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NA PŘELOMU VÝVOJE.

Vstup čs. zeměměřictví do druhého roku plnění pětiletého hospodářského plánu je doprovázen pozoru-
Mdnými organisačními změnami. Zákonem, dne 17. listopadu 1949 Č. 250 přechází od 1. ledna 1950 působ-
nost ve věcech veřejného vyměřování a mapování z ministerstva. financí na ministerstvo techniky; od téhož
dne ruší se dosavadní katastrální měřické úřady, jejichž agendu nadále lYudou vykonávati okresní národní
výbory, a pro zeměměřická oddělení krajských národních výborů, ~erá jsou již celý rok v činnosti se po-
drobně stanoví obor jejich působnosti. Tyto organ;sa6ní změny jsou průvodním znakem svědčícím o tom,
že zeměměřictví, obírající se v minulosti z větší části pozemkovým katastrem, dialekticky změnilo svůj obsah
a funkcí, které přizpůsobuje dnešní době, charakterisované jako cesta k socialismu. Hlavním posláním p0-
zemkového katp,stru byla ochrana soukromé držby nemovitého majetku. V dynamice kapitalistického vývoje
stal se z pozemkového katastru vrchnostensky vybavený nástroj hospodaření a obchodu s pozemky. Dnes
sto jíme před úkolem vyřešiti funkcí pozemkového katastru v hospodářství socialistickém, v němž výrobní
prostředky - a tudíž i půda - spějí ke kolektivisaci.

K pochopení změn v celku i v částec..h,k vytvoření nových pracovních method a nového zeměměřického
dila bude potřeba mnoho pracovního úsilí a mnoho výchovy širokých mas zeměměřických pracovníků k no-
vému pojetí funkce zeměměřického d;la. Významnou uvědomovaci roli v této výchově bude plnit jediný náš
čs. zeměměřický a geodetický časopis, Zeměměřický obzor. Svého úkolu chce se v novém roce 1950 ujmout
se zvláštním úsilím, svědomitostí a programovostí.

Není snadné z velikého souboru výchovných, organisační.ch a technických problémů, jejichž řešení oče-
kává čs. zeměměřickou veřejnost, vyjmouti v úvodním článku nového roén'ku věci nejpodstatnější. Upozor-
níme proto jenom na několik, které povawjeme opravdu za nejzákladnější, aniž bychom při tom ubírali na
významu těm, o nichž zde nemluvíme.

Jedním ze stěžejních úkolů bude plánování zeměměřické práce v republice v novém společenském uspořádání.
Mapové dílo, jako každé lidské dilo, je ve svém systému, obsahu a •náplni výrazem doby, v níž vzniklo.
V našich zemích máme dva mapové systémy; top o g r a f i c ké map y, které svým původem a účelem
byly dříve převážně záležitostí vojenskou, a k a t a str á l ním ap y, jako mapy velkého měřitka, sloužicí
hospodářským účelům státu. Avšak právě tyto katastrální mapy, které zůstávají stále ďlem, jenž je podkla-
dem pro práce jiné, vyjadřují znaky doby, v n'íž vznikaly; dbají úzkostlivě práva soukromé držby a vlastnictví,
zobrazujíce terén se stejnou přesností tam, kde život kypí plným tempem i tam, kde hospodářský koloběh
je pomalejší. S krajní pečlivostí obírají se polohopisncu situací, nemají však výškového zobrazení, které
nutně vy~duje plánovité hospodářství a technický a hospodářský rozvoj. Čs. zeměměřictví stojí na počátku
velkého historického úkolu promyslit a organisačně dobudovat systém map vhodného měřítka a náplně, které
by odpovídaly nové etapě našeho společenského vývoje. Při tom bude nutno organisačně včlenit do systému
těchto map dosavadní mapy katastrální a pozemkový katastr tak, aby v potřebné a nutné míře slou!:ily dále.
Obtí~:m na této cestě nutno čelit pevným plánem, důsledností, trpělivostí a tvrdou prací. Současná generace
zeměměřičů musí nést ve svých srdcích nezlomnou víru v uskutečnění tohoto díla, za stálého uvědomování si
odpovědnosti, aby generace příští stejně obdivně a s uznáním mohly mluvit o těchto mapách, tak jako
my dnes činíme o 130 let starém díle pozemkového katastru.

Má-li ČS. zeměměřictví plnit a splnit tento základní úkol a mnoho úkolů dalších, s ním přímo i nepřímo
.souvisících, musí mít dostat6ČM kádry pracovníků, jež jsou schopny tyto úkoly zvládnout. Zeměměřictví
je činností intelektuální, k níž je třeba důkladné theoretické přípravy. Naše snahy směřovaly po dlouhou
řadu let k vybudování vysokoškolského studia zeměměřického inženýrství, odpovídajícího potřebám moder-
ního státu. Nyní procházejí vysoké školy obdobím základní reorganisace. Reforma byla již provedena v I. a II.
ročníku studia, v nichž jde o studium přípravné, t. j. o předměty povahy z větší části theoretické. Vlastní
oilborné studium je včleněno do III. a IV. ročníku, jejichž studijní náplň je připravena. A právě z{UJmusíme
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dbát toho, aby zeměměřické studium po své reformě nebylo jen studiem čistě geodetickým. Zeměměřictví je
pojmem obBahově širš:m než geode8ie a jeho absolventi musí být vědecky připraveni pro to, co život od nich
skutečně žádá: Pracují-li ve všech otázkách pozemkové politiky měst i venkova, musí být dostatečně se,~ná-
meni s těmi výrobnCmi, technickými a právními problémy, které v souvislosti s novou výstavbou státu při-
cházejí.

Všechna zeměměřická technika se obsahově nekryje se zeměměřickým inženýrstvím jako se nekryje
pojem technik s pojmem inženýr. Jako v každém pracovním oboru jsou úkoly vyžadující vysokých vědomosti
a organisačních schopností a jiné, k nimž není třeba těchto náležitostí, tak je tomu i v zeměměřictví. Aby
naše zeměměřictví zmohlo přemíru naléhavých prací dnešní doby i v budoucnu, je nevyhnut.elně třeba od-
borně vychovati ve větším počtu než dosud pomocný technický personál, který by platně vykonával jedno-
dušší měřické úkony.

Významnou otázkou pracovn'ho kolektiva čs. zeměměřičů je problém dosavadního svobodného povolání
zeměměřického .. Jde o činnost, jež je u nás právně upravena již 90 let, vrostla M organisace veřejné vymě-
řovací služby a představuje se svými spolupracovníky kvantitativně i kvalitativně významnou složk!u země-
měřické práce. Základním nástrojem socialismu je plánované hospodářství. Soc:alistické plánování hospo-
dářské i ostatní společenské činnosti je možné jen tehdy, jsou-li výrobní prostředky - nebo alespoň jejich
rozhodující část - zevšeobecněny, a je-li každá činnost - pokud jen lze - prováděna kolektivně za využiti
soudobé vědy a nejvyšší techniky. Postupující socialisace nachází SOcialistické formy i pro činnost tak spe-
ciální jako je na iň-. advokacie nebo notářství. Ani svobodná činnost zeměměřická nemůže zůstat stranou
tohoto prudce strhujícího společenského vývoje. Z povahy věci vyplývá obtížnost řešení, v němž konečné
formy nalezeny dosud nejsou. SOcialistickou formou nemůže však být ohrožen požadavek odborné kvalifi-
kace a odpovědnosti za určité druhy zeměměřické činnosti, vyjádřený dosud oprávněním civ. geometrů nebo
oprávněním podle § 51. katastrálního zákona. Socialismus nezmenšuje odpovědnost kvalifiko1xLného jednotlivce
za práci, naopak zdůrazňuje ji a stále ji rozvíjí. Ať bude nalezena jakákoliv socialistická forma pro dosa-
vadní povolání civ. geometrů, bude třeba vždy. právně stanovit odpovědnost těch, kdo určitá měřická díla
provádějí a podmínky, za nicM tato kvalifikace může být žádána.

Práce, jež je a bude na čS. zeměměřičích žádána, vyžadu je, aby byly zdokonaleny pracovní methody.
Bude proto třeba ještě dále prohlubovat výzkum methOd, přístrojů a pomůcek v zeměměřictví, podporovat
zlepšovací návrhy a peČOVato to, aby nezůstaly na papíře, nýbrž skutečně byly uvedeny do živé technické
praxe. S tohoto hlediska bude na'éhavým problémem i obnova měřických předpisů, které svým vznikem sa-
hají do dob, kdy nebylo vědeckého studia zeměměiřctví. Musrme zavést takovou techniku zpracování instiukcí
a návodů, aby překonané myšlenky mohly být včas nahraženy lepš'mi.

Podobně jako v jiných pracovních oborech také v zeměměřictví je možné socialistické soutěžení, i v něm
je možné normování práce a odměna podle výkonu. práce je v socialismu tvurčím činitelem, se kterého ply-
nou vešchny hodnoty. Pracující člověk má nárok na řádnou odměnu podle zásluhy. K stanovení spravedlivé
odměny je třeba pevných zásad se zřetelem na typické činnosti, kvalifikaci, námahu a odpovědnost kaf:dého
oboru práce. Tyto zásady jsou základem pracovních norem. Pro technickou práci .zeměměřickou byly jíž
některé normy určeny a předloženy příslušným m:stům ke schválení. Při hodnocení prací a zjJTacová1iínorem
jde však o činnost novou, pro niž nemáme zatím dostafečných zkušeností. Bude proto třeba k problému pra-
covních norem v zeměměřictví se znovu vracet, studo'vat ho theoreticky a závěry srovnávat s výsledky, do-
saženými v praxi. To je nemalý úkol, k jehož zpracování bude potřebí mnoha ..úsilí, představivosti a péče.

Pokusili jsme se načrtnout v tomto úvodním článku několik zvláště důležitých problémů, jejichž řešení
stojí před námi. Má-li náš časopis podávat skutečný obraz problémů~ v nichž čs. zeměměřictví žije, má-li
být ukazovatelem nových cest a prostředím plodné a zdravé diskuse, musí se k těmto otázkám neustále
vracet, musí pomáhat hledat cesty vývoje. Dobrý časop;s může však vzniknout jen z kolektivní práce celé své
čtenářské obce. Zeměměřický obzor nabízi proto své stránky všem, kdož chtějí svým pcdílem přispět k tomu~
aby čs. zeměměřictví pomáhalo budovat nový svět.
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V článku je podána empiricky zjištěná hodnota střední chyby vrcholového úhlu polygonového pořadu
měřeného theodclitem s nonickou diferencí O,0050g•

Uvažujme nejdříve polygor.ový pořad o n vrcholo-
vých úhlech. Piedpokládáme-li, že všechny úhly mají
stejnou váhu (v našem případě byl tento předpoklad
dobře splněn - jinak by postup byl stejný, jen by-
chom mUEeli zaváděti do výpočtů př:slušné hodnoty
vah) a označíme-li střední chybu měřeného úhlu m,
bude podle zákona o hromadění chyb úhrnná chyba
úhlová (v celém pořadu)

Z tohoto výrazu můžeme pak vypočísti střední
chybu vrcholového úhlu pořadu

0/L

m= ± V~
Máme-li k disposici značne]'>l počet polygonových

pořadů (r) fe střed:lÍmi chybami m" m, ... m,. a
s vrcholovými úhly v počtu n , n .,. n , můžeme vy-
po~bti, jakou přesnost lze požadovat od používaného
úhloměrného stroje,
Považujme úhlovou odchylku v uzávěru polygono-

vého pořadu (tedy hodnotu pravou méně hodnotu na-
měřenou) za sku~ečnou chybu. Jelikož hodnoty měřené
jsou výsledkem více pozorování (závisí na počtu m~ře-
ných vrcho'ových úhlů), př;slušeií tyto chyby pozo-
ro"'áním o různých vahách. Musíme proto nejdříve
plevésq skutečné chyby na t. zv. redukované skuteč-
né chyby, které příslušejí pozorováním stejr.é váhy.
Označme skute~né chyby e, redukované skut~né

chyby e', tude pak podle teorie chyb

e' = e Vp (3)

Je'ikož váhy jsou v tomto případě nepřímo úměrny
počlu pozorování, dosaďme za p = l/n, takže bude

, é

e = V;;
Střední chyba měřeného vrcholového úhlu je pak

M =.± Vet'2 + e '2 ~ •••• + e'2 (5)

Vrátíme-li E~ k označení m rpravé strany vzorců
(2) a (4) jsou identické], dcs~aneme

Vm,2+m 2-j- .•. +m/
M = ± ----------- r

který byl ro prvé odvozen v r. 1877 prof. Jordanem
(Zeitschrift fiir VermeEsungswesen).

Použijme tohoto vzorce pro výpočet střední chyby
vrcholového úhlu polygonového pořadu měřenéhO'
theodolitem firmy Frič se setinným dělením kruhu::
a s nonickou diferencí 0,0050g (tyto stroje jsou:
hojne používány při obnovování pozemkovéhoka~
tastru).
rd3.je potřebné pro výpočet jsou sestaveny v ta-

bulce.
Dosadíme-li nyní z této tabulky příslušné hodnoty

00 vzorce (7), dostaneme

V!90175
M = ± -9-1- = ± 0,0073~

Je tedy střední chyba vrcholového úhlu polygono-
vého pořadu větší (přibližně o 50%) než nonická di-
ference úhloměrného stroje, Je to přirozené, neboť na
velikosti úhrnné chyby úhlové se podílejí ještě jiné
vlivy než jen t. zv. čistá chyba úhlová, složená z chy-
by stro'ové, z chyby v p:)intování a z chyby v odečte~
ní. Jsou to ještě chyby, mající svůj původ v exen-
trickém postavení stroje a signálů (na př. dálkoměr-
ných latí).
Jelikož chyby z e"centricity jsou maximální pro

e··ccn·ri:::itu kolmou ke směru měření, múŽ€me psáti.
že chyba z excentricity*)

1. stroje je

kde e, e' jEou excentricity a 81, 82 jsou délkypolygoD<>-
vých stran.
Tyto chyby se spojují s čistou chybou úhlovou p

podle zákona o hrcmadění chyb tak, že položíme-li
s. == so= s = 100m (průměrná dé'ka polygonové stra-
ny v DClužitýchpořadech), bude úhrnná střední chyba
v měřeném úhlu

1/ (28)2 (e' )2 (e' )2M = ± 11
2+ S2 e() + 8' () + 8' () q2}

.) Viz J o r d a n - E g g e r t: Handbuch der Vermes-
su"lgskunde, 1931, II/I, str. 540.
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1 I
o",

I I
0'11

II I
i 01'

I I o'",2

I 0'1'r n o I' r n
dmu n dmu n

1 10 + 397 157 609 15761 47 7 - 89 7921 1131
2 8 + 293 85849 10 731 48 8 + 21 441 55
3 10 - 507 257049 25705 49 9 + 310 96100 10678
4 10 + 199 39601 3960 50 7 -112 12544 1792
5 12 -115 13255 1102 51 7 - 13 169 24
6 10 + 170 2R900 2890 52 6 + 303 91809 15 302
7 7 -101 10 201 1457 53 6 -160 25600 4267
8 11 - 267 71 289 6481 54 7 -174 30276 4326
9 9 + 217 47089 5232 55 16 + 186 34596 2162
10 13 + 57 3249 250 56 4 -ln 36481 9120
11 9 + 9 81 9 57 6 -175 30 625 5104
12 10 - 266 70756 7076 58 4 -107 11 449 2862
13 6 + 99 9801 1633 59 8 - 226 51076 6385
14 10 + 127 16129 1613 60 4 - 318 101124 25281
15 7 - 21 441 63 61 3 + 118 13924 4641
16 10 + 53 2809 281 62 10 -311 96721 9672
17 8 + 198 39204 4900 63 3 + 75 5625 1875
18 7 - 322 103684 14812 64 6 -302 91 204 15201
19 8 + 50 2500 312 65 7 -270 72900 10414
20 5 -137 18769 3754 66 7 - 72 1184 740
21 4 + 21 441 110 67 6 + 96 9216 1536
22 5 + 112 . 12544 2509 68 3 -109 11 881 3960
23

I
10 • + 100 1000'0 1000 69 5 -140 19600 3920

24 6 - 83 6S8~ 1148 I 70 3 -105 11 025 3675
25 5 + 28 784 157 71 6 -122 14884 2481
26 7 + 58 3364· 481 72 6 + 68 4624 771
27 8 - 231 53361 6670 73 4 . -136 18496 4824
28 9 -395 156025 17336 74 6 - 383 146689 24448
2" I

11 + 390 152100 13827 75 6 - 10 100 17
30 9 + 160 25600 2844 76 4 + 330

I
108900 27225

31 6 - 10 100 17 I 77 6 - 249 62001 10 333
32 8 -129 16641 2080 I 78 10 - 287 82369 8237
33 9 -244 59 536 6615 I 79 4 - 210 44100 11 025
34 8 - 388 150544 18818 80 5 - 38 1444 .:l89
35 9 -154 23716 2635 81 7 + 11 121 17
36 I 8 - 65 4225 528 82 9 - 73 5329 592
37 3 + 75 5625 1875 83 6 - 20 400 67
38

I
6 - 84 7056 1176 84 4 + 53 2809 702

39 8 - 90 8100 1013 85 9 -316 99856 11 095
40 ! 8 - 41 1681 210 86 4 + 52 2704 676
41 i 7 + 84 7056 1008

I
87 5 + 61 3721 744

42 I 10 -219 47961 4796 88
!

5 + 7 49 10
43 I 11 -110 12100 1100 I 89 4 -170 28900 7225
44 13 + 569 323761 24905 I 90 5 -130 16900 3380
45 I 9 -307 94249 10472

I
91 5 o o o

46
I 6 + 57 3249 542

Součet
II

91
I

645
I I I 490175

I

vypočtenou v rovnici (8) a položíme-li e=e' =0,003m,
dostaneme .

5329 = p;2 + ( 381J7~)2 + (~909,9 )2+ (~~09~)2
10000 100 100

a dále pak čistou chybu úhlovou
f-l= ± 0,005&

Vidíme, že na čistou chybu úhlovou připadá hodno-
ta, odpovídající přibližně nonické diferenci stroje
(O,oo50g). Stejná hodnota pak připadá též na chyby
z excentricit.
Od střední chyby M mohli bychom přejít ještě na

maximální chybu e max, kterou vypočteme jako k-ná-
sobek chyby střední

emax = k. M (13)
kde k = 2,2,5,2,7,3,0 a pod. (K voZběvelikOsti koefi-
cientu k se v některém :II příštwh číSeZ Z. O. ještě
vrátíme.)

Položíme-li k = 2, dostaneme

Emax = ± O,Ol46g

Tím by byla dána též velikost maximální přípust-
né odchylky pro úhlové uzávěry polygonových pořa-
dů, výrazem

A f-l = ± O,Ol46g \/:;:;: (14)

Porovnáme-li tuto hodnotu se vzorcem, platným pro
měřické práce (tabulka XV Návodu A: LlJL =

= 60" -Vn = O,Ol86g -Vn), zjistíme zvýšení hranic
přesnosti asi o %'
Všimneme-li si ještě na konec trochu blíže vzorce

pro úřední maximální přípustnou úhlovou odchylku
v uzávěrech polygonového pořadu,' překvapí nás na
první pohled skutečnost, že není založen na empirii,
ani nedbá zásad vyrovnávacího počtu. Byl odvozen
toliko z největšího údaje pro nonickou diferenci (1')
u používaných úhloměrných strojů.
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Při svém úsilí o hospodářský vzestup musíme se opírat o trvale rostoucí produktivitu práce v každém
úseku lidské činnosti. Vzestup produktivity je zajisté dán především vědeckým pokrokem a jeho technic-
kým využitím; mnohdy však spočívá i na drobných technických a organÍ8ačnich zlepšeních. Přinášíme několik
takových drobných zlepšQVacich návrhů s přáním, aby nám byly zasílány další.

Urychlený výpočet výměr skupin.
(K článku Ing. K. Letochy »Urychlený výpočet vý-

měr skupin« v Z. O. č. 10 z 25. října 1949.)
Způsob využití velkého pravoúhlého koordináto-

grafu Coradi pro výpočet výměr skupin podal jsem
v červnu 1948 ministerstvu financí jako úsporný zlep-
šovací návrh. Ministerstvo financí návrh přijalo a
sdělilo, že bude zařazen v novém návodu pro výkon
měřické služby. Proto jsme jmenovaného způsobu vy-
užili v roce 1949 v širokém rozsahu a s výbornými
výg~edky.
Poznamenávám však, že voliti skupiny přibližně

stejného rozsahu není nutné, rozhodující je počet a ve-
likost parcel ve skupině. Protože nezáleží na methodě
zobrazení, "je účelné i jednotlivé velké parcely (dlly)
voliti jako samostatná početní oddělení.
Požadavek, aby hranice skupin probíhaly po ěarach,

které mají co nejméně lomových bodů, není třeba do-
držovat na úkor účelnosti volené skupiny, neboť ode-
čtení souřadnic je velmi rychlé a výpočet podle Ellin-
gova schematu rychlý a snadný. Bylo by však dbáti,
aby obvod skupiny byl vzhledem k ploše skupiny
malý. Avšak dosažené výsledky dosvědčují, že i plochy
veřejného s'atku, počÍtaného ze souřadnic, byly hlu-
boko pod dovolenou odchylkou, neboť nepatrné chyby
v odečtení souřadnic' jsou se stejnou pravděpodobností
kladné i záporné. Sp;še u dlouhých a přímých hranic
mohly by působiti nepříznivě.
Doporučuji očíslovat tužkou v mapě všechny body

včetněcodů o známých souřadnicích (i průsečí:ků se
sekčními čarami). Tím se zamezí vynechání některého
lomového bodu. Do předepsaného formuláře výpočtu
před odečítáním souřadnic známé souřadnice (vy-
po:tené) vepsat. Odečíst souřadnice všech bodů od 1
do posledního čísla. Zápis pl'Ovádět přímo inkoustem.
Zapimje jiný pracovník a současně zatrhává čísla čte-
ných bodů. Zapisovatel též opíše opakující se souřad-
niceze skupin předcházejících do následuj:cích. Pak
se čtou všechny body znovu, opět od Č. 1. zapisovatel
jen kontroluje již zap'3aný údaj u čísel nezatržených.
Tato kontrola je velmi důležitá, neboť při odečítání se
vyskytne asi 1% špatných údajů a dvojím čtením
se tyto chyby prakticky všechny zjistí.
Protože zákres katastrální hranice je vždy kontro-

lován oměrnými měrami, je možno jej považovat za
správný. Při prázdných prostorech jsou údaje vý-
počtu předcházejícího závazné pró výpočty pozdější
i pro budoucí doplnění prázdného prostoru (souvislé
zobrazení) .
Pro výpočet plochy velkých parcel, kde se neužije

žá,dných předem známých souřadnic, není třeba na-
stavovat přístroj na rohy sekce. Jest jen výhodné
voliti počátek souřadnic tak, aby všechny ode,čítané
hodnoty byly kladné.
Při hospodářsko-technických úpravách a scelování se

současným novým měřením byly vypočteny popsaným

způsobem čisté plochy všech 112 projekčních oddělení
i všeho veřejného statku pro 24 mapových listů v měř.
1: 2000. Plocha místní trati byla počítána z vypočte-
ných souřadnic, a koordinátografem souřadnice jen
kontrolovány. Ing. Antonín Trpka.

Dvě poznámky
k měření a výpočtu polygonové sítě.

Předpokládejme, že hlavní pořady polygonální sítě .
jsou vybudovány, zaměřeny a úhlově vyrovnány;
u polní skupiny jsou vypočteny i souřadnice.
Pracovní oddíly se rozjíždějí k měř'ení pořadů ved-

lejších, které budou konat současně s optickým mě-
řením podrobným, pokuj zkušenosti, stroje a terén
to dovolí.
1. Zde je výhodné uspořádat postup tak, aby při

změření konečného připojovacího úhlu vedlejšího po-
řadu bylo bez jakýchkoli výpočtů hned v terénu
jasno, nedopustil-li se měřič úhlové chyby. Stalo-li se
tak, stačí o něco prodloužit pracovní dobu, zběžně
přeměřit úhly a chybu tak hned odstraniti. Bude to
vždy výhodnější než ji zjistiti až v kanceláři a vá-
žiti cestu na pracovní místo.
Toto uspořádání vyžaduje jen skl'Ovného plánování

a malé přípravy: vědět, kde se má příští den začít
a skončit s úhlovým měřením a poznaéiti si před od-
chodem do terénu vypočtený jižník první a poslední
připojovací strany.
Při měření nastavujeme na prvním bodě pro visu-

ru vzad nikoli nulové čtení na limbu, nýbrž jižník
první připojovací strany (nula děleného kruhu na
tomto, jakož i na dalších bodech směřuje do jihuki-
lometrové sítě). zacílením na bod vpřed přičteme le-
vostranný úhel a dostáváme jižník následuj'cí strany.
Na druhém a dalším bodě nastavujeme jako pO',';átek
vždy čtení visury vpřed z předcházejícího stanoviska,
zmenšené o 2 R. Takto postupujeme až na poslední'
bod, kde máme obdrže'i v dovolených mezích konečný
jižník, který jsme si 'poznačili.
U .přesných strojů, kdy měříme jen v jedné poloze

dalekohledu, je postup zvláště jednoduchý. U strojů,
jimiž měříme v obou polohách, nutno vzíti v úvahu
změnu nastaveného ,čtení pro visuru vpřed, způso'ce-
nou odlišným čtením pro tuto visuru v II. poloze da-
lekohledu.
Ve formuláři pro výpočet polygonové sítě nevy-

plňujeme sloupec pro vrcholové úhly, nýbrž naměřené
směI'Ilíky píšeme přímo do sloupce pro jižníky. Po-
slední jižník se bude lišiti od správného o odchylku
o ft, kterou rozdělíme obvykle rovnOlp,ěrně, a to tak,
že oprava následujíc"ho jižníku obsahuje opravy před-
cházející, tedy oprava posledního jižníku je rovna
o ft. Opravy píšeme nad nam2řené jižníky ..
2. Dalším naším úkolem bude výpočet přírůstků

,1 x a LI y a souřadnic bodů vedlejšího pořadu. Spo-
kojme se s tím, že přírůstky LJ x a LI y můžeme vy-
počísti s přesností ± 1 cm a položme si otázku, pro
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jakou délku strany s můžeme zanedbati 1setinnou mi-
nutu, abychom vypoče~li L1 x a L1 y s přesností ± 1cm.
Pro směrníky kolO, 1R, 2 R, 3 R, kdy zanedbání l'
se projeví celou hodnotou na L1 x nebo L1 y, snadno
vypočteme, že s = 62,50 m; pro jižníky mezi uvede-
nými hodnotami je vliv menší (viz obr.).

Při hledání sinů a kosinů jižníků v tabulkách
snadno zaokrouhlíme zlomek minuty pod 50" na celou
minutu dolů a nad 50" na celou minutu nahoru; tím
zanedbáváme vlastně 1h minuty. Z toho plyne, že do
délek 125 m némusfme při hledání sinů a kosinů již-
níků interpolovat vteřiny a desítky vteřin, nýbrž mů-

ZR

~".
. 125... 3R

\\ /'
"<1~'L/

I "o
J."<,<tcm

žeme pro směrník zaokrouhlený na celé minuty přímo
hledat tabelované hodnoty, aniž se tím dopustí'rM
chyby větší než ± 1 cm u přírůstků L1 x a L1 y.
Této - třeba malé výhody - musíme při výpočtu

pořadů polárního měření, kdy strany zřídka přesahují
uvedenou hodnotu, jistě využíti, neboť jejich počet
při sousfavném měření touto methodou dosahuie bě-
hem letního období mnoha set a zde se časová úspora
projeví.
Zkušený a pozorný počtář se pak již jistě rozhodne

pro to, aby hodnoty sinu a kosinu hledané s touto
výhodou v tabulkách nastavoval přímo do dvojitého
stroje a tím si uspořil čas jejich zapisování do for-
muláře. Ing. Karel Letocha, KNV., Olomouc.

Měřická pásma na vidlici.
Při letošních polních pracích a jejich kontrole jsem

zjistil velký pramen hrubých a menších chyb ve čtení
metrů a decimetrů na pásmech na vidlici. Příčinou
jsou špatně čitelná pásma vlivem málo hlubokého vy-
leptání čísel a nejasností č:slic.. Velmi často byla
zvláště staršími figuranty-pensisty, kteří jsou pře-
vážně našimi pomocníky, zaměňována čísla 3, 8, 5, 6.
Uváž:me-li, že jedno pásmo na vidlici při dobrém za-
cházení a ošetřování vydrží několik měsíců, za kte-
roužto dobu vykoná měřický oddíl práci, která má
cenu něko~ik desítek tisíc, jsou ŠKody způsobené
jednak zdlouhavostí, jednak nepřesností čtení (ob-
zvláště ve stínu a pozdě odpoledne, kdy jest světel-
nos: menší) veliké a velmi neúměrné k hodnotě vy-
konané práce.
Upozorňuji na tuto okolnost a navrhuji, aby byl

výrobce upozorněn na tyto nedostatky a učinil ná-
pravu:

1. lepším a hlubš;m vyleptáním po jedné straně,
2. používáním jasnějších šablon na leptání čísel)
3. přezkoušením všech pásem před vydáním z vý-

roty,
4 opatřením pá"ma nulou ve vlastním začátku

pásma, čímž se ušetří nákladné opatřování začátku
mosaznými centimetrovými články a vyloučí se chyba
ze špatně nasazené nuly.
V zájmu šetření hodnotnou ocelí navrhuji, aby byla

poskytnuta možnost vlastníkům starých pásem na.
vidlici nechat staré, častým čištěním opotřebované,
ocelové vložky znova vyleptati, dále aby vlastní vidli-
ce a konečný kroužek byl vyroben z levnějšího kovu
než z mosaze, aby byla ~píše věnována pozornost
ukončení pásma dobrým zanýtováním mosazného pUš-
ku, nesoucího tvrdýkrouŽ€k a na druhé straně pásma
dobrým zanýtováním kvalitního řemínku a konečně,
aby byly vyráběny samostatné prodejné vložky (vlast-
ní ocelová mQ.řidla). Ing. Josef Hykyš.

Jak organisovati naše výzkumnictví.
Autor dopisu: O nové cesty v zeměměřictví

v Hstor.adovém čísle Zeměměřického Obzoru dává
podnět k uskutečnění rorad zaměstnanců zeměmě-
řické služby, kteří se zajímají o nové cesty v země-
měřictví (t. j. zlepšovatelů, badatelů a vědeckých pra-
covníků). Tento podnět by neměl zůstat il;ez odezvy.
DovoI:m si připojit k němu konkretní připomínky:
Jakými cestami by se mělo ubírat naše výzkum-

nictví? V socialistické společnosti se věda a výzkum-
nictví nemá uzavírat, nýbrž má vycházet ze společ·
nosti a k ní se opět vracet a přinášet jí užitek. Každý
pracovník se má stát zlepšovatelem, výzkumníkem.
Proto považuji za zásadní chybu snahu stáhnout vý-
zkumníky do výzkumného oddělení, kde by nad hal-
dou papírů přemýšleli, neboť oni:
1. čerpají svoje poznatky převážně ze svého pro-

středí na pracovišti,
2 podávají zpravidla největší a nejlepší výkon na

pracovišti,
3. přenášejí teorii do praxe na pracovišti,
4. jsou (nebo mají být) rádci a učiteli ve svém

prostředí,
5. šíří nebo mají šířit kolem sebe snahu po zlepšo-

vání, tak, aby každý pracovník se stal zlepšovatelem.
Výzkumné oddělení pak nep:>třebuje výzkumníka,

nýbrž agilního jednatele a organisátora, pisařku, kres-
liče a finanční prostředky.
Toto výzkumné oddělení by pak spolu s výzkum-

níky tvořilo výzkumný kolektiv, jehož činnost bude
(cituji svůj názor) t{1to:
1. Výzkumné oddělení povede evidenci všech vý-

zkumníků a zájemců o výzkumnictví (s jejich odbor-
ným zájmem).
2. Bude odebírat časopisy (domácí a cizí) a odľcor-

nou literaturu, kterou bude zdarma půjčovat výzkum-
níkům. Mimopra7.ským výzkumníkům zprostředkuje
vyhledání a vypůjčení literatury v knihovnách.
3. Bude přijímat návrhy z řad zaměstnanců, sbírat

náměty a podněty k ~ešení, ihned je rozmnoží a roze-
šle výzkumn'kům tak, aby si je mohli s navrhova-
telem prodiskutovat (písemně) a připravit ke spo-
lečné poradě. (Chyba mnohých porad je v tom, že
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účastníci nejwu předem informování o obsahu pora-
dy, neboť jen velmi málo lidí je tak bystrých, že
mohou pohotově zaujmout stanovisko k projednáva-
né věci)
4. Svolává občasnou poradu výzkumníků, na které

se prodiskutují prostudované návrhy a udělají uzá-
věry. K této poradě pozve případně i jiné zájemce
(z řad vysokoško'ských pracovníků, redakce za a
pod.). Při příležitosti těchto porad sjedná pro účast-
níky exkurse do podniků a ústavů blízkých zeměmě-
řické službě.
5. Sjednává s národními podniky realisaci proto-

typů a seznamuje navrhovatele s konstruktéry.
6. Hradí výdaje za prototypy, zkoušky, cestovné

výzkumníků a pod.
7. Zprostředkuje alespoň zástupcům tohoto výzkum-

ného kolektivu přístup na jiné porady (politicko-or-
ganisační a pod.), aby výzkumný kolektív byl správně
usměrňován.
Výzkumný kolektiv nebude zpočátku velký, ale

jistojistě poroste - bude-li podporován výzkumným
odděleníth - a výzkumnictví se stane záležitostí
všech. Domnívám se, že výzkumník (kromě laborator-
ních pracovníků) nevynalézá stále. Jeho čas ve vý-
zkumném oddělení strávený byl by mimo dobu, kdy
pracuje nad konkretním problémem, úplně nebo
Z. velké části promarněn. Naproti tomu na pracovišti
jest mu dána možnost nejen přemýšlet nad problé-
mem, ale působit podle bodů 1 až 5 vpředu nazna-
čených. Ing. Dr Oldřich Válka.

Ochranný obal u vytyčovacích pomů{lek.
Neprávem zanedbáváme zlepšování drobných, ale

velmi potřebných měřických pomůcek. Jsou-li nějaká

zlepšení při výkonu měřické praxe, pak zůstávají
často majetkem toho či onoho jednolivce a nejsou
dále rozšiřována.
Takovými měřickými pomůckami jsou vytyčovací

hranol, .pentagony a zrcátka, s nimiž pracujeme celé
dny. Není-li terén ideální, musí mít kolmičkář o1:;ě
ruce volné. Každou chvíli práci přeruší, aby konal
něco jiného. Kam s pentagonem? Většinou jej zasu-
neme do kapsy. Skla takovým zacházením trpí, jsou
stále zaprášená a s jejich čistěním se zdržujeme. Pr0-
to je třeba je chránit. U většiny pomůcek ochranný
obal schází nebo je nedostačující či nevyhovufcí.
Náš zlepšující námět '

využívá tahu olůvka
v době měření. Obal a)
(viz obr.), který je při-
tahován perem b) k
vlastní části hranůlku,
je při měření stahován
olůvkem. Jakmile tah
ustane, zorné pole se
zakryje a můžeme dát ~ -
bez obav pomůcku i s
olůvkem do kapsy. Za-
kryté zorné pole při
měření nás upozorňuje,
že se olůvko dotklo
země. Nemusíme tudíž
pozorovat obraz a olův-
ko současně. Uvedené
zařízení prodlouží poněkud rukojeť a vytyčku nelze
proto pozorovat podhledem (v obrázku je rukojeť
zkrácena). Obal dá se použít pro různé průřezy uve-
dených pomůcek. Vladimír Krau.s.

Jak or=-anlsovat 526(072):_

zeměměrlcký výzkum s literárně-Informační službou.
»V socialismu slouží výzkum celému národnímu hospodářství, neboť přispívá k uskutečňování základního

cíle socialistického budování, t. j. zvyšování životní úrovně lidu.«
» .•• dokumentační činnost slouží ze 75% k zfskánívýchozích předpokladtů pro výzkumnou činnost ... «
(Výňatek z důvodové zprávy k zákonu Č. 261/49 Sb. o organisaci výzkumnictví a dokumentační služby.)

Ing. Dr Karel Kučera:
Základnou pro výzkum je vždy současna uroveň

techniky. Čím ta je vyšší, tím jsou požadavky na vý-
zkum náročnější. Impulsy pro výzkum vznikají tedy
z rozdílu mezi »tím, co by mohlo býti (co bychom
chtěli)« a »tím; co jest«. Již tato formulace nazna-
čuje kolektivní charakter výzkumné činnosti. Je tře-
ba bystré pozornosti v širokých řadách pracovníků,
aby byla. vycítěna možnost pokroku. Tá zlepšení,
která obj~vitelé při své normované normální práci
stačí promyslit a uskutečnit, jsou dnes předmětem
zlepšovacích návrhů. Problémy těžší volají po vý-
zkumnících. Buďto takové problémy objevitelé sami
předají výzkumu ve formě požadavků, anebo je vý-
zkumníci sami musí najít, aby je pak řešili.
Pro další úvahy je tedy směrodatné, že výzkum se

může týkat jen problémů obtížných a nejtě~ích. vý-
zkumníkem proto musí být vědecký pracovník. Těch
není nikdy mnoho. O jejich schopnostech rozhoduje

nadání a vytrvalost, úroveň vysokého školství a p0-
rozumění, s jakým socialistická administrativa tako-
vého jedince nejprve objeví, pak ověří a konečně pra-
covně zařadí. Značnou část vědeckých pracovníků
spotřebuje samo vysoké školství pro činnost pedago--
gickou, jakožto činnost hlavní. Zbytek patří do vý-
zkumu.
Nutnost specialisace, která je jedním z předpokladů

vědecké práce, platí pro výzkum právě tak jako pro
vysoké školství. Patří tedy do výzkumu tolik pracov-
níků, aby Ibyla aspoň hlavní odvětví zastoupena.
V zeměměřictví jsou to konkretně:
triangulace + nivelace,
pozemkový katastr + popisná mapa,
mapování + fotogrametrie,
kartografie + reprodukce.

Jde tu o odvětví podložená rozsáhlou činností výkon-
nou a výzkumníci je zastupující musí být s nimi
v onom širokém kontaktu, o němž byla výše řeč.
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Zeměměřictví se však může pochlubit činnostmi,
které samy o sobě ve svém celku jsou výkonem i vý-
zkumem nebo průzkumem zároveň. Je to gravimetrie,
geodetická astronomie, budování základní trigono-
metrické sítě a geodetických základen. V oboru nive-
lace lze pro budoucnost předvídat speciální sítě mezi
základními výškovými body pro studium výškových
změn. Tyto činnosti jsou vědecké, což je zdůrazněno
již tím, že jsou vesměs předmětem zájmu Mezinárodní
geodetické unie a (u nás) Čs. komitétu geodeticko-
geofysikálního při Národní radě badatelské. Pracov-
níci, vykonávající tyto práce, jsou a priori vědeckými
silami a projevují se tak i na venek. Patří tedy i se
svými činnostmi do výzkumnické složky zeměměřické,
kde by pro své schopnosti a znalosti nalezli další pole
působnosti (spoluúčast při činnosti redakční a doku-
mentační). Kromě zeměměřických činností, které vy-
konávají, rozšířili si znalosti v některých vědních
oborech. To se týká na příklad matematika, fysika a
zkušebníka, kteří toho času v uvedených oborech jsou
výkonně činni. Jejich převedením do výzkumu by
bylo zároveň zastotipeno výkonné odvětví triangulace
+ nivelace.
Výzkum musí mít vždy otevřenou cestu na praco-

viště. Nebudiž při tom přehlédnuto, že hlavním pra-
covištěm v zeměměřictví je terén. Je proto vhodné
využít této možnosti převedení značného počtu mla-
dých vědeckých pracovníků, kteří z kontaktu s pra-
covištěm nevyšli a stále v něm zůstanou.
K výzkumné 'složce patří dále .zkušebnictví labora-

torní a na srovnávacích tratích pro metody i pří-
stroje a činnost konstruktérská. Výzkumnická složka
také nutně potřebuje odborné vysokoškolské admi-
nistrativní síly, které samy sice výzkumnickou práci
nekonají, ale svou činností umožňují ostatním věno-
vat se nerušeně výzkumu.
Zvláštní úsek výzkumnické složky tvoří literárně-

informační služba s vydavatelstvím jakožto pobočkou
vědecko-technického nakladatelství, se zeměměřickým
dokumentačním střediskem a s technickou knihovnou.

Ing. N. Němoonko:
Výsledky odborných, výzkumných a vědeckých

prací jsou uveřejňovány ve formě monografií, článků
a pod Ukládáním publikací v knihovnách jsou tyto
prameny přístupné všem zájemcům. Slouží jako pod-
klad buď k zvyšování odborné technické úrovně ane-
bo k další vědecko-výzkumné práci.
Každému je jasné, že se i v našem zeměměřictví

projeví ekonomie řádně vybavené literárně-informační
služby pro rozvoj odborné a vědecké činnosti. Slyšme
názory sovětských i našich odborníků: »Aby výrobky
byly na vysoké technické úrovni, jest nezbytně nutné
systematicky sledovat domácí i zahraniční literaturu«
(Ing. Lurie N. »Bibliothekar« 1948). »V naší době
je těžko si představit práci spojenou s knihou bez p0-
užití bibliografických pomůcek. Bez těchto pomůcek
je sotva možný racionální vývoj vědeckých myšle-
nek« (Šafanovski K. J. »Sovetsl{;aia kniga« 19'f8/.
Výzkumný odbor Čs. závodů kovodělných a strojíren-
ských stanoví opatření: »Podmínkou pro souhlas se
za.početím výzkumné práce je provedení podrobné
literární rešerše« (Ing. Medonos »Technicko-do1cu-
mentační středisko« Praha 1947).
S hlediska genetického jeví se schema organisace

literárně-informační služby takto: činnost knihov-
nická. dokumentační s překladatelskou a vydavatel-
ská. Tato diferenciace literárně-informační služby má
několik důvodů. Každá složka vyžaduje předchozího
školení a speciálních vědomostí. Pro vedouciho knihov'-
ny se požaduje speciální knihovnické školení, pro d~
kumentátory znalost cizích řečí a znalosti nabyté v do-
kumentačním kursu pro vedoucího ve vydavatelské čin-
nosti vědomosti o tisku a reprodukci, znalost právních
předpisů (autorské a nakladatelské právo), korek~or-
ských i redakčních prací atd. Vedoucí síly a doku-
mentátoři vzeměměřictví musí být inženýři s odbor-
ným vysokoškolským zeměměřickým vzděláním.
V tomto rozsahu naše zeměměřická literárně-infor-

mační služba dosud vybavena není.

Úrazy ft nemoci z povoláni v zeměměřictl'j.
. Olánek Ing. K. Fabera, uveřejněný v čísle 9149 Z. O. setkal se s mimořádným zájmem. Potvrzuje se, že
jde o závažný problém našeho života a zdraví. Otiskujeme proto další dva příspěvky a prosíme čtenáře, aby
tvOU pozornost věnovali otázce j a kým i o pat ř e ním i pře d c h á z e t úrazům i nemocem v našem p0-
volání. Přispěvky tohoto rázu rádi otiskneme.

Fysiologie přesných optických měření.
Článek Ing. K. Fabera o úrazech a nemocech z po-

volání v zeměměřictví si zaslouží' skutečného uznání.
Připojuji k němu několik vlastních pozorování a zku-
šenos~í, týkajících se zdravotních podmínek hlavně při
přesných měřeních optickými přístroji.
Jak se již podle názvu nechá usoudit, jsou při optic-

kých měřeních namáhány především oči. Příčiny, které
při tem zrak nejvce unavují a kazí můžeme rozdělit
asi následovně:

1. gpatné zaostření obrazu pozorcmaného předmětu
a nitkového kříže. Před pozorován'm je proto důležité
nalézt pro své oko nejostřejší zastavení obrazu mě-
řicích vláken či rysek proti světlému pozadí a pak
věnovat náležitou péči zaostření obrazu cíle. Je dobře

si poznamenat nalezenou správnou polohu okuláru na
jeho objímce ryskami a příslušné číslo zapsat někam
na stroj, abychom polohu vedli stále v patrnosti a
mohli ji v př'padě potřeby snadno obnovit. Stejně se
doporučuje si poznamenat často používané zaostření
obrazu na př. na nekonečno na pastorku či zaostřo-
vac'm prsténci na dalekohledu. Vyplatí se to zvláště
při astronomických měřeních, kdy častým přetáčením
pomocného hranolku nebo clony na okuláru se za-
ostření snadno poruší.

2. Nejasný, špatně O81Jětlenýcíl. Zde záleží na tom,
aby předmět na který se měří, t. j. měřítko nebo sig-
nál byly dosti jasné a oko netrpělo úsilovným hle-
dánfm v zorném poli. Při triangulaci se tomu na pf.
snažíme za!bránit správnou volbou denní doby, kdy
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slunce bude většinu cílů osvětlovat nejpříznivěji. Ne-
ěetřme při tom také na řádném' nabarvení záměrných
bodů a u střech měřických věží na trig. bodech II.
a III. řádu provádějme široké bíle bednění zvlášť
u bodů nízko položných, které při měření s okolních
bodů se budou promítat do' terénu.
3. Časté měnění vzdáleností na které se oko má

přizpůsobit. Děje se tak na př. při přesné nivelací
st9rš'mi stroii, kde oko střídavě pozoruie lať v zor-
ném poli dalekohledu, nivelační libelu a odečítací bu-
bínek přímo a to vše v rychlém sledu za sebou za
různých optických podmínek. Pokrokem v tomto
směru jsou nové stroje pro přesnou nivelaci, u kte-
rých obrazy všech jmenovaných předmětů jsou v je-
díném zorném poli.
4. Přílišné přivírání očních vU5ek,' zajímavé přitom

je, že více trpí oko, kterým se neměří a které při-
mhouřením je ztlačováno. Cvikem lze dosáhnout jen
zcela mírného přimhouření, které úplně postačuje
a které oči po dlouhou dobu měření neunaví. Dále je
záhodno oči ~ři měření střídat; soustavné měření
jedním okem vede ke zjevu patrnému u starých geo-
metrů, t. j. ke zvlášť vytažené a sešpičatělé rohovce.
5. Měřen~ za soumraku, v lese a Půd Tato příčina

je snad nejškodlivější a stačí jen krátká doba měření
za takových poměrů, aby se oko přepracovalo a pří-
padně i na dlouhou dobu vyřadilo. Je tedy nutno
měření za šera pokud možno se vůbec vyvarovat
nebo raději použ't osvětlení umělého.
6. Opakem předcházející př'činy je neméně škod-

livé oslnění či přemíra světla. Oči se před přímými
slunečními paprsky mají chránit spolu se strojem
slunečn'kem, který přitom také zamezí nepříiemným
odrazům světla na lesklých částech dalekohledu.
Proto také lépe po této stránce vyhovují přístroje
s matným povrchem. Zrak je radno chránit před pří-
mým sluncem nejen při vlastním měření, ale i v jeho
přestávkách, kdy oko uvyklé na stín, se těžko náhlé-
mu jasu přizpůsobuje. Děje se tak nejlépe temnými

~ brýlemi, jež měřič má mít stále po ruce již také pro
případné nahJ'žení do bílého, světlo odrážejícího zá-
pisníku. Nešetření této opatrnosti vede mnohdy
k vleklému kataru spojivek, které není onemocněním
pro oči nijak nevinným.
Zvláštním případem je tu přímé měření na slunce,

kdy oko musí být bezpodmínečně chráněno p3.třičně
temnou clonou, nemá-li se poškodit.
7. Měření proti silnému studenému větru. Jeho

Akodlivost se podstatně zvyšuje, nese-li vítr sebou
prach, nebo písek, což se děje téměř vždy. Oči po
takovém měření obyčejně zrudnou, silně páJí a někdy
se i zaníti.. Nezbytným je tu pak vkapávání vlabzé
borové vody, která nikdy nemá v měřičově lekárničce
chybět, nebo aspoň koupel očí v naprosto čisté a -
tdi1razňuii - vlažné vodě.
Protože oko je měřiči nejcennějším pomocníkem,

musí mu být věnována veškerá péče a musí ,být do-
slova opatrováno »jako oko v hlavě«, aniž by ovšem
bylo zbytečně zchoulostivěno.
. Dalším zjevem při přesných optických měřeních, mě-
fičo"ě zdrwí j'stě IlkodlivVm,je zafaiování dechu. Jak-
mile se totíž jedná o přesné zacílení jemným vláknem,
nastavení' koincidence a podobně, pozorovatel mimo-

volně zatají dech a teprve po skončeném měřickém
výkonu uvobtěně vydechne. Provádí-li se pak takové
měření po několik hodin, projeví se toto vlastně p<r
tlačené dýchání tlakem na prsou a pocitem jakoby
těsného oděvu kolem hrudi, který je vlastně pocitem
dušení.

I když si tento zjev uvědomíme a chceme mu za-
bránit, nepodaří se nám jej úplně 2'Jbavit.Obyčejně
tím přivodíme nepravidelnost dechu, která stejně
znamená nedokonalé dýchání. Bránit se mu můžeme
nejsp'še častějšími odpočinky, během kterých prove-
deme několik dechových cviků.
Kromě nedokonalého okysličování má toto nedo-

statečné dýchání při práci opakované den ze dne apo
léta jistě i jiné následky, jež může určiti jen lékař.
Rozhodně můžeme připustit nepříznivý účinek tohoto
zadržování dechu i na nervy, srovnáme-li je se zata-
jením dechu při každém náhlém nervovém na~tí.
Působení přesného měření na nervy je vůbec v'c,

než zřejmé. Je jasré, že čím větší se kladou požadavky
na přesnost měření, tím více se překážek musí překo-
návat. Pozorovatel je při »lovu« na desetiny vteřín
nebo desetiny milimetru v neustálém napětí, neustá-
lém střehu, aby některá z mnoha překážek neohrozila
zdar jeho práce. I když se chrání nemístné úzkostli-
vosti a na př. podle slov instrukce pro měření úhlu
při triangulaci »měř;č ozbrojí se trpělivostí«, je okol-
ností útočících na jeho nervový ,klid tolik, že snadno
podlehne nervositě.
Všimněme si ~rže okolností, kter~ při soustředění

na přesnou práci nepříznivě působí na nervy pozoro-
vatelovy. Jsou to především:
1. 1'{utnost opatrné chů.ze kolem stojanu, či stano-
viště s měřicím přístrojem a vůbec opatrnost všech
pohybů a doteků. Pozorovatel se musí mít stále na
pozoru, aby nekopl do stojanu, nebo nevrazil do stro-
je; musí přitom hlídat stejně i figuranty.
2. Udmování přísfroje ve správné funkci, iako je

utahování uvolněných šroubů a opravy osvětlení na
př. při' měření v noci, kdy i malá porucha v elektric-
kém spoji dovede zkazit celou práci.
Patří sem i hledání a odstraňování překážek, jakou

je na př. dotyk konstrukce měřické rozhledny s kon-
strukcí stanoviště pro theodolit.
3. N~;'vá pololw, těla, zaviněná na př. př'liš

vysokým stolkp-m nqfl nodlahflu mpř. rozhlednv, širo-
kým pozorovacím pilířem, nebo příkrým svahem t~
rénu při měření na zemi.
4. Nes-vědomitá práce měřick1Jch lpom,()cnlku, pro-

jevující se na př. nedbalým držen(m latě pfi přesné
nivelaci.
5. Vyrušování hlukem dopra.V'Yt'ch prostředk:i't a

křikem lidí i zvířat, který znesnadňuje dorozumění se
zapisovatelem na př. při nivelaci v rušných ulic;ch~
V takových m'stech ie lépe volit pro měření dobu
v časných ranních hodinách.
Náleží sem i zasahování neukázněných diváků.

kteří mají nrávě náladu ~e bavit.
6. Odstra'?ování terénn'rh rri"eMžek v podobě větví,

listů, stébel a pod. za obťŽDého dorozumění se s.PO-
mocníky. Kolikrát vadí zaměření ip-nmalá větvička,
kterou přes všechno ú~ilí nelze nalézt.
7. Účink1J vovětrnosN. jako na př. otřásání vyso-

kého stanoviště theodolitu nárazovým větrem nebó
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neustálé srážení se vlhkosti na čočkách měřicích pří-
stroj:' následkem chladu při nočn'm měření.
8. Obtěžováni hmyzem, hlavně mouchami a ko-

máry, kteří využívají nehybného soustředění měřičova
a jeho zaměstnaných rukou k tomu, aby se na něm
beztrestně napásli.
Mnohé z uvedených příčin se zdají samy o sobě být

malichernými, ale působí-li v souhrnu s ostatn'mi,
zanechávají po letech práce na nervovém zdraví určitě
neblahé stopy.
Musíme proto podle Ing. K. Fabera »pokračovati

dále a hlouběji ve zkoumání výskytu, množství a pří-
čin nemocí ... , abychom poznali nepř:tele a mohli
proti němu s úspěchem bojovat.

Ing. Dr Bedřich Po~ák.

Více informací o úrazech a nemocech našeho
povolání.

Stará česká pořekadla »Cím kdo zachází, tím také
schází« a »Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech«
se vybavuj; při čtení článku Ing. K. Fabera. K důle-
žité problematice úrazů a nemocí z povolání v země-
měřictví chtěl bych přičinit rovněž několik poznámek.
I. Především k diagnostŮJe a therapii k nemocem

z povolání u z"'měměřičů.Vyšetřující lékař nemá nikdy
pH diferenciální diagnose zapomínati na povolání ne-
mocného, jež je zdrojem mnohých onemocnění. Zna-
lost povolání nemocného usnadňuje lékaři jeho pá-
trání po příčinách choroby. Někdy ovšem nelze bez-
pečně činit diagnostický závěr jen podle povolání;
tak na př, nelze soudit na otravu olovem jen proto,
že nemocný je sazečem v tiskárně, nýbrž je třeba
také dobře znát klinický obraz otravy. Rovněž bez
dostatečné znalosti pracoviště a pracovní činnosti
nelze určit diagnosu té které nemoci z povolání,
neboť mnohdy ani zaměstnanci sami dobře nevědí
s čím pracuf, neujasňují si v jakém prostředí se p0-
hybují a také jejich udání symptomu onemocnění
nejsou vždy správná a pro lékaře spolehlivá. Proto,
není-li si lékař zcela jist svým nálezem, má se raději
spokojit jen s vyslovením podezření na nemoc z p0-
volání a odeslat nemocného k odbornému vyšetření
do ústavů nebo klinik pracovního lékařství.
II. Choroby z povolání jsou u nás odškodň.ovány

podle zákona ze dne 5 března 1947, č. 46 Sb. Tento
zákon nahradil zastaralé předpisy zákona z 1. června
1942 Č. 99 Sb. a slovenský zákon ze dne 4. března 1942
Č. 33 Sl. z. o odškodnění při nemocech z povolání.
Podle zákona z roku 1946 obdrží postižení nemocí
z povolání důchod trvalý nebo přechodný podle rázu
nemoci; výše důchodu je určena procentem neschop-
nosti k výdělku a výši ročn;ho pracovního výdělku.
Úr[lzová (nyní národní) pojišťovna je také povinna
poskytnouti nemocenské ošetření v případech, kde ne-
moc z povolání vzniká, nebo je obava,že Se znovu
objeví (podávání posilujících přípravků, pobyt v ozdra-
vovně. voaoléčba a pod.). Lékař, který zHstí u ne-
mocného chorobu z povolání, nebo má na ni podezření,
je povinnen oznámiti tuto okolnost nemocnému a zá-
rove'1 mu to potvrdit písemně.
III. 7a nemoci z povo7ání se považují nemoci, vy-

počtené ve zvláštní příloze k zákonu č. 46/47 Sb.;
v této př'loze jsou rovněž označeny podniky, v nichž
se onemocnění z povolání vyskytují, a jejichž zaměst-

nanci mají tedy nárok na odškodnění. Jsou to one-
mocnění typicky zvláštní a velmi nestejnorodá. Země-
měřictví v nic):1uvedeno není, ačkoliv v něm přicházejí
v úvahu onemocnění, uvedená v článku Ing. K. Fa-
tera jako typická onemocnění našeho povolání. fu.
mnívám se, že onemocnění, uvedená v cit. článku čís.
9/49 Z. O. by měla být doplněna ještě takto:
otrava arsenem, použitým proti škůdcům lesů, vi-

nic a pod., na nichž zeměměřič pracuje;
otrava strychninem, fosforem, thalIiem, poUZlVa-

ným proti hlodavcům za podobných okolností;
kožní choroby vzniklé z umělých hnojiv, hlavně

vápnodusíkem;
bronchitidy až pneumoniez Thomasovy moučky

a vápnodusíku;
infekce: Anthrax, malleus, aktinomykosa, echino-

coccus, trichinosa, červenka, Bangova nemoc, kulhav-
ka, slintavka;
alergické choroby: astma, senná rýma;
kožní choroby z parasitů zvířecích i rostlinných,

z pelu rostlin, atd.;
karcinom (rakovina) kůže hlavně v obličeji od

slunce.
To jsou všechno onemocnění, jimž je zeměměřič vy-

staven při práci v polích.
Dále jmu to tato onemocnění:
onemocnění šedým zákalem (žárová katarakta, způ-

sobená infračervenými paprsky při reprodukčních
pracech za silného elektrického osvětlení) ;
otrava olovem, ibenzolem, toluolem, xylolem pro

hlubotisku;
podráždění dýchacích cest parami kyselin při růz-

ných pracech reprodukčních;
otrava sublimátem, sirovodíkem, kyanovodíkem,

chromem, bromem, při odborné fotografii;
ekzemy, hlavně z hydrochinonu, pyrokatechinu při

speciálních pracech fotografických;
avitaminosy při pracech ve tmě.

IV. Naš'm úkolem a zájmem též je domoci se, aby
byly vzaty v úvahu při novelísaci předpisů o nemo-
cech z povolání okolnosti našeho zvláštního pracov-
ního stanoviště (srov. Faberův článek, str. 116).
K tomu c'li je ovšem třeba použíti každé příležitosti
a informovati příslušné činitele o povaze a namaha-
vosti z.,měměřické práce. Smyslem našeho velkory-
sého sociálního pojíštění a zajištění je stejná léčebná
péče pro všechny vrstvy pojištěnců. Příčinu četnÝch
~dravotn'ch poruch dospělých osob je hledati právě
v zaměstnání. Touha po dosažení a udržení zdraví je
u člověka přímo pudová. Aby tedy sociální pojištěni
opravdu plnilo své humánní poslání a odstraňovalo
nás'edky jakéhokoliv možného onemocnění, je třeba
zaříditi ještě mnohé. abychon). mohli být v tomto
směru ~pokojeni. SoustavnÝm prohlubován'm sociál-
ního zákonodárství musí být zajištěna léčebná péče
a preventivní ochrana života a zdraví všech PTI'CU-
jících. K tomuto zajištění však je třeba, aby pllíslušná
místa byla dostatečně informována o úrazech a ne-
mocech každého zaměsl:nánf, aby mohla navrhnouti
příslušná legislativní opatření. Pokud jde o země-
měřictví, je to náš záiem a proto také náš úkol na
úrazy a nemoci z povolání v zeměměřictví trvale upo-
zorňovat. Ing. Eduard Jelínek.
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Pro nedostatek místa nemohli jsme do čís. 12/49 Z. O. zařaditi- výtah přednášky H. Wellse, proslovené na kon-
gre.~u v Lausanne. Činíme tak dodatečně nyní, abychom seznámili čtenáře s některými stránkami řízeného hospodář-
ství, vedeného v kapitalistickém duchu.

Rozvoj prúmyslové výroby v XIX. stol. přeměnil Vele
kou Britanii z púvodního zemědělského státu na stát
prúmyslový. Dělo se to za liberalistického hospodářského
systému, kde tak zv. přírodní hospodářské zákony rozho-
dovaly o vývoji prúmyslu, obchodu a urbanísmu. Na
počátku tohoto století počaly se ve Velké Britanii ozývat
hlasy, volající po kontrole a řízení těchto »přírodních
hospodářskÝch zákonú«.
V posledních padesátí letech zaníká ve Velké Britanii

liberalistická hospodářská doktrina, zejména púsobením
váležného hospodářstvk, mobilisujícího a kontrolujícího
produktivní sily národa, a nastupuje řízené hospodář-
ství, které zasahuje téměř do celého hospodářského dění
v zemi. Všechen prúmysl, zemědělství nevyjímajíc, je
více méně kontrolován.

Kontrola užiti půdy je základem řízeného hospodář-
ství. Rozvoj měst a venkova je určován nejen zákony,
které se týkají jejich vlastní úpravy, nýbrž i zákony
o výchově a zdravotnictví, které mají podstatný vliv
na způsob užití púdy.

By:y vydány zákony na obnovu měst zničených vál-
kou, na uvolnění přelidněných prúmyslových středisek,
na zmoderni'Sování prúmyslu a zákon o lepší péči o děti.
To však samo o sobě nestačí; je třeba uvést zákony ve
skutek.

Povolání zeměměřiče zahrnuje ve Velké Britanii mno-
hostrannou činnost, týkající se správy pozemkové držby
a odhadú držby; předpokládá praktickou znalost zákonů
o půdě a vlastnictví. Proto se britský zeměměřič zabývá
nejnovějšimi zákony v tomto směru s hlediska praktic-
. kého uskutlčňování. Britský geometr nemá sice odbor-
nou kvalifikaci pro práce urbanistické, avšak zajímá se
živě o hospodářské, finanční a adminístrativní úkoly,
plynoučí z plánu úpravy města. Podobně se též zabývá
administrativními problémy, plynoucími ze zákonů o nej-
lepším hospodářském využití púdy.

První pokusy o kontrolu užiti púdy zákonem se vy-
skytly již v r. llJ09. Avšak prvni účinné zákony v tomto
směru vyšly teprve v r. 1932. Během války byla z popudu
vlády ustanovena komise, která měla prozkoumat dúvo·
dy neúspěchú těchto pokusů a stanovit nový systém
kontroly užívání půdy. Nynější parlament přijal zákon
o plánování měst a venkova z r. 1947, který úplně změnil
tradiční vztahy mezi pozemkovými vlastníky a státem.
Co přinese tento nový zákon v praksi, je právě předmě-
tem úvah tohoto referátu.
Dřívější snahy o plánování měst ztroskotaly na sku-

tečnosti, že využití půdy. bylo v prvé řadě určováno vy-
hlídkou na zisk. Tak sé stalo, že nejlepší zemědělská
půda často sloužila za stavební pozemek, neboť v té
formě vynášela víc. Tomu se dalo zabránit jen vypláce-
ním vyrovnávacího příspěvku, jakéhosi odškodného za
to, že púda nebyla výnosně pronajata jako stavební po-
zemek, ale zemědělsky obdělávána. Je jasné, že takové
řízení využ:tí půdy se stalo nesmírně nákladné a nevedlo
stejně k dobrým výsledkům. Města se nerozvíjela podle
zásad zdravého urbanismu, nýbrž podle hledisek zisko-
vých. Aby byla odstraněna tato překážka v účinné kon-
trole plánú výstavby měst, zbavil stát na základě zákona
z r. 1947 majitele pozemků možnosti spekulace tim, že
od 1. července 1948 vyvlastnil přírůstek hodnoty pozemků
a staveb. Tato >>nadhodnota« je nazývána »hodnota par-
celační«. Skrytá hodnota nalezišť mineralií je rovněž
vyvlastněna. Zásada zrušení »parcelační hodnoty« byla
přijata všemi politickými stranami, avšak způsob usku-
tEčňování této zásady byl předmětem velkÝch polítických
debat.

Britský stát považuje již po staletí za své právo uklá-
dat omezení vlastníkúm pozEmkú bez náhrady za před-
pokladu, že tato omEzení pÍ'Ínesou prospěch veřejnosti.
Xíkdy vŘuI;: nebylo jasno, kdy státní zásah měl nebo
neměl hýt l:onorován odškodněním. Vláda vycházela při
l.lí.vrhu zákona z r. 1947 z názoru, že pozemkoví vlastníci,
kte,'í ze ",úkona ztrácejí nárok na »parcelační hodnotu«,
nilr:Jaji z tohoto titulu na odškodnění nárok. Jelíkož však
vláda llznávala, že tito vlastníci jsou poškozeni, vytvo-
řila rouli ve výši 300 milionů liber, z něhož se má vy-
)Jlácet l'áhl'uda za škody, vzniklé vlastníkúm pozemků
ze :zákona o hodnotě parcelačni. Vlastníci pozemkú, které
jsou pře'1 pUleelací, obdrží až 100% náhrady.
Y.í·bor, jd:ož šetřeni bylo základem dntšního zákona,

předpokládal, že úhrnná částka »parcclačních hodnot"
l,a zákla;lě konkurenčniho trhu bude dvakrát až třikrát
Vy~ší než čM,tka, ke které by se došlo na základě jednoho
kupce a jldnoho prodávajícího. Výbor proto doporučil
tuto základnu jako nejvýhodnější pro transakce podob-
ného rázu. Celkem bude pozemkovým vlastníkúm vypla-
ceno asi 30-50% z parcelační hodnoty volného trhu.

Odstrani.,ní »parcelační hodnoty« umožňuje vědecké
plánování celé země bez ohledu k hodnotě nevyužitých
p07.pmků. Jiným dúsledkem je skuttčnost, že každé bu-
d<Juci zhodnocení pozemků, vyplývající z jiného jeho
užití. pújde ve prospěch státu. Po každé parcelaci nebo
jiné finančně výhodné změně v užití pozemku je přede-
psána ma.jiteli daň z parcelace. Přesto je ponechána ma-
jiteli omezená možnost většího využití pozemku, na př.
rO'(~íření stavby o 10%. přeměna vlastního domu v č:n-
žovni dúm a pod., aniž by tato možnost podléhala zda-
něni
Je~tliže úřady. pověřené výstavbou měst, považují za

Hutné omezit využití pozemkú a tím snižují jejich hod-
notu, jsou nuceny majítele pozemků odškodnit. Majitel
pozemku, jemuž není dovoleno, aby svého pozemku užil
finančně nejvýhodnějším zpúsobem, může přinutit úřady
ke koupi tohoto pozemku.
V minulostí bylo hlavní pohnutkou zhodnocování po-

zemků podnikání, vyhlídka na získ. Převod parcelační
hodnoty a zdanění parcelace odnímají soukromníkúm
hlavní pohnutku jejich podnikáni ve stavebnictví, při
čemž však nový zákon tuto otázku níjak dále mřeší.
Úřady mají větší právo nuceně vykupovat pozemky,
které mají být využity a nebyly prodány na volném
trhu. Dl'lsledkem toho ale je, že pozemky. které mohly
být využity, leží ladem, jsou neplodné. Zatím však nelze
ještě posoudit. je-li tato kritika oprávněná. Předkládáme
zde jen to. co vedlo zákonodárce k vydání zákona.

Úřady, zabývající se úpravou měst. mohou se souhla-
sem mi.nístra donutít k prodeji majitele pozemku nebo
npmovitosti, je-li to nutné pro uskutečnění plánu a ne-
chce-li majitel sám podnikat podle celkového plánu nebo
prodat pozemek tomu. kdo se chce zabývat jeho využí-
tím. Úřad buď sám provádí potřebné úpravy nEbo poze-
mek pronajme tomu, kdo je provede. V theorii může tady
být \',hodnocování pozemkú řízeno jak v čase tak v pro-
storu. To přivádí novou situací! Sedláku - majiteli špat-
né zemědělské pildy. určené k budoucímu zastavění -
hrozí nucený odprodej, nezajistí-li sám parcelaci svého
pozemku nebo neprodá-li ho za tím účelem. Vykoupí-Jí
jeho pozemek úřad. zaplatí za něj cenu, kterou pozemek
má vzhledem k jeho dosavadnímu použití.

Je jasné, že tato hrozba přispěje k zhodnocení pozem-
ků v době a místě žádoucím podle plánu. Tomuto vývojí
je napomáháno zmocněním. které bylo dáno příslušným
úřadúm, aby označily ve svých pětiletých plánech (první
má být uveřejněn v r. 1951) pozemky, které mají být
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předmětem nuceného výkupu za účelem zhodnocení.
Jestliže přesto označený pozemek není úřady vykoupen,
do dvanácti let, označení padá. Označení pozemku k nuj

cl'nému výkupu je částí nové úpravy, zajišťující dobré
výsledky podle plánu.
Jednim z nejdůležitějších problémů Velké Britanie je

decentralisace velkých měst, v prvé řadě Londýna. Před
novou úpravou a regulací přelidněných středů města je
třeba vybudovat nová města či předměstí mimo dosa-
vadní hranice měst tak, aby průmysl i obyvatelstvo bylo
od středu města odděleno. Mistní úřady, pověřené až
dosud touto činností. nejsou však orgány, jaké vyžaduje
úkol přeměny venkovských obcí na 60tisícová města.
Proto byly parlamentem zřizeny specielní orgány, pově-
řené hšenim těchto úkolů. Ministr urbanismu označí
místo pro nové město a navrhne členy komise, která má
p~ná práva provádět pro budoucí město nuc'ený výkup
všech pozemků v hranicích určeného sídliště. Tímto způ-
sobem vzníká v okoli Londýna 6 nových měst. Britská
delegace přivezla s sebou a vystavila na mezinárodní
zeměměřické výstavě p'ány nového města, které vzniká
40 km severně od Londýna. Tato města vz,nikají však
tempem pomalejším, než se předpokládalo, Důvod nutno
h'edat v hospodářských obtižích poválečných a v ne-
zbytnosti soustředit veškeré úsilí národa na zajištěni
vývozu.

Ve Velké Britanii je pověřen výstavbou bytů ministr
zdravotnictví, přestože volba sidliště spadá do pravo-
moci ministra urbanismu. Asi čtyři pětiny domů, zbudo-
vaných po válce, bylo vystavěno obcemi, které dostá-
vají značné subvence pro tyto účely. Byl vybudován tMo
značný počet provisorních obytných staveb. V době vel-
kého nedostatku bytů je nepochybně rozumné svěřit
řešení tohoto problému ministru, kterému nebyly ulože-
ny úkoly urbanistické. Tim je zajištěna realistická rov-
nováha ,mezi naléhavostí otázky výstavby obytných
domů a theoretickými principy dobrého urbanismu.
Nebylo úkolem referenta hovořit o nedávných opatře-

ních v úpravě průmyslové výroby, přesto však se zmínil
o kontrole umístění průmyslových podniků. K založení
průmyslové stavby o rozloze větší než 465m2 nebo k roz-
šíření stávajícího podniku v této výměře, je třeba žádat
povolení ministerstva obchodu. Povolení jsou udělována
se zřetelem k zprůmyslovění oblastí se skrytou nezaměst-
naností a nejsou poskytována pro střediska s dostatečnou
zaměstnaností. Tímto opatřením je na příklad brzděn
rozvoj průmyslu v Londýně a mnohé podniky se dokonce
z Londýna odstěhovaly na jih země.
Velká Britanie vstoupila do nového období svého vý-

voje. Referent má plnou důvěru. ve schopnosti anglické-
ho národa a je pře,svědoen.že Anglie najde vhodné ře,šeni
všech svých četných problémů.

Dne 7. února t. r. vzpomene České vysoké učení technické v Praze spolu 11 Národním technickým mUSeem
v Pra,-<:e125. narozen:n jednoho z největších českých g-;odetů 19. s+oletí) prof. Dr Karla ryt. Kořistky. stane
se tak projevem zástupce Č. V. U. T. v Praze prof. Dr J. Ryšavého) který promluví o životě a díle prof.
Kořis!ky. Při této příležitosti bude otevřena výstavka všech prací pro!. Kořistky v halte budovy Národního
technického musea v Praze VII na Letné.

Dne 7. února t. r. uplyne 125 let od narození prof.
Dr K. Kořistky. Tradce českých zeměměřičů, kteří
nadprůměrně vynikali nad ostatními zeměmi býv. Ra-
kouska, vzrostla ve velkou řadu. Jedním z nejpřed~
něj~ích geodetů 19. století byl prof. Kořist,ka, který
po celých 42 roků byl ozdobou pražské techniky,
zprvu stavovské, pak zemské a konečně zestátněné.
Na technice působil od roku 1851 až do svého pensi0-
nování v r. 1893. Ve svých přednáškách z praktické
geometrie vystihl, jaký praktický význam má nižší
a vyšší geodesie pro inženýry.
Jeho činnost učitelská, veřejná a vědecká byla velmi

rozsáhlá. Vědecká činnost obsahovala dva, velké celky,
geodesii s geografií a statistiku. Z těchto oborů po-
chází celá řada jeho vědeckých a odborných pojed>-
nání. Kořistka zavedl u nás jako první mapy vrstevni-
cové. Pro měření k tomuto účelu sestrojil si dva nové
přístroje měřické - zrcadelný hypsometr a nivelační
theodolit.
V oboru statistiky,kterou se zabýval nejprve ama-

térsky, vynikl na znamenit.ého znalce; působil v zem-
ském úřadu statistickém skoro až do své smrti, kde
za jeho řízení byla velmi rozšířena zemědělsko les-
nická větev statistiky; Jako kartograf neopomínal sta-
tistické publj'kace podkládati mapami.
Celá jeho vědecká práce ze všech oborů jeho působ-

nosti je uložena do více jak 70 prací v jazyce č~

kém, francouzském a německém a měla vliv na celou
další· naši generaci geodetů.

O jeho živo~ěa jeho celoživotní vědecké práci dočte
se čtenář v celé řadě článků*), ze kterých dostane
přehled o jeho bohaté odborné a vědecké činnosti,
o rozsáhlé práci v oboru školském a konečně přehled
jeho veřejné (politické) činnosti.

Jeho dílo z oboru geodesie, d;lo trvalé, řadí Kořist-
ku nejenom mezi největší české geografy, ale i mezi
největší české geodety, a proto máme pietní p0-
vinnost 7. února vzpomínati .jeho 125. narozenin.

.) 1. Prof. Fr. Novotný: »Prof. Dr K. ryt. Kořistka«
- nekrolog. »Osvěta« roč. 1906.- 2. Prof. A. V. Velflík.:
»Dějiny tech. učení v Praze.« - 3. Prof. Fr. Novotný:
»Prof. Dr K. ryt. Kořistka« - Geodesie nižší, III. vydání
z r. 1913,- 4. Prof. Dr Fr. Fiala: »Prof. Karel Kořistka«,
»Zeměměřický Věstník«, roč. 1925.- 5. »Sborník čs. spo-
lečnosti zeměpisné« roč. 1925,seš. 1 a 2: Josef Stěhule:
»Karel Kořistka«, stručný nástin životopisný. - B. Šalac
mon: »Kořistkovy hypsometrické a hypsografické práce.«
- Prof. Dr D. Krejčí: "Kořistka jako statistik.« -
6. »Sborník čs. spol. zeměpisné«, r06. 1926,seš. 1 a 2. Josef
Stěhule: »Seznam prací prof. Dr Kořistky.« - 7. Prof. Dr
J. Bohm: »Prof. Karel ryt. Kořistka.« »Zeruěměřický
Obzor roč. 1946.
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Posudky a referáty.
Mjr. Ing. Dr Jos. V y k u t i 1: »Studie o trigonometric-

kém měření výšek«, publikace vojenského zeměpisného
ústavu v Praze, řada A, čis. 4, formát A5, stran 56,c«:ma
brož. výt. 25 Kčs; Praha 1949.
Vojenský zeměpisný ústav v Praze vydal před něko-

lika: měsící soubornou zprávu za léta 1935-1945.Jeho
před válečné výroční zprávy obsahovaly za částí úřední
pravidelně část neúřednL, do níž přispívali jeho důstoj-
níci vědeckými články. Tentokrát vyšlo takových článků
šest, všechny jako samostatné publikace,.
Studie majora Vykutila si postavila v 1. části z,aúkol

obšírně podat theorii trigonometricky měřených výšek
vzhledem na tížnicové odchylky, provést podrobné zkou-
mání jednostranně měřeného výškového rozdilu, vyko-
nat rozbor vlivu měřických chyb na výsledný vÝškový
rozdil, stanovit jeho středni chybu a váhu před vyrov-
náním a ukázat, jak je nutno měHt, aby. potřeba inže-
nýrské praxe mohla být ještě uspokojena. Část II. obsa-
huje vyrovnání výškových rozdílů v pořadech a v zavře-
ných sítích se všemi náležitostmi.
Autor předesílá, že v novější, době se přijímají vý-

sledky trigonometrického měření výšek s jistou nedů-
věrou, což bylo patrně zaviněno tím, že se staršímu mě-
řeni a výpočtům nevěnovala náltžitá péče. Tvrdi, že
zkrácenim stran a navázáním dostatečného počtu bodů
výškové sítě na síť nivelační lz,e dosáhnout přesnosti,
kte·rá po'stačí pro inženýrskou praxi. S tímto názorem
může odborník jistě souhlasit; mě,l-li by pochybnost,
nechť věnuje pozornost rozborům důkladné a vědecky
dobře založené práce Dr Vykutila.
Zajímavé jsou v ní tabulky č. 8 a 10. První z nich

podává porovnání výpočtu výškové sítě
a) methodou NSČ,
b) z pořadu a
c) sbližovacim postupem, t. j. opakováním aritmetic-
kých průměrů vážených í prostých.

Hledisku hospodárnosti ne,jlépe vyhovuje způsob pod
c), pro nějž se pHbližné hodnoty počitají podle b).
Druhá tabulka obsahuje srovnání nadmořských výšek

z technické nivelace a z trigonometrického měření pro-
vedeného v různých částech Čech. Jez ní patrno, že
středni hodnota skutečné chyby trig. určené výšky bodu
činí así ± 22mm z měření konaných v hodinách, kdy s,e
refrakční koofícient téměř nemění a při střední chybě
zenitních vzdáleností asi 2 sex. vteřiny.
Novou práci Dra Vykutila vřele dopo,ručuji.

Štván.
Prof. Ing. Dr .Josef R y š a v ý: Nížší geodesie. Druhé

vydání knihy z r. 1942vyšlo nákladem České matice tech-
nické v Praze 1949.Stran 732,obrázků 964 a 3 přílohy.
Krámská cena Kčs 450,- (členská Kčs 300,-).
V době násilného zavření českých vysokých škol tech-

nIckých za nacistícké okupace ujal se profesor nižší a
vyšši g"odesie na VysGké škole speciálnich nauk praž-
ské polytechniky prof. Dr J. Ryšavý úkolu nahraditi již
zastaralé kompendium nižší geodesie profesorů Miillera
a Novotného novou, moderní učebnicí a inženýrskou pří-
ručkou prakÚcké geometrie. Splnění tohoto úmyslu před-
stavovalo namáhavou práci, jež však byla korunována
zdare-m.Počátkem roku 1942vyšlo dílo tiskem v nákladu
8000exemplářů - na české poměry velmi slušném - a
ke konci roku byl již celý náklad rozebrán. To samo
o sobě je ukazovatelem jak potřebnou byla česká mo-
derní kniha o praktické geometrii a jak autor svým
zpracováním dovedl uspokojiti potřeby různých oborů
inženýrské praxe. Podrobný refe,rát o knize z pera pro-
fesora Ing. Dr Pavla Potužáka jsme přinesli v čís. 1 Z. O.
z 25. ledna 1942.
Potěšujíci úspěch přiměl autora, aby pHpravíl druhé

vydání knihy ještě za okupace; nejrůznější obtíže však
způsobily, že k tis'ku mohlo být přistoupeno až v létě
1948.Kniha, poolivě vypravená, vyšlá v letních měsících
r. 1949v nákladu 4000exemplářů a je jen potvrzením její

úrovně a potřeby v inženýrském světě, prozradíme-li, že
za půl roku po vydání zůstává na skladě již jen nevelký
počet svazků, jež budou rovněž brzy vyprodány. Oprav-
du potěšující úspěch české vědecké knihy z oboru geo-
elesíe!
Druhé vydání zachovává stejné rozdělení látky a stej-

nou úpravu jako vydání první. Odkazujeme proto na po-
drobný referát v citovaném posudku prof. Dr Potužáka
z r. 1942.Doplňujeme ho jen tím, že, krom dro.bných do-
plnění některých statí podle vývode method a přístrojů
do r. 1948,byly nově zpracovány některé partie, vyžadu-
jící proti poměrům v r. 1941vlastní a podrobnější výklad.
Je to zejména pojednání o dvoukruhových theooolitech
fy Kern, podrobný výklad o nive,lačních značkách a
o nivelační technice při niv:elování širokého vodního
toku, výklad o tacheometru D a hlt a, pojednání o stát-
ních mapách Československé re,publiky a j. I tyto nové
odstavce knihy jsou zpracovány jasně, me.thodicky, jak
jsme u prací profesora Ryšavého zvyklí.
Nemáme-li, co bychom napsali podstatného k druhému

vydání Nižší geodesie po stránce věcné, chtěli bychom
několika větami obrátit pozornost na formální stránku
kni.hy a na její stránku jazyko,vou. Nižší geodesie prof.
Ryšavého' (a stejně to platí í o autorově geodesii vyšší)
vykazuje všechny znaky dokonalé učebnice.• Je psána
výstižným, stručným slohem, větami, v nichž každé slovo
má svou funkci a v nichž není slova zbyt,ečného. Text
jn doplněcnobrázky, jež jsou názorné a poolivě kre,slené,
takže jen málokterá cizojazyčná učebnice geode8ie může
po této stránce dílu prof. Ryšavého konkurovatí. Text
s obrazci je vzájemně spojen neustálými odkazy, takže
čtenář je bez námahy a be~pečně uváděn do všech
problémů praktického zeměměHctví. Terminologická
označení jsou důsledná a autorovu úsilí po jazykovém
purismu se podařilo odstranit všechna cizí slova, jež bez
újmy přesnosti a jasnosti lz,e nahradití pojmy českými.
Tak se podařilo profesoru Ryšavému dáti če,ské geode-
tické veřejnosti dílo po každé stránce důstojné české
kultury technické i duchovní. Zashmží, aby autoru byl
za ně vzdán dík a chvála všech, jimž každý projev ná-
rodní kultury je radostí, posilou a potěchou.

622.1:526,9=82 Gusev N.A.:
Instrumentovedenije Markšajdersko- geodezičeskije

instrumenty. (Důlní geodetické přístroje.) 415 str., 326
obr., 31 tab., 17,5X26,0cm, 129 lit. ruské, 16 lit. cízo-
jazyčné; 1949, Moskva-Leningrad, Ugle,techizdat, brož.
17 rub. 15 kop., váz. 19 rub. 15 kop. ZÚ8897
Je to uěebnice určená jak pro posluchače' báňských

vysokých škol tak pro posluchače jiných studijních
směrů, kde se přednáší měření podzemních prostor, í pro
měřiče v praxi.
Autor uvádí v knize theorii a popis jednotlivých mě-

řických strojů a přístrojů používaných při důlním mě-
ření, jejich konstrukci, rektifikaci, uskladnění a opatro-
vání. Obsah je rozdělen na 15 kapitol se 152 paragrafy.
V I. kapitole na 35 stránkách vysvětluje autor základ-

ní pojmy z geometrické optiky.
V kapitole II. a III. podává na 60 stránkách výklad

o optických a mechaníckých součástkách měřických
strojů.
Kapitola IV. na 33 stránkách pojednává velmi detailně

o libelách.
V kapitole V. se zabývá na 33 stránkách odčítacím

zařízením. Poměrně hodně místa jest věnováno m'kro-
metrům. Dále jest uveden popis a znázornění dělicích
strojů. Na konci kapitoly je.st popsán »optický nonius
syst. N. A. Guseva«.
Kapitoly VI.-XV. jsou věnovány měřickým strojům

a přístrojům. Poněvadž nás přirozeně zajímají především
sovětské výrobky, ježto přístroje zahraníčních fírem,
uvedené v knize, na př. Zeísst'1v theodolit, nive,lační
stroj, záměrné pravítko »Tachytop«, Bosshart-Zeíssův
autoredukční tacheometr, Wíldův thoodolit, Wildův ni-
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velační stroj atd., jsou již všeohecně známy, hudeme se
v dalším (při prohírání jednotlivých kapitol) zmiňovat
jen o strojích a přístrojích sovětské výrohy. Ze sovět-
ských strojů jsou uvedeny jen ty, které hyly vyroheny
do roku 1947.
Kap;.tola VI. je·st věnována úhloměrných strojům. Na

Sl stránkách jsou znázorněny a popsány též výrobky
sovětských továren, a to repe,tiční theodolit TG-1 a
TG-S.
Kapítola VII. pojednává na 22 stránkách o chybách

pří měření úhlů. .
V kapitole VIII. zahývá se autor na 36 stránkách dál-

koměry s latí a dálkoměry bez latě.
Kapitola IX. pojednává na 26 stránkách o tacheo-

metrech. Jest uveden výrobek sovětských továren "Geo-
fizika« a »Geode·zija«, tachtometrický theodolit TT-2,
značně používaný v SSSR v ohoru důlního a stavehního
ruěřwí.
V kapitole X. obírá se Gusev na 19 stránkách měřic-

kým stolem. Jsou zde záměrně uvedena pravitka továrny
»Geofízika« a "Geodezija« a "přístroj Stodolkeviče.«.
Kapitola XI. je věnována nivelačním strojům. Na

'41 stránkách je popsáno mezi jiným několik konstrukci
vyráběných továrnou »Geofizika« a charkovskou továr~
nou důlních měřických strojů. Dále následuje srovnání
nI.velačních strojů jednotlivých typů a popisy nivelač-
ních latí.
Ve XII. kapito·le se autor zabývá na 21 stránkách

lnagnetickými stroji.
Kap;.tola XIII. má 21 stránek s popisem přístrojů pro

optické provažování i dostřeďování a trojpodstavcové
soupravy.
Kapitola XIV. popisuje na 22 stránkách koordinato-

grafy, planimetry a počítací stroj s paprskovými koly.
V poslední (XV.) kapitole na 5 stránkách podává autor

praktIcké pokyny pro uložení a ošetřování geodetických
strojů.
Na konci publikace jest otištěn věcný rejstřík a zvlášt.

ní seznam ruské a cizojazyčné literatury.
Kniha je první soustavná, velmi rozsáhlá a ohsažná

(415 str) sovětská puhlikace z oboru měřických strojů,
přístrojů a pomůcek, jež se nám dostala do rukou. Popis
nám známých zahraničních měřických strojů činí tuto
puhlikaci velmi užitečnou též po stránce srovnávací ter-
minolog;.e, což značně usnadňují četné ohrázky s detail-
ním popisem v textu.
Publikaci můžeme vřele doporučiti.

Ing. Němčenko.

Profe.sor P. M. Orlov: Kurs geodesii. 448 str. a
377 vyohrazení, formát 17X26.5, OGIZ SELCROZGIZ,
Gosudarstvennoje izdatel'stvo sel'skochozjajstvennoj lite~
ratury, Moskva 1946(třetí upravené vydáni). Cena 14,60R.
Název knihy .Kurs geode,sii« jest jistě volen úmyslně,

poněvadž knIha obsahuje kromě látky geodesie nižší,
encyklopedicky upravené části geodesie vyšší, karto-
g;rafie. astronomie (určováni meridiánu) a fotogrametrie.
Rozsáhlost látky jest podmíněna spooiálními poměry
Sovětského svazu.
Ohs'th knihy jest dohře zpracován, doplněn četnými

příklady a pro jednotlivp, druhy měření jsou vždy cito-
vány platné instrukce GUGK. Tim jest čtenáři umožněno
získati stručný přehled o způsobu provádění státníc.h
měřických prací v SSSR.
Kn;.ha. která jest určena pro posluchače a ahsolventy

vysokých škol a fakult hydromelioračních. ukazuje nám,
jaká důležitost se přikládá v SSSR měřickým pracím,
když pro obor hydrotechnický a meliorační jest vydána
tak obsáhlá učebnice geodesie. Ing. O. Jeřábek.

Publika tion dedicated to Ilmari Bonsdorff on the
ollcassion of his 78th anniversary. Re·lsinki 1949,262 str.,
13 map.
Dvacetdevět vědeckých pracovníků, z nichž mnozí jso'u

světovými autoritami v oboru geodesie, geofysiky ·a
llQtronomie. přispělo do této nádherné publikace, věno-
vané oslavě sedmdesátých narozenin finského geodeta a

astronoma Ilmari Bon s dol' f f a. Prof. I. Bonsdorff
začal svojí bezpřikladnou vědeckou dráhu jako astrl}-
nom pulkovské hvězdárny, kde se věnoval astrometrii
a g'codesii.V r. 1918se vrátil zpět do rodné země a byl
jmenován přednostou finského geodetického ústavu.
V tomto postavení i jako generá:ni SE kretář baltické gel}-
detické komise přispěl velkou měrou k rozvoji geodesie.
Také jeho činnost v mezinárodní unii geodetické a g6(}-
fysikální b)-la významná. Autoři jednotlivých pojednání,
Hei'j se s T·rof. Bonsdorffem při různých příležitostech
setkali, blahopřejí tomuto významnému vědci k jeho
sedmdesátým narozeninám.
V následujícím si stručně všimneme obsahu jednotli-

vých příspěvků.
Pesonen: Activities of the Finnish Geodetic lnstitute

/lnUI 1949.Autor pojednává o měření vodorovných úhlů
v řetězcích, o měření základen, o určení zeměpisných
souřadnic a o určEllí velkých vzdálenosti způsobem
Bonsdorffovým, užitím kinematografie při úplném slu-
nečním zatmění.

Ahla: Entwicklung der Kartenarbeiten des Finnischen
Landesvermessungsamtes in den Jahren 1930-1947. Pří-
spěvek zahrnuje popis prací geodetických, fotogrametric-
kých, kartografických. urbanistických a reprodukčních.

Bullard-Stanley: The age of the Earth. Určení stáří
Země methodou Rolmesovou od okamžiku kdy povrch
Země ztvrdl vede k hodnotě 3290 ± 20D milionů let.
putenger>g: Approximations in geophysics. Autor se

rozepisuje o různých aproximacích v geodesii, gravi-
metrii. seismice, oceanografii a meteorologii.

Heiskanen: On the determination of the geoid. Stano-
vení tvaru Země je velmi důležitý, nesnadný a fascinu-
jící problém, píše autor. a pojednává o dosažených vý-
sledcích. V odkazech nalézáme zmínku o redukčních nl}-
mogramech prof. Kladivy.

Hin'onen: Die Gauss-Krugersche Projektion fur die
breite Meridianstreifen aut dem internationalen Ellip-
soide. Autor podává přehleď vzorců pro výpočet G,-K.
souřadnic v širokých meridiánových pásech, jejich
úpravu pro počítací stroj a odvozuje nové koeficienty
při užití mezinárodního elipsoidu.

Honkasalo: Some investigations regarding the Nor-
gaard gra.vimpfer. Příspěvek shrnuje několik zkušeností
a zkoušek z měření Norgaardovým gravimetrem v letooh
1946-7.

Jarnefelt: A plane geometry with a finite number of
elements. Příspěvek k rovinné geometrii s konečným
počtem prvků.
Jelstrup: Sur les déterminations astronomiques n01'vé-

giennes dans l' Arctique. ůlánek shrnuje norské astro-
'nomicko-geodetické práce v Arktidě. popisuje methody,
přístroje a dosaženou přesnost v určení místa. Autor si
klade otázku, zda rozdíl 615 m mezi zeměpisnými sou-
řadnícemi piliře na Germaniahavn v období 62 let nepo-
tvrzuje domněnku Wegenerovu.

Kaariiiinen: Beitrage zur Landhebung in Finnland.
Ze dvou nivelací. časově vzdálených a obsahujících ty-
též stabilisované pořady odvozuje autor zdvihání půdy.

Kalaja: Einige Unter.~uchungen uber Zeitsignal-
pmp/ang und uber Kotaktchronometern. Příspěvek ob-
sahuje různé zkoušky s chronometry za použití zvuko-
vého filmu. Autor zjišťuje systematíckou chybu až
0.02 vteřiny v synchroIiismu mezi tiky chronometru a
rtIe?:izapnutím a vynutím kontaktu. Systematická chyba
mezi optickou-sluchovou methodou a methodou Ranniho
vězí v pozorovateli.

K eranen: On fhe secular variation of the geom'u,gnetic
force in Finland since 1830. Dvoustránkový příspěvek
p(,jednává o změnách geomagnetických element.1'l.dekli-
nace, inklinace a horizontální intensity od r. 1830.

Klingenberg: Standardization of invar wires in Nor
u'ay. Autor popisuje chování drátů v prl'1běhu let, v ob-
dobí mezi několikerým měřením základen.

1950/14



Zerněměřlcký Obzor SIA
ročník 11/38 (1950) číslo 1

Korhonen: (Jber die Anwendung des Gaussschen Algo-
ritmus als Niiherungsverfahren. Příspěvek navazuje na
práci Doolittleovu a pojednává o užití G. algoritmu jako
přibližného způsobu řtšení.

Kukkamiiki: Tidal correction of the levelling. Vliv
měsíční a sluneční přitaž:ivosti na přesnou nivelaci je
vyjádřen t. zv. slapovou korekcí, pro jejíž výpočet se-
stavuje autor vhodné nomogramy. Slapová korekce do-
sahuje svého maxima hodnotou 0,1 mm na km a prů-
lllěrně je téhož řádu jako sféroidické nebo geoidické
ortometrické korekce.

Lofstrom: Photogrammetrische Untersuchung einer
Eisfeldaufnahme. Autor popisuje výsledky různých zkou-
šek provedených v topografickém oddělení finského gen.
štábu, směřujících k zlevnění letecké triangulace.

(j[ander: Quelques méthodes et formules pour calculer
l'exces spherique des polygones plus étendus. Předmětem
pojednání jsou vzorce pro výpočet sférického excesu
v 'dlouhých řetězcích.

Oltay: Personliche Schiitzungsfehler bei Basismessun-
gen mit lnvardriiten. Na základě velkého pozorovacího
materiálu zjišfuje, že chyba v odhadu při čtení drátů
je velmi malá, závisí na osobě a má pravidelný charak-
ter. Výhodné je, že chyba v případě velkého počtu po-
zorovatelů nabude charakter nahodilý.

Plazeck-Maiztegui-Gaviala: Non-focal methods for de-
termining 2nd and 3rd contacts in total and eenter in
annular solar eclipses: Astronomové z Gordoby podávaji
zprávu a theoretické zhodnocení kinematografického za-
chycení úplného slunečního zatmění v r. 1947.

Rainesalo: (Jber die Hohenbestimmungen der Russisch-
Skandinavischen Gradmessung: Příspěvek pojednává
o výškovém rozdílu 2,6 toisy v rusko-skandinávském
stupňovém měření.

Rosén: On the frequency of errors in a mixed system
of observations. O četnosti chyb ve smíšeném systému
pozorování.

Rune: On gravity anomalies and levelling. Článek po-
jednávlÍ. o vlivu anomalií tíže na výsledky přesné ni-
velace.

Tardi: La mesure ďun arc de méridien équatorial en
Amérique du Sud (189.9-1906). Měření poledníkového ob-
louku v Peru (1899-1906)dalo pro 1() na rovníku délku
110578m, zatím co měření Condaminovo v 18. stoL
110613m. Zajímavé je srovnání prve uvedené délky s dél-
kou stupně Hayfordova elipsoidu, která je 110575 m.
Shoda na první pohled výborná přináší rozdíl vose
v hodnotě 174m.

Tuori: Finnish hydrography and charts. Příspěvek
pojednává o dějinách finské hydrografie a o vývoji ná-
mořních map.

Viiisiilii: Une modification de la méthode extrafocale
dans la photométrie stellaire. V článku je popsána
zvláštní úprava mimoohniskové methody při určováni
hvězdných velikostí.

o ,
RUZ:N.~

Meinesz: Geode.~yand geophysics. Holandský geofysik
píše o významu spolupráce geodetů a geofysiků a o spo-
lečných poblÉmech geodesie a geofysiky.

Kniha byla vydána jako 36. svazek publikací finského
geodetického ústavu. Jednotlivé příspěvky, jejichž struč-
ný obsah je uveden, si jistě se zájmem přečtou naši od-
borníci. Ing. Lukeš.

Mapová edice.
Mapa, tento každodenní užítečný pomocník sou-

dobého člověka, je neokázalým výsledkem obtižné
a složité práce zeměměřičovy a kartografovy v ti-
síci exemplářích rozšiřovaný mezí lid Zaslouží lii

proto, aby o každé nové úpravě a novém vydání
byli čtenáři Z. O. informováni stejně jako o každé
nové odborné knize. Péčí Státního zeměměřického
a kartografického ústavu (dříve Zeměměřického
úřadu) budeme, počínajíc tímto číslem, přinášet
pra·/)idelně posudky a referáty o všech mapových
tiscích, které u nás vyjdou. Pravidelné referáty
zahajujeme přehledem mapových děl, které v po-
slední době vydal Státní zeměměřický a karto-
grafický ústav v Praze.

1\1 a p y k I' a j ů 1: 2QO000; každý kraj jest zpracován
samostatně mimo kraje Košický a Pnšovský, které jsou
na jednom listě. Rozměry kresby jsou různé podle veli-
kosti kraje. Mapu možno dobře upotřebit k účelům
plánovacím, školním, kancelářským a turistickým. Cena
listu je jednotná 35,- Kčs. .

Politická a míst opisná mapa ČSR
1 : 500000.Mapa se skládá ze dvou dílů a dá se složit do
formátu A4. Na obalu obsahuje různá statistická data.
Rozměr kresby 150X83,8cm. Upotřebení mapy jest vše-
stranné.

Map a Žel e z n o I' u d s k a 1 : 51000.Mapa jest zpra-
cována v několikabarevném provedení, zobrazení stej-
noploché Sansonovo, terén vrstevnicový (vrstevnice
a 10ml, turistické cesty jsou barevně označené. Na obál-
ce je popis tohoto kraje, popis cest a pod. Mapa je vhod-
ná pro turistické účely. Cena mapy 20.- Kčs i s obálkou.

Stá t ním a paČ S R 1: 50000. Mapa je v šestiba-
revném provedení, velikost kresby 50X40 cm. vrstevnlce
a 5 m. Vedlejší mapky ročních isohyet a isotherm. geo-
logických a půdních poměrů, pi'Ehledy vÝškop'sných,
polohopisných a tíhových základů. mapového podkladu
a správních hranic. Cena bez obálek 25,- Kčs za list.

P o dr o b nám ap a 1\1 o I' a v s k é h o k I' a s u
] : 25000.Mapa jest v sedmibarevném provedení, vdikOflt
kre,sby 50X48 cm, vrstevnice a 10 m se stínovaným teré-
nem. Oblast jest vyme-zena hranicí devonských vápencd
a krasové jevy jsou podrobně označeny. Cena obou listd
s obálkou 45,- Kčs.

O I' i e n t a ční p lán y I' ů Z n Ýc h m ě stI: 10000.
Plány jsou v pětibarevnóm provedení, rozsah krrslJY
podle jednotlivých měst, vrstevnice a 10m, podle potřeby
a 5 m a a 2,5 m. Na obálce každého plánu jest seznam
ulic, náměstí, veřejných budov a stručný adresář. Cena
plánu 12,- až 15,- Kčs.

ZPRÁVY
Posmrtná pocta doe. Ing. G. Vejšickému. Správní vý-

bor Národního technického musea v Praze- schválil ve
své schůzi konané dne 8. prosince 1949návrh geodetické
sekce a jme n oval i n m e m o I' i a m d o c. Ing.
Gu s t a v a Ve j š i c k é h o, bývalého předsedu goode-
detické sekce technického musea za jeho vynikající práci
na poli zeměměřické historie čes t n Ým pře d sed o u
geodetické sekce.

Tak dostalo se doc. Ing. Vejšickému, významnému
pracovníku Tech. musea a dlouholetému předsedovi geo-
detické sekce největší pocty, jaké mu mohou jeho vděční
'Spolupracovníci projeviti. U svých odchovanců zůstane
navždy v paměti jako vzorný učite·l a jako zářný příklad
a vzor pracovníka na poli zeměměřické historie, jaké
vyžaduje zeměměřická věda.

Aktuality ze zeměměřického úřadu.
Z á k Ia dní t I' i g o n om e t I' i c k á s í f. V prosinci

m. r., jak bylo již oznámeno, konala se v GyOl"\l.v Ma-
ďarsku porada s maďarskými zástupci. Na poradě byla
sjednána definitivní konfigurace základní trigonometric.
ké sítě podél státní hranice čS.-maďarské, a byly vyře-
šeny některé otázky týkající se· spojení trig. sítí obou
států. Ve spojování sítí se bude letos pokračovat.

Srovnávací základna pro délková měření ve Hvězdě
se obnovuje. Dřevěné piloty a stativy budou nahrazeny
železobetonovými sloupky, které jsou již zhotoveny. Pro-
vádějí se též některá zlepšeni k usnadnění délkovÝch
měření a k realisaci pokusů s aparaturou pro měřeni
délek pomocí interference světla.

J e dno t n á t r i g o n o m e t I' i c k á s i e. Osm pol.
ních měřických skupin přivezlo z polních prací v rOCll
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1949na 1300nově určených a zaměřených trigonometric-
kých bodů. Na výpočtu jejich souřadnic, kte,ré se vyrov-
návají podle methody nejmenších čtverců, pracuje t.Č.
intensivně 20 ínženýrů a 25 počtářů. Tato veliká práce,
která je všech svých dílčích operacích znormována, má
být hoto'Vado konce března t. r.
V triangulačním oddělení se současně, pracuje na vý-

pisech tríangulačních údajú pro jednotlivé kraje. Jde
rovněž o velmi rozsáhlou práci, která bude, základem pro
všechna měření v krajích.
N i vel a c e,. Polní skupiny nívelačního oddělení za-

měříly v roce 1949 ce,lkem 37 km nívelačních pořadů
I. řádu, 492 km II. řádu a 1031km III. řádu,
Byla vyrovnána základní. nívelační sít na úz,emíČech

a Moravy a vypočteny výšky jednotlivých jejích bodú.
Síť, jejíž polygony poskytují 16 rovnic závislosti, byla
vyrovnána jednak klasickým způsobem pomocí Gaussova
algoritmu, jednak methodou Boltzovou. Tento druhý
způso,bvyrovnání umožňuje vykonat různé studie o přes-
nosti sítě a je základem ekonomického vyrovnání sítě
celé republiky, jakmile bude zaměřena slovenská část.
P o s tup g I' a vím e t I' i c k Ý c h p I' a c í. Koncem

roku 1947zakoupil zeměměřický úřad Norgaardův gravi-
metr a bylo možno proto íhned na jaře roku 1948započítí
8 doJo:onalýmbudováním základní gravime,trické sítě na
území ČSR. Práce pokračují í přes někte,ré neo8názeuspo-
kojivě. Po předběžných zkouškách na cejch. základnách
byla zaměřena v roce 1948gravimetrická síť ze 78 tiho-
,"ými body I. a II. řádu na území Čech v oblasti na o8e-
verozápad od spojnice Vrchlabí-Ml. Bole,slav-Praha-
-Plzeň-Bor a v roce 1949gravimetrická síť s 81 tího-
vými body v oblasti ohraničené spojnicí Bor-Plzeň-
-Praha-Tábor- Č. Budějovice-Jindřichúv Hradec. Mě-
ření byla vykonána pomocí auta tří až čtyřčlennou sku-
pinou ve spoluprácí se Státním ústavem geofysikálním.
I'řípravné práce, t. j. vyhledání vhodných stano'Visek,
výškové připojení na státní nive,laci a zhotovení místo-
pisu, vykonala pomocná skupina zeměměřického úřadu,
skládající se z techníka a měř. pomocníka, během 2 le,t
na celém území Čech na 236tíhových bodech I. a II. řádu
a na 37 tí.hových bodech zhušťovací sítě. Kromě toho byla
provedena řada zkušebních a zhušťovacích tíhových mě-
i'enL Púvodní plán na současné použití 2 gravimetrú, jak
jej navrhoval SÚG, nemohl býti dodržen, poněvadž neuí
k disposici druhý gravime,tr. Přesto možno pokládati za
uspokojující í měření z prvého roku, která měla ráz zku-
šební. V květnu m. r. bylo provedeno zkušební měřeni
dálkového okruhu Praha-Karlovy Vary-Liberec-Praha
a zpět pomocí letadla "Sokol" řízeného Ing. Konečným
z min. dopravJ·. Srovnání měření z tohoto dálkového
okruhu s údají naměřenýmí pozemní cestou v trojúhel-
nících o stranách dlouhých asi 55km a průměrném obvo-
du 175km ukazuje dobrou shodu výsledků.. Pro budouc-
nost uvažuje se o způsobu zaměření a vyrovnání sitě
větších trojúhelníků, měřených pomocí letadla jako do-
pravního prostředku. Měření tato by byla též kontrolou
pro gravímetrickou síť I. řádu. Uvažuje se i o navázání
gravimetrických sítí sousedních států pozemní i leteckou
cestou.
Měř'ické předpisy veřejného vyměřování

a map ov á n í. Za spolupráce úředníků 2leiI\lěměřického
úřadu začal V. odbor min. techníky připravovati před-
pisy pro provádění zeměměřických prací podle zeměmě-
řického zákona Č.82/1948Sb. Budou vypracovány rámco-
yé instrukce (předpisy), které pak budou členěny na po-
drobné návody. Přípravují se instrukce pro základni
geodetické práce polohopisné pro triangulaci a polygoni-
saci, nivelaci, gravimetrii, mapování, dále pro zakládání
li obnovování pozemkového katastru, pro udržování po-
zpmkového katastru, katastrální vce,ňování a archiv-
nictví. Udržování a doplňování veředných map()Výchděl,
jakož i způsob využití výsledků měřických prací, 'kona-
ných jinýIJii orgány než soustředěnou zeměměřickou
službou, budou pojaty do jednotlivých instrukcí a ná-
VOdl~.
Z1op š o v a c i n á v I'h y. V roce 1949bylo v země-

. měřickém úřadě realisováno 40 zlepšovacích návrhů, od-

měIj.ěnýchčástkou přes Kčs 50000,-. Pozoruhodným způ-
sobem byl zejména zlepšen postup při vyhotování státní
mapy 1 : 5000.Až do roku 1949se polohopis a výškopis
listů této mapy zaměřoval výhradně stolovou tacheo-
metrii, tedy zpúsobem obvyklým při mapování v měřit-
kách menšich. Pracovni postup mapovací čety, pozůstá-
vající z mapéra, zapisovatele a dvou figurantů, byl pří
stolové tacheometrii jednak ztěžován tim, že volba za-
měřovaných bodů závíse,la z velké části toliko na figu-
rantech, a jednak. zpomalováním tím, že se pří polních
měřických pracích muselo věnovat mnoho času zakreslo-
vání polohopísu a řešení vrstevnic. V roce 1949byl u jed-
né polni skupiny vyzkoušen postup obvyklý při výško-
pisných měřeních ve velkých měřítkách. Mapovací četa
byla zvětšena o technika, obsluhujícího autoredukční
tach€ometr fy Kern a mapér nejenže rozhodoval o počtu
a volbě zaměřovaných bodů, ale zárove,ň hotovU poloho,-
pisný a výškopisný náčrt jako podklad pro vypracování
originálu v zimním období. Výsledky tohoto postupu
byly ve-lmidobré, neboť při zlepšení kvality bylo zmapl)-
váno dvakrát víc než' při tacheometrii stolové.
Dalšiho podstatného zlepšeni bylo dosaženo při přípra-

vě originálů k reprodukci. Až do roku 1949se vyhotovily
podle originálu mapového listu reprodukční cestou 2 mod-
ré otisky na kladívkovém papíře napnutém na hliníkové
česce. Na jednom modrém otisku se černou sytou tuší vy-
kreslil polohopis a na druhém vrstevnice. Tim se z obou
otisků staly origínály pro přislušné tiskové dbsky. Tento
postup byl nejen zdlouhavý (obt~žná a pomalá kresba
tuši, nová nprodukce obou originálů), ale často i závad-
ný, poněvadž kre-sba provedená s me-nší pečlivostí vyža-
dovala po reprodukci mnoho retuše. V roce 1949se li všech
vyhotovených mapových listů postupovalo již novým
způsobem. Podle originálů polní měřické práce se vyhl)-
tovily 2 negativy, které se opatřily průhlednou polevou.
Na jednom z nich se vyryla kn-sba polohopisu (vznikl
originál pro tiskovou desku polohopisu) a na druhém
vrstevnice (originál pro tiskovou de-skuvýškopisu). Nový
postup urychlil připravu mapových listů 1: 5000 téměř
o polovinu a zcela odstranil dříve nevyhnutelnoů ret uš
llegativů.
Rytí na skleněné desce opatřené polevou se aplikuje

dále zvláště při pantografování. Až dosud se kresba
zmenšovala pantograficky tužkou, nyní se s úspěch(m
zkouši pantografovat rydlem do pole,vy skleněné desky.
Tohoto způsobu bude použito nejen při přípravě mapo,-
vých listů 1 : 5000,ale ze-jména při vyhoto'Vání poloho-
pisné mapy 1 : 5000z katastrální mapy 1: 2880.Bude to
postup velmi hospodárný, neboť tim, že ihned vznikne
originál pro tiskovou de,sku,odstraňuje se zce-lajakákoli
úprava zmenšené kresby pro reprodukci. Je zřejmé, že
tohoto postupu lze užíti ve všech případech, kdy daná
kresba musí být zmenšována pantograficky.
V kartografii byl zave-den nový způsob vypracování

plastických map.• Jednotlivé vrstvy se již nepřekreslují
a nevyřezávají do lepenky nebo překližky, nýbrž se pan-
tograficky vyrývají do vrstev hlíny. Tímto způsobem
bylo pokusně vyhotoveno několik učebních pomůce,k
v měř. 1: 20000000 Evropa, Asie, Afrika, Se,vernía Jižní
Amerika a Australie. V práci je plastická mapa ČSR
1 : 500000.
V odboru g e ode t i c k ý c h z á k 1a d ů byl y z j e d-

no d u š e n y. výpočty astronomických azimutů, postup
výpočtů vyrovnávací přímky pro diagram sčítaných
odchylek v nivelačním pořadu, výpoče.t při určení sou-
řadnic protí:náním zpět, výpočty průsečíků rovnoběžek
a poledníků s rámem mapy, bylo urychleno měření
v gravimetrické síti, zjednodušena stabilisace trigono,-
metrických a tíhových bodů a uskutečněna řada rac;ona-
lisa,čních návrhů, kterými byly zjednodušeny technické a
aqministrativní úkoly.
Zánik katastrálních měřickýcli úřadA. Den, kterým se

okresní národní výbory ujímají agendy ve-řejného vy-
měřování ti. mapování byl určen vlád. nařízenlm ze dne
13. prosince 1949,č. 276/49 Sb.n'a1. leden 1950.Tímto
dnem zaníkaji s konečnou platnost! .dosavadní katastrálni
měřické úřady.

Hlavní a odpovědný správce: Ing. Dr Bohumil Pour.- Majetník a vydavatel Spolek českoslov. inženýrů a techniků.
- Tiskem knihtiskárny .Typus« v Praze XVI. Telefon 4H-62. - Hedakěni korespondence bndiž řízena na adresu

hlavního redaktora Praha XVI, Nábřeží I,egií 3.
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