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ZEMEMERIUSHY

Do nové - osvobozené práce.
Když jsme v úvodním článku Zeměměřičského Věstníku z 1. ledna 1939 přirovnávali naši republiku,

okleštěmYu Mnichovem na podzim r. 1938, k domu, s něhož byla stržena střecha, v němž se však vše hlýbe
vůlí nenechat zemřít národ v jeho kořenech, netušili jsme, že jsme teprve na počátku běd a hrůz, jež byly
našemu národu a lidu předpověděny v knize Osudu. Velikášská horečka, <fu níž byl po desítiletí hnán němec-
ký národ svÝmi filosofy a státníky, dostoupi,la vrcholu. Hordy organisovaných příslušníků národní a lidské
nesnášenlivosti a povýšenosti vtrhli na jaře 1939 k nám, aby na podzim, neukojeni tučnou kořistí, již našli
zde, vpadli <fu Polska a rozpoutali tak zápas, v němž našli vlastní smrt. Organisovaně a promyšleně začali
řádit podle svých představ a dávných přání! Opanovali veřejnou správu, vnikli <fu hospodářství a počali pře-
vracet staletou a osobitou naši kulturu, zahájivše tyto převraty zavřením všech českých vysokých škol
v památný den 17. listopadu 1939. A postupně, jak se válečné štěstí počínalo na obzoru kalit, - třebaže
drzá vojácká zpupnost mohla <fu světa ještě dlouho vytrubovati dílčí úspěchy - přibývalo na 8'/,1ea ukrut-
nostech bědám, jimž byl náš národ vystaven. Kypící nenávist a podvědomý strach z důsledků strašného zá-
pasu, jenž <fu jednotné fronty proti Němcům postavil téměř celý vpravdě kulturní svět, vtiskly samozvaným
vládcům našich zemí <fu rukou oheň paličů a nůž vrahů. A tehdy budova našeho národa byla nejvíce deptána
a strom jeho života oklesťován a připravován a nejlepší p'lody. Přesto základ a kořeny zůstaly pevné,
nerozborné, hluboce zachycené v zdravé, hluboké zemi vlasti. Národ nedělil se na strany a třidy, hodnosti
OJ povolání, stál pevně jako celek, zatínaje zuby a s ohýnkem nenávisti v očích skláněl hlavu jen tehdy,
když nová rána doléhala na jeho nepokleslá bedra, aby ji zakrátko opět hrdě pozvedl.

Stál a vydržel, aby se dočkal slavných jarních měsíců letošního roku, kdy z jásavých barev květnové
přírody, avšak i z rudých praménků krve revolučnígh bojovníků povstal osvobozený, nezdeptaný, radostný,
mladý, s vůlí svobodně a radostně žít a tvo.řit. Jak velká a radostná byla doba, kterou jsme prožili v. uplynulých
týdnech a jak ra<rostná a bohatá je budoucnost, jež stojí před námi. Hrůzy a útrapy zmizely a jedna z nejkrás-
nějšich lidských schopností, schopnost rychle zapomínati na zlé, schvátila nás <fu svých křídel. Připomíná-
me-li si dny a hodiny našich běd v úvodních slovech svého obnoveného časopisu, činíme tak jen proto,
abychom je připomněli příštím generacím, jimž, bohdá, již nikdy nebude prožívati utrpení nesvobody,
abychom pOděkovali našemu odboji domácímu i zahraničnímu v čele s panem presidentem Edvardem Bene-
šem a velkým armádám Sovětského svazu, Anglie a Spojených států severoamerických pod vedením stejně
velikých státníků Stalina, Churchila a Roosewelta a konečně vzpomněli těch, kteří se nedočkali, doufajíce
s námi v porobě stejně neochvějně, že po černé noci nastane jásavé, slunné jitro.

Neboť život šel, a mnozí z našich milých a známých se nedočkali proto, že plamének jejich života do
slavného května letošního roku nevydržel, či proto, že nit jejich života byla násilně přervána vražednou
rukou politické nenávisti. I v našich řadách máme mučedníky, kteří trpěli a zemřeli pro svou lásku k vlasti
v koncentračních táborech a věznicích národa, chvástajícího se, že chce dát světu nový, lepší řád. Jmenujme
z nich alespoň profesora České vysoké školy technické Dr. E. Beneše v Brně Dr. Bohumila K I a d iv u,
jenž jako redaktor našeho časopisu pomáhal budovat úsek národní kultury, svěřený naší péči. Jmenujeme
jej v uznání jeho zásluh vědeckých i národníc1í, jmenujeme jej však i jako symbol našich kolegů a spolu-
pracovníků, kteří padli, abychom my mohli žít; symbol, jenž nám bude zářit bílým světlem velkých lidských
ideálů, pro které lidé odvěky umírali. Jejich čest a sláva je naším závazkem!

A budoucnost? Jak mocné perspektivy otvírají se všem Čechům a Slovákům dobré vůle na počátku
vývojového období, jež dává budovatelskou příležitost na poli kultury, hospodářství a politiky'v Evropě
zničené válkou. Jakým hříchem, páchaným na národu a budoucích jeho generacích by bylo, kdybychom ne-
využili těchto možností, nevybudovali si nejlepší předpoklady hmotného i duchovního blahobytu v republice
a nevtiskli poválečnému vývoji Evropy a světa co nejvíce znaků našeho národního tvořivého ducha a práce!
Tato příležitost nesmí býti opominuta nikým,· nesmí býti opominuta především československými inženýry.

Z války, kterou jsme právě skončili, vyrůstá novÝ světový řád společenský, řád socialistický. V tomto
řádu činnost inženýrská a technická ztrácí svou úlohu služebnice individualisticko-liberalistického světa
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a stává Ire nástrojem, s jehož ponwci bude vybudován blo,hobyt pro všechny. Moderní sociali8mus nestaví se
proti technickému pokrok1u; naopak, podporuje techfJ,ik1ujako nejúčinnějm prostředek 8Vého boje o lepm
hmotnou, duchovní i mravní úroveň života národů a liltstva. To ovšem zavazuje zejména inženýra, jako před-
ního nomtele technického pokroku k tomu, aby opustil 8Vá úzká hledi8ka technicko-odborná a pojal 3'VOU

funkci šiřeji, v jistém Bmyslu politicky. Práce technická není sama sobě účelem; je toliko prostředkem k 00-
BaŽení určitých ideálů.' Ten, kdo ji koná, musí znát~.!yto ideály, neboť jejich znalost mu dovolí, aby svou
práci neustále zaměřoval k danému cíli, jenž je formulován politickými programy. Stavební inženýr musí si
býti vědom toho, jakým způsobem jeho stavební dílo má sloužiti blo,hobytu lidu; strojnímu inženýru musí
býti jasno, že vyráběný stroj má co nejvíce zbaviti člověka dřiny a co nejdříve vyrobiti potřebné statky.
Oba musí míti te.dy znawst i představu o cílech, k nimž jejich odborně techtnická činnost Bměřuje. To zna-
mená, že musí být politicky vzděláni a orientováni. Moderní inženýr neBmí již pracovati jen se svými vý-
počty, nákresy, zkumavkami, nýbrž i se sociálními, hospodářskými, kulturními a politickými problémy, má-li
být skutečným kapitánem v hospodářském životě, jak to na něm žádá život a jak si to přeje on sám. Musí
být tedy politický - jako má být politickou na př~,moderní armáda - nikoliv apolitický, nechce-li zůstati
pouhým nástrojem, jenž může být každým zneužit ..

Také zem'ěměřičský inženýr v osoobozené republice musí být ve vyšmm slova smyslu politickým. Jeho
práce tvoří důležitou součást hospodářského života státního; ten, kdo ji koná,musí si neustále uvědomovati,
k čemu tato práce slouží a jak ji lze provésti tak, aby danému účelu sloužilo, co nejlépe.

V této orientaci má mu býti nejlepšim pomocníkem ti8k. Pochopitelně předevmm tisk hospodářský, p0-
litický, kulturní. A však ani tisk technický neBmí přehlížet nadřaděná hlediska ideová, má-li být skutečně
OObrým rádcem 8Vého čtenáře. Uvědomujice si to, budeme se snažit ihned z počátku o to, aby Zeměměřičský
Obzor jak po stránce odborně-technické, tak i po stránce ideově-progrOllnOVé byl ukazovatelem cest, jimiž by
se mě&>zeměměřičské inženýrstvi u nás ubirat. To znamená, že 1orom článků vědecké a technicko-odborné
povahy z oboru geodesie a výkonného měřičství budeme zařa20vati i pojednání o povaze a poslání země-
měřičství v národním životě, o jeho problémech ideových, sociálních a kulturních, o tom, co zeměměřičství je
a čím by mělo být. Pevně věříme, že zeměměřičský časopis, v němž takto bude spojena idea s technikou, bude
časopisem, jímž nejlépe bude poslouženo naši práci a jímž se budeme moci představiti i cizině jako kulturní

činitelé v oboru technickém.

Praktické provádění tohoto redakčního programu nebude ZMmenati změn ve vědeckém a odborně-tech-
,nickém zaměření listu. ÚsilovfIQU prací všech našichzeměměřičskýchinženýrů podařilo se nám vybuikJvati
geodetický časopis, jenž snese 8Tovnání s podobnými listy zahraničrnmi; jeho odbornou úroveň neBmíme
snížit, naopak neustále zvyšovat! Po ideologické stránce však btuUmte si více než d"ve všimat otdzek škol-
ské a praktické výchovy (reforma vysokoškolského studia, školení pomocných sil, výchova mimoškolní atd.),

• organi8ace naši Práce v úřadech i civilních kancelářích, problémů pozemkových reforem všeho druhu, urba-
niBmu, součinnosti při veřejných stavbách a pod. Podnětem k těmto úvahám nám budou nové myšlenkové
proudy, jimž bude v poválečné době vystaven náš iivot v republice; mocnou vzpruMu nám však buikJu
i. myšlenky upZatňované jinde. V tom ~ chceme si intensivně všimati poměrů v zahraničí a informovati
8Vé čtenáře o všem zajimavém, co se.v zeměměřičství děje v cizině.

Oasopis tak širokého programu může být se zdarem vybudován jen kolektivní prací nás všech. KOO
chce přijímat, musí dovést. i dávat. Každý ve 8Vé pTáci nachází neustále nová poznání, nové podněty stejně
zajímavé pro sebe i pro jiné. Nesmí si je ponechávat pro sebe, nechce-li, aby i jiní tak činili a ochuzovali jej
o poznání. Musí nalézti čas i chuť je napsat. Jen tak vmikne časopis, jehož pestrá mosaika pojednání i zpráv
Mtone pro budoucí generace dokumentem naší odborné i všeobecné úrovněvzdělo,nostní i naši vůle přispěti

k pokroku lidstva.

Zahajujíce nové vydávání Zeměměřičského Obaoru po násiZném přerušení, zdravíme všechny 8Vé čte-
náře i přispivatele, zveme je k pilné spolupráci, kterou chceme ze všech sil pod;porovat a přejeme jim i celému
n4rodu, aby ideály, s nimiž do O8VObozenéhoživota a práce vstupujeme, přestaly být co nejdříve ideály a staly
se krásnou, radostnou, československou skutečnosti.

Ing. Bo humi 1 Pour,

jménem redakčního sboru Zeměměřičského Obzoru.
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Po znovuzřízení našeho státu počaly se odborné
kruhy zeměměřičské zabývati otázkou nové organi-
sace státní měřické služby v CSR. Ačkoli její řešení
je záležitostí příslušných úředních míst, chci zde pro-
jeviti svůj skromný názor, k němuž mne opravňuje
nejen opravdu živelný zájem všeho členstva odboru
SIA, projevený na poslední členské schůzi i při jiných
příležitostech, ale i upřímná snaha, aby novou orga-
nisací bylo dosaženo jejího zlepšení oproti stavu
v roce 1938 po stránce organisační i s hlediska hos-
podárného provádění zeměměřičských prací ve státní
správě.
Vzhledem k tomu, že jest tento článek určen země-

měřičské veřejnosti považuji za zbytečné popisovati
stav organisace v roce 1938. Nemohu se však nezmí-
niti o podstatné změně, která nastala zřízením Ze-
měměřičského úřadu v r. 1942, jenž - alespoň pro-
zatím - nadále vykonává svoji působnost stanovenou
vI. nařízeními č. 298/42 a 272/44 Sb. z. a n. Dlužno
podotknouti, že i když byl tento úřad zřízen v době
okupace, představuje hlavní část onoho soustředění
zeměměřičských složek, o něž čsl. zeměměřiči usilují
již od roku 1919. Upozorňuji na tuto skutečnost je-
nom proto, poněvadž snahy - na štěstí jen zcela
ojedinělé - po obnovení stavu z r. 1938 by brzdily
přirozený organísační vývoj.

Hlavní zásada, aby novou organisací bylo sledo-
váno účelné s o u s tře d ě n í státní měřické služby,
je až na zmíněné výjimky všeobecně uznávána. K to-
mu poznamenávám, že obdobné snahy soustřed'ovací
se projevují i v jiných oborech státní správy, na př.
službě vodohospodářské. Poněvadž jsme se zmínil
o částečně provedeném soustředění v Zeměměřičském
úřadě, je třeba po téměř tříleté zkušenosti zmíniti se
i o kladech a závadách, jež toto soustředění sebou
přineslo, i když nutno míti na zřeteli, že německé ve-
dení sledovalo zejména přízpůsobení německým po-
měrům, jemuž čeští zaměstItanci ~měř s naproJ:ltým
úspěchem čelili.

V Zeměměřičském úřadě jsou v podstatě soustředě-
ny veškeré geodetické základy polohopisné i výško-
písné včetně .prací mezinárodního významu, práce
mapovací včetně měření topografických a příslušné
agendy reprodukční, práce hraníční (státní hranice)
a konečně agenda týkající se jednotícího vedení ze-
měměřičských prací všeobecně a zvláště pak pokud
jde o podrobné práce výškopisné a jejich vzájemné
využití. Tedy s výjimkou prací pozemkového ka-
tastru a jiných poměrně menších měřických složek
rázu více či méně resortního jsou zde soustředěny
hlavní měřiéké agendy. 'úzká spolupráce jednotlivých
jeho složek - možná právě jen v takovém sloučení
- se s hlediska odborného plně osvědčila, a to i při

těžkopádném, administrativním, německém vedení. Mě-
řičskému personálu - a to je velkým kladem soustře-
dění - byl umožněn výcvik v různých oborech služ-
by se zřetelem na speciální zájmy a snahy jednotliv-
ců. Sledováním a usměrněním zejména podrobných
prací výškopisných bylo dosaženo účelné spolupráce
sdvilními inženýry, jejíž prospěch je stále patrnější.
Podstatnou závadou ve funkci tohoto úřadu však
bylo, že obsahoval v téže úrovni složky správní i vý-
konné, kterážto závada z~ejasňovala poměr jeho k ji-
ným veřejným úř~dům, zejména ústředním. Z toho
je patrno, že při zamýšleném soustředění jest nutno
dbáti jak otázek rázu odborného tak i správního
a plně to odůvodňuje, proč nelze budovati soustředění
kolem dnešního Zeměměřičského úřadu.
Po pečlivém uvážení všech okolností je zřejmo, že

soustředění lze uskutečniti v rámci některého mi-
nisterstva. Na prvém místě tu přichází v úvahu mi-
nisterstvo financí, a to nejen s ohledem na ustavený
již zeměměřičský odbor, avšak zejména proto, po-
něvadž sloučení v tomto ministerstvu vhodně by na-
vázalo na dosavadní, celkem osvědčené, rozčlenění
služby pozemkového katastru. Soustředěním v mi-
nisterstvu financí nerozumím ovšem jen prosté při-
členění dalších agend k dnešním složkám katastrál-
ním, nýbrž i nové organisování těchto složek se
zřetelem na úkoly zeměměřičsko-technické, jež budou
převažovati v dosavadní jejich funkci.
Při budování nové organísace nutno míti na zřeteli

v prvé řadě všechny dosavadní i příští úkoly měřic-
ké služby v oboru c i v i 1n í státní správy, vzešlé ze
zvýšených požadavků na technický a jiný mapový
materiál, aniž by tím trpěly zájmy naší nové armády,
která své speciální úkoly, pokud je nemůže splniti
správa civilní, svěří svému zeměpisnému ústavu
a zvláštním měřickým oddílům. Přihlédneme-li pak
blíže k vlastním požadavkům civilní správy, je zřej-
mo, že musí převzítí veškerou agendu, jak byla výše
uvedena, s ohledem na spolupráci s příslušnými slož-
kami vojenskými. Jen takové řešení bylo by lze z dů-
vodů hospodárnosti připustiti.
Se zřetelem· k tomu, že »vyměřování a mapování«

je podle dohody ústřední vlády s Národní radou
Slovenskou záležitostí celostátní, bude třeba při nové
organisaci pamatovati i na požadavky zástupců slo-
venských. Poznamenávám, že - jak jsem z předběž-
ných informativních rozhovorů zjistil - nebude
s jejich strany námitek proti uvedeným zásadám.
Bylo by si jen přáti, aby nová organisace byla

uskutečněna ještě v tomto roce, aby čsl. zeměměřičtí
inženýři mohli radostně nastoupiti v roce 1946 za no-
vých lepších pracovních podmínek k výstavbě svého
milovaného státu v oboru státní měřické služby.
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:Měřeninově v)'bodovaných geodetických základen v Uechách.

Měření geodetické základny k určení rozměru větší trig. sítě je událostí dosti vzácnou. Uběhlo 80 let
než došlo znovu v Oechách k provedení takového gtť>detického díla zaměřením a rozvinutím základny u Po-
děbrad .. Použito bylo invarových drátů a nejposlednějších zkušeností domácích i zahraničních; jsou shrnuty
a podány v článku pro potřebu našich geodetů. lnvarové dráty úpZně vyřadily dřívější tyčová měřítka;
dnes zase studium interference světla a radiových vZn slibuje nový mOŽ'Yllýobrat v měření délek. Zatím ale
měření dráty či invarovými pásmy dosud vládne a nové methody zůstávají ve stadiu pokusů.

Měření základny bylo sledováno s potěšitelnou pozorností zeměměřičskou veřejností. Naši kolegové je
shlédli přímo na místě nebo viděli ve filmu a slyšeli. v rozhlase. Olánek jim jistě osvěží vzpomínky a objasní
leckterou podrobnost. Měl vyjíti již roku 1944 a býZ napsán, censurován i vytištěn ještě za doby nesvobody,
a jen zastavení časopisu znemožnilo jeho uv~ejnění. Děje se tak nyní,. aniž by se text či vyobrazení měniZy.

Zvláštní povaha invarových drátů používaných
k přesnému měření důležitých geodetických délek vy-
žaduje, abychom sledovali jejich vlastnosti od prvého
dne použití. Proto se zmíníme alespoň stručně o všech
předcházejících měřeních geodetických základen, kde
naše dráty byly v poli.

Vídeňský zeměpisný ústav zakoupil v r. 1907 od
firmy Car pen t i e r v Paříži dráty č. 164, 165, 166
a 167 s celou výzbrojí. Jeden drát stál sám 120 f:r;'an-
ků. Etalonovány byly v »Bureau international des
poids et mesures« a tam stanovena jejich roztažnost.
Bylo jimi zaměřeno několik základen podružného
významu (srovn. MitteiZungen des MiZitiirgeographi-
schen lnstitutes, 1911). Pro nás má jedině cenu je-
jich každoroční etalonáž na srovnávací zá]dadně
u Neukirchen 240 m dlouhé, ukazující tehdejší vý-
voj jejich délek, o kterém v pozdější kapitole ještě
bude zmínka.

V r. 1909 zakoupila v témž závodu uherská trian-
gulačni kancelář dráty č. 192, 193, 194 a 195. Bližši
údaje o jejich použití chybějí, a zřejmě byly tyto
dráty v poli teprve r. 1918 u Josefova.

Monarchie rakousko - uherská a Německo se
v r. 1918 dohodly na .sjednocení středoevropských
geodetických základů. Základna u Josefova, 5257 m
dlouhá, která již koncem 19. století dala rozměr vo-
jenské trigonometrické síti celé severni části mo-
narchie, byla nyni zvolena za mezinárodni srovnávací
základnu pro etalonáž základnových měřítek. Němci
zaměřili základnu Besselovým přístrojem a invaro-
vými dráty č. A 27, 36, 37, 38 (G r o'n w a I d, Die
deutsche Doppelmessung der Grundlinie bei Josef-
stadt in Bohnien, MitteiZungen des Reichsamts fur
Landesaufnahme - Sonderheft 10, roč. 1934). Raku-
šané použili tyčového .přístroje Bordova a osmi inva-
rových drátů rakouských i uherských: č. 164-167,
č. 192-195. (Popis měřeni a výsledky byly sděleny
od »Hauptvermessungsabteilung« ve Vídni dopisem
Zeměměřičskému úřadu Čechy a Morava v březnu
1943. Měření plně potvrdilo výsledky z r. 1862.)
V době převratu (1918) byly dráty rakouské i uher-
ské ještě u Josefova a přešly tím do vlastnictví Vo-
jenského zeměpisného ústavu v Praze.

Při budováni jednotné trigonometrické sítě ka-
tastrální v roce ·1921 až 1928 určil jeji tvůrce Ing.
K ř o v á k rozměr sítě z identických bodů ralmuské
triangulace v Čechách, tedy nepřímo opět z Íněření

josefovské základny v r. 1862. To dalo takto rozměr
celé trigonometrické síti na územi Československé
republiky. Ostatní základny z téže doby pouze roz-
měr sítě ověřovaly.

Vojenský zeměpisný ústav v Praze zaměřil v roce
1928 základnu u Mukačeva, 9600 m dlouhou, na býv.
Podkarpatské Rusi, protože tudy probíhala triangu-
lace mezinárodního poledníkového oblouku Boškovi-
éova. Měřeni řídil plk. Dr. B e n e š a použil k němu
invarových drátů č. 164, 165,166, 167.

V r. 1936 byla týmž ústavem zaměřena základna
u Feledinců na Slovensku, o délce 6287 m, pod vede-
ním pplk. Ing. D v o ř á k a. Do pole bylo vzato sice
všech osm invarových drátů, pro měření použito
však jen čtyř drátů č. 165, 166, 193, 195. Na obou
základnách bylo použito měřické soupravy Carpen-
tierovy (kladek, napínacích kozlíků a stativů). Mě-
ření feledinské základny spadalo již do rámce budo-
vání nové základní sítě trigonometrické.

Tato nová základní síť neměla pouze ověřovati do-
savadní jednotnou síť, ale měla býti součástí mezi-
národních geodetických základů budovaných ve střed-
ní Evropě. Zabýval se jí tehdejší Národní komitét
geodetický a geofysikální za spolupráce vysokých
škol a zúčastněných ministerstev již od r. 1925. Bylo
navrženo několik základen a v r. 1936 byla vytvořena
subkomise pro měření základen a základnových síti,
která počala ihned s uskutečňováním stanoveného
rozvrhu prací.

V r. 1937 byla stabilisována 13536 m dlouhá zá-
kladna u Piešťan na Slovensku Ing. Dr. Bez d ě k o u
z VZÚ. V následujícím roce byla stabilisována srov-
návací základna v Praze v oboře Hvězda, k jejímuž
použití však nedošlo, ježto později byla vedle ní vy-
budována nová srovnávaci základna o stejné délce
960 m. V témže roce zakoupil Ing. Dr. Pokorný pro
Ti-iangulačni kancelář od pařížské firmy Secrétan čtyři
nové invarové dráty č. S 7, S 8, S 9, S 10. S navi-
jecim bubnem a dalšim 8 m dlouhým drátem stály
6500 franků (8700 Kč).

Zapojení českomoravského prostoru v r. 1939 do
územi Velkoněmecké říše, která v té době rychle bu-
dovala svou jednotnou trigonometrickou siť I. řádu,
urychlilo i zaměření naši základni sitě. Pro určení
rozměru české sitě byla zvolena základna u Podě-
brad a v moravské síti základna u Kroměřiže. Při
rozděleni býv. Vojenského zeměpisného ústavu po-
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nechal si »Kriegsvermessungsamt« čtyři dráty (č.
164, 167, 192, 194) a zbylé dráty (č. 165, 166, 193,
195) připadly Zeměpisnému ústavu ministerstva
vnitra. Po jeho sloučení 's Triangulační kanceláří mi·
nisterstva financí a jinými měřickými složkami v Ze-
měměřičský úřad Čechy a Morava má tento úřad cel-
kem osm invarových drátů pro měření základen.
Dříve než podrobně vylíčíme vybudování a zamě-

ření uvedených základen, načrtněme stručně časový
postup jednotlivých prací:
V r. 1941 bylo vyšetřeno na mapách, jak bude mož·

no umístiti a rozvinouti nové základny, a provedena
rekognoskace v poli pro základnu u Poděbrad.
V r. 1942 byla poděbradská základna budována

(vytyčena, signalisována a stabilisována), práce však
nebyla ještě v onom roce skončena. Na jaře byla pro-
vedena etalonáž drátů v Praze v Cejchovním ředitel·
ství. a v říŠ. ústavu »Physikalisch-technische Reichs-
anstalt« (PTR) v Berlíně-Charlottenburgu.l)
V r. 1943 byla dokončena výstavba poděbradské

základny a na podzim došlo k jejímu změření inva-
rovými dráty. Před tímto měřením a po něm byla
změřena srovnávací základna ve Hvězdě, čemuž opět
předcházela a následovala etalonáž drátů v Cejchov-
ním ředitelství. Stejným postupem byla změřena
v listopadu srovnávací základna v Postupimi. Na
sklonku téhož roku byla provedena rekognoskace zá-
kladny u Kroměříže. Na podzim byly zaměřeny i úhly
v základnové síti, kterou byla základna u Poděbrad
připojena na trigonometrickou stranu »Sadská-
Veliš«.

Reko~noskace.
Rozložení základen v síti se řídí podle mezinárodně

uznaného vzorce pro tak zv. 't u h o s t sít ě:
4m2 =- .2 R10gb 3 f.J, ,

1) Provedli ji pod vedenímdr. Lampe-hodva měř ko-
misaři (Ing. Czapek a autor) triangulační kanceláře:

(viz Dr. J. R y š a v ý, Vyšší geodesie, 1938). Pova-
žujeme-li první trigonometrickou stranu, odvozenou
ze základny za bezvadnou, roste vlivem chyb v mě-
řených směrech nejistota v rozměru sítě se vzdále-
ností od základny. Závisí jednak na velikosti střední
chyby f.J, v měřených směrech, jednak na konfigu-
.ra:ci sítě (na tvaru jednotlivých trojúhelníků, nebez-
Pečné jsou hlavně ostré úhly), což nejlépe vyjadřuje
součinitel »t u h o s t i sít ě« R. Zlomek ve vzorci ur-
čujícím R má pro trojúhelníkové řetězce hodnotu
0,75 a v závorce jsou log. diference sinů úhlů, pomocí
kterých bychom museli zvolenou trigonometrickou
stranu počítati z první strany určené měřením zá-
kladny.
Na přehledu českomoravské základní sítě (obr 1)

jsou na obvodu sítě uvedeny součinitelé tuhosti v jed-
notltách 6. místa logaritmu některých trigonometric-
kých stran. K nim připsané poměrné přesnosti byly
vypočteny pro předpokládanou střední chybu v mě-
řeném směru -t- 0,40". Největší hodnota (R = 42,
1: 145000) objevuje se u strany »Velký Javor-Bou-
bín«.Strany na slovenské hranici, počítané z podě·
bradské základny, měly by součinitele R větší než 60
jednotek. Volba kroměřížské základny zvýšila tuhost
moravské sítě, takže na styku s českou sítí (»Horni
les.Roh«) činí jen 28 jednotek (1 : 180000).
Volba základny uprostřed české sítě jistě by zvý-

šila její tuhost, ale tam nebyly vhodné podmínky pro
její umístění (základna vyžaduje co nejdelšího území
s nepatrným sklonem a možností příznivého rozvi-
nutí na nejbližší stranu základní sítě). Také základ-
nová či rozvinovací síť musí míti dobrou tuhost: u Po-
děbrad má nejpříznivější výpočetní postup součinite-
le R = 8, u Kroměříže 15 jednotek 6. log. místa.
Velká tuhost poděbradské základnové sítě je způso-
bena také tím, že základna 12,4 km dlouhá se rozvi-
nuje jen na trojnásobnou stranu trigonometrickou
»Sadská-Veli,š« (39 km). U Kroměříže se základna
9,3 km dlouhá násobí úhlovým měřením 4,5krát na
stranu »Brdo-Javorník« (42 km).
Po předběžném studiu na mapách, vykonaných

Dr. B uch are m, rekognoskoval základnu u Podě-
brad předběžně v červenci 1941 Ing. S o uch a, ko-
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Obr. 2. Profily základen.

nečnou osu základny a koncové body určil v listopadu
E. B o hli c k e.*) Základna začíná v lesíku Babín,
3,2 km jv. Nymburka (v nadmořské výšce 187 m);
běží vesměs po polích, protkaných četnými odvodňo-
vacími příkopy, celkem v málo zvlněném území se-
verovýchodním směrem a končí na malé vyvýšenině
před dvorem Deblice severně od Dymokur (v nad-
mořské výšce 211 m). U konce základny, v úseku
zhruba 100 m dlouhém, činí stoupání půdy asi 5%,
a sklon osy základny se musel upraviti na nejvýše
přípustnou hodnotu 3% vyššími koly a rampami.
Její profil - spolu s profily ostatních základen -
je graficky znázorněn na obr. 2; poloha a základnová
síť jsou zakresleny na připojeném obr. 3.
Výškový rozdíl obou koncových bodů základny

u Poděbrad činí 24 m při délce 12 434 m (518 kladů
drátu po 24 m, nedoměrek asi 2 m se rozdělil na
jednotlivé klady). Terénní vlny, které poněkud ztě-
žovaly přehlednost základny, zvýšily průměrný výš-
kový rozdíl v jednom kladu na 20 cm.
Pří měření základnové sítě se ukázalo, že volba

koncového bodu nebyla nejšťastnější. Záměra na bod
rhombu »08kobrh« šla blízko věže kostela v Dymo'ó
kurech a mimo to bylo pro ni nutno provésti lesní
průsek, aby se ztnímilo nebezpečí refrakce.
Srovnávací základnu ve Hvězdě, 960 m (40 kladů)

dlouhou, vybudoval Ing. Dr. Bez d ě k a na jaře 1943.
Vedení Zeměměřičského úřadu se rozhodlo, zříditi ji
po vzoru srovnávací základny v Postupimi. Tomu ne-
vyhovovaly stabilisace původní základny z r. 1937 á
také hradní správa činila námitky proti zasazení stá·
lých kolů uprostřed hlavní aleje. Proto byla nová
základna umístěna na okraji aleje, kde ostatně jest
i dobře chráněna proti větru a slunci. Představuje
veliký komparátor v přírodě, kde lze invarové dráty
i jiná geodetická měřítka etalonovati mnohem přes.
něji než v laboratoři. Protože se měří také stejným
nářadím i osobami jako základna geodetická, zmír~
ňuje se značně vliv různých systematických chyb
měřických. Je ovšem nutno, aby její délka byla Urče-
na mnohokrát, za různých okolností, pokud možno
i různými měřickými soupravami a osobami. Aby se
dala sledovati stálost jejich koncových bodů, byl
stabilisován jeden bod uprostřed, rozdělující základ-
nu na dva úseky po 480 m. ..

*) Zásah jmenovaného Němce nebyl šťastný. Ceskými
měřičskými úředníky nalezená výhodná osa základny byla
změněna v neprospěch věci. Ztíženo bylo rozvinutí základ-
nové sítě. napřed šla záměra od severního konce základny
na bod Oškobrh přes kostelní věž; po přesunu už sig-nali-
sovaného konce základny neobešlo se rozvinutí sítě ~
průseku v lese u Dymokur.

ť,,
Rozdíl nadm. výšek konco-
vých bodů . . . . .

Počet kladů drátu
Jejich střední výško rozdíl.
Přev. O- 50 cm
» 50-100cm
:. ) 100 cm .

Maxim. výško rozdíl .

2,30
40
0,07

40

9,10
40
0,29

32
8

0,86

23,81
518
• 0,20
468
42
8
1,27
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Východní konec (počátek) má nadmořskou výšku

370 m, střed tutéž výšku a západní konec (u leto-
hrádku) 368 m. Terén jest téměř zcela rovný a prů-
měrný výškový rozdíl na jeden klad činí jen 7 cm.
(Poznámka. Srovnávací základna v Postupimi je rov-
něž 960 m dlouhá; základna »Nummela« ve Finsku
je dlouhá 864 m.)

Při stabilisaci bylo podle zahraničních zkušeností
upuštěno od těžkých kamenných bloků; provedla se
jednotným způsobem podle obrázku 4. V hloubce asi
2m spočívá železobetonová deska, vybíhající dlouhým
čepem až do pevné zemní vrstvy, někde až do 5 m.
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Čep brání horizontálnímu i vertikálnímu posunu des-
ky; prostor okolo ní je volný a je chráněn s boku
betonovými stěnami, shora poklopem. Uprostřed
desky je zalita mosazná značka, končící jehlou: její
pata je počátkem (koncem) základny. Základna byla
rozdělena na přibližně dvoukilometrové úseky, které
se dají změřiti během jednoho dne tam i zpět. Oba
koncové body byly stabilisovány stejným způsobem;
kromě toho však byly ještě zajištěny vždy čtyřmi po-
stranními podzemními stabilisacemi, asi 10 m vzdá-
lenými: dvěma ve směru osy základny a dvěma ve
směru příčném. K této stabilisaci bylo použito žulo-
vých kvádrů. Po zaměření základny se podzemní sta-
bilisace (po vložení lahví s dokumenty o současné
době a vylíčením měřických prací) zasypaly a osadily
kameny. Koncové body všech základnových úseků
jsou současně i body trigonometrické sítě. Pozemky
okolo konců základny byly, případně budou vyvlast-
něny.
Nejlepší geologické poměry se vyskytly ve Hvězdě,

kde spodní konec čepů sedí ve tvrdé skále (opuka).
U Poděbrad bylo rovněž v menší či větší hloubce do-
saženo pevné vrstvy opuky.
Stabilisaci i ostatní přípravné práce u Poděbrad

provedl Ing. Pit tne r.
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Hned po rekognoskaci byla základna proměřena
pásmem po svahu a koncové body posunuty tak, aby
do silnic či příkopů padlo co nejméně kolů; pak se vy-
kolíkovaly po 24m koncové body příštích kladů drátů.
Konce základny i úseků se signalisovaly měřickými
věžemi. U Poděbrad pro měření základnové sítě mu-
sela se postaviti stanoviska strojů 21 m a 24 m vy-
soká. Koncové body úseků se signalisovaly již menší-
mi věžemi, z nich se měřily jejich určovací směry
(jako u trigonometrických bodů); dále se zjišťovalo
z nich vybočení Jaderinových značek z přímky a
měřily i vrcholové úhly, ježto jednotlivé úseky zá-
kladny tvoří vlastně polygonální pořad. Přímky se
však povedly vždy téměř dokonale, vybočení rozdě-
lovacích bodů úsekových činilo jen několik centi-
metrů a redukční oprava na přímou spojnici nedo-

sáhla ani 0,001 mm. U Poděbrad byly signalisovány
i liché kilometry, protože se podél základny vedl
dvojitý řetězec o kilometrových stranách. Na těchto
kilometrových úsecích byla vyzkoušena paralaktická
polygonometrie podle Dan i lov a, o čemž bude
v pozdějším článku podána zvláštní zpráva.
U Poděbrad musely býti překonány četné terénní

překážky. Bylo nutno překlenouti 40 příkopů: zřízena
řada krátkých lávek přes silniční příkopy a 16 m
dlouhý můstek. Na konec byly do země beranem
zaraženy 250 cm dlouhé koly se záhlavím 90 cm
nad povrchem země. Do nich se bezprostředně před
měřením zašroubovaly Jaderinovy značky s jemnou
odečítací ryskou. Na dymokurském konci základny
bylo nutno zaraziti koly mnohem delší, končící až
310 cm nad zemí, pro zmírnění sklonu základny;
okolo nich byly postaveny ochozy se schůdky, a
to celkem na šesti kladech (viz obr. 5).

Přístroje.
Zeměměřičský úřad má tři různé soupravy pro

měření základen. Car pen t i e r o v a s o u p r a v a
má kladky malého průměru otáčející se na příliš
pevné ose. S o u p r a v a f i r myS e c r é t a n o v y
má kladky velmi dobře vypracovány, velkého prů-
měru, s lehce pohyblivou osou otáčenÍ. Jejich průměr
byl úmyslně zvolen stejný, jaký mají etalonážní za-
řízení v Paříži a v Praze; měřický postup je však
značně pomalý. Kromě toho zapůjčil »Reichsamt flir
Landesaufnahme« Zeměměř. úřadu t. zv. s o u p r a-
vu Bonsdorffovu, která byla zavedena v se-
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verských zemích sdružených v t. zv. Baltické komi-
si (včetně SSSR), a která se velmi dobře osvěd-
čila (dá se lehce ovládat a rychle se s ní měří). Po
zkouškách byla zvolena tato souprava i pro naše
základnová měření.
Nejdůležitější jsou ovšem invarové dráty, 24 m

dlouhé, o síle 1,65 mm. Jsou zapojeny do invarových
stupnic 8 cm dlouhých, dělených po milimetrech a
končících očkem, kterým se před měřením zavěsily
do 170 cm dlouhé pásky, vedené přes kladku a za-
tížené 10kilogramovým závažím (obr. 6). Kladky
mají vesměs kuličková ložiska a musí býti pečlivě
čištěny a olejovány, aby se zabránilo zbytečně vel-
kému tření. U Bonsdorffových napínacích tyčí, pro
které se ujal název »b e r Ii č k y«, jsou kladky volně
zavěšeny, takže se vždy snadno postavily do roviny
základny (do osy). Napínací pásky. 6 mm široké a
0,16 mm silné, jsou velmi ohebné - jsou ze stejné
oceli jako hodinová péra - a osvědčily se lépe než

struny, protože nedochází ke kroucení (torsi) drátů.
Jejich dostatečná délka zaručuje, že napínací síla
závaží působí vose základny i drátu (řetězovky)
a také dovoluje zabodnouti berličky dále od kolu.
Závaží byla před měřením i po něm pře*oušena

v Cejchovním ředitelství. I s nimi bylo opa1\ně za-
cházeno, aby se nezmenšila váha otlučením laku;
také se nekladly nikdy na zem, aby se nepřilepo-
valy částečky hlíny (na délku drátu má totiž vliv
každý gram, o nějž se změní napětí).
Odečítací značky byly zhotoveny z mosazi, na

jedné straně zkoseny, se stříbrnou ploškou nahoře,
na níž je vyryta ryska. Končí dole šroubem k upev-
nění do dřeva a jsou opatřeny i krycí čepičkou
(obr. 7).
O invaru a invarových drátech jest již obsáhlá

literatura (Guillaume, Gigas a j.). Uvedeme
jen některé, pro měření velmi důležité vlastnosti této
slitiny 36% niklu a 64% železa. Složením a zpraco-
váním porušuje se do té míry její vnitřní moleku-
lární rovnováha, že nabývá zvláštních nekovových
vlastností. Na jedné straně je to velmi vítaná ne-
citlivost k teplotním změnám, která někdy zabíhá až
do paradoxní roztažnosti záporné, na druhé straně
mají invarové dráty nepříjemně malou pružnost
(snadno se nalomí) a jakési, jakoby svévolné změny
v délce. Na př. silným otřesem se délka zkrátí až
o 30 .u a pak drát jen zvolna se vrací zpět na pů-
vodní délku. Navíjením na buben a otřesy při dopra-
vě se drát zpravidla prodlouží. Kromě těčhto na-
prosto nepravidelných změn se dráty - byť i volně
zavěšené a vůbec nepoužívané - časem samy po-
zvolna prodlužují. Platí to i pro tuhá měřítka inva-
rová, která mají své časové (sekulární) rovnice. Na
př. čtyřmetr PTR v Charlottenburgu se prodlužuje
asi o 3 .u ročně, čtyřmetr Cejchovního ředitelství
asi o 2 .u. Říkáme tomu, že dráty »dozrávají« či
»stárnou«; skutečně také nově vyrobené dráty jsou
ke změnám délky mnohem náchylnější než dráty
staré. Skupiny drátů vyrobené ze stejné »várky«
invaru, mají stejné nebo málo odlišné vlastnosti fy-
sikální. K jejich prodlužování přispívá také to, že
každý drát má po celé délce mnoho ohybů a zákrutů,
větších nebo jen mikroskopických, které se časem
narovnávají. Z odborné literatury známe již výsledky
tisíců pokusů, jaké s invarem prováděli fysikové
B e n o i t a G u i I I a u m e a ve kterých bylo po-
kračováno vždy a všude při měření základen. Odol-
nost drátů vůči změnám délek se zvyšuje již v to-
várně hned po výrobě. Podrobují se velkému množ-
ství otřesů a teplotních změn, čímž se jejich stárnutí
uměle urychluje.
S -dráty bylo vždy velmi opatrně zacházeno. Pře-

devším byl k očku dělené stupnice přivázán mo-
touz, za nějž byl drát jedině držen při zavěšování
či sundavání. Zásadně nebyto dovoleno měřickým
skupinám dotknouti se drátu či uchopiti jej za dě-
lenou stupnici. Čištění či navíjení na buben se dělo
za dohledu vedoucího prací. Navíjecí bubny byly
dva: aluminiový (od firmy Secrétan) a dřevěný, vy-
robený v Praze podle návrhu Ing. Dr. K o lom a z-
n í k a. Dřevěný je lepší, protože se teplem neroz-
tahuje; u obou končí navinuté dráty na pérovaných
závěsech. Navíjelo se zvolna a opatrně; tím, že se
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držel drát za motouz, dávala se mu vůle, aby se
navíjel bez zkroucení (obr. 8). Se zřením na velkou
roztažnost aluminia byly pod dráty při navíjení
vkládány kousky tvrdého papíru, které se po na-
vinutí vytáhly.
Při dopravě drátů se dbalo vší možné opatrnosti.

Na základnách byly dráty po měření zavěšovány
v přenosné boudě 25 m dlouhé, ve Hvězdě byly vy-
věšovány v letohrádku. :Měřické skupiny byly napřed
zacvičeny důkladně s c v i č n Ý m i dráty, dříve než
jim byly svěřeny dráty měřické (obr. 9). Dráty
se přenášely tak, aby se nedotýkaly ze~ě.

Etalonáž drátů.
V dřívějších letech byly dráty zasílány k etalonáži

do Paříže (do Bureau international des Poids et
Mesures) , od r. 1936 provádí ji přednosta fysikál.
oddělení Cejchovního ředitelství v Praze doc. Dr.
N u s s ber g e r, který vybudoval laboratorní zá-
kladnu na Smíchově po vzoru pařížském (Dr. J.
N u s s ber g e r, Metronomie délek, Knihovna Ceské
matice technické, Praha 1937.2)

V podstatě se metrový platiniridiový prototyp pře-
nese na tuhý invarový čtyřmetr (občas) a tento
čtyřmetr se znásobí pomocí sedmi ve zdi zapuštěných
mikroskopů na vzdálenost 24 m. Pod krajními mikro-
skopy se dráty etalonují při střídání různých míst
dělené stupnice. Chyby tohoto dělení, poměrná hru-
bost rysek pod mikroskopy atd. působí nejistotu eta-
lonáže asi 1: 1000000. Etalonáží na srovnávací zá-
kladně a užitím většího počtu drátů dá se přesnost
délkového určení drátů podstatně zvýšiti.
Našich osm drátů (čI. 165, 166, 193, 195, S 7 až

S 10) pochází ze tří různých slitinových várek o při-
bližné roztažnosti 6.10-1, 1.10-7 a 3.10-1 pro jeden
stupeň teploty, tedy 20 až 110krát menší než u oceli.

Způsob měření.
Nejbezpečnější a nejspolehlivější úschovou pro

dráty je laboratoř Cejchovního ředitelství. Odtud se
dráty, navinuté na bubnech, dopravily na základnu,
kde se volně vyvěsily. Druhý den sundali drát za

2) Německé i jiná zahraniční etalonovací zařízení popi-
suje Ing. E. G i g a s v »Handbuch rur die Verwendung
von Invardrahten bei Grundlinienmessungen«, Berlin 1934.

dohledu oba pozorovatelé a u prvního kladu za-
věsili drát do karabinky napínací pásky. Při všech
úkonech drželi drát za motouz .Povely dával vždy'
přední pozorovatel. Závaží se zvolna zavěsila, »berlič-
káři« přivedli hranu dělené stupnice lehkým doty-
kem k odečítací rysce značkové hlavice. Pootočením
v kloubech karabinek si pozorovatelé upravili polo-
hu stupnice, což ohlásil zadní pozorovatel slovem
»h o t o v 0«. Zapisovatel zatím uklidnil kapesníkem
uprostřed drát a přešel k přednímu měřiči (A),
který při měření byl vždy na levém konci kladu, bez
ohledu na směr měření (tam či zpět). Celý úsek
byl vždy v obou směrech měřen po jedné straně,
jak ani jinak úprava značkových hlavic nepřipustila
(obr. 10).
Po předběžném upozornění bylo provedeno 5 čtení

na stupnici za sebou, vždy na povel pozorovatele A
slůvkem »t e ď«. Oba měřiči odečítali současně,
přední hlásil čísla (cm, mm, desetiny mm) vedle
stojicímu zapisovateli ihned a tiše, zadní B po vteřině
čekání hlasitě. Mezi každým čtením posunul A stup-
nici asi o 1 cm, takže se čtení konala na pěti růz-
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Cas
Ctení na stupnici B-A ",>-T

Císlo

I
Střed >1) SoučetOS •....•

Poznámkykladu A B ~l:l, sl. 7+8l:l,~
počasí Co Střed O.•.•

[A) [B) tól

[A). [B) nebo [B). [A) mm mm

:t 2 3 4 I 5 6 7 8 9 10

O I 10'00
I

100 192 + 92 I + 9,200 -66 +9,lS4! Císlo drátu: S8210 301 91
305 397 92
402 495 93
565 657 92 IBezvětří'

, 1 Zataženo I 11° I I I + 9,20 I
I 1

640 670 + 30

I
+ 2,900 -66 +2,834/

561 590 29 Pozorovatel A (vzadu):
537 566 29 Ing. C. Holý
660 690 30
739 766 27 Pozorovatel B (vpředu):

2
I
11° I I +2~9: I

Ing. Žák

I I
078 149 +71 .[ + 7,200 -68 +7,1321

. 172 244 72
280 352 .72
420 492 72
581 654 73 .

3 10" 1 I I + 7,20. I
I 459 740 + 281 '-~i + 28,100 -66 +28,0341

350 632 282
181 412 281

Slunce 085 366 281
258 588 280

Vítr I

11° I I4 SV I I + 28,10

190 361 +171 + 17,100 -65 + 17,0351

268 438 170
384 556 172
508 679 171
610 781 171

5 11'1 I I + 17,10,~~

I 1
571 611 + 120 'I + 11,980 -62 + 11,918
452 572 120
313 433 120
222 342

I
120

101 220 119

6 I 11"' 1 I I + 11,98 I II
I

I I 180 436 + 256 "I + 25,520 -63 + 25,4571

338 592 254
I I 420 676 256 II

512 768 256

I I537 791 254

I I I + 25,52
I

I I7 i 11' I
I I

I I

I I I I

I

\ IKontro)oval: Hynek
I

Zapisovatel: Chán
! I
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Úsek: O- střed.

Pozorovatel: Ing. C. HolÝ-Klapka.

Nap. tyč: 15-16.

Drát: S 8.

I. Serie měřeni.

Měření tam Měření zpět I

Klad výsledek výsledek T-Z Poznámky
včetně opravy teplo včetně opravy tepl.

z teploty z teploty

0- 1 9,134 +11,0 9,252 + 13,4 -0,118
2 2,834 3,052 - 218
3 7,132 7,333 - 201
4 28,034 28,135 - 101
5 17,035 17,132 - 97
6 _11,918 11,912 + 6
7 25,457 25,555 - 98
8 11,336 11,520 - 184
9 28,355 28,480 - 125

I9-10 23,815 23,955 - 140
I (výměna pozoro-

I
vatelů)

10-11 29,155 29,008 + 147
12 20,515 20,304 + 211
13 21,395 21,165 + 230
14 20,237 19,984 + 253
15 19,297 19,165 + 132
16 22,920 22,785 + 135
17 27,580 27,567 + 13
18 19,738 19,625 + 113

I19 16,798 16,725 + 73
19-M 40,219 + 12,1 40,084 + 12,2

I + 135

,

:E + 402,904 + 402,738 + 0,166
Provážení + 1,201 + 1,201

Výsledek + 404,105 + 11,5
I
+ 403,939 + 12,8 + 0,166

I404,022 mim

ných místech. Na lichých kladech se drát posunoval
tahem (od B), na sudých strkem (ku B) pro vylou-
'Čení vlivu tření kladek. V okamžiku čtení se žádný
pozorovatel nedotýkal drátu, a rovněž ne stupnice či
napínací pásky.

Zapisovatel současně počítal pětrozdílú obou čtení
(B-A); nelišilYcli se navzájem o více než 0,3 mm,

zvolal »d á I e«; .pozorovatelé uchopením za motouz
nebo napínací pásku si zajistili drát proti možnému
škubání, figuranti na daný povel současně odepjali
závaží a celá skupina pochodovala k dalšímu kladu.
Drát zústal zapjat v' karabinách pásky, ale byl
nesen pozorovateli dbajícími, aby nikde nenarazil
(obr. 11). Ukázal-li se rozdíl větší než 0,3 mm, vy-
mazalo se všech pět čtení a měření se provedlo znovu.
Tento případ se však vyskytl jen velmi zřídka.

Celá měřická skupina čítala 7 osob: 2 pozorovatelé-
inženýři, 2 figuranti »berličkáři«, 2 u závaží a 1 za-
pisovatel. Osmý člen - počtář - stranou hned
výsledky zpracovávall. Současně se měřilo čtyřmi
dráty a měřické skupiny šly za sebou. Púvodně měli
zapisovatelé i teploměry k odečítání teplot. Protože
časově nestačili a teploměry rozbíjeli, nosil později
zvláštní zaměstnanec teploměry a zapisovatelúm
všech skupin odečtené teploty hlásil.

Aby se vyloučily systematické chyby osob a pří-
strojú. vyměnili si v první a třetí čtvrtině dvoukilo-
metrového úseku pozorovatelé svá místa; figuranti
s nářadím je při tom sledovali. Každý úsek se týž
den měřil i zpět. Znaménka výsledkú (B-A) vy-
cházela samočinně (viz přílohu »polní zápisník«).
Při měření »zpět« začali pozorovatelé v obráceném
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pořadí, než skončíli. Tím se systematické chyby pro-
jevily dvojnásobně při porovnání výsledků na jed-
notlivých kladech z měření tam a zpět (viz přílohu
»sestavení kladů«, pro kterou byl vybrán případ
značnějších osobních chyb).
Po výcviku se zaměřil 1 km přibližně za 1 hodinu.

Tento rychlý postup, mající příznivý vliv i na přes-
nost měření (omezil pohyby kolů, změny teploty
atd.), lze označiti jako přednost Bonsdorffovy sou-
pravy.
Přes veškeré zákazy při měření základny »H v ě z-

d a 1.« uchopil jeden figurant drát č. 165 při sun-
davání, za dělenou stupnici. Drát se ohnul v nejne-
bezpečnějším místě (t. j. tam, kde je zapuštěn do
stupnice) a zkrátil se tím o 150 Jl. Protože to bylo
hned zpozorováno podle většího výsledku měření než
se podle etalonáže čekalo, mohl ještě včas být doc.
Dr. Nussbergrem narovnán; měření »Hvězda 1.«
se jím mohlo znovu provésti a etalonáž přezkoušeti.
Po narovnání se' vrátil přesně do původní délky. Po-
dobný případ se již nikdy při měření základen ne-
opakoval.

Ostatní měření.
Provažování. Jedině při měření »H v ě z d a 1.« byl

hrot jehly podzemní stabilisace provažován na jejích
koncích zvláštními optickými přístroji firmy Starke-
Kammerer a Secrétan. Tento způsob působil však
obtíže, značky se daly odečítat jen s jedné strany,
přístroje se musely neustále urovnávat v obou po-
lohách a úchylky kolimační a z libely půlit. Přístroj
firmy Secrétan vyhovoval dobře, ale druhý byl roz-
viklán a zdržoval měření. Bylo proto pro všechna
další měření od tohoto způsobu upuštěno, na kon-
cích úseků postaveny pevné čtyřbočky, do nich za-
šroubovány odečítací značky a jejich excentricita
vůči podzemní stabilisaci zjišťována měřením para-

laktického úhlu theodolitem »Wild T 3,« postaveným
na kolmici k ose základny v koncovém bodě úseku
ve vzdálenosti 637 cm (převodný koeficient pro gra-
dové dělení: každý cgr paralaktického úhlu odpoví-
dal 1 mm excentricity). Měřeno bylo s obou stran,
aby se získala kontrola a mohla stanoviti střední
chyba provážení. Na středním bodu základny
ve Hvězdě bylo tímto způsobem provažováno od po-
čátku.

Nivelace. Všechny koncové body úseků se připojily
přesnou nivelací k síti výškových bodů. Mimo to -
současně s měřením dráty - se zanivelovaly dvo-
jím směrem také odečítací značky. Část posledního
úseku o velkém sklonu (u Dymokur) byla nivelována
čtyřikrát, vše s přesností více než postačující
(obr. 12 ukazuje nivelaci ve Hvězdě).

Usměrnění značek. Kromě vrcholových úhlů v roz-
dělovacích bodech úseků, které se lišily všude jen
o několik vteřin od 180°, se měřilo vybočení každé
odečítací značky z přímky určené koncovými body
úseku. Nad těmi se přibily záměrné značky (»mire«),
na protějším konci se postavil theodolit a vybočení
se měřilo posuvnou značkou na přístrojku s dělenou
stupnicí, který se nasazoval kůl od kolu na značko-
vou hlavici (obr. 13).

Organisace práce. Každé měřické skupině byly při-
děleny dva invarové dráty. Všechny čtyři skupiny
s počtáři a měřičem teploty čítaly 33 osob. U Podě-
brad byla jedna skupina, jež měřila vybočení značek
(4 osoby), dále dvě nivelační dkupiny (13 osob),
jedna provažovací skupina (4 osoby), počtářský od-
díl s vedoucím (Ing. Br o ž e m), kancelář (2 osoby),
vedení (Ing. Dr. Ba h m) a dozor na přístroje (Ing.
Czapek). Kromě toho byli dva kuchaři - zřízena
byla polní kuchyně, zapůjčená vládním vojskem -
a pomocná četa (6 osob) pro osazování značek, stě-

hování boudy a výpomoc v kuchyni. Celkem bylo
na poděbradské základně zaměstnáno 65 osob.
Ve Hvězdě odpadla pomocná četa a skupina měřící
vybočení značek (to se zaměřilo v prvý a poslední
den měření při osazování či odstraňování značek).

(Pokračování. )
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Starý způsob určování centračních prvků a jeho nevýhody. Měření paralaktického úhlu a popis pamoc-
ného přístroje. Výhody nového způsobu a posouzení p~esnosti.

Z

R

Centrační oprava bude pak dána bez ohledu na zna-
ménko, které se určí z obrázku, výrazem

, "
ó"=~L

s
V našem případě (viz obr. 1) je kladná.
Tento způsob má zejména v základní síti tu výhodu,

že vypočtená centrační oprava se vztahuje na žárov-
ku světlometu, to jest na bod, na který bylo skutečně
měřeno. Před měřením paralaktického úhlu se žárov-

ka otočí kolem svislé osy o 1800 tak, že nezačerněná
polokoule jest obrácena ven, světlomet se rozsvítí
a světlo se ztlumí reostatem. V zorném poli daleko-
hledu pak vidíme vlákno žárovky, jak slabě žhne.
Při určování centračních prvků ve Warthegau zjed-

~odušil jsem celý postup ještě v tom směru, že není
třeba měřit vzdálenost d.Měření této délky, i když se
nekladou velké požadavky na přesnost - stačí ji znát
ve většině případů na 1 dm - zdržuje zejména tam,
kde terén v okolí věže je neschůdný, skalnatý, za-
rostlý stromy a křovisky a pod. Na bednu světlometu
nebo prakticky na obvod kružnice dané poloměrem
PS nebo PR se postaví jednoduchý přístroj sestávající
z prkénka Pt' jež nese dva trojúhelníkové terčíky, a
z prkénka P2 se dvěma stavěcími šrouby (obr. 3).
Vzdálenost obou terčíků je konstantní a dá se mimo to
překontrolovat čas od času milimetrovým měřítkem.
Prkénko s terčíky se postaví kolmo na směr ke stroji
podle pravoúhlého dřevěného trojúhelníka, jehož
jedna odvěsna se nacílí na stroj. Po zaměření úhlu a
ve dvou nebo třech skupinách změří se té! úhel (3
mezi oběma terčíky. Ze známé vzdálenosti Z obou
terčíků bylo by možno vypočítati vzdálenost PR nebo
PS ze vzorce

I "- .p
d - l . cotg {3={l'

Není toho však třeba, neboť kolmou složku e' ex-
centricity získáme jednoduchou úměrou

. "
e'=~

{3"

Centrační oprava se vypočte jako prve.

Obr. 2.
61'= 0,0102 ID 62'= 0,0047 ID 63'= 0,0101 ID

Tri~. bod X: stanovisko stroje 8'
Z .•. ,. ()O b. l~Ol ..•.• 2640

6= 0,011 ID
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Jde-li o určení centračních prvků stanoviska stroje
8' pro výpočet centračních oprav na střed (obr. 2),
provedeme podobné měření ze dvou neb tří stanovisek.
S centra jest ovšem nutno zachytiti tato stanoviska
na jeden směr sítě, což stačí provésti v jedné skupině.
V grafickém vyhodnocení získáme v prvém případě
stanovisko stroje jako průsek dvou paprsků, v dr1~-,
hém případě - měřilo-li se ze tří stanovisek - je
zase výsledkem malý odchylkový trojúhelníček. Stra-
ny trojúhelníka při pečlivém zaměření dosahují
i v měřítku 5:1 nebo 10:1 délky několika milimetrů.
Má-li být složka e' excentricky určena s milimetrovou
přesností, stačí odhadem nalézti těžiště trojúhelníka,
které je stanoviskem stroje. Je-li trojúhelník větší,
můžeme získati stanovisko stroje m e t o d o u B e r-
t o t o vou. Počtářské řešení pro svou zbytečně vy-
sokou přesnost není na místě, neboť neodpovídá duchu
dané úlohy.

Použitý přístroj (obr. 3) jest opatřen dvěma sta-
věcími šrouby. Prkénko nesoucí terčíky se dá sklopit
na prkénko, jež nese stavěcí šrouby. Celý přístroj se
pak pohodlně vloží do desek s polními zápisníky.
Sklopné prkénko má po páru terčíků na obou stra-
nách takže se celý přístroj dá postavit na věži, pod
věží 'i kdekoli jinde do nejvhodnější polohy. Vzdále-
nost terčíků na obou stranách prkénka není stejná
a proto oba páry značek jsou označeny I a II. Přístro~
l'Ie urovná podle pokynů pozorovatele do vodorovne
polohy a kolmo na stanovisko stroje. Nato pozoro-
vatel hlásí zapisovateli, kterých terčíků užije a vše
je připraveno k měření.
Shrneme-li v závěru výhody tohoto způsobu určo-

vání centračních prvků, je třeba především poukázati
na toto:

1. O zjištění centračních prvků se získá skutečný
protokol, který se vloží do operátu před výpočet
centračních oprav.
2. Odstraňuje se nepříjemné přímé měření vzdále-

ností d i větších e."l:centricit zejména v případech,
které často nastávají, když světlomet jest umístěn na
pomocném stanovisku zřízeném na zábradlí obser-
vační podlahy. Místo toho získáme měřením kolmou
složku excentricity, která činívá několik centimetrů,
neboť světlomety jsou stavěny příbližně do směru na
bod, pro který se svítí.
3. Způsob je naprosto nezávislý na viditelnosti.

Stačí, postavíme-li se s úhloměrným strojem jen
zcela při b I i žně do směru na bod, na němž se měří
vodorovné úhly. Předpokládejme, že kolmá složka
excentricity e' činí 20 cm; s úhloměrným strojem
. nechť stojíme na bodu P ve vzdálenosti 50 m, a to
na kolmici 3 m od správného směru. Potom paralak-
tický úhel na bodu P' (stanovisku přesně ve směru)
se liší od paralaktického úhlu na zvoleném stano-
visku P o pouhé 3". Této chybě odpovídá v kolmé
složce excentricity délka 0,0007 m. To je ovšem krajní
případ, ke kterému v praxi sotva kdy dojde; světlomet
stojí totiž málokdy tak nepřesně ve směru a světlo-
metčík zná svůj směr také mnohem přesněji. V tomto
případě by totiž světelný kužel světlometu míjel sta-
nici vzdálenou 30 km ve vzdálenosti 1800 m vpravo
nebo vlevo!
4. Způsob zaručuje vysokou přesnost, kterou posu-

zujeme při měření se tří kolíků podle velikosti odchyl-
kového trojúhelníka a při měření kolmé složky e'
s jednoho kolíku ve směru podle střední chyby v mě-
řeném paralaktickém úhlu. Změří-li se úhly (l, tJ ve
třech skupinách (theodolitem "W i I d T3 nebo T2"),
pohybuje se střední chyba aritmetického průměru
paralaktického úhlu {3 mezi oběma terči v mezích
0,7" -;- 1,0". Střední chyba úhlu a mezi centrem Z
a žárovkou světlometu (signální tyčí, stanoviskem
stroje) bývá o něco vyšší. Je závislá na jakosti signa-
lisace a jen zřídka kdy překročí hodnotu 2,0".

LITERÁ.RlWÍ lWO"INIi.Y

Posudku.
Ph. Dr. K. Č u p r, Úvod do nomo~rafie, Praha 1944"

Elektrotechnický svaz českomoravský v Praze, 92 stran,'
70 obrázků, za K 60,-.
Cuprův úvod do nomografie vyšel v dubnu 1944 ve

sbírce »Praktické přÍručky«, které vydává Elektrotech·
nický svaz. Českomoravský v Praze. Je psán pro nejširŠÍ
kruhy praktické' způsob podání i rozsah látky autor čer-
pal ze zkušenosti. získaných ve dvouhodinových přednáš-
kách o nomografii. které konal na brněnské technice každý
druhý studijní rok.
Obsah spisku je rozdělen do 5 kapitol. V k a pit o I e I..

autor vysvětluje pomocné věty, potřebné v dalším zpra-
cování (dělící poměry, větu MeneIaovu. dvojpoměry pro-.
jektivní řady bodů; stanoví plochu trojúhelníku ze souřad-
nic jeho vrcholů a determinant 3. stupně; pohyblivý bod.
parametrickou rovníci křivek a rovnici křivky v pravo-
úhlých souřadnicích).

Ve II. k a pit o I e probírá druhy stupnic, jejich použí-
vání při konstrukci grafů kvadratic~é a logaritmi.cké z~-
vislosti; dále interpolaci, extrapolacI, regula falsl; dvoJ-
stupnice.
Ve III. k a pit o I e jedná o přímkových nomogramech

nejčastěji se vyskytujících tvarů, především obecně a pak
na příkladech.
IV. k a pit o I a je věnována nomogramům s křivoča-

rými stupnicemi.
Spisek uzavírá k a pit o I a V., v níž jsou probrány

síťové nomogramy. •
Předností spisku je, že autor předeslal vysvětlení vsech

teoretických pojmů potřebných ve vlastním zpracování
předmětu, čímž je 'velmi usnadněno porozumění čtenáře.
zejména takového. kterÝ hledá rychlé a snadné poučenÍ.
Hojnost přI1dadů teoretických (z matema~iky a geo-

metrie), i praktických (z fysiky, elektrotechmky), podpo-
ruje rovněž proniknutí probíraných konstrukcí.
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Předložený s.pisek znamená zdařilé obohacení naší od-
borné literatury a příspěvek k porozumění nomografii.
bez níž se žádný obor technických věd, zejména geodésie,
neobejde. Proto jej doporučujeme. Dr. Tichý.

Ing. Dr. Václav Elznic: Geo-bibliojtrafie, jteodetická
literatura knihoven vysokÝch škol v Čechách a na Moravě,
Praha 1944, stran 182, rozměr 210/148 mm. cena brož.
výt. 94 K. Vydala a vytiskla Národní knihtiskárna v Dol.
Kounicích.

Vyšla příručka. kterou už dávno nutně potřebovali
všichni zeměměřiči, jimž denní lopota nemohla vzíti zájem
o odbornou knihu a jež bude dvojnásob vítána těmi, kdo
neměli možnost osobně listovati v seznamech knihoven
vysokých škol a byli tedy odkázáni na všelijaká většinou
nepřímá zprostředkování. Jim ušetřila Elznicova záslužná
práce zbytečné výdaje a čas. To ale není její jediný klad;
jsem jist, že každého, kdo ji dostane do rukou - i když
dosud neměl z jakékoliv příčiny správný vztah k vlastní-
mu duševnímu obohacování - jistě podnítí k odborné
četbě, jež je samozřejmou podmínkou jak obstáti na zvo-
leném pracovním kolbišti.

Obsah této knihy je bohatý,; na 3000 titulků dobře
vyčerpalo skupiny, do nichž autor roztřídil látku. Každý
titulek nese jméno spii:i'ovatele, místo a rok vYdání knihy
a signaturu jedné nebo i několika knihoven našich vyso-
kých škol: tří technik*) a dvou universit v Praze a Brně,
vysoké zemědělské v Brně a báňské v Příbrami. Podle
signatur bude možno knihu vypůjčiti.

Obsahové skupiny zvolil Dr. Elznic takto:
I. geodetické počtářství,

II. triangulace a měření země,
III. praktická astronomie a nautika,
IV. geofysika,
V. kartografie a mapy,

VI. praktická geometrie,
VII. topografická měření a fotogrametrie,

VIII. měřické přístroje a optika.
IX. díla povahy technicko-právní a
X. různá díla.
Snad by bylo možno v dalším vydání zařaditi sem ještě

aspoň některé základní práce z ryzí matematiky, geo-
metrie a fysiky. Z našich by to byli asi autoři: Bydžovský,
Cech, Čupr, Čuřík. DusI, Jarm'k, Hlavatý, Hostinský, Hro-
nec. KQssler, Nachtikal, Novák, Petr, Rychlík, Sobotka.
Strouhal, Studnička, Vojtěch a Weyr, z ,cizích: Bieber-
bach, Blaschke, Goursat, Kowalewski, LeJeune-Dirichlet,
Scheffers, Serret atd.

Mimo to mohla být zařaděna do skupiny 1/3 díla sigono-
vaná v knihovnách jako: Gebauer: Aplikovaná matema-
tika, Biermann: přibližné metody, Bruns: vědecké počítá-
ní, Liiroth, Mehmke. Runge-Konig a Montessu-Adhé-
mar: numerické počítání, Markov, Norlund: diferenční
POČeta mn. j. Vím ovšem, že tu při výpočtu prací musí
být postavena jakási hranice, aby se pak z odborného ka-
talogu pro geodeta nestal vědecký soupis všeobecný, jenž
by byl přJ.1išobjemný.

Drobné nedostatky obsahové (jako na př.: dUa čís. 1658
a 1679 měla jíti za sebou, ježto jde o téhož autora, nebo
opakování týchž prací pod čísly 398/400. 680/1242 a n. .1.)
neubírají Elznicově knize nikterak na hodnotě. Soudím,
že' soupis bude brzy rozebrán, poněvadž ie užitečný a
u nás jediný svého druhu. Stván.

Plánovité řízení práce ve stavebnictví. Uspořádal Ing.
Bohumil Pour. Knihu vydal v březnu 1945 Orbis v Praze.
Rozměr 145X210 mm o 190 stránkách s 8 obrázky v tex-
tu. Cena brož. K 50,-.

*) Posudek byl psán v r. 1944; od května 1945 byla
knihovna býV. něm. techniky v Brně převzata knihovnou
BenešovY techniky. Knihovny vYS. škol bratislavských
nebyly do publikace pojaty.

Knihu kterou čtenářům zde doporučujeme, vznikla
vlastně z cyklu osmi přednášek, které uspořádala Inženýr-
ská komora v Praze pro své členy v lednu 1944. Znamenití
odborníci ze stavebnictví a organisování podniků sdělují
své poznatky ze současných poměrů o plánovitém řízení
práce, podložené vědeckými analysami k problému se vzta-
hujícími.

Stavební podnikání. jako činnost převážně individuelního
soukromého podnikání. málo dbala - obyčejně z tradicio-
nelního konservativismu - o racionalisaci práce ať již
na stavbě nebo v kanceláři. Uvědomíme-li si však. že sta-
vebnictví je velmi důležitou složkou národohospodářského
života, je třeba, aby do stavebnictví byly vneseny prvky
přísné hospodárnosti S prací jak duševní tak manuelní.

Do plánovitého řízení prací ve stavebnictví zahrnuje se
tedy nejen plánovíté provedení vlastm110 stavebmno díla,
ale i příprava k jeho uskutečnění, to jest projekt. Ten
sám má býti vyhotoven tak, aby umožňoval provedení do-
konalého díla po stránce technické, ale také vyhovujícího
s hlediska hospodárnosti. To znamená stavbu uskutečniti
s vynaložením nejmenších pracovních a materiálových ná-
kladů za cenu největšího technického a hospodářského
efektu. K rozřešení tohoto problému dospěje se po důsled-
ném studiu řízení veškeré technické práce se stavebnictvím
související.

Cenným přínosem po stránce methodologické k řešení
naznačených otázek je llrvní přednáška Ing. Dr. B. S v a r-
c e, civilního inženýra na thema: »Zásady vědeckého řízení
práce ve stavebnictví.« Autor rozvádí úvahy o pracovní
ekonomii a o zásadách vědeckého řízení práce jako čin-
nosti, uspořádané podle určitých, předem stanovených zá-
sad. V dalších statích zmiňuje se o únavě při práci, stup-
ňování pracovního efektu, o fysiologii práce a o tom jaký
význam má psychologie při sledovaní duševní kondice pra-
cujíClno, přímo souvisící s jeho pracovními výkony. Zdů-
razňuje význam pokusnictví a výzkumnictví, kterým je.·
třeba kontrolovati. zda-li jsou správně vynaloženy vejlkeré
finanční hodnoty investované do provedených staveb. Ke
konci pojednání shrnuje do 10 bodů směrnice pro vědecké
řízení práce ve stavebnictví a zdůrazňuje požadavek, aby
v nastíněných všeobecných záSadách byly zahrnuty i ve-
řejné finance, které by bez úrokovýchztrát pečovaly vždy
o pohotovost potřebného provozního kapitálu pro soulad'
stavitelství s ostatní výrobou a spotřebou.

Hon. doc. Ing. Dr. Stanislav S pač e k v přednášce na
thema »Organisace duševní práce inženýra« promlouvá
vlastně k všem technikům. Toto pojednání by měl čísti
každý inženýr, aby si uvědomil své ethické poslání v lid-
ské společnosti a zároveň velikou odpovědnost, kterou na·
sebe bere, vstupuje-li do života s vůlí státi se inženýrem.
Upozorňuje na technickou kulturu a význam technicko-_
hospodářského myšlení. Klade zvýšenou váhu na povšech-
né vzdělání inženýrů, zvláště na znalosti hospodářské, or-
ganisačni, sociotechnické a správní. Není nezbytností vel-
lG učenost inženýra, nýbrž znalost jak rychle nalézti a
dovésti užíti vše potřebné pro řešení vyskytnuvšího se
problému. Zavrhuje zbytečné přepínání mysli různými for-
mnlkami, které se najdou v příručkách.

Dále pojednává o organisaci duševní práce inženýra. což
je v podstatě uměti čísti a uměti studovati knihy. Ač je-
to činnost tak samozřejmá, je tolik našimí techniky opomi-
jena! Také připomíná, že nedostatečností jasného vYjadřo-
vání svého názoru jak ústně tak písemně, často inženýři
prohrávají v boji o uplatnění před odbornJky jiných stavů.

Ještě v celé řadě krásných myšlenek mluví autor do
duše inženýra, aby nezanedbával a nepodceňoval pravý
význam svého poslání jakožto tvůrce a organisátora
šťastnějšího života a neomezoval se na pouhého profesio-
nálního odborm'ka-technika.

Další přednáška je od ing. Josefa St e h li k a s ná-
zvem »Organisace kanceláře«, který s hlediska komercia-
listy a organisačního znalce předvádí organisační zásady
při vedení práce v kanceláři. OSiVětluje methody orgoani-
sace plánování práce, pracovního rozvrhu, dělbu práce a.
vhodného způsobu jednání se zaměstnanci jako spolupra-
covm'ky podniku. Jasné výklady autorovY prozrazují prak-
tika s bohatými zkušenostmi. Článek přináší cenné ná-.

1945/15



zeměměřičský Obzur SIA
ročnfk 6/33 (1945)číslo 1

měty k organisování inženýrské kanceláře, která často za-
ujímá významnou složku inženýrského podniku.
Rovněž zajímavé a neméně významné zkušenosti přiná-

šejí autoři Ing. Bohumír F I' i d I' i c h v přednášce »Pláno-
vité řízení staveb pozemních«, Doc. Ing. Dr. Zdeněk B a-
ž a n t mL v přednášce »Plánovité řízení staveb inženýr-
ských«, Ing. Jaroslav Br á z d i 1 na thema »Základy kal-
kulací ve stavebnictví«, Ing. Otto H á n y š v přednášce
»Kalkulační technika« a Ing. Josef Bys tři n e c v před~
nášce »Organisace účetnictví ve stavebnictví«.
Ačkoliv publikace je v prvé řadě určena stavebním tech-

nikům za příručku, doporučujeme ji také zeměměřičským
inženýrům pro její bohatost podnětů k přemýšlení a
k praktickému uskutečňování různých organisačních změn
i v jejich technických kancelářích. Jiří Brousek.

Obnovené »Zprávy veřejné služby technické«. Počátkem
,července t. r. bylo obnoveno vydávání odborného časopisu
»Zprávy veřejné služby technické« v jeho původci formě

o ,

RUZNE

a to společně ministerstvem dopravy, Masarykovou 'Aka-
demií Práce a Inženýrskou komorou v Praze. Redakce
bude zase jako dříve ochotně uveřejňovati odborné pří-
spěvky a zprávy z oboru zeměměřičství. Do redakční rady
byl za zeměměřičskou službu delegován vrchní měř. rada
Zeměměřičského úřadu Ing. O. K I' Č m á ř. Vybízíme ko-
legy autory z řad' zeměměřičských. aby mu umožnili
splnění jeho úkolu zasíláním vhodných příspěvků z oboru
své působnosti, které by zapadaly do celkového rámce
časopisu. Zeměměřičské veřejnosti a zájmům stavu bude
jistě na prospěch, jestliže kromě našeho vlastruno odbor-
ného časopisu budou přinášeti občasné články a zprávy
z oboru zeměměřičství i »Zprávy veřejné služby technické<
a tak informavtt i širší technickou veřejnost o naší práci
a našich snahách. Upozorňujeme již nyní, že Z. V. S. T.
vydají k 28. říjnu 1945 jubilejní číslo s rozšířeným obsa-
hem. Jest nejvýš žádoucí, aby v tomto čísle též země-
měřičská služba byla důstojně zastoupena. Příspěvky za-
sílejte jmenovanému zástupci v redakční radě, Praha VII.,
Veletržní palác Č. 2194/4. Kr.

ZPRÁVY
Prvních tisíc zeměměřičských inženýrů z vysoké školy

speciálních nauk v Praze. Začátkem srpna 1945 překročil
zápis ve zkušebním protokolu o druhé státní zkoušce ze-
měměřičského inženýrství čísla 1000. Přes mimořádně ob-
tížné poměry, způsobené válkou a zejména násilným uzav-
řením českých vysokých škol a jejich velkým poškozením,
byly už v červnu t. r. zahájeny nejen přednášky, ale při-
jímány i žádosti o připuštění ke II. státní zkoušce.

Řada kandidátů zeměměřičského inženýrství měla písem-
nou část státní zkoušky již hotovou. neboť na ní praco-
vala v onom listopadovém týdnu 1939, kdy došlo k uzav-
ření vysokých škol. V nové republice se konaly už dvakrát
státní zkoušky zeměměřičského inženýrství: po prvé
23. června 1945, kdy zkoušku složilo 14 kandidátů a dne
2. srpna 1945, kdy z pražské vysoké školy technické vyšlo
dalších 15 zeměměřičských inženýrů.

Podle pokynů ministerstva školství a osvěty, poskytuje
profesorský sbor a zkušební komise novým kandidátům
jisté úlevy. spočívající zejména v tom. že se jim promíjí
některé prospěchové zkoušky z předmětů označenÝch ve
studijním programu římskou dvojkou, požaduje se však
frekvence a absolvování cvičení z těchto předmětů a ne-
promíjí se prospěchové zkoušky z předmětů státnicových.
ve studijním programu označených dvěma hvězdičkami.
Povoluje se kolise předmětů a promíjí dříve předepsaná
lhůta mezi první a druhou státní zkouškou; zkušební taxy'
se zatím neplatí. .,

Písemná část druhé státní zkoušky byla zprvu reduko-
vána na dvě třetiny a těm kandidátům, kteří mohli věro-
hodně prokázat, že po delší dobu pracovali pod vedením
zeměměřičského odborníka a konali práce počtářské anebo
katastrální, byla písemná část státní zkoušky zredukována
na třetinu. Toto řešení bylo prozatímní a týkalo se jen
starších posluchačů, kteří uzavřením českÝch vysokých
škol byli nejvíce· poškozenÍ, V ministerstvu školství a osvě-
ty se připravuje nová úprava jednotného provádění stát-
ních zkoušek na všech vysokých školách.

Nakonec třeba poznamenati, že přes mimořádné poměry
a dlouhé přerušení studií, zeměměřičští inženýři, kteří
nyní odcházejí z pražské vysoké školy, jsou dobře připra-
veni na vážné a velké úkoly, které je očekávají. O jejich
kvalitě a úrovni svědčí i výsledný prospěch, dosažený při
druhé státní zkoušce: z 29 nových kandidátů zeměměřič-
ského inžeriýrství byl jeden uznán »jednomyslně způsobi-
lý s vyznamenáním ze všech skupin«. 2 kandidáti s vy-

znamenáním ze tří zkušebních skupin. 4 kandidáti s vy-
znamenamm ze dvou skupin a 3 kandidáti s vyznamená-
IÚm z jedné zkušebIÚ skupiny; dalších 14 kandidátů siožilo
státní zkoušku s posudkem »jednomyslně velmi způsobilý<
a zbývajících 5 kandidátů s výsledkem »jednomyslně ~Pů-
sobilý«. Klobouček.

Česká matice technická vydá tiskem »Ge ode s i i v y š-
š í« prof. Ing. Dr. J. R y š a v é h o, jejíž rukopis má autor
delší dobu připraven. Matice technická se rozhodla znovu
vydati i druhou příručku téhož autora, »Praktickou geo-
metrii« (N i ž š í g e ode s i i), na: kterou 'má v záznamu
téměř tisíc nových objednávek z řad inženýrů v praxi a
ze Slovenska. Posluchači zeměměřičského inženýrství i po-
sluchači lesního inženýrství, kteří těchto příruček použí-
vají jako studijních pomůcek, a kteří je nutně potřebují,
budou muset být ještě nějakou dobu trpěliví, neboť brzké
vydání je stěžováno dosud neutěšenými poměry knihtis-
kárenskými. Klobouček.

ReorJranisace měřické služby pozemkového katastru.
Rozhodnutím ministra financí Dr. V. Šrobára ze dne
8. června 1945 čj. 3169/45-P/1 byl v min. financí zříze~
pro věci zeměměřické samostatný odbor (X, zeměměřický),
vedený min. radou Ing. V. IDaV'sOll:0rganisace odboru
(rozdělení agendy na oddělení a personální obsazení) neIÚ
ještě hotova, ale lze čekat, že bude to v brzku. Podobně
i u obou zemských finančIÚch ředitelství (y.JI~e_A-BPlěJ
jsou pro věci zeměměřické zřízeny samostatné odbory
(v Praze VI, v Brně X) se zeměměřičskými inženýry
včele. OrganisacetE;cntO odborů je již hotova: V Praze
je přednostou odboru vrch. měř. rada Ing. Karel P ul~ it
a odbor má 5 oddělení. V Brně je přednostou odboru vrch.
měř. rada Ing. František F alt a...a odbor má 2 oddělení.

Obsah ročníku 5/32 Zeměměřičského Obzoru. Z příkazu
nacistických okupantů byl koncem srpna 1944 zastaven
Zeměměřičský Obzor tak náhle, že nebylo možno čtenáře
o tom ani řádně zpraviti, tím méně formálně ukončiti byť
neúplný ročník. Proto teprve nyní připojujeme titulIÚ list
a obsah nedokončeného ročnfku, jenž měl toliko 8 čísel.
Ročník letošní 6/33 zahajujeme číslem 1 s datem 25. srpna
1945. Další čísla vyjdou pravidelně vždy 25. každého mě-
síce až do konce roku, takže tento ročm'k bude mít pouze
5 čísel.
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