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Ti~Íc zelněměřičský.-h inžrnýrů na česli-ém v'ysokém učení
technickém v Praze. 378.962

Na vysokém učení techníckém v Praze - na odděle-
ní zeměměřičského inženýrství - se konala 19. prosin-
ce 1945malá slavnost: pražská vysoká škola vychovala
již 1 000 zeměměřičských inženýrů a nyní vycházejí
první inženýři z další tisícovky, aby vyplnili citelné
mezery vzniklé válkou a účastnili se činorodé a budo-
vatelské práce v nové republice.
Všichni kandidáti jsou si vědomi těžké a odpovědné

práce, která je očekává. Mají už také - přesto, že
nejsou ještě staří - za sebou tvrdou životní školu,
získanou ve válečných letech. Někteří zakusili též
všechny slasti koncentračního tábora v Oranienburku.
Noví inženýři jsou pro těžké úkoly dobře připraveni

a mnozí ani plně nevyužili drobných studijních úlev.
Je mezi nimi také kandidát, který musel státní zkouš-
ku přerušit před šesti lety, historického dne 17. listo-
padu. Ostatní kandidáti by byli svá studia dokončili
povětšině již v roce 1940, nebýt násilného uzavření
českých vysokých škol. Mnozí od té doby získali cenné
zkušenosti a dobrou praxi v Zeměměřičském úřadě
nebo u civilních geometrů.
Ještě několik dní předtím byli všichni vážní a měli

plno práce. Po celý týden, od rána do večera, pracovali
na praktické části druhé státní zkoušky. Práce to byla
perná, ale nikdo z nich nemůže říci, že by se příliš
zapotil, naopak, leckterému zimou křehly ruce . . .
A zatím co posluchači všech ročníků zeměměřičského
inženýrství se rozjeli na týden na Kladensko, aby pro
svou vysokou školu nakopali uhlí, deset kandidátů
dokončilo svá studia.
Budou na vše rádi a často vzpomínat. Budou míti

také proč. Vždyť vše dobře dopadlo: čtyři byli uznáni
»jednomyslně způsobilými s vyznamenáním« a ostatní
kandidáti uznáni »jednomyslně velmi způsobilými«.

K novým zeměměřičským inženýrům promluvil
předseda zkušební komise prof. ,Ing. Dr. Josef R y-
.šavý:

»Milí přátelé! Své studium na naší vysoké škole
zakončujete úspěšně vykonanou státní zkouškou, je-
jímuž včasnějšímu složení před pěti až šesti lety za-
bránilo násilné'uzavření českých vysokých škol v roce
1939.Žijeme-li opět volně ve svobodném státě a může-
li Vám naše škola vydati dnes inženýrské diplomy,
vděčíme za to neúmorné práci a nesmírnému úsilí na-
šeho skvělého presidenta Dr. Eduarda B e n e š e, veli-

kým státníkům spojeneckých národů a jejich nádher-
ným armádám, které nás zbavily surového útlaku ně-
meckých barbarů a zabránily úplnému vyhubení naše-
ho národa. Patří jim za to - a s nimi též našemu za-
hraničnímu vojsku i všem statečným příslušníkům do-
mácího odboje - náš nezměrný dík.

Než Vám odevzdám inženýrské diplomy, nesoucí
skromné označení »vysvědčení o druhé státní zkouš-
ce«, chtěl bych Vám říci několik slov na rozloučenou.
Povolání, které jste si zvolili, je sice krásné, ale ta~é
velmi namáhavé. Povolání zeměměřičského inženýra
má bohatou a starou tradici, s jakou se může pochlu-
biti jen málokterý obor technické práce. Již v prvé
polovině 16. století měli jsme u nás, v království Čes-
kém, úřad zemských měřičů a měřiče zemských desko
Tehdejší představitelé této starobylé instituce tech-
nické - Jan z K e Ič e, Mat o u š O r n y s - P t á-
č e k z Li n d per k u, dále Jeho Milosti císařské
»geometra« Š i m o n Pod o Is k Ý z Pod o lí, S a-
m u e I G Io b i c z z B u čin a a j. - těšili se veliké
vážnosti a úctě, jak o tom svědčí vladaři jim propůj-
čená hodnost erbovních pánů.

O zeměměřičské práci dnešní doby nelze však tvrdi-
ti, že by vždy docházela zaslouženého uznání a ocenění,
a vůbec že by to byla práce přespříliš vděčná. Netvoří
totiž okázalá díla, která by byla s to na prvý ráz
upoutat zájem široké veřejnosti, která však jsou nic-
méně naprosto nutná jako nezbytný a nejspolehli-
vější základ technického tvoření a hospodářského roz-
voje státu a předpoklad jeho řádné administrativy.
Zeměměřičské povolání vyžaduje nejen obsáhlých a
důkladných vědomostí odborných, ale i veliké trpěli-
vosti, houževnatosti a svědomitosti v práci, ba někdy
př'ímo jakéhosi pracovního fanatismu. S takov~'lIli
vlastnostmi možno ovšem počítat jen u jedinců, kteří
jsou svému povolání zplna oddáni a vidí v něm smysl
a náplň svého života. U českých zeměměřičů bylo
lásky k povolání vždy dostatek. V době býv. Ra-
kouska představoval na příklad český živel ve sboru
státních měřičských úředníků jeho nejzdatnější a nej-
početnější složku. Stopy činnosti českých zeměměřičů
z oné doby lze nalézti i v těch nejodlehlejších a nej-
zapadlejších koutech někdejší habsburské říše: v Bu-
kovině, v Hercegovině, v alpských zemích a všude
jinde. A náš milý soused při jižních hranicích sloven-
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ských sotva si dnes uvědomuje, že za celé karto-
grafické dílo Maďarska, které umožnilo pozdější hos-
podářský rozkvět země a její řádnou správu, vděčí
téměř výhradně Cechům. Geodetické základy pro ma-
ďarské katastrální mapování vybudoval František
Hor s k ý, rodák z jihočeského mě51taTřeboně; v jeho
díle pokračoval a zdárně je ukončil dočasný ředitel
uherského katastru Jan Ma rek, pocházející z malé
vesnice Janovic na českomoravské vysočině; oběma
v jejich práci pomáhala početná skupina zeměměřičů,
rovněž Cechů. A zajímavá drobnůstka prozrazující je-
šitnost Maďarů: Markovi bylo tehdy vnuceno uherské
občanství, kterého se však on - vždy věrný a ne-
smlouvavý Cech - ihned po skončení svého poslání
v Budapešti zbavil.

Po tomto odbočení dovolte mi ještě malou připomín-
ku. Inženýr má vedle své práce odborné také význam-
né poslání sociální. Přichází denně ve styk s pracov-
níky rukou a musí býti jeho snahou, aby v tomto styku
pr~jevoval vždy a všude upřímné sociální cítění, aby
jeho poměr k fysicky pracující vrstvě národa se utvá~
řil co nejsrdečněji. Nepochybuji, že i v tomto směru
splníte svou povinnost naprosto dokonale. Proč tak
soudím? Zeměměřičský dorost se u nás rekrutoval
vždy z vrstev sociálně nejslabších a měl proto vždy
velmi blízko k manuelním pracovníkům. Myslím, že ani
u Vás nebude výjimky z tohoto pravidla. Ostatně ani
my, Vaši učitelé, nepatříme svým původem do jiné
společenské třídy a právě této okolnosti přisuzuji, že
jsme si vždy tak dobře vzájemně rozuměli.

A v závěru svého proslovu dovolím si projeviti ještě
jedno přání: chtěl bych, aby dnešní l1aše rozloučení
neznamenalo Váš úplný rozchod se školou. Mám pro to
několik důvodů. Především vím, že šestiletá přestávka
ve studiu a jiné potíže způsobené válkou nemohly nijak
přispěti ke zvýšení Vaší odborné úrovně, ač jsem
ochoten přiznati, že těžké životní zkoušky, které jste
přestáli, Vás zocelily a posílily jak po stránce duchov-
ní, tak i po stránce mravní. Jsem proto přesvědčen,
že se sami vynasnažíte, jak jen Vám to Vaše praktické
zaměstnání dovolí, abyste všechny nedostatky ve svých
vědomostech co nejdříve odstranili. Budeme Vám
v tom nápomocni tím, že vydáme, jak jen okolnosti
to dovolí, vhodné odborné a vědecké příručky; řadu
rukopisů máme již připravenu. Může se též státi, že
mnohý z Vás bude v praktickém životě postaven před
obzvlášť obtížný úkol, který bude nad jeho síly, nebo
že se bude jiný z Vás zajímat o hlubší studium zvláště
zajímavého problému a zatouží po dosažení nejvyšší
akademické hodnosti »doktora věd technických«. Ve
všech takových případech vraťte se zase na školu,
z níž dnes odcházíte. Ujišťuji Vás, že se Vám zde
dostane rady i vší možné pomoci.

Mám opravdovou radost, že přes všechnu nepřízeň
doby, přes vsechny překážky, které Vám nakupila
válečná léta do cesty, dosáhli jste svého cíle; jsem
přesvědčen, že diplom a inženýrský titul, který Vám
škola uděluje, je plně zasloužen a že bude v dobrých
rukou. Nepochybuji také, že svou prací budete dělat
vždy a všude čest naší škole. Přeji Vám k tomu plného
zdaru!«

Po přátelském proslovu předsedy zkušební komise
byla kandidátům rozdána vysvědčení o druhé státní
zkoušce, načež promluvil jeden z nových zeměměřič-
ských inženýrů, spisovatel Ing. Alfred Tec hni k:

»8pectabilis, pane předsedo zkušebni komise, páni
profesoři, vá.čení přítomní! Dovolte mi promluvit jmé-
nem všech, kteří vyhověli předpisu zákona a nabyli
tak práva navždy spojit své jméno se stavov~kým
titulem inženýr.

Prošli jsme těžkým obdobím války. Odmítli jsme
pohostinství německých výsokých škol s nabídkou na
lehké dokončení studia. Naopak, někteří z nás prošli
hrůzami německých věznic a koncentračních táborů.
Jiní připravovali cestu revoluci doma i v cizině a
účastnili se květnových bojů. Taková byla naše po-
vinnost.

Dnes vrcholí naše úsilí a dlouholetá snaha. Tím však
nastává i loučení se školou. Naše veliká radost se tu
pro líná s trochou lítosti. Máme radost z vykonané
práce, z ukončeného studia, a radost z toho, že mů-
Žeme nastoupit konečně jako hotoví, dokonale připra-
vení inženýři na těch úsecích práce, které nám' byly
a budou svěřeny. - Tolik nám říká rozum.

Lítost - je záležitost srdce. Je čas, podat své ruce
vysokoškolským profesorům, kteří nás vedli vpravdě
otcovsky. Nadešla chvíle, poděkovat také pánům do-
centům i pánům asistentům, kteří nám pomáhali pře-
konat všecky obtíže praktických cvičení. Odejdeme
však přece jen bez loučení. Vždyť víme, žé se budeme
na svou vysokou školu vracet. Zůstávají tu naše zá-
vazky rozumu i naše závazky srdce. Budeme se vracet
do své školy o radu, přijdeme, až zatoužíme po dalším
poznání, a přijdeme často jen proto, abychom dokázali,
ze nezapomínáme na své učitele.

Z velikého daru svobody vyrůstá před námi nadějná
budoucnost. Za tuto svobodu děkujeme svému presi-
dentovi Dr. Edvardu B e n e š o v i, všem bojovníkům
i padlým hrditlům. Děkujeme ministerstvu školství
a osvěty·za vzácné pochopení a'děkujeme Vám, specta-
bilis, profesorskému sboru, i Vám, rodiiíe drazí a milí
přátelé. Slibujeme, že každý z nás odejde do své další
práce ve jménu Ceskoslovenské republiky!«

Pro rozhlas připravil Ing. Dr. Josef Klobouček.
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Velké geodetické práce zahájené po ukončení napoleonských válek, za nichž nedostatek dobrých map
byl poprvé nejvýrazněji pocítěn, neomezovaly se jen na úzký rámec státních triangulací, nýbrž výsledků astro-
nomicko-geodetickJých prací mělo býti použito k účelu nejdůležitějšímu: stanovení konečných rozměrů a tvaru
zemského tělesa, resp. jeho referenční plochy. Ani dnes není tento problém ukončen. K tomu bylo třeba spojiti
triangulace všech zemí a států, které často spolu nesouvisely, nebot' mořské úžiny i moře samo tvořilo geode-
ticky nezdolatelnou překážku. ZPt/'soby triangulací a vývoj metod k překonání těchto obtíží jsou obsahem článku.

úvod. Od Snemovy triangulace, provedené r. 1610
v Holandsku, uplynulo již několik století, která zna-
menala mocný rozmach všech přírodních věd, ze-
jména matematiky a geometrie. Nechtějíce ubírati
Sne 11i o·v i na zásluhách, kterými se zasloužil
o matematiku a zejména geodesii, musíme přece jen
připomenouti, že proti vžitému názoru o jeho trian-
gulačním prvenství měl předchůdce, a to nemén~
slavného Ty c hon a Br a h e, královského astro-
noma Rudolfa II., odpočívajícího v chrámě Týn-
ském. N. E. Nor 1u n d píše; že prvá triangulace,
jaká kdy byla uskutečněna, byla provedena již r.
1578. B r a h e měřil na ostrově Hven prvou základ-
nu zaznamenanou v dějinách geodesie mezi observa-
toří v Uranienbourgu a kostelem Saint-lb a v lednu
r. 1585 pak druhou základnu, 15.900 stop dlouhou
na zamrzlém moři mezi Helsingorem a Helsingborgem.
Se svými spolupraGovníky hodlal určiti zeměpisné
souřadnice 50 bodů v krajině Jutland, Fionie, Seeland
a Scanie, aby mohl vyhotoviti mapu celého Dánska.
Ale jeho projekt se nedočkal uskutečnění v celém
rozsahu, nýbrž omezil se na území Hvenu.
Potud historie prvých kroků v triangulaci. Brzy

na to pokračoval vývoj geodesie mHovými kroky
ruku v ruce s četnými vynálezy, zejména fysikál-
ními. Vynález dalekohledu J a c q u e s A d r i a n e z
Mé t u i sem z Alcmaaru r. 1606 znamenal podstat-
ný obrat v konstrukci měřických strojů; Snelliův
kvadrant o průměru 1,1 m byl ještě opatřen průzo-
rem. Ostatní vynálezy a příbuzná zdokonalení násle-
dovala velmi rychle. R. 1640 opatřil dalekohledy
Angličan G a s c o i g n e nitkovým křížem. John
Do Ilon d sestrojil achromatický dalekohled, pů-
vodní sektorv a kvadrantv úžasnÝch rozmpnl (arab-
ští astronomové, podle H u m bol d a, užívali sek-
torů o poloměru 180 stop a při měření peruánském
bylo užito sektorů o poloměrech 21 až 36 palcú)
byly nahraženy plnými kruhy a jejich ruční dělení
bvlo nahrazeno dělením strojovým. R. 1631 vvnalezl
P i e r r e Ve r ni e r způsob jemného. odečítání na
dělené stupnici nomocí nonia, nazvaného podle pr;)-
fesQra matematiky P e d r o Nu ň e z a. Prvým mě-
řičskvm strojem byl Ramsdenův theodolit z r. 1787,
při kterém bylo velmi obratně využito myšlenky
Leo na r da Di g g e s a, anglického geometra, kte-
rý před r. 1570 sestrojil prvý prototyp theodolitu
s prÍ1zorem, proti kterému i pozdější stup"1ové kru-
hv, používané ve Francii ještě v začátcích 19. sto-
letí, byly myšlenkově velmi primitivní.
Vývoj měřických strojů a pomůcek měl přirozený

vliv na měřické metody a rozvoj triangulačních pra-
cí, a tak poměrně záhy nacházíme v Evropě i mimo
ni celou řadu zdařilých triangulací, řetězcových i ji-
ných, pOKrývajících celá rozsáhlá území velkých
států. K jejich nákladnému budování vedla člověka
nejen praktická potřeba základů- pro grafické zná-
zornění povrchu zemského, ale i jeho bádavý duch,
který pátral neúnavně po přesné znalosti nejen roz-
měrů, ale i tvaru Země. Tak došlo k četným stupňo-
vým měřením, z nichž ze starší doby bylo zvlášť vý-
znamné .t. zv. druhé stupňové měření francouzské,
jehož praktickým důsledkem byla nová délková jed-
notka - metr, jakožto desetimiliontá část kvadran-
tu zemského.
Geodetickým základem metrové jednotky byla dél-

ka pařížského poledníka od Dunkerque (510 02'
08,85") po Montjouy ve Španělsku (41021' 44,96"),
který později A r a g o prodloužil na ostrov Formen-
teru (38039' 56,11"), takže oblouk délky 705257,21
tois měl amplitudu 12" 22' 12,74". Avšak k výsledku
Aragova· měření nemohlo bvti přih1í7eno pro nalé-
hání konventu. Z Delambreova výpočtu vycházela
délka poledníkového kvadrantu 5 130 738.62 tois,
takže metr jakožto desetimiliontina této délky mu-
sel míti 443,296 pař. čárkv: to byla též zákonná de-
finice metru. Ve skutečnosti tedy Arago byl prvvm,
který triangulací překlenul velkou plochu Středo-
zemního moře mezi španxlskými břehy u Valencie
a ostrovy Formentera a Iviza.
Poměrně záhy dokázal F. W. B e s s e I, že délka

kvadrantu podle jeho a jinvch měření je poněknd
delší, a to 10 000 856 m. Ostatně také každé pozděj-
ší měření a výpočet dával výsledkv odlišné. Jediná
skutečnost však z1'lstávala ne7měni"na, a to poznatek,
že jedině velmi četné a dlouhé oblouky v nOlznvch
zeměpisnÝch šířkách mOhon vé"ti ke kon~xnpmu
stanovení rozměrů země. I kdvž později donlnil H e 1-
m e r t obloukovou metodu rnetodoll olo;»non. hv10
zřejmé, že všechna měření, geodetická agoeofvf':ikál-
ní, měla by pokrýti pokud možno neivět'"í ~4!'ltna-
vrchu zemského, aby vÝf':ledeltv{moXtn se hlí7i] co
nejvíce skutečnosti. Na noli g-eodetickém bv10 a ;e
třeba se omeziti na lmntinentv, neboť roz,,~)'lé ob-
lasti moří a oceánů Zl°1Sbíyaiínro p-"odetické nrR"re
nepřístupné. Jinak .ie tomu n~i m!'>řeních g~ofvsi-
kálních, neboť měření sílY tí7e z<>mskélze l'slmteč-
niti nejen na povrchu, ale i pod povrchem velkvch
vod. P;':;estov'"l'k mo~e, rO?:ar",'ivl'iíd "'ollvi",lo"tn~"-
nin, činí geodetickému spojení různých kontinentů
značné překážky.

1946/3



Zeměměřičský Obzor SIA
ročník 7/34 (1946) číslo 1

Španělsk~Alžír. Angličané pozorovali s údivem
velké geodetické akce na francouzské půdě, které
získávaly Francouzům nesporný vliv na všechny prá-
ce toho druhu podnikané v Evropě. Proto kolem r.
1800 započali se soustavným budováním stupňové
sítě. Po počátečních nesnázích (majoru Mu d g emu
vycházel z výpočtu anglické sítě rotační elipsoid sploš-
tělý na rovníku!) podařilo se vytvořiti velký oblouk
stupňového měření od Saxafordu na Shetlandách
(60049' 37,21") až po jižní pobřeží ostrova, a potom
až po Dunkerque, neboť spojení obou pevnin přes La
Manche nečínilo zvláštních obtíží. Šířka Kanálu činí
v těchto místech necelých 40 km, a oba břehy jsou
dosti vysoké, takže zakřivení země a refrakce nij'J.k
neztěžovaly úlohu. Přesto však ke spojení obou ře-
tězců, francouzského a anglického, došlo teprve r.
1862, kdy byla dokončena část mezi Greenwichem a
Dunkerquem. Tím byl vytvořen velký oblouk o am-
plitudě 22° 09' 44,04", který v roce 1910 byl prodlou-
žen až po Laghouat ve Velkém Atlasu. Tím ampli-
tuda vzrostla na 2:7°01,6' s délkou meridiánového
oblouku 3005 km a celkovým počtem 38 astrono-
mických bodů, tvořících t. zv. »z á pad o e v rop -
s kým e r i di á n o v Ý o b I o u k«.
K nejvýznačnějším geodetickým podnikům 19. sto-

letí musíme počítati právě ono prodloužení oblouku
na jih, které znamenalo prvé uskutečnění geodetic-
kého spojení Afriky a Evropy. Stalo se tak r. 1878
zásluhou vynikajících vojenských geodetů generála
Per r i e r a a Ib a ň e z e. Po pečlivé rekognoskaci
byly pro spojení alžírské triangulace, vybudované
Per r i e r e m v letech 1864-70, s trigonometrickou
sítí španělskou zvoleny čtyři body; z nich M u I h a-
cen dominoval v pohoří Sierra Nevada a vrchol
Tet i c a nacházel se v provincii Murcie. Další dva
body na alžírském pobřeží, F i I h a o u s sen a
Mo n t S a b i h a v pohoří Mudjadjo, tvořily s ni-
mi geodetický čtyřúhelník s oběma úhlopříčnami,
dlouhými 257 a 270 km.
Během léta r. 1878 byly činěny přípravy a marné

pokusy o spojení slunometnými signály. Proto se do-
hodli oba velitelé, že provedou současná měření na
všech čtyřech bodech až na podzim roku následují-
cího. Mezitím byla vybudována světlometná posta-
vení a každá stanice vyzbrojena dynamoelektrickým
strojem soustavy Grammeovy, poháněným parním
strojem. Na měření během léta nebylo pomyšlení,
neboť africká vedra způsobovala abnormální refrak-
ci v době, kdy na vrcholu Mulhacenu ještě ležel sníh,

mizící až koncem června. Pro měření na všech bo-
dech bylo použito theodolitů Brunnerových se 4 mi-
kroskopy a měření samo mělo býti provedeno podle
předem vypracovaného plánu ve 40 reiteracích. Již
20. srpna byly všechny pozorovatelny obsazeny a dy-
nama uvedena v činnost. Pozorování na Mulhacenu
prováděl plukovník Bar r a q u e r, na Tetice co-
mandant L o p e z, na Filhaoussenu kapitán B a s -
s o t, na Mt. Sabiha commandant, později generál
Per r i e r, kterému asistovali Der r i e naD e f-
f o r g e s. Celé tři týdny bylo moře pokryto šedými
mlhami, vyvolanými silnými vedry. Ale v prvých
dnech záříjových se atmosféra vyjasnila. Památného
dne 9. září 1879 spatřil Per r i e r poprvé ve svém
dalekohledu světelné signály, které dávala Tetica
svým 50centimetrovým reflektorem. A již následují-
cího dne V;idělivšichni čtyři pozorovatelé navzájem
vysílané signály, kterými bylo spojení uskutečněno.
Měření se dálo bez přerušení až do 2. října, kdy bylo
ukončeno s těmito výsledky:1) Úhlový

uzávěrF i I h a o u s s e n-T e t ica-
Mulhacen 55,73" + 0,44"

Mo n t S a b i h a-.:.Mu I h a c e n-
F i I h a o u s sen 72,78" - 0,86"

Mont Sabiha-Tetica-
Mulhacen

F i I h a o u s s e n-M o n t S a -
b i h a-T e t i c a 61,81" + 0,81"
Po vyrovnání byly vypočteny délky stran:

Mo n t S a b i h a-F i I h a o u s sen. 105179,80 ID
Mo n t S a b i h a-T e t i c a . 225713,45 m
Mo n t S a b i h a-M u I h a cen . 269 848,38 m
F i I h a o u s s e n-T e ti c a 257413,36 m
F i I h a o u s s e n-M u I h a cen . 269 928,07 ID
Mulhacen-Tetica . 82827,55 m.

O délce M o n t S a b i h a-F i I h a o u s sen tře-
ba poznamenati, že její výpočet byl proveden cel-
kem dvakrát, a to jednou ze španělské základny
u Madridejos shora uvedenou hodnotou 105 179,80
m; druhý nezávislý výpočet z alžírské základny
u Oranu dával délku 105 178,p6. Ukázal se tudíž roz-
díl 1,24 m, což odpovídá relativní chybě 1 : 100 000.
Ale spojení alžírsko-španělské se vyznamenává ještě
jednou pozoruhodnou zvláštností, pro kterou je mů-
žeme nazvati spojením geodeticko-astronomickým.
Když totiž bylo úhlové měření ukončeno a čtyřúhel-
ník vypočten, bylo uvažováno o astronomickém za-
měření těchto bodů. Zeměpisné šířky byly měřeny
zcela normálně, rovněž určení azimutu nebylo spoje-
no se zvláštními potížemi. Avšak pro určení rozdilů
zeměpisných délek bylo použito mimořádné a zají-
mavé metody.

1) Měřené směry o azimutech a byly opraveny o re-
dukci )'1, plynoucí z nadmořské výšky h cílového bodu,
neboť h

)'1 = r;2Ne". sin a cos a;

druhý redukční člen
1 s'

1'2 =-6 r;2 j,l' e" . sin a cos a

představuje redukci normálního řezu na geodetickou čáru.
V obou vzorcích je )'2 = e'2 • cos2 <po Tak na př. pro směr
Filhaoussen-Mulhacen činí )'1 = - 0,225" a )'2 = + 0,123".
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Jelikož telegrafické vedení mezi oběma pevninami
neexistovalo a bezdrátová telegrafie v té době ne-
byla známá, bylo použito rytmických světelných sig-
nálů řízených chodem astronomických hodin a dá-
vaných na bodech M o n t S a b i h a a Tet i c a.
Vzájemné pozorování bylo zaznamenáváno s přesno-
stí několika málo setin vteřiny a z rozdílů místních
časů byl určen rozdíl zeměpisných délek s přesností
telegrafického přenosu.
Teprve v době ne;novější došlo k přezkoušení přes-

nosti prvého geodetického spojení Afriky a Evropy
prací G i I Mo n t a n e r a, který řadou trojúhelníků
spojil ~trany a úhlopříčny spojovacího čtyřúhelníka
s triangulací španělskou r. 1931-32.

Sardinie-Tunis. Vybudované a na různých elip-
soidech vyrovnané trigonometrické sítě různých stá-
tů v Evropě byly francouzskému geodetu P a u I
H e I b r o n n e r o v i (1871-1938) vítaným mate-
riálem k tomu, aby z nich vybral trojúhelníky žáda-
né polohy a utvořil z nich mohutný meridiánový ře-
tězec bez jakéhokoliv měření. K tomu cíli spojil ře-
tězem trojúhelníků nejsevernější bod Struveho ob-
louku Fug len e s s (70040' 11,23") s 32 astrono-
mickými body. :Řetězec probíhá Norskem, jižním
Švédskem, 'Dánskem, pl'etíná Německo, Švýcarsko,
Francouzské Alpy, načež přeskakuje na Korsiku a
Sardinii, odkud poněkud umělou cestou přechází do
Tunisu a končí u Médeniny v zeměpisné' šířce
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Obr. 3. Síť španělsko-alžírského geodetického spojení, provedeného gen.
Perrierem a lbanězem r. 1879 (část východní),

Gil Montanerem r. 1931-32 (část západní).

aao 22' 28,00". Celkem použil H e 1b r o n n e r úřed-
ních údajů 675 trojúhelníků, které přepočítal na
plochu mezinárodního Hayfordova elipsoidu. Délka
meridiánového úseku, který vytínají koncové body,
má při amplitudě 37° 17' 43,23" hodnotu 4149347,73
metrů. Cást měření ve Francouzských Alpách pro-
vedl vlastními prostředky, využívaje své záliby v al-
pinismu, jemuž se věnoval ve všech sezonách od r.
1903-28. Již během triangulace Francouzských Alp
se 2;abýval myšlenkou spojení francouzského pobřeží
s ostrovní triangulací Korsiky a Sardinie, které po-
dle dosavadního mínění nebylo možné. Ale po reko-
gnoskaci, kterou provedl poručík P.T a rdi, se uká-
zalo, že vrcholy hor Korsiky přece jen umožní žá-
dané spojení, zejména když se zjistilo, že vlastně
nejvyšší vrchol Mo n t C i n t o, 2710 m vysoký, není
součastí žádné triangulace.
R. 1925 podaři~o se uskutečniti spojení pomocí

kombinovaných základen, které tvořily na francouz-
ském pobřeží dvě dvojice bodů: C o u do n (702 m)
a 1 a S a u v e t t e (779 m), M t. C h a u v e ďA s-
p r e m o n t (810 m) a M t. A gel (1149 m) blíže
Nicy. Korsické základny pro výpočet vytvořila tro-
jice bodů: Mo n t St e 11o (1305 m) u Bastia, M t.
Cinto (2710 m) a Mt. Rotondo (2625'm), kte-
ré rozluštily problém svými nadmořskými výškami,
neboť zakřivení země a refrakce na vzdálenost větší
než 271 km byla již velmi značná. Nejdelší strana
Coudon-Mt. Rotondo byla dokonce 01128,99
metrů delší, než strana Mulhacen-Filhaous-
sen.
K měření směrů, z nichž 4 byly jednostranné, po-

užil nočního světla reflektorového. Při nočním mě~

ření úhlů v trojúhelníkové síti o dél-
ce stran do 50 km stačilo použíti
místo reflektorů oblíbeného španěl-
ského způsobu z minulého století,
totiž normálního theodolitu s elek-
trickou žárovkou kapesní světilny
v okuláru.

Se stanoviska geodetického po-
užití jest pochybné, do jaké míry
lze považovati za :Šťastné tvoření
řetězu od jižního cípu Sardinie přes
Tunis k Médenine. Přímého geode-
tického spojení mezi body Carlo-
forte a Carthage není totiž možno
dosáhnouti v důsledku zakřivení
země a refrakce, na vzdálenost
253 km dosti značné, zejména když
nadmořské výšky obou břehů jsou
poměrně malé. H e 1b r o n n e r,
chtěje zřejmě dosáhnouti největší
amplitudy oblouku a využití tu-
nisskél\o řetězu, provedl spojení
přenášením od Carloforte do
Carthage pomocí jihoitalské tri-
gonometrické sítě, z níž pak byla
vypočtena jak vzdálenost, tak i azi-
mut obou míst.
Ani velmi dobrá síť italské trian-

gulace 6 četnými základnami nemoh-
la zabrániti pravděpodobné chybě

+- 12 m ve vypočtené délce, neboť použitá síť se
skládá z několika různých částí na sobě nezávisle
vyrovnávaných. Ale i jiné nepříznivé okolnosti sni-
žují vědeckou cenu celé Helbronnerovy práce. Jest
to v prvé řadě značně různorodý materiál, ze kterého
celý řetězec sestával, neboť působnost národních země-
pisných ústavů byla omezována hranicemi státních cel-
ků. Nesourodost materiálu byla mimo to zvětšována
ještě různým stářím jedpotlivých sítí a tím přiro-
zeně i nestejnou jejich přesností. Tato okolnost se
na př. velmi výrazně projevila při výpočtu nejsever-
nějšího norského úseku, triangulovaného v letech
1850-1860. Při výpočtu geodetické čáry z východní
a západní linie polygonu se totiž pojednou objevil
neočekávaný rozdíl 50 m, ač ve všech ostatních úse-
cích činil rozdíl jen několik centimetrů. Odchylku ne-
bylo možno odůvodniti a také se nedal zjistiti její
původ.

Kréta-Líbíe. Nejzajímavější problém geodetic-
kého spojení vyvolal nesporně řetězec,' který měl po-
dle Boškovičova návrhu, předloženého v :Římě r.
1922, spojovati Severní moře ledové a moře Středo-
zemní s dalším připojením na anglický meridiánový
oblouk Kairo-Kapské město. Poměrně velmi záhy
byla dokončena již n í polovina řetězce2

) od Muka-
čeva (kde Voj. zeměpis. ústavu v Praze připadla úlo-
ha, aby změřil síť trojúhelníků o 21 bodech a 1 zá-
kladně) přes Rumunsko, býv. Jugoslavii, :Řecko až
na Krétu. Celý jižní úsek obsahoval 132 trojúhelníků

2) Většina bodů jest identická s body bývalé stupňové
sítě rakousko-uherské, vybudované v letech 1862-88.
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Athánská
kladnová

refrakce dovolují totiž rozhled s nej-
vyšších vrcholů Kréty (Mt. Blancs,
P s i I o r i t i s a D i cti), vysokých
až 2470 m nejdále na 193 km, ale
vzdálenost ostrova od africké pev-
niny činí 320-400 km. Pro zdolání
úlohy normální měřickou výzbrojí
musely by se na pobřeží Libie na-
cházeti hory výšky alespoň 2500 m,
a i tehdy by se světelný paprsek
teprve dotýkal horizontu, takže
vlastně ani tento předpoklad by ne-
postačoval.
Pro připojení na meridiánový ob-

louk K a i r o - K a p s k é M ě s t ().
bylo třeba učiniti zavčas nutná
opatření, aby práce nebyly později
zdržovány. Proto r. 1936 bylo Tu-
recko požádáno Mezinárodní geo-
detickou a geofysikální unií o roz-
bor přesnosti své sítě a dále Egypt
byl požádán, aby založil v Sinaji
trigonometrickou síť, připojující se
na síť v Palestině.
Mezitím však bylo uvažováno též

t • o jiných možnostech přímého spo-
jení obou kontinentů, neboť zkuše-
nosti získané Helbronnerem nedá-
valy naději na dostatečnou přesnost
výpočtu při velké oklice přes Ttl-
recko, Palestinu a Sinaj. Prof. B e r-
rot h navrhl metodu, jak bv se dalo
provésti přímé spojení vzdálenÝch
pevnin pomocí světelných signálů,
vynesenÝch pilotovacími balony do
vý~e 4000 až 5000 m nad hladinu
moře mezi pozorovacími místy.
Podle tohoto návrhu bylo třeba zvo-
liti na Krétě a v Libii dvojice pozo-
rovatelen, které tvořily pozorovací
základny. Všechny 4 body byly ob-
sazeny pozorovateH s toutéž měřic-

kou výzbrojí a okamžik současného pozorování
byl dáván radiotelegrafickými signály. Délky zákla-
den a naměřené úhly dávaly pak dostačující materiál
k výpočtu požadovaného spojení, neboť v podstatě
pak šlo o výpočet dvojité Hansenovy úlohy. Opako-
vaná měření měla poskytnouti podklad pro zjištění
míry přesnosti, se kterou bylo měření provedeno.
Počáteční pokusy nedávaly však uspokojujících vý-
sledků, třebaže měření byÍo provedeno ve 24 reitera-
cích. Avšak získané zkušenosti skýtaly naději, že po
zlepšení technických prostředků a organísace práce
bude možno docíliti v nedaleké budoucnosti výsledků
zcela přijatelných. Zejména bude třeba upustiti od
způsobu světelné signalisace pomocí třaskavin (50 g
náloží), vynesených balony do potřebné výše a ra-
diotelegraficky přivedených k explosi, neboť pozo-
rovací okamžik je příliš krátký a pozorovatele zpra-
vidla překvapí.· Lépe se osvědčí trvalé světelné zdroje
řízené telegraficky.
Objektívnější než tato metoda přímého pozorování

jest metoda fotografování světelných signálů. Samo-
zřejmým předpokladem jest ovšem dokonalá apara-

Obr. 5. Geodetické spojení Kréty a Libie v projektu kontinentálního
spojení meridiánového oblouku Severní moře ledové-Moře Středozemní

a meridiánového oblouku Kairo--Kupské Město.

o střední délce strany 50 km. Jen v nejjižnější části spo-
jení Řecka s Krétou přesahovaly délky stran 150 km.
S e v e r n í část oblouku procházela územím Polska

od Mukačeva přes Lvov k Brestu, kde se křižovala
s rovnoběžkovým obloukem varšavským. Konečně
v blízkosti Vilnase měl oblouk připojiti na body oblou-
ku Struveova, vybudovaného v letech 1816-1830,
po příp. sledovati zhruba jeho průběh přes Finsko až
k Hammerfestu. Přes úsilovnou práci zejména Finů
o dokončení a sjednocení různých částí, zůstala severní
větev dosud nedokončena a lze předpokládati, že sou-
časnou válkou se porušila souvislost prací již vyko-
naných.
Se stanoviska geodetického měl sice oblouk podle

Boškovičova návrhu doplňovati jen serii evropských
meridiánových oblouků, ale autor návrhu sledoval
ještě záměr již dříve uvedený, totiž geodetické spo-
jení Kréty s Libií v okolí Tobruku a Derny. Spojení
:Řecka s Krétou nečinilo zvláštních obtíží, neboť bylo
umožněno množstvím drobných ostrůvků, ale další
spojení na jih nemohlo býti provedeno normálními
měřickými přístroji a metodami. Zakřivení země a
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tura se speciálním fototheodolitem, neboť při ohnis-
kové délce 1000 mm a chybě čtení na komparátoru
0,02 mm bude pozorovací chyba úhlová činiti již
4,12". Zvětšení přesnosti je možné v soočasné době
dosáhnouti jedině zvětšováním ohniskové délky ob-
jektivu. Tak Dr. Z s c h o k k e konstruoval objektiv
ohniskové délky 4000 mm. Můžeme se tudíž domní-
vati, že úhlová přesnost fotografické metody záhy
klesne pod hodnotu -t- 1".
Tomuto návrhu předcházel jiný projekt, který uve-

řejil v Bulletin géodésique r. 1930 Lampadarios,
profesor techniky v Athénách. Podle této alternativy
řešení vznesl by se uprostřed Středozemního moře
hydroavion do výše asi 5000 m, na jehož spodní části
by byla připoutána v Cardanově závěsu dvojitá foi:o-
komora, jejíž objektivy by v době exposice byly obrá-
ceny směrem k pobřeží Kréty a Libie. Na jmenova-
ných pevninách by byly umístěny trojice světelných
projektorů, tvořící tak opět 2 základny, k výpočtu
potřebné.
Dvojitá fotokomora by obsahovala jedinou desku

s citlivou emulsí na obou stranách, dokonale rovno-
běžných. Podobně i konstrukce obou objektivů, dWra
ohnisková i konstrukce uzávěrů by musely býti na·
prosto shodné. Prismatické zařízení na komoře by
muselo umožňovati kontrolu pro pozorovateh, že
v zorném poli hledáčku se nacházejí obrazy všech
6 světelných bodů, jejichž souřadnice by byly z pro-
vedné triangulace a astronomického měření známy.
Prof. Lampadarios předpokládal, že pro daný účel

by bylo možno použíti dvojité fotokomory o ohnis-
kové délce objektivu 33 cm a světelnosti 4,5 za před-
pokladu. 7e doba evposice nemusí býti. kratší jak
1/100 vteřiny. Počítáme-li dále při vyhodnocení foto-
gramu s přesností 0,01 mm při odečítání souřadnic
na fotokomparátoru, pak při f = 0,33 m bude 'měře-
ný úhel určen s přesností kolem -t- 7".
Geodetické řešení přechází po té ve výpočet dvoji-

tého, resp. oboustranného protínání zpětného, neboť
jsou známy souřadnice obou trojic bodů a k nim ~e
vztahující dvojice vodorovných úhlů ve středu
oceánu.
Další návrhy prof. Ber rot h a jsou ještě odváž-

nější než návrh předešlý, neboť po úspěších strato-

~érických letů uvazuJe o možnostech geodetického
spojení i těch nejvzdálenějších kontinentů, jako
Evropy a Severní Ameriky, Jižní Ameriky a Západní
Afriky atd. V principu by šlo o stejný problém
s předcházejícím, jen praktické provedení by bylo
nadmíru obtížnější. Ale jeho uskutečnění není nijak
vyloučeno. Na pevnině vzlétnou do výše 16 km dva
stratostaty vyzbrojené úhloměrnými přístroji a foto-
komorami. Nutné úhly a základny budou určeny mě-
řením 1Íhlů na balony, vypuštěné uprostřed oceánů
do výše 39 km, a současným fotografováním země.
Velikost úhlu jakož i jeho orientace bude provedena
současným fotografováním nejbližší stálice. Výška
balonů a stratostatů je navržena s ohledem na po-
žadavek, aby světelný paprsek procházel vrstvami
vzdálenými alespoň 8000 m nad povrchem země, tak-
že vliv refrakce za těchto poměrů téměř vymizí. Kro-
~ě toho vodní páry v nižších vrstvách by nedovolo-
valy viditelnost přes 1000 km. Očekává se, že by bylo
možno dosíci úhlové přesnosti -t- 2", po příp. při 10
opakováních -t- 0,63", takže chyba v určené vzdále-
nosti 1000 km by nepřesáhla -t- 20 m. Teoretické
předpoklady bude ovšem třeba posíliti nejen pokusy,
ale skutečným měřením a není jisté, zda tento nový
způsob v té nebo oné aplikaci a modifikaci nenahradí
v budoucnosti měření dlouhých geodetických čar ná-
kladnými triangulacemi, zejména v územích pustých
a neprobádaných, s mimořádně těžkými poměry ko-
munikačními a tím i životními. *)

Literatura:
K r a s o v s k i j: Vl/sšaia qendeziia 1932, Geodezist

1934č. 7, stejnojmenný článek Kosourovův.
.J o r d a n: Handbuch der Vermessunqskunde III.

V T r a v a u x d e I a Sec t i o n d e g' é o d é s i e de l'TJnion
géodésique et géophysique z r. 1930 pojednání: Mesure
de l'arc de méridien dit des Alpes Francaises en cOYltri-
bution a l'étude de la Figure de Úl Terrepar Paul Hel-
bronnner; španělsko-alžírské spojení na oblouku Boško-
vičově mezi Severním mořem ledovým a mořem Střeofl-
zemním v Travaux de la Section de géodésie roč. 1927.
. _ Obr. 1 až 5. SIA, Praha - Ing. Dr. V. Elznic.

*) Nové výhledy pro geodetická spojení kontinentů dává
přístroj Radar. jehož se zdarem bylo použito spojenci ve
druhé světové válce. Byl vojenským tajemstvím nedozírné
ceny a doufejme, že mírová doba umožní jeho využití i pro
vědecké účely geodetické. Unozorňujeme na poznámky kol.
Ing. Krumphanzla na str. 15.

ZEl1IĚMĚll,ťJSKA. PRAXE

Dal~í kontrolní vzorec Ilro \rýpočet !iioufadnif~ov"c-I, rozdíl, •.

výpočet polygcmů tvoří význačnou součást zpracování metody trigO'OOmetricko-polygonové. Je-li počtář
odkázán sám na sebe, je v zájmu věci, aby stále kontroloval výpočet rozdílů souřadnicových, což návod A také
dJ:Jporučuje. Autor podává za tou příčinou další nový vzorec.

V ročníku III./IXXX., sešit 10., jsem udal vzorec pro
kontrolu součinu souřadnicových rozdílů dy, dx, kte-
rým však bylo možno kontrolovati pouze součet loga-
ritmů oněch rozdílů, nikoliv tedy rozdíly samy. Proto
úřední vzorec bývalé triangulační a početní kanceláře
ve Vídni, převzatý též do návrhu A, je lepší, i když
žádá používání speciálních tabulek.

Počítá-li se však polygon logaritmicky, je používání
dalších pomocných tabulek nepohodlné. Ale zase přímé
vyčíslování úředního vzorce by bylo zdlouhavé a tedy
nehospodárné, jak se snadno přesvědčíme.

Jak známo, vychází úřední vzorec z předpokladu, že:
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kdež rp je ostrý úhel ve známém prayoúhlém trojúhel-
. níku, jehož odvěsny jsou rozdíly d YJ d xJ a leží vždy
proti d y. Trojčlen v závorce je však nutno převésti
na výhodný tvar pro logaritmování. Vyjde se ze vzorce

1 + cos rp = 2 cos2 ~- (2)

a přiJ)Očte se sinrp.

1 + sin rp + cos rp = 2 cos2 ~ + sin rp

= 2 cos2 Cf + 2 sin Cf cos ~222
= 2 cos2 Cf ( tg cp + tg 450)

.2 2

- 2 V2 cos f sin (!+ 45° ),
neboli

1 + sin rp + cos rp = 2,8284 cos ~. sin (~ + 45°l
Dosadí se do vzorce l.

8 + d Y + d x = 2,8284 8 . cos ~ . sin (~ + 45°). (3)

V tomto výsledků je více výkonů, nežli bylo nutno
pro přímý výJ)Očet souřadnicových rozdílů a proto
jsou J)Omocnétabulky nevyhnutelné, aby šla kontrola
rychleji od ruky.
Z hledíska hosJ)Odárnosti je však přece účelno od-

straniti při kontrole pomocné tabulky. To však před-
J)Okládá odvození podobného, ale výhodnějšího vzorce
kontrolního. Takový vzorec je pro d y + d x.

dy +dx=8sin o +8COS o,

v němž na rozdíl od předešlého je přímo s m ě r n í k
(jižník nebo severník) dotčené J)Olygonové strany.

dy + dx=s (sin o + cos o) (4)
Poněvadž sin 45°= cos 45°= ~ V2, nezmění se sou-
čet v závorce, přepíše-li se na tvar

2
sin a + cos o= -_ . (sin a. cos 45"+cos a. sin 45°) ,

V2
= V2. sin (o + 45°).

Po dosazení do 4. rovnice tedy:
dy + dx=s V2. sin (o + 45°) (5)

V tomto vzorci nutno vypočítávati nově pouze úhel
o + 45° a vyhledati log jeho sinusu, neboť log V2
možno uvésti jednou pro vždy v početním vzorníku
a log s byl již vyhledán. Výsledek musí souhlasiti
co do hodnoty i znaménka s algebraickým 80učtem
vYJ)Očtenýchsouřadnicových rozdílů v mezích ± 1 cm.

Příklad: Ve výše uved. článku je log 8 = 2,20202,
a= 280° 09' 13", dy = -156,73 m, dx = + 28,07m,
a tedy dy +dx=-128,66m.

Kontrola: log s = 2,20202
log 2= 0,150515

log sin (o + 45°) = 9,75678 n
12,0

2,1
log (d y + d x) = 2,10946 n

dy + dx=-128,66"m,
tedy souhlas na + Y2 cm. Nějaká další kontrola (tan-
gentou na př.) není nutná.

Autor podrobuje kritickému rozboru otázku oprav hranic a doporučuje novemsaci příslušných ustanovení
katastrálního zákona.

V čísle 9 a 10 roč. 1943 Z. O. J)Ojednalvelmi podrob-
ně prof. Ing. Dr. Potužák o opravě hranic podle § 39
kat. zák. Tento článek velmi kriticky odhaluje mnohé
nedostatky zákona, zejména J)Okud jde 'o prohlášení
držitelů o neproměnnoati hranice od jejího původního
zaměření a zakreslení v mapě. Toto ustanovení naráží
nejčastěji na odpor držitelů znalých práv. Tito namí-
tají, že ač hranici uznávají za správnou, nejsou s to
dáti toto v zákoně předepsané prohlášení s odůvodně-
ním, že v době k níž se vztahuje buď ještě nežili anebo
nebyli tehdy držiteli. Kdybychom šli do důsledků, ne-
bylo by lze téměř žádnou změnu provésti, neboť větši-
na vadných hranic pochází z původního měření z doby
před sto lety. Tuto ot~zku nutno v příští novelisaci
katastrálního zákona rozřešit.
Plně souhlasím s uvedným autorem v názoru, že

převážná část oprav hranic nepovstala chybným zá-
kresem anebo měřením, ale tím, že hranice kdysi
zobrazené v hrubých rysech jako hranice vzdělávání
se staly během doby hranicemi držebnostními. Zde
nutno uvítati návrh, aby i každé zcizení celých parcel
bylo doloženo geometrickým plánem na omezníkování.
Tím by se dříve splnil předpoklad katastrálního záko-

na, že nesporné hranice parcel mají být omezníkovány
a předešlo by se většině hraničních sJ)Orů.
Sledujeme-li vznik hraničních sporů, shledáváme, že

jen zřídka je příčinou rušená držba mezi starými sou-
sedy. Ponejvíce nový majitel parcely, neznaje přesně
své nemovitosti' a domnívaje se většího rozsahu svého
práva, zaorá do sousedova. Tím vzniká spor. K tomu
některý dobrý přítelíček ho v jeho domněnce utvrdí
a je neštěstí hotové. Kdyby ovšem rozsah vlastnického
práva byl vyznačen kameny, jistě by si brzy nový ma-
jitel vštěpil v paměť rozsah své nemovitosti, průběh
hranic, a uvaroval by se sporu a nepříjemnostem.
Na posouzení správnosti zákresu hranic a do mož-

nosti přesného posouzení zajisté velmi nepříznivě za-
sahují různost nebo vzájemný nesouhlas dovolených
odchylelr v návodech. Toto vše zapříčiňuje, že sporné
hranice jsou znalci různě posuzovány. Setkáváme se
často s nesprávným používáním dopustných mezí
a přímo trapně působí, že mnohdy jich není dbáno
vůbec. Kdyby tomu tak bylo, nemohlo by se stát, že
znalec vedený o měření jiného odborníka vykáže další,
resp; jiné naměřené hodnoty, jež jsou s původním mě-
řením v dopustných mezích. Toto není ovšem náhodné,
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bývá tomu však pravidlem. V žádném případě, kde
jsem měl příležitost posuzovati nebo nahlédnouti do
takového sporu, nevyjádřil se znalec jednoznačně
v tom smyslu, že původní měření je správné, jelikož
jeho kontrolní měření nepřekročilo nikde dopustných
mezí. Podotýkám, že jsou vykazovány nové výsledky
měření, v nichž jsou rozdíly 20 a případně i 10 cm
proti původnímu. To je ovšem v mapě, kde jen kar-
týrovací odchylka činí -+ 0,576 m. Domnívám se, že
takové jednání je při nejmenším trestuhodnou nedba-
lostí či neznalostí, ne-li přímo trestním činem proti
ustanovením § § 1299, 1300 a 1323 o. o. z. Podobným
dobrozdáním není soudu pomoženo, ba naopak práv-
ním zástupcům jsou dány nové možnosti prodlužování
sporu a podobný znalec Vnese do· sporu více zmatku
než prospěchu. Jak si má s tím potom poradit ne-
šťastný soudce? Výsledek je zřejmý, mínění odbor-
níka nelze vzít v úvahu a spor rozhodnou svědci ke
značné naší stavovské škodě. Toto závadné jednání
má několik příčin. Jde o špatnou praksi a příliš mírný
zkušební řád pro autorisační zkoušky. Zde se kladou
na kandidáty poměrně malé požadavky. Bylo by velmi
potřebné dáti větší důraz na zkoušku zejména u kan-
didátů, kteří z vypočítavosti konali značnou část prak-
se v podnicích anebo u firem, jejichž činnost není s to
zprostředkovati jim náležité vědomosti našeho vědního
oboru. V tom směru by se proto doporučovalo· zvýšiti
dobu trvání zkoušky z 1 nebo 2 hodin na celý den.
Pojednání prof. Potužáka ač vyčerpávající, zdá se

býti psáno s hlediska postupu katastrálního úřadu.
To se zdá být v názoru, že civilní geometr není opráv-
něn, .aby na místo komise sepisoval se stranami ně-
jaký protokol a dokonce je nutil k prohlášení o ne-
správnosti hranice. Míním, že právě civilní geometři
zjistí ve své praksi 90% všech chybných zákresů.
Ve skutečnosti se ovšem jejich činnosti v tomto směru
kladou rnnohde se stran soudů a katastrálních měř.
úřadů takové obtíže, že jsou nepřímo nuceni odstraňo-
vání těchto závad se vyhýbati.
K zamezení toho mluví výnos min. fin. čj. 30011/

30-III/6 ze dne 28. března 1930 (min. sprav. čís.
14292/30, v. m. spr. 96/30, sděl. 31). Tento výnos
upravuje postup jak provésti opravu bez kat. komise
a přímo doporučuje, aby byla soudu předložena listina,
nahražující prohlášení předepsané §' 39 kz. Dokonce
má v tomto případě soud upustiti od výslechu stran.
Ustanovení tohoto výnosu je logickým důsledkem

pravé podstaty opravy mapy, která není záležitostí
soukromou ale veřejným zájmem, abÝ bylo vyhověno
předpokladu jak katastrálního tak i knihovního zá-
kona o 'vzájemném souhlase zápisů. Prostudováním
tohoto rozsáhlého výnosu, vyčerpávajícího možnosti
využití spolupůsobení civilních geometrů při opravách,
podivujeme se, proč se civilní geometři opravě vyhý-
bají. Jako bývalý úředník' vedení pozemkového ka-
tastru nechápal jsem časté stížnosti civilních kolegů
proti spolupráci s katastrálními úřady v tomto směru,
až jsem se nyní sám přesvědčil o jejich oprávněnosti.
Důvod vězí přímo v katastrálních měřických úřadech
pro zásadní nepochopení této základní úlohy. Většinou
se na opravu hledí jako na případ projednávání geo-
metrických plánů podle § 80 kz. a dokonce se setká-
váme s případy, že katastrální úřady taková podá-
ní zamítají. Soudím naproti tomu, že jakmile se

katastrální úřad jakkoliv o opravě doví, již ji nesmí
pustit a ne ji odmítat. Soudem požadovaný souhlas
katastru má pouze potvrdit dodržení předpisů o opra-
vách mapy, neboť zde jde o otázku ryze technickou,
kterou nemůže soud dobře posoudit. Mohlo by se stát,
že bude vykazována oprava, jež je vlastně v rámci
dopustných mezí. Zde má měřický úředník též posou-
dit, zda nejde případně o obcházení jiných zákonných
ustanovení, daňových a p. Jsou-li ovšem v předlože-
ném plánu závady, je zajisté v duchu zákona, aby
katastrální úřad v tomto případě spolupůsobil k jich
odstranění v rámci svého poslání a ne aby s plánem
nakládal podle ust. § 80 kz.
Kromě katastru ani soudy nejeví příliš snahy k spo-

lupůsobení k odstranění chybných zákresů a tak civil-
ní geometři narážejí na takovou hradbu překážek
v úředním postupu, že to podstoupí jednou, dvakrát,
ale po třetí se již těmto obtížím vyhnou. Předcházející
slova nejlépe osvětlí tento případ. V katastrálním
území M. S. byly omezníkovány nesporné hranice ne-
movitostí. Při tom zjištěno, že právě hranice vyzna-
čená trvale budovou fary a kostelní zdí - obé nezmě-
něné, z doby před původním měřením, je v mapě pod-
statně chybně. Farní úřad opravu uznal, žádal ale, aby
prohlášení o hranici bylo vyžádáno od patronátního
úřadu v N. Toto bylo také po příslušném řízení vydá-
no, načež byla podána knihovní žádost soudu v Č. S.
~ádost byla vypravena podle dříve uvedeného výnosu.
Soud ovšem žádost vrátil, že prohlášení patronátního
úřadu nepokládá za dostačující a žádá obstarání to-
hoto od konsistorního úřadu v H. K. I tomuto bylo
vyhověno a žádost opět podána. Na plánu místo ob-
vyklého postupu přeplňování konstruktivními čarami
a kotami, byl připojen mimo plán fotosnímek polního
náčrtu. Katastrální měřický úřad vN., obdržev plány
od soudu, místo aby vyjádřil souhlas s prováděnou
opravou, postupoval podle ustanovení § 80 kz. a vydal
soudu seznam závad. Zde uvedl toto: »Koty na připo-
jeném potním náčrtu jsou místy nečitelné.« Aniž tuto
závadu odůvodnil příslušným paragrafem zákona nebo
měřických předpisů, zaslal ho soudu, který žádost za-
mítl. Zde rozhodně oba úřady jednaly nesprávně, neboť
jakmile se dověděly o chybě v mapě, měly učiniti
z úřední povinnosti vše, aby byla odstraněna. Nehledě
k tomu, že výnos min. fin. č. 68655/30-III/6 dOlXlfU-
čuje katastrálním měř. úřadům co největší blahovůli
vůči vyhotovitelům plánů, měl kat. měř. úřad ještě
možnost, ne-li zde povinnost, podle ust. § 43-E, odst. b)
vI. nař. 64/40 vyžádati si' prostě originál polního ná-
črtu. Nečitelnost kot ve fotosnímku byla zaviněna vá-
lečným materiálem. Ačkoliv projednávání opravy je
veřejným zájmem, nebyla vyhotoviteli dána ani příle-
žitost aby nečitelné koty opravil přímo a ponechána
soudu možnost zamítnutí knihovní žádosti o opravu
mapy se všemi dalšími právními důsledky pro zúčast-
něné strany. Pro úplnost poznamenávám, ·že seznam
závad je administrativním výrokem a že má v něm
být vždy citován zákonný důvod, jenž odůvodňuje za-
mítnutí.
Z množství stížností, které kolegové přednášejí

v Jednotě civ. geometrů, lze se domnívat, že jistá část
měřičských úředníků nesprávně chápe duch zákona,
případně nedovede rozlišiti mezi tím, co je v zájmu
veřejném a co je v zájmu soukromém. Zdá se, že ří-
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zení O opravě mapy není právě rychlé jak by toho
bylo třeba, tudíž je pro strany nákladné. V občanském
životě jsou ovšem časté případy, kdy nutno změnu
pokud možno co nejrychleji provésti (odcestování,
úmrtí a pod.). Narazíme-li zde na chybný zákres, může
na tom celé jednání ztroskotat. Převody majetku jsou
též značným zdrojem státních příjmů a mělo by se
tudíž se strany finanční správy přihlédat k tomu, aby
podobné převody byly snáze uskutečnitelné. Proč má
být držitel trestán za ztrnulost úředního jednání, pří-
padně za okolnost, že tento operát není správný, ač se
mu v zákoně připisuje veřejná důvěra? Bylo by na
místě, aby takové případy byly řešeny s největším
urychlením a ne s běžnými změnami až v zimním ob-
dobí příštího roku. Zdlouhavé projednávání oprav
mapy znesnadňuje provedení knihovního pořádku.
Tam, kde není v přírodě hranice trvale ohraničena

nebo omezníkována, a není-li titul k opravě také na-

prosto jasný, lze doporučit, aby strany požádaly raději
o stanovení hranice v nesporném řízení podle § § 850
a 853 o. o. z. Katastrální, případně knihovní mapa
má být pomůckou k stanovení hranice a je-li vádná,
jsou tu vlastně již částečné důvody pro rozhodnutí
v nesporném řízení. Tento postup je zaručeně rychlejší
a co hlavní, hranice se při něm omezníkuje a tím je
vyřízeno vše najednou.
O opravách mapy podle § 39 kz. bylo již zde i jinde

mnoho napsáno. Několik ministerských výnosů musilo
již mnohé dodatečně osvětlovati. To nasvědčuje tomu,
že při budoucí novelisaci katastrálního zákona bude
třeba náležitě využíti zkušeností obou stran a toto
ustanovení důkladně propracovati. Neměly by tudíž
mnohé zkušenosti kolegů z obou stran ležeti doma
v zásuvkách, ale objeviti se co nejdříve v tomto časo-
pise k využití všemi zúčastněnými a k prospěchu nás
všech.

Přinášíme in memoriam poslední literární práci loolegy,jenž byl zabit při leteckém útoku na Hodonín
dne 20. Z;stopadu 19!t~.

V č. 12 Z. O. z r. 1943 ukázal Ing. Zůbek v článku
»Využití výhody speciální značky na logaritmickém
pravítku v pozemkovém katastru«, jak lze usnadniti
výpočet délkové a plošné srážky katastrálních map
na logaritmickém pravítku vyznačením rozměrů
sekčního rámc~ D a'Y speciální značkou na logarit-
mické stupnici.'
Na vhodnost použití logaritmického pravítka k vý-

počtu d.élkové a tedy i plošné srážky sekčního pravo-
úhelníku poukázáno je v Návodě B v § 19, odst. 4.
V noznámce*) k tomuto odstavci je popsán výpočet
délkové srážky dvojím způsobem.
První způsob je totožný se způsobem, který uvedl

Ing. Zůbek v citovaném článku. Délková srážka vy-
jádřená v procentech je počítána ze vzorců

d v u
q % = 100 á' r % = 100 Y' s % = 100U' (1)

kde q %, r % a s % jsou délkové srážky sekčního
rámce ve směru jeho délky, výšky a úhlopříčky,
D, Y a U jsou původní rozměry sekčního rámce a
d,v a u rozdíly původních a sražených rozměrů sekční-
ho rámce.
Podle druhého způsobu délkovou srážku vypočítáme,

zjednodušíme-li si rovnici (1) takto:

q % = k1 • d, r % = k2 .17, 8 %= k~ . u, (2)

100
k1=D'

100
k~-U'

100
k~= -y-,

Hodnoty k" ko, k, pro katastrální mapy vyhotovené
v měřítku 1: 2.880 činí 0.05273 m, 0.06 591 m a
0,04117 m.
Nvní jest rozhodnouti, který z uvedených způsobů

výpočtu srážky je pro katastrální mapy 1: 2880
vhodnější. Předpokládejme, že máme na logaritmíc-
kém pravítku vynešeny speciální značky pro oba způ-

soby, to je pro první způsob hodnoty D, Y a U, pro
, 100 100 100

druhý způsob hodnoty 'Ii' V a U. Dále nutno

rozhodnouti, zda je vhodnější tyto značky vynésti
na dolní logaritmickou stupnici o modulu 250mm,
nebo na horní stupnici o modulu 125 mm.
Podle Návodu B je třeba před zakreslováním změn

do katastrální mapy stanoviti délkovou srážku pro
všechny čtyři strany sekčního rámce, dále pro střední
příčky, S nimi rovnoběžné, a pro obě úhlopříčky.
Poněvadž plošnou srážkn stanovím') jako součet nrů-
měrných délkových srážek ve směru délky a výšky
sekčního rámce, nutno tedy srážky q % a r % počítati
celkem čtyřikrát, srážkY s % dvakrát.
Všimněme si nyní blíže výpočtu délkové srážky

sekčního rámce na př. ve směru jeho délky, a to podle
rovnice (1) i podle rovnice (2).
Vyčíslíme-li rovnici (1) na logaritmickém pravítku

obvyklým způsobem, to je hodnotu d dělíme hodno-
tou D, musíme pro 4 různé hodnoty nastaviti šoupátko
čtyřikrát. Při použití rovnice (2) nastavíme jedničku
Y • k . h d tY k 100 • t ..soupat a prob o no e 1= -n na pevne s upmcl

a pro různé hodnoty d, které vstavujeme na šoupátku
posunem běhounu, odečteme na pevné stupnici bez
přestaveni šoupátka příslušné hodnoty q %'
Rovnici (1) možno také vyčísliti pro různé hodnoty

d při konstantním D bez dalšího vstaveníšoupátka,
takto: Soupátko vstavíme tak, aby hodnota D na šou-
pátku byla proti jedničce nebo desítce pevné stupnice.
Příslušné hodnoty q % odečítáme pak na pevné stup-
nici proti hodnotám d, které vstavujeme na šoupátku
postupně běhounem.
K tomuto způsobu je však nutno konstatovati, že

zeměměřičští inženýři neovládají zpravidla výpočty
na logaritmickém pravítku tak, jako jejich kolegové
stavební a strojní, poněvadž pro geodetické výpočty
je přesnost logaritmického pravítka nedostačující.
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Při stanovení hodnot q %, r % a s % setkáváme se
v praxi s tím, že tyto hodnoty se velmi často pohybuji
kolem 1%. V tomto případě je nutno, používáme-lI
k výpočtu těchto hodnot dolní logaritmickou stupnici,
přestavovati šoupátko i tehdy, jsou-li vypočítávány
z rovnice (2). Je-li srážka menší než 1%, vstavíme
pod speciální značku pevné stupnice jedničku šou-
pátka, je-li srážka větší než 1%, vstavíme pod značku
desítku šoupátka. Použijeme-li však horní dvojité
logaritmické stupnice o modulu 125 mm, odečteme
každou srážku bez přestavování šoupátka.
Nyní jest jen rozhodnouti, zda přesnost, se kterou

odečítáme na horní stupnici, je pro stanovení délkové
a plošné srážky katastrálních map vyhotovených
v měřítku 1 : 2.800Q.ostačující.
Podle obrazu 13 Návodu B mají býti délková a ploš-

ná srážka stanoveny s přesností na 0,1%. Je tedy
nutno odečítati hodnoty q %, r % a s % jsou-li
menší než 1% na dvě místa, jsou-li větší než 1%
na dvě místa, jsou-li větší než 1% na tři místa. Po-
něvadž délková srážka nedosahuje zpravidla hodnoty
2%, můžeme říci, že ku stanovení délkové srážky lze
s dostačující přesností použíti horní logaritmické
stupnice o modulu 125 mm. A protože plošnou sráž-
ku stanovíme jako součet průměrných srážek délko-
vých ve směru délky a výšky sekčního rámce, lze říci
totéž i o výpočtu této srážky.

100 100 100
Sestrojení speciálních značek D' V a - fj

100
Sestrojení speciálních značek pro hodnoty D =

100 . 100 •
= 0,05 273, II = 0,06 591,U-= 0,04 117 na horm

log.stupnici je patrno z obrazu.**) Úseky logaritmické
stupnice zobrazeny jsou zde ve větším měřítku, pod-
dělení stupnice na dílce je však stejné jako na pravítku.
Poněvadž speciální značky vyznačujeme pro mapy
v měřítku 1 : 2 . 880, byly hodnoty pro vynešení těchto
značek vypočítány tak, aby mohly býtí vynešeny na
logaritmickou stupnici nanášecími trojúhelníky
1: 2.880.

100 100 100. h dnv."
**) Místooznačení 'rT' 11 a lY Je v o eJSI na

logaritmické pravítko vyrýti označení ~, ~ a ~ nebo
jen D', V' a U'.
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Speciální značky doporučujeme vynésti zároveň i na
stupnici šoupátka. Před vynešením každé značky
nutno pevnou logaritmickou stupnici a stupnici na
šoupátkuzkoincidovati přesně tak, aby právě ony
dílce, mezi které značku vykreslujeme, se na obou
stupnicích shodovaly. Teoreticky měly by se dílce
obou stupnic po celé délce krýti, v praxi však i pouhé
oko shledá patrně odchylky.
Výpočet logaritmických úseček pro vynešení spe-

cielních značek popsal Ing. Zůbek v citovaném článku.
Zde uvedeme jen krátce, jak byly vypočítány v obraze

d • ~ d t t .• v vk 100uve ene o no y pro ses rOJem na pro znac y -D- .

Tato značka má, jak jsme výše uvedli, hodnoty
0,05 273 m. Vyneseme ji tedy na logaritmickou stup-
nici mezi dílce 5,2 a 5,3. Hodnoty 2,18 m a 2,98 m,

kt' v.. dl b k • vk 100ere pouzlJeme po e orazu vynesem znac y -,
byly vypočítány takto: D

2,18 m= (log 0,05 273 -log 0,05 200) . 0,125 . 2,880 m,

2,98 m= (log 0,05 300 -log 0,05 200) •0,125 . 2,880 m.

• • 100 100 100
Mame-li vynesti hodnoty D' V a U na loga-

ritmickou' stupnici o jiném modulu, na příklad a
a

(v metrech), násobíme koty v obraze poměrem 0,125-

Literatura:
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Sem e rád: Příručka praktické geometrie, 1921,

str. 51.
Ry š a v ý: Praktická neomRtrie. 1941, str. 612.

I.AI'rJ~RÁRNí NOVINKY

Posudku.
F. N. Krasovski.i a V. V. Danilov: Rukovod.

stvo PO vYBŠejgeodezii. díl I, vyšel ve dvou svazcích
v Moskvěv r. 1938 a 1939 o 419 a 411 stranách. - F. N.
Kr a s ov s k i j: Rukovodstvo DO vysšej geodesii. díl II.
Ui60 stran) vyšel v Moskvě r. 1942. Vydavatel Redb.iuro
GUGK,
I díl lJřišelk nám již v době nesvobody ve dvou exem-

plářích, ani jeden ale nebyl v českých rukách. P. prof.
Inp;.Dr. Tichému podařilo se dílo si VYPů.ičitia ofotog-ra-
fovati. Ze zapůjčených negativů zhotovil Zeměměřičský
úřad v Praze tři kopie a zařadil je do své knihovny. Kon-
ocemr. 1945 poslal prof. Danilov úplné dilo Ing-. Dr. A.

Štvánovi do Brna a nedávno i _3utoroví.Je to radostný
počátek znovunavázání styků našich g-eodetů s ruskými.
Z dopisu prof. Danilova se však dovídáme i smutnou zprá·
VU, že náš vzácný přítel a pHsp{vatel prof. Lev Sopocko
zemřel ve válečném roce 1942 v Bělehradě.
Oba díly Vyšší geodesie jsou vydávány již po druhé.

I. díl vyšel po prvé již v r. 1925 byVnapsán v době krátce
po revolucí. kdy činnost civilní geodetické služby v SSSR
teprve začínala. Za následu.iících 14 let byly ale prove-
deny práce v obdivuhodnémrozsahu; evropské Rusko po-
kryto celé sítí I. řádu a v Asii veden hlavní řetězec od
Uralu až po Vladivostok a odtud dále směrem k BehrÍn-
gově úžině, kde má navázati na severoamerickou triangu-
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lací. Tato obrovská práce mohla býti provedena nejen
nasazením údernÝch brigád a stachanovců, ale i zd~ko-
nalením vědeckých a pracovníchmethod i orp,an'S1ce,
Zasloužil l:'e o to jak Geodetiéký ústav (»Centralnyj na-
učno-issledovatělskU institut g-eodezii. aerosjemki i karto-
grafii«. zkráceně CNIIGAIK), založerÝ v r. 1929, tak
i samostatná vysoká škola geodesie (»Moskovskij institut
inženerov geodezii. aerofotosjemki i kartografii«. zkrá-
ceně MIIGAiK). Tyto pokroky přiměly prof. Krasovské-
ho přepracovati oba dílv Vyšší p-eodel:'ie.
Z vÝčtu bohaté použité geodetické literatury je vidě~i

potěšitelnou snahu onrostiti ruskou ~eodesii od dřÍvějšÍ
značné závislosti na literatuře německé. Prof Kr"swf kq
nejen čerpá z literatury celého světa. ale od r. 1930 při-
bývá hojně samostatné literatury ruské (kromě obou auto-
nt VYššÍ goeodesie je to Cebotarev. Izotov, Urmajev. Vino-
goradskij a .i.).
V I. dílu je obsah rozdělen na 17 kanitol, o~m v nrV"'Írrt

a devět v druhém svazku. V prvních třech je pojednáno
o trigonometrických sítích. jejich tuhol:'ti a zejména je
důkladně probráno přenášení chyb v iednoduchvch ře'"ě'l.:'
cích. kterÝmi l:'e totiž v SSSR síť I. řádu buduje. Ve čtvrté
kapitole se využívá poznanÝch zákonů o přenášení chyb
pro rozložení a tvar řetězců a s tím spojenou reko<mo~k1ci.
sigonaIisaci a stabilisaci nových bodů I. řádu. Je to obsáhlá
kapitola s mnohými obrázky a problémv u nás neobvvk-
lými. jakým je stabilisace bodu ve věčně zamrzlé tundře.
signaJil:'ace na vrcholu Elbruou (5630 m), rekog'J)ook~ce
ve stále zamlženém kraji okolo Ochotského mf)ře "td Pro
posouzení svízelí při triang-ulaci uvedeme na Dř.. že tri'ln-
g'ulátoři pracovali i 150 km od lid~kÝch s'dFšf. že jejich
trianl!'ulace na hoře Stavler v Kavkazu byla třetím vÝ-
stunem na ni vhil:'torii alpinismu a pod.
Následují pak kapitolv o 7';;kl"dnovÝ~h l:'ítich (V).

o budování a měření zMdaden (VI). o úhloměrných stro-
jích a jejich chybách (VII. a VIII.).
Druhý svazek počiná s měřením vodorovnÝch úhlů (IX.)

a centrováním naměřenÝch směnl (X.). Pak ';e vlož~'1a
kapitola XI. s předbě7.'1Vmi zákl'l'~" G1u"'Q-K-ii""emva
zobrazení.. od r 1930 oficielně v SSSR 7.:J.vf'rleného.D..•l~i
tři kapitoly obsahují vvrovná"í staničnÍ rítě 3 to i"k
řetězC1'í tvoř'cích uZ:J.vře"é polvooonv. tak ' vlf)))'e.•..vch
sekundemích sítí vyplňuj'c'ch tyto věpc~. XV. kapitoh
jedná o přesné polvgonometrii podle posledních p~'lcí p"'of.
Danilova a noslední dvě o nivelací přesné. vYsoké přes-
nosti i trigonometrickém určování výšrk
Z uvedenÝch kapitol zpracoval prof. Da"ilov VI. (w'o-

detickézákladny). IX. (měření vodo"'ovnýph Úhlln f1 XV.
(přesná !,olv",onometrie). vesměs obory. kde theoreticky
i prakticky již dávno pracuje.
II. díl je u nás dobře znám z prv"ího vvdflni z r. 1932

Obsahuje obvvkl,s ~f,srické a l:'féroidické vvnf)čtv a k"ni-
toly z lmrtog-rafického zobrazování. V druhém vydání

o
RITZNE

z r. 1942 jsou nově přepracovány a rozšířeny poslední tři
kapitoly: zpracování g-ravimetrických měření a určení
geoidu (IX.). stupňová měření (X.) a zpracování velkých
astronomicko-goeodetických sítí.
Celá Vyšší geodesie je doplněna hojnými obrázky (36a

v prvním a 164 v druhém díle) a celek svědčí o velmi
pečlivé práci. Nelze dosti vřele doporučiti četbu tohoto
d:Ia o pokroku geodesie a gigantických pracech v tomto
oboru u našeho velkého spojence. Bohm.

Dr. fechn. h. c. a RNDr. h. c. Josef Jan Frič. továrník,
* 12. III. 1861 v Paříži. t 10. IX. 1945 v Praze. Tak zní
název úhledného upomínkového spisku. rozm. A5 o 16
s'ranách. který vydal na paměť úmrtí svého presidenta
Dr, J. J. Friče Národohospodářský ústav při C. A. V. a U.
jako soukromý tisk na podzim 1945.

Na titulní stránce je fotografie plakety, zobrazující odu-
ševně10u tvář a uvnitř jsou projevy profesorů Dr. V.
T r k a I a a F. Nu šla. projev Ing'. J. Jar e š e a
J. Hor y, dále projevy továrníka Ing, M. V i n o p a I a
a .Tar. Veselého a vzpomínky prof. Dr. F. Novot·
n é h o a Inlr. E. Dv o ř á k a.
Dr .T Frič byl dobře známÝ a váženÝ i mezi našimi

zeměměřiči. kteří v praxi používají výsledků jeho poctivé
práce ve formě četných měřických strojů a pomůcek, které
sám konstruoval.
Všichni želí jeho odchodu. neboť - jak také uvádí Ing.

11rtuš S ý k o r a na konci upominkového sp;sku, ve vzpo-
mínce n~(lepsané: »Frl~č. česk"í příklad práce!« - byl to
Syn velkého buditele vlastence a učence, vnuk českého po-
Ftika neiušle~htileiších cílll kterÝ pracoval pro iednotu
če.skoslovenskou. bratr vynikajícího učence českého, pO-
kračovatel v řadě krásnÝch mu~ů. skutečm"ch. provanutých
jasn.'m ide'tliliime'TI láskou k vlasti a národu a odu~evně-
lých hlubokou, svědomitou a neúmornou prací a kulturou.

Klobouček.

Rob e r t P a šek: Kreslením usnadniti čtení ve vo;en.
ské Irapě speciální. Praktický návod pro kresleni před-
vojenské na měšťanských a středních školách. Autor. uči-
telstvu známý kresIíř. vydává aktuální příručku pro uve-
dení do vojenského kreslení. Dnes, kdy ve všech učeb-
ných předmětech musí být pamatováno na b"'annou vý-
chovu. dostává se učitel,stvu příručky kresIířsky, metho-
dickv i voienskv dokonale promvšlené. Kniha poskytuje
výběr té látky. kterou s žáky měšťanských a nižš'ch s+řpd-
nfch škol lze skutečně z vojengkého kredení prováděti Od
krel:'lení značek a jejich skladby vede kniha ?ž k nozn4ní
methodv kreslení panoramatickÝch obrazů. Největší před-
no,otí knihy je. že ji napsal neda"!'ol!. kte1'"Ýie zárovpň zá-
ložním důstojníkem. tedy odborn'kem. Je psárla srozum:tel-
ně, má výběr. odpovídá žákovskému materiálu a je úplná.
S 8 tab .. stran 3'>. nákladem Ceské grafick~ Unie a. s.
Praha; za Kčs 4,80. Ing. Ed. Jelínek.

Scustředění měřické s!t'žbv státní. Zeměmpřická služ.
ba je jednou z nejstarš'ch technickvc'o slnž~h ~,"';tn'ch.
V jednoduchých hOST)odářských a soC:~ln'ch pr..,b1éT11ech
minulého století byla v celku ohstaráván:J. jednotně a to
v ministerstvu financí pro potřeby civilní 11 v m'nis"er-
stvu vojenství pro potřeb v vojenl:'ké Vzrlrta.i'cí č1p.•..itoot
a flo7.itost života ve rtátě vedla však postuprě kp š'"ě,..,p'1í
jednotné měřické službv jmenovitě v úseku civilním. Ně-
Které hospodářské rel:'ortv státní rprávv zřiz'1vr>lv .ci nT)
Syp potřeby vlastní měřickou sl1jžbu. ieiíž personál vVf'há·
zel ovšem z řad m{i"kkvch orlh')1'"'líkú'"ln~h" k"t~o,+.•.~h.í.
ZŮEtávala tu tedy dlouho spojitost .spec'elpích l:'lužeb se
službou katastrální. zdůrazněná ještě více tim. že všecIl'W
slleciální služby používaly jako základu svých pracf polo-
hopisných katastrálních maP. iež doplňovaly jen zákresem
svÝch zvláštních předmětů měření a ovšem vvš'wp','nými
ú(jqii. které kataEtrálnÍ mapy neměly a nemají. Původní
těsná spojitost se časem uvolňovala 3 postupně poč'1ly se
projevovat nepříznivé důsledky roztříštěného stavu v orga-

nisaci měřické služby. Proto od jisté doby, zejména od
vzniku ,samol:'tatného státu československého. ozývají se
mezi zeměměřičskými odborníky hlasy PO opětné svntrese
rrěřické služby. B"lo voláno DO soustředění měfi"ké služ-
by. při čemž soul:'tředěnÍm rozumělo se sloučení tě~h zá-
kladn'ch technickÝch úkonů v jednom úřadě. jejichž vý-
sledkem je spolehlivé. vědeckými methodami provedené
poloroui,sné i výškopisné mauové dílo v t"kovém měří'1{u
a s takovým obsahem. aby co nejdokonaleji byly ukojeny
všechny potřeby. které moderní stát na mapě svého úze-
mí požaduje. Všem, kteří po soustředění s'"átni měř:cké
službv volali bylo iafno. že je l'emož'·é. soustřediti v .ied-
no míeto či v .ieden úřad sneciálnÍ ml~řickou ~lužbu, jež si
jednotlivé hospodářské resorty postunem doby P"'O své
ÚkOlv vvbudovalv. Takové soustředění bv neb"10 pni
možn;;. neboť měřické službv speciální ob~tarávaií Dro s"ůj
re"ort jiné důležité úkolv než .ien pol,.,hopi~!'é. event. vÝš-
kopisné zobrazení terénu. Tyto snahy nebyly do konce
roku 1938 uskutečněny. K částečnému uskutečnění došlo
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v roce 1942 zřízením Zeměměřičského úřadu, Květnová
revoluce a znovuvybudování republikánské veřejné správy
okamžitě oživilo stará přání po soustředění měřické služ-
by státní podle našich názorů a možností. Vckutku také
vyskytlo se během letních měsíců 1945 několik návrhů.
jak by měla bÝt měřická služba státní v osvobozel:é re-
publice reorgoanisována a soustřf'děna. VšechJ1v náv"'hy
byly neseny ušlechtilou snahou svých koncipientů soustře-
diti službu tak. aby její úkoly byly obstarávány co nej-
hospodárněji a nejúčelněji. V praktickém provedení se
však v některém směru od sebe odchylovaly. ba př'mo
kř"žily. V zájmu státu bylo třeba tyto různé návrhy sjed-
notit a zladit k řešení, jež by vyhovovalo co nejvíce všem
hlediskům věcnÝm. orgoanisačnÍm, vÝvojovým. personálnlm
a jiným. iež při tak složitém problému přicházejí v úva-
hu. Bylo třeba rozhovoru. diskuse, jež ie nejpodstatnějš~m
znakem demokratického zřízení. Místem. které se uvolIb
diskusi odborníků o soustředění a orgoanisl'lci státní m);řil'-
kí: služby zorl'!'anisovati, bvlo přímo před~ednictvÍ vlády.
Na jeho 'půdě byly koncem ledna t. r. zahájenv volné roz-
pravy o způsobu a možnostech soustředění měřické služby,
k nim? hvly zat:m nřizváni odborníci z některÝch stát-
ních úřadů. do jejichž. kompetence a zájmů zeměměřičská
činnoF't snadá. JRko resortně nezúčps'npná složka bvl při-
zván i odbor zeměměřičskÝch inženýrů SIA, který do jed-
n{,ní vvslal dva své zástupce. Výsledek rozprav má být
předložen vládě k vypracování osnovy zákona. kterÝm by
bylo soustředění uskutečněno. Osnova stane se ovšem
přecl•.•.•p·em mezimi"isterského p;:;i"'lm(nko'-él,o řÍ?:e'1Í,
v němž se k ní budou moci vyjádřiti i ostatní resorty.
které se předběžnÝch rozprl'v zatím nezúča~tnilv. Sou-
časný stav informativních rozhovorů v předsednictvu vlá-
dy nedovoluje zatím, aby o nich byla podána podrobná
zpriiva, Vedení odboru i redakci časopisu je však znám
veHvv záiem. který zeměměřiřští inžpnÝři o nH'"ku ~l'U-
čtř"dJ\T'í měřické služby projevuií; jakmile to okolnosti do-
,;olí bt,de proto na těchto místec.h podána podT'obná zn"'áva
o průběhu a VÝsledku iednání. Než se tak stane, je třeba,
aby si naši čtenáři uložili příslušnou dávku trpělivosti.

Jak pi'lsobí Radar. je název přednášky proslovené dne
18. I. 1946 prof. Ing. :Jr. J. Stránským v pátečním cyklu
pražské odbočky SIA.
Za mimořádně velké účasti posluchačů osvětlil předná-

šeiící vývoj a princip zázračného přístroje. který v prvých
le'ech války v pravém slova smyslu zachránil AngoIii,neboť
umonžil přesné zjišťování pohybů německého letectva. Tím
bylo lze angolickému letectvu. v té době ještě slabému. za-
sad;ti své jednotky účelně na místě náporu.
Radar je př"stroj. který využ:vá elektromagnetického

vlnění, vyslaného v úzkém proužku paprsků, k měření
vzdálenosti. vodorovného i vÝškového úhlu. Celé zařízení
je malých rozměrů. takže ho lze snadno umístit v letadle.
Přís'roj tvoří vys"lací stanice se zařízením k vysílání
krátkých mocnÝch impulsů v poměrně dlouhÝch interva-
lech o délce vln od decimetru do 10 m. Vedle 'je umístěna
přijímací stanice, která předně zaznamená vyslaný impuls
vlastní stanice a potom odraz vln, které se vrátily po ná-
razu na pevný předmět (letadlo, plavidlo, pohoří atd.).
V př'stroji je zvláštní stinítko s kilometrovou stupnicí,
na níž při nule je zaznamenán vyslaný impuls jako znač-
ná v""chylka od stupnice a přijatý odraz jako menší vÝ-
chvlka nad údaiem přísiušné vzdálenosti zaměřeného
předmětu. Princip měření je tudíž založěn na odečtení
času potřebného k proběhnutí dvojnásobné dráhy elektro-
mg,metického vIněn' . .Tel;kož rychlost vlnění elektromagne-
tického se rovná přibližně rychlosti světla, vidíme, že je
tře"a velm' přesného zařízení k odečtení času; při menších
vzdálenostech do 100 km dokonce i hodnoty kolem' 0,0001
sec. S'inítko je zařízeno tak že lze přepnuťm měřiti vzdá-
lenos'i kratší nebo delší. podle toho je zařízena příslušná
stupnice. Podrobnosti neisou částečně ještě známy a potom
je h pochopiti pouze odborníkům v radioteleg-rafii.
S jakou chybou lze odečítati čas, tud~ž přesnost v ode-

čtení vzdálenosti. není přesně známo ale v praksi vojenské
při zaměřování byl určen dělostřelecký cíl tak přesně. že
pg,dl do koule o pC'!oměru 30 m při vzdálenosti 30 km.
Zdá se. že přesnost odečtení je poměrně vysoká. neboť
amer:cký tisk přinesl zprávu. že bude učiněn pokus použíti

Radaru v astronomii pro výzkum Měsíce. Podle novinář-
ských zpráv bylo spojení s Měsícem Radarem již docíleno.

Přednášející uvedl celou řadu použití během války.
Předně byla zjišťována poloha cizích letadel. vlastní le-
tadla byla vedena nad cizím územím a dokonce při náporu
na Poruří byly z mateřské země udělovány svazům letadel
rozkazy k svržení pum. Největšího úspěchu dosáhl Radar
v bitvě o Atlantický oceán, což přiznal sám Hitler v jedné
ze svých novoročních řečí slovy. že jediný vynález umožnil
spojencům účinnou obranu proti ponorkám. Všechny těžké
německé baterie ve Francii byly před invasí takto objeveny
a zničeny dříve. než jim bylo umožněno zasáhnout. Množ-
ství světelnÝch obrazů učinilo přednášku ještě zajímavější.
S goeodetického hlediska je nejzajímavější mapování roz-

sáhlÝch území z obrovskÝch vzdáleností. bez ohledu na vi-
ditelnost. Toho bylo využito před invasí, neboť Angolie ne-
měla přesnÝch map francouzského pobřeží. některé mapy
byly dokonce z dob Napoleona. Poněvadž let nad tak stře-
ženým územím nebyl vojensky lehkým. bylo lzé úlohu
s úspěchem rychle splnit pouze Radarem. Mapování se
provádí postupnÝm- proměřováním vyslaných impulsů v po-
době panoramatickÝch snímků fotografických. pořízených
v krátkÝch intervalech v okruhu 3600.
Zajisté. že v budoucnu se objeví nové obzory pro použití

Radaru. Podle sdělení autora přednášky byla dosahová
vzdálenost přístroje při vpádu Němců do Prahy asi 80 km,
zatím co při vypuknutí války již dosahoval 200 km.
V pGslední době již byla vedena letadla téměř nad celou
Evropou. VÝvoj Radaru byl tudíž úžasný. Pro nás je ctí,
že bylo využito vÝzkumů i práce českÝch profesorů a tech-
niků.
Domnívám se. že Radar je přístrojem budoúcnosti pro

triangulační práce v základní síti. jejíž délky stran by bylo
lze podstatně prodloužiti. Dnes jsme v měřickÝch opera-
cích i v .astronomii omezeni viditelností. což u Radaru ne-
přichází v úvahu. Zaměření celého svazku směrů s daného
bodu bude zajisté otázkou dní nebo hodin, zatím co dnes
jde o týdny a měsíce.
Z dosavadních informativních novinářských zprávo Ra-

daru se dalo tušiti. že théma přednášky otevře nám nové
obzory nejen ve vojenství a radiotechnice, ale i v goeodesii
a astronomii. Při tak značné účasti techniků všech směrů
(asi 500 účastníků) byla politováníhodnou malá ÚČ;lst
zeměměřičských inženýrů (jen 4). Dalo by se ,očekávati,
že aspoň kolegové s akademickým stupněm doktora věd
technickÝch se budou zajímati o pokroky techniky a o nové
směry pro goeodesii, bohužel tomu tak není. Tatáž neúčast
byla zřejmá též při předcházejícím cyklu o pražské pod-
zemní dráze. ln,q. Krumph'1n::l.

Kursy prostorového plánování. V současné době stojí
veřejná správa před rozsáhlými úkoly jak realisovati růz-
ná technická podnikání. Jsou to úkoly tak velikého roz-
sahu. že nebude je možno zvládnouti pOuze orgoány veřej-
nými, nýbrž bude nutno pozvati ke spolupráci teq1.l1iky
všech kategoorií. Všechny technické práce je možno reali-
sovati pouze tehdy. budou-li řízeny s hlediska co nejširšího,
t . .i. s hlediska nadřazeného, prostorového plánování. Kte-
rékoliv technické úkoly, na př. rozšíření obce, kanalioace,
vodovod, přeložení silníce, regoulace vodních toků, nové
stavební práce a pod., musí býti chápány jako součást
nadřaděného plánu. Nejdůležitější ovšem je. aby tato ko-
ordinační činnost byla rozvinuta nejdříve v úřadech veřej.
né správy.
Zatím bylo dohodnuto mezi Zemskými výbory v Praze

a Brně. se ~tátným plánovacím a štatistickým úradom
v Bratislave. Ústřední radou odborů v Praze a Ústrediem
odborových 'svazov Slovenska. pořádati sem i n á r n í
k u r s y. sloužící k informaci soudobých odborníků i ve-
řejných pracovníků v otázkách plánování. Kursv hudou
uspořádány podle zájmu v několika místec1-J reoubliky.
První kurs započne začátkem března v Radešovicích.
Prozatímní Drogoram kursu obsahuje jako přednášející

asi 40 různÝch jmen předních odborníků prostorového plá-
nování, z nichž je pouze jeden goeometr a sice Ing, Fa r-
k a z plánovacího oddělení Zemského národního výboru.
Podkladem prostorového plánování, jak re~ináln"ho. tak

i místního. je dokonalý polohopi~nÝ a vÝškopisnÝ plán,
který je bez veškerých pochybností. záležitostí zeměmě-
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říčských inženýrů. Tyto podklady v dokonalé formě u nás
prakticky neexistují. Znamená to, že měřické podklady je
nutno vytvořiti všude tam, kde se hodlá prostorové plá-
nováni prováděti. Samozřejmým výsledkem prostorového
plánování je plán reg-qlační, jehož méřickou realisaci
opět nemůže provésti nikdo jiný, než zeměměřičský inže-
nýr. Je zcela jasné, bez úvah o oprávnění a titulu urba-
nisty. že na vyhotoveni regulačního plánu má zeměmě-
řičský inženýr podíl velmi význačný.
Pedal!.'ol!.'ickévedení kursů čáEtečně uznalo tuto věcnou

kritiku a v definitivním proj!.'ramu hodlá proto zařaditi
kromě přehledné přednášky Inl!.'.Fárky o měřičských pod-
kladech v plánováni vůbec, jako další přednášející Inl!.'.
Bohumila M ti II e r a (měřičské podklady pro místní plá-
nování), Inl!.'. Václava K rum han z I a (realisace regu_
lačního plánu) a Inl!.'. Dr Jaroslava Pic h I í k a (repro-
dukce plánů a map).
Každý kurs je rozpočten na 7 dni a s celým prvotříd-

ním zao~atřením bude státi nejvýše 1000.- Kčs. Přihláš-
ky možno zaslati na adresu: Ústřední oddělení pro odborné
vzdělání ÚRO, k rukám stavitele Boh. Stěpky, Praha II.,
Biskupská 7. Ing. B. Miiller.

Z Benešovy techniky v Brně. Po ukončení prázdninové-
ho kursu je nyní v běhu pravidelný zimní semestr 1945/46.
Posluchači zeměměřičského inžen}'I'ství nyní již nemají
úleva musí si zapsati všechny předměty; je ale dovolen:>
posluchačům n. ročníku přibrati si i předměty z ročníku
III. Byl proto upraven i rozvrh hodin a zimní i letní se-
mestr byl rozdělen na dvě poloviny (bez prázdnin vánoč-
ních a velikonočních). Kdo si troufal na všechny před-
měty obou ročníků, má přednášky a cvičení rozv:t<ieny po
celý týden od 8 hodin ráno do 12 hodin a od 14 do 18 ho-
din. aniž by nastala někde kollise. V prvních půlkách se-
mestrů přednáší se hlavní předměty, v druhých doplň-
kové (na př. encyklopedie) a cvičeni, aby posluchači mohli
pootupně absolvovati i prospěchové zkoušky. Nebyla do-
sud učiněna žádná předběžná opatření k rozšíření studia;
nepřednáší se žádný z oněch 11 předmětů, které podle
návrhů mají přijíti v úvahu v reformnim studiu.
V I. ročníku, na který se ony časové úlevy nevztahují,

je zapsáno 45 posluchačů, v II. a III. dohromady 30 (mno-
zí mají zapsány oba ročniky).
V říjnovém termínu (25. X.), třetím to od znovuotevření

vysoké školy, složilo 23 absolventů II. státní zkoušku.
Celkem od znovuotevření školy opustilo školu 45 hoto-
vých inženýrů do praktického života nebo ke konání pre-
senčni služby vojenské. Z tohoto počtu složilo zkoušku

8 s vyznamenánim všemi hlasy,
9 s vyznamenáním většinou hlasů,
14 velmi způsobilí všemi hlasy,
7 velmi způsobilí většinou hlasů,
6 způsobilí všemi hlasy a
1 způsobilý většinou hlasů.
Poválečná doba se odráží i ve věku kandidátů, všeobec-

ně vyšším než je obvyklo. Nejstarší kandidát byl 41letý,
nejmladší měl 26 let. Podle věku jsou rozděleni na tyto
skupiny:
starší 40 let 2, 35-40 let - 7, 30-35 let - 19, 26

až 30 let - 17.
Nejmladších 6 kandidátů z ročníku 1919 absolvovalo

prázdninový kurs, který jim umožnil ukončiti studium
o celý rok dříve. Velká většina všech kandidátů měla
štěstí pracovati po dóbu války ve svém oboru, kde nabyli
různou praksi. Tak nejsou pro ně válečná léta ztracena a
doufejme, že stát i civilní firmy jim je započtou do pla-
tového i jiného postupu. Bohm.

Poznámka k nové úpravě platů vysokoŠkolských asisten.
tů. Dosud platný platový zákon ze dne 24. června 1926
č. 103 Sb. z. a n. rozdělil »demokraticky« vysokoškolsky
vzdělané úředniky na 3 skupiny, při čemž Ee plat konci-
pistů a komisařů ve služební třídě Ic blíží více středo-
školákům než ostatním vysokoškolákům. Jelikož ustano-
vení platového zákona o rozděleni služebni třídy I jest

základem všech úprav platových zvláštních skupin (jako
jsou na př. vysokoškolští asistenti) a zaměstnanců samo-
správních a p., spadá do služební třídy Ic valná většina
zeměměřičů. Nová úprava platů vysokoškolských asisten-
tů, dána výnosem min. školství a osvěty č. A 88000/45-V/3
ze dne 8. září 1945 stanoví: »asistenti vysokých škol jsou
platově postaveni na roveň středoškolským profesorům«
bez jakéhokoliv dodatku. Tento výnos jest potěšitelný ze
dvou důvodů: jednak proto, že oceňuje zodpovědnou práci
asistentů vysokých škol, zvláště pak proto, že p. ministr
školství zde poprvé nečiní rozdílu v počtu programem
stanovených semestrů a odměňuje stejnou práci na růz-
ných oborech stejně. Czapek.

Poučeni z nouze. Mimořádné poměry poválečné, za kte-
rých se zahajuje provoz na vysokých školách technických
projevily se v některých ústavech naprostým nedostatkem
asistentů. Nedostatek ukázal se zejména tíživý na vys.
škole technické v Brně, kde některé ústavy musí být bu-
dovány zcela od základu. Zajímavé východisko z nouze
našel II. ústav nižší a vyšší I!.'eodesie. Požádal zemské
finační ředitelství v Brně, aby mu po přechodnou dobu
uvolnilo ze stavu katastrálních úředníků kvalifikovaného
inženýra pro funkci asistenta.
Případ zasluhu.ie zvláštní pozornosti jak vysokých škol

tak našich úřadů, neboť poskytuje přilež'tost k úvaze, ne-
bylo-Ii 'by tímto způEobem možno zjednati' tak žádoucí
styk prakse s vysokou školou. Doporučovalo by Ee totiž,
aby vysoké školy si vyžadovaly zvlášť kvalifikované úřed-
níky na delší dobu - řekněme 2 roky - za asistenty.
Za předpokladu, že by těmto asistentům bylo svěřeno
vedení praktických cvičení a že by tito asistenti bvli při-
držení k vědecké práci, bylo by možno dosíci několikerého
prospěchu: 1. cvičení byla by založena na praktických
zkušenostech odborníků, 2. asistenti přinesli by na vyso-
kou školu problémy, k jejichž řešení jsou právě vysoko-
školské ústavy povolány, 3. po skončení asistentury od-
nesli by si bývalí asistenti nový způsob naz(rání na
praktické problémy a tím by zajistili přímý vliv vyso-
kých škol na praktický život. F-'1'.

Zkušební komise pro zkoušky uchazečů o oprávnění úř.
aut. civil. I!.'eometra při ZNV v Brně sestavena je pro ob-
dobí 1946-50 rozhodnutím min. donravv (veřehá správa
technická) z 8. ledna 1946 č. 40/8-IV-1-1945 takto:
Předseda Inl!.'. J. Mazel, zemský přednosta technické

služby, místopředseda Inl!.'. Dr. J. Růžička, přednosta
odd. zeměměřičského a členové: Inl!. A. Simek, vrch. měř.
rada v. v., Inl!.'.F. Falta, vrch. měř. rada, civilní I!.'eometři:
Inl!.'.A. Prokeš a Inl!. V. Filkuka a profesoři vysoké školy
technické v Brně: Inl!.'.Dr. A. Semerád a Inl!.'.Dr. K. JŮva.

Spolek posluchačů zeměměřičského inženýrství při čes-
kém vysokém učení technickém v Praze byl obnoven záhy
po znovuotevřeni českých vysokých škol a jeho členové
vykonávají pilně a svědomitě všechny úkoly. jichž se
tentokráte mnohem více, než tomu bylo před válkou.
Za okupace utrpěl spolek veliké škody zejména tím,

že téměř všechen inventář a cenná knihovna byly zničeny.
Spolek je na tom dosud - ve srovnání & iinými faku'tní-
mi spolky - velmi špatně a postrádá jakýchkoli peněž-
ních prostředků.
Doporučujeme proto všem stavovsky uvědomělým kole-

gům a. těm, kdož v dřívějších letech jako vysokoškolští
studenti používali četných dobrodiní spolku (sociální vý-
hody, podpory na I!.'eodetická cvičení, exkurse ai), aby
pamatovali a brzv přisPěli na snolek, jehož byli členy
a ze kterého vychází náš zeměměřičský dorost a budoucí
kolel!ové v povolání.
Věnujte anebo alespoň zapůjčte spolku různé odborné

knihy (učebnice. IOI!. tabulky a j.), které můžete postrá_
dati a podpořte spolek i finančně tím, že přispějete na vy-
budování exkursního fondu nebo se stanete zakláda,i'cími
členy. (Snolek posluchačů zeměměřičského inženýrotví má
adresu: Praha I.. Husova tf 5 a šekové konto Po1;tovní
spořitelny 35.810.) Klobouček.
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