní účely a že se žádá, aby o jejím vyba-
vení bylo jednáno na zvláštních meziministerských
poradách.
Podle zásad, stanovených v r. 1933, se pak budo-

valo mapové dílo státu. Je otázkou, vyhovuje-li jeho
základ, t. j. soustava mapových měřítek i dnes, po
zkušenostech válečných a poválečných účelům vojen-
ským a vyhovuje-li i rozmanitým potřebám jiným než
vojenským.

Zkušenosti poslední války.

K posouzení uveďme jen dva příklady.") Při vy-
puknutí války měla rud á arm á d a mapu 1 : 25000
Jen na úzkém pruhu podél západních hranic, zejména
v opevněných postorech. Mapa 1 : 50000 byla připra-
vena a postupně rozšířena od západních hranic až po
čáru Oněžské jezero-Voroněž--Rostov. Sovětská vo-
jensko-topografická služba správně pře<bJídala význam
mapy 1 : 50 000 a mírové práce organisovala tak, aby
pře d e vší m tato mapa byla připravena pro obranu
státu.
Něm c i zjistili hned na počátku války, že jejich

mapy měřítek 1 : 25 000, 1 : 100 000 a 1 : 300 000 jsou
v principu zastaralé a že v moderně vedené válce se
neosvědčí. Jako nejlépe vyhovující řada měřítek se
jim jevila stupnice 1 : 50 000, 1 : 200 000 a 1 : 500 000,
která nejúčelněji odpovídá vojenskému dělení na
mapu streleckou,pochodovou a operační. Při tom nej-
význačnější mapou se stala mapa 1: 50 000, která
plně převzala funkci map 1 : 25000 a 1 : 100000 a
vyhovovala svým obsahem v boji i obraně a svou přes-
ností při akcích dělostřelectva. Proto Němci na cizím
území tak horečně přepracovávali mapy menších
i větších měřítek na měřítko 1 : 50000 a proto na př.
u Voroněže, kde se fronta na podzim r. 1942 zastavi-
la a kde již neměli ukořistěné sovětské mapy 1 : 50000,
s největším úsilím podle leteckých snímků a podle 80-

~)Mitteilungen des Chefs des Kriegs-KRrten- und
Vermessungswesen 1943, 1944.
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větské mapy 1 : 100000 hotovili listy střelecké mapy
1: 50000.
Mapu 1 : 25 000 nepoužili Němci v průběhu bojo-

vých akcí nikde: tedy ani v Polsku, ve Francii, v SSSR
a později ani v Maďarsku a Ceskoslovensku. Nové
způsoby vedení boje ji z válečného použití zcela vy-
řadily.

Poválečné zkušenosti.

Před i po světové válce 1914-18 to byly zejména
vojenské důvody, které rozhodovaly při určování mě-
řítek, obsahu a úpravy jednotlivých map. O hledis-
cích te<;hnického a hospodářského úseku civilního se
později sice uvažovalo, ale jen potud, pokud to nemě-
nilo čistě vojenské zaměření mapového díla.
K podstatné změně ve významu mapového díla do-

chází však teprve po druhé světové válce. Základem
hospodářského a technického pořádku se stává pro-
storové plánování, které vyžaduje mapové podklady
v měřítkách a provedeních nejlépe vyhovujících úko-
lům,poválečné výstavby. -Krátké poválečné zkušenosti
a intensivní výzkúm technických kruhů ukazují, že
v čs. mapovém díle půjde jednak o z á k I a dní (k a-
t a str á I n 0- mapu, doplněnou výškopisem, -jednak
o tec hni c k é mapy měřítek 1 : 5000 a 1 : 10000
a v dalším průběhu 'pak o mapy 1 : 50000, 1 : ?OO000,
1 : 500 000 a 1 : 1,000.000.
Plánovaná výstavba státu tedy koriguje a doplňuje

předválečný projekt mapového díla a samozřejmě po-
žaduje, alby mapové podklady byly vyhotoveny a při-
praveny v čase pokud možno nejkratším. Význam ma-
pového díla se zřetelně přesunuje z úseku vojenského
do úseku civilního, neboť mapy musí být vyhotovo-
vány podle požadavků nejdůležitější složky vývoje, t.
j. plánování hospodářského a technického a pak te-
prve upraveny a doplněny tak, aby vyhovovaly poža-
davkům vojenským. Nikoli naopak.

Pořadí naléhavosti.

Vyhotovit"úplné a rozměrné mapové dilo v krátkém
čase je úkol prakticky neproveditelný. Dokonalá a
hospodárná organisace jeho vyhotovení přikazuje pro-
vést jen jedno původní mapování v měřítku největším
a ostatní mapy menšího měřítka ze· základní jen od-
vozovati a patřičně upravovati.
Vyhotovení základní čs. mapy (nynější katastrální

mapy s výškopisem) je ovšem dílem dalekébudouc-
nosti. Proto se musíme smířit s několikerým původ-
ním mapováním, ovšem v měřítkách, která výstavbě
a obraně státu nejlépe vyhovují a která nejméně na-
rušují soustavu dosavadních mapových mě~ítek.
Válečné a poválečné zkušenosti řešení tohoto úkolu

podstatně usnadňují. Při jeho řešení nelze však uva-
žovat o původním mapování v měřítku 1 : 20 000, tak
jak bylo stanoveno v předválečném projektu mapové-
ho díla, ani o mapování v měřítku 1 : 25 000, tak jak
bylo prováděno v době okupace na značné části Mo-
ravy. V civilním podnikání se mapy těchto měřítek
uplatňovaly jen částečně a to proto, že nebylo map
většíchměřítek. Dnes po dvouletých poválečných zku-
šenostech v různých oborech technického podnikání
a veřejné správy, ať již jde o práce regulační, kana-
lisační, vodovodné, meliorační, scelovací a plánovací

nebo průzkum poměrů zemědělských, průmyslových,
geologických, hydrologických, dopravních a jiných
shledáváme, že se požaduje buď mapa katastrální,
doplněná výškopisem nebo mapy v měřítku 1:5000
nebo 1 : 10 000.
A jak je tomu při obraně státu? Jak jsme jíž

uvedli, minulá válka mapu středního měřítka
(1 : 20000, 1: 25000) téměř zcela vyřadila a jejt
funkci plně převzala mapa 1 : 50 000. To je snadno
vysvětlitelné tím, že ve válce, která motorisací dosta-
la charakter převážně pohybový, se listy map
1 : 20 000 nebo 1: 25 000 nemohou uplatnit prostě
proto, že znázorňují příliš malý prostor; kromě toho
ani tisk, ani distribuce těchto map nestačí zrychlené-
mu válečnénm tempu.
Tím je mapa 1 : 20000 (1 : 25000) vyřazena. V ci-

vildím podnikání proto, že se požadují měřítka vi!\tš;,
ve vojenském použití proto, že ji v poslední vá1ce na-
fihdila dostatečně přesná a podrobná mapa 1 : 50000.
Původní mapování ve středních měřítkách je tedy

nadbytečné a musí být nahražováno mapováním v mě-
řítkách větších, a to v tom rozsahu a sledu, v jakém
to naléhavost a zejména časové r~rhy prostorového
plánování určují a požadují.
Vyřazením mapy 1 : 20 000 se ovšem ruší základ

předválečného projektu mapového díla, z kterébo
měla být odvozena další důležitá složka, mapa
1 : 50000. Z dosavadních poválečných zkušenosti
však víme, že tuto mapu v měřítku 1: 50 000 při
výstavbě státu nevyhnutelně a naléhavě potřebujeme,
. zejména při krajinném plánování pro studijní a sta·
tistické práce i pro obranu státu. Ani v prvém, ani
V" druhém úseku se již nemůžeme nadále spokojiti
s nevyhovující speciální mapou 1: 75 000, kterou
musíme konečně jednou nahradit ma,pou, která by od-
povídala naší kulturní vYspělosti, zlevňovala a urych-
lovala budování státu a stala se i nejvýznačnější slož-
kou jeho obrany.
Je ovšem nemyslitelné, aby se s vyhotovením mapy

1 : 50000 vyčkávalo, až původní mapování ve velkých
měřítkách (1: 2000 -1 : 10000) bude ukončeno.
Mapa 1 : 50 000 nemůže za dnešních okolností zůstat
mapou odvozenou a musí se stát mapou původní. Vy-
vstává však otázka, jak mapu tohoto měřítka získat
v nejkratším čase a nejhospodárnějším způsobem.

Mapa 1: 50000 -
nejdůJežitějšíúsek mapového díla v budoucnosti.

K opatření mapy 1 : 50000 vedou za dnešního sta-
vu dvě cesty. V pro s t o rec h, kde již je .TI o-
v é map o v á n í ve větších měřítkách (1: 5000-
1 : 25 000) provedeno, není jiná cesta než ona, která
byla <yytýčena již před válkou v rf 1933, a je určena
fotografickým zmenšením, novou kresbou a repro-
dukcí ve vhodném provedení.
V prostorech, které nejsou qosud

nově zmapovány ve větších měřítkách - a
to je převážná část státního území -
je naléhavou nutností získat mapu 1 : 50000 bezpro-
středním mapováním přímo pro měřítko 1 : 50 000.
Které výhody má tento postup spočívající v pří-

mém vyhotovení podkladů pro mapU 1:50 Ooo? Přede-
vším - a to je po válečných a poválečných zkuše·
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nostech rozhodující - bychom tímto způsobem
v nejkratším čase získali pro celé státní území mapu,
která svým měřítkem nejlépe vyhovuje civilním a vo-
jenským potřebám státu; mohli bychom využíti
v nejhospodárnějším rozsahu leteckou fotogrametrii,
která by na velké částí území obstarala výškopísnou
stránku nové mapy, a tím by mapovací práce podstat-
ně usnadnila a urychlila. A konečně - a to je výho-
da, kterou musíme obzvláště zdůraznit - postupovali
bychom ltospodárně a ušetřili bychom hospodářsky
těžce zápasícímu státu stovky milionů.

Organisace a provedení každé nové mapy státu je
dílem velkorysé a přesně promyšlené koncepce a ne
vždy se úspěšně podaří. V minulosti nalézáme dva
příklady, které překvapují svým rozsahem a včasným
provedením. V bývalém Rakousko-Uhersku bylo pro-
vedeno 1. zv. třetí mapování 1 : 25000 na ploše vjtší
jak 600 000 km2 v době šestnácti let a v SSSR v době
kratší dvaceti let vyhotovili mapu 1 : 50000 na ploše
větší jak 1,000000 km2• Není důvodu k pochybnostem
o tom, že by se takové dílo podařilo i nám.

První předpoklad pro to je dán, neboť známe
základní úkol: vyhotoviti mapy CSR v měřítku
1 : 50 000 a je jen otázkou plánování a energické-
ho provedení, aby byl splněn i druhý předpoklad
úspěchu, to je aby nová mapa byla vyhotove-
na v době co nejkratší a na celém státním území. To
se uskuteční jen tehdy, zvolíme-li cestu nejhospodár-
nější a nejúčelnější, což podle našeho soudu znamená
opustit cestu problematického a zdlouhavého mapo-
vání v měřítkách, která byla vývojem vyřazena
(1 : 20000, 1 : 25000) a začíti s přímým mapováním
pro měřítko 1 : 50 000. .

Hospodárnost nového postupu.

Ta nejlépe vysvitne z krátké statistické úvahy. Na
území státu je nově zmapováno asi 34 000 km2 v mě-
řítkách od 1: 5000 do 1: 25 000. Zbývajících
94000 km2 čeká na nové mapování. Mělo-li by být
provedeno podle programu z r. 1933 v měřítku
1 : 20000. (1 : 25000) trvale by mapování při prů-
měrném ročním výkonu 80 km2 při 50 topografech
přes 23 let, tedy do r. 1971. Bylo-li by provedeno
v měřítku větším, na př. 1 : 10000, při kterém roční
výkon je 30 km2, trvalo by téměř třikráte déle. Tím
však bychom získali teprve podklad 'pro mapu
1 : 50000, takže uvedená doba by se zdlouhavým kar-
tografickým zpracováním ještě dále prodloužila.

Pří práci pro měřítko 1 : 50 000 je roční výkon topo-
grafa - podle sovětských zkušeností - čtyřikráte
větší než v měřítku 1 : 20000, zpracuje tedy 320 km2•

Při intensivním využití letecké fotogrametrie může-
me počítat s výkonem dokonce 370' km2 v jednom
roce.

Nové mapování pro měřítko 1 : 50 000 by postupo-
valo téměř pětkráte rychleji než ve středních měřít-
kách,· 1 : 20 000 nebo 1 : 25 000, při čemž originály
polních měřických prací by byly již podkladem k re-
produkci a tisku mapy 1 : 50 000. V roce 1933 bylo
nové mapování 1: 20 000 rozvrženo na třicet let.
V měřítku 1 : 50000 byli bychom měli novou mapu
celého státního území za sedm let.

Zamyslíme-li se nad uvedenými čísly a nad zbýva-
jící nezmapovanou plochou 9,\000 km".!a uvážíme-li,
že výstavba a obrana státu opravdu potřebuje novou,
přesnou a moderně upravenou mapu ČSR v měřítku
1 : 50 000, pak zbývá jen přikročit k uskutečnění
uvedeného řešení.

Uplatllěm zeměměřické služby v budovám nového
mapového díla.

Jak jsme již uvedli, jsou pro technická podnikání
a úkoly veřejné správy po poslední válce požadovány
mapy velkých měřítek. Je to složka, která· nebyla
obsažena v mapovém díle, plánovaném a stanoveném
za první republiky, a která je teprve cívilní zeměmě-
řickou službou postupně zdokonalována a normována.
Všude tam, kde to technická výstavba vyžaduje, je
zeměměřickým úřadem vyhotovována mapa v měřít-
ku 1 : 5000 nebo 1: 10 000. Postúpně zasáhne tato
mapa do všech oblastí hospodářsky významných a
lze očekávat, že se tak stane brzo na velké části I!tát-
ního území. Tu musíme důrazně upozornit na nehos-
podárnost, s kterou se častěji setkáváme: úseky, kte-
ré byly již zmapovány ve středních, pro civilní po-
užití téměř bezcenných měřítkál;h 1: 20 000 nebo
1 : 25000, budou - a často v nepatrném časovém
odstupu - opět mapovány v měřítkách větších 1 : 5000
nebo 1 : 10 000.

Budováním map velkých měřítek se však uplatně-
ní civilní zeměměřické služby v mapovém díle nekončí.
Veřejnost požaduje i mapy menších měřítek, zejména
mapu 1 : 50 000, kterou nalézáme v díle plánovaném
vojenskou zeměpisnou službou za první republiky.
Víme, že v roce 1934 bylo započato s kreSlbouprvního
listu - tehdejší výroční zpráva vojenského zeměpis-
ného útvaru označuje tento rok jako důležitý v histo-
rii ústavu - a víme, že dodnes vyšel jen tento jediný.
Civilní zeměměřické službě podává se tedy další úkol,
opatřit tyto mapy.

V roce 1946, pod nátlakem požadavků veřejné sprá-
vy, věnuje se zeměměřická služba i tomuto úseku ma-
pového díla s největším úsilím a prozatím na podkla-
dě nového mapování v měřítku 1: 25000 provede-
ného v letech 1940-44 začíná s dobře organisovanou
a převážně mechanisovanou kresbou na čtrnácti lis-
tech mapy 1 : 50 000, z nichž šest bude v nejbližší době
prvním překva'pením pro veřejnost a-.dokladem dobré-
ho plánování.

Závěr.
Snad jsme alespoň letmo dovodili, že z důvodů

úspornosti a účelnosti mapové dílo ČSR jednak může
postrádat nákladné a jen částečně vyhovující mapy
středních měřítek 1 : 20 000 nebo 1 : 25 000 a jednak
musí být doplněno celostátní mapou 1: 50000 a
v úsecích hospodářsky důležitých postupně mapamí
velkých měřítek 1 : 2000 -1 : 10000. Jde nyní o to
vyvodit důsledky z naznačených perspektiv, to zna-
mená věnovat největší úsilí pracem v měřítku
1 : 50000 a z původního programu mapového díla
definitivně vyřadit mapování ve středních měřítkách
1 : 20000 nebo 1 : 25000. Účelem tohoto článku pak
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je upozornit na tento nutný, nevyhnutelny a velmi
důležitý důsledek uvedených zkušeností válečných
i mírových.
Účelná a úsporná organisace a metody této práce

budou ovšem nezbytným předpokladem plného úspě-
chu na tomto poli výstavby republiky. To je ovšem
zase další otázka, dosud otevřená. Již předem však
je nutné zdůraznit, že měřické podklady mapování,

ať už v měřítku 1 : 5000, 1: 10000 nebo pro měřítko
1 : 50 000 musejí být vyhotoveny takovým způsobem,
aby jich bylo možno využíti pro každé další technické
podnikání, to jest s dostatečnou přesností a se zajiště-
ním pevných bodů polohopisného a výškopisného zá-
kladu. Jen tak bude dosaženo všestranného účelu a
největší možné úspornosti, jak to předpokládá jeden
z hlavních důvodů soustředění zeměměřické služby.

Vznik a vjyoj
Fotogrametrického ústavu pre Slo\'ensko v Bratlslave.

Na rok 1945 '1:010 preliminované v štátnom rozpočte odst. c) oprávňuje ústav uschovávať vyhotovellé
finančnej správy po osobitným § 4 »Fotogrametrický snímky a ukláda mu viesť o snímkach archívnu evi-
ústav Min. fin.« kap. 14, tit. 1 suma 1,417 000 Ks. denciu.
Práce Fotogrametrického ústavu boly zaěiatkom § 3 určuje vnútornú organizáciu ústavu a per'!o-

roku hatené rušnými vojnovým:i udalosťami, pri kto- nálne veci ústavu, ktoré majú byť analogické ako
rých bola časť inventáru ústavu poškodená. u ostatnýchštátnych úradov a ústavov. Funkcia pred-

nostu ústavu je vyhradená len pre zememeračskéhoPo skončení vojny, v ktorej utrpely operáty pozem- inžiniera, aby sa nemohlo stáť, aby na čelo ústavukového katastra nesmierne škody, lebo zničené boly sa dostal neodborník. Pre zamestanancov ústavu, kto-takmer všetky katlistrálne mapy 6 meračských, t. j.
17 politických okresov východného Slovenska a znač- rí vykonávajú fotoletecké práce je stanovená povin-
ná časť operátov na prinavrátenom území južného nosť úrazového poistenia na trovy štátu.
Slovenska, učinené boly všetky potrebné kroky na § 4 zavádza inštitúciu Poradného sboru Fotogra-
rýchle a plné rozvinutie fotogrametrických prác. metrického ústavu pre Slovensko, ktorého členmi ma-
Na jeseň získava sa vhodná budova pre umiestne- jú byť zástupcovia Slovenskej vysokej školy tech-

nie ústavu na Dostojevského rade. Na budove vyko- nickej, technických povereníctiev a iných ústavov,
úradov a korporácií majúcich vzťah k fotogrametrii.nané boly opravné a a:daptačné práce, potrebné pre

postavenie ťažkých strojov. V novembri pridelilo MNO Úlohou Poradného sboru je napomáhať odbornú a
v Prahe náhradou za stratené dve lietadla, jedno dvoj- vedeckú činnosť ústavu,
motorové lietadlo. Pol'né práce neboly vóbec vykoná- § 5 umožňuje vykonávať ústavu aj fotogrametrické
vané a v kancelárii sa pracovalo na vyhodnotení si- práce na žiadosť a náklad strán za poplatky podl'a
tuácie a vrstevníc pre kat. územie Čierny Balog. sadzby, ktorá sa má vyhlásiť v Úradných novinách.
Zapracovával sa tiež nový personál. O vyberaní a vymáhaní poplatkov platia predpisy
Začiatkom roku 1946 sťahuje sa Fotogrametrický o priamych daniach,

ústav do adaptovanej budovy na Dostojevského rade - § 6 doplňuje ustanovenia katastrálneho zákona
25/a, kde Ba namontovaly fotogrametrické prístroje o d'alšiu povinnosť obce zadovážiť hromadne na
a umiest'llil ústav v 10 miestnostiach s príslušen- trovy držitel'ov pozemkov jednotný signalizačný
stvom. materiál pri vymeriavaní konanom fotogrametrickou

metódou pre účely pozemkového katastra, d'alej ur-
Dňa 14. mája odhlasovala Slovenská národná rada čuje povinnosť držitel'om pozemkov osignalizovaf svo-

na r i a den i e č. 67/1946 Sb. n. SNR o Fo t 0- je nesporné držebnostné hranice a dáva meračskému
g r a m e t r i,c k o m úst a v e p r e S loven s k o a úradníkovi možnosf vykonať v prípade nesplnenia
o doplnení niektorých ustanovení katastrálneho zá- tejto povinnosti signalizáciu na náklad dotyčného
kona, ktorým bola činnosť ústavu normatívne pod- držitel'a.
ložená. § 7 zaisťuje autorské právo na všetky výsledky
Nariadenie má cel'kom 9 paragrafov, ktorých fotogrametrických prác alebo ich odvodením pre Po-

krátky obsah je tento: vereníctvo financií. -
§ 1 stanovuje názov ústavu a jeho samostatné po- § 8 ukláda leteckým úradom a ustanovi~niam po-

stavenie v rámci organizácie pozemkového katastra. vinnosť všemožne podporovať fotoleteckú prevádzku
§ 2 určuje pósohnosť ústavu a síce: ústavu poskytovaním róznych služieb za náhradu.
odst. a) oprávňuje ústav vyhotovovať pozemné a § 9 ukláda povereníkovi financií a súčastneným po-

letecké snímky na území Slovenska pre potreby štát- vereníkom vykonať toto nariadenie. •
neho a civilného vymeriavania a plánovania,
odst. b) oprávňuje vyhotovovať z pozemných a le-

teckých snímok fotogrametrickýmí metódami ka-
tastrálne mapy, situačné a výškopisné plány a mapy
každého druhu a všetkých merítok pre potrebu štát-
neho a civilného mapovania a plánovanía a

Povojnová činnosť.

Uzákonením Fotogrametrického ústavu bol vvtvo-
rcný pevný právny základ, ktorý umožňuje nah~tený
výkon všetkých fotogrametrických prác a d'alšie
úspešné hudovanie ústavu.
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Fotoletecká činnosť mohla byť započatá po takmer
dva roky trvajúcom prerušení až v júli 1946, keď
bolů dodané pridelené lietadlo. Práce pre účely pozem-
kového katastra boly však vytlačené dóležitejšími a
naliehavejšími prácami pre odstránenie následkov
obrovského ničenia poslednej vojny ako aj pre vyho-
tovenie súlinych podkladov pre projekty veYkých tech-
nických diel.
V letnom období boly vyhotovené letecké snímky

zo 1~7 vojnou poškodených obcí na východnom Slo-
vensku a 47 obcí na strednom a západnom Slovensku,
z ktorých boly vyhotovené fo top 1á n y slúžiace za
podklad pre úpravu a znovuvýstavbu obcí. Tu chcem
hneď spomEt1úť, že r e g u 1a č n é p 1á n y vyhoto-
vujú na Slovensku v prevážnej miere zamestnanci
pozemkového katastra, ktorí doposiaY vyhotovili plá-
ny 174 obcí.
Na jeseň prevzal ústav vyhotovenie vrstevnicového

plánu v merítku 1 : 1000 pre projekt stavby železnice
Rožňava-Turňa n.jBodvou v dlžke 33 km a doplne-
nie ~atastrálnej mapy kat. územia Modra v merítku
1 : 2880 vrstevnicami na rozlohe asi 1000 ha 'pre re-
gulačné účely. Pre lesohospodárske účely boly vyho-
tOVdnéletecké snímky obrovských lesných komplexov
v okolí Banskej Bystrice a Ružomberka. Okrem tých-
to prác dohotovovaly sa. v poli i kancelárii rozrobené
práce pre pozemkový katastr;
Na doplnenie inventáru ústavu bol objednaný je-

den Wildov Autograf A-5 a automatická letecká ra-
dová komora.
V štátnom rozpočte preliminovaná bola na tento

rok suma 2,052000 Kčs na osobné a vecné výdavky
a suma 1,003 000 Kčs na investície, ktoré však boly
len čiastočne vyčerpané.
Koncom roku objednalo Povereníotvo financií jedno

lietadlo typu Bocian a zadalo jeho adaptáciu pre fo-
toletecké účely. K tomuto opatreniu bolo potrebné
prikročiť preto, lebo vojenskou správou pridelené lie-
tadlo malo veYkú rychlosť, takže sa pre vyhotovenie
snímok pre mapy veYkých merítok neosvedčilo.
VzhYadom na veYký dopyt po fotogrametrických

prácach bolo pre určenie pracovného programu ústa-
vu na rok 1947 svolaná medzirezortná porada na kto-
rej bolo ceYkove žiadané vykonanie 41 fotogrametric-
. kých prác. Pre nedostátok personálu i inventáru
ústavu mohlo byť však prijaté vykonaI!i~J.~D22. úko-'
lov, u ktorých bolo stanovenéporadié' dóležitosti naj-
mli podľa ich vzťa.hu k dvojročnému budovateYskému
programu vlády.
Fotoletecké práce boly vykonávané na dvoch k dis-

pozícii stojacicJl.Jieíadláchrs ktorými sa vyhotovilo
vyše 2000'1éteckých snímok. Na vlastnom fotogra-
metrickom lietadle typu Bocian, pre obsluhu ktorého
bol do služieb ústavu prijatý aj pilot, ,sa nalietalo asi
110 hodín.'-PoYné fotogrametrické práce vykonávalo spolu 9
poYných skupín sostavených z personálu ústavov a
úradov pozemkového katastra a čiastočne i z perso-
nálu, ktorý daly iné rezorty k dispozícii pre práce
konané na ich žiadosť a náklad.

D o h o t o ven é a v y h o t o ven é boly tieto dO-
ležitejšie fotogrametrické práce:

Situačné a výškopisné plány:

1. pre projekt novostavby železnice Rožňava-Turňa
n,/Bodvou v merítku 1: 1000 v dlžke 33 km a
šírke asi 600 metrov,

2. pre časť projektu preložky železničnej trate Koši-
ce-Margecany v merítku 1: 2000 na ploche
2234 ha,

3. pre projekt presídlenia v dósledku stavby vodnej
nádrže u Svidníku v merítku 1 : 5000 na ploche
asi 1000 ha,

4. pre vyhotovenie regulačného plánu obce Modra
v merítku 1 : 2880 na ploche asi 1000 ha,

5. pre časť projektu cesty Ružomberok-Dolný Kubín
na rozlohe 250 ha a 845 parciel v merítku 1 : 2000,

6. pre úpravu vojnou zničených obcí Parihuzovce, Cu-
kalovce, Smolník a Stariná v merítku 1 : 2000 na
rozlohe 430 ha,

7. pre projekt lesných ciest a zariaďovanie lesov
v priestore Kalište-Baláže v merítku 1 : 3000 na
ploche 1230 ha a

8. pre projekt pomníka na Bradle vD' vel'kom me-
rítku 1 : 200 a rozlohe 2,6 ha.

Letecké fotoplány:
1. pre projekt novostavby železnice Rožňava-Turňa
n.jBodvou v meritkll 1 : 2000 v dlžke 33 km,

2. pre projekt presídle.nia v dósledku stavby vodnej
nádrže u Svidníka v merítku 1 : 5000,

3. pre reguláciu rieky Moravy v merítku 1: 5000
v dižke asi 40 km,

4. pre účely mierového rokovania o štátnej hranici
čsl.-maďarsl{ej v meritku 1 : 10 000 v dížke 12 km,

5. štyroch civilných letíšť v merítku 1: 2000 a
1 : 2880,

6. pre plánovacie účely vo Vysokých Tatrách v me- .
rítku 1 : 5000 na ploche 500 ha,

7. pre úpravu obcí Parihuzovce a Čukalovce v merít-
ku 1 : 2000 na ploche 95 ha, a

8. pre projekt dopravných spojov Bratislavy, Komár-
na a Košíc v merítkach 1 : 5000 prípadne 1 : 25000
na ploche asi 5000 ha .

Okrem toho boly por n <é p r á c e skončené pre
vyhotovenie situaČiného a vrstevnicového plánu
1 : 2000 pre projekt preložky železnice a využiti a vod-
nej sily Váhu v úseku Púchov-Povážska Bystrica,
pre projekt stavby sedadlového výťahu na Martinské
hole v merítku 1 : 5000 a pre projekt rekonštrukcie
lanovej dráhy zo Skalnatého plesa na Lomnický štít.
Nellkončené zostaly poYné fotogrametrické práce pre
vyhotovenie situačného a vrstevnicového plánu
1 : 5000 pre využitie voďnej sily Váhu v úseku Po-
vážska Bystrica-Zilina 'Ii dIžke asi 30 km.
Na rok 1947 preliminovaná bola na osobné a vecné

výdavkyústavu suma 3,180000 Kčs a na investície
1,430 000 Kčs. Preliminovaný príjem ústavu v obnose
541000 Kčs bol dosiahnutý.
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lnventár ústavu bol doplnený nákupom meračských
a. fotografických pomócok ako aj dodávkovým auto-
mobilom pre usnadnenie a urýchlenie prác.

Program na rok 1948.

Rozpočtove sú fotograQletrické práce zaistené su-
mou 3,017.000 Kčs na správne výdavky a sumou
1,208.000 Kčs na investície. Príjmy sú preliminované
obnosom 2,050.000 Kčs, ktorý podfa predbežných vý-
počtov bude pravdepodobne ešte aj prekročený.
Program prác ústavu bol určený na medzirezort-

nej porade a uprednostňované sú v ňom zase práce
dóležité pre plnenie dvojročného budovatefského pro-
gramu vlády. Okrem dohotovenia v predošlom roku
započatých prác, majú sa vyhotoviť tieto dOležitejšie
fotogrametrické práce:

Situačné a výškopisné plány:
1. pre projekt stavby vodnej nádrže u Kysaku v me-
rítku 1 : 2000 na ploche asi 2000 ha,

2. pre projekt vodnej nádrže na Ondave pri Svidní-
ku v merítku 1 : 2000 na ploche asi 1600 ha, .

3. pre projekt využitia vodnej sily rieky Váhu v úse-
ku Strečno--Zilina v mer. 1 : 2000,

4. pre projekt vodlnej nádrže a hydrocentrály na
Kysuci pri Starej Bystrici v mer. 1 : 2000,

5. pre projekt využitia rieky Oravy v úseku Dolný
Kubín-sútok Oravy s Váhom v merítku
1: 2000,

6. pre využitie vodnej sily rieky Revúce pri Ružom-
herku v merítku 1 : 2000,

7. pre projekt novostavby železničnej trate Lučenec-
Modrý Kameň v merítku 1 : 1000 v djžke pruhu
44 km a šírke asi 600 m,

8. pre projekt štyroch preložiek železničných tratí:
Dedinky-Mlynky, Brezno n./Hr.-Rohozná, pri
Fifakove a Zohor-Plavecký Mikuláš
v mer. 1 : 2000, -

9. pre geologický výskum uholnej páňve u Modrého
Kameňa v merUku 1: 5000 na rozlohe asi
18000 ha a

19. pre regulačný plán mesta Ružomberku v merítku
1: 2000. .

Fotoplány letecké:
1. pre projekt Dunajsko---ůderského kanálu v úseku
medzi obcami Brodské a Devín v merítku 1 : 5000
v dIžke pásu asi 60 km a šírke asi 4 km,

2. z územia ktoré sa má zatopiť stavbou vodnej ná-
drže na Orave v merítku 1 : 10 000,

3. z rieky Váhu od Zíliny až po Komárno v merítku
1: 10000,

4. pre projekt v<ldnej nádrže u Svidníka v merítku
1: 5000,

5. pre lesohospodárske účely v merítku 1: 10 000
piatiach lesných komplexov,

6. pre archeologický výskum 6-ích priestorov v me-
ritku 1 : 1000 a

7. pre plánovacie účely, ktorých rozsah bude dodaný
dodatočne.

Okrem uvedených prác má sa vykonať pre účely
pozemkového katastra fotogrametrické zameranie ex·
travilánov kat. území Nitra, Rimavská Sobota, Rad-

··vaň n./Hr. a Spišské Vlachy v rámci nového mera·
nia. Taktiež je úmysel zapojiť leteckú fotogrametriu
do vyhotoveniapodkladov pre komasácie.
Stále stúpajúcim požiadavkám fotogrametrie ne-

vyhovuje terajšie umiestnenie Fotogrametrického
ústavu a postarané bolů preto o to, aby časť novo-
stavby Fondu národnej obnovy bola projektovaná a
postavená tak, aby definitívnemu umiestneniu ústavu
v každom smere vyhovovala. K presťahovaniu ústavu
do tejto modernej novostavby dójde v najbližšom
čase a potom 'bude umožnené náležíte dophůť aj stav
personálu, ktorý nepostačuje na zvládnutie stále
vzrastajúck:h úkolov ústavu. V tomto roku očakáva
sa aj drAávka Autografu A-5 fy Wild, ktorá značne
zvýši kapacitu ústavu pri vyhotovovaní máp vefkých
merítok.

Presnosť máp vyhotovených metódou leteckej
stereofotogrametrie.

Zatým čo rychlosť a hospodárnosť metódy leteckej
fotogrametrie je toho času bez konkurencie a je vše-
obecne uznávaná, vžitá je ešte u rudí, ktorí dosta-
točne nesledovali pokrok fotogrametrických prác
v posledných rokoch, určitá nedóvera k presnosti vý-
sledkov fotogrametrických prác.
So zachovaním úplnej objektivity uvediem preto

výsledky skúšok presností vyšetrených na mapách
a plánoch vyhotovených Fotogrametrickým ústavom
pre Slovensko.
S i t u a č n li p r e sn o s ť bola skúšaná na kata- .

strálnej mape kat. územia Cačín, kde porné práce
boly vykonané v roku 1943 a fotogrametrické vyhod-
notenie na stereoplanigrafe v roku 1944. Signalizáciu
lomových bodov' držebnostných hraníc vykonávali si
držitelia pozemkov sami a to len vápnením na zem-
nom alebo kamenitom podklade. Mapa má merítko
1 : 2000. '
Porovnané bolů cefkom 184 dIžok v rozsahu do 350

metrov, ktoré boly jednak odsunuté s mapy a jednak
priamo merané v prírode. Z rozdielov bola vypočítaná
stredná kvadratická chyba m = ± 0,22 metrov, ktorá
tedy približne ostáva v medziach kartírovacej pres-
nosti mapy 1 : 2000.
Pri porovnaní jednotlivých odchyliek medzi miera-

mi odsunutými a v prírode meranými s tabufkou
VIIT/1 návodu B bolo zistené
1. že maximálne prípustné odchylky platiace pre

katastrálne mapy vyhotovené metódou meračského
stola podla ustanovení návodu A a vypočítané

- M
padfa vzorca 2. (0,00015 s+0,005 Vs+0,015) +5000

neboly zo 184 prípadov ani raz prekročené.
2. že maximálne prípustlné odchylky platiace pre

katastrálne mapy vyhotovené metódou číselnou podra
ustanovení návodu A a vypočítanépodra vzorca:

- M .
0,00015 s + 0,005 VS + 0,015 + 7000 boly zo 184 prí-
padov prekročené len v 19 'prípadoch, 1. j. asi u 10%
skúšaných dIžok.
Ako záver možno teda z výsledkov z.a č i a t o č-

n Ý c h fotogrametrických prác pre pozemkový ka-
taster posúdiť, že presnosť metódy leteckej stereo-
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Okrem uvedených katastrálnych máp 376 kat. úze-
mí zničené, alebo stratené boly písomné katastrálne

ktorá je len o 3 cm vyššia ako stredná kvadratická operáty 213 katastrálnych území, ktoré boly provi-
chyba vypočítaná z uvedeného vzorca. zórne nahradené t. zv. súpisom pozemkov u 125 sjeď-
Pri porovnaní s normálne prevádzaným tachyme- notených katastrálnych operátov a 85 nesjednotených

trickým meraním sú vrstevnice vyhotovené fotogra- • operátov a v 3 kat. územiach dočasnou nápravou.
metricky presnejšie a lepšie vystihujú tvar terénu. Čo sa týka vykázaného spósobu definitívnej nápra-
Hlbší a podrobnejší rozbor presnosti fotogrametric- vy pozemkového katastra, neodpovedá tento dnešným

kých máp v situácii i výškach presahuje rámec to- požiadavkám a potrebám. ReambulaČiný spOsob ná-
hoto článku a preto o nej chcem príležitostme po- pravy' sa hude v budúcnosti len cefkom výnimočne po-
jednať v osobitnom článku. užívať vzhfadom na vefkú zastaralosť originálnych

kat. máp a vzhadom na skutočnosť, že jeho výsled-
kom je mapa róznorodej presnosti, ktorá činí hospo-
dárnosť reambulácie iluzórnou.
V d6s1edku povojnovej pozemkovej politiky bude sa

musieť vykonať značný presu:n na sp6sob nápravy
komasačným pokračovaním, veď podfa posledného
odhadu javí sa na Slovensku potreba roznych úprav
pozemkovej držby na p,loche 1,500000 ha. Na Slo-
vensku v prítomnej dobe vykonávajú orgány pozem-
kového katastra komasáciu v 8 katastrálnych úze-
miach.

fotogrametrie je úplne v medziach platných predpisov
pre vyhotovenie katastrálnych máp metódou merač-
ského stola a že je vefmi blízka prer:>nostipredpísanej
pre číselnú metódu.
Pripomínam, že 10% prípadov, v ktorých boly do-

pustné odchylky pre číselnú metódu prekročené, bolo
pravdepodobne sposobených nie cefkom správnou
signalizáciou ako aj nie úplnou zapracovanosťou fo-
."togrametrického personálu.

Som presvedčený, že po náležitom zjemnení jak
poflných signalizačných prác, tak i prác v kancelárii,
ku ktorému postupom času zaručene dojde, vyrovn.á
sa fotogrametrická metóda v presnosti znázornenia
úplne metóde číselnej. .

výš k o v á p r e s n o s ~ v r s t e v n í c vyhodno-
tených fotogrametricky daná je pre merítko mapy
1 : 2000 a pri sklone terénu a vzorcom strednej kva-
dratickej chyby

m == ± (0,35 + 1,0 tg a) metrov.

Dodržanie tejto presnosti bolo skúšané na výško-
pisnom plán~ pre projekt preložky železničnej trate
Košice-Margecany v merítku 1 : 2000 vyhotovenom
v roku 1947. V teréne o sklone asi 15 stupňov boly
priamo zmerané výšky 28 bodov a tieto údaje boly
porovnané s výškami bodov zistenými interpoláciou
medzi fotogrametricky vyhodnotenými vrstevnicami.
Z rczdielov výšok bola vypočíta:1á stredná kvadra-
tická chyba"

Úloha Fotogrametrického ústavu pre ~lovensko
pri ~efinitívnej náprave pozemkového katastra.

Po skončení dóležitých prác pre dvojročný program
bude činnosť ústavu vrátená k jeho pOvodnému a
najhlavnejšiemu poslaniu, t. j. k prácam na dobudo-
vanie pDzemkového katastra.
Aby som znÉl.zoI1ililo akú obrovskú úlohu tu ide,

uvediem údaje o stave katastrálnych óperátov kon-
com roku 1947.

Celé -Slovenskomá kat. území 3557 svým. 4,900 000 ha
Katastrálne operáty - .-----.---- ~--.--

sjednotené, napravené: •
a) za hývalej vlády uhorskej 936 k. úz., 1,306000 ha
b) pOvodným pokračovaním. 162 k. úz., 224000 ha
c) reambuláciou 758 k. úz., 1,139000 ha
d) obnovením 42 k. úz., 86 000 ha
e) komasačným pokračovaním 60 k. úz., 76000 ha

Přeneseno 1958 k. úz., 2,831000 ha
Z tohoto počtu zničené boly za
poslednej vojny v 14-ich
meračských okresoch evi-
denčné katastrálne mapy 376 k. úz., 520 000 ha

čím sa snížil počet definitívne
napravených katastrálnych
operátov na . 1582k. úz., 2,311000 ha

Podfa zaradenia katastrál:nych území s nesjednote-
nými katastrálnymi operátmi do jednotlivých sposo-
bov definitívnej nápravy, vykonaného pred poslednou
vojnou, mala by sa napraviť:

a) povodným pokračovaním.
b) reambuláciou .
c) obnovením .
d) komasačnýmpokračovaním
a spOsobmib), c) a d) ~ničené
evidenčné katastrálne mapy 376 k. úz., 520000 ha

takže cefková úloha
d e f i nit í v n e j n á p r a-
pravy pozemkového
k a t a str a čin í . 1975 k. úz., 2,589000 ha

515 k. úz., 574.000ha
900 k. úz., 1,173000 ha
123 k. úz., 195 000 ha
61 k. úz., 127000 ha

s 6,400000 parcelami, čo tvorí 53% r o z 10 h Y S I0-
vens ka.

Zvládnutie tejto obrovskej úlohy tak, aby bola pre
štát časove i finančne únosná, vyžaduje, aby v pre-
vážnej miere bóla vykonaná modernou, rychlou a hos-
podárnou metódou leteckej fotogrametrie.
Verím, že Fotogrametrický ústav pre Slovensko,

s ohfadom na jeho doterajšie skvelé a všestranné
uplatnenie v prácach pre štátne a civilné vymeriava-
nie a plánovanie, bude mať i !Ilaďalej vhodné pod-
mienky ďalšieho vzrastu a že prispeje zna.čným die-
lom na splnenie obrovských úloh, ktoré má na Slo-
vensku vykonať teraz i v budúcn\lsti zememeračský
sektor. '
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V článku uvádí autor vlivy, které působí na výškové značky. Zejména věnruje pozornost vlivům povrcho-
vÝch a spodních vod, dále změnám barometrického tlaku za spolupůsobení momentů pedologických a geolo-
gických.

Je všeobecně známo, že každý výšková síť po čase
zastará. Ch. LaUemand počítá s tím, že bude třeba po
25letech výškovou síť přeměřiti. Hlavně záleží na bez-
pečné staJhíIísací ~ítě. Ale i sebe lépe stabilisované
výškové značky doznají časem přece jen určité změny
různými vlivy. Hodláme-li tedy hovořiti o stabilitě
výškových značek, musíme si všimnouti jejich umís-
tění, t. j. zda se nalézají na objektech či na skalách,
po případě jEOu-li osazeny přímo do půdy. Každou
z těchto značek budeme posuzovati co do stability
jinak. Poněvadž většina z nich je umístěna na objek-
tech, budeme si převážně všímati takovýchto značek.
Již předem musíme podotknouti, že má-li býti náš

posudek správný, musíme znáti geologické složení
podloží, pedologické slo7cní půdy, výšku nadržené či
spodní vody a ještě jiné momenty, o nichž se později
zmíníme.
Máme-li posouditi stabilitu výškových značek na

budovách,mostních piIířích, jezech, přehradních zdech
a na jiných stavbách, musíme znáti stabilitu těchto
objektů, neboť výšková značka na nich umístěná pro-
děláváspolu s nimi eventue1ní pohyby. Bude tedy vždy
záležeti na založení té které stavby. Umístíme proto
výškové značky při zakládání sítě nebo položení po-
řadu na stabilní objekty starší tří let, mohutnější, jako
jsou veřejné budovy, školy, kostely a pod., o nichž se
dá předpokládati, že nedoznají během ;příští doby
změn.Při stabiIisaci je třeba 'pamatovati na ponechá-
ni alespoň 3,15 m prostoru nad značkou pro nesklá-
dací3 m lať. Nedopatření v tomto směru ~viněná pů-
sobízačátníku mnohé nepříjemnosti a časovou ztrátu.
V žádném případě se nedoporučuje osazovati výško-

véznačky na podezdívky předzahrádek, která je větši-
noumělce založená. Ale ani stavby starší tří let ne-
musí býti stabilní, jsou-li zalo7.eny na málo únosném
nebojílovitém terénu. Jílová vrstva, uložená i v dosti
značné hloubce pod objektem, může způsobiti pozvol-
né, i někoIikaleté ssedání. Příkladem je kostelní věž
vKlimkovicích, kde odklon od svislice činí 45 cm. Dal-
šímu ssedání bylo zabráněno záchytnou zdí.
PHčina ssedání může býti několikerá. Jak jsme se

již zmínili, může stavba spočívati na jílové vrstvě, kte-
rá může býti vahou stavby postupně vytlačována, je-
likož má možnost pojmouti až 95% vody, případně
působína objekt spodní voda. Zvýšením hladiny spod-
ní vody zvedne se nepravidelně i ohjekt. Máme-li
možnostpozorovati takovou stavbu delší čas a na růz-
nýchmístech, - nejlépe metodou přesné nivelace za
pomociněkolika výškových značek na objektu vhodně
umístěných- tu můžeme si vykonstruovati čárystej-
néhopoklesu, případně zdvihu objektu.')
Zastaralý způsob měření ssedání objektů 'pomocí

vodováhy k tomu účelu zvlášť upravené, při použití
specielních značek popsal Ing. Terzhagi v časopise
Bautechnik r .. 1933, str. 579 a prof. Ing. Dr. Hruban

ve Zprávách veř. služby technické r. 1943 č. 20.2)
Nevýhoda přístroje navrženého Ing. Terzhagim spo-
čívá v tom, že je třeba výškové značky umístiti při-
bližně ve stejné výši, neboť můžeme určiti pouze výš-
kový rozdíl asi 10 cm a dále v tom, že na obou kon-
cích vodováhy je vlastně různá teplota, znesnadňu-
jící určení výškového rozdílu s větší přesností,3)
Jak bylo výše uvedeno, působí váha objektu na sta-

bilitu a tu je třeba přéd stavbou prováděti sondy a
zatěžkávací zkoušky, zjišťující únosnost půdy. Ale
i přes příznivý posudek, mluvící pro založení stavby,
~e stává, že tato během času ssedne z důvodu přetvo-
ření, případně v~bočení zeminy z pod základu.4)
Snížení hladiny spodni vody může mít neblahý vliv

na stabilitu stavby, je-li tato založena na dřevěných
pilotách. Tak na př. v roce 1942 byla provedena regu-
lace potoka v Rajhradě, v důsledku které se snížila
hladina spodní vody a obnažily se hlavy pilot, na nichž
je založen rajhradský klášt~r. Na stavbě se objevily
povážlivé trhliny a teprve cementovÝlni injekcemi
bylo ssedání stavby zastaveno. Jakých hodnot může ta-
kové ssedání dosáhnouti, uvádí prof. Ing. Dr. Hruban
ve své knize, uvedené v poznámce 4.
Věnujme nyní pozornost značkám umístěným na ob-

jektech podél vodních toků, t. j. na jezech, na voro-
vých propustích, na ochranných zdích, molech, ma-
jácích, na pilířích mostů a pod. Kromě vlivů již uve-
dených působí na tyto fixy hlavně horní voda.5) Ten-
to zjev dá se nejsnáze pozorovati na vorových pro-
pustích, ~ymadlech, plaviQJových komorách, kde se
výška vodní hladiny během-dne několikrát mění. Zvý-
šením stavu vodní hladiny sníží se vý~ová značka a
opačně snížením vody výšková značka se posune smě-
rem nahoru, nebyla-li překročena mez pružnosti a ne-
nastalo-li trvalé přetvoření základu. Příčina spočívá
v tom, že zvýšením" vodní hladiny zvětší se váha
vody, která tlačí na podloží a pokud je toto pružné,
vrací se značka po klesnutí vody opět do ptlVodní po-
lohy. Tyto variace dosahují milimetrm;ých hodnot.6)
Zmíněná okolnost, nehledíme-li k vlivům refrakce,

může mít vliv na přesnost nivelačního měření při pře-
cházení vodních toků, je-li značka umístěna v jejich
bIízlmsti, neboť na výšku značky pak působí jak spod-
ní tak i povrchová voda. Proto se raději vystříháme
umísťování značek poblíž vodních toků a při jejich

2) Kritiku přístroje podal Ing. Dl'. Krumphanzl v Z. O.
r. 1946, Č. 11-12.

3) Ing. L o s c hne 1': Zeitschrift fiir Instrumentenkun-
de, r. 1936.

4) Ing. Dl'. K. Hruban: Ssedání základi1, tlaky
v pi1dě a výpočet základních desek. - Týž: Posuvy
staveb. Sborník vys. školy technické Dra E. Beneše
v Brně, svazek XV, spis 54 z r. 1946.

5) Dl'. Hru di č k a: Meteorologie v zerněrněř. praksi.
Z. O. 1940, str. l33.

6) O. Lan g e: Eíntluss wechselnder Wasserstiinde
aut díe Hohenla.ge 1,on Feslpunkten n. Banu'erken,
Berlín 1937.
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přecházení dbáme toho, aby pozorování se dálo při-
bližně při stejné výšce vody. že současně s vlivy výše
popsanými působí na objekty a tedy i na nivelační
značky vliv teploty, je samozřejmé.
Dosud jsme se zabývali výškovými značkami umís-

těnými na objektech. Není-li po ruce vhodných ob-
jektů, tu osazujeme značky s výškovými kameny pří-
mo do půdy. Bylo-li nesnadné vyhledati pro výškovou
značku stabilní objekt, bude ještě problematičtější
zvoliti vhodné místo pro osazení výškového kamene,
nesoucího výškovou značku. Nejstabilnější jeví se nám
rostlá skála s vrstvami vodorovně uloženými. I pís-
kové půdy jsou pro osazení poměrně dosti vhodné.
Jinak je však tomu u půd ostatních. Možno říci, že
všechny značky osazené v půdách hlinitých nebo hli-
nito-písčitých dostanou se během času za působení
vody do pohybu: Zde rozhoduje především složení
půdy, hloubka spodní vody, hloubka promrzání zemi-
.ny a pod. Zmíněné výškové kameny neosazujeme
. v území inundačním ani na silniční násypy, nýbrž nej-
častěji do ochranného pruhu podél komunikací, nejlé-
pe na rozcestích.
Je známo, že tachymetrická stanoviska bývají pů-

sobením mrazu přes zimu zdvižena a nevracejí se
úplně do své původní 'polohy, Tento případ byl pozo-
rovárt při provádění výškového měření podél řeky
Hané v r.1941-1942 v Ú13ekuVyškov-ústí. Nivelováno
bylo strojem 'Zeiss ID a soupravou invarových nivelač-
ních latí 3 m..Střední km chyba nivelované tratě ob-
nášela ± 0,9 mm. Výškové body byly stabilisovány
jednak železnými hřeby zapuštěnými do budova ob-
jektů, jednak kameny 70 cm délky, osazenými do
úrovně terénu. V násleujícím roce 1942 byly některé
úseky tratě přenivelovány (bez planparalelní desky).
Hodnoty převýšení jsou uvedeny v následující tabulce.

~.•..•. '...•
'='=

oj ~'"'.•... ,~ )~C"I~ :::::,.c::~ oj '>. ->.-.t<
"o::l

oj ~S >0> >0> ~I~ ~ .... cu ••••
CI N 'cu,!<l >Fo< ,'"' ~.i'I:Q o !=l> p...i' p-;.:F
7 0-

1,184
-6,7202 . -6,7280 + 7,8

91 1·1
1,357

-2,3088 -2,3020 6,8
9 0-

součet 2,541 -9,0290 -9,0300 + 1,0
~~~--_ ..•~ -"

10 0-
0,944

,·1
-1,5595 -1,5000 -59,5

78
1,152

-3,0250 -3,084Q + 59,9
11 0-

součet 2,096 -4,5845 -4,5840 - 0,5

0- značka umístěná na objektu
, ·1 fi.x

Ze součtu převýšení je zjevné, že body č. 7, 9, 10 a
11 se výškově nezměnily, kdežto fi.x č. 91 poklesl za
jeden rok o hodnotu 7,3 mm. Fi.x č. 78 byl zdvižen
v témže čase o 59,25 mm. Body č. 91 A 78 byly sta-
bilisovány kameny 70 cm dlouhými a usazenými v ze-
mité půdě. Značka č. 78 se nalézá u vtoku potoka do
řeky Hané, bod č. 91 na katastrální hranici Ivanovice
n. H,-Hoštice. Důvody poklesu, eventuelně zdvihu
nutno hledati v působení mrazu, případně spodní vody.
Kromě vlivů již popsaných může nastat vertikální

změna niv. bodů vlivem posunu půdy, který v začát-
cích je těžko postižitelný, během doby však může na-
být katastrálního rázu, jako posun půdy u Klapého
v Cechách. Na Moravě je znám posun půdy v Boja-
novicích. Svážné území se vyskytuje také v Chřibech
a u Židlochovic,
Povšimněme si ještě jednoho momentu, který má

též vliv při provádění přesných nivelací a je přechod-
ného rázu. Je to změna barometrického tlaku a její
vliv na značky umístěné v půdě. Rozdíly bdrometrické
níže a výše mohou snadno dosáhnouti hodnoty 50 mi-
libaTŮ (mb), t. j. asi 38 mm rtuťového sloupce tlako-
měru. Je-li výška rtuťového sloupce za normálního
tlaku 760 mm, představuje tento -sloupec váhu v naší
zeměpisné šířce

mgs =76X980,665X13,599 =0,01325 X lOG dyn/cm" =
= 1013,2mb= 10,332kg/m2 = 1 At.

Váha sloupce rtuťového (760-38) = 722 mm ob-
náší 960, 2 mb, t. j. 9,791 kg na m2,

Rozďíl tlakové výše a níže je tedy representován
zmenšením, připadně zvětšením váhy 10,332- 9,791
kg/m2 = 541 kg/m2, t, j, 0,0541 kg/cm2•

Změní-li se tedy tlak vzduchu o 50 mb, změni se
váha sloupce vzduchového na cm2 o 0,0541 kg. Této
změně tlaku přísluší vertikální posun základové půdy
pro průměr 2 r = 100 cm

1
S==qX2rXa-~-

1+ 's
kde

q = váha na cm2

a = koeficient stlačitelnosti (pro měkké jíly rovná ge
0,1- 0,2cm2/kg)

je poměr objemu poTŮk pevné hmotě a rovná se
n -kd . b' o

E = 1 _ n' . e 'I) Je o Jem poru.

Pak celkový posun v měkkém jílu základové plochy
vlivem změny atmosferického tlaku o hodnotě 50 mb
činí:

1
S = 0,0541 X 100 X 0,1 X 2;5' = 2,16 m~

Uvážíme-li, že rozdíly tlakové výše a níže mohou
dosáhnouti i větších hodnot než 50 mb, pak hodnota
2 mm mohla by býti i překročena. Tento teoretický
předpoklad je jen částečně v .souhlase se skutečností,
neboť barometrický tlak stále kolísá a nepůsobí rov-
noměrně dlouhou dobu, v důsledku čehož se povrch
zemský mění výškově jen v nepatrném rozmezí a ni-
velační značky osazené v půdě vykonávají vlivem změ-
ny bar. tlaku jakýsi fluktuačrM:pohyb obdobný dýchá-
ní. Doporučuje se proto uváděti při provádění přes-
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ných vědeckých nivelací kromě teploty též údaje o ba-
rometrickém tlaku, při němž bylo měřeni konáno;
Jeví se nám proto účelným provésti nivelační mě-

ření oběma směry v .krátkém časovém rozmezí, v němž
změna tlaku zůstává více méně konstantní, nebo se
jen nepatrně mění. Vliv rozdílu tlaku vzduchu se může
projeviti při trigonometrickém měření výšek, zvláště
v hornatém terénu.
Ve skutecnosti neosazujeme nikdy výškové značky

do/měkkého jílu, nýbrž do skály nebo do půd písčitých.
Pro půdy písčité hylo několika pokusy stanoveno
ssedání při zatížení plotny 1 m2 vahou 1 kg/m2 = 1 at
a byly zjištěny následující hodnoty:

Pro velmi. kompaktní písek hustoty
" 1,00 - 0,7 posun 0,666 - 1,33mm

pro prostřední uložení hustoty
0,7 - 0,4 posun 1,33 8 mm

pro volné uložení hustoty
0,4 - 0,25 posun 8,0 - 25 mm

pro volné uložení hustoty
0,25 - 0,0 posun > 25 mm7)

Jak bylo výše uvedeno, představuje změna tlaku
50 mb změnu zatížení 0,0541 kg/cm2, tedy vertikální
posun pro volně uložené písky malé hustoty činí
0,0541 X 25 := 1,3 mm. Z toho je zřejmá dobrá stabi-
lita výškových značek, osaze1fých v kompaktních pís-
čitých půdách.
Při stabiIisaci výškových bloků do půdy jest se vy-

stříhati násypů, půd se spodní vodou, dále dbáti, aby
v blízkosti značky se nenalézaly kořeny vysokých
stromů, aby hospodářským obděláváním nebyla znač-
ka porušena a konečně u značek blíže velkých měst
je třeba vzíti zřetel na budoucí stavební rozvoj města.
V silničním násypu uložený výškový kámen při sil-

ném provozu po čase klesne a současně se posune smě-
rem od středu vozovky. Proto v poslední době umís-'
ťuje zeměměřický úřad výškové kameny ne do banke-
tu, nýbrž až za silniční příkop.

V hlinitých půdách se spodní vodou bylo zjištěno,
že blok vážící 150'kg klesl během dvou měsíců o hod-
notu 27 mm. Abychom mohlí pokles, případně zdvih
bloku bezpečně zjistiti, je třeba vycházeti od naprosto
spolehlivých výškových bodů, u nichž máme Jistotu,
že se jejich výška"během čas\Jnezměnila. Takové pev-
né body bývají umístěné na skalách s vrstvami pokud
možno vodorovně uloženými v útvarech geologicky
ustálených. (Viz článek Ing. Dr. Wittingera, Základní
bod Lišov, Zprávy veř. služby techn. r. xxvn, č. 16.)
1.e nastávají značné výškové změny území v oblas-

tech salných, krasových a poddolovaných, je každému
dostatečně známo. Vyluhováním soli, případně vápen-
ce vznikají podzemní prostory, které po čase tlakem
nadložních vrstev ssednou, podobně jak je tomu v pod-
dolovaném území.8) U dolování na zával při větším
porubu hoření vrstvy poklesnou o vyrubanou prosto-
ru, lrdežto u dolování na základku ssednutí obnáší
pouze 50-70% této hodnoty. Proto se doporučuje,
aby nivelační tah jdoucí nad poddolovaným územím

7) Dia Bautechnik, 1933.
8) Ing. Dr. Jan Čar mák: O účincích poklesi'l povrchu

v oblasti kamenouhelné na vodní" stavby. Rozpravy svazu
horních a hutnich inž., roč. I, č. 3.

byl absolvován v nejkratším čase, aby se neproje~il
účinek ssedání.
Tak na př. nivelační značka ve Svinově poklesla od

roku 1925 do 1932 o' hodnotu 6,3 mm a výš. značka
býv. voj. zeměpisného ústavu, umístěná na strážním
domku v Hrušově, poklesla za dobu 64 let o hodnotu
274 mm. Podobně se projevil vliv dolování na zemský
povrch i v oslavanském revíru, kde v časovém rozpětí
1924-1932 poklesl terén o maximální hodnotu
1)7,7 mm.9)
Jak je zřejmo, velikost těchto poklesů je dosti znač-

ná a projevuje se často škodlivě na budovách, vodo-
vodech, kanalisačních zařízeních, železnicích a ostat-
ních objektech, stojících nad poddolovaným územím.
Proto se v některých důlních revírech ponechávaly
dříve pod objekty ochranné pilíře. Ukázalo se však,
že je bezpečnější provést rychle dolování, čímž p0-
klesne celý region uvnitř zálomového úhlu a objekty
stojící nad ním nedostanou trhliny.1D)

Jak lze usuzovat o stálosti značek umístěných na
skále, ukáže tento příklad: Přesná nivelace města
Prahy, provedená býv. voj. zeměpisným ústavem v le-
tech 1879-1892, byla přezkoušena v roce 1920 a byly
získány zajímavé poznatky. Výškové značky v počtu
33 byly připojeny na bod Staré Strašnice, jenž byl
osazen na skále. Při opakované Ilivelaci bylo zjištěno,
že 18 se shora uvedených bodů pokleslo a hodnota
poklesú činila 5 až 47 mm. Tak na př. Odkolkův mlýn
má nižší kotu o hodnotu 21,7 mm, staroměstská vodní
věž poklesla o 37 mm a nádraží v Chuchli o 46,9 mm,
ačkoliv tyto tři body jsou založeny na písku, tedy na
podkladě pro stabilisaci velmi vhodném. U prvních
dvou bodů je nesporné, že jejich pokles nastal působe-
ním vody. Bod na nádraží v Chuchli se nalézá asi
200 m od řeky Vltavy. Zde nutno počítati s tím, že
kromě jiných momentů se zde projevil vliv železniční
dopravy. (Nárazy kol.)
Další body, ležící na drobných křemenech, klesly

o přibližně stejné hodnoty (11 až 17 mm). Tato sku-
tečnost svádí k domněnce, zda nejde o pokles celého
bloku území.u)
Tím se dostáváme k myšlénce zjišťovati vertikální

posuny kůry zemské nivelačními měřeními. K jakým
omylům a klamným uzávěrům možno v tomto směru
dOjíti, ukazuje Ch. Lallemand v Bulletin géodésique
r. 1925, v němž popisuje tak zváné ssedání kůry zem-
ské, kdy němečtí vědci Kayssler a Schmidt se snažili
dokázati na podkladě výsledků přesné nivelace, pro-
vedené ve Francii v letech 1857-1864 a opakované
v letech 1884-1893, že celé území Francie se naklání
k severu a max. pokles že činí asi 1 m. Jmenovaní
sestrojili dokonce křivky, znázorňující pokles kůry
stejné hodnoty. Jak Ch. Lallemand dokázal, nejednal?
se v tomto případě o žádné ssedání kůry zemske,
nýbrž o systematické chyby v Bourdalou-{)vě nivelaci.

V posledních letech byly činěny zejména v Ně-
mecku pokusy, rozřešiti pomocí přesné nivelace otáz-

9) Ing. R. Jan č: Pozorování vyškových změn ]Jod-
dolo1)aného území a pilotových základťt přesnou nivelací.

10) Ing. Dr. Ji čín s k Ý: Úvod do hornictví.
11) Dr. O. Mat o u š'e k: Věstník státniho geologického

ústavu ČSR, r. 1926,II. díl.
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lm, zda severní německé pobřeží klesá či nikoliv.
Dosud vykonané nivelace nevedly k žádnému resul-
tátu pro nespolehlivost starých pevných bodů.
K řešenísekulárních pohybů kůry zemské bude

třeba zvoliti stabihlí výchozí bod a založiti síť spo-
lehlivých pevných značek, většinou rourových, které
by byly po určitém časovém údobí přenivelovány.
Podobné pokusy se dály ve Spojených státech Se-

veroamerických. Za účelem studia vertikáhlích p~
hybů kůry zemské provádí od roku 1923 The Coast
and Geodetic Survey za spolupráce s Comité d'Etudes
de Seismologie nivelační práce vysoké přesnosti s pra-
cemi triangulačními. Repérní :body nivelační sítě jsou
připojeny též na síť trigonometrickou a jsou zhuště-
ny v okolí geologických zlomů. Tyto práce jsou ko-
nány na území asi 3000 km2• Od roku 1930-32 bylo
zanivelováno 430 km tratí a osazeno a připojeno
283 repérů.
Fluktuace kůry zemské byly též pozorovány

v Rusku v krajích bohatých na petrolej. Kolem Baku
bylo přesnou ,nivelací zjištěno v době za 16 let zved-
nutí kůry zemské přes 1 m. V souvislosti s tímto

úkazem se vyskytly domněnky, že ze zjištěného zved-
nutí kůry možno usuzovat na výskyt petroleje.t2)
Při řešení otázky poklesu či zdvihu kontinentu

nutno vzíti v úvahu, že zemská kůra jest jen zdán-
livě pevná a jelikož jest do jisté míry i pružDá,
reaguje na přitažlivost slunce a měsíce podobně jako
moře a každých 25 hodin 2krát stoupne a klesne.
Tyto tak zvané slapy kůry zemské zachovávají v cel-
ku ráz oceánských slapů, projevují se však slaběji.
Největší posun jest blízko rovníku v době novů a
úplňků, kdy současné působení slunce a měsíce jest
maximální. Směrem od rovníku se tyto slapové změ-
ny zmenšují, až kolem zemských pólů úplně mizí.
Projevily se též snahy, určiti vertikální posuny

kůry zemské měřením tížnicových odchylek" Tato po-
zoroyání jsou v podstatě lehčí a přesnější než pozo-
rování nivelační; ale tím, že vertikáhlí změny jsou
vyjádřeny pouze úhlem, neskýtají žádný názorný
materiál početní a nedovolí celkové srovnání na zá-
kladní horizont.

12) V i g na 1- T a t o n: Rapport général sur les ni-
rellements de précision.

Ing. Hlaváč reagoval na mou úvahu. Je potěšitelné,
že úvaha, i když nešlo o vypracovaný návrh, nezústala
bez odezvy.
Zásadni otázku, zda je vůbec na místě diskutovat

o nadhozeném problému, zodpovídá Ing, Hlaváč kladně
na konci svého článku, kde přiznává nedostatky rejstří-
kn držitelů. Právě tyto nedostatky mne vedly k myš-
lence abecedního kartotékového řazeni pozemnostních
archů. Dekadické číslování vyplynulo z toho.
V úvaze jest Ing. Hlaváčovi předpokladem nebo

postulátem, z kterého vychází, dosavadní předpis. Pak
}.lochopitelně dochází k zamítavému stanovisku. Dosa-
vadní písemný katastrální operát totiž na těchto před-
pokladech vyrostl. Podle mého soudu však musíme při
úvaze miti na zřeteli účel a cesty k jeho dosaženi a při-
zpúsobit předpisy - nikoliv naopak. Hlavnim účelem
písemného operátu jest vésti v patrnosti vzájemný vztah
dvou množin: parcel a držitelú, i s jejich charakte-
ristickými znaky (kultura, honita, čís. domu atd.).
Pokud jde o ve ř e j n o s t p o z e lil k o v é h o k a-

t a str u, hylo hy tf'eba zjistit, jak dalece může utrpěti
případným dočasným přemístěním části operátu k ji-
nému úřadu. Myslím, že veřejnost není takovým pře-

, lllístěním operátu vůbec dotčena. -Dvojitost operátu (dvo-
jité vedení »operativních jednotek" jak je Ing. Hlaváč
nazírvá) pak prakticky stav podstatně nezlepšuje. ,Jsou-li
pozemností archy mimo úřad a žádá-li strana opis
archu neho jeho celkovou výměru, nevyhotoví se opis
neho výpis nikdy jen podle parcelního protokolu. To hy
pak lépe vyhovovalo dvojí (třeba prúpisové) vedení pí-
senmého operátu! Ukazují-li však zkušenosti, že je ne-
vyhnutelně miti dvojí »operativní jednotku", musim ka-
pitulovati se svým názorem na zrušení parcelního pro-
tokolu a ostatních částí operátu. Nevzdávám se však
názoru na výhodnost abecedního řazení a kartotékového
systému pozemnostních archů.
Ad a): Plně souhlasím s tím, že dekadické řazení

znamená určitou nevýhodu v tom, že se při přeřazení
archu musejí provésti změny čísel archů v rejstřiku
resp. parcelním protokolu, je-li ovšem veden. Na to jsem
v úvaze také upozornil. .Jde jen o posouzení a porovnání
výhody abecedního řazení s touto nevýhodoll.

Ad b): Spoludržitelé musejí míti SVllJ arch. Při-
pouští-li Ing. Hlaváč kartotékový rejstřík držitelů, kde
také každý spoludržitel musí míti svůj lístek, připusťme
í to, aby měl svůj arch. Po většině má spoludržitel také
svúj samostatný majetek a tedy i svůj arch.
Ad c): Ve své úvaze nahlížím na čísla pozemnostních

archů jako na vztažná čísla mezi jednotlivými částmí
operátu právě z toho důvodu, že každá majetková pod-
stata je již jedním pevným číslem t. j. knihovní vložkou
--- označena a není tedy důvodu jí dávati ještě další
pevné číslo. Odpoutejme se opět od př~dpisu resp. před-
tisku a napišme do záhlaví: »parcela byla připsána z -
odepsána do vložky Čís.«. Budeme-li v budoucnosti pát-
]'úti po tom, vezmeme si k ruce výpis z kníhovníeh vlo-
žek, kde nalezneme jméno vlastníka. Uvažme, že tento
připad není denní. Ale ptejme se, proč je třeha tento
pohyb znamenat, když jej lze nalézt v rejstříku či
v parcelním protokolu ze sloupce pro číslo archu a z vý-
kazu změn~
Ad~d): Zde uvádí Ing. Hlaváč vážný argllmeI1t proti

llpkadickému číslování. Avšak tento argument vyplynul
z nejas'ného a neúplného výkladu v úvaze. Dekadické
,~íslování vyžaduje, aby byl veden přehled o zakláda-
ných pozemnostních arších (viz tabulku). Pak nemúže
];ýti nikdy použito čísla, kterého již jednou použito bylo.
Ve výkazu změn postupujeme jako při zřizování nového
archu podle dosavadní prakse.

P f' e h led čís e I p o z. a r c 11 Ú.

Katastrální území: A.

I ' I I -I..._.~I_~~I 0,2

, I I
-~I--

1 I 1,5 I 1,2: 1,1 1,05 i 1,8 I
:- 2,5r~

,

2 2,7 2 -r.; .
• I (J

Tím by hyly uvedeny protiargumenty k přispěvku
Ing. Hlaváče, ovšem nikoliv proto, abych za každou
Ol·nu ollhájil nadhozený námět, nýbrž abych pomocí
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jeho důvodů rozšířil podmět diskuse. U úřadu jsme
o tomto námětu již dříve debatovali. Výsledkem pak
byl poněkud konkretnější návrh, který jsme přepložili
nadřízenému úřadu se žádostí, aby bylo o něm uvažo-
váno. V celku jsme se shodli na zachování parcelního
protokolu. Námět byl shrnut takto:

Navrhujeme:
A. Aby se vedly pozemnostní archy na polotuhých,

kartotékových listech formátu A 4, řazených. abecedně
do spisových pořadačil a číslovaných dekadicky. Při
tom:

al Obsažnější archy by sestávaly z několika volných
Ji~tú. Každý by byl označen (kromě kat. území a čís.
archu) římskou číslicí. Na prvním by pak byl vyznačen
crlknvý počet listú (na př. I-XI).
Poz. archy by při založení byly očíslovány aritme-

ticky celými čísly. Další vkládané archy bý dostaly
ěislo dekatické mezi archy sousedními.
c) Spoludržitelé by byli zapsáni na archu hlavního

držitele. Pokud by místo k tomu určené nestačilo, po-
užilo by se prázdného listu (nejvhodněji bez rastru),
kde by se spolu držitelé vypsali. Tento list by byl ozna-
('1m 1.
d) Každý spoludržitel, pokud by měl také svúj samo-

statný arch měl by na něm poznámku: "Spoludržitel
archu čís ... ". Pokud by neměl svůj arch, založil by se
mu arch prázdný s toutéž poznámkou.
e) Na listech archů by nebyla uváděna jména okr.esů.

Toto by bylo uvedeno pouze na obalu.

I) (Tento bod se týká zejména nového operátu.) Po-
loha stavebních parcelních čísel a čísel cest a potoků
hy byla ve sloupci pro list mapy vyznačena šachovni-
C<lvýmvyznačením v hektarové síti.

g:) Hřbet obalu by nesl název kat. území s obsahem
aheeedním i číselným. (A-Kř, 1-100).
h) Použilo by se pořadačú s índikací abecední a arit-

metíckou.
j) .Tako první před archy by byly zařazeny přehledné

jisty založených archů (obdoba to seznamu poz. archů)
-- viz tabulku.
Výhody: Odpadne stálé rozvazování balíků a jejich

rovnání. V' arších se hledá jako v kníze přímo abecedně
hez používání rejstříku držitelú.

B. Aby se parcelní protokol vedl rovněž na listech
formátu A 4 spojených v knihu tak, že se listy dají
ysimovat. Na místo dnešních nepraktických dodatků by
Sil vsunovaly dodatkové listy (nejvhodněji odlišné bar-
vyj za list púvodního protokolu. Nastalo-li by dělení
parcely, vložil by se list dodatkový za list, na němž je
kmenová parcela. Dalším rokem by se na dodatkovém
Jisti' při změnách těchže parcel pokračovalo. Jakmile
hy byl celý dodatkový list popsán, nahradil by se
i " kmenovým listem opisem aritmeticky srovnaným na
listech v barvě protokolu. Stránkování by bylo deka-
{lické a zajištěno přehledem stmn podobně jako u po-
wJJlnostních archů.
V~'llOdy: Snadné hledání lloddělenýcll parcel. Parcela

muže býti nejdále na následujícím lístě za listem kine-
Eové parcely. Možnost postupného obnovování. Možnost
psaní strojem.
C. Aby při přečíslování parcel se používala nejprve

('ísel parcel pro budovy obytné shodně s čísly popís-
Eými, za nimi pak se ponechala reserva až k určíté celé
stovce nebo tísícovce a pak se číslovaly prúběžně zbý-
vající stavební a pozemkové parcely.
Výhody: Příruční katastrální mapa nebude zaplněna

vepisováním popisných čísel, odpadne vedení seznamu
domú, neboť jej nahradí parcelní protokol. Prodejné
otisky map budou mít vtištěná čísla domů. To má vS'-
znam pro MNV, SNB atd. Při právních jednáníeh bude
I'igurovat jen jedno číslo (popisné, totožné s parcelním).

r když si tyto další náměty nedělají nároku na vše-
obecné přijetí, přece jen ukazují cestu k určitému zlep-
šel,í a zmodernisování dosavadního operátu.

V diskusi šlo především o zodpověděni zásadní otázky,
jak nejlépe dosáhnouti nápravy a zjednodušení v po-
zemkovém katastru. Z diskuse vyplynuly dvě možnosti:
huď redukcí jeho písemných součástí nebo pouhým
lepším uspořádáním těchto součástí při zachování jejich
dosavadního počtu.
První návrh Ing. Dr. Války vyzněl pro radikální re-

dukci. V diskusi zaujal jsem k tomuto návrhu stano-
visko negativní, dávaje přednost možnosti druhé. Ve
svých vývodech vyšel jsem z předpokladu, že ú čel po-
zemkového katastru jest našimi zákony jasně a dosta-
tečně vytčen a je tedy danou základnou nebo rámcem
pro naši debatu. A právě dosažení tohoto účelu zdálo
se mně nemožným, kdyby počet součástí písemného ope-
J'átu měl býti zredukován na minímum. Pří tom měl
jsem na mysli jednak úkoly, vyplývající z veřejnosti
pozemkového katastru, jednak práce uvedené v III.
hlavě katastrálního zákona. Obojí svědčí pro zachování
principu »dvojitosti« zápisú pro tytéž množiny, i když
dosavadní uspořádání daným potřebám nevyhovuje na
sto procent.
Y dalším přiznává Ing. Dr. Válka opráVnění uvede-

nÝm důvodúm tím, že upouští od původně navrhova-
ného zrušení. parcelního protokolu, nevzdav se - po
podrobnějším vysvětlení k mým námitkám - názoru
na výhodnost abecedního seřazení pozemnostních archú
s dekadickým očíslováním v kartotékovém systému,
podal nový konkrétní návrh na úpravu pozemnostních
archú a parcelního protokolu v tomto systému. Tím
zodpověděl zásadní otázku pro redukci písemného ope-
l'átu záporně a dal přednost možnosti druhé, t. j. zlep-
šení součástí pří zachování jejich dosavadního počtu.
Pod tímto zorným úhlem jeví se nám nový konkrétní

návrh v docela jiném světle (i když má, jako každ~ěc.
svůj lic a rub) a v zásadě nelze míti k němu postoj
odmítavý. Jeho přednosti uvedl a dostatečně podepřel
autor návrhu sám, jeho rub pokusím se osvětliti v dal-
ších řádcích tohoto článečku.
Ad A. Vyhotovením pozemnostních arehú na poIo-

tuhých kartotékových listech se zvětší značně olljem
resp. počet svazkú, a to tím více, že pro každého spolu-
držitele bez vlastního archu bude třeba založiti samo-
statný (prázdný) pozemn08tní arch. Ve větších kata-
strálních územích a v krajích se společenstevní držbou
stane se tato nevýhoda citelnou.
Dekadické číslování pozemnostních archú při součas-

ném jejich abecedním seřazení zpúsobí při provádění
změn více. práce (každá změna držitele hude míti za
následek změnu čísla pozemnostního archu). Kromě toho
dekadické číslování archú neumožňuje dobře (jak již
jednou bylo psáno) zápisy o pohybu parcel z archu do
archu. Spokojení se s evidencí pohybu v knihovních
vložkách je pro pozemkový katastr nedostate?mé, neboť
f·rakticky parcela přechází z aTchu do arehu již na pod-
kladě ohlašovacího listu, kdežto knihovní usnesení k ně-
mu múže následovat i po několika letech (pro knihovní
pj'·ekážky).*)
Přehledné tabulky (lísty) o dekadickém ěíslování jl()-

zemnostních archů jsou novou pomi'lckou v řadě součástí
dosavadního písemného operátu. ,Tejich vedení znamená
samozřejmě další práci. Tabulky nenahradí dosavadní
seznam pozemnostních archú, který i nadále by musel
býtí veden pro hledání v parcelním protokolu.
I když hledání v pozemnostních arších by bylo možné

bez rejstříku držitelú (což jest velkou předností navrho-
vaného systému), nelze pomýšleti na jeho zrušení se
zřením na službu, kterou skýtá ve spojení s parcelním
pro.tokolem, nejsou-li pozemnostní archy po ruca.

Nezdá se mi neúčelné uvádět na každém pozeIl1nostním
archu název berního okresu, případně okresu soudního

*) I když záznamy o pohybu parcel neslouží denní
potřebě, nelze podceňovati jejich význam. Nezapomínej-
me, že nepracujeme vždy s úplným operátem (na př.
v poli) a že nemáme vždy po ruce starý výkaz změn
nebo pozemnostní archy, abychom chybné číslo pozem-
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nostního archu v parcelním protokolu (na př. jde-li
o opomenutou opravu) uvedli na pravou míru.
a měřického. V některých měřických okresích je přece
několik katastrálních území stejného jména s různými
okresy bernimi a soudními. Takové údaje na archu nebo
jeho opisech mohou býti úřadům a stranám jen na
prospěch. Práce spojené s napsáním těchto údajů (i při
založení nebo obnovení operátu) jest minimální, neboť se
zpravidla používá vhodného razítka.
Nelze proto po mém soudu dobře říci, že by navrho-

vaná úprava, pokud se týká pozemnostních archů, zna-
menala pro pozemkový katastr zisk, vyvažující nev)'-
hody uspořádání dosavadního.
Ad B. V návrhu popsaný parcelní protokol je v zá-

sadě zlepšený protokol dosavadní a nelze mu vytknout
než to, že í zde přistupuje navíc přehledná tabulka o de-
kndickém čislování stran.
Ad C. Ztotožniti čísla stavebních parcel s popisnými

čísly domů je požadavek ideální a domnívám se, že by
hyl dobře uskutečnitelný. Znamenalo by to ovšem užší
spolupráci politických úi'adů s úřady katastrálními při
číslování domů a parcel, což by se nemohlo obejíti bez
novelisace zákona o číslování domú·) (podle něho na př.
popisné číslo domu lze vymazat jen se svolením polit.
úřadu I. stolice).
Ve velkých politických obcích a tím spíše v obcích

s více katastrálnimi územími měla by aplikace této zá-
sady číslování právě pro pozemkový katastr menší ne-
v)'hodu, uvážíme-li, že nejvyšší číslo, reservované pro
stavební parcely, bude vždy vysoké (většinou čtyř-

ciferné). Proto zpravidla (ve všech katastrálních uze-
mích politícké obce) začínalo by číslování pozemkových
parcel vysokýmí čísly (čtyřcifernými).U)
Všeobecně však je třeba ještě poznamenatí, že každé

hromadné přečíslování parcel představuje velkou práci,
která pro pozemkový katastr bude jen tehdy rentabilní,
bude-li konána pří vhodné příležítosti. Tou bude na pf.
ol)novení pozemkového katastru novým řízením, hro-
l:tadná uprava pozemkové držby (scelování) a pod. -
Jak jsem již pť~deslal, bylo mým umyslem v této

úvaze osvětliti rub rtově publikovaného návrhu, aniž
bych tím chtěl popírati jeho předností a klady. Zvážení
ohojího ponechává1ll čtenáři.

Končíme diskusi. Doufáme, že prodiskutovaný námět
přezkoumají příslušné úřady, které vytěží z něho, co
bude užitečné ke zdokonaleni dosavadního písemného
katastrálního operátu, jehož dnešní stav je výsledkem
více než stoletého vývoje. Třebaže každá jeho část a její
uspořádání jest odúvodněno účelností, přehledností a
jednoduchostí, přece jen se nelze uzavírati snahám po
dalším zdokonalení, vyžadovaném a umožiiovaném po-
mčry nové doby.

U) Při rúzném číslování stavebních a pozemkových
parcel podle dosavadních zásad je v každém kat. území
celkem 2X 999 kmenových parcelních čísel méně než
MyřcifeJ"Ilých - nepočítaje v to parcelní čísla zlom-
ková.

, ..., ....., ,
ZEMEMERIURA PRA.XE

Do8távám velmi četné dotazy, jak 1«mtrolovati sprÓlV'OO8tpočitooího stroje. U továrně 'fWVých strojů
nepřichází zpravůIla taková otázka v úvahu, ale u strojů rebiltkmaných, po (Y[l1'avěa 'VŮbecu strojů kmpovaných
»z druhé ruky« je zcela na místě, nebOť počítací stroj je dosti značná investice a »vynechává-li«, je '[YNik-
ticky bezcenný. Podáváme zde proto několik proktických! pokynů km zjištění správnosti počítacího stroje.

Předpokládám, že kupující má tolik zkušeností, ž~
při otáčení klikou pozná nutnou míru odporu mecha-
nismu a vůli klikového ložiska. Správnost vysazování
může kontrolovati jen tehdy, když je stroj vybaven
indikátorem (ukazovacími okénky). Vnější závady
jsou zpravidla viditelny a postřehnutelné okem, vnitř-
ní stav stroje se dá zjistiti odnětím krycích plechů.
Pozornost věnujeme zejména míře opoťřebování ko-
lečkového ozubeného soukolí. Poškozené drážky šroub-
ků nám prozradí, jak často již byl stroj demontován.
Správnost vnitřního mechanismu se dá zjistiti pro-

vedením protichůdných počtářských úkonů; sečítáním
a pak odečtením stejných čísel, nebo násobením a pak
zpětným dělením. To jsou v celku dobré, ale primární
počtářské způsoby, neboť,není záruky, že se všechna
čísla a tím kolečka stroje dostala do činnosti. Pro
kontrolu celého soustrojí zvolíme bud' všechny, anebo
aspoň část těchto počtářských hříček.
Nejdříve přezkoušíme každou vysazovací páku tím-

to sou~tem:
0+ 1+ 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7+ (8.9) = 100 (1)

Tento t. zv. »s t o v k o v ý« součet je jednodušší,
než »k va d r á t o v ý« součet:

1 =12
1+ 3 = 22

1 +3+5 =32

1+3+5+7 =42

1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 52
který kromě toho postrádá zasazení čísel sudých.

Pro zkoušku celého soustrojí užijeme číselných py-
ramid:

12= 1
112= 121

1112= 12321

11U2 = 1234321

111112= 123454321

atd.
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9.0 +1=1
9.1 +2=11
9.12 +3 =111
9 . 123 + 4 = 1111
9 . 1234 + 5 = 11111
9 . 12345 + 6 = 111111
9 . 123456 + 7 = 1111111

8.1 +1=9
8.12 +2=98
8 . 123 + 3 = 987
8 . 1234 + 4 = 9876
8 . 12345 + 5 = 98765
8 . 123456 + 6 = 987654
8 . 1234567 + 7 = 9876543
8 . 12345678 + 8 = 98765432
8 . 123456789+ 9 = 987654321

Velmi dobrou zkouškou, která uvede všechna ko-
lečka a čísla v činnost, jsou násobky čísla 987654321
dvojcifernými čísly, jejichž součet je 9.

987654321 . 09 = O888 888 888 9
987654321 . 18 = 1 777 777 777 8
987654321 . 27 = 2 666 666 666 7
987654321 . 36 = 3 555 555 555.6
987654321 . 45 = 4 444 444 444 5
987654321 . 54 = 5 333 333 333 4
987654321 . 63 = 6 222 222 222 3
987654321 . 72 = 7 111111111 2
987654321 . 81 = 8 000 000 000 1 (4)

Stroje více než 16místné kontrolujeme mimo to rov-
nicí:

kterou prakticky počítáme tak, že vysazené 17ciferné
číslo násobíme postupně čísly v závorce 1, 2, 3, 4, 5, ...
nechávajíce je postupně sčítati, načež vysadíme
999 999 999, které odečteme 999 999 999krát. Výslední
počitadlo musí pochopitelně ukazovatí samé nuly.
Každý jiný výsledek by svědčil o vadném počítání
anebo o závadě ve stroji.*)
. Tyto kontroly postačí k přezkoušení počítacího
stroje úplně, nedávají však záruku, že uvolněním ně-
které součástky nebo jejím opotřebováním bude stroj
v bezvadném stavu dále. Funkci automatických za-
řízení (jako je automatické násobeni a dělení) lze
kontrolovati pouze zpětným výpočtem úlohy, t. j. se-
čítání kontrolovati odečítáním, dělení násohením a
pod. Stav elektrického zařízení pozná pouze ~borník.
Poznámka redakce: Žádáme naše čtenáře, aby nám

sdělili event. podstatně jiné kontrolní methody, rádi
je uveřejníme.

Z rovnic (2), (2a) a (3) použijeme jen poslednich řádek
podle kapacity stroje. .

LI.TERÁ.B~Í ~OVI~KY

Prof. Ing. Dr Josef R y š a v ý: Měření podzemních
prostor.II ..přepracované vydání. Brož. kniha rozměru A4,
o 206stranách s 231obrazci na 13 přiložených tabulkách
dvojitého formátu. Nákladem Ústřední komíse pro vy-
dávání přednášek při českém vysokém učení technic-
kém. Praha 1948. V prodeji Ůeské. Matice technické
(Praha 1., Betlémské n. 4) a v Ústavu geodesie (Praha 1.,
Rusova tř. 5).

První vydání přednášek prof. Dr Ryšavého o Mě-
ření podzemních prostor, litografované, vyšlo
pi'ed20 lety, v r. 1928. Poněvadž už po řadu let tato
oblíbená studijní pomůcka nebyla k dostání, a její po-
Uebabyla zvláště pociťována u zvýšeného počtu nových
posluchačů zeměměřického inženýrství, vy~lo letos vy-
dání druhé, které oproti prvnímu je mnohem propraco-
vanější a poněkud rozšířenější, zejména o novodobé
přístroje.

V knize je několik hlavních oddílů a každému, Úffiěr-
nč jeho významu a důležitosti je věnováno přiměřené
místo.Uvádíme jen názvy hlavních statí: Zajišťování
bodů - Pomůcky a způsoby měření délkového - Zá-
vřsné přístroje - Měření a vynášení kompasových po-
j'udů - Busolní stroje - Theodolity - Měření theodo-
litová - Měření stolové - Měření výšková - Různé
úlwlyv podzemním vyměřováni - Spojení podzemního
měření s povrchovým (usměrnění či orientace sítě pod-
zemní; měření připojovací) - Vytyčování štol a tu-
nelů.

Zpracování knihy, její rozmnožení autografickou me-
thodou,kresba i tisk četných obrazců jsou velmi zda-
i'ilé.Kniha jest určena především za studijní pomůcku
Jlosluchačůmzeměměřického inženýrství a prodává se
proto.za poloviční výrobní cenu (50Kčs),

Prof. Dr. V. V. Dan il o v: .Točnaja poligonometri.
ja«, Moskva 1946,stran 250;obr. 64, rozměr 14,4X 21 cm;
cena brož. 20 rublů. Vydalo Izdatěljstvo geodezíěeskoj
i karlografičeskoj litěratury GUGK pri Sovětě Minístrov
SSSR, Moskva, pro Vladimírova 6. Náklad 2000 výt.
V listopadu r. 1947vyšla z tisku nová kniha našeho

přítele, obsahující poslední stav této měřické methody,
která v Rusku soutěží už 25 let s triangulací nižších
řá.dú; naší čtenáři byli o ní ínformováni několika člán-
ky v býv. Zeměměřičském věstníku.
Nejnovější rozdělení ruské polygonometrieké sítě je

podle autorovy tabulky 1. toto:
.Tsou zde čtyři řády: první, druhý základní, druhý

a třetí vyplňující. Mezné délky pořadů v km byly
stanoveny hodnotami postupně 250, 200, 50, 25. Prů-
měrné délky hlavních stran v km číní 15-20, 12-15,
8-12, 5-8. Dovolené střední nahodilé chyby hlavních
vrch~lových úhlů jsou: ± 0,5-0,7", ± 1,5", ± 2-2,5",
± 4-5"; u délek hlavních stran pak 1: 100000,1: 50000,
1 : 35000, 1: 25000. Systematické chyby v délkáeh hlav-
ních stran dovoleny 1: 250000, 1: 150000, 1 : 100000,
1 : 50000. Konečně střední chyba v poloze koncového
bodu pořadu 1: 150000, 1: 75000, 1 :50 000, 1: 30000.
Měřickou práci můžeme stručně popsati takto:
Je-li A, B, ... N hlavní pořad spojující dva záklarlní

trig. řetězce, pak délky stran A B, BC, ... , nedají-li se
mkříti přímo, jsou odvozovány z vložených mezilehlých
pořadů (promežutočnyj chod), na př. (obr.) A a b c ... n B
atd., tvořících s hlavní stranou A B atd. uzavřený
obrazec; v něm se zjišťují pozorovánim také krajní
úhly B A a a A B n. Vrcholové úhly na hlavních bo-
dech pořadu se měří velmi pečlivě. Podle počtu délek
v pořadu se vybere několik bodů, na nichž se určuje
kromě azimutu také astronomická šířka a délka (La-
placeovy body).; Převod astron. azimutů II na geode-
tické A (Laplaeeův azimut) se koná podle l'ovníce:

A=lI- (l-L) sin <p,
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kde součinitel \' závorce značí roždíl astro a geod. délek
a 'TJ šířku bodu (astronomickou nebo geodetickou). V si-
tich III. řádu se pozorují na některém bodě jen astro-
nomické azímuty a uvažují se jakoby byly azimuty
geodetíckými.
Měří-li se délky stran Jiiderinovýmí soupravami pří-

mo, mluvíme o traversování; užije-li se k stanoveni
délek stran pomocných základen položených kolmo
k straně uprostřed, jde o paralaktíckou polygonometrii.
Vrcholové úhly na bodech mezílehlých pořadů se měři
s menši přesností než na bodech hlavnich.
Danílovova kniha přináší řadu nových studií, jako

sledování chyb v polygonometríí, zakládáni pořadů po-
.lle poslednich poznatků, kombínováni způsobů trian-
gulačniho s polygonometríckým a všímá si methodíč-
ností pozorování. Autor v ní neopakuje všechny obecné
problémy podané již dříve jim, Urmaevem, Čebotarevem
a j., a je tedy jeho nové dílo spíše doplňkem toho, co
bylo o tomto thematu již dříVll otištěno.

Podávám podrobnějši obsah, jak jsem jej zachytil pří
prvním čteni knihy.
V hlavě p I'vn í ,(Působení chyb v přesné polygono-

metrii) je odvození vzorců pro střední chyby mi/; arny
v souřadnicích posledního bodu ve volném. pořadu libo-
volného tvaru, které se velmi zjednodušuje, stává-li se
pořad přímým. Řeší se tu dále posuzování dovoleného
zalomení hlavních pořadů a vyvozuje příslušný koefi-
cient pro normální délku pOŤadu 210 km se stranamí
o délkách 15 km. Podobný koeficient se stanovi i pro
pořady mezilehlé.
V d I' U h é hlavě (Základní úvahy) jsou sestaveny

všechny potřebné obecné vzorce sledující polygono-
metrické chyby. Obsažené úvahy se týkají délek stran.
hustoty Laplaceových bodll a volby ZPÚSOhllměření
délek.
Další dvě hlavy (Rekognoskace, polygonometrická sta-

bilisace a znaky) shrnují zkušenosti' z průzkumu, stabi-
lisování a signalisace bodů polygonometrických pořadů
hlavních i mezilehlých.
V hlavě p á té (Úhlová měření) zaujme čtenáře pře-

devším tabulka IV., v níž jsou sestaveny pro všechny
druhy polyg. sítí typy theodolitú a požadovaná přesnost
úhlového měření. Dále je tu úvaha o refrakci a jejím
7icslabení, jak se ten důležitý faktor jeví autoru po
lllnohaletých zkušenostech a konečně praktické pokyny
pJ'O měření vrcholových a paralaktických úhlú.
Traversování a paralaktická polygonometrie s růz-

nými schematy základnových obrazcú jsou předmětem
hlav šesté a sedmé.
Hlava o s m á (Kombinováni method) ukazuje na

možnost spojování triangulačního a polygonometrické-
ho zpúsobu při zakládání geod. sítí v povodí velikých
J'ck (Ob, Jenisej, I,ena); naznačeny dva případy, při
nichž je možno délky hlavních stran určovati příhra-
dovou sítí nebo užitím mezilehlých pořadú.
Vyrovnávání polyg. pořadú je vyloženo v hlavě d e-

vát é a doprovozeno příkladem vyčíslení délky 17,7km
lllavní strany určené mezílehlým pořadem a příkladem
přesného vyrovnání v pravoúhlých souřadnících pořadu
spojujícího body N. Nikoljskij a Kuliki v délce 180 km
podle závislých pozorování. Obecně je tu řešen také
případ, kJ:Iy v pořadu je jeden nebo více mezilehlých
Pf'vných Ilzimutt'l. Novinkou v literatuře tohoto druhu

je přesné vyrovnání pořadu I. řádu \' gpodetických ">U-
Í'adnících.
V hlavě des á té podává autor přesné způsob~- '-y-

rovnání závislých a zprostředkujícídl pozorování libo-
volných polyg. sítí jednak samostatně, jednak ve spo-
jení se sítěmí tríangulačními; :je tu í jednodušší číselný
příklad takového společného vyrovnání. Naznačuje se
také příbližné vyrovnání polyg. sítě jedním i druhým
vyrovnávacím způsobem.
Na konec je shrnuta krátká hístorie přesné polygono-

ll1etrie a ukázána jeji hospodárnost pří použití zejména
v zalesněných rovinách severní poloviny evropského
Huska a západní části Sibiře.
Probíraje se poznámkami, které jsem si zapsal při

čtení Danilovovy knihy, shledávám, že zejména kapí-
toly I, II, IX a X jsou noobyčejně zajímavě, i když jsou
místy podány zhuštěně. Autor tu předpokládal znalost
obsahu XV. hlavy jeho a Krasovského "Rukovodstva po
vysšej geodezik Jsem přesvědčen, že náš čtenář najde
v této velmi dobré knize mnoho všestranného poučení
o přesné polygonometrii z nejpovolanějšího pera, neboť
profesora Danílova sluší považovat za toho, jenž k roz-
voji této methody nejvíce přispěl. Str,;".

B. A. And I' e jev -M. S. Z a k u š a n s k i j - K. N.
Samsonov-E. E. Fotiadi: Kurs gravitacionnoj
razvedky: Schváleno Komítétem geolog. děl. pÍ'Í NSK
SSSR jako studijní pomůcka Učebného kursu geologic-
ko-výzkumného VTUZ; vydalo Gosudarstvenne izdatěl-
stvo geol. literatury Komitěta po dělam geologii prí
SNK, Moskva 1941.Vydáno 3000 výtisků, 430 stran, 214
obr., cena 20 rublů (121Kčs), v Kníhovně vysokých škol
technických v Praze sígn. 44150přir. kn.
čtyři autoři stolice Razvednoj geofiziki Leningrad-

skogo gornogo Instituta rozmnožili sovětskou technickou
literaturu v r. 1941o významné dílo, které bude našimí
geofysikálními odborníky a praktiky přijato velmi
vřele, neboť vzbudil-li zájem Kurs gravimetrie prof.
A. A. Michajlova (víz recensi v Zem. obzoru 1947, str.
62), je Kurs gravitačního prúzkumu tím cennější, že nás
v druhé části knihy seznamuje podrobně se skutečnou
praxí hledání nerostných ložísek pomocí této nové a
moderní díscipliny v současném SSSR.
Prvá část knihy je krásně a sroznmítelně psanou

učebnící základú všeobecné gravimetrie" jak plyne z tí-
tulních označení hlavních kapitol: Základy teorie gravi-
ťačního pole. Metody měření sily tiže' zemské. Teorie
gTavitačního variometru. Sovětský variometr Z-40 ::t
S-20.Vlivy terénu. Zpracování výsledkú měření a je'jich
přesnost. Použití tížnícových odchylek. Zjišťování hus-
toty hornín.
Druhý díl (strana 316---420)přináší popis praktíck}'ch

gTavimetríckých průzkumú v těchto kapitolách, naplně-
n}ch řadou neocenitelných pokyni'l a rad:
Geologícké použití regionálních grav. anomalii. Geo-

logická struktura SSSR a anomalie síly tíže. Tížnicové
odchylky Donbassu. Tížnicové odchylky }<'ínska,Karel-
ska a Leníngradské oblasti.
Gravím. výzkumné práce naftových oblastí. Všeohec-

né poznámky. Antiklinální:-·struktury. Kupolné struktu-
ry. Hřebenné struktury.
Gravim. výzkumné práce kamenouhelných pánví.

Úvod. Prúzkum v Donbassu. Prt"lzkumy v ložiskách
Gellíondale v Argentíně.
Gravimetrické výzkulllY rudllých ložisek. Výzkumy

železorudných ložísek. Prúzkumy isolovaných rudných
ložisek (chromitu, sulfitú).
Tento druhý díl knihy je pro nás nejcennější, neboť

poskytuje možnost nahlédnoutí do kuchyně praktické
gravímetrie v SSSR Dověděli hychom se ovšem ještě
daleko více, kdybychom mohli ziskati tu sovětskou lite-
raturu, kterou autoří uvádějí na konci své knihy. a
která čítá neméně než 110 púvoďuÍch samostatných rus-
kých prací, vydaných v posledních 20 letech. Pouze
několik málo uvedených pramenú jsou knihy všeohec-
ného významu z příbuzné literatury (geodesie, geodet.
Ilstrouomie a pod.). Bylo by jistě nesmirnon zásluhou
naší mlfH!p technické generace. ktt'rá v soni'nsné dohě
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studuje v SSSR, kdyby podobná díla dovedla zaopatřiti
pro technická studijni střediska a knihovny. Podnět
k tomu by měl ovšem přijíti od nás.
Totéž možno řici o literatuře ryze geodetické, kteril

se k nám dostává jen velmi pozvolna. Neni to jen vinou
neuspokojivých stykú s vědeckými představiteli SSSR,'
nle i neznalostí skuteěného stavu technické literatury
v tomto státě. (O tom pišeme dále - pOZIl. redakce.)
Pokud vim, nemáme u nás prameny, na které chci tu
upozorniti:
1. S e z n a mli t e r a t u I'Y vyd a n é ft e ode t i c-

kým nakladatelstvím. Vydalo "Heodezizdat
GUGK pri NSK SSSR, Moskva, Projizd Vladimirova 6.
Bankovní konto Geodezizdat č. 150024Krasnogvardějské
pobočky Státní banky. Seznam obsahuje všechna díla,
která až do roku 1941vydalo Glavnoje Upravlenie Geo-
dezii a Kartografii u R~dy lidových komísařú, zejména
všechny závazné celostátní měřické normy, instrukce a
návody, katalogy, učebnice, tabulky, monografie, pře-
klady, vědecko-technícké zprávy, ročenky atd., konečně
práce Ústředního Vědecko-výzkumného ústavu geodesie,
aerofotogrametrie a karlografie CNIIGAiK (Centralno-
go Naučno-Issledovatělskogo Instituta Geo'dezií, Aero-
sjemky í Kartografii).
2. "B\ b li o g I' a f i c k ý s e z n a m g e ode t i c k é a

k a I' t o g I' a f i c k é 1i tel' a t u I'Y Za 20 1e t (1917 až'
1937)",redakce A. S. Čebotarěv, Moskva 1937,126 stran,
cena 10 rublú.
3. ,,201e t s o vět s k é g e ode s i e a k a r t o g I' a f i e

1919až 1939".Jubilejní ročenka ve dvou bohatě ilustro-
vaných svazcich v umělecké vazbě. I. díl 418 stran,
II. díl 343 stran; vydáno v",Moskvě 1939.

Dr. Elznic.

Prof. Dr. Stanislav Han zlí k, Základy meteorologie
a k~imatologie. Druhé, rozšířené a přepracované vydání
z r. 1947,nákladem České grafické Unie a. s., Praha II.,
Svobodova 1. Formát 21X 15 cm, stran 266 mimo vy-
obrazeni. Cena 180 Kčs váz., brož.' 150 Kčs.
Tato kniha vyšla jako 28. svazek II. řady knihovny

Věda všem. Podává přístupnou a lehkou formou zá-
klady dvou spřízněných věd, meteorologie a klimato-
logie a vyhovuje jak potřebám studujících, tak i všem,
kdož mají zájem o tyto časové a populární vědy.
Není snad ani zapotřebí zdúrazňovat v dnešní mo-

derní době význam této vědy pro pokrok lidstva, pro
výzkumnictví, zemědělství, vojenství, námořnictví, le-
tectví, pro průzkum polárních krajú, pro radíotelegrafií,
v technickém životě, v plánování, a v běžném žívotě
,-ůbec, protože povětrnost vždy zasahovala a bude za-
sahovati do lidského počínání a života. Proto také
člověk v dávných dobách historíe viděl v povětrností
a zejména v jejích výkyvech zásah božstev, které bylo
nutno usmiřovat rúznými obětmí. Odtud pochází i rúzné
lidové pranostiky o počasí.
Meteorologíe - jako fysika atmosféry __o popisuje

zjevy v ovzduší, klimatologie - jako nauka o podnebí -
popisuje klima určitého místa, které je dáno průměr-
ným průběhem povětrnostních zjevú. Proto věda teore-
tická, meteorologíe a věda popisná, klimatologie, úzce
spolu souvisejí.
Kníha Dr.Hanzlíka obsahuje mímo předmluvu a úvod

dvě statě: 1. meteorologie, 2. klimatologie. V první části
-- meteorologii - jsou probrány postupně jednotlivé
meteorologické prvky, tvořící v souhrnu podstatu po-
časí.
Po předeslání a zjištění dějinného vývoje probírá

lJutor složení atmosféry, její výšku a profil až do nej-
V~"ššíchdosažitelných míst, popisuje jednotlivé meteoro-
logické prvky, měnící se s časem, s výškou nad zemí
a jich rozdělení po zemském povrchu. V samostatných
kapitolách pojednává postupně o slunečním záření,
o ohi'ívání a ochlazování zemského povrchu, o meteoro-
logických prvcích, t. j. teplotě, tlaku, vlhkosti, sluneč-
ním svitu, o vzdušných proudech na zeměkouli,.v rúz-
ných zeměpísných šířkách, O' cykloně - anticykl.oně -
v pásmech mírných a o cyklonu v páse monsunů a pa-
sátů. Poslední kapitoly pojednávají o větrných a vod-
ních smrštích, tornlldu, bouřkách a o opticki'ch zjevech
na obloze.

\T <"ásti o klimatologii pojednává autor o základnich
zlIacích podnebí, o rozdělení zemského povrchu na jed-
notlivé podnební oblasti (pásy), o tropické zóně, o kli-
matických poměrech a znacích v tropické Asii, Africe,
Australii, střední Americe, tropické jižní Americe,
v horském pásu tropického oceánu, subtropického pásu
kolem SU'edozemního moře. v mírném pásu Evropy a
Asie, v severovýchodní a střední -Evropě, Alpách a v Si-
híři, jakož í střední Asii, Americe (v mirném pásu)
v novozélandských ostrovech a polárních krajích. V těch-
to kapitolách je zdúrazněna vzájemná podnební podob-
nost ve stejných zeměpisných šířkách jak na zemi tak
lIa moří. V závěrečných kapitolách zmiňuje se autor
o povětrnostních a podnebních periodách v dohách geo-
l(}gických a historických.
V textu knihy jsou četné diagramy, výpočty a map-

ky, doprovázející obsah. Na konci knihy je 16 fotografií
od Dr. Beč v á ř e a tabulky mezinárodních značek na
ÍJovětÍ'nostních mapách.
Autor touto knihou značně příspěl literatuře těchto

(lnes tak populárních věd, bez nichž by prakticky ži-
votní běh bylo nutno mnohdy usměrňovat jiným zpú-
sobem. Spis obsahuje vše, co zeměměřičtí inženýři
potřebují při novodobém plánování regionálním, při
v.pravách scelovacích a osídlovacích, kde poloha kraje,
převládající směr větrú, mrazové kotlíny, srážky atd.,
hrají důležitou roli.
V knize však postrádáme seznam přislušné odborné

literatury, i když v textu je poukázáno na jméno pří-
slušného autora. Přes to knihu možno doporučiti všem,
I,dož přicházejí do styku s přírodou a technikou, jakož
i posluchačům vysokých škol technických a přírodních
věd. Jan Vávra.

Cizí odborná literatura. Po dlouhých letech války je
přirozeně veliký zájem o odbornou literaturu států,
s nímiž jsme neměli sedm let žádné spojení. ,Je to přede-
vším literatura ruská a anglosaská. Poněvadž naši knih-
kupci nemají odborné knihy zpravidla na skladě, je
objednávajíci v jisté nevýhodě, poněvadž - nepřihlí-
žíme-li k několika málo knihám v odborných časopisech
recensovaným - objednává nejčastěji knihu jen podle
názvu a stručné poznámky v katalogu, je"li jaký. Je
samozřejmé, že došlá kniha pak často připraví zklamání
a člověk poznává, že cenné devisy byly vydány zby-
tečně.
Při literatuře anglosaské jde jak u Britanie, tím

spíše u USA o státy s neobyčejně bohatou puhlicitou a
proto je volba tím těžší.
Angloamerický katalog Foyle-úv z r. 1946uvádi v od-

dílu »geodesie" téměř 100odborných děl a málokdo odolá
při pročítání slibných titulú touze objednat si aspoň
několik věcí, které se zdají b~,t zvláště zajímavé. Pokud
však vím, byl objednávajíci jen zřídka došlým dilem
uspokojen.
Soudil bych, že jsou 'tu snad dvě hlavní příčiny, které

to zaviňují: Celý systém školstvi je v Anglii a v Ame-
rice zcela odlišný od našeho. Na vysoké školy __o a tedy
ke zdrojúm odborného vzdělání- přicházejí zde lidé
mnohem mladší a s nesrovnatelně užším přípravným
vzděláním než ve střední Evropě. Proto velká řada od-
horných děl bude pro našeho inženýra i vysokoškoláka
zbytečně rozvláčná ano i primitivní. Zde bych chtěl na
příklad vzpomenout Davisovy a Footovy knihy "SUl'-
veying theory and praktise« recensované v čís. 12 Z.O.
z r. 1947.Za 400,- Kčs v devisách dostane náš čtenář
do rukou věc, kterou podle našeho měřítka lze označit
jen za objemnou příručku '- nebo jak recensOl' uvádi -
encyklopedii nižší geodesie, ovšem encyklopedii vhodnou
spíše pro technika jiného oboru, který zde najde rychle
a srozumitelně vše týkající se nižší geodesie a příbuz-
ných prací, než pro zeměměříckého inženýra. Tomu bude
kniha jako odborné dílo naprosto povrchní, jako prak-
tická příručka v poli sotva použitelná. Veliké zklamání
připraví čtenáři také mnoho vyobrazený.:h zastaral:í'ch
strojľI.
Co však řící, když si čtenář objedná za 120,~- Kč"

lmihu se slibným názvem Aritmetic and Surveying od
R. JVI. Evanse R. Se.. F. G. S., atd. n dychtivě ji otrvJoev
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'Objeví dílko, ve kterém se poučí o násobení zlomků, pře-
vádění stop na míle, výpočtu objemu krychle, válce
·a pod. »problémech«. _.

V tom případě byl omyl zaviněn tím, že se dostala
do odborného technického katalogu kniha, která by
u nás tam a-;lÍZařaZeTlanebyla,
Necháme-li však stranou tyto zřejmé .omyly při ob-

jednávání, soudím, že pokud se geodesie týká, bude
·dobře zajímati se o angloamerickou literaturn jen po
'{)patrném výběrn podle posudků v zeměměřických čailo-
pisech. Hojně knižních novinek bývá recensováno profe-
'Sorem Biischlinem ve švýcarském časopise; také italsk;.'
Rivista del Catasto má bohatou knižní hlidku.
Chce-li si čtenář doplnit literat~u středoevropskou

cizími pracemi o thématech vskutku nových a odbor-
ných, měl by se obrátit nejspíše k literatuře ruské.
Úmyslně jsem však použil způsobu podmiňovacího, ne-
Dot zatím co angloamerickou literatuTIl vám objedná
každý větší knihkupec a dodá vám snad i vkusný kata-
log, je pout za literaturou ruskou mnohem obtížnější.
,:A tu - přesto že je u nás celé ministerstvo, do jehož
péče ten obor spadá - naráží čtenář na řadu obtíží.
Ruskou literaturu lze objednat jediné prostřednictvím
nakladatelství Slavica v Praze. Jen s velikými potížemi
vám tato firma zašle katalog, jehož uspořádání však
také není dokonalé. Objednáte-li si pak skutečně něja-

" kou knihu, je pravděpodobnost, že vaše objednávka bude
vyřízena - pokud vím - dosti mizivá. Nezbývá než
získávat ruské knihy výměnou se známými v SSSR.
A přece by bylo záhodno pěstovat takový kulturní styk
s naším největším spojencem nejen z důvodľt odbor-
nS-ch!Doufejme, že i zde se dočkáme brzké nápravy.

Kudělásek.

Účelnější řešení a kótování výškové úrovně ulic v po.
'drobnÝch upravovacích a parcelačních plánech. Pod
tímto názvem vyšel v časopisu »Město« čís. 6-7 z roku
1947 od autorů Ing. Jos. Lercha, Ing. Ferd. Polky a Ing.
Dra Jar. Vaněčka článek, který vřele .doporučuji všem
zeměměříckým inženýrům, kteří zabývají se ve své
úřední nebo civilní praksi těmito problémy, k důklad-
nému studiu.
Tímto tématem zabýval jsem se i já a přede mnou

i jiní odborníci, kteří věděli a znali, jaké nesnáze mo-
hou vzniknouti při výstavbě města, nevěnuje-li se řádná
péče právě detailnějšímu řešení úrovni ulic, hlavně však
uličních křižovatek.
Autoři zmíněného článku jsou v prvé řadě odborníky

ve výstavbě komunikaeí a regul. plánů. Ing. Lerch jest
·dnešní přednosta komuníkačního úřadu hlav. - města
Prahy, Ing. Polka bývalý přednosta téhož úřadu a Ing.
Dr. Vaněček, bývalý přednosta regul. úřadu hlav. m.
Prahy. Tímto článkem, resp. bude-li se postupovati po-
·dle jeho směrnic, možno nahraditi dřívější improvisace
a nestejnorodé vypočitávání výšek chodníků a zvláště
komplikovaných křižovatek, vzniklých ve velmi těžkém
nepravidelném terénu. Zde dosti často docházelo mezi
zéměměř. inž. a inž. komunikačním k differencím, které
se pak těžko napravovaly. Uvedený článek velmi jasně
a výstižně popisuje a na obrázcích názorně ukazuje po-,
stup od jednoduchých řešení až k velmi složitým pří-
'kladům křižovatek, komunikačních uzlů a náměstí. Na
tl'chto příkladech je viděti dlouhotrvající studium a
práci, nežli došlo k definitivnímu zveřejnění tohoto vel-
mi potřebného článku.
Pokud se pamatuji, touto otázkou se před okupací

zabýval rovněž bÝValý přednltsta komunikačního úřadu
Ing. l!'r. Duchek, který však svoji práci (tuším) neuve-
řejnil. Jeho práce týkala se výškového řešení chodníkľt.
Všechny tyto práce směřují k tomu, aby správným ře-
šením nivelet ulic v kopcovitém terénu se docilovalo
nejen ladného vzhledu ulice, ale í účelného spádového
řešení jednotliv-ých ulic.
Pojednání zmíněných tří spoluautorů je doprovázeno

15 obrazy různých příkladů, ve kterýžto obrazech jsou
u!ímo to řešeny různé detaí,ly, takže slovní doprovod se
velmi dobře dá sledovati na těchto obrazech. Úlánek
rozvržen je na čtyři hlavní kapitoly a mimo to poslední
ještě na dalších šest podrobnějších oddílu.

Z hlavních kapitol uvádím:
L Požadavky současné doby na utv~

ř e n í p o v I' C h u u 1i c. Zde kladou autoři důraz na
dokonalou bez peč n o s-t chodců a vozidel, dále lÍ č e 1-
nost dopravy, odvodněni, dobrý vzhled a
h o s pod á I'n o s t.
2. Způsob značení výškové úrovně ulic

a p I' o s t I' a n s tví v p ()d I' o b n Ý c h u P I' a v o v R-

C í c h p lán ech. Autoři upozorňují na nedostatky ny-
nějšího způsobu značení výšek ulic. Značení jen na
průsečíku osy ulice s osou druhé ulice nebo středem
křižovatek do níž zaústuje. Nastává velká neurčitost při
sdělování a Vytyčování úrovně regulační čáry. Dosa-·
vadní způsob kotování nepřihlíží k výšce ulice (chodní-
ku) při domech (regulační čáře). Nové značení výšek
ulic vychází ze zásady, že výškovýmí kotami musí býti
označeny nároží a půdorysné lomy, začátky i konce D-
oblení nivelety a začátky i konce zatáček atd.
3. Z a {)b len í lom u n i vel e t y n a n o v Ý c h

u 1i c í c h. V návrhu na nový způsob značeni výškové
úrovně ulic se vyžaduje obyčejně přesné udání poěátku
a konce zaoblení lomu nivelety. Otištěná tabulka řeší
volbu poloměru zaoblení lomu nivelety, a to podle druhu
ulice (obytné, dopravní do 20 m šíře, přes 20 m atd.).
Tomuto odstavci jest věnována ta největší pečlivost a
vykazuje se i otištěným grafikonem na snadné určení
délky tečky zaoblení lomu nivelety a příkladem vytyěo-
vacího schematu vrcholového zaoblení.
4. Poslední kapitola: Výškové řešení ulíčních

'styků v podrobných upravovRcích a par-
e e 1a ční c h p lán ech jest pro zeměměř. inženýry
nejdůležitější, nebot se bude vyskytovati v jejich prak·
tickém životě při realisování regul. plánu v příroda
Ř,eší zde případy (s příslušnými obrázky) průběžné uli-
ce, různé způsoby odbočení (kolmé, šikmé), dále odbo-
čení šikmé s okosením nebo zaoblením a na konec pak
řešení složitých křížovatek a náměstí.
O tom, jak lze přizpůsobiti starší plány s navrhova-

ným novým a účelnějším řešením, jest autory pamato-
váno ku konci jejich článku. Ještě jednou doporuěuji
vi'ele nejenom přečísti, ale prostudovati toto pojednáni
každému zeměměř. inž., který prakticky se zabývá s tě-
mito problémy, nebot zde najde mnoho zájímavých při-
kladů, na kterých si může snadno osvojiti navrhované
zásady pro účelnější řešení kótování úrovně ulic.
Snad by mohl zeměměřický odbor při SIA si vyiá-

dati svolení autorů a nechati tento článek s příslušnými
obrázky otisknouti v samostatnou brožurku, která jistě
uy se stala vítanou a velmi hledanou pomůckou u vět-
šiny zeměměř. inženýrů. Ing. Jaroslav Pudr.

Rivista del Catasto e dej. servizi tecnici erariaLi, ro~.
1943.Má 3 sešity.
čís. 1. »Útyřicet let řéditelství katastru a technic-

kS'ch služeben finanční správy.« - Dr. Ing. A. P a I' o 1i:
,Přenášení souřadnic s jednoho referenčního elipsoidu
na druhý.« - Dr. Ing. G. G o li n e IIi: »Vyšetřováni
piesnosti překreslovacího přístroje Zeiss SEG IV.. -
Dr. Ing. G. S c a n f e I'1a: »Piemontské státní zavod-
iiovací kanály.« (3. část: Sít Cavourových kanálů.)
čís. 2. Dr. Ing. M. Tuc c i: »Základy nového ka-

tastru domovního.« - Prof. Ing. G. B o a g a: »0 opra-
vách připojovaných k zeměpisným souřadnicím trig.
hodů při změnách souřadnic, orientace a refer. elipsoidu
se zvláštním přihlédnutím k problémům italské triangu-
lace.« - Dr. Ing. M. Ma I' c h i: .Nová organisace a nové
úk.oly vceňovacích komisí.« ....:..Dr. Ing. P. A I' moc i d a:
»Příspěvek k výpočtům kanálů.« - Dr. Ing. F. R a t t i:
»Piemontské státní zavodňovací kanály. (4. část: Státní
kanál v Caluso.)
Čí !I. 4-5·6. Arrigo S e I' p i e I' i: »Půda a daně.• -

Prof. Ing. N. F a m u I a I' o: »Oceňování průniyslových
závodů.• - Prof. Dr. G. di R i c c o: .Rešení rovnic
o jedné neznámé postupným zbližováním.• -- Dr. Ing.
~'. Rum bol d t: .Přístroje a methody k měření délek
a k vyznačení pravých úhlů,," antice .• - S. Dog 1i a ni:
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"DíloAlberta La Marmora k hlubšímu poznání ostrova
Sardínie." P. Arm o c 'i d a: .Odborné názvosloví
y zavodňování.. Stván.
Rivista del Catasto e dei servizi tecnici erarial~, roě.

19U.Má tři sešity:
O i s. 1. Prof. Dr. Ing. G. C a s s i n i s: .Boltzův způ-

sob řešení systému lineárnich rovnic a jeho užití při
vyrovnání trig. síti.. - Prof. Dr. Ing. G. B o a g a:
.0 řešení geodetických trojúhelníků .• - Prof. Dr. Ing.
A. Ma r c a n t o ni: .0 jedné grafické vyrovnávací me-
thodě použitelné u některých geodetických a topogra-
fických úloh .• - Dr. Ing. A. Par o 1i: .Trig sit města
Říma.« - Dr. Ing. A. Dr a g o n e t ti: .Vyrovnání
polygonového pořadu, byly-li měřeny jen úhly .• - Dr.
Ing. I. Ma 1a n d r o n e: »Využiti endogennÍch sil..
Oí s. 2. Dr. Ing. G. C a i z z i: .Prvních 10 let ěa80-

písu Rivista d. C.« - Prof. Dr. V. R o n ch i: •Vědecké a
tl'éhnické kriterium jakosti dalekohledu.. - Dr. Ing.
S. Far n 11 i: .0 chybách y závěru polygonových po-
I'adli.• - Dr. Ing. U. Leo ni: .Steinerova křivka jako
obálka Wallaceových přimek. Některé vlastnosti Eule-
roylt kruhu .• - Pplk. M. Men es t r i n a: .Přímý pře-
\'od Soldner-Cassiniho souřadnic katastrální sítě do
kOlll'ormníclľGaussových souřadnic a naopak.« ~- Prof.
Dr. Ing. A. R a str e 11i: .Křivky vzdutí v úzkých
l'l'avoúhlých korytech .•

O í s. 3. Prof. Ing. A. Ma r c a n t o n i: .0 konstrukci
t. zv. azimutálních přímek .• - Dr. Ing. B. Bon í fa c i-
no: .Dva problémy při zobrazování Gaussovy koule do
roviny.• - Dr. Ing. A. Pa rol i: .Triangulace nového
italského katastru a poěetní práce v Soldnerově zobra-
zení.. - Dr. Ing. M. Ma r c h i: .Národní hospodářství
a vceňování v službách technických úřadů a katastrlt .•
- Dr. Ing. T. Ma 1a n d ron e: »Hydrodynamický pa-
I'adox." Stván.
Rivista del Catasto e dei servizi teclliei erarialii, roč.

19~5(l sešit): '
Prof. M. P i a z o 11a -Belo c h o v á: .Fotogrametric-

k~'přístroj k určení výšky letu měřického letadla .• -
Dr. Ing. A. Par o 1i: .Triangulace nového italského ka-
tastru a pooetní práce v Soldnerově zobrazení .• - Geom.
U. Ma n z i no: .Grafický a počtářský zpúsob výpočtu
ploch.• - Dr. Ing. M. Ma r c h i: .Národní hospodářství
a vceňování v službách techníckých úřadů a katastru ••
.. Prof. Dr. Ing. L. S o 1a i n i: .Příspěvek ke geofysi-
kálnimu hledáni vody.« - Prof. Dr. Ing. A. R a s t-
r l' II i: "Křivky vzdutí v korytech s lichoběžníkovým
profilem.« ,(;f1)(ín.

Rivista del Catasto e dei servizi tecuici erarialii, roč.
1946(má 2 sešity):

O i s. 1. .Zahájeni činnosti Centrální daňové komise.•
_. Prof. G. Boa g a: .0 analytickém rozdělení důchodu

o ,
RUZ:NE

{lodnikatelu.« - Dr. M. S. R om a: .Ortogonální metho-
da k ěíselněmu řešení algebraických rovnicových sou-
stav .• - Prof. G. L u g 1i: .Nové úvahy o topografické
a katastrální hodnotě "Tnsuly" v starém :JUmě.. - Dr.
Ing. F. R a t t i: .Státní hydroelektrická zavodňovací a
odvodňovací zařízeni v Mazzé Canavese.. - Prof. M.
Bar t o I o: •Vzorce ,rovinné trigonometrie odvozené
z Ptolemaiova theorematu .• - Geom. M. Capra: .Kon-
trolní výpočet délek.«
Oí s. 2. Prof. Dr. G. B o a g a: "Změna počátku,

orientace a zobrazovacího elipsoidu v italské triangu-
lací. Ciselně tabulky .• - Dr. Ing. P. Fichera:
,,0 přesnosti optícky měřených délek dálkoměrem bez
zařízení k zjištění sklonu záměry.. - Prof. Ing. A.
l\1arcantoii.i: .Užiti "azimutálních přímek" k pro-
blémům vyrovnáni .• - P. Corbellini: .Reprodukce
11 Usk zeměpisných map.« - Prof. Ing. N. Fa m u I a ro:
"Odhad cen budov .• - G. M.: "Výstava pozemkové
držby.« - Dr. Ing. I. Malandr~ne: .Praktické pří-
klady udržovacích prací na kanálech a upravených
hi'ezích řek.. Štván.

Plau - Schweiz. Zeitschrift flir Laudes-, Regoioual-
ulId OrtslJlauullug- Revue suisse d'llrbanisme. Zlirieh,
1947:
(lis. 3. O. Z i p f e I: Klinftíge Arbeitsbescha:ffungsmss-

nahmen und Landesplanung, - RoU Ma y e r, v on
Go n z e n ba c h: Durchflihrung von Regional- und Orts-
planungen. - M. E g g erb e r g e r: Die Ortsplanung
Uzwi!. - Hans Car o I: Die Boschungskarte - line
exakte und anschauliche Darstellung des Reliefs. - L.
Der r on: Eine Erkliirung - Planung und Eigentllm.
(lis. 4. E r II stR e i n h u r d - Rudolf K a u f m a n n:

AIt,',tadt-Sanierllllg Basel- Arbeitsbeschaffung uud Alt·
sladtsunierung·-. ~--F. R. "T.: Warum geplant werden
IlIm;-' - Mitteilung'en der Rchweizerischen Vereinignng
ťfir Luwlesplanung.
Elemente der Mathematlk, Basilej, 1147:
Čís. 4. Georges de R h a m, Lausanne: Un peu da

mathěmatiques a proPOB d'une courbe plane. - Ernst
T ro s t. Zlirich: Eine kennzeichnende Eígenschaft des
Kreises. - Kleine Mitteilungen: M. Alt w e g g, Zlirich:
I. Die trigonometrischen und Hyperbolischen Funktio-
nen. - B. Bar d e, Klisnacht: II. Eine Ableitung der
Cardanischen ForII\el mít geometrischen Hill'smitteln .
- H. Meier W u n der I i, Rorbas: III. Zwei merkwlir-
dige Siitze liber das vollstiindhre Flinfseit.
Schweizerische Zeitschrift filr Optik nnd Mechanik,

I,Dzem, U#7:
-čís. 7-8. Ing. P. R a m s t h a I e r, Vídeň: Zur Ge-
ilchichte der Mikroskopobjektive. - R. Fr a n c i o I i.
Vevey: Le verre de contact. - Frakreichs optische In-
dURtrillnnd Gewerbe.

Dřive a nyn!. Při prohlídce Zeměměřického Věstníku
z roku 1914 přišel jsem na krátký článeěek o "C. k. evi-
denci katastru ve státním rozpočtu pro rok 1914-15 .•
Nedalo mi, porovnal jsem čísla tehdejší s nynějšími a
výsledek uvádím v další tabulce. Připomínám. že v ta-
bulce jsou uvedena data jen pro výkonné zaměstnanee,
nebof srovnávati vice než padesátitisícový (valorisova-
ný) měsíční plat generálního ředitele pozemkového ka-
tastru a třicetitisícový plat jeho zástupce s platem tře-
bas sekčního šéfa (kterého ostatně ani ve svém stavu
nemáme), anebo minísterského rady se mi samotnému
~dáabsurdním. K valorisaci třicetinásobné jsem dospěl
porovnáním cen' tehdejším a dnešních (houska 2 - 60
haléřů, párek 10 - 300 haléřů, dobré pracovní boty
14-16 K, Batovy lovecké 499 K atd.). Nynější platy pak
počitám jako průměry v prvních dvou stupních pro svo-
bodné, v dalších pro ženaté, všechny pro průměrnou
skupinu míst činovného .B" a za předpokladu optimál-
ních postupových lhůt (12 - 18 - 25 roků) platných do
roku 1947. Ing . ..4..R.

175 vysokÝch škol technických v SSSR. V minulém
ročniku Zem. obzoru (str. ) jsme přinesli zprávu
o tom. že SSSR zřídil ministerstvo vysokých škol, což
sumo o sobě je důkazem toho, jaký význam přikládá
tlHltO socialistický stát vysokému školství. .Technika
hýbe světem" je okřídlené úsloví západního světa; žel-
bohu, že to nejsou technikové. Poněkud jinak je tomu
v SSSR. jak se dovídáme z odpovědných míst. V časo-
pise "Pruha-Moskva" piše zástupce ministl'a vysokých
škol, Alexandr S a m a r i n, o vysokém školství tech-
nickém y SSSR a uvádí. že ve školnim roce 1946-47
bylo celkem 175 vysokých škol teclinického rázu. Uvádí
dále, že státní rozpočet pamatoval na vysoké školství
celkovou částkou 6 miliard rublů, t. j. více než 30 mili-
at'd Kčs. Této obrovské částce odpovídal i počet vysoko-
školských studentu, který činil na konci roku 1946 asi
605000, na konci roku 1947 již 696000. Všech vysokých
škol v SSSR bylo v r. 1939celkem 782; v roce ]945hylo
v provozu 759 vysokých škol všech typů.
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Rok 1914 Rok 1947
- -------------. .-------- -_~--_~.- _.,--~_.- - --,_._-_.- - --------- -- -- ------- -.--- -- ---- - -_~ --- I i V.lom_ino Platová Měsíění

i T. j. procent
Hodn. Měsíění ,

1 v.lol'iao .•.a.Úřední títul i (Jřední títultřída i plat i IO-.úobkem stupnice: plat i ného platu
i , I oz roku 1914

i I

Evidenění ředitel
i

VI. 665
,
19950 Vrchní mě:t-ickýrada i 3. 6623 33% .

-------- -_~_---- --- --I -- --_.'.'- ---
i VII. 533

,

15990 Ilěřický rada --.; 4. 5024 32%Vrchní inspektor I
----- --- ------- i- --- -!----- - -

Inspektor i VIII. I 400 12000i-_~._--------- ---" i·---- 1- -~- .. I ~- - Vrchní měřický komísař 5. 4196 25%
Vrchní geometr I. třídy 1- VIII. I 398 I 11940
--------_~~--_._--- --'-

I
_~ -i- -----, ..- --

_____ ··__ l ___ ._----
Vrchní geometr II. třídy IX. I 312 , 9360

._--_ ..-
________ I ______ l __ ~~_

6 . 3808 i 40-52%
Geometr I. třídy I__ XI~_I~- l-~ Měřický komillaí' i 1 ____

------ ~~._---
Geometr II. třídy X. I 164 : 4 920 .předstup. i 3 048 I 62%

-- '--- I- -=--1 109 ~ 3270
---- - - . ]-----1

Evidenění elé'V Měfický koncipista - . 2 297 ~ 70%,

A. Samarin uvádí, že v r. 1917 bylo v Rusku 19 vyso-
kých škol technických, v r. 1947 ale 175. K vysokým
školám starého typu, t. zv. polytechnikám, přibyly další
školy, zaměřené pro specielni úěely prl'tmyslu, t. zv.
yysoké školy pmmyslové, mezi nimiž zaujímá význaěné
postavení zejména vysoká škola pro průmysl chemícký,
textilní, papírenský, masný atd. Ale i staré fakulty
polytechniky se diferencovaly, aby lépe vyhověly po-
třebám doby.-Dřívější vysoká škola dopravy se rozdělila
na vysoké školy pro inženýry železniční dopravy, vodní
dopravy a si1níění dopravy. Podobně vysoké školy pro
strojní inženýry maji dnes odbory stroj ni, strojírenské
a metalurgické. K řadě specielních škol patří i nově
budovaná vysoká škola pro energetiku a automobi1ismul'l
v Moskvě. Pochopitelně,· že nechybí ani vysoké školy
zemědělské, lesní, zeměměřičské, báňské a hutní, stavi-
telské a architektury, a j. Vysoké školství technické
bylo v SSSR organisováno a rozčleněno tak, aby vyho-
vovalo požadavkům státního hospodářského plánu a jeho
potřebě technického personálu. Tyto požadavky při
industrialisaci tak ohromného státu nejsou malé.
Nás bude zajímati především úřední zpráva GGU

(Glavnoje Geodezičekoje Upravlenije), podle niž chybělo
na př. v geodetické službě SSSR na konci druhé pěti-
letky 8600 inženým, 32 000 techniků a 10 000 pomocných
technických sil. Označený nedostatek se týkal jak vlastni
geodetické správy, tak geodetického průmyslu. Přes to
ale dokázalo GGU vytvořiti do r. 1939 tak úžasné geo>-
detické dílo, že nemá ve světě obdoby.
Velký zájem věnoval SSSR vhodné decentra1ísaci

t<,chnických vysokých škol, takže v poslední době dostá-
valy průmyslové závody inženýry z místních vysokých
šltol. SSSR se staral v prvé řadě o to, aby vhodné fa-
kulty byly dislokovány do téměř všech autonomních
rt'publik. Za carského Ruska bylo z 19 vysokých škol
technických jen v Moskvě a Petrohradě 12,pro Ukrajinu
staěily 3, a pro celou Sibiř bY'1určen jediný technolo-
gický ústav v Tomsku. A. Samarin sděluje dále, že bě.-
hem stalinských pětiletek byly otevřeny v pmmyslo-
vých střediscích nové školy technické: v Dněpropetrov-
sku, Zaporoží, v Krivoj Rogu, Nikolajevě, Nikopo!je,
Stalingradě, Bežici, Brjansku, Rostově, Voroněži atd.,
každá s řadou fakult. Kromě toho bylo zřízeno mnoho
technických ústavů na Bibiři a Uralu, zejména ve
Sverdlovsku, Novosibirsku a Omsku. V Gruziňsku byla
otevřena r. 1922 průmyslová vysoká škola s fakultou
důlní, strojní, elektrotechnickou, chemicko-technologic-
kou a stavební. Tbilisy má vysokou školu železniční
dopravy, Azerbejdžanská SSR má rovněž vysokou školu
pI·ůmyslovou s několika fakultami, v Arménské SSR je
Jerevaňská polytechnika, v Kazachské SSR důlní .a

hutní ústav a ústav pro technologii stavebního mate-
riálu, v Uzbecké SSR je Středoasijská vysoká škola prů-
m~'slová a Taškentský ústav železniční dopravy, Bělo-
ruská SSR má polytechniku v Minsku, Tatarská SSR
polytechniku v Kazani, Baškirská SSR v Ufě.
O tom, jak jsou zařízeny a vybaveny jednotlivé vyso-

ké školy a ústavy, posluchárny, laboratoře, studovny
a· dilny, nám snad napíší něco ti, kteří nyní studují
v SSSR na sovětská státní stipendia z CSR. Jisto je, že
válka napáchala i na vysokých školách v SSSR nesmír-
né škody, zejména v doněcké průmyslové oblasti, kde
vysoká škola průmyslová byla doslovně srovnána se
zt'mí, stejně jako v Minsku, Charkově, Dněpropetrovsku,
Voroněži atd., které se dostaly do rukou nebo na dostřel
nepřátelských vojsk. Mnoho cenného zařizení a pomůcek
bylo poškozeno, odvezeno do Německa, nebo pro nedo-
statek času na místě zničeno.
Posluchaěi vysokých škol, stejně jako jiných škol

v SSSR, jsou materielně zaopatření úplně. vykazují-li
na konci roku dobrý prospěch. Profesoři a asistenti vy-
sokých škol kromě své učitelské činnosti zpracovávají
určité ěásti vědeckého thematu, a vědecké práce za je-
jich vedení se zúčastní i studenti. Vědecká činnost pro·
fesom je podmínkou jejich úřadu .•Tiž za carského Ruska
musel každý vysokoškolský profesor prokazovatí nej-
méně jednou za 5 let svoji vědeckou ěinnost, takže habi-
litace a ustavení profesorem nebylo samo o sobě pouka-
zem na doživotní státní důchod.
Poměr studentstva a profesorského sboru je velmi

srdečný. Vzájemné oslovování pouze křestními jmény
vytváří přátelské ovzduší, které zavazuje k úctě. Zají-
mavý je poměrně vysoký poěet žen na vysokých školách
technického rázu. Docházka na přednášky je povinná
a presence se kontroluje. Přednáší se od R do 14 hodin;
zbytek dne je věnován studiu, rekreaci, zábavě a sou-
kromým zálibám, hrám a sportu. Ovšem vysoké školy
nejsou jen ústavy studijními a zkušebními. Škola má
í své vyšší posláni v duchu socíalistického vývoje státu,
neboť vychovává ělověka k spolupráci s jediným cílem:
vytvořiti člověka, který tvoří a pracuje ve spoleěnosti
pro společnost. Tak škola pomáhá vytvořiti ělověka prů-
bojného, vynalézavého, oddaného a odhodlaného, hou-
ževnatého a ctižádostívého ne pro sebe, ale pro spole-
čenství. Sovětská věda zkouší ale nenapodobuje, opatrně
přebírá nejlepší z dobrého, leě toto převzetí není do-
slovným opakováním, zejména ne setrváním na něěem,
co doba již dávno překonala. Velká kolektivní disciplina
je jen radostí nad dobrým hospodařením s vývojovými
možnostmi budovatelské schopnosti. Takový je duchovní
význam a smysl celého sovětského vysokého školství,
zejména technického.
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