
" 'oJ"'" ,

Z E ItI .~ ]JI E ft I UH Y

Zhodnocení dvouletého ft vj·hl •.d do pětiletého plánu
v zeměměrlct"Í.

Autor podává výčet úkolů} které splnili čs zeměmf;řiči během dvouletého hospodářského plánu v orga--
nisaci a adminis:raci zeměměřické činnosti} v· osidlování a v úpravách pozemkové držby} v delimitaci státních
hranic} při budování geodetických základů, v obnovování pozemkového ka'astru a v zeměměřickém výzkum-
tliictví a archivnidví. Hodnotí tyto práce. Podává soupis úkolů} jež je třeba splnit v pětiletém hospodářském
plánu} zejména v jeho prvém roce.

Všeobecně.

Přechodem politické moci z rukou kapitalistické spo-
lečnosti do rukou pracujícího lidu v čele s dělnickou
třídou, byla nastoupena od května 1945 nová cesta
ve výstavbě našeho státu jako republiky lidově-de-
mokratické. Znárodněním klíčového průmyslu, bank a
poj"šťoven byly vytvořeny předpoklady pro plánované
hospodářství v naší republice.
Komunistická strana Československa přišla v před-

volebním prohlášení v roce 1946 s návrhem dvouleté-
ho hospodářského plánu na rok 1947-1948, jehož
hlavním úkolem bylo likvidovat následky války, re-
konstruovat maše hospodářství a zvýšit životní úroveň
pracujícího lidu.
Pros3zení dvouletého hospodářského plánu vyžádalo

si velmi mnoho bojů, neboť kapitalistické vrstvy vě-
děly, že budování plánovaného hospodářství znamená
cestu k socialismu. Do tohoto boje zasáhla dělnická
třída a pracující lid, který v něm také zvítězil.
Všechny výrobní dbory hodnotí v této době svou

práci, vykonanou ve dvouletém llospodářsMm plánu,
při čemž ve většině případů je patrno dosažení pro-
duktivity práce z roku 1937.
Také čs. zeměměřiči mohou s plným uspokojením

hodrotiti svoje d;ro ve dvouletce, a to jak na poli vý-
robním, tak na poli administrativním.
Úkoly zeměměřictví ve dvouletém plánu byly pokra-

čováním prací, jež vyplynuly již z košického vládního
programu, zejména při osidlování pohraničí podle kon-
fiskačních dekretů č. 12, 28 a 108/1945 Sb. Dále to
byly práce geodetické, které slouží jako podklady pro
vyhotovení ma;pových děl pro projektovaná celostátní
technická díla značného významu, jako na př. odersko-
dunajský průplav, spolupráce při obnově válkou zni-
čených obcí a měst, scelování pozemků a pod. Všechny
tyto naléhavé úkoly způsobily omezení a v některých
okresech téměř zastavení prací pozemkového katastru.
Pokrokové složky československých zeměměřičů vy-

týčily si jako program splnění starých základních po-
žadavků, které byly marně uplatňovány již v dřívější
kapitalistické společwsti za prvé republiky. Z těchto
požadavků byly nejdůležitější:
1. soustředění zeměměřických celostátních prací do

jediného ústředního úřadu nebo resortu;

.•.
2. prohloubení zeměměřického studia na 8 semestrů,

Jak to vyžadovaly novodobé pracovní metody v oboru
veřejného vyměřování a mapování;
3. zrovnoprávnění úředníků měřické služby státní

a samosprávní s ostatními kategoriemi vysokoškol-
skými jejich zařazením do služební třídy lb.
Naše vláda správně podrobuje přísné kritice a kon-

troluje veškeré dosavadní dění a nesmlouvavě omezuje
nebo vyřazuje z provozu všechny neužitečné a s0-
cialismu v cestě stojící úkony a společenská zařízení.
Je běžným zjevem, že mnoho jedinců nebo skupín,
často jen setrvačností a z pohodlnosti se snaží ze všech
sil obhájiti diůležitost své činnosti a těžko se s ní
loučí je-li rušena, omezována nebo nově uspořádána.
Také my, zeměměřiči, považujeme svou odbornou

činnost v našem novém, socialisujícím státě za důle-
žitou a máme pro její trvání a zachování opodstatněné
důvody. PokrokOvý socialistický stát, řídící se zása-
dami plánovaného hos.podářství, nemůže se obejít bez
dvou základních prvků, nezbytně nutných k plánování
- pczemkové statistiky a kartografického obrazu
povrchu naší země. Jen namátkou jmenuji několík
činností, které nejsou uskutečnitelné bez předchozího
opatření mapO'Výchpodkladů a pozemkové statistiky
s nimi spojené: regionální plánování, výstavba měst
a obcí, stavby komunikační všeho druhu, zemědělsko-
technické plánování výroby, hospodářsko-technické
plánování oblastní, krajinné, místní a pod.
Nechceme se vyhýbat vlastní kritice i úvahám a

názorům ostatních pracujících příslušníků státu z ji-
ných pracovních oborů a proto jim předkládáme
v 'kostce přehled zeměměřických prací vykonaných ve
dvouletém budovatelském plánu, jakož i přehled úkolů
z první zeměměřické pětiletky.
Každý čtenář má možnost a příležitost posoudit dů-

ležitost zeměměřické služby, zvážit, zda její rozsah
vyhovuje či nevyhovuje požadavkům dnešní doby a
v případě potřeby vznést konstruktivní kritiku.

A. Práce administrativní a organisační.

OpřeI!ím o představitele dělnické třídy, byl ještě
před zahájením dvouletého hospodářského plánu
splněn jeden z požadavků vytčených po květnové re-
voluci tím, že bylo prohloubeno zeměměřické studium
na osm semestrů zákonem č 87/1946 Sb. Na konci
prvého roku dvouletky splněn byl další základní po-
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žadavek vládním narIzením č. 214/1947 o zařazení
zaměstnanců zeměměřické služby do služ. třídy lb.
Památný únor 1948, který přínesl vítězství dělnické

třídě a pracujícímu lidu, měl také značný význam pro
splnění třetího požadavku československých zeměmě-
řičů - soustředění h"avnÍch složek veřejného vyměřo-
várí a mapování. Zeměměřický zákon, projednávaný
v Ústavodárném národním shromáždění těsně před
únorem, byl odsunut a zdálo se, že zapadne v archivu,
jak se to stalo v dobách prvé republiky. Po únorových
událostech nastal však obrat v legislativní práci a tak
zákonem č. 82, ze dne 16. dubna 1948 bylo uskuteč-
něno úsilí pokrokových odborných složek soustředě-
ním ce1cstátn'ch zeměměříckých prací v ministerstvu
financí. Soustředění v ministerstvu financí nezdálo se
mnohým pokrokovým složkám správným, ale i tato
nepřirozenost byla na konci dvouletého hospodářského
plár;u odstraněna, neboť ministerstvo financí 15. pro-
since 1948 vzdalo se celé působnosti veřejného vy-
měřování a mapování ve prospěch ministerstva tech-
niky nebo věcně příslušného resortu, uznávajíc, že
v dnešní době není opodstatněné začlenění zeměmě-
řické služby do tohoto resortu se zřetelem na úkoly,
které tuto služl;u v budoucnosti očekávají.
Tím byla odstraněna roztříštěnost zeměměřické služ-

by z dřívějších let, kdy pozemkový katastr a základy
polohopisné byly začleněny do ministerstva financí,
základy výškopisné do ministerstva veřejnýéh prací,
státní hranice do ministerstva vnitra. Zákonem byla
diána vládě možrost začleniti do zeměměřické služby
další složky; doufám, že při objektivním a ne,,::ohec-
kém hledisku dotčených resortů dospějeme během pě-
tiletky k úp1nému soustředění zeměměřické služby.
Reorganisace veřejné správy provedená k 1. lednu

1949 přinesla také pro zeměměřiče, velmi mnoho pod-
statných změn. Zeměměřický zákon nebyl organisač-
ně proveden a mělo se tak stát k 1. lednu 1949 za-
členěn;m veřejného vyměřování a mapování do or-
gánů krajských a okresních národních výborů bude
proveden 'i také potřebná reorganisace zeměměřické
služby, při čemž se vyjde z dnešního složení veřejného
vyměřování a mapovár.í v ministerstvu financí v těch-
to nejpodstatnějších částech:
a) Ústřední !O,práva,činnost administrativní, norma-

tivní a legislativní, vrchní řízení a dozor jsou obsta-
rávány X. odborem (zeměměřickým) ministerstva fi-
nancí. Práce celostátního významu jsou prováděny
třemi přičleněnými ústavy - zeměměřickým úřadem,
reprodukčním ústavem a ústředním archivem pozem-
kového katastru. Tuto ústřední službu vykonává asi
750 zaměstnanců; při novém organisačním uspořádání
bude organisována tak, že správní činnost bude vy-
konávána odtorem příslušrého resortu, do něhož ze-
měměřická služba bude začleněna a výrobní úkony,
prováděné dosud třemi ústavy, budou sloučeny v je-
den státní zeměměřický ústav, s čímž je jíž také p0-
čítáno ve státním rozpočtu na rok 1949.
b) Řízení a dohled na výkonnou službu I. stolice

obstarávají zemská finanční ředitelství v Praze, Brně
a e--positura v Opavě, na Slovensku pověřenectvo fi-
nancí, v nichž jsou pro tento účel organisačně začle-
něny zeměměřícké odbory jako úřady II. stolice.
Do výkonu II. stolice spadá také činnost, která byla

dosud obstarávána oblastními katastrálními měřický-

mi úřady (nová měření, vceňování, autentifikace), na
Slovensku inspektoráty katastrálního vyměřování a
a činnost zemských archivů.
V krajskýchr.árodlních vý1:;orechbude zeměměřická

služba začleněna do technického referátu, v němž bude
zřízeno zeměměřické oddělení, které bude obstarávat
výše zmíněnou činnost spadající do působnosti II. sto-
líce.
c) V I. stolici, v sídle téměř každého okresního

národního výboru vykonávají zeměměřickou službu
katastrální měřické úřady. Zatím jde jen o činnost
vyplývající ze zákona Č. 177/27 Sb. která je téměř
zastavena, neboť katastrální měřické úřady plnili úko-
ly zemědělské poJítky při osidlování, revisi první p0-
zemkové reformy a rové pozemkové reformě, jakož
i při úpravách pozemkové dTžby vůbec.
V čechách je 91 katastrálních měřických úř'ldů,

na Moravě 40, ve Slezsku 12 a na Slovensku 35 a
v každé zemi po jeclnom archivu map katastrálních.
V dosavadní I. a II. stolici je zaměstnáno asi 2000 sil.
Celkem je obstaráváno veřejné vyměřování a ma-

pování celostátního významu v sektoru státním
v oboru ministerstva financí zhruba 2800 zaměst-
nanci.
Při novém uspořádání činnosti okresních národních

výborů bude v zájmu veřejném, aby pro veřejné vy-
měřování. a mapování byla začleněna do každého
okresního národního výboru zeměměřická služba, kte-
rá bude moci obstarat všechny úkoly spadající do
tohoto oboru. Statutární města, která mají vybudo-
vánu měřickou službu, převezmou také činnost dasa-
vadn'ch katastrálních úřadů.
d) Většina ostatních l'esortťt vykonává menší ze-

měměřickou agendu, vyplývající z jejich resortní 00-

třeby pro výkup nemovitostí a vyhotovení mapových
podkladů pro různé druhy staveb menš'ho rozs"hu a
geometrických plánů podle § 51 zák č. 177/1927 Sb.

B. Vedení pozemkOvého kat astru - osidlování a
pozemkl>vé reformy.

Od května 1945 nastal v našem státě dosud nebý-
valý pohyb obyvatelstya odsunováním Němců a pří-
chodem osídlenců do pohraničních obcí na jejich místa.
Mocný pohyb obyvatelstva a zcela Iflový duch lidově
demokratického státu uvedl do pohybu i kůru povrchu
zemského - obhcs;podařované pozemky. Zeměměřiči
dobTým instinktem poznali, že politické změny světo-
vého dosahu zasáhnou také výrazně do oboru jejich
činnosti. Osídlení pohraničí, revise první pozemkové
reformy, nová pozemková reforma. rozsáhlé scelová-
ní pozemků a kontrola osevních plánů těžko by se
uskutečňovaly bez mapových podkladů pozemkového
katastru a bez zaměstnanců zeměměřické služby, kteří
mají značné zkušenosti v identifikaci mapy s přírodou
a naopak.
Podle dekretu presidenta republiky č. 1211945 Sb.

bylo v pohraničí českých zemí konfiskováno na
2,200 000 ha půdy. Osidaovacími pracemi bylo dotče-
no 4233 katastrálních území v 77 měřických okresech.
Pro tyto práce zřidilo ministerstvo zeměd~lství 66
o~idlovacích komisí a 44 pracovních sekcí v čecháoh,
19 na Moravě a 7 ve Slez'3ku. Bylo zkonfiskováno na
1,250,000 ha zemědělské půdy, na níž bylo osídleno
136 000 přídělců včetně 11 600 reemigrantů, z nich asi
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108 000 přídělců na soběstačných usedlostech. Horská
pas~ářská družstva byla zřízena v~ 108 objektech
o výměře 120800 ha, lesní půdy bylo zkonfiskováno
677 000 ha Tuto půdu převzal většinou stát, a asi
140000 ha bylo přiděleno obc:m a lesním družstvům
se zemědělci, Ze zemědělské půdy bylo dále přiděleno
pro různé státní a jiné veřejné účely asi 128400 ha
(školství, zdravotnictví, výzkumnictví, rekreace atd.).
Zemědělská výrobní družstva obdržela příděl 7 ob-
jektů s výměrou 740 ha, národní podniky důlní, ke-
ramické a jiné asi 4000 ha na rozšíření podniků a
600 ha půdy určeno k zaleEJlění. Národnímu pozem-
kovému fondu zůstává jako reservaasi 120 000 ha
půdy. Ve vnitrozemí bylo dotčeno konfiskací asi
1700 katastrálních území s výměrou 60000 ha. Mimo
to bvlo konfiskováno pod~e dekretu č. 108/1945 Sb.
a. osídlencům v p~hraničí přiděleno 230 000 rodinných
domků a živností.
Osidlovacím komisím ministerstva zemědělství při-

padl úkol vYpracovati grafické přídělové plány pro
4182 katastrálních území, z nichž bylo do konce
roku 1946 zpracováno 804. Zbytek byl rozvržen do
dvouletého plánu. Ministerstvo zemědělství nemělo pro
tento úkol dostatek vlastn:ch odborných zeměměřic-
kých sil a bylo proto na těchto pracech zúčastněro
405 úředníků ze řad zaměstnanců pozemkového ka-
ta.stru a zeměměřického úfa'du (176 měřických, 113
pomocně technických a 116 kancelářských).
Po vyhlášení dvouletého hospodářského plánu bvlo

';Ypracováno zbývajících 3378 grafických pří dělových
plánů, které byly také schváleny ministerstvem ze-
mědělství. Pro 255 katastráln:ch území bylo použito
způ~,obu .roe.dělení půdy podle zá~ad scelovacích,
ve 314 katastrálnkh územích bylo užito metody kom-
binovaré a ve 3613 katastrálních území použi·o jed-
noduchého zpusobu slučování pozemku do vhodných
větších hospodářských celku.
Dále bvlo ve dvouletce připraveno 95180 přídělú nro

předběžné knihování podle ~ 22 zákona č 90/1947
Sb., a provedeny závěrečné práce pro definitivní za-
knihování podle zvláštních pokynů ministerstva ze-
mědělství v 704 katastrálr.ích územích.
, Aby mohly osidlovací komise ministerstva země-
dělství splniti úkol uložený jim dvouletým plánem,
bylo nutno je mohutně vybaviti měřicko-technickvm
personálem. Za tím účelem vyžádalo si min zeměděl-
Sltví další výpomoc od soustředěné zeměměřické služ-
by, která byla počátkem roku 1947 poskytnuta ome-
zením méně naléhavých požadavků dvouletého h"s-
podářského plánu, takže ~tav zaměstnanců měřické
r,lužby zapojených do osidlovacích prací se zvv-šil ra
760 pracovníků. Osidlovacích prací se zúčastnili
zaměstnanci ministerstva financí a zeměměfického
úřadu v tomuto počtu:

pomocně kancplář-
technil'kých ských

130 150
41 52
17 36
------

188 238

v Cechách 260
na Moravě 55
ve Slezsku 18--~---
Celkem 333

Rok 1948 stál však již ve znamení zákona č. 142/
1947 Sb. o revisi první pozemkové reformy. Mir>i-
sterstvo zemědělství i. pro tento úkol potřebo-

valo velmi značnou účast zaměstnancu státní měřické
služby. Spolupráce s ministerstvem zemědělství byla
uskute~něna jinakr.ež tomu bylo dosud, t. j. zapůj-
čováním zaměstnanců. MinisterStvo financí převzalo
technické provedení všech úkonů první pozemkové re-
formy, které vYkonali zaměstnanci katastrální<;h mě-
řických úřadů a za mimořádného pracovního úsilí
všech zaměstnanců byl daný úkol zdolán nadplácem
před stanovenou lhůtou 31 prosince 1948 již ke dni
28. října 1948, což znamenalo ušetření 30000 pTacov-
ních dnů a úsporu 4800000 Kčs počítá-li se 8 pra-
covních hodin a 20,- Kčs za 1 hodinu.
Proveder.í první pozemkové reformy v letech 1918

až 1938 bylo jednou z visitek tehdejších vlád, které
u nás po roce 1918 vYvíjely svou činnost po vzoru
západn~ch demokracií. Rozdělení občanstva na třídy
mělo tehdy j2ště hluboké kořeny a odrazPo se i v prak-
tickém provedení záborového zákona z roku 1919 Ze
zai'crané půdy 3 882 000 ha zustalo dn~avadttJ.ímvlast-
n:kům, proti navrhovaným 500 000 ha plných 2147000 •
ha. Nadto bylo ještě vytvořeno 2262 zbytkových
sta'ku o celkové výměře 208000 ha, takže drobní pří-
dělci, t j. malí zemědělci a bezzemci obdrželi zeměd:íl-
skou půdu o celkové výměře 577623 ha. Naše cesta
k socialiPmu nastoupená po květnové revoluci v r.
1945, urrožnila nápravu první pozemkové reformy vy-
dáím zákonů č. 142/1947 Sb. a č. 44/1948 Sb. Tak,
jako bylo jasné na podzim roku 1945, že osídlení po-
hra,n'čí není dobře proveditelné bez vydatné' sou::in-
nesti státní měřické služby, tak také na jaře roku 1948P' zahájení prací spojených s revisí první p:1~emkové
reformy byla,tato skutečnost pro soustřeqěnou země-
měřickou službu .samozřejmostí.
Čás~ p1"'dyponecharé za 'První pozemkové r-eformy

u velkcstatků, po:]léhalakonfiskaci podle dekretu
č 1211945 Sb., revise pak zasáhla 2115 objektů, z toho
1724 zbytkOVÝch statků a 391 velkostatkůo celkové
výměře 971457 ha. Na revisi pracovalo 472 zaměst-
nancú resortu minister~tva zemědělství (částečně za-
pujčených též soustředěnou zeměměřickou službou)
a 611 zaměstnanců zeměměřické služby ministerswa
fimncí. Ka;·a~.tráJní měřické úřady vypracovaly 1540
grafických přídělových plánů s plldou ležící ve 3629
katl:'s~rálních území, l"e 72 300 přídělci, 167637 no-
vými parcelami 148942 ha půdy v pracovní době
54 057 pracovních dpú (ovšem ne O'smihodinoyÝch,ný-
h'Ž průměrně počítáno více jak deseti hodinových, což
představuje - přepxteno na pracovní dny - 13514
pracovn(ch dnú osmihodinoyÝch, odpracovaných zdar-
Ira pro s"lnění daného úkolu). U mnohých katastrál-
ních úřadů bylo úřadováno v pozdních hodipách noč-
ních f"e stejnou pracovní výkonností jako v hodinách
denn"ch.
Srovnáme-li pracovní dobu potřebnou k provedení

I. pczemk07é rehrmy - asi 20 let - s nynější dobou
potřehnou pro provedení revise -10 měsíců - a po-
rov~3li·li bychom výdaje vynaložené na tehdejší a ny-
r.ějĚÍíDráce, učiníme ~i velmi přesný obraz o tom, jak
rozdílně by]:) pra.cováno režimem tehdejštm a dínešn:m.
Dlužno zde zvlášť vYzdvihnout. vytrvalou a sou-

stavnou snahu řídících úředníkú zems,kých finančních
ředitelství i ministeI'f:ltva financí, s kterou uskutečňo-
vali nutnou organisaci prací, rychlým přesunem per-
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sonálu Z jednoho okresu do druhého, dále ochotu za-
městnanců, s níž se zřekli pragmatikální dovolené
v době, kdy jiné re..'~orty ji plně využívaly. Naopak toto
úsilí ještě vystupňovali v posledních dvou měsících,
když se nakupily výsledky práce ministestva země-
dělství, představuj' cí podklady potřebné pro vytyčo-
vání pozemků v přírodě. Jen tímto soustředěným úsi-
lím byly všechny uložené úkoly splněny vysoko nad
100%. Revise první pozemkové reformy měla být
ukončena do 31. pl'Osince 1948. Aby zemědělci mohli
nové příděly ještě obdělávati, byl vytyčen nadplán pro
vytýčení přídělů do 28. října 1948, úkol, který byl dík
značnému pochopení zaměstnanců měřické služby, jak
výše uvedeno, do 28. října plně zvládnut.
Za tuto nadměrnou práci nebylo se strany zaměst-

nanců ničeho požadováno a při navrhování odměn
dostalo se nepochopením hyrokratických úředníků
ústředních úřadů na zaměstnance měřické služby velmi
malé částky.

a. Státní hranice.
V dohodě s pověřeneetvem financí byla stanovena,

omezníkována a nově zaměřena 21 km d~ouhá nová
hranice československo-rakouská a 2};; km dlouhá
hranice československo-maďarská v úseku bratislav-
ského předmostí. Vyhotovené nové dokumentární dílo
úseku státní hranice československo-maďarské bylo
již schváleno a oběma smluvními stranami podepsáno.
Podle ustanovení státní smlouvy byla přehlédnuta a po
celé délce pročištěna 9 y,; km státní hranice česko-
slovensko:sovětská, při čemž bylo přehlédnuto 375
hraničních znaků a obnoven 1 porušený hraniční. sloup.
Dále byla přehlédnuta část státní hranice českoslo-
vensko-maďarské v délce 529 km a' učiněny přípravy
pro obnovení 2340 hran;čníčh znaků a 330 měřických
značek, které byly v roCe 1938 odstraněny a částečně
ztraceny. V zemích Českých bylo dále přehlédnuto
9025 hranianích znaků státní hranice československo-
německé v úseku saském v délce 459 km (a zároveň
provedena její markantní úprava) a vytýčeno a obno-
veno 273 hraničních znaků v úseku bavorském v délce
356 km. Při tom byly na straně československé obno-
veny chybějící hraniční znaky nahrazeny diřevěnými
sloupy 2,5 m vysokými. .

D. Geodetické základy.
O tom, že zeměkoule je těleso značných rozmeru,

jistě nikdo nepochybuje. Vždyť i samotné území jed-
noho státu obsahuje takovou část jejího povrchu, že
není vidět z jednoho konce na druhý Má-li se tedy
zeměměřič takové. »'obludy« zmocnit, musí na to jít
určitým systémem, UI1čitýmimetodami. Mluvíme tu
o zeměpisných souřadnicích, trigonometrických sítích,
nivelačních poř8Jdecha sítích tíhových či gravimetric-
kých, které jsou základem vědecko-technických vý-
počtů o určení tvaru a polohy země a státu, i činnosti
technicko-měřické, která zahrnuje zobrazování p0-
vrchu wmského. Z této činnosti vycházejí pak všech-
ny druhy map a jiné podklady pro technické podni-
kání.
V geodetických základech polohopisných byly ve

dvouletce vykonány tyto práce:
a) V z ák Ia dní t l' i g o n o m e t r i c k é sít i

byly zaměřeny dvě geodetické základny; jedna u Che-

bu o délce 4416 m a druhá u čes. Budějovic o délce
1600 m včetně připojovacích (rozvinovacích) základ-
nových triangulací. Základny byly vytýčeny dřevě-
nými pilotami ve vzdálenostech po 24 m pro měření
invarovými dráty. K zaměření geodetických základen
se použilo 8 invarových drátů, které byly před a po
měření základny komparovány na srovnávací základ-
ně ve Hvězdě u Prahy. Zároveň bylo provedeno vy-
tyčení základny a stabilisace připojovacích bodů zá-
kladnové triangulace. Observace byla pl'ovedena na
každém bodě Wildovými theodolity - W T3 zároveň
vždy dvěma pozorovateli.
b) V jednotné trigonometrické síti byla

vybudována podrobná trigonometrická síť o délkách-
stran průměrně 2 km pl'O různá technická díla jako
doly, přehrady, topografická mapování, pro obnovení
železničního majetku, pro restituci majetku v územích
zničených německými vojenskými posádkami, pro pI1o-
jektované železnice a podobně. Pro včasné využití ná-
kladných staveb meřiC'kých věží postavených Němci
za okupace, byla dále vybudována trigonometrická síť
až do nI. řádu v oblasti pohraničního území od Mostu
přes Karlovy Varya Cheb Ir Mariánským Lázním. Ve
dvouletce bylo zřízeno celkem 834 nových trigono-
metrických bodů, z toho 33 druhého řádu, 101 třetího
řádu, 204 čtvrtého řádu a 496 podrobných bodů řádu
pátého.
c) Z geod,eticko-astronomických pra-

c í byly určeny zeměpisné souřadnice a astronomické
azimuty na 6 bodech základní trigonometrické sítě. Je
to Třebouň. Dyleň a Skapce v blízkosti geodetické zá-
kladny u Chebu; Větrník, V Kamýk a Kleť u geode-
tické základny u českých Budějovic. Měření zeměpis-
né šířky i délky bylo provedeno vždy několika nezá-
vislými methodami pasážníkem, event. cirkumzenitá-
lem. Určení astronomických azimutů methodou p0-
lárky provedeno theodolitem Wild T4.
d) V geodetických základech výško-

pisných byly v letech 1947-1948 zaměřeny nive-
lační pořady v celkové délce 1925 km, z čehožpři,padá
na I. řád 1379 km, na n. řád 348 km a na nI. řád
176 km. 22 km dalších bylo zaměřeno na dřívějších
nivelačních pořadech. V českých zemích dokončeno
zaměření základní výškopisné sítě I. řádu. Osazeno
2829 nových bodů, zaměřeno 3785 bodů, z toho 186
dřívějších nivelací a 770 bodů osazeno jinými úřady
a orgány. Dále byla provedena stabilisace 5 základ-
ních nivelačních bodů a jednoho pomocného, které
byly.připojeny na základní nivelační síť prvního řádu.
Ve zvláštních úkolech vykonámo připojení 12 vodočtů,
nivelace geodetických základen u Chebu a českých Bu-
dějovic, výškové zaměření cejchovní Zl\kladny na Ještě-
du a v}"budovánímístní výškové sítě pro výstavbu no-
vého nádraží v Chebu. Dále provedena periodická revi-
se na pořadech o celkové délce 4743 km, při níž byly
přehlédnuty a ošetřeny nivelační zmačky a vyměněny
dvojjazy.čné označovací štítky.
e) Z tíhových prací byly v roce 1947 vyko-

nány přípravné práce na gravimetrické základně na
Ještědu a na 551 tíhových bodech podél nivelačních
pořadů z oblasti Plzeň-Bor-Cheb-Teplice-Liberec-Ná-
chod-Pardubice-Nymburk-Praha v celkové délce 1243
km a zkušební měření s novým gravimetrem Nor-
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gaardovým dodaným v září 1947, V roce 1948 sesta-
vena mapa »isanomal« v oblasti Praha-Ceské Budě-
jovice-Plzeň z měření vykonaného v letech 1945 a
1946. zaměřeny dále tíhové body I. a n. řádu v ob-
lasti na severozápad oďspojnice Vrchlabí-Praha-Plzeň-
Bor. Určeno 78 bodů I. a n. řádu a 6 bodů podrobných.
Polních gravimetrických prací se v roce 1948 zúčast-
nil Státní ústav geofysikální v Praze.

E. bbnovení pozemkového katastru.

Po uplynutí 100 let lze zjistiti zejména u měst tak
značný rozvoj stavební, že původní obraZ krajiny je
doslova smeten s povrchu zemského. Nastává potřeba
přesnou technickou mapu zhotoviti znovu, zaměření
provést novými, dokonalejšími měřickýmí metodami
tak, 8iby výsledek sloužil svému účelu s ohledem na
pokrok a současné požadavky techniky a aby byl upo-
třebitelný příJpadně po dobu dalších 100 let.
za účelného sladění zájmů služby plánovací a služ-

by katastrální vykonáno nové zaměření pro vyhoto-
vení maJPv měřrtku 1: 1000 a 1 : 2000 jako podklad
pro podrobné upravovací plány obcí v 17 městech a
obcích v Čechách (mezi nimi Plzeň, Chrudim, Klatovy,
Turnov) a v 15 městech a obcích v zemi Moravsko-
slezské (mezi nimi Ostrava, Opava, Mrstek a Jihlava).
Bylo při tom podrobně měřeno na ploše 11 800 ha
převážně zastavěné budovami a zaměřeno 44 700 ha
JXlzemků.

F. Mapování, kartografie a reprodukce.

a) Činnost složek mllJpování a karlografie vyvíjela
se v letech 1947 a 1948 se zřetelem k potřebám všech
zájmů státní a veřejné správy, jakož i se zřetelem ke
kulturním potřebám všeobecným.
Snahy předešlých let o vytvoření určitých typů

mapových děl vhodných pro hospodářsko-technické
plánování, byly v r 1947 již realisovány tak dalece,
že ee mohlo začít s organisovanou a plánovanou prací
na systému t. zv. »Státních map ČSR«. Tato mapa se
má stát základním grafickým dílem zeměmě.řickým
a jemu má věnovat v budoucnu státní zeměměřická
služba hlavní zaměření, hlavní pozornost a pravdě-
JXldobněi většinu výkonných sil.
.Státní mapy čSR budou zá1dad'oími díly Česko-

slovenské republiky, schopnými ukojit veškeré potře-
by všech resortů při hospodářsko-technickém pláno-
vaném budování státu. Byla stanovena měřítka i hlav-
ní zásady pro vytvoření celé řady druhů těchto map,
db nichž bude pojata i nynější mapa katastrální, tedy
počinaje měřítkem 1: 2000 přes měřítka 1: 5000 a
1 : 10 000, k měřítkům 1 : 50 000, 1 : 250 000, 1 : 500000
a 1: 1 000 000. Tyto mapy budou vznikat postupně
a to nejdříve v těch územích, kde to1).obude nutně
vyžadovat zájem hospodářský a technický.
Listy státní mapy v měřítku 1: 5000 byly již vy-

hotoveny v územích, kde se mají realisovat vel'ké sta-
vební projekty. Pro zájmové území projektu Odersko-
dunajského průplavu bylo 2;hotoveno 80 mapových
listů a další byly vY'pracovány v územích projekto-
vaných přehrad (Hlučín, Vyšší Brod, Znojmo, Vra-
novatd.).
Státní mapy 1: 10 000 byly vyhotoveny pro území

Náchoda, pro grafitové území u Českých Budějovic,
pro vápencové území Konělprusy-Beroun-Loděnice.

, Jalko podklad kraji'nného plánování byla zhotovena
řada map 1: 50000. Pro okolí Brna 4 listy, dále pro
území Bohumína, Krcměříže, Ostravy, Frýdlantu. Dal-
ších 8 listů je ve stadiu konečných prací. Byl také
připraven nový mapový materiál pro vyhotovení 4 lis-
tů mapy dkolí Prahy metodou fotogrametrickou.
Státní mapy dalších měřítek jE:OUve znamení pří-

prav a také zde byla provedena řada zkušebních prací.
Kromě těchto hlavních úkolů v oboru mapování a

kartografie splnila zeměměřická služba i požadavky
ostatních reEortů. Tak pro letecký odbor ministerstva
dopravy bylo zhotoveno a vydáno 8 listů letecké mapy
1 : 500 000. Současně se pracuje na zhotovení mezi-
národní letecké mapy v měřítku 1 : 1 000 000. Pro že-
lezniční odbor ministerstva dopravy byla reproduko-
vána a vytištěna železniční mapa ČSR v měřítku
1 : 750 000 v několika tiskových ná!kladech. Pro mi-
nisterstvo techniky vypracovány mapy silnič'ní (sed-
miha.revné) v měřítku 1: 200000 s roztříděním druhů
silinic; mapy budou sloužit jako plány výstavby sil-
niční sítě re:publiky. f>ro doplnění těchto malp úředně
zjištěnými vzdálenostmi bylo provedeno měření vzdá-
lenosti většiny průtahů sil'nic okreSních i státních
v Čechách a na Moravě. Z těchto výsledků budou se-
staveny vzdálenostní tabulky a úřední mapy. Zemský
národní výbor v Praze obdržel plánovací mapy v mě-
řítku 1 : 75 000 všech listů země České, státní ústav
geologický otisky celé řady geologických map v 16
až 22 barvách v měřÍtku 1: 75000. .
Vlastní vydavatelskou činnost vyvinula zeměměřic-

ká služba pořízením přehledné mapy katastrálních
území země České a Moravskoslezské v měřítku
1 : 200 000. Stejná mapa pro Slovensko je v práci.
Dále byly vydány mapy územní organisace ČSR ve

4 různých měřítkách, mapa Moravského Krasu v mě-
řítku 1 : 10 000, Praha 1 : 15 000 a plány dalších měst.
Velkou pozornost v€e:ovala zeměměřickáslužba také

tisku map školních, ať již příručních, nástěímých, či
atlasových, pro učitelské nakladatelství Komenium a
Státní nakladatelství v Praze. Tyto mapy, většinou
8-9 barevné, byly vydány již v milionových nákla-
dech. zajištění této ~erio'Vévýroby bylo docíleno roz-
šířen'm strojového parku tiskárny o ofsetové stroje,
jejichž zrskání a zejména instalace byly uskutečněny
jen úsilím a houi,evnatostí vlastnfch zaměstnanců.
V prosinci r 1948 bylo přikročeno k vyhotovení pře-
hledných mRIPjedpotlivých krajů. aby kra;ské nwodní
výbory na začátku své činnosti měly přehled o celém
území. Současně na počátku pětiletky budou vyhoto-
veny .podrobnější mapy jednotlivých krajů. Územní
organisace krajského zřízení pro ústředí měst a obcí
je již v tisku provedena.
b) Postupné soustřeďování zeměměřic:ké služby pr0-

váděné po vydání zákona Č. 82/1948 Sb. bylo u repro-
dukčních složek také odvislé od úprav budova obtíž-
ného přemístění těžkého strojního zařízení, aniž by
byly přerušeny naléhavé úkolové práce. Z toho dů-
vodu pracoval reprodukční ústav ministerstva financí
až do konce dvouletky samostatně a jeho činnost je
vykázána odděleně, bez výkonu druhé složky repro-
dukční u Zeměměřického úřadu ministerstva financí.
Reprodukční činnost ústavu dělí se na tři hlav-

ní pracovní odvětví: r e pro d u k c e k a t a str á 1-
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ních map v původním měřítku (tak zv. prá-
ce »na úlohu«), reprodukce odvozenin ka-
tastrálních ma;p a jiných přehledných map a plánů
(tak zv. práce »mimo úilohu«) a práce typogra-
f i c k é. Z důvodu stručnosti zmíním se jen stručně
o největších a nejdůležitějších úkonech v tomto oboru.
V reprodukci katastcllnlch map na úlohu byla re-

produkována nejpodrobnější mapa Velké Prahy v mě-
řítku 1 : 1000, výsledek to pětileté práce desítek mě-
řických inženýrů a několika s,et techniků a jiných po-
mocných sil, největší a nejdokonalejší geodetické a
kar~ografické dilo ve střední Evropě vůbec. Byly re-
produkovány celkem 624 listy (rozměrů 63 X 79 cm),
ze kterých se mapa skládá a jež byly vyhotoveny ve
více než 30000 e--emplářích. Kromě tohoto díla bylo
reprodukováno v téže době dalších 180 map o 860
listech a 12 000 otiscích různých jiných katastráln'ch
území a příslušných polních náčrtů pro 35 katastrál-
ních území o 1365 listech a 7000 kopiích.
V pracovním odvětví reprodukce mimo úlohu byla

vykonána v p2s1ediníchdvou letech velmi význačná a
důlež,i~ápráce, podílející se na úspěs:ém osídlení po-
hran:čí Bylo totiž vyhotoveno více než 200000 otisků,
kopií a zmenšenin katastráln'ch map, pa-dle nichž pro-
váděly osidlovací složky p~íděl pozemkú a všechny
ostatní práce s tím související. Neméně dúležité byly
i ostatní práce vykonané pro výstavbu státu. V tomto
úseku sluší uvésti zejména vyhotovení znCl,:':néhomrož-
ství p:)dkladů pro plánování zničených OIblastía pro
regulací měst.
Letcšníl'o roku bylo započato s další velmi význam-

nou reprodukcí map, které jsou pomůckou pro agrár-
ní operace (seelování pozemkú). Tato práce jest ne-
menšího rozsahu jako předeglé, vyžaduje však s hle-
diska grafického mnohem větší přesnosti a dokona-
lo?:ti,neboť nutno kaŽ'd1ýreprodukovaný list katastrální
mapy uvésti do původních rozměrů, p1kud byly sráž-
kou p':lpíru změněny~Dosud byly takto re,nrodukovány
mapy 200 katastrálních území o více než 1200 m'lpo-
vých listech.

I když typografické práce při speciálnosti repro-
dukčního ústavu nemohou být tak významným úse-
kem ieho činnosti jako práce reprodukční, přece i na
tomto poli působnosti byly vyhotoveny velmi četné
tifkopisy pro pozemkový katastr a ministerstvo fi-
nan,cí.

G. Zeměměřické výzkumnictví a archivniC!ví.

Veřejné vyměřování a mapování je zařazeno do
výz!kuniného dvouletého plánu, který je řízen státní
výzkumnou radou při státním úřadě plánovacím. Ze-
měměřické službě jsou svěřeny k řei§eníproblémy za-
řazené v kapitole 1, matematika - fysika, v úkolu 4.

kartografie, 10. - geofysika, 11. - geodesie,
12 '- astTO,:omie. Celkem bylo zařazeno k řešení
16 problémů a siPOluúčaSl:na řešení pěti problémů.
Většina těchto problémů byla dlouhodobých; pokud
to byly problémy krátkodobé, byly v době dvouletého
plánu v zásadě vyřešeny. Zeměměřická slu2Jba zatím
nemá dostatek jedinců, kteří by se zabývali praktic-
kým výzkumem, to znamená řešením vý~kumných
úkolů, které jsou nutny pro vÝVin yeřejného vymě-
řování a mapování v socialistickém státě. Cást odbor-
níků, kteří sc věnují výzkumné činnosti v oboru veřeJ-

nzho vyměřování a mapování za:bývají se jím více s osob-
ního hlediska a osobního zájmu než jako součást organi-
sované péče o vývoj zeměměřické služby v socialistic-
kém státě. Nedostatku kvalifí'kovaných odborníků za
současného zvýšení požadavků na pořizování ma;p (pro
scelování pozemků, plánování, projektování, 'geolo-
gické mapov~d a pod.) nutno čeliti soustavně prová-
děným výzkumem v oboru kartografie. Kartografická
činnost, která graficky zhodnocuje výsledky geodetů,
astronomú, geofysiků a podobně, vrcholí ve tvorbě
map nejrůznějšího charakteru.
Protože tyto mapy j~ou předpokladem všeho terén-

ního plánování je především ú:':elem výzkumu nalézti
rychle a pohotově postUlPY,kterými by se dala zvlád-
nout mimořádná potřeba ma;p v této době. Naléhavé
problémy plánovací, osldlovací a úprava pozemkové
držby kladou v s-:učasné době neúměrné požadavky na
zeměměřiče, jejichž počet odpovídající normálním po-
měrllm je nepatrný. Musí proto výzkum na tomto
poli směřovati ve značné míře hlavně k urychlení mě-
řických prací všeho druhu. V oboru geodetických zá-
kladů povahy vědecké je výzkum zaměřen k vystup-
ňování přesnosti, protože se tyto základy kladou v této
době a budou rozhodovati po několik desetiletí o j'l-
kosti ve~kerého budoucího měření. Výsledky gravi-
metrického výzkumu jsou velmi důležité také pro bu-
dování geodetických základů pro území ČSR, zejména
k spráVl:ému odvození nadmořských výšek.
Z vÝoledku gravimetrického výzlkúmu VYlplynouob-

lasti tíhově poruš€l:é na našem státním území, z jejich
e--istence a přesného vymezení se projeví území, ve
kterých bude moci užitá geofysika navázati další vý-
Zlkumza tím cílem, zda by příčiny je vyvolávající (na
př. výzkum hmotnějších rud nebo lehčích látek, na
př. nafty), anebo podrobnější poznání tektonické stav-
by, se nedaly prakticky a národohospodářSky zužitko-
vati Úkoly ve výzkumnictví v oboru veřejného vymě-
řování a mapování v budování socialistického státu
přibývají a jejich závažnost značně roste Výzkum-
nictví nelze ovšem vybudovat rázem. Je nutno začít
s ře§ením naléhavých prolblémů a zároveň se připra-
vovat na úkoly příští. Na našem výzkumnictví - ze-
jména v bud')ucnosLi - bude spočívat velká zodpo-
vědnost za blaho celélto národa. Bude proto úkolem
všech zaměstnanců zeměměřické slu~by, aby se každý
aktivně zúčastnil na výz!kumné činnosti neboť problé-
my, které je nutno vyřešiti, jsou denním jeho zaměst-
náním, Již někoHk zaměstnanců předložilo řadu ná-
vrhů na zlepšení výměřovacích prací, lepší využití p0-
zemkového katastru a uspořádání mapového aparátu
a jeho .písemných částí.
Socialistické soutěžení i v oboru veřejného vyměřo-

vání a mapování přinese jistě značný pokrok ve zl€ip-
šení yšech prací tohoto oboru.
b) Bohaté a cenné pomůcky mapové i spisové na-

hromadily se a postupem let vzrostly na obsáhlé, ba
úctyhodné svazky. Pro svou trvalou hodnotu a upotře-
bitelnost vyžadují zvláštní pozornosti a péče. Tak
vzrostl ústav tak zv. »ústřední archiv pozemkového
katastru«, který je ve veřejl:osti sice málo znám, má
také celkem nepatrný počet zaměstnanců, avšak obsa-
hem co do kvality a kvantity vyrovná se mnohému
rozlehlému museu. I jeho činnost v době dvouletky
byla bohatá.
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-Zkontrolováno, roztříděno a uspořádáno 2686 dílů
triangulačního a vceňov~cího el8!borátu stabilního ka-
tastru, zčásti dovezeného z prozatímní úschovy na
zámku Orlíku a částečně vráceného z Rakouska. Pře-
vzato a zaregistrováno 2667 částí triangulačních a
výškopisných elaborátů vrácených z Polska. Vydá-
vány triangulační údaje, inventarisovány otisky kata-
strálních map, vylbráno z knihoven národních výborů
5000 svazků odborné literatury Pro plánovací a jiné
úřady, národní podniky a jiné zájemce bylo prodáno
za 550000 Kčs map a úředních publikací Bylo spolu-
pracováno na zákoně o zemědělské dani, vyhotoveny
tabulky percentuálního rozvrstvení jednotlivých dru-
hů pozemků podle soudních okresů ve vzestupném
aritmetickém pořadí s vyznačením zemědělskÝch ob-
lastí u každého okresu, dále tabulky průměrného ka-
tastrálního výtěžku pro 1 ha půdy a to zvlášť výměry
ce~kcvé, zemědělské, lesní a vodní, s vyzD':lčením ze-
mědělských oblastí u každého soudního okresu. Umís-
tění ústavu je zcela nedostatečné a neuspokojivé; bude
proto nutno věl:ovati zvýšenou pozornost vhodnému
umístění tohoto ústavu tak, jak toho zájem veřejnosti
pro tento obor činnosti vyžaduje.

Z výše popsaného pracovního úseku veřejného vy-
měřování a mapování je vidět rozsáhlost a různo-
rodost zeměměřických prací, které musí vyhovovat
všem potřebám politického a hospodářsko-technického
života při budování lid:)Vě·demokra:tického státu.
Zaměstnanci zeměměřické služby odpracovali zdar-

ma v mimo úředních hodinách ve dvouletém hospo-
dářském pOlku navíc celkem přes 3060000 pracovních
hodin, což znamená, že bylo ušetřeno 611 zaměstnanců
a také úctyhodná částka 61 200 000 Kčs.
Zhodnocujeme-li splnění úkolů na všech pracov-

ních úrecích veřejného vyměřování a mapování, mu-
síme dOEpěti k názoru, že úkoly byly zvládnuty více
jak na 100% dík pracovnímu vypětí téměř všech za-
městranců zeměměřické služby. Onu část zaměstnan-
ců, kteří nepochopili budování a výstavbu státu na
cestě k socialismu, bude nutno školit, aby učením marx-
leninismu byli obeznámeni a mohli se tak stát platný-
mi členy zeměměřického kolektivu při plnění úkolů
pětiletého plánu.

Výhled do první zeměměřické pětiletky.
Ve dvouletém hOSlpodářskémplánu byly zastaveny

téměř všechny práce, které jsou zěměměřické službě .
uloženy příslušnými zákony, neboť bylo samozřejmě
nutno vykonávati úkoly dynamické, vyplývající z vý-
vojové cesty k socialismu, zejména v zemědělské po-
litice.
Bude tomu tak i v pětiletém plámu výstavby a pře-

stavby našeho státu.
Z dosavadního přehledu vyplývá, že zeměměřictví je

prvovýrobou četných jiných důležitých prací celo-
státn:ho významu, že je jakousi jejich počáteční sou-
částí. S c=ledem na pestrou rozmanitost spolupráce
s cizími resorty, je plánování v zeměměřictví značnou
měrou ztíženo, neboť je odvislé od vČ8!Snéhooznamo-
vání požadavků cizích. Proto zeměměřické práce
v pětile'ém p!álr.u nebylo lze dosud v plném rozsahu
naplánovati, neboť není v současné době znám rozsah

požadavků některých naléhavých prací prováděných
pro ministerstvo zemědělství, proto, že jsou teprve
zjišťovány (nová pozemková reforma) nebo, že bude
jejich rozsah teprve určen (úprava pozemkové držlby).
Naplánovati bylo možno jen složky geodetické, které
nelze pro budoucí vývoj plánovaného hospodářství
úplně omeziti, neboť jsou podkladem pro mapovací
práce v dalších letech prvé pětiletky, jakož i pětiletek
dalších.
Na území republiky není dostatek mapových pod-

kladů, které by byly vhodné pro hospodářsko-tech-
nioké plánování. Chybí mapy, v nichž by byla zachy-
cena tvářnost krajiny výškopisně, neboť dosavadní
katastrální mapy zobrazují povrch zemský jen poloho-
pisně, jelikož byly původně vyhotoveny pro účely p0-
zemkové daně. Mapy malých měřítek pak byly vyho-
toveny pro potřeby vojenské, nevyhovují technické
potřebě a kromě toho jsou zastaralé a nedOlplňované.
Pro budoucí vývoj socialistického státu nemáme map,
které by vyhovovaly požadavkům zemědělského plá-
nování. Bude proto nutno věnovati zvlášť zvýšenou
pozornost opatřování map a mapovací službě vůbec.
Bude třeba vyhotovit mapy, v nichž bude zobrazen
polohopis, výškopis a kultury obhospodařovalJých
ploch, které by sloužHy technickému a zemědělskému
plánování a -projektování a které by byly základem
kartografických odvozenin map všech malých měřítek.
Tomuto účelu vyhoví mrupa v měřítku 1 : 5000. Byla
by to hospodářská mapa republiky Československé,
která by byla vyhotovena v jednotné zobrazovací sou-
stavě československé a ve spojitém zobrazení území.
Požadavku na zeměměřické práce je tak velké

množství, že nelze plánovati ani práce, vyplývající
z vlas,tní zeměměřické služby souvislým budováním
geodetických základů a mapových děl. Plán polních
zeměměřických prací v prvé pětiletce je závislým na
plánech j~ných hospodářských úseků. Jeprroto sesta-
ven jen z prvotních požadavků na práce geodetické.
Rovněž tak operativní plán na rok 1949 je sestaven
z prvotních operativních plánů jiných hospodářských
odvětví a dozná změn, jakmile tyto operativní plány
budou přezkoušeny krajskými národními výbory
s hlediska potřeb jednotlivých krajů a vráceny ústřed-
ním úřadům a generálnímu sekretariátu hospodářské
rady jako vstřícné plány. Operativní plán pro pozem-
kový katastr nebyl ještě sestaven pro období od
L května do 1. září, neboť je odvislý, jak již bylo výše
uvedeno na požadavku ministerstva zemědělství. 000-
rativní pláJn je proto připraven jen pro zimní období,
kdy musí být provedeny práce zimní úlohy, t. j. pro-
vedení všech změn v operátu pozemkového katastru
a spolupráce na zjišťování dat pro novou pozemkovou
reformu a v některých okresech vyhotovování pod-
kladů pro knihování přídělů v osidlování. Nebude-li
zeměměřické službě přikázán úkol politicky důležitější,
bude pracováno v jarním a letním období 1949 na vy-
hotovování podkladů pro knihování přídělů z revise
první pozemkové reformy, osídlování pohraničí a vy-
hotovování grafických přídělových plánů pro novou
pozemkovou reformu. Operativní plán pro geodetické
složky předpokládá vybudování triangulace na území
v rozloze 5300 km2, 'Přesné nivelace 'Dapořadech v dél-
ce 1300 km, mapovací práce v měřítku 1 : 1000 pro
61 obcí v rozloze 165 km2 jako podklady pro výstavbu
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obcí a v měřítku 1 : 2000 v rozlooe 120 km2 pro dů-
ležité stavební projekty jako dráhy Plzeň-Havlíčkův
Brod, mapovací práce 1 : 5000 v rozloze 135 km2 pro
důležité generelní projekty velkého rozsahu jako je
průplav Odra-Dunaj a vybudování civilních letišť.
Dále bude potřebí opatřiti podklady pro vyhotovení
mapy 1 : 50 000 v rozloze 3795 km2 a upraviti a re-
konstruovati státní hranici československo-polskou.
Na počátku pětiletky připadá zeměměřické službě

dodati veřejné s~rávě mapy, v nichž by byla zachycena
reorganisace veřejné správy. Přehledné mapy se
zobraze~ímkrajského zřízení v měřítku 1 : 500000,
1 : 1000000 a 1 : 750000 byly již vydány. V únoru
1949 budou vydány přehledné mapy územní organi-
sace krajů v měřítku 1: 200 000 se zákresem hra-
nic nových okresních národních výborů a pře-
hledným náčrtem katastrálních území. Připravují se
mapy jedJ~otlivých krajů v měřítku 1 : 200 000 s po-
lohopisem, vodstvem, komunikacemi všeho druhu a
zákresem všech obcí a osad. Pro potřebu veřejné sprá-
vy bude v březnu 1949 vydána m!lJPa1 : 500 000 a
1 : 1000000. Tím bude uspokojena veřejná správa
v prvopočátku pro řešení některých naléhavých
úkolů.
Rovněž ve správní činnosti očekává zeměměřickou

službu na počátku pětiletky velmi mnoho úkolů, neboť
bude nutno vybudovati defiJnitivní organisaci, která
je základem plánovaného hospodářství. Bude to zejmé-
na přenesení působnosti veřejného vyměřování a ma-
pování z ministerstva financí do jiného, věcně pří-
slušného resortu a vybudování zeměměřické služby
v krajských národních výborech a okresních národ-
ních výborech, aby i zde byly vytvořeny předpoklady
pro správné a účelné plánování.r To jsou všechno
práce, které spadají do prvého roku pětiletky.
Do počátku pětiletky spadá také ještě naléhavý

úkol přebudování soukromého sektoru civilní země-
měřické složky (úředně autorisovaných civilnich geo-
metrů). Směrnicí je omeziti a zatlačiti tento drobný
sektor kapitalistický zespolečenštěním družstevmÍ for-
mou po ~ůsobu úpravy poměrů v advokacii. Bude
velmi naléhavým, aby tento zákon, který se ovšem
bude týkat všech kategorií civilních inženýrů, byl
uskutečněn do zahájení polních měřických prací, aby
práce pro tento sektor' plánované byly konány již na
novém podkladě, vyhovujícím socialistickým zásadám.
Pro soustavné plánování veřejného vyměřování a

mapování bude nutno v reorganisaci služby zříditi
plánovací oddělení, jehož úkolem bude soustavné vy-
hotovování ročních operativmích plánů, kontrola těch-
to plánů, normování práce veřejného vyměřování a
mapování a zvýšená pozornost hospodárnému prová-
dění všech prací.
Normy prací budou také podkladem socialistického

soutěžení a zrychleného a produktivního zvýšení všech
prací. Je proto nutným předpokladem, aby pracovní
normy byly vyhotoveny v době co nejkratší. Země-
měřická služl::a má pracovní normy ma všechny druhy
prací, které jsou dílem mnoha let; ale přesto je nutno
tyto normy podrobiti revisi, aby vyhovovaly socialis-
tickýmpotřebám.
úkoly technického rázu v dalších letech pětiletky

budou velmi značného rozsahu. Nejzávažnější z nich
se pokusím vyjádřiti

V oboru zemědělské politiky bude nutno pokračo-
vati na dokončení prací ve vyhotovení ki:J.ihovánípří-
dělů v osídlování a nové pozemkové reformě, zúčast-
niti se na technickém provádění zeměděls,ko-hoclJ)o-
dářských úpravách pozemkové držby a plniti další
úkoly vyplývající z této činnosti; věnovati větší péči
budování geodetických základů polohopisných a
výškopisných; vybudovati základní trigorometrickou
síť; z jednotné trigonometrické sítě dokončiti v čes-
kých zemích II. řád a pokračovati v síti III. až V.
řádu podle naléhavých potřeb celostátních; v geo-
detické astronomii zaměřiti zeměpisné délky, šířky
a azimuty na 15 trigonometrických bodech základní
sítě (Laplaceovy body); dobudovati výškopisnou síť
přesné nivelace II. řádu; podle naléhavosti ,pokračo-
vati v budování sítě III. řádu; v tíhovém měření
(gravimetrii) v českých zemích vybudovati základ:ní
síť I. řádu, gravimetrickou síť II. řádu a podle potře-
by podrobnou gravimetrickou síť; geodetické základy
na Slovensku vybudovati tak, aby byly na úrovni
českých zemí; bude proto třeba některé práce v čes-
kých zemích omeziti a vypomoci na území Slovenska,
aby sítě byly homogenní a bylo je možno vyrovnati
a vědecky llpracovati pro celé území státu; v oboru
mapovací služrby, jak již bylo výše uvedeno, nutno za-
jistiti předpoklady pro vyhotovení mapového díla
v měřítku 1 : 5000 pro celé území státu; pozemkový
katastr, který byl vybudován v mínulém století a
sloužil tolik desetiletí, bude nesponně mít značný
význam i v několika dalších letech, ale novými ú:pra-
vamipozemkové držby dozná velmi značných a pod-
statných změn současně s pokrokem socialistíckého
budování státu. Toto mapové dílo bude základem pro
budoucí hospodářskou mapu 1: 5000 bez kterého!
podkladu by k pořízení této mapy bylo třeba daleko
větších finančních nákladů. Nežli bude lze vyhotoviti
potřebné mapy polohopisné a výškopisné, bude 'llutno,
aby byly vyhotoveny na podkladě dosavadních ka-
tastrálních map fotomechanickou cestou mapy 1 : 5000
v jednotné zobrazovací soustavě a spojitém zobrazení
alespoň polohopisně. Pro vlastní zastavěnou část obcí
a k zastavění určených částí bude ovšem nutno vy-
hotovovati i nadále mapy velkých měřítek 1: 1000
podle zásad, které jsou stanoveny v současné době,
neboť budou muset sloužit jako podklady pro výstav-
bu měst a obcí; budou nutně obsahovat kromě části
polohopisné í část výškopisnou a současně budou
tvořit příložku hospodářských map 1 : 5000. Nebylo
by únosné v současné době, aby v měřítku 1 :1000 byly
vyhotovovány mapy pro souvislé zobrazení celého
státu. Bude-li zapotřebí map tohoto měřítka pro pro-
jekční díla velkého významu celostátního, budou indi-
viduelně vyhotoveny Pro technické plánování je také
třeba maJP 1 : 50000. Tyto mapy nelze vyhotovovati
ze starých vojenských m8lp, neboť výškopis těchto
map neodJpovídaskutečnosti. Bude proto nutno v úzké
spolupráci s vojenskou správou vypracovati takový
návrh, který by vyhovoval jak vojenské správě, tak
potřebám technickým, neboť ani dnešní m3Jpymalvch
m~řítek vyhotovené v minulém století pro tehdejší
potřeby vojenské správy, této již dnes také nevyho-
vují. Bude proto třeba sladit požadavky vojenské
správy a potřeby technické. aby bylo možno vyhověti
oběma požadavkům a respektovati· při tom potřeby
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hospodářské výstavby a přestavby našeho státu na
cestě k socialismu.

Pro urychlení těchto rozsáhlých mapovacích prací
bude velmi naléhavým, opatřiti fotogrametrická za-
řízení, neboť bez využití této metody není možno v do-
hledné době dosáhnouti potřebných výsledků.

V oboru kartografie. nutno vyhotovovati odvozenrny
mapových podkladů v souboru státních map ČSR v mě-
řítku 1 : 1 000 000, 1 : 500 000, 1 : 250 000, 1 : 50 000,
dále plány měst a obcí podle naléhavosti. Vyhotoviti
předpoklady pro vydávání map plastických aanagly-
fických.

Zjednodušiti pisemné mapové operáty, přehledně je
ukládati, provést decentralisaci všech výsledků ve-
řejného mapování, zejména geodetických základů, do
krajských a okresních národních výborů, t. i. do míst,
kde je jich nejrvíce třeba, aby lUemuselybýt vyžado-
vány od ústředního úřadu.

Dále bude nutno připravovati nový právní řád
v oboru veřejného vyměřování a mapování, přepra-

covati všechny dosavadní zákonné normy, aby vy-
hovovaly socialistické přestavbě státu. .

V oboru personální politiky bude nutno věnovati se
politickému a odbornému školení zaměstnanců, p0-
starati se, aby novodobým metodám pracovním vy-
hovoval také poměr pracovních sil inženýrských
k technickým, místo dosavadního poměru 1: 2, mi-
nimálně 1:6. V otázce vědecké a výzkumnické bude
nutno navázati styky se státy lidově-demokratickými,
především a samozřejmě s SSSR.

J edrotnou spoluprací všech zaměstnanců soustře-
děné zeměměřické služby, zvýšením pracovní produk-
tivity a socialistickou soutěživostí v přestavbě a vý-
stavbě hospodářství státu - k socialismu, podle hesla
našeho presidenta republiky Klementa Gottwalda
»Ku předu, zpátky ni krok«, se zeměměřiči zhostí
všech úkolů uložených jim v pětiletce ještě lépe než
tomu bylo ve dvouletém hospodářském pIlinu.

Pětiletce zdar!
Literatura: Přehled úkolů výzkumnictví ve dvouletém

plánu.

UII,'by dvoJobrazovýrh dálkoměrů.

Podobně jako při měření vzdáleností pásmem neo latí, vyskytuji se nevyhnutel'M chyby též při měřeni
délek optickými dvojobrazovými dálkoměry. Vyskytují se v míře mnohem větší, neboť čím komplikovanější
měřické zařízení (přístroj) tím více je pramentů chyb. Autor podává rozbor některých chyb.

Omezíme se tu jen na chyby, které svým původem
a působením jsou nejzajímavější. Jsou to:

a) angulární chYlbaosobní,
b) chyba z nesprávné polohy optického klínu a
c) chyba, mající původ ve fysikální povaze světel·

ného paprsku.

a) A n g u I á I'n í c h y b a o s o b n í. Brzy po za-
vedení dvojobrazových dálkoměrů, sestrojenýCh podle
Richardse (na př Wild, Fennel), do přesných země-
měřických prací se poznalo, že výsledky měření jsou
zatíženy značnými relativními chybami (až 2% vzdá-
lenosti) neznámého původu (podobná chyba byla dří-
ve zjištěna také v astronomii při pozorování helio-
metry) Vědělo se jen, že jejich velikost se mění
s osobou pozorovatele. Bylo také zjištěno, že u téhož
měřiče nabývá chyba různé hodnoty.

Alfred Are g g e r, který se v létech' 1924-1925
zabýval konstrukcí nového dvojobrazového dálkoměru
pro fu Kernovu přisuzoval tuto chybu sekundárnímu
spektru. Pokusy zjistil, že chyba je nejmenší, když se
klín umístí před středem objektivu.

Teprve Dr Athert K o n i g, spolupracovník Zeisso-
vých závodů, poznal pravou příčinu těchto chyb:

Z teorie astronomického dalekohledu je známo, že
světelné paprsky vcházející do dalekohledu horní polo-
vinou vstupní pupily, opouštějí dalekohled dolní polo-
vivou výstupní pupily a naopak. Zakryjeme-li objektiv
theodolitu z poloviny optickým klínem (neb každou
polovinu jedním klínem), je přirozené, že dostaneme
dvě poloviční vstupní a výstupní P1!pily (obr. 1).

Svazky paprsků, které vytvářejí obraz laťového dě-
lení, neprocházejí tedy stejnou výstupní pupilou (její
polovinou) a vcházejí db oka, které je umístěno při-
bližně v místě výstupní pupily (asi 8 mm za očnicí).
na různých místech. Jelikož oční čočka, jako bio-
logické tělísko nemá vlastnosti dokonalého optického
výrobku, má nepravidelný povrch, nastane difusní re-
frakce vcházejících paprsků. Nepravidelně lomené

Vstupní
pupila

plošky oční čočky, které jsou u různých lidí různé.
působí jako slabý optický klín. Zde je pramen těchto
chyb, které se mě'ní s osobou pozorovatele. Při změ-
něné poloze oka (hlavy) u okuláru, nabývá tato chyba
i u téhož pozorovatele různé hodnoty.

Pro odstranění této chyby použil R. B o s s h a r d t
kombinaci kolektivu K (ne okulárového) a clony C,
která propouští jen ony paprsky procházející horní
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(dolní) polovinou kolektivu, které vstupují do dolní
(horní) poloviny objektivu (obr. 2).
Tím docílil, že dcrazy jednotlivých polovi'n objek-

tivu ve výstupní pup:le do sebe zapadají (obr 3), tak-
že svazky paprsků, tvořící obrazy latě protínají stejné
plošky oční čočky.
Angulární osobní chyba (odchýlení, způsobené ne-

pravidelností oční čočky) není tím sice úplně odstra-
něna, ale je tak kompem:ová:na, že ji možno prakticky
zanedbati. Jelikož je úměrná vzdálenosti, dá se odstra-
nit při opravě násobné konstanty.
Z předcházejícího, jakož i z úvahy o chybách, pra-

menících ve f,vsikálních vlastnostech světelného pa-

prsku, je patrný Areggerův omyl. Důvod proč však
tatoehyba (svazky paprsků neprocházejí okem ve
stejném místě) je i u dálkoměru Areggerova dosti
dobře odstraně'na je ten, že tvarem a umístěním klínu
se dostanou 2 vstupní pupily (ve třech částech), které
se navzájem obemykají (obr. 4).

b) Chyba z nesprávné polohy optic-
k é h o k Ií n u. Optické klíny jsou počítány a brou-
šeny za předpokladu, že odchylka světelného paprsku
po průchodu klínem je minimální a že leží v hlavní
rovině klínu. Jelikož těmto podmínkám není v praxi
vždy vyhověno, vznikají chyby, které mohou značně
znehodnotit měřické výsledky.
Uvažujeme průchod opaprsku, ležícího v hlavní ro-

vině, optickým klínem (obr. 5).
Index lomu vzduchu položme rovný 1 (správně

1,00029), takže lze počítat pouze s indexem lomu klí-
nu n.
Platí proto: sin Ul= n sin P,

si'nu,2 = n sin P 2'

Jelikož vnější úhel trojúhelníku AJ BJ O jest rovný
lámavému úhlu klínu e, bude

tJ, + tJ2 = e. (2)

Označíme-li odchylku mezi paprskem vstupujícím a
vystupujícím ~H, bude ve čtyřúhelníku AJ BJ OJ D

al+a2+(1800-e)+(1800-~H)=360ry (3)
al + a2 = e + ~H'

(
sin a )Bl=arcsin ~

Jelikož, aleP2 = l' - Pl' bude

U2= arc sin \ n sin [ l' - arc sin (S~Ul )]}. (5)

Dosadíme-li do rovnice pro ~fI [viz rovnici (3)] tento
údaj, dGstaneme výraz určující obecnou hodnotu od-
chylky paprsku po průchodu hranolem:

~1I=a,-'+arc sin{ n sin [,-arc sin (Si:u, )]}o

(6)

Pro klín potřebujeme ještě znáti ten úhel dopa-
du (a,), pro který bude odchylka ~Il minimální. za
tím účelem budeme předešlou rovnici diferencovati
podle d a a položíme ji rovnou nule. Dostaneme

d (jfl = 1- cos P2 cos al .
d U cos Pl cos u2

Má-li tento výraz býti rovný nule, musí u, c= u2 a
{II = Po Z toho vyplývá, že odchylka ~Il bude tehdy mi-
nimální, když oba paprsky budou symetricky položené
k plochám klínu.

Podle rovnice (2) bude pro minimální odchylku platit

Jelikož dále platí Ul= u2 a sin aolm= n sin Plm,
obude

~flm = 2 are. sin [ n . sin ;] --!!
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Vhodnou úpravou této rovnice dosta~e vzorec

(
n sin,81 )

liHm= ----1 .s
cos Ul

Považujme nyni, že pro minimální liHm je úhel do-
padu u, == O.Musí pak být sin Ul a sin ,81rovný nule
a hodnota

COS ,81---~~ 1.
cos Ul

Pro odchylku liHm dostaneme tak přibližný vzorec
liHm = (n-1) . s. (11)

Ze vzorce (10), (2) a (3) je na první pohled patrno,
že paprsek dopadající kolmo nemá minimální odchylku
a že změnou úhlu dopadu mění se též odchylka pa-
prsku vycházejícího a tím i násobná konstanta.
Velikost odchylky paprsku minimálního a kol-

mého je patrna na příkladu pro hranol z koru-
nového skla,' který má index lomu n = 1,5101 . a
lámavý úhel s = 68'00,00" (je to klín, jehož lámavý
úhel odchýlí paprsek přibližně o hodnotu, jejíž arcus
je jedna setina) :

1. m'nimální odchylka i5J{m = 34'00,13"

2. pro u, = O, OJ{ = 34'00,50"

Je tedy rozdíl dbali paprsku 0,37", čímž se změní
násobná konstanta 100 asi o 0,02.
Na cdstranění těchto chyb je pamatováno již při

konstrukci dálkoměru (na př. u Bosshardtova-Zeissova
dálkoměru zvláštním tenkým klínem, u Areggerova-
Kernova dálkoměru úpravou laťového dělení).
Dosud jsme měli za to, že dopadající paprsky jsou

v hlavní rovině. Nenastavíme-li však při odečítání na
lati střední vodorovnou niť nitkového kříže na r0z-
hraní laťového dělení, nebudou paprsky ležeti v rovině
hlavní, nýbrž budou k této rovině šikmo položeny, což
je pramenem dalších chyb.
Nebudeme se zde zabývati odvozením potřebných

vzorcu,což je úloha poměrně pracná (nedá se řešit
v rovině) a při dalším vyjdeme z jejich konečných
výrazu:

YJb ••• je úhel, který svírá lomený paprsek (v klínu)
s hlavní rovinou, proloženou kolmicí dopadu
('7b1 = '7b2 = Jh),

. li . li. .
sm2 = sm 2'C081Ia.

Položíme-li v rovnici (14) '7a rovno nule, bude též
YJb rovno nule a tato rovnice přejde na tvar

sin ( li m +..::...) . = n sin ~ . (15)
2 'Y/u o 2

který je shodný s rovnicí (9) pro paprsek i5H v hlavní
rovině. Dosadíme-li tuto hodnotu do vzorce (14), do-
staneme

0(/' + s cos '7/J • li/{ + 2sin ---= -- .sm - . - (16)
2 COS'YJa 2

. cos l/b
l/a > '7b, Je -- > 1

cos '7"

Z tohoto vztahu je patrno, že minimální odchylka
paprsku, neležícího v hlavní rovině jest vždy větší, než
minimální odchylka paprsku, ležícího v hlavní rovině:

Z toho vyplývá, že při měření vzdáleností optický-
mi klíny nutno dbáti, aby paprsky dopadaly do ob-
jektivu pokud možno kolmo a aby ležely v hlavní
rovině.

o) Chyba z fysikálních vlastností
světelného paprsku. A1:y byla pokud možno
nejvíce eliminována disperse světeIných paprsku, uží-
vá se u dvojobrazových dálkoměru achromatického
klínu, t. j. soustavy dvou hranolu, které při vhodně
volených indexech lomu n, dispersních čísel v a láma-
vých úhlu~, vylučují odchylku mezi červeným a
modrým paprskem.
Achromatická kombinace však nevylučuje, jak se

dá na absorp::ních čarách spekter jednotlivých klínu

I l [ ..[ . (cos l/a • sin 'Pal )]] 1fn . cos '7b • sm s - arc sm -.--
. cos '7/J. ft

q)"1 - S • arc Slli --' ...--
cos 1/"

li = 2 arc sin cos 1/" sin ----------.. 2 .. ---- ..·0--- (12)

• 0111 ( f )sin - = sin q) m - - cos YJ2 a 2 "

liam + E COS '7b • f
sin --- =n -- sm -, (14)

2 cos:YJa 2
kde

'Pal' •• je úhel, který svírá prumět šikmo dopadajícího
paprsku v rovině hlll:vní s kolmicí dopadu,

'la '" je úhel, který svírá šikmo dopadající paprsek
s rovinou hlavní, proloženou kolmicí dopadu
(správně "Jal, ale jelikož jde o jedno prostředí,
platí '7bl = "Jbl, bude proto sin "Jal = sín '7a2;

úhly leží v I. kvadrantu, platí proto "Jal =

= '7a2 = "Ja),

dokázati, odchylky čar ostatních spektrálních barev,
čímž vzniká sekundární spektrum.
Poněvadž lidské oko je nejvíce citlivé na barvu žlu-

tozelenou, je výbrus optických klínu proveden pro
mínimální odchylku žlutého paprsku (čáru D o délce
vlny 589,3 ~l!-t) o předem stanovené hodnotě (liJ1m =
= 34'22,65" = 2062,65"), jejíž arcus se rovná ;ledné
setině.
Pro optické dálkoměry se používá v praksi dvou

skel:
a) korunového o indexu lomu nDl = 1,5101 a

~.=634,
b) fJi!ntovéhoo inde"ru lomu nn2 = 1,6200 a v = 36,3.
Pro sklo korunové obdržíme lámavv úhel s, =

9459,98" a pro sklo flintové S2 = - 4456.26". Záporné
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znaménko u éo Znacl, ze tento klín musí být dán
k prvému obciceně (obr. 6).

Vypočteme-li pro tuto kombinaci minimální odchyl-
ky na př. červeného (čáry C o délce vlny 656,3 fA.fA-)
a zeleného (čáry e o délce vlny 546,1 fA-fA-) paprsku
(modrý paprsek je shodný s červeným) dostaneme

lie = 2061,30"

lie = 2062,45".

Z toho je 'patrno, že klín má pro každý paprsek též
jinou násobnou konstantu (je to přirozené, neboť in-
dex lomu nezávisí jen na povaze prostředí, nýbrž též
na barvě a délce vlny).

V tabulce jsou sestaveny minimáIní odchylky pro
4 základní barvy spektra a jim odpovídající násdbillé
konstanty:

Barva I Čára I Minimální

I
Nás:bná

odchylka konstanta

červená C I 2061,30 100,065
žlutá D 2062,65 100,000
zelená e 2062,45 100,010
modrá F 2061,30 100,065

I

Přesto, že oko vnímá tmavé barvy daleko méně než
barvy světlé, vzniká při přesném optickém měření
určitá nejistota, zvláště zesiluje-li je v přírodě se vy-
skytující osvětlení, jako na př. východ slunce -
barvu červenou, čistý sníh - barvu modrou a pod.
(Přitom nutno stále míti na mysli, že vnímání barev
je značně subjektivní.)

Aby zjistil vliv takového osvětlení, provedl profe-
sor geodesie na curyšské technice F. Baeschlin tento
pokus:

Dálkoměrnou lať osvětloval elektrickou žárovkou
(s kovovým vláknem), před kterou dával postupně
různě zbarvená skla (červené, modré, žluté a bílé).
Pro každou barvu provedl 20 měření a z výsledků
určil násobnou konstantu, kterou pak poroV'nals hod-
notami vypoětenými theoreticky a obdržel hodnoty
uvedené v další tabulce:

Násobná konstanta, určená
z pozorování I theoreticky

Ičervená
modrá
žlutá
bílá

100,05
100,05
100,00
99,98*)

100,07
100,07
100,00
99,97
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Poznámky ke stublllsaci pol,J'gonov"ch I.odu.

Osazování a zajištění polygonových bodů je dosurl i:ivým předmětem úvah nejen při budování polygo-
nové sítě pro obnovování pozemkového katastru, ale zvláště při pozdějším zaměřování nasta1,ých změn. Je
řada možností, jak uspíšíti vyhledání osazeného polygon<>vého bodu a umožnění snadného přístupu k němu.
Zde je podána jedna z nrich.

Používané způsoby stabilisace polygonových bodů
v zastavěných městských čtvrtích mají některé '1Jedo-
statky. Nejčastěji je používáno buď 1::ěžnýchžulových
kamenů s křížkem vytesaným na horní ploše, nebo
železných trubek světlosti 2 až 3 cm, zapuštěných do
betonových kvádrů. Oba tyto typy bývají osazovány
buď v úrovni dlažby, nebo pod dlažbu, pří čemž pří-
stup ke značce umožňuje se železnými litinovými po-
klopy. Nevýhody těchto způsobů jsou známé. Pokud
jsou zna,čky osazeny v úrovni dlažby, jsou horní plo-
chy vystaveny velkému opotřebování, křížek v žulo-
vém kameni se po čase úplně setře, beton upevňující

trubku se časem rozdrtí a trubka se uvolní, případně
je přímo poškozován její okraj a tím vzniká
nejistota v určení přesné polohy polygonového bodu,
dané ideálním středem průřezu trulbky Pokud jsou
značky pod dlažbou zakryty litinovým poklopem jsou
sice lépe chráněny proti poškození, avšak je opět
značně ztížen přístup k nim, jak bylo poukázáno
v článku Ing. Krumhanzla v Č. 4 Zeměměřického ob-
zoru z roku 1945.

Není-li bod delší dobu· používán, spojí rez víko s po-
klopem tak, že jeho odstranění stává se - nejsou-li
po ruce vhodné nástroje - hotovým problémem. Pří
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násilnéni otevírání pak litinové víčko často praskne.
Po otevření vznikají potíže s dostředěním olovnice
nad značkou postaveného úhloměrného stroje, neboť
vnitřek poklopu jest příliš tmavý a světlý otvor po-
klopu opět příliš malý a olovnice při pohledu shora
značku zakrývá.
To všechno jsou potíže, s kterými se novoměřiči již

tím či oním způsobem vyrovnali. Větší nesnáze však
spočívají v tom, že sebelepší a nákladná stabilisace
většinou nezabrání zničeni, případně vážnému znehod-
nocení značky polygonového .bodu při provádění růz-
ných silničních úprav, výkopů, předlažbě a podobně.
K takovýmto pracem dochází však v městských
čtvrtích velmi často a zkušenost učí, že ;mačky poly-
gonových bodů bývají při tom obyčejně zničeny úplně
nebo z neznalostí přemístěny neb jiným způsobem
znehodnoceny. Tento stav se ani velmi přísnými zá-
konnými opatřeními na ochranu měřických značek
nedá změnit a z praxe je známo, že tato opatření mají
význam spíše v tom, že zajišťují náhradu za škodu
poškozením značek vzniklou.
Tato věc však postihuje nikoli novoměřiče, ale ci-

vilní geometry, případně zaměstnance katastrálních
úřadů, kteří na 'polygonovou síť v pozdější době svá
měření připojují. To snad jest také příčinou toho, že
zakladatelé polygonových sítí nevěnují této okolnosti
tolik pozornosti, kolik by si zasloužila.
Protože obnovování jednotlivého polygonového bodu

je příliš nákladné a většinou s ohledem na malý roz-
sah prací, které jsou v okolí takového zničeného bodu
prováděny časově' velmi nehospodárné, vypomůže si
měřič obyčejně tím, že své měření př~pojí na některý
sousední polygonový bod, případně na pevné body p0-
drobného měření, jako rohy budov a pod. a zničená
značka zůstane 'neobnovena. Původní stabilisace bodu
tím, ovšem ztratila svůj účel a smysl Během času se
Počet takto zničených bodů stále zvětšuje a po létech
dochází k nákladnému obnovení celé sítě.
Uvážíme-li, že k novému dnes prováděnému měření

katastrálnímu dochází většinou po více než sto létech
od měření původního, měli bychom žádat, abypoly-
gonová síť v územích, jejichž mapy byly obnoveny
~ěřením s použitím polygonové metody vydržela
'Opět až do případného nového zaměření, tedy asi sto
let, aby mapy mohly po tuto dobu býti řádně vedeny
ve shodě se skutečným stavem v přírodě. Avšak
i když dojde k obnovení takové mapy novým měřeo-
ním, neznamená to, že by musela být opět úplně znova
zakládána polygonová síť. Teoretický by měla exis-
tovati možnost obnoviti mapu zaměřením na síť pů-
vodní.
Ve skutečnosti však velká část polygonové sítě bývá

zničena mnohem dříve a musí být s velkým nákladem
obnovována. Toto obnovování se provádí podle topo-
grafií jednotlivých bodů (jsou-li ovšem dostatečně
přesně a podrobně provedeny) a přesná poloha se kon-
troluje vytýčením z úhlů a délek původního zaměření.
Tento postup je velmi pracný a v některých případech
nevede vůbec k cíli. Mám na mysli ztracený polygo-
nový bod z přímého polygonového pořadu, který není
možno kontrolovati z třetího směru. Průsek směrů
ze sousedních bodů je velmi neurčitý a dovolená od-
ehylka délková určovacích stran je příliš velká. Při

stranách o délce 100 metrů vzniká nejistota 16 cm
v poloze bodu ve směru pořadu.
Zkušenosti z takového obnovování polygonové sítě

učí, že ani velmi důkladná a nákladná stabilisace
neuchrání bod před zničením tam, kde jsou prováděny

"'[J:" ",

o ••••••••.••••••

sílniční úpravy a naopak, že i velmi jednoduché a
často primitivní označení zůstalo neporušeno tam, kde
k takovým úpravám nedošlo. Kdo obnovování sítě
prováděl, dojde často k názoru, že dobře provedená
topografie je mnohdy cennější než sama stahilisace
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polygonového bodu, zvláště když najde body, které
svědomitý dlaždič při předlažbě osadil na »původní«
místo s přesností 10 až 20 cm.
Je-li tomu tak, měla by se hlávní péče věnovat pře-

devším topografii. Je-li tato provedena tak, aby ne-
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.
moh'o dojíti k pochybnostem o poloze východiskových
bodů zajišťovacích přímek a je-li dostatečný počet
zajišoťvacích měl', jest nákladná stabilisace značky
polygonového bodu zbytečná a teoreticky zbytečná
jakákoli stabilisace vůbec.
Z těchto důvodů a z důvodů úsporného provádění

prací hrazených z veřejných prostředků dospěl jsem
k rozhodnutí předložiti odboI'I'é veřejr:osti k posou-
zení návrh na provádění stabilisace polygonových
bodů v zastavěných městských čtvrtích následujícím
způsobem:

1. Vlastní po1ygonový bod označiti železnou, pří-
padně ocelovou tyčí asi 30 cm dlouhou a 15 až 20·mm
silnou s hlavou ve tvaru dutého kužele (viz obr. 1)
a zaraženou přímo mezi kostky vozovky neb chodl).íku,
nebo i do ~edlážděDé vozovky Navržený tvar hlavy
by měl tu výhodu, že i při opotřebování nebo poško-
zení horn:ch částí tyče zůstala by vlastní značka bodu
stále stejně zřetelná a jednoznačná. neboť bod by byl
dán níže položeným a před poškozením chráněným
vrcholem kužele, tedy skuteěrě bodem. Dostředění
stroje ty bylo velmi jednoduché a přesné a výtyčka
na bodě pGstavená by byla zajištěna proti sklouznutí.
2. Čtyři až pět východiskových bodů zajišťovacích

přímek označiti železnými do zdi zapuštěnými hřeby
nebo šrouby zvláštního tvaru. Tyto bcdy bylo by voliti
pokud možno ra různých objektech, aby při zničení
některého z objektů mohly být k vytýčení použity
body zbývající. zapouštění šroubů dalo b~ se prová-
děti tak, že by se do zdiva 'ravrtal pomocí speciálních
vrtáků otvor o málo větší než průměr šroubu, ten by
se vyplnil t. zv. zápustkovou hmotou, do které po
krátkém zatvrdnutí bv se pomocí kolovrátku na uta-
hování matic zašrouboval šroub ~e samořeznou zá-
vitnicí (šroub do dřeva) a Š€stihrannou hlavou opa-
třenou výčnělkem pro přesnější vyznačení východis-
kového bodu. (Viz obr. 2.)
3. Při vyhotovování topografií zapisovati při kří-

žových mírách nejen vodorovné vzdálenosti mezi znač-

kou polygonového bodu a značkou ve zdi, ale též do
závorek přímé, t. j. šikmé vzdálenosti mezi oběma
značkami,pokud by nepřesáhly délky 20 m. Jsou-li
ale:poň tři zajišťovací míry kratší než dvacet metrů,
jest zbytečné určování bodu kolmicí na přímku. Ten-
to způsol'a<by velmi usnadnil vyhledání a i poměrně
velmi přesné určení polohy značky polygonového.bodu.
Vezměme si příklad znázorněný na obr. 3. Přiložíme
počátek pásma k bodu A, a k ·bodu B místo pásma
s označením 17.58 m (=6,41 m+ll.17 m). Vezme-
me-li pásmo v místě udávajícím délku 6,41 m, napne-
me oba ko::tce a přiložíme pásmo k terénu, měli
bychom se přímo dotknout značky hledaného bodu.
Nestane-li se tak, jest buď ztracena, nebo pod teré-
nem. To určí druhá dvojice zajišťovacích měl'. Do-
staneme-li se při rovém určení přesně na totéž místo
a značku nenajdem, jest ztracena. Dostaneme-li se na
mÍs"o o málo vzdálené od místa dříve určeného zna-
mená to, že došlo ke změně ve výšce terénu, ovšem
za předpokladu, že byla dříve zjištěna správná vzá-
jemná vzdálenost zajišťovacích značek.
Dovnívám se, že takto provedená stabilisace a za-

jištění polygonového bodu byly by nejen stálejší a
. dokonalejší, ale i rychlejší a levnějŠÍ, než způsoby
d!savadní. Vezměme v úvahu náklady spo;eré s opa-
třením žulových mezníků a litinových poklopů, jejich
dovoz a dopravu na místo, výkop rozměrné jámy,
omzení kamene a zadláždění poklopu a poroV'llejme
s navrhovaným způsobem a uvědomme si také, že
i obnovení jednotlivého bodu bylo by mnohém snad-
nější.
V~.e co j!"em uvedl[ jest ovšem pouze teoretická

úvaha, protože remám možnost provést praktický po-
kus a zj'stit výhody i nevýhody navrhovaného způ-
sobu a případně provést časové zkoušky a propočítat
rozdíl nákladů mezi navrhova'ným a dosavadním způ-
sobem stabilisace. Je věcí lJříslu'5ných úředních míst,
případněroukromých firem, aby věc ze svého hle-
diska uvážily a případně takovou zkoušku daly
provést.

Prof. Ing. Dr Josef B o h m: Počet vyrovnávací s úvo.
['''ID df) počtu pravděoodobnosti. Líto~raf;e, Brnf) ]948.
Cena 50 Kčs ve volných listech a 70 Kčs brožovaná.
Podle nové studijni osnovy na odboru zE.měměřického

inženýrství byl počet vyrovnávací podle metody nej-
menších čtverců sloučen v jednu discíplinu se základy
počtu pravděpodobností, jehož poznatky z teorie pozo-
rovacích chyb tvoří vědeckou stavbu vyrovnávacího
počtu a dávají dnešnímu geodetoví možnost kritícky
hodnotíti měřícký materíál pro jeho zpracování k vý-
sledkům co nejpravděpodobnějším. Toto sloučmí pří-
spěje k lepšímu hodnocení základních teotémů pravdě-
podobností v počtu vyrovnávacím a dá posluchačům
příl€'Žitost si získatí metodicky velmi hospodárně po-
třebná hlediska kritická pro své budoucí práce měřické.
Kniha profesora Bohma je zaměřena v tomto duchu.

Vykládá z rozsáhlé oblasti počtu pravděpodobnosti jen
ty teorémy, které mají úzký vztah k metodě nejmenších
čtverců. Začíná matematickou apriorní pravděpodobností
jednoduchých jevů, probírá krátce pravděpodobnost slo-
ženou, načež pře.cházi k apoBteriorní pravděpodobnosti

(statistické p) výkladem ·teorému Bayesova a věty Ber-
noulliovy s četnými příklady, jakož i analytickým vy-
jádřením mezního případu této věty eksponenciálním
zákonem Gaussovým. K tomu připojuje tabulku Lapla-
ceovy transcendenty s krokem jedné desetiny argumentu.
Poněvadž je třeba i v geodesii nezbytně dbáti statistic-
kého vyšetřování při rozboru přesnosti měřických metod,
užitých strojú a stanovení dovolených mezí přesnosti,
vysvětluje autor základní prvky teorie statistiky, podává
ukázky grafického zpracování rúzných kolektivů a hle-
dání střední hodnoty, charakterisující nejlépe typ jevu
měřeného kolektivu.
V další kapitole se zabývá rozborem chyb, zkoumá

vlastnosti nahodilých chyb, jak jsou definovány Gaus-
sovým zákonem četnosti a na řadě příkladú z široké
prakse měřické (částE.čněvlastní) konfrontuje skutečnost
pozorovanou, naměřenou, s teorií plynoucí z analytic-
kého vyjádření Gaussova zákona. Po té věnuje výklad
obvyklým mírám přesnosti měření, načež vyvozuje střed-
ní chybu funkce měřených veličin na sobě nezávislých,
čili studuje zákon o přenášení chyb. .
Vyrovnávání podle metody nejmenších čtvercú začíná

vyrovnáním přímých měření, z nichž věnuje zvláštní
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pozornost dvojici měřeni. Za timto výkladem umisťuje
stať o systematických chybách v kolektivu měření, v níž
vyčerpávajícím způsobf.m osvětluje všechny otázky geo-
detovy v této oblasti, jak svědčí názvy jednotlivých
kapitol: zjišťování přítomnosti syst€matických chyb;
určení velikosti jejich; zákon hromadění chyb a vah
při vlivu chyb systf.matických; proměnlivé chyby syste-
matické. Ovládání problému systematických chyb dává
modernímu geodetovy prostředky, jak se má dívati na
svůj měřický materiál a jak jest oprávněn jeho výsledky
zpracovati v metodě nejmenších čtverců, která není vždy
oním universálním lék€m, j€nž vede k nejpravděpodob-
nějším hodnotám. Na mnoha příkladech to autor ukazuje.
Na dalších stránkách probírá vyrovnání pozorování

sprostředkujících v jeho teorii i celém provedení s pří-
slušnými póětářskými kontrolami a vyvozením středních
chyb a vah jak měřeny-ch veličin, tak vyrovnaných ne-
známých i funkcí jejich. Teorii osvětluje na příkladech.
Po krátkém výkladu !?kvivalentních pozorování zařazuje
metody, jak z empirických pozorování se hledá analy-
tický vztah ruzných veličin právě ua základě vyrovnání
podle sprostředkujících. Také korelaci jakožto obecnější
výtah mezi dvěma jevy - jejíž podstatu krátce vy-
světluje - zkouší v triangulaci Českomoravské sítě a
nedospívá k žádnému korelačnímu vztahu.
Dále se zabývá podstatou vyrovnání podle pozorování

závislých, ukazuje způsob převodu na případ vyrovnání
podle sprostředkujících, podrobně vykládá h,šení korelá-
tami a odvozuje střední chyby jednotky váhy i funkce
vyrovnaných veličin, Na konci své knihy shrnuje znovu
podstatné vlastnosti metody nejmenších čtverců a meze
oprávněného užití jdího na kolektiv pozorovaného jevu
a správně radí k opatrnosti při hledání nejpravděpodob-
nější hodnoty, varuje před šablonovitostí a universálním
použitím jejím ve všwh případech.
Kniha je na dnešní tiskařské Iloměry psána velmi

zřetelným písmem, ale trochu snad hustě a na některých
místech trpí trochu výklad při snaze šetřiti místem.
Jinak přináší pos:uchači v přístupné formě dobré zá-
klady pro kritické hodnocení jeho budoucích prací, je
psána v duchu moderních poznatků v oblasti chyb a
možno ji odporučiti ke studiu i našim inženýrum v praksi.

Fiala.

Ing. Dr Václav E I z nic: Zvukoměřictví. Vydal Elek-
trotechnický svaz československý, vytiskla Česká gra-
fická Unie a. s. v Praze, stran 302, obr. 206, formát A 5,
brož. Kčs 180,-. Kniha je věnována památce hrdinú
bojujících u Port Arthuru.
Autor podává v úvodu a pěti kapitolách studii zvu-

koměřictvi. V úvodu se zm'ňuie o počátcích zvukomě-
řictví a uvádí některé statistické údaje z prvé svčtové
války.
Svou knihu začíná fysikálni částí, v níž se zabývá

vlněním, kmity a skládáním kmitu. Na obrázcích uka-
zuje teorii vlnění, tlumených kmitl''t, vlnivého pohyhu,
vlnových ploch a interference vIněni. Infrazvuk o frek-
venci vlnění menší než 20 Htz, ultrazvuk o frekvenci
větší než 20 Htz. Popisuje generátory.
V druhé části si všímá zvukoměřické meteorologie.

Zvukoměřictví se používá jen v ohorech, kde není po-
žadována velká přesnost, protože rychlost zvuku podléhá
povětrnostním vlivům značn,'),umě~ou I když vyluču-
jeme povětrnostní vlivy, přece nedostaneme přesnou
rychlost zachyceného zvuku. Abychom mohli povětrnost-
ní vlivy vyloučit, musíme znát směr a sílu větru, vlh-
kost, teplotu a tlak vzduchu.
Ve třetí kapitole popisuje autor zvukoměrné přístro-

je: signální přístroje, zvukové přijímače, naslouchací
pi'ístroje a přístroje k přenášení prvku, zjištěných na-
slouchacími přístroji, geofony k odposlouchání činnosti
na zemi a pod zemí, hydrofony k odposlouchání činnosti
ve vodě. Dále popisuje autor přístroje k měření mo,ř-
ských hloubek. Nejvíce si všímá v této kapitole fono-
metrů.

V kapitole čtvrté je popisováno čtení zvukoměrných
záznamu. Autor tu uvádí numerické, grafické a mecha-
nickl~ zpusoby vyhodnocovací.

Konečně v páté kapitole provádí autor rozbor přes-
nosti zvukoměřických method a v závěru nastiňuje zá-
sady organisace práce zvukoměřické jednotky.
K charakteristice tohoto literárního díla je vhodné

uvésti:
Z celých částí knihy je patrno, že k jejich zpracování

sloužily předpisy německé armády a to předpisy, které
sloužily k výcviku zvukoměrný",h :jednotek. Předpisy byly
vedeny pod čísly 405 a 413 a 2028.
Pokud byla kniha s nimi porovnána, hylo zjištěno, že

52obrázků souhlasí přesně s obrázky v těchto německých
předpisech.
Stať o větrných opravách str. 177-210 je volně přelo-

žena z německých předpisů 405, str. 125-131. .
Příklad k dynamické opravě, který Ing. Dr Elznic

uvádí ve své knize, str. 181-183, je totožný s příkladem
v německém předpisu 405, str. 133-135 (volně přeložen -
tabulky a vzorce souhlasí přesně).
Ostatní stati vztahující se k 52 obrázkům jsou ve

srovnání s uvedenými německými předpisy měněny (do-
plňovány, některé části vynechány), ale v zásadě se řídí
textem i postupem těchto německých předpisů.
Postup zařazení obrázků souhlasí v knize Ing. Dr

Elznice s postupem v německých předpisech, zvláště v ně-
meckém předpisu 405.
Rovněž obrázky jonometrů a naslouchacích souprav

souhlasí s německou dělnaukou a částečně s německým
pi'edpisem 448/11.
V pramenech nejsou tyto německé příručky uvedeny,

ačkoliv zřejmě byly použity. Pro odborné pracovníky ve
zvukoměřictví se jedná vesměs o známé věci, od ro,ku
lS47 použivané prakticky, protože teo,rie byla opatřena
už v roce 1945. Redakce Z. O.

M. Jan i c o t: Photogrammétrie. Paris 1945. Formát
21. 27 cm. Spis vYšbl jako soubor přednášek o pozemní
a letecké fotogrametrii pro posluchače École Nationale
des Sciences Géographiques při Institut Géographique
Nationa1. Dílo je brožované a obsahuje tři samostatné
svazky.
V prvním svazku (103 stran) jsou nejdříve podány

theoretické základy fotogrametrie, vysvětleny její úkoly
a Užití v jiných vědních sektorech a podán stručný pře-
hled vývoje fotogrametrie ve Francii. V dalších kapito-
lách se čtenář dovídá o optických základech a o fotogra-
fickém materiálu. V této kapitole ,Tanicot říká, že tam"
kde je požadována vyšší přesnost, použivá Institut kec
snímání desek; kde dostačí přesnost menší, jsou používá-
ny filmy. Přiští kapitoly jsou věnovány popisu měřické
snímací komory a jejímu zkoušení za pomoci kolimátoru
anebo t. zv. fotogoniometru Poivilliers, který je zde po-
drobně popsán. Autor hovoří o atmosférické refrakci a
jejim vlivu zejména v letecké fotogrametrii. V kapito-
lách, jednajících o přístrojích pro pozemní fotogrametrii,
jsou popsány tři typy těchto přístrojů: fototachymetr-
Brosset, fototheodolit Zeiss C3 a fototheodolít Wild. Zá-
věrečné kapitoly prvního svazku se obírají popisem sni-
macích komor pro leteckou fotogrametrii. Jetu popsána
ruční komora Poivillie,rs na 12 de,sek formátu 13.18 cm,
automatická komora Cadastro fy Gallus na 80desek, auto-
matická komora Wild na film, formát 18.18 cm, automa-
tická komora Santoni na 60 desek formátu 13.18 cm
a Santoniho automatická komora na 200 desek. Z komor
Zeissových je popsána komora dvojitá, čtyřnásobná a
panoramatická. Ke konci se hovoří o dvou komorách
Poivilliers, používaných Institutem: komora o f=150mm
na 12 desek formátu 13.18 cm, komora o f= 125 mm.
Druhý svazek (100 stran) je věnován theorii vyhod-

nocování a popisu přistrojů vyhodnocovacich. J anicot
vysvětluje konstrukci a zacházení se stereokomparátorem
Pu1frichovým a se stereoautografem v. Orlovým. Vyhod-
nocovací přístroje rozdělil autor do tří hlavnich skupin:
a) Vyhodnocovací přístroje, založené na dvojitém pro-

mítání: Fotorestitutér Gallus-Ferber, Fotokartograf
Nistri, Multiplex Zeíss a Stereoplanigraf Zeiss-Bauers-
feld.
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b) Vyhodnocovací přístroje, užívající mechanícké pro-
jekce 'V prostoru: Autografy Wild typů: A2, A5, A6
a Stereokartograf Santoní.
c) Přístroje, realísující mechaníckou projekcí v roví-

ně: Stereotopografy Poivilliers typŮ A, B a C.·
Třetí svazek pojednává na svých 54 stranách o toto-

grametrických přístrojích konstrukce Poivíllíers, vyrá-
běných společností SOM (zkratka pro Socíété d'Optique
et Mévaníque de Haute Précision v Paříži). U jednotlí-
vých typů popísuje autor velmí podrobně príncíp kon-
strukce, optický systém, mechanícké řešení projekce a
funkci koordinátografu. Je zde přípojena i podrobně
popsaná justace.

o •
RUZ:NE

Janicotova Photogrammétrie nevyčerpává úplně obsah
této vědy, nezmiňuje se na přiklad vůbec o překreslo-
váni a o letecké triangulací. Podle přímých informaci
od autora budou se těmito a dalšími problémy zabývatí
další svazky, které dosud nebyly vydány. Spis je velmí
srozumitelně napsán, důkladný a doplněn velkou řadou
názorných a originálních výkresů a fotografií. Význam
spisu pro našeho čtenáře tkví především v tom, že dává
možnost seznámiti se velmi podrobně s produkty fran-
couzské fotogrametrické výroby, o nichž se současná líte-
ratura německá a švýcarská nezmiňuje. Grafická úprava
je velmi dobrá, ofsetový tisk je pečlívě vypracován na
dobrém papiře. Ing. Josef Zeman.

Sedmý mezinárodní zeměměřický kongres v r. 19<19ve
Švýcarech. Podle rozhodnutí Stálého výboru FIG (Mezi-
národni zeměměřické federace - Federation Internatio-
nale des Géometres) bude se konat 7. světový kongre,s
zeměměřičů v srpnu 1949v Lausanne ve Švýcarsku. Se-
kretariat FIG za předsednictvi presidenta FIG M. B a u-
d e t a se sekretářem prof. Dr W. K. B ach m a n n e m
působí jako sjezdový výbor a intensivně pracuje na pří-
pravách kongresu. Pracovni úkoly 1sou svěřeny komisím,
jichž je 10 (srov. Z. O. čís. 5/48 str. 92. K devíti tam uVe-
deným kom;sim přibyla rozhodnntím Stálého výboru de-
sátá pro zeměměřickou bibliografii a intelektuální styky,
jejiž předsednictví bylo svěřeno Československu). V ko-
misích je zastoupena každá země jedním svým členem.
Čs. delegáty do jednotlivých komisí u.rčil výbol" odhflru
zeměměřických inženýrů SIA koncem srpna 1948.Kon-
cem r. 1948rozeslal sekretariát FIG pokyny pro práci
komisi a její časový po;stup. Podle pokynú má každý člen
předložit do 1. dubna své komisi referát své země, vzta-
hující se k oboru činnosti komise. Referát má být vý-
stižný, jasný, vypracovaný v jazyku vlastní země a pře-
ložený do francouzštiny a anglíčtiny. Předseda zpracuje
z došlých referátů soubornou zprávu, kterou nejpozději
do 1. srpna zašle ovšem členúm komise, aby se mohli
řádně předem připravit na diskusi v komisi, při jejich
zasedáních v době kongresu.
Sekretariat FIG také sestavil a publikoval tento pro"

'zatímní program kongresu:
Po n děl í 22. srp n a 1949.Technická fakulta univer-

s;ty v Lausanne; vydávání sjezdových legitimací a tiskú;
10,00hod. zasedání Stálého výboru FIG.
Ú tel' ý, 23. srp n a. 1. s jez d o v ý den. Do p 0-

1e dne: Unive,rsitní aula; 8,30 hod. Zahájeni kon~resu
a výstav. Projevy hostí. Znělka města Lausanne. 1000hod.
Administrativní sdělení. 11,00hod. První sjezdová před-
náška (Švýcary). - Od p o led n e: 14,30-17,15.Zasedání
komisí. Pro dámy: návštěva města. 17,45hod. Přijetí
účastníků kongresu na radnici. Hudební pořad.
St ř e d a 24. srp n a. 2. sjezdový den. Do po 1e dne:

8,30-10.30 hod. Zasedání komisí. 11,00 hod. Universitní
.aula. Druhá sjezdová přednáška (Francie). - Od p 0-

1{)dne: 14,30-16,30hod. Zasedání komisí. 17,00-22,30h.
Výlet parníkem do Montreux a okoli (Evian, St. Gin-
golph, Bouveret, zámek Chíllon).
čtv rte k 25. srp n a. 3. s jez d o v ý den. D o p 0-

led n e: 8,30-10,30hod. zasedání komisí. 11,00-12,00hod.
Ofi.cielni návštěva výstav. - Od po 1e dne: 14,15-19.30
hod. vlakem, návštěva Zenevy. Prohlidka města a Paláce
nál"odů. Recepce představiteli města a paláce. - Ve č e r:
21,00hod. Přátelský večer účastníků kongresu v hotelu
Central-Bellevue v Lausanne.
P á t e k 26. s I'p n a. 4. s jez d o v ý den. 7,50-19,30

Návštěva Bernu. Prohlidka úřadu topografické federální
služby a katastrálního úřadu. Pro dámy prohlídka města.
Přijetí představitelí města.

S o bot a 27. srp n a. 5. s jez d o v ý den. D o p 0-

1e dne: 8,30-10,30hod. Zasedání komisí. 11,00hod. Třetí
sjezdová přednáška (Anglie) v universitní aule. - Od-
po 1e dne: 14,30 hod. Zasedání Stálého výboru FIG.
15,00hod. Závěrečné zasedáni kongresu a zprávy komisí.
- Ve č e r: 20,00hod. Oficielní večeře v městském ka-
sinu; po ní ples účastníků kongresu.
Po sjezdu bude uspořádáno několik turistických ex-

kursí. Podrobnosti o výstavách, uspořádaných v rámci
sjezdu, budou sděleny dodatečně.
Čs. zeměměřiči dokázali svou pracovní i osobní účastí

na předchozích mezinárodních kongresech nejen svůj
zájem o mezinárodní odborné styky, nýbrž i vysokou
úroveň své práce. Učiní tak jistě i na připravovaném
kongresu v Lausanne, na nějž se dobře připraví. Při-
hlášky těch, kdož se chtějí zúčastnit na přípravč čs. re-
ferátú pro kongres přijímá výbor odboru zeměměř. inže-
nýrů (Praha 1., Janská ul. 100). bp.

Fotogrametrický kurs v Curychu, v pořadí šestý, bude
pořádán na jaře 1949na tamní vysoké škole technické.
První část kursu, pro začátečníky, se koná v době od
1. do 31. března a druhá část, pro pokročilé, bude od 1.
do 30. dubna 1949.K účasti třeba se přihlásit písemně
vedoucímu kursu prof. Dr M. Zellerovi. Vložné je dosti
značné: 300 šv. fr. za měsíc, 600 šv. fr. na celý kurs
(platí se předem, nejpozději do 5. března 1949).Uč bní
látka v kursu probíraná je obsažena v knize: M. Ze 11e r,
Lehrbuch der Photogrammetrie, vydané nakl. Orell-Fiissli
v Curychu 1947.
Na posledním fotogrametrickém kursu bylo celkem 54

účastniků, což byl počet příliš veliký, neboť k praktické-
mu výcviku je k disposici jen po jednom stroji. Krom
toho se ukázalo, že účastníci měli velmi nestejné před-
běžné vědomosti, což potom celou práci značně ztěžovalo.
Aby tyto závady se neopakovaly, bude tentokrát do kursu
zapsáno nejvýše 30 účastníků, kteří budou ještě rozděleni
podle svých vědomostí do dvou skupin. Přihlášky do
druhé části kursu musí obsahovati přesnou zprávu o teo-
retických a praktických znalostech ve fotogrametrii.

Klobcméek •

Soutěž na obsa:zení stolice nižší geodesie na Benešově
technice v Brně. :áizení k obsazení této stolice bylo obno-
veno, takže se do 15. března t. r. mohou ještě přihlásiti
další kandidáti. Úvazkem stolice jsou přednášky a cvi-
čení z nižší geodesie pro posluchače inž. stavitelství a.
zeměměř. inž. Řádně kolkované žádosti buďtež do uvede-
ného data zaslány rektorátu Ben. techniky a doloženy
stručným curriculem vitae, popisem dosavadní vědecké
činnosti a praxe, seznamem publikovaných prací a po-
tvrzením o národní spolehlivosti. Údaje o vzdělání (dok-
toráty a pod.) jest doložiti opisy vysvědčení, rovněž
i státní občanství. Obtížněji opatřované doklady lze po-
slati dodatečně do konce března. Za komisi:

Prof. Bohm.

Hlavní a odpovědný správce: Ing. Dr. Bohumil POttr. - Majetník a vydavatel Spolek českoslov. inženýrů.-Tiskem
knihtiskárny »Typus« v Praze XVI. Telefon 410-62.-- Redakční korespondence budiž řízena na adresu ,hlavního

redaktora Praha XVI., Nábřeží Legii 3.
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