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VII. mezinárodní zeměměřický kongres.

Ve dne 22.-29. srpna 1949 se konal v Lausanne ve Svýcarsku VII. mezinárodní zeměměřůJký
kongres. Uspořádala ho Mezinárodní zeměměřická federace (Fédémtion Internationale des Géometres
- FIG), jíž je Československo členem od roku 1926. Poá/e usnesení československé vlády zúčlastnili
se kongresu za Československo 3 delegáti: prof. Českého vysokého učení technického v Praze Ing. Dr
PmJel Pot u žák, pplk. Vojenského zeměpisného ústavu Ing. RNDr František Ml e j n e k a odbo-
rový rada ministerstva financí Ing Zdeněk Ma š ín. Po dobu kongresu byla uspořádána v Lausanne
mezinárodní výstava, které se rovněž Československo zúč~nUo exposicí čs. pozemkového katastru,
vybavenou ministerstvem financí.

Rewakce Zeměměřického obzoru rozhodZa se podati čs. zeměměřické veřejnosti souhrnný a ucelený
přehled tohoto mezinárodního odborného jednání. Činí tak souborem článků v tomto čísle a v pře-
svědčení, že výsledky kongresu mohou přispěti k ujasnění některých našich problémů a k rozvoji naší
zeměměřické techniky a organÍ8.aCe.Články jsou seřazeny tak, aby čtenáři podaly ucelený obraz kon-
gresového jednání.

Ústředním článkem je zpráua vedoucího čs. delegace prof. Dr ~tužáka z Prahy o průběhu a vý-
sledcích kongresového jednání. Zpráva je doplněna referáty obou dalších účastníků o jednání někte-
rých komisí a výstižným rozborem mezinárodní zeměměřické výstavy z pera Ing. Z. Mašína.

Na zprávu prof. Dr P. Potužáka navazuje zahajovací projev předsedy FIG, Svýcara Marcela
B a ude ta. Projev otiskujeme pro ZJajímavý a hutný přehled vývoje mezinárodní zeměměřůJké
org1anisacea pro historii dosavadních šesti kongres8Ů. Činíme tak i s pocitem hrdosti nad tím, že I. me-
zinárodní kongres konal se v roce 1878, v době, kdy mnohé úseky soudobé techniky nebyly vůbec
org,anisovány na poli národním, tím méně mezinárodně. Primát zeměměřictví, jakožto jednoho z nej-
starších oborů techniky, je tím opětovně zdůrazněn. Hrdé pocity sebevědomí nám poskytuje i sku-
tečnost, že na druhém kongresu v roce 1910 v Belgii - tedy téměř celé desítiletí před národním
osvobozením - si čeští zeměměřiči vybojovali uznání vlastní .národní skupiny, roVnocenné se sku-
pinami jiných národů.

Na kongresu v Lausanne byly prosloveny 3 veřejné přednášky, jejichž podsvatné výtahy otisku-
jeme. Všechny tři mohou přemýšlivému čtenáři poskytnout podněty k úuahám. První přednáška ukor
zuje vyspělost švýoarské zeměměřické techniky a organisace, jež jsou stále v popředí ostatních národů.
Druhá, kterou proslovil René Dan g e r z Pař~že, je zajímavá svými úvahami o všeobecném i odbor-
ném vzdělání zeměměřiče. Čtouce ji, uvědomujeme si, že nejen Francie, ale i jiné země západní Evropy
obírají se teprve nyní problematikou (na př. může-li zeměměřič pracovat též v pozemním stavitel-
ství), jež je u nás už dávno rozřešena samozřejmým poznáním, že zeměměřictví samo o sobě je dostar
tečně širokým pracovním zákZadem i pro vysokoškolsky vzdělaného zeměměřického inženýra. V Čes-
koslovensku jsme již daleko za dobou úzkého koncesovanéhoochranářství a v lidově demokratickém
zřízení klademe hlavní váhu na znalosti a práci. - Konečně třetí přednáška nám umožňuje poznat
urbanistickou problematiku 'lt Anglii a funkci, kterou v ní zeměměřický odborník hraje. Tuto před-
nášku z technických důvodů uveřejníme příště. _

Československo je jedním z nejstarších členů FIG a spolu s Polskem představuje lidově-demokna-
tický prvek v této mezinárodní organisaci. Ani FIG nemůže se ubránit hlubokým ideovým rozporům,
které charakterisují naši dobu po skončení druhé světové války. A zdá se, že právě dnes v ní zvláště
vystupuje úloha Československa, spočívající IV tom, že spolu s ostatními lidově-demokratickými
zeměmi můžeme ukázat cíle a prostředky k rozvoji zeměměřůJké organisace a techniky ve společen-
ském uspořádání, které vědu a techniku cílevědomě podporuje a rozvíjí k všeobecnému blahu.
To nejen odůvodňuje naši pracovní součinnost s FIG, nýbrž ukládá ještě další její prohloubení a zdo-
konalení. Nechť publikované zprávy z kongresu v Lausanne poskytnou dostatek materiálu k pře-
mýšlení a srovnávání meZi námi a západními zeměmi Evropy! - bp.
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Průběh a praeovni výsledky
"VII.mezlnárodniho zeměměřického kongresu.

Všeobecná zpráva o průběhu
kongresu.

Přípravné práce. Dříve než bude podána zpráva
o vlastním průběhu VII. mezinárodního zeměměřic-
kého kongresu, považuji za nutné se zmíniti o tom,
co takovému mezinárodnímu zasedání předchází a
proč se kongresy konají.
Každému kongresu předchází vždy zasedání Stálého

výboru (Comité permanant) FIG; Stálý výbor je slo-
žen ze zástupců členských států a zasedá vždy jeden
nebo dva roky před kongresem. Takové zasedaní se
konalo loni od 1. do 4. července ve Stockholmu a
zúčastnila se ho též československá delegace., Stálý
výbor připravuje program kongresu, který dělí do
komisí a přiděluje předsednictvo komisí členským
státům. Tak stockholmské zasedání Stálého výboru
rozdělilo látku do 10 komisí, jak bude o nich dále
zmínka.

Složení českosloVenské delegace. Z mnóhých důvo-
dů nebylo možno vyslati na kongres takový počet de-
legátů, aby mohly být obsazeny všechny lmmise a tak
byli vysláni tito členové delegace:
1. Ing. Zdeněk Mašín, odborový rada min. financí,

který měl povinnost uspořádati na kongresu výstavu
zeměměřictví v ČSR,
2. podplukovník Ing. Dr František Mlejnek, který

zastupoval ministerstvo národní obrany,
3. profesor Dr Pavel Potužák.
Při se&tavování čs. delegace !bylo by bývalo dobře,

aby členem delegace byl aspoň jeden účastník před-
chozích zasedání Stálého výboru. Vlivem mnohých
okolností se stalo, že jednotliví členové delegace od-
jeli do Lausanne jednotlivě a nikoli pohromadě. Tím
byla ztížena možnost podrobného určení programu p0-
bytu a dohovoru o společném postupu. To bylo nutno
provést ve volných chvílích na místě.

. zasedání Stálého výboru ..V pondělí dne 22. srpna
bylo zahájeno dopoledne zasedání Stálého výboru. Po-
něvadž toto zasedání je velmi důležité, bude o něm
~dána zevrubnější zpráva. za čs. delegaci se zase-
dání zúčastnil prof. Dr Potužák. Ačkoliv bylo snahou
čs. delegace vejíti ve styk s delegací polskou za úče-
lem sjednání společného postupu, nepodařilo se to
před zasedáním Stálého výboru; zástupci obou dele-
gací měli možnost se sezpámiti teprve v průběhu jed-
nání.Za polskou delegaci byli přítomni tomuto jed-
nání doc.Dr Czeslaw K a mel a a Barys S z m i e Ie w.
Schůzi zahájil předseda Marcel B a ude t uvítáním

přítomných a hned přikročil k čtení zápisu o zasedání
Stálého výboru ve Stockholmu. Zápis Ihylbez připomí-
nek schválen.
Prvním bodem programu byl finančni problém fe-

derace, který ztěžuje podávání zpráv nebo vydávání
publikací v žádoucí míře. Byl proto projednáván návrh
o připojení FIG k UNESCO, jež by mohla být požá-

dána o převzetí určitých nákladů při vydávání publi-
kací z toho důvodu, že se tato mezinárodní instituce
podobnými snahami též zabývá. Bylo dohodnuto, že
bude ve věci zkoumána půda a výsledek jednání bude
příležitostně sdělen.
Nato bylo přikročeno ke zkoumání žádosti o přijetí

Rakouska do federace. Podle prohlášení předsedy byly
pozvány všechny státy na zasedání kongresu a nečlen-
ské státy požádány o přistoupení do federace. Ačkoliv
na kongresu bylo zastoupeno 17 států členských i ne-
členských, jediné Rakousko z nečlenských ~tátů p0-
dalo přihlášku; některé nečlenské státy vyslaly jen
své pozorovatele, jiné ani neodpověděly. V otázce při-
jetí Rakouska do federace delegace polská i českosio-
venská neměly pokyny, jak se v tomto případě zacho-
vati. Při hlasování bylo Rakousko přijato 8 hlasy ano,.
vedle 2 členů nehlasujících. Z členských států bylo
zastoupeno ve Stálém výboru 10 států.
Dalším pořadovým bodem byla otázka změny fede-

račního statutu. O změně bude jednat zvláštní komise,
která se sejde v roce 1950 v Paříži. Změna statutu
bude míti velký význam pro další činnost federace'
a podrobí revisi podmínky pro přijímání dalších člen-
ských států. Bylo by jí proto věnovat zvýšenou péči
a projednat otázku změny statutu včas s Poláky.
Malo příjemnou otázkou bylo projednávání poža-

davku na zvýšení členských příspěvků. Na jedné stra-
ně se uznávala potřeba zvýšit členské příspěvky vzhle-
dem 1\ finančním povinnostem federace, na druhé
straně se opět mnohé delegace bránily plati'Í za vše-
chny své členy. Bylo navrhováno zvýšit dosavadní
členské příspěvky ve výši 50 frš za stát a 0,15 frš
za každého platícího člena národni organisaCe na
100 frš za stát a 0,50 frš za platícího člena národní
organisace. Anglický delegát v rozpravě uváděl, že.
anglická organisace čítá asi 15000 členů, z nichž
značná část nemá zájem o spolkovou činnost z titu-
lu zvláštního zaměření své činnosti (není to země-
měřická činnost v užším slova smyslu) a nelze
proto anglické organisaci platiti za všechny své členy.
Těch zeměměřičů, kteří konají obdobnou službu jako
je tomu v ostatních státech, je prý jen asi 2000
a z těch opět mnozí konají jen administrativní službu
(doslova: vedou protokol), takže do tohoto počtu vů-
bec nepatří. Též polsk\í delegace uváděla dvojí druh
svých zeměměřičů" výkonných a administrativních
(pomocných) služeb, a tyto poslední nelze zahrnovat
v počet platících členů. Když došlo k hlasování o zvý-
šení příspěvků, hlasoval čs. delegát pro navrhované
zvýšení s podmínkou, že počet členů, čs. národní orga-
nisace bude snížen na přiměřenou výši kvůli obdob-
ným zjevům v organisaci čs. zeměměřičů. Samo s·e'cou,
že uváděné výhrady nebyly radostně přijímány těmi
delegáty, kteří výhrad nečinili.
Při projednávání další otázky, kde bude zasedat

příště Stálý výbor, poukázal předseda Baudet, že na
řadu přicházejí PolSko, československo a Belgie. Než
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se ČS. delegát mohl otázat delegace polské, povstal
belgický delegát a navrhl, aby příští zasedání Stálého
výboru se konalo v Lucembursku. Návrh přijat a od-
hlasováno, že se tak stane v roce 1951. Z těch důvodů
nemohl použít čs. delegát svého zmocnění k tomu,
aby pozval Stálý výbor k zasedání do Prahy; neučinil
tak též proto, že jeho zmocnění se vztahovalo na
rok 1950. Příští mezinárodní kongres se bude konat
podle rozhodnutí výboru v r. 1953 v Paříži.
Tím jsou probrány otázky, jimiž se zabýval Stálý

výbor ve své prvé schůzi kongresové. Poznamenává-
me, že phd;sedou zůstává podle dřívější volby dosa-
vadní předseda Marcel B a ude t, místopředsedy Pe 1-
t i e r za Francii a B e n i e s t za Belgii.
Druhé zasedání Stálého výboru bylo konáno v po-

slední kongresový den, v sO'1::otudne 27. srpna. Zpráva
o něm bude podána dále.

Zahájení kongresu. Druhý den, v úterý 23. srpna
byl dopoledne zahájen kongres zasedáním valného
shromM:dění v aule lausannské university. Zahájení
se zúčastnili hosté města Lausanne a pěvecký sbor,
který z~pěl Lausannskou píseň. Historický úvod, vý-
znam a vývoj federace přednesl předseda Baudet. Pod-
statná část jeho pro~evu je otištěna dále. Jeho projev
byl nato tlumočen anglicky a na přání německých
(rakouských) zástupců též německy. Po tomto slav-
nostním zahájení bylo přikročeno k administrativním
záležitostem, v nichž byla podána zpráva o jednání
Stálého výboru a jeho doporučeních. Rakouský dele-

gát si po sdělení o tom, že Rakousko bylo přijato za
člena federace, vyžádal slovo, poděkoval německy za
přijetí a podotknul, že Rakousko chce spolupracovati
na všech úkolech federace a spolupracovati se všemi
členy.
Při této příležitosti konstatoval předseda Baudet,

že došly pozdravné telegramy, mezi nimi dva z Česko-
slovenska, jeden od inženýrské komory a druhý od
generálního tajemníka Ing. Dr B. P o u r a. Všechny
telegramy byly s díky přijaty a rozhodnuto, že na· ně
bude odpověděno.
Po ukončení těchto administmtivních prací byla

zahájena prvá kongresová přednáška v téže aule.
Přednesl ji H. H a r r y, ředi'el měřické služby v Ber-
nu na thema: Úloha švýcarského zeměměřiče v tech-
nice, hospodářství a ve společnosti. Přednáška byla
konám. německy a účastníkům byl rozdán její ob"ah
v jazyku německém, francouzském a anglickém. Pod-
statný její výtah je uveřejněn dále.
Odpoledne po zahájení kongresu bylo hned přikro-

čeno k zasedání komisí, jejichž počet:.a úkoly jsou
rovněž uvedeny dále.
Kongresové jednání se vztahovalo na deset komisí,

naproti tomu čs. delegace měla ien tři členy a z nich
ještě Ing. MašÍn a Dr MI?.jnekbyli po celou dobu km-
gresu do značné míry zaměstnáni vf'stavou; krom toho
komise zar:.edalyponejvíce současně. Z těch důvodú ne-
bylo možno sledovati osobně čs. d2lcgáty průh9h jed-
nání ve všech komisích. Bylo proto členy delegace
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dohodnuto, že se bude sledovat jednání jen těch
komisí, které mají pro nás největší důležitost. Tak
Ing. Mašín sledoval průběh jednání v komisi druhé
a Dr M1ejnek v komisi třetí. Prof. Potužák byl vázán
jednáním v komisi prvé jako člen a v komisi desáté
jako předseda. Proto bude podána vhstníz.práva
° jcdniní těch komisí, jichž se zúčastnili čs. d?legáti
osobně. O průběhu jednání komhí, v nichž jsme ne-
mohli míti účast, podáme zprávu jen podle 'lýtahu
ze zpráv, jež byly vydávány v doh~ jednání cyklooty-
Hcl,y rozmnožené.

Další přednálJky na kongresu. Kromě již zmín·ěné
veřejné přednášky H. Harryho byla konána další ve-
řejná přednáška mším přítelem, panem René Da n-
ge I' e m, redaktorem francouzského časopisu Journal
des ~éomeires-e-;perts frangais na námět: Plánované
přednášky a vyučování, jejíž české znění je sou~as-
ně uveřejněno s touto zprávou.
Třetí veřejnou pfednášku proslovil Henry W. WeIls

anglicky. Tato přednáška byla zaměřena k činnosti
anglických zeměměřičů v hospodářství a v urbanismu;
její podstatný výtah bude uveřejněn v příštím čísle
Z. O.
Te·~t všech tří veřejných kongresových 'přednMek

byl předem rozdáván buď ve stručnějším obsahú nebo
v plném znění ve třech kongresových jazycích, t. j.
francouzsky, anglicky a německy.
Po dobu zasedání komisí byly pořádány večer nebo

ve dne různé srolečenské podniky.
Poslední den kongresový. V sobotu. dopoledne dne

27. srpna byly konány závěrečné schůze korú;;:;í za
účelem vypracování konečných zprávo jednání. Z!>rá-
vy měly být předloženy valnému shromáždění ke
schválení. Odpoledne zasedl po druhé Stálý výb::>r,aby
pojednal ó programu pro valné shromáždění, jež se
mělo konati o půl hodiny později. Tato schŮ?.ebyla jen
infon,nativní; bylo v ní vzato na vědomí jedrulní ko-
misí a konečná redakce zpráv. Poněvadž v prvé schůzi
Stálého výboru, byla učiněna výtka československu
pro nezaplacení členských příspěvků, peníze však bě-
hem kongresu přišly, požádal generální sekretář prof.
Bachmann o slovo a kvitoval s velkýmpovděkem, že
všechny dlužné částky jsou zaplaceny a omluvil se čs.
delegátu za výtku v prvé schůzi učiněnou.
Odpoledne v'15 hodin bylo zahájeno valné zasedání

kongresové, kde byly čteny zprávy jednotlivých ko-
misí, jež přednesli buď sekretáři nebo předsedové jed-
notlivých komisí. Zprávy byly přednášeny buď V jazy-
ku francouzském, anglickém nebo německém a vždy
byl pořízen překlad do druhých dvou jazyků podle
přání účastníků. Po přeložení bylo hlasováno p:><Ue
členských států slovy oui nebo non, Všechny před-
nesené zprávy komisí byly jednomyslně schváleny
valným shromážděním. Za X. komisi přednesl pří-
slušnou zprávu prof. Potužák. .

Oficiální večeře. Po ukončení valného shromáldění
byla pořádána v kas inu Montbenon oficiální večeře.
U stolů zasedaly delegace a hosté p'Jdle své volby
a pouze některým pozvaným hostům byla místa
zvlášť reEervována. Během večeře, záležející z řady
vybraných chodů, byly. proslovovány četné zdravice.
Nejdříve to byl předseda M. Baudet, pak různí ofi-
ciální h03té města Lausanne nebo kantonu Vaudois,

pak následovaly zdravice a proslovy jednotlivých zá-
stupců za skupiny delegací zúčastněných států. Při
těchto proslovech byl již uplatněn výsledek jednání
komise I., aby jazyk polský byl přijat jako hlavní
jazyk v technickém slovníku. Po zdravici v jazyku
francouzském, anglickém, italském, německém, byl
prosloven pozdrav v jazyku ~olském. Tento pbzdrav
přednesl polský delegát Ing. T y m ow s k'i, který
promluvil za obě delegace, polskou i československou,
a ve své zdravici zdůraznil též přání obou národů po
míru a mezinárodní spolupráci; obsah svého projevu
nakonec sdělil ve stručném francouzském překladu.
Po vočeři následovala ve vedlejších mís'nostech ta-

neční zábava, která trvala dlouho do nočních hodin
a při níž bylo vidět, jak švýcarský lid rád tancuje
bez ohledu na věk.

Zájezdy během kongresu. Nakonec se zmíníme o zá-
jezdech, jež byly konány během kongresových dnů.
První zájezd byl ve středu odpoledne dne 24. 8. par-
níkem na jezeře Léman k pobřeží města Montreux a
k návštěvě proslulého zámku Chillon. Během jízdy
tam přepadla nás na jezeře bouře s velkým lijákem
a větrem, takže družná mezinárodní zábava na par-
níku 'byla na dobu asi jedné hodiny velmi rušen'l.
Jak na parníku tak v zámku Chillon bylo podáno
pohoštění.
Ve čtvrtek odpoledne byl pořádán zájezd do Ženevy.

Tam byl návštíven palác Spojených národů, pak ná-
sledovala projížďka městem v autokarech a nakonec
byla recepce v městském divadle za přítomnosti zá-
stupců vaudoiského kantonu a města Ženevy.
V pátek byl celodenní zájezd do Bernu. Účastníci

byli rozděleni do menších skupin, aby tak mohli snáze
sledovati pracovní postupy různých podniků měst-
ských, federálních a civilních geometrů.
Při všech těchto zájezdech byla nápadná organisa-

ce, která byla propočtena snad na minuty, jak vše
bylo včas připraveno, promyšleno a jak vše hladce
probíhalo. Všude po příjezdu vlaku byly připraveny
u nádraží autokary s nápisy jak pokud šlo o zá-
jemce mluvící anglicky, německy nebo jinak, tak i ná-
pisy, kam autokary pojedou a co bude možno navští-
vit, aby každý účastník ťli mohl hned zvolit autokar
a nasednout. Společné obědy nebo večeře byly vždy
včas připraveny pro plný počet zúčastněných osob.
ZmF1uj2me-li se o této organisaci společenské, pak

tak činíme jen proto, abychom v případě pořádání
mezinárodního sjezdu u nás, stejně pečlivě, připravili
i tyto potřeby denního života.

Zprávaojednáníkongresových
komisí.

Tato komise měla celkem tři schůze, z nichž dvou se
zúčastnil prof. Potužák, třetí schůze kolidovala se schůzí
desáté komise, v níž prof. Potužák předsedal. V komisi
byli zástupci Anglie, Lucemburska, Polska, Švédska,
Československa, Rakouska, Švýcarska a Francie.
Poněvadž belgický předseda prof. Schryoer se nedo-

stavil, zastouPil ho v předsednictví švýcarský sekretář
R. So 1a r i, který úvodem vyzvedl vývoj a dosavadní
stav. technického slovníku. Nato bylo přikročeno k pro-
jednáváni otázek jednak jazykových, jednak obsaho-
vých.
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Na návrh· čs. de1egáta bylo usneseno přijmouti jazy-
kové pořadí pro slovník tak, jak bylo již stanoveno v roce
1938.Tak byl pojat jazyk francouzský jako základni, ja-
zyk anglický, německý a italský jako hlavni. Když šlo
o stanovení jednoho jazyka slovanského jako jazyka
hlavního, byl na návrh čs. delegáta přijat jazyk polský.
Nato byly projednány jazyky doplúkové a na návrh
téhož delegáta byly doplňkové jazyky stanoveny v tomto
pořadí: český, holahdský, dánský, švédský a srbochor-
vatský. Usnesením o polském jazyku jako hlavním bylo
splněno dávné přání, aby aspoň jeden jazyk slovanský
byl zařazen do slovníku jako hlavní jazyk.
Původni návrh čs. delegáta, aby do slovníku byl pojat

jazyk ruský jako hlavní, nebyl přijat z těchto důvodů:
Sovětský svaz není dosud členem a neprojevil přání státi
se členem; jeho druh písma by ztížil náklady na vydání
slovní~ a kO)1ečněnení záruky, kdo by se mohl s úspě-
chem a závazně ujmouti redakce slovníku, aby mohl být
ruský překlad pokládán za úřední.
Dosavadní lístkový katalog, který je zachován v Anglii,

bude na návrh francouzského delegáta zredukován
o zbytečná hesla a zvláště synonyma.
V prvých dvou schůzích komise byla projednána úpra-

va slovníku a to zvláště k návrhu francouzského dele-
gáta Miillera, kdežto v třeH schůzi, které se čs. delegát
nemohl zúčastniti, byla podle všech projednaných ná-
vrhů vypracována konečná re'dakce zprávy pro valné
shromáždění. Tato redakce je v rukou prof. Potužáka,
aby se jí použilo jako návodu, až se budou prováděti pře-
klady hesel do českého jazyka.

Komise II. (Katastr pildy.)
Tato komise se zabývala otázkou zřízení zvláštního

mezinárodního úřadu, který by sledoval všechny mezi-
národní otázky, dotýkající se pozemkového katastru a
pozemkové knihy.
Návrh na zřízení této mezinárodní ínstituce byl podán

na zasedání Stálého výboru v Paříži v roce 1947profe-
sorem René Dangerem. Přehled návrhu byl uveřejněn
v Č. 6/47 Zeměměřické~ obzoru.
René Danger uvedl v úvodu svého návrhu, že ať je

dána jakákoliv for m a vlastnictví k půdě, ať je půda
rozdělena nebo nerozdělena, veřejná nebo soukromá,
kolektivní nebo indivíduální, je třeba vlastnictvi a
držbu určit g r a f i c k y a pí sem n ě; k tomu je třeba
vždy nějakého pozemkového zřízení, které se vyznačuje
třemi společnými znaky: h o s pod á ř s kým, p r á v-
n i mat ech nic kým.
Hlavni úlohou mezinárodního institutu by bylo přede-

vším studovat různé formy pozemkového zřízení v ce-
lém světě z uvedených tří hledisek a shromažďovat do-
klady o jejich stavu.
Výsledná činnost instituce by se projevovala ve sdě-

lování všech zkušeností členským státům a v činnosti
poradní při zřízení pozemkového katastru v těch státech,
které těchto zařízení postrádají.
Navrhovatel též uvedl složení mezinárodního úřadu,

které bylo pti jednání komise několikrát změněno a jeho
konečná forma vyzněla takto:
Úřad, který má být organisován v rámci UNESCO, by

tvořilo:
1. Všeobecné komité (výbor), v němž by byl zastoupen
každý stát, který je členem FIGu, jedním členem.

2. Výkonné komité (úřad) skládající se z presidenta vše-
obecného komité, z generálního sekretáře a tří členů.
Finanční prostředky by tvořily:

1. Subvence zúčastněných států,
2. dobrovolné příspěvky národních společností, které se
zajímají o otázky pozemnoknižní a pozemkového ka-
tastru.
Stanovy:
Komise by se scházela nejméně jednou do roka a úřad

by navrhoval pracovní program. Generální sekretář by
mohl od 'každého státu žádat zprávy k problémům, jež
byly navrženy ke studiu. Povinností každého delegáta by
bylo podporovat vládu, privátní a veřejné instituce při
šetření vlastnických problémů a prosazovat rozhodnutí
mezinárodní komise u kompetentních orgánů své země.

Mašín.

Komise III. (Methody, přístroje a fotogrametrie.)

Komise, která soustředila znacny zájem účastníků
sjezdu, byIa pružně vedena prof. H a II e rte m ze Švéd-
skg <:>. dopIňována ho-InotnÝllli v}-k:ady Ing H ii l' l' y-ho
z Bernu, jenž byl jejím zpravodajem.
Pracovním programem staly se podstatné věci ze

zpráv, jcž byly z několika zemí zaslány komisi předEm.
Zhuštěně l:l,epoznatky z této komise shrnouti takto:
Met hod y měřické, jejich volba a přesnost jsou

v činnosti zEměměřiče :l,ávislé na historickÉm, kulturním
a sociáIním vývoji příslušné zEmě a na poměrech terén-
nich s hlediska geografického, hospodářského a pod.
PřEsto však :li':stává mnoha zemim vždy mnoho úkolů
shodných (triangulace, nivelace, topografické práce),
vYŽ'ldujících podobných method a přistrojů a jejich vzá-
jumné hodnoccllí je stálým živitelem pokroku v zLmě-
měřictví.
Téměř ve všech zemich jeví se na př. potřeba »zá-

kladního plánu« v měřítku 1: 10.000 nebo 1:5.000; ta
poskytuje zeměměřiči možnost a nutnost hledáni nových
cest vývoje při závislosti na konfiguraci terénu své země,
avšak s hlediska všem zemím společného, t. j. hospo-
dárnosti.
Lze konstatovat, Ž3 v některých zemich je setrváváno

na zavedených a vyzkoušených methodách klasických,
zatim co v jiných pozorujeme rychlý vzestup k metho-
dám novým, na př. k poIygonisaci s nepřimým měřenim
délek, fotogrametrii a p. ByIa to právě letecká fotogra-
metrie, již bylo věnováno nejvíce zájmu v :l,aslaných
zprávách a diskusích v komisi a to zejména pro její
použití v měření katastrálním. Ve stupni použití této
methody pro účele katastrální jevily se v různých ze-
mích značné diference. Např. Italie provádí tyto práce
ve velkém rozsahu; Francie je provádí decentralisačně,
vyhod.nocování snímků však centrálně; rovněž tak činí
i Švýcarsko, OVšEms vyhodnocováním u soukromých
fi.r€m.
Bylo pojednáváno o různém provádění těchto prací

'v rúznětn terénu, o signalisaci katastrálni situace, o d )-
plňovacích měřeních, o přesnosti a pod.
Hlavní úspora jeví se v čase, což bylo vyjádřeno asi

tim, že 2 roky fotogrametrie nahradí 5 let polygonálniho
měření.
VeIký pokrok v poslednim desetiletí v oboru letecké

fotogrametrie byl výsledkem spolupráce zeměměřiče s fo-
togrametrem, pokud je ještě nutno tyto dvě funkce vůbec
rozlišovat. V novém zeměměřiči budou již sloučeny.
Zprávy z různých zemi a různých konstruktérů mluvi

o rozličných konstrukcích měřických přístrojů ať již
hotových či ve zkouškách, o zlepšováni jejich optiky,
zmenšování rozměrů a váhy i při zachování resp. zvy-
šování jejich přesnosti a p.
Zprávy zástupců Švédska, Francie, Belgie o Berg-

strandově přistroji pro měření vzdálenosti 10-30 km vy-
užitím interference světla s přesnosti ± 30 cm, na 10 km,
o pOkusech s radioelektrickým měřením délek i sto-
metrovych, o pokusných dobrých výsledcich s měřenim
délek rychlosti světla rýsuji další mnohou činnost země-
měřického inženýra, předpokládajíci však současně stále
hlubší jeho pronikání do- věd geodesii přibuzných,

•. Mleinek.
Komise IV. (Urbanismus.)

Komise vedla svá jednání za předsednictví We II s e
z Anglie a za přitomnosti zástupce Dánska, Francie,
Belgie" Holandska, Anglie a Švýcarska. Průběh jednání
této komise nezdá se být tak plynulý a hladký, protože
základem urbl}nismu v každém státě je zákon a zákony
jsou v každé ZEmi různé. Ať je urbanistou kterýkoliv
technik: inženýr, architekt nebo geometr, má vždy znáti
podklady pro pořizení řídícího plánu, p!ánú generálnich
a vytyčovacích, jakož i :lákiadů pro úpravu venkovských
nebo městských parcel. Dvě základní otizky, týkající se
i.lrbanismu, mají být vždy uvažovány a to: volné plochy
čili. z,elená pásma (zelené plice) a plochy, kde stavby
jsou zakázány.
Pokud jde o vypracování plánů, byla vedena diskuse

o základních otázkách, týkajícich se různých plánú
(plánu směrného, vytyčovaciho, pásmového) a o rozdě-
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lení území podle jeho rázovitostí. Dále šlo o otázku zalíd-
ňovací plochy vzhledem k budoucností. Úprava parcel
záleží v seskupení parcel podle výměry nebo podle ceny.
Bylo jednáno o odhadu ceny pozemků, pokud jde o úpra-
vu měst a o roztřídění pozemků na stavební místa po-
dle délky front. Nakonec se jednalo o měřítku plánu
směrného, plánu vytyčovacího a plánu scelovacího.

Komise V. (Reorganisace p<lzemkového zřízení.)

Komise zahájila jednání za přítomností zástupců
Anglie, Rakouska, Belgíe, Dánska, Francie, Holandska,
ltalíe, Lucemburska, Švédska, Švýcarska a Německa.
Nejdříve jednotlíví přítomní delegátí podalí výklad
hlavních znaků scelovacích zákonů svých zemí, pak bylo
prováděno srovnávání shodných zákonných ustanovení
a komčně byl podán výklad vzhledem k provádění sce-
lovacích prací a prací vceňovacích. I zde se vyskytly
obdobné potíže jako v komisi IV. vzhledem k r:iznosti
zákonných ustanovení v každém státě. Bližší rozhodnutí
nebylo do konce kongresu tiskem dáno; je tedy třeba
v této věci vyčkat konečnou zprávu, kterou vydá fede-
race.

Komise VI. (Kartografie)

Za předsednictví prof. Dr K o b o Id a bylo pojednáno
o úkolech zEměměříče ve vědě kartografické. Z diskuse
vyplynulo, že' úkol komíse se vztahuje na studování pod-
mLll~'k,za nichŽ vyhotovování map a plánů a jejich re-
produkce má nejúčelněji sloužití vyhotovování map
topografíckých.
Z referátů přednesených p. K n ech tem o guodetíc-

kých základech ve Švýcarsku, p. R. Str ii b y Ul o kll-
ta~'rálním měření s hlediska kartografického a s hle-
díska techníckého a p. M. T o r r i a nim o přehledném
plánu pozemkového rejstříku jako mapy základní vy-
plynul program příštích prací komise. .

Komise VII. (Odborná výchova.)

Za přítomnosti zástupců Belgie, Francie, Velké Bri-
taníe, lta1ie, Lucemburska a Švýcarska byly po výměně
názorů stanoveny tyto pozadavky, k jejichž uskutečnění
mají členské státy směřovati:
1. výměna praktikantů (zeměměříčů-začátečníků) je

velmi žádoucí a ihned uskutečnitelná; .
2. rovnocennost diplomů mezi jednotlívými zeměmi by

byla velmí žádoucí a usnadnila by tuto výměnu.
V této věci bylo komisi navrženo F. 1. G. toto:
1. připraviti praktické řešení tohoto problému v době

nejkratší a utvořiti k tomuto cíli komísi složenou ze zá-
stupců různých států;
2. požádati prostřednictvím členských spolků vlády

zemí, aby laskavě přijímaly do svých úřadů prakt(k&nty
a rozmnožili studijní podpory začátečníkům-zeměměři-
čům: .
3. delegátí vyjádřili přání, aby se uskutečnilo~rovno-

právně ní zeměměřických díplomů.
Tato přání byla projevena též za přítomnOJ"tikomise

mladých zeměměříčů zastoupených Rakouskem, Belgíí,
Francií, Velkou Britanií, ltalií. Lucemburskem a Švý-
carskem.
Hlavní problematika jednání této komise je obsažena

v textu přednášky p. R. Dan g e r a, jejíž podstatný
výtah je uvdEjněn ~ tomto čísle Z. O.

Komise VIII. (Mladí zeměměřiči.)

Zástupci jednotlívých států v komisí přednesli stu-
díjní plány škol pro výchovu zeměměřičů svých ;\emí
a se zřetelem k přednášce, kterou na kongresu proslovil
p. René Danger a o níž je řeč na jiném místě a royněž
se zřetelem ke zprávám zaslaným kongresu ze zemí, jež
nebyly v této ·komísí zastoupeny, jako Anglíe a Česko-
slovensko. Bylo pojednáno o
1. sjednocení vyučování v různých zemích,
2. zrovnoprávnění díplomů,
3. organísování praxe v cizíně,
4. přání utvořiti zeměměřické veřejnoprávní korpo-

race v každé ZEmí.

Tato jednání byla společná s komísi předchozí (sed-
mou).

Komise IX. (Sazebníky a mzdy.)

Tako komise měla dost nevděčnou úlohu jak honoro-
vati činnost v povolání zeměměřiče a jak stanoviti mzdy
a honoráře. Činnost v různých státech je různá; v kaž-
dém státě jsou jiné podmínky a názory na výši mezd
a odměn. V komisi podal zprávu o poměrech v Anglíí
bríg, gen. A. H. K i II í c k, sekretář Ro,yal Instítutíon of
Chartered Surveyors, z níž neni možno učíniti stručný
výtah proto, že je ji nutno čistí celou, aby se její obsah
nezkreslil.
Pořad jednání byl tento:
1. opl'ávnění s ohledem na předpisy a skutečnou čín-

nost,
2. možnosti srovnáváni sazebníků za práce :Illlměmě-

řj.ck~,
3. vytvořeni nezbytné srovnávací základny,
4. stanovení námětů pro určeni mezd a sazeb.
Rovněž zde je nutno vyčkatí konečnou zprávu F. I. G.

Komise X. (Bibliografie, intelektuální styky.)

Za předsednictví čs. delegáta byly v komísí projed-
nány dva problémy. V prvé ,řadě šlo ode set í n né
tří d ě n í bíbliografií a 'v druhé řadě o u s k u teč ň o-
v á n í d uch o v n í c h sty k ů.
Komíse doporučuje, aby každý členský stát .jmenoval

oprávněnou osobu, která se bude staratí a pečovatí
o provádění všech doporučení, jež komíse dále uvádí.
.Jméno této osoby je nutno sděliti jednak Stálému vý-
boru, jednak každému členskému státu (národní země-
měřické organísací).
Pokud jde ode set í n n é tří d ě n í zeměměřícké

bíbliografie, bude toto připravováno a vyměňováno se
členskými státy. První úlohou· je příprava zjemnění
desetínného třídění, které zaujímá různá zeměměřická
odvětví a to bez průtahu hned. Podrobný seznam se za-
loží na podkladě obecného desetínného třídění tak, jak
je obsaženo již v dosavadních vydáních a se zřetelem
ke spoluprácí s Uníon géodésique ínternationale, která
vydala již závaznou bibliografií pro geodetícká díla.
Na kongresu nebylo možno podrobnějí propracovatí tuto
otázku proto, že hlavní referent a znalec desetínného
tříděni prof .. Tardí z Paříže se na kongres nedostavil,
ačkoliv jeho příjezd byl oznámen a byl očekáván každý
den. Pan Tardi je referentem pro geodetíckou a odbornou
Uteraturu zeměměřickou. Pro desetínné třídění sdělil
tyto údaje, jež je nutno srovnatí s těmí, které byly do-
sud u nás uplatňovány:
52 astronomíe,
526geodesíe,

a pokračuje v dělení od 526,1 do 526,8.Pro topografií
ponechává číslo 526,9.
K tomu navrhuje tyto kapítoly:
Vlastní topografíi, polohopísné merení, katastrální

měření, měření podzemní, fotogrametríe.
Pokud jde o d uch o v n í sty k y, bylo usneseno:
1. Každý odborný časopís má obsahovatí podrobný

índex ve dvou jazycích; v jazyku, v němž je časopis vy-
dáván a v jazyku buď anglickém nebo francoúzském;
dále u nejdůležítějších článků má být rcsumé v druhém
jazyku;
2. časopísy a důležité publikace mají být vzájemně

vyměňovány prostřednictvím vydavatelů nebo vydava-
telstev;
3. provede se příprava a uveřejňování článků o tech-

nické práci zeměměříče nebo o rozvínutí odborné čín-
ností zeměměřiče v příslušném státu v časopisech člen-
ských států;
4. v každém státě se zřídí vhodné místo, které povede

evídenci zeměměřických styků a prostředků intelektuál-
ní výměny (na př. filmů dokumentárních, které by mohly
být použity v členských státech a pod.);
5. připraví se plán pro výměnu studujících a pro vý-

chovu v kursech a pro praktícké vyučování během prázd-
nín, jakož i pro výměnu přednášejících a praktíků.
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Podstatný výtah ze slavnostní zahajovací řeči, kterou proslovil president FIG Marcel B a ude t dne
23. srpna 1949.

Jaké cíle si stanovili organisátoři tohoto vn. me-
zinárodního kongresu FIG? Nuže, především nám'
jde o obnovu mezinárodní naší organisace na pev-
ných základech. Před nastoupením nové etapy je
nezbytné čas od času se zastavit a zahledět se na-
zpět. Pro každé užitečné a trvalé dílo je třeba čeIlpat
na cestě k budoucnosti ze zkušeností z minula .. Ve
vývoji FlG jeví se pak vskutku bohatý přínos na-
šich předchůdců. V každé lidské společnosti již ode-
dávna pociťují lidé stejného povolání potřebu sdru-
žovat se k společnému zkoumání svých zájmů, ať
už hospodářských, sociálních či kulturních. Naše po-
volání je jedním z nejstarších a bylo již před tisíci-
letími. Zkoumajícestručně jeho historii, obra1hle
svou pozornost k době, kdy se tvořily první základy
naší dnešní Federace, k druhé polovině XIX. stol.
Většina našich kolegů té doby byla již organi-

Eačně sdrllŽena v rámci své země nebo státu. Byli
to naši francouzští kolegové a přátelé, kteří první
přišli s myšlenkou vytvořit mezínárodní sdružení
geometrů. V době Světové výstavy v Paříži v r. 1878,
za podmínek příznivých pro mezinárodní styky, fran-
couzští kolegové se ujali příležÍ!tosti k organisování
geometrů v mezinárodním měřítku. Byli si vědomi
neblahého stavu svého katastru a z toho plynoucího
nerovnoměrného rozdělení pozemkové daně. Iniciáto-
ři kongresu chtěli proto osvětlit tento problém a po-
moci tomu, aby 'byla zjednána náprava v situaci,
která odporovala skutečným zájmům zemědělství,
obchodu a průmyslu stejně jako zájmům státních
financí a veřejného hospodář~tví vůbec. Bylo proto
ve Francii navrhováno vytvořit 'kádr odborníků, za-
městnanců katastru. Tito odborníci měli být náležitě
vzděláni v oboru Inajetkové správy a náležitě roz-o
místněni po celém území státu. Každý občan k nim
měl mít přístup a oni se měli těšit důvěře všech pro
své znalosti v zeměměřietví a v pozemkovém právu;
měli to být zaměstnanci vzdělaní a odpovědní, dobře
ovládající svůj obor působnosti.l)

Přibližně stejné zájmy a starosti, jako naši kole-
gové francozští, měli i kolegové v ostatních zemích
Evropy. Jejich myšlenky byly vyjádřeny ústředním
výborem francouzských geometrů, jehož předsedou
byl té doby p. Lefevre de Sucy.
Podnět francouzských zeměměřičů našel příznivou

odezvu ve. vládních francouzských kruzích, které
pak plně podpořily uspořádání I. mezinárodního
kongresu v Paříži, v paláci Trocadéro od 18. do
20. července 1878. Kongresu se zúčastnili tito zá-
stupci zemi:

Vel k é B I' i t a n i e p. Ryde, místopředseda Char-
tered Surveyors Institution a další 4 delegáti,

1) V býv. Rakousku se tato myšlenka uskutečnila zá-
konem z 23. května 1883o evidenci katastru daně pozem-
kové (pozn. red.).

Něm e c k a Dr Jordan, profesor polytechniky
v Karlsruhe a 1delegát,
Bel g i e p. de Jaer, místopředseda Unie geometrů

v Bruselu a 10 delegátů,
S pa n ě 1s k a p. CaEanal, topograf ze Saragosy,
I t a 1i e p. Tarantelli, profeaor a delegát italského

spolku zemědělských inženýrů,
Š v Ý car s k o p. Bise, vlMní rada a delegát země-

měřičů z kantonu Friburg a p. Redard, místopředseda
švýcarského spolku geometrů s 4 dalšími delegáty.
Pařížskému kongresu předsedali francouzský sená-

tor Feray a Lefevre de Sucy. Generálním sekretářem
Ihylp. Pottier z ViIlers-Cotterets, pokladníkem p. De-
rivry z Noyn.. Každá delegace jmenovala jednoho
místopředsedu za svůj stát.
Hlavním bodem jednání byla organisace a statut

zeměměřického .povolání v ruzných zemích a diuh a
způsob udělování oprávnění. Dále tam bylo jedná-
no o problé~u katastrálních Inap a o nutnosti vy-
tvořit Stálý mezinárodní výbor zeměměři~ů. A právě
tomuto prvnímu zeměměřickému kongresu z r. 1878
vděčí FIG za vyrovnanost, harmonii a porozumění,
kterým se od té doby vždy vyznačovaly vztahy mezi
evropskými zeměměřiči.
Stojí za to v této souvislosti zmínit se o cílech

zeměměřické organisace, neboť jsou to cíle stále aktu-
ální. To je ostatně také hlavní důvod, proč se vra-
címe k těmto událostem z dávné minulosti. Na pro-
gramu prvního kongresového jednání bylo:
a) zřízení oficielního sboru diplomovaných inžený-

rů-geometrů,
b) úprava podminek pro získání oprávnění a kvali-

fikace,
c) vypracování návrhů k zřízení co možná nejlep-

šího ,pozemkovéhokatastru a k pokud možno nejdoko-
nalejších topografických a geologických map.

Výsledky práce kongresu byly tiskem vydány fran-
couzskou Národní bibliotékou.
Koncem XIX..a počátkem XX. stol. byly oficielní

styky mezi evropskými zeměměřiči časté, avšak k po-
řádání II. mezinárodního kongresu došlo až v r. 1910.
Podnět k tomu vyšel z Unie belgických civ. geometrů,
kteří využili příležitosti svého výročního shromáž-
dění a uspořádali jej na širší, mezinárodní základně.
Kongres, jehož duší byl Ernest L a c r o i x, byl velmi
úspěšný. Zasedání se zúčastnili zástupci zeměměřic-
kých organisací z Německa, Rakouska,2) Belgie, Ma-
ďarska, Dánska, Francie, Velké Britanie, ltalie, Ho-

2) Tohoto kongre'su se zúčastnil Ing. Z u k 1í n, civ.
geometr z Prahy, jako zástupce českých zeměměřičů.
Jeho houževnatosti a dík podpoře p. Dangera se poda-
řilo, že češti zeměměřiči od té doby vystupovali v mezí-
národních stycích jako samostatná složka, úspěch pro tu
dobu jistě významný (pozn. red.)

1949/163



Zemllměřický Obzor SIA
ročník 10/37 (1949) číslo 1:t

landska a Ruska. Kromě toho Dánsko, Japonsko,
Francie, Mexiko, Norsko, Persie, Švédsko a Turecko
byly zastoupeny oficielními delegacemi. Předsedou
kongresu byl Antoine Per e b o om,předseda sdru-
žených belgických organisací geometrů a jedním
z místopředsedů Alexandre G odd a r d, bývalý se-
kre<ář »Chartered Surveyors Institution«, v Londýně,
generálním sekretářem Jacques R °u p c i n s k y, ny-
nější čestný předseda FIG. Jednateli byli Beniest, Do-
betté, Greant a Massange, vesměs belgičtí geometři.
Vědecké práce bruselského kongresu v r. 1910 byly

rozděleny do čtyř komisí, zabývajících se zeměměřic-
tvím, oprávněním, administrativou a mezinárodními
odbornými problémy. Z iniciativy této poslední ko-
mise byly pořízeny monografie o činnosti .zeměměřičů
v zEmích, zastoupených na kongrese, jež pak byly při-
pojeny k celkovému referátu o kongresu"
Po bruselském kongresu se vyvinula velmi čilá ko-

respondence a vfrměna odborných časopisů mezi země-
měř'íči, kteří se zúčastnili kongresu. V tomto období
navrhl náš věhlasný kolega, René i:> a n gel' z Paříže
jednací řád mezinárodních zeměměřických jednání,
který sloužil za podklad k jednacímu řádu, přijatému
později na kongresu londýnském v r. 1934.
Světová válka 1914-1918 přerušila práci FIG. Po

jej:m skončení a znovuzahájení mezinárodních styků
konaly se různé ,porady v Bruselu, v 2enevě, v Lau-
sanne, Londýně, Paříži, Turině a Curychu. Jejich vy-
vrcholením byl m. mezinárodní kongres v Paříži,
v říjnu 1926.3) Bylo tam zastoupeno 23 národů,
z nichž 16 vyslalo na kongres vládní delegaci. Ústav
intelektuální Epolupráce a Národní bibliotéka poskytly
své místnosti účastníkům kongresu pro schůze, slav-
nostní zasedání a pro výstavu přístrojů a dokumentů.
Byly us~aveny čtyři komise: pro unifikaci termino-
logie a značek na mapách; pro studiuní method, pří-
strojů a pomůcek; pro význam odborné výchovy a
vzdělání zeměměřičů; čtvrtá komise se zabývala
otázkou: zeměměřič a pozemkové vlastnictví.
Cestným předs€dou FIG byl zvolen J. R o u pc i n-

s k y a čestným místopředsedou R. Dan gel'. Před-
sedou kongresu byl Jar r e (Francie), místopředsedy
J. E. Drower (V. Britanie), Heines (Holandsko), Mer-
moud (Švýcarsko) a PeItier (Francie).
Stálý výbor FIG se pak schází střídavě jednou roč-

ně v různých hlavních městech Evmpy. V r. 1926
v Paříži byly přijaty 'za členy FIG Belgie, Španělsko,
Francie, Velká Britanie, Lotyšsko, Holandsko, Švý-
carsko, Ceskoslovensko a Jugoslavie. V r. 1928 v Bru-
selu bylo přijato Dánsko a Polsko, v r. 1929 Švédsko.
Ctvrtý mezinárodní kongres FIG se konal v r. 1930

v Curychu v imposantním rámci federální Polytech-
niky. Tohoto významného za~dání se zúčastnilo 32
států a byla při něm instalována pozoruhodná výstava

3) Na tomto kongresu byla založena Mezinárodní ze-
měměřická federace FIG, jako stálá a pevná složka
mezinárodního zeměměřického života. Prvními Zástupci
v jejím Stálém výboru byli prof. J. Pe tří k a Ing.
Z u k I í n. - Kongresu v Paříži se zúčastnili z ČSR:
prof. J. Petřík, prof. Dr Ryšavý, Ing. Falta z Brna, Ing.
Krejza, Ing. B. Černý, Ing. Fiirst, Ing. Zuklín, Ing.
Kubík, Ing. Snížek, Ing. Beneš, Ing. Dr J. Růžička a Ing.
Grabina (pozn. red.).

katastrálních dokumentů a přístrojů.4) Pro jednání
bylo zřízeno šest studijních komisí s pěti subkomise-
mi. Zejména byla projednávána otázka scelování p0-
zemkového vlastnictví a problémy urbanismu.
Předsednictvo FIG pro rok 1930-1934 se skládalo

z profesora Ber t s c h m a n n a, zeměměřiče města
Curychu jako předsedy, AHenspacha, zeměměřiče
města Gcs::m jako gmerálního Eekretáře aP. Kfrblera
z Hernu jako pokladníka. Curyšský kongres přijal za
členy FIG ltalii a Rumunsko .. Referáty byly vydány
v jazyce francouzském, anglickém a německém.

V r. 1931 ustavil Stálý výbor stálou komisi pro
otázky ka:tastru, jejímž předsedou byl zvolen Dr
H e g g z Lausanne a zpravodajem R. Dan gel'
z Paříže.
V r. 1932 na schůzi Stálého výboru ve Varšavě

bylo na návrh plukovníka H. C. C o I e usneseno vy-
dávat technický slovník a ustavit za tím účeleI:\l
stálou studijní komisi.
V r. 1933 v Římě byla navržena revise stanov FIG.
V. mezinárodní zeměměřický kongres se konal

v Londýně v červenci 1934 .pod záštitou »Chartered
Surveyors Institution«. 20 národů a 8 dominií bylo
zastoupeno 2000 účastníky kongresu.5) Nad kongre-
.sem přijal patronát sám král Jiří V. Společenská
stránka kongresu byla skvělá; účastníci byli přijati
nejvýznamnějšími činiteli. Během kongresu v Londý-
ně byla uspořádána výstava katastrálních map. a po-
zemkových knih. Kongres přijal stanovy FIG a do-
poručil vytvoření stálé komise pro otázky stavovské
a· pro organisaci dorostu. Na tomto kongresu byla
zdůrazněna nutnost provést všude levné a přesné
mapy jako základnu pro národní rozvoj. Měření je
už všude prováděJIJ.o diplomovanými zeměměřiči,
kteří pracují také na návrz~ch, týkajících se osídlení,
bydlení a urbanismu.

Pro období let 1934-1938 bylo utvořeno toto
předsednictvo: Plukovník (dnes armádní generál)
H. C. C o I e předseda, Ezio Fa n t i z Boloně, Ch.
G o t t z Londýna a plukovník S u r m a c ki z Var-
šavy místopředsedové, major (dnes brigádní gene-
rál) A. H. K i II i c k generál~ sekretář a poklad-
ník.
Sjezdové referáty byly vydány· v r. 1935 ve třech

jazycích; byly bohatě ilustrovány a byly v nich
zachyceny všechny důležité podrobnosti kongresu
v Londýně. Většinu právě uvedených historických dat
tfrkajících se FIG, jsme čerpali z této publikac3, pečli-
vě zpracované panem R. Dan gel' e m, kterému při
této příležitosti děkuieme za to, Co pro FIG vykonal.
Dále je třeba ještě připomenout zasedání Stálého

výboru v Bělehradě v září 1936. Kromě různých otá-
zek rázu administrativního, byly tam diskutovány
změny, nastalé v členských státech v otázkách ka-
tastru, scelování, method a přístroj{ •. Bylo rozhodnuto
pokračovat ve srovnávacím studiu katastrálního zří-

4) Tohoto sjezdu se zúčastnila 15členná čs. delegace.
Československu bylo svěřeno předsednictví komise pro
stroje a methody měřické (pozn. red.).

5) Československo zastupovali pro-f. J. Petřik, Ing.
Fa1tus, Ing. Dr Kolomazník a Ing. Pudr (pozn. red.).
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zení V různých zemích celého světa a zahájit vydávání
technického slovníku v pěti jazycích.
Schůze Stálého výboru v r. 1937 v Paříži se zabý-

vala přípravou VII. mezinárodního kongresu. Ten se
konal v Římě v říjnu 1938. Zúčastnilo se ho 25 dele-
gací vládních a odborných.") Naši italští pfá~e!3
i město Řím přijali s nadšen;m pxetné účastníky.
V pěti vědeckých komisích byl vykonán poctivý kus
práce.
Komise I. za předsednictví ředitele B a Iten s p e r-

gel' a, šéfa švýcarského katastru, se zabývala pro-
blémem katastru a navrhla jednotné zřízení pozem-
kového katastru a sjednocení konvencionelních zna-
ček. Komise II. za předsednictví prof. Dr Ba e s c h-
l i n a (Curych) jednala o methodácll, přístroj":ch a
fotogrametrii. Komise III. za předsednictví M. H e n d.
r i c k sen a (Dánsko) studovala urbanismus a regio-
nální plánování. Komise IV. za přeill:ednictví plukov-
.níka S u m a r c k i h o (Polsko) se zabývala odbor-
ným vzděláním s těchto tří hledisek:

a) odborné úkony, pro které má, podle názoru FIG,
zeměměřič předpoklady,

IJJ) všeobecné vzdělání, nutné pro výkon jeho povo-
lání,
c) program technického školení - odborná orga-

nisace.

Komise V. věnovala svůj zájem mladým geometrům
za předsednictví F. J. Trumpera (Anglie).
Po kongresu v Římě nastala dlouhá pomlka v čin-

n.osti FIG za druhé světové války. V r. 1946 a 1947 se
projevily snahy obnovit činnost Federace, která již
dost vykonala pro zeměměřické povolání a která by
mohla ještě dál přispět k jeho rozvoji. Jedenáct
evropských států přispělo k obnově FIG. Jsou to
(podle francouzské abecedy): Belgie, Dánsko, Francie,
Velká Britaníe, ltalie, Holandsko, Lucembursko, Pol-
sko, Švédsko, Československo. Za tím účelem bylo
uspořádáno' několik schůzek v Dijonu a v Paříži.7)
Na francouzské kolegy byl vznesen dotaz, zda
by nechtěli zahájit činnost FIG organisováním kon-
gresu v Paříži. Francouzi však byli nuceni odmítnout
tento návrh, neboť všechny síly Francie bylo třeba vě-
novat obnově válkou zpustošené země. Byl tedy tímto
těžkým úkolem pověřen švýcarský Spolek pro země-
měřictví a kulturní techniku. Švýcaři přijali toto po-
věření jako čestnou povinnost k památce těch kolegů,
na nichž si válka vynutila nejtěžší oběti.
Za účelem organisace VII. mezinárodního kongresu

se konalo zasedání Stálého výboru FIG v červenci

6) Kongres se konal v tragických dnech pro ČSR -
po mnichovském diktátu. Proto s,e ho nikdo oq nás ne-
zúčastnil (pozu. red.).

7) .Jednáni v Dijonu se z ČSR nezúčastnil nikdo. Na
schůzi v Pařiži hyli přitomni: Ing. Dr Císař. Ing. Dr
Kuěera, Ing. Dr Pour, Ing. Vlk (po,zn. red.).

1948 ve Stockholmu.8) Na zasedání se shromáždili
zástupci deseti zemí; čtyři se omluvily. Švédští kole-
gové nám připravili nejsrdečnější přijetí ve svém
hlavním městě. Byly vytvořeny první předpoklady
k obnovení činnosti F1G a stanoveno pořádání VII.
mezinárodního kongresu zeměměřičú na srpen 1948
dr>Lausanne.,
Vzhledem k možnosti zúčastnit se činnosti UNESCO,

orgánu určeného k prohloubení intelektuálních vztahů
mezi národy celého světa, Ibylorozhodnuto rozšířit vě-
deckou činnost FIG. Bylo proto vytvořeno pro VII.
kongres deset studijních komisí. Nové ústředí naší
Federace zahájilo činnost. Projevuje se ještě jistá
nezkušenost ~ otázkách, týkajících se odborné čin-
nosti na poli mezinárodním. Přesto je toto ústředí
f1chopnodobře pracovat a bude dobře pracovat, jest-
liže vy sami je podpoříte v práci svými zkušenostmi
a shovívavostí.
Vedle úkolů administrativních, které plyn::>uz orga-

njs~lCemezinárodního kongresu, zabývalo S2 ústředí
v uplynulém roce organisací deseti studijních kongre-
sových komisí. Pro každou komisi byl vypracován
program činnosti. Jejich práce probíhala v měsících
před kongresem v různých národních skupinách. Bude
v ní pokračováno na četných zasedáních, zahrnutých
v programu tohoto sjezdu a její výsledky se projeví
v konečných zprávách, které vám budou předloženy
v závěru kongresu. Na první pohled se může zdát plán
programu, obsahujícího neméně než deset studijních
námětů, poněkud přehnaný pro zahájení činnosti FIG.
Výbor byl však toho názoru, že čím větší pole působ-
nosti bude rozvinuto hned v počátCÍch, tím bohatší
bude materiál, na základě kterého bude moci FIG za-
jistit úzké styky mezi všemi svými členy. Naše mezi-
národní Federace sdružuje totiž odborné skupiny, vy-
víjející ve svých zemích různé činnosti a zaujímající
odlišná postavení. Konečný cíl její činnosti netkví
ve Federaci jako takové a netýká se její větší či
menší popularity, nýbrž spočívá v rozšiřování odbor-
ných znalostí a technického pokroku a v zlepšování
práce a postavení svých členů.
Na základě materiálu, shromážděného na tomto

kongresu i na kongresech předcházejících, můžeme
stanovit všeobecné směrnice pro příští činnost, které
se projevují ve:

a) výkonu našeho povolání,
b) v odborném vzdělání,
c) v pracovních methodách,
d) v prostředcích, sloužících těmto methodám to je

v přístrojích a pomůckách.

Jestliže by kongres v Lausanne přispěl k dosažení
těchto výsledků, posloužil by dobře věci sdružených
geometrů a usnadnil by podstatně práci příštích
sjezdů.
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Švýcarský zeměměřič v tecbnice., bospodářství ft společnosti.

Na žádost Stálého výboru FIG podávám rozbor úkolů
švýcarského zeměměřiče, aniž bych ho však chtěl klásti
za vzor. Podávám zde pouze nástin, který umožní srov-
náni s podmínkami v jiných zemích.
Význam zeměměřiče v různých dobách a různých mís-

tech Švýcarska je odlišný. V minulém století byl země-
měřič na př. nepostradatelným činite,lem ve,řejného ži-
vota v západním Švýcarsku, zatím co ve východní části
země zvláštní význam neměl. Rozhodující událostí, která
přivodila současnou situaci švýcarského zeměměřiče',bylo
zavedení jednotného občanského práva ve Švýcarsku, zří-
zeni pozemkové knihy a katastrální vyměřování. Úřední
katastr půdy ve Švýcarsku je povinný, jednotný a kan-
tonálně organisovaný. Výkonný zeměměřič není ne,zná-
mým federálním úředníkem, naopak, je to důvěryhodný
muž ve své malé vlastí.
V naší zemi byly zavedeny nové geodetické základy

a měřické methody byly přizpůsobeny vědeckému po-
kroku. Tento vývoj zařadil zeměměřiče mezi vědecká a
technická povolání. On vyhotovuje situační a vÝško-
pí/mé plány pro technické práce na jednotných geodetic-
kých základech.
Úřední vyměřování, charakterisované naprostou hod-

nověrností, si vyžádalo zavedení fede'rálního oprávnění
pro zeměměřii'íe. K získání tohoto oprávněni je třeba
plnoletosti a skončeného vysokoškolského technického
vzdělání. Oprávnění dává zeměměřiči charakter veřej-
ného úředníka, možnost, aby vykonával své práce v celé
zemi a poskytuje mu ochranu činnosti v širším měřítku
než je tomu na př. u inženýrů stavebních a architektt"J..
Činnost zeměměřiče v pO!l:emko",émkat astru, v jeho

!l:akládání a udržování, umožňuje využití vlastnického
práva a ziskání hypotekárního úvěru; právě tato činnost
značně phspívá k !l:výšení sociální úrovně zeměměřičů.
Četné kantony a obce pověřily zeměměřiče ještě jiný-

mi veřejnými a technickými funkcemi, jako na př. oce-
ňováním pozemkú a nemovitostí a stavebním dozorem.
Zakladatelé švýcarského vyměřování nechtěli, aby

velká zeměměřická práce sloužila jen po·zemkovému ka-
tastru, nýbrž aby pomáhala i jiným odvětvím veředné
správy, hospodářství, techniky a vědy. Bylo proto do
rámce vyměřování pojato i měření výškové a znázorňo-
vání povrchu země. Vyhotovováním topografických plá-
nů v měřítku 1 : 10.000 nebo 1 : 5.000 vykonává zeměměřič
velkou službu, která prospívá rozvoji kartografie, tech-.
niky a přírodních věd.
Součínnost zeměměřiče je obzvláště cenná v přeo8tavbě

pozemkové držby, při pozemkových úpravách a při
úpravách a rozvoji měst. Zeměměřič tak překračuje hra-
nice pouhé své činnosti správní'. Zná vztahy mezi půdou
a vlastnictvím, poskytuje o8VOUpomoc každému při vlast-
nických úpravách ve všeobecném zájmu, zabývá o8ezlep-
šováním pozemkové držby a pečuje jako veřejný funk-
cionář o to, aby nebyl rušen žádný zákon, týkající se
půdy. Kromě toho někteří zeměměřiči slouží své zemi
jako odborníci v problémech vyšší geodesie, jako kon-
struktéři přístrojů, topografové, důstojníci, kartogra-
fové, inženýři ve službách obcí atd.
Zeměměřiči s dokončeným vysokoškolským vzděláním

vykonávají svou činnost ve Švýcaro8kubuď jako ú ř e d-
ní c i (těch je asi 150) nebo jako s a m o s t a t n í (asi
260) a nebo jako z a m ě s t n a n c i (50). Úředníci pracují
v triangulaci nebo jako topografové ve Federální mapo-
vací službě, dále v měřické službě měst a konečně jako
federální nebo kantonální úředníCi dohlédacích a udržo~
vacích úřadů.
Samostatní zeměměřiči, rozmístění po celé zemi, vy-

konávají, na podkladě smluvním katastrální vyměřování,
scelování a pozemkové úpravy. Vykonávání těchto praci
samostatnými zeměměřiči se ukázalo být výhodné i když
se jedná o měření úřední. Stálý dohled, trvalé ověřování.

sjednání sazeb mezi úřady a odborným sdružením samo-
statných zeměměřičů zabraňují přehnaným požadavkům
soukromého zeměměřiče. Švýcarský lid nemiluje příliš
mocnou a centralio80vanou správu. Proto ve většině pří-
padů je dávána přednost v zadávání prací samostatným
zeměměřičům, neboť jejich existence odpovídá švýcar-
ským zvyklostem. Samostatní zeměměřiči vykonávají své
povolání po celé zemi; jejich činnost je zvláště cenná
v horských oblastech.
Chce-li si zeměměřič zachovat vážnost, které se těší,

je třeba, aby 8'8 neustále vědeeky a technicky zdokona-
loval a prokazoval naprostou odbornou poctivost. Na
tomto úkolu je účastno několik odborných spolků: Kon-
ference federálních a kantonálních dohlédacích úředníků
katastru a Švýcarský spolek pro zeměměřictví a kultur tlí
techniku se svými skupinamí úředníků a nezávislých
zeměměřiW a se svými 11 oblastními sekcemí. Časopis
vydávaný švýcarským spolkem, schúze spolku, přednáš-
ky, kursy, exkurse, umožňují sdělování zkušeností a pro-
hlubováni odhorných znalostí. Stanovy spolku obsahují
yýslorvné předpisy o odborné odpovědnosti a zdůrazňují
službu, kterou je povinen prokazovat zeměměřič jako
illověk, požívající důvěry svých zákazníků. Odborné spol-
ky přispěly značnou měrou k dobrému jménu švýcarské-
ho zeměměřiče.
Federální vysoká škola technická v Curychu (odbor

pro kulturní teehniku a zeměměřictvi) a universita
v Lausanne (odbor zeměměřícký na technické fakultě)
vychovávají kulturní inženýry, ínženýry topografy a
zeměměřiče, náležitě připravené na svůj úkol. Závěrečná
vysvědčení (diplom) jsou uznávána jako vysvědčení
o theoretických znal0o8techa umožňují nabytí diplomu
zeměměřiče pozemkového katastru (Grundbuchgeomete,r).
Získání diplomu předpokládá dva roky praxe, u opráv-
něného zeměměřiče. Praktická zkouška trvá dva týdny
a zahrnuje práce v kanceláři i v terénu. Tyto podmínky
pro nabytí oprávnění jsou nutné vzhledem k samostatné
práci, kterou koná zeměměříč v pozemkovém katastl'u,
mající ráz hodno",ěrnosti; krom toho z,eměměřič působí
i jinak v pozemkovém katastru.
Odborné instituce neztrácejí nikdy Sil zřetele zdokona-

lování odborných znalostí zeměměřičl\, snaží se stále
přizpůsobovat jejich výchovu úkolům, které mají plnit.
Tyto úkoly vyžadují hluboké vzdělání v geodesii, pozem-
kovém právu, v technice a možnost cvičit mysl v ostat-
ních technických a vědeckých oborech.
Zeměměřič nemá být - podle švýcarských názorů -

vzděláván tak, aby byl odborníkem v kulturní technice,
čí v komuníkačním stavitelství nebo v urbanismu. Má
ale kromě svého theoretického vzdělání zeměměřického
nabýt širokých znalostí z těchto oborů, aby byl s to
zdolat úkol, který mu je dnes svěřo'Ván. Všeobecné uni-
versální vzdělání ho ochrání před příliš úzkou specíali-
sací a rozvine jeho smysl pro poměr věcí, pro lidské
vztahy li pro občanskou odpovědnost.
Problémy nejúčelnějšího rozdělení lidských činností

v zájmu veředném jsou stále početnější a naléha'Vější;
činí také práci zeměměhče nepostradatelnou. Vzniká
otázka, zda společnost posuzuje· jeho práci jako nutné
zlo, a.nebo jako užitečnou (to je tvořivou) činnost. Je na
zeměměřičích samých a na jejich odborných sdruženích,
aby obhájili myšlenku, že činnost zeměměříčů je dobrem
a nikoliv zlem. Dosáhnou toho bedlivým využitím vědec-
kého, technického a hospodářského pokroku a neustálým
uvědomováním si odpovědnosti vůči celku.·)

*) Další podrobností o švýcarských zeměměřičích čte-
nář najde v článku Ing. Dr .J. Kloboučka: "Zeměrněřický
ínženýr a knihovní geometr ve Švýcarsku« uveřejněném
v čís. 5-6/46 Z. O. str. 86 (pozn. red.).
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íJvah". o odborném vzdělání zeměměřiče.

Úvodem chtěl bych připomenout, že neminim přednést
jen francouzský názor na vzdělání zeměměřičů, ačkoHv
pochopitelně nemohu vyloučit vliv francouzských názorů
v otázce školniho vzdělání na vlastní názor v této věci.
n,ci však objasnit problém s nejširšího hlediska s použi-
tím všech naších znalostí o výkonu povolání zeměměříče
v různých zemích. Nejdříve sí ovšem musíme objasnit
smysl a účel zeměměřícké činnosti a prostředi, v němž
se vykonává. O tom nás poučí zprávy, pokud jsme je
li příležitosti kongresu dostali, z různých zemí.

Podle abecedního pořadí je první na řadě Bel g í e.
Speciální zákon pověřuje oprávněné nemovitostni země-
měřiče (géometre-expert immobílier) určováním majetko-
vých hranic, meznikovMím, ohraničováním společného
vlastnictví a služebností, pořizováním plánů nemovitostí
a služebností, plánů pro změnu vlastnictví a pro úvěr
a konečně odhadem nemovitostí. Katastr je ve správě
státu.
Ve Fr a n c i i zákon stanoví, že zeměměřič je technik,

který pořizuje ve všech měřítkách topografické dokumen-
ty nebo plány pozemkové držby, vykonává k tomu s,e
vztahující technické práce a studie, stanoví hranice po-
zemkové držby a vykonává technické práce a studie při
odhadech, dělení a jiných vlastnických změnách v po~
zomkové držbě. Ve Francii existují tyto veřejné měřické
služby: katastr, agrární operace, Národní zeměpisný
ústav a topografická a urbanistická služba seinského
departementu; do jejích pravomoci spadá rovněž prová-
dění výše uvedených prací.
Ve Vel k é Br i t a n i i je činnost' zeměměřičů volná

a děli se do těchto skupín: záležitosti pozemkové, posud-
ky a správa nemovitostí, stavební měření, důlní měření,
polohopisná měření.
V I t a I i i provádí zeměměřič pozemkové úpravy, ka-

tastr, polohopisné a výškopisné základy veřejného vy-
'měřování a urbanismus. V současné době se někteří
zeměměřiči zabývají též stavitelstvím a zaměřováním
staveb.
V P o I s k u bylo nutno v důsledku velkých změn v po-

zemkové držbě rozšířit značně počet zeměměřičů. Tyto
školy vychovávají zeměměřiče, fotogrametry, kartografy
a kresliče. Polští kolegové na svých školách studují tyto
obory: geodesii, katastr, scelování, plány měst, zeměděl-
skou ekonomíi, meliorace, sílnice a mosty,*) právo civil-
ní a správní.
Zeměměřič ve 13 v Ý car s k u rozhraníčuje, pořizuje

katastr, pozemkovou knihu, topografické plány, meliora-
ce půdy a držby. Nesdílíme obavy zpravodaje Bachman-
na, že by rozpětí me'zi oprávněním k pracem topografic-
kým a melioračním bylo příliš rozsáhlé pro výkon povo-
lání geometra.
V dobře uspořádané zprávě z Čes k o s loven s k a

'uvádí B. Pour uplatnění geome,tra v pořizování a udržo-
vání všech druhů map, v katastru a pozemkové knize,
v úpravě pozemkové držby, ve scelováni i v urbanismu.
Vedle několika těchto národních definicí činnosti ze-

měměřiče chtěli bychom znáti původ a vývoj našeho
povolání v různých zemích. Již na kongresu v Římě
v r. 1938 jsem se snažil zbavit naši historii všech legend
a dnes mohu potvrdit, že geometr se vždy a všude zabý-
val rozhraniěováním a že z této původní techníky práce
můžeme odvodit geometrii, katastr, zákon dvanácti desek
(tables), základ nynějšího pozemkového práva. Jsme po-
kračovateli harpedonaptů chaldejských a egyptských
a římských agrimensorů.
Nechť tedy techrrici, o nichž mluvím, jsou nazyvam

arpenteur, land surveyor, Géometre officiel, Géometre-

e) Ponecháváme tento výčet podle R. Dangera"třebaže
víme, že ve skutečnosti polští zeměměřiči studují inže-
nýrské stavby jen e n c y k I o p e d i c k y, v takovém roz-
sahu, jaký doporučuje H. Hiirry v předchozí přednášce.
(Pozn. red.)

Expert foncier, Feldmesser, Vermessungsingenieur, Buch-
gtundgeometer, civilní geometr, mie,rniczy przysiegly či
jinak, jejich hlavním úkolem je: ohraničování pozem-
kové držby a s tím spojené práce technícké, právní a
hospodářské, které směřují k stanovení pozemkové držby
a vytýčení jejích hranic. Všechny tyto práce pak jsou
podkladem katastru, scelování a jiných pozemkových
úprav.
Je tedy jasné, že všechna měření délek a výšek na

povrchu zemském i pod zemí přísluší zeměměřiči a že
s tohoto hlediska můžeme zahrnovat do jeho oboru čin-
nosti geodetické základy polohopisné a výškopisné.
Znalost zákonů a nařízení a výnosů, l'ozhodnutí soudů

a předpoklady k řešení sporů o pozemkové držbě umož-
ňují zeměměřiči úkol rozhodčího ve vlastnických sporech
v pozemkové držbě. Dobrá znalost pozemkového vlast-
nictví pak niu umožňuje navrhovat potřebné úpravy pro
využití pozemkové držby zemědělské i městské.
Ukazuje se, že to, co považujeme za dobrou tradící

v povolání zeměměříče, se kryje zhruba s tím, co nám
bylo z jednotlivých zemí předloženo jako právní úpravy
č1.)1nosti.
V techníckých povoláních, která sousedí s naší čín-

ností, se ozývají hlasy, které nám upírají předpoklady
pro provádění prací v těchto oborech: ve stavitelství,
urbanismu, v některých stavbách komunikačních, v za-
měřování staveb a v zemědělských expertisách.
Je skutečně pochybné, zda má geometr řídit stavby.

K tomu je třeba odborného studía, které nemůže student
zeměměřictví absolvovat současně se svým vlastním stu-
díem. I když se o tyto obory zajímá, nemá čas prohlubo-
vat své znalosti. Stejně to platí pro ostatní uvedené
obory. To však neznamená, že ten, který věnuje víc času
studiu různých oborů, by nemoh~ své znalosti uplatnit.
Můžeme si docela dobře představit zeměměřiče-urbanistu
a pod. Přesto soudobý rozvoj života vyžaduje si víc a
více specialistů pro každou lidskou čínnost.
Základ k specialisací lidské čínnosti poskytují š k o 1y.

Podívejme se tedy nejdříve, jaké musíme žádat vzdělání
od naších kandidátů. Rozhodně budeme požadovat spíš
schopnost úsudku než podrobné znalosti. Především má
tu být vzdělání všeobecné, na které navazuje vzdělání
odborné. Na který stupeň všeobecného vzdělání máme
však napojit studium odborné? Na to nám opět odpoví
nejlépe zprávy z různých zemí. Skoro všude se žádá jako
předběžné vzdělání k studiu zeměměřictví střední škola
a téměř všude se žádá vysvědčení maturitní. Technické,
právní a hospodářské aspekty našeho povolání vyžadují
dobrého všeobecného vzdělání v literárních a vědeckých
oborech před odborným studíem.
Tento rozsah a vyváženost vědomostí můžeme ve stá-

vajícím školním systému najít potvrzeny jedině ve vy-
svědčení, podávajícím svědectví o ukončeném středoškol-
ském studiu. V každém případě je však třeba podrobit
všechny kandidáty psychotechnickým zkouškám, aby
jejích fysícké í duševní vlastnosti odpovídaly potřebám
a požadavkům, které klade povolání zeměměřiče.
Všimněme si nyní v I a s t n í h o o d bor n é h o

v z d ě1á n í. Zde je třeba zaujmout stanovisko k problé-
mu, který nebyl dosud rozřešen, alespoň ne u nás ve
Francíi. Je to problém vzájemného poměru theorie a
prakse a způsob jejich nejlepšího spojení a doplnění.
Spokojíme-li se s mechanickým výkonem určitých po-
hybů každý den stejných, stáváme se mechanismem,
strojem. I kdybychom připustili, ačkoliv -otom pochybu-
jeme, že toto zmechanísování' vyhovuje, při povoláních
fysických, nemůže rozhodně vyhovovat zeměměřiči, jehož
povolání je prací íntelektuální. Pro svojí iniciativní a
řídicí funkcí nezbytně potřebuje značnou obrazotvornost
a schopnost k logickému úsudku. Při funkci výkonné
jsou hlavními vlastnostmi cit a vkus.
Obrazotvornost a logiku stejně jako cit a vkus ne-

získáváme praksí. Je pravda, že lidem je vrozena íntuice,
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jasný rozum, zručnost, postřeh, jestliiže však nejsou tyto
schopnosti výchovou rozvijeny, nevydají nic.
Jsou pravidla vkusu jako pravidla geometrie. Vyplý-

vají samozřejmě ze srovnávání práce praktíku, ale prak-
tiku všech. Jsou výsledkem dřívější výchovy a učení,
které musíme poznat, abychom mohli zhodnotit a zlepšit
svou prácí. Věřit, že praktik v pouhém jednom prostředí
muže tvořit všeobecné poučky a své vlastní učení, -je
utopíe. Sebedovednější praxe je vždy omezena ve svém
úsili. Je naprosto nutné, aby' theorie byla spojena
. s praxí, chceme-li znát smysl našeho úko~u a chceme-li
ho zvládnout.
Většina toho, co se učíme ve škole, bývá rychle zapo-

menuto. K čemu tedy slouži učení ve škole, zapomíná-
m9-li, co jsme se učili' Ve škole se mají rozvijet všechny
schopnosti žáku t. j. chápání a osvojování si děju a sku-
tečnosti, jejich zkoumání a ověřování, schopnost kritiky
a rozboru myšlenek, zhodnocení jejích platnosti a vztahu,
schopnost rozeznávat předsudek od přesných znalostí,
schopnost nepodléhat aní moci ani zákonu nejmenšího
odporu, správně usuzovat v povo]ání í v životě soukro-
mém. Duležitější než znalo-sti je získání schopností.
Přijmeme-li tyto myšlenky. pak naše odborné vzdě-

láni vyžaduje:
1. doplnění theoretického studia matematiky a přírod-

ních. věd,
2. techniky jejich užití v zeměměříctví t. j. astronomii,

geodesii, topografii, hydrologii, zemědělství. hospodářské
a právní. věd~',
3. užití v praxí, t. j. práce v terénu, výpočty, náčrty

a zpracování výsledku.
Přípomeňme, že je duležité udržet u těch, kdož jsou

připravováni pro čistou vědu, stálou pružnost ducha
dískusemí o matematíce a fysice. To nás přivede k tomu,
že s nimi rozvineme analytickou geometrii, trigonometrii,
optiku, kosmografií, magnetismus i mechaniku. To vše-
chno nemůže být probráno v krátkém čase, nýbrž rozvr-
ženo na celé připravné studium.
Po ukončení všeobecného vzdělání a po psychotechnic-

kých zkouškách vstoupí žák u nás ve Francii do dvou-
leté odborné školy. Zde se zn'ovu obírá a doplňuje své
znalosti přírodních věd. K tomu přistupuje, počátek věd
užitých, vyměřování, zeměpis-,'fysika, právo a ekonomie
pozemková.
Ve třetí části je zaučován do práce v terénu, do vý-

počtu, kreslení a podávání zpráv. Po dvou letech tohoto
základního odborného školení se žák podrobuje zkoušce.
Ti, kteří neobstáli, mohou opakovat druhý ročník anebo
se stát technickými pracovníky. V tom případě navště-
vuji ještě roční kurs, kde se zabývají výhradně prací
v terénu, výpočty a kreslením.
Ti, kteří složili zkoušku, mohou buď vstoupit do geo-

metrovské kanceláře a pokračovat ve studiích privátně,
anebo žádat o přijetí na některou vyšší školu, kde po
další dva roky budou pokračovat v začatém studiu.
Názor na nejvhodnější dobu pro odbornou praxi

v kanceláři se ruzni. Někteří doporučují praxi ještě před
odbornou škoLou,jiní až po dvou letech nebo až po ukon-
čení studia.
My považujeme 7:a nejvhodnějši dobu k praxi období

mezi nižší a vyšší odbornou školou, kdy žák zná již zá-
kladní pojmy a muže pozorovati odborníky při práci,
jejíž obsah a smysl mu bude objasněn na vyšší škole.
Nebudeme se zde šířit o programu vyšších škol, nebot
z materiálu, který máme po ruce, vysvítá, že je to při-
bližně ve všech zemích stedný.
Chtěli bychom se však vrátit k praktíckým cvíčením

na nižší odborné škole. Tyto první přípravy mají roz-
hodujíci vliv na celou další výchovu studenta. Je třeba
vypracovat takový postup praktických cvičení. který by
vyvolal 'reflexy, j€Ž se stanou trvalým znakem budou-
cího zeměměřiče. Jde o práce v terénu, výpočty a kres-
leni. Týká se to stejně těch, kteří se stanou technickými
zaměstnanci, jako těch, kteří přešli na vyšší školu.
Člověk je schopen naučit se některým automatickým po-
hybum, aniž mozek musí zasahovat. Toho je třeba využit,
aby při mechanických pracech mozek se věnoval jiné,
další činností. Pro práce v terénu je třeba nejdřív vycvi-
čit studenty k uváženému zacházení s přistroji. Zde by
prospělo zpomalené promítání filmu, kde by bylo za-
chyceno obratné zacházení s nimí. Ve škole musime spíš
učit přesnosti než rychlosti.
Správný postup ve výpočtech vyžaduje, aby byla vě-

nována velká péče sečítání a to vertikálnímu i horizon-
tálnímu. Je třeba naučit studenta, aby prováděl neustálé
kontroly výpočtu. Všec.hny výpočty mají ve všech svých
fázích být kontrolovány autorem. Kontrola jinými oso-
bami a za stejného postupu není správná, nebot počtáři
jedné skupiny používají stejných tabulek a mají sklon
k stejným chybám. Musíme ještě zduraznit duležitost
grafíckých výpočtu, jejích jednoduchost, přehlednost
a snadnou čitelno"t. Zejména ve vyrovnávacím počtu
mohou grafy nahradit číselné determínace pří uspokojí-
vé přesnosti. Konstrukce nomogramu a tabulek má být
součástí kreslení.
'fo je asi vše, čeho je třeba v základním odborném

školení.
Mužeme zaznamenat, že většína zpráv ohlašuje potře-

bu doplňkových a specíálních kursu. Tento požadavek
může být splněn formou pravídelných přednášek, orga-
nísovaných spolky. Francouzská scelovací služba na př.
svolává na týdenní školení zeměměřiče. kteří scelují.
Je mnoho zpusobu, jak příspět k tomu, aby zeměměřičí
po skončení všeobecného í technického studía mohli sle-
dovat vývoj a pokrok ve svém oboru. Je naším přáním,
aby se o to neustále zajímali a neoddali se návyku
a routíně v povolání.
Připojme ještě přání, aby byla umožněna výměna

mladých zeměměřiču mezi národy. To přináší největší
pokrok v methodách a názorech.
Tím končíme naší zprávu, ve které jsme provedli ana-

lysu předložených zpráv, abychom mohli navrhnout vše-
obecné řešení problému výchovy zeměměřiču a upozornít
ni! několik zvláštních bodu, týkajících se této výchovy.

U příležitosti VIL mezinárodního zeměměřického
-kongresu v Lausanne byla uspořádána mezinárodní
výstava pozemkového katastru a přístrojů, které se
zúčastnilo též Československo.
Výstavě byly vyhrazeny místnosti v polytechnice

na břehu Ž.enevského jezera. Budova, bývalý hotel,
vybavená všemi moderními vymoženostmi a umístěná
v překrásné zahradě s cizokrajnou květenou, dodá-
vala půvabný ráz výstavě a kongresu.
Trvání výstavy bylo původně stanoveno na dobu od

20. do 30. snpna. Protože některé vystavující firmy
neměly zájem po ukončení kongresu dále vystavovat
a udržovat na výstavě personál, rozhodla výstavní
komise ukončiti výstavu zároveň s kon'gresem dne
27. srpna. O tomto rozhodnutí nebyla však českoslo-
venská delegace vyrozuměna. Teprve dne' 27. srpna
dostalo se jí vysvětlení,' když náhodou jeden její
člen zjistil, že některé exposice se likvidují a expo-
náty se dokonce již odvážejí. Tím bylo delegaci zame-
zeno uskutečnit důkladnou prohlídku cizích exposic
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dne 28. srpna, jak měla v programu spolu s delegaeí
polskou. Jednání deseti kongresových komisí jí totiž
nedovolovalo, aby prohlídce výstavy mohla věnovat
důkladnou pozornost ještě v době kongresového jed-
nání.
Zpráva o uspořádání výstav.ních e' p::Jsicproto nevy-

čerpává důkladný jejich popis, nýb1'Ždotýká se expo-
sic pozemkového katastru jen letmo, a to' ještě jen
v případech, znamená-li expcsice pro nás něco obzvlášť
mimořádného, v předpokladu, že o stavu pozemkových
katastrů vystavujících států je naše :lieměměřická
veřejnost v dostatečné míře informována ze zpráv
a odborných článků Zeměměřickéh::>obzoru. Zato ex-
posicím přístrojů je věnována obzvláštní pOl'rornost
a podána o nich obšírnější zpráva.
Výstavy se zúčastnilo celkem 19 vystavovatelů.

Vystavovaly jednak č,l e n s k é stá t y (Belgie, Čes-
koslovensko, Francie, Holandsko, Rakousko, Švýcary),
jednak f i r m y vyrábějící geodetické a fotogrametric-
ké přístroje (Wild z Heerbruggu, Kern z Arrau) a ko-
nečně i civilní zeměměřické firmy (Bratří Dangerové
z Paříže atd.).
Zaj:mavá byla pro nás expJsice rakouská, neboť

R a k o u s k o, majíc stejné mapové podklady, stojí
před stejn:ími problémy jako my, nahradit mapový
materiál minulého století novými mapami, jež by vy-
hovovaly technickým požadavkům zejména v oboru
plánování.

Rakouská měřická služba zatím obnovila pozemko-
vý katastr ve 217 katastrálních územích. Toto obno-
vení, vyjádřeno v procentech, znamená 1,62% ha a
3,93% parcel z celkového počtu. Pro zajímavost uvá-
dím statistiku pro naše země západní: z celkového
počtu je obnoveno 3,66% ha a 5,02% parC2l
Rakousko hledá tudíž jako my rychlejší a levnější

methody, které by jí dovolovaly zhostit se tohoto úko-
lu, opouštějíc při tom velké měřítko map, kde toho
není nezbytně zapotřebí.
Z četných exponátů, rozdělených do skupin nového

měření, vedení pozemkového katastru, v'ceňování, vy-
užití fotogrametrie pro katastr, topografie a scelová-
ní, vyplývají asi tyto poznatky:
V Rakousku je v daleko větší míře používáno me-

thody protínání vpřed při podrobném měření. Aby
každý zaměřovaný bod byl jen jednou signalisován,
zaměřují se předměty měřenI s o u č a s něze dvou,
po případě ze tří stanovisek.
Pozemní fotogrametrie se především používá při

výškopisném měření k zastavění určených částí prů-
myslových měst, v nichž je současně obnovován kla-
sickými methodami pozemkový katastr.
Trigonometrická a polygonová síť tvořI podklad

k výškopisnému fotogrametrickému měření.. Katastrál-
ní mapy jsou doplňovány vrstevnicemi.
K dalšímu využití pozemní fotogrametrie dochází

při novém měření (situačním) v katastrálních úze-
mích s méněcennou půdou, zejména v Alpách, jejíž
výsledky jzou vyhodnocovány v měřítku 1: 5000.
Letecké fotogrametrie bylo zatím upotřebeno jen

v jednom případě k zjištění těžko přístupných kultur-
ních hranic pro vedení pozemkového katastru.

Ve scelovací technice jde Rakousko obdobně jako
Švýcarsko rychle kupředu, neboť má zájem, aby kaž-
dý kousek půdy byl do krajnosti využit a skýtal
co největší hospodářský užitek.
Nynější rakouské scelovací zákony jsou založeny na

ustanoveních spolkového zákona, podle nichž zákono-
dárství ve scelovacích zásadách je věcí sp:)lkovou (ce-
lostátní), kdežto vydávání prováděcích zákonů, vlast-
ní provádění operací a osidlování, je věcí jednotlivých
zemí.

Rakouské scelování se provádí podle spolkových
zákonů z roků 1932 a 1933, z nichž něktsrz byly v roce
1947 novelisovány.
Exposice předvedla jednak velké scelování v rovin-

ném území s převážnou většinou řemenovitých parcel
a malé scelování alpských samot, které byly za války
zničeny. Samoty při scelování jsou oprošťovány od
přespolních pozemků cizí držby.
Podle stavu na konci roku 1948 bylo sceleno 726

katastrálních území s 265.000 ha půdy, kterou vlast-
nilo 42.000 účastníků.

Z přístrojů vystavovalo Rakousko přístroj CoorJ.pld,
vyrobený firmou Rost ve Vídni, kterým lze rychle a
přesně převésti polární souřadnice na pravohlé a na-
opak. Přístroj zmechanisoval nejjednodušším :liPŮSO-
bem výpočet pravoúhlých souřadnic, které lze i s pří-
slušnými znaménky odečítat na přistroji ihned po
nasazení úhlových a vzdálenostních hodnot bez ja-
kéhokoliv počítání (viz obr.).
Zkušební rakouský ústav pro geodetické přístroje

podrobil přístroj zkoušce porovnáním s vypočtenými
hodnotami a zjistil, že jen ve 12 případech ze 100
pohybovaly se odchylky v mezích od 5-10 mm. Dife-
rence větší než 10 mm se nevyskytovaly vůbec. Na
základě provedených pozorování lze říci, že přístroj
dosahuje přesnosti počítání spětimístnými logarit-
míckými tabulkami.
Coorapid má rozsáhlé upotřebení při zjišťování pra-

voúhlých souřadnicových rozdílů bodů, které byly za-
měřeny dálkoměrem, při transformaci bodů, při re-
dukci šikmo měřených vzdáleností do roviny, při počí-
tání výšek z trigonometrického měření, při počítání
centračních prvků, při počítání směrových úhlů a
stran ze souřadnic, při řešení trojúhelníka podle
sinusové věty, ve fotogrametrii atd.
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Jednoduchá konstrukce stroje dovoluje jeho obslu-
hu i pomocnému technickému personálu, který po
krátkém zaškolení může dosáhnout vyhodnocení i přes
100 bodů v jedné pracovní hodině, když jeden zaměst-
nanec hodnoty diktuje a zapisuje výsledky, zatím co
druhý obsluhuje přístroj.
Firma Wild z Heerbruggu vystavovala vše-

chny dosud známé nivelační a úhloměrné přístroje až
po prototY'P úhloměrného' přístroje na nízkém stativu,
jehož okulár je umístěn ve středu otáčecí osy daleko-
hledu v polooe vodorovné, takže měřič se dívá do
theodoIitu shora. Se seriovou výrobou tohoto theodo-
litlll,který usnadňuje zeměměřiči Obsluhu přístroje, se
započne co nejdříve.
Není třeba zvlášť zdůrazňovat, že vystavované pří-

stroje jsou vrcholem jemné mechaniky, jejímž cílem
je dodat zeměměřictví. přístroje přesné, malé, pokud
možno málo vážící a usnadňující hospodárnost pohybů
měřiče.
Obor fotogrametrický byl na WiIdově exposici za-

stoupen autografem model A 5 pro stereoskopické
převádění leteckých a pozemních snímků, stereokartí-
rovacím strojem A 6 s rýsovacím stolem uvnitř 'pří-
stroje a dále překreslova~em E 2.
Z leteckých komor je třeba uvésti automatickou

deskovou' komoru RC 7 s elektrickým pohonem na
~elkový počet 80 fotografických desek, které jsou po
40 kusech rozděleny do dvou symetricky položených
kapes vzhledem k ose přístroje a k ose letadla. Desky
~ samočinně .přesunují IPO exposici z jednoho zásob-
níku do druhého, při čemž zvláštním zařízením se
zachovává rovnováha .. Práce fotogrametra záleží jen
v zapojení komory do provozu, ve sledování fotograf':>-
vané krajiny v hledáčku a řidiče překrytu snímků.
Výstava leteckých komor byla doplněna automatickou
komorou RC 5, opatřenou chorvatskými nadpisy pro
Jugoslavii.
Z pczemní fotogrametrie, kromě dřívějších foto-

thoodo1itů předvedla firma WiId stereofotogrametric-
ké přístroje policejní služby, použité v kriminalistice
a pro zjišťování dopravních nehod. Zatím jsou vyrá-
běny dva přístroje, jejichž podstatnou součásti jsou
dvě fotografické komory, umístěné v určité vzdále-
nesti na tyči se stativem. Pro detaihtí zaměření uvnitř
budov se vyrábí přístroj se vzdáleností komor 40 cm,
pro zaměřování dopravních nehod ve vohté přírodě se
vzdáleností 120 cm.
K vyhodnocování dvojice snímků slouží specielní

vyhoQnocovací autograf značky WiId A 4, na němž
lze získat výsledky fotogrametrického měření v mě-
řítkách od 1: 200 do 1: 10. Stereofotogrametricky lze
proměřit 10 m dlouhý objekt ze vzdálenosti 50 m
s přesností 1 až 2 cm. Stereofotogrametrické promě-
řování ušetří dlouho trvající zaměřování na místě
neštěstí a dovoluje ve zvlášť komplikovaných přípa-
dech podstatné zkrácení času při úředním řízení. Nej-
větší jeho význam záleží v tom. že umožňuje uvolnění
dopravy krátce 'podopl'avní nehodě.
Sedm policejních úřadů ve Švýcarsku, používajících

WiIdových přístrojů, ofotografovalo v roce 1948 přes
800 pouličních nehod, z nichž přes 500 snímkových
dvojic proměřilo pro soudní řízení.

Ke každému snímacímu přístroji náleží zvláštní pří-
stroj, tak zvaný kreslič stop, jímž se jednoduchým
způsobem přesně vyznačují jízdní stopy vozidel při ne-
hodě, aby byly zřetelné na snímcích.
Velkou pozornost upoutala rozsáhlá exposice firmy

Ker n z A r r a u, která uvádí ve skutek theodolity
s podvojnými stupnicemi, myšlenku Dr H. WiIda ml.
. vyjádřenou heslem: »Nejlepší měřické výsledky nej-
jedoodušším způsobem a s nejmenší námaho1t.«
Tyto t. zv. dvojkruhové theodolity, popsané též

v Zeměměřickém obzoru a označené DK, se vyrábějí
vzhledem k jemnosti odečítání horizontálního a verti-
kálního kruhu ve dvou výrobních skupinách.
V první skupině je použito optického zpúsobu odečí- I

tání, které poskytuje při dobrá odečítací přesnosti nej-
větší rychlost a p3hodlnost měření. Na každém kruhu
jsou vyryta dvě dělení s různými intervaly, která lze
spatřit mikroskopem, umístěným vedle dalekohledu.
Jméno Doppelkreis-theodolit pochází od těchto dvou
dělení. Hrubé dělení slouží jako index jemnému děle-
ní. Každé odečítání· je přímo aritmetický průměr dvou
údajů rozdílných od sebe o 180°, po případě 200 gr.
Na přístrojích prvého stupně lze odečítati půl minuty
šedesátinného dělení nebo setiny grádu.
V druhé výrOlbní skupině se vyrábějí sekundové

theodolity opatřené optickými m i k I' o m e t r y a
ozna,čené DKM.
U všech DK theodolitů mají osy kuličková ložiska

a stativy jsou opatřeny deskou, která se sklání a
která umožňuje hrubé horizontování přístroje. Daleko-
hled je vybaven vnitřní zaostřovací čočkou, nitkový
kříž a vzdálenostní nitě jsou vyryty do skla, jemné
šrouby jsou chráněny před prachem. Ke každému pří-
stroji příslUŠíúčelně řešená skříňka z kovu.
Z první skupiny sluší uvésti theodoIit DK" DK2

a samoredukující tachymetr DKR, k~erý umožňuje na
svislé lati přímo odečítati horizontální vzdálenosti
a výškové rozdíly pro sklon terénu až do 40° nebo
45 gr.
Druhou skwpinu zastupují theodolity DKM, (malý

triangulační theodolit) a DKM, (triangulační theodo-
lit pro triangulační práce třetího a čtvrtého řádu).
Firma Kern vyrábí dále jako samostatnou součást-

ku autoredukující klín pro měření vzdáleností, o~a-
čený DR, k~erý lze nasadit na kterýkoliv Kernův
theodolit. Klín je v podstatě párem otáčejících se
klinů, jejichž natočen;m ~e vylučuie sklon záměry,
takže lze přímo na lati čísti horizontální vzdálenosti.
Kliny je třeba před každým odečítáním seříditizvíášt-
ním šroubem podle libely umístěné na přístroji.
Exposice byla doplněna řadou pomůcek jak pro

měřické polní práce, tak i pro práce kancelářské.
V souboru výrobků upoutávaly pozornost zejména
fJOupravy přesných rýsovacích p:>můcek, nivelační
la'ě, výtyčky, deštníky a dvoiité pentagony.
Vyd á v á ním a p veŠ v Ý car s k u je svěřeno

kromě státnímu sektoru též soukromým podnikate-
lům. Jednou z největších firem je firma Ktimmerle a
Freye z Bernu, která vydává nejen mapy všech druhů
a měřítek jako automapy, turistické mapy, úřední
mapovací dila, školní mapy, globy, atlasy, nýbrž
i různé turistické průvodce a zeměpisné časopisy.
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Mapy vynikají jasnou barevností a stínováním, jsou
velmi názorné a každému srozumitelné.
Švýcarská exposice byla rozdělena do exposic ředi-

telství kantonálního vyměřování v Bernu, federální
topografické služby, federální meliorační služby, kan-
tonální služby katastrální, katastrální služby města
Curychu a civilních fotogrametrických firem R.
Pastorelli-ho a Booshardta. Z kantonální služby ka-
tastrální' nás zajímal zejména k a t a str k a n t o n u
V a u d, který je pokládán za jeden z nejlepších ve
Švýcarsku. Její ředitel, profesor lausannské univer-
sity Dr H e g g, je zakladatelem a stálým poradcem
tureckého katastru.
Nejstarší mapy pocházejí z roku 1834 a jsou vede-

ny ve stálé shodě se skutečností od roku 1886. Nové
švýcarské katastrální mapy jsou vyhotovovány v mě-
řítkách 1: 1000, 1: 2000, 1: 5000 a 1: 10.000. V hor-
ských terénech se hojně používá letecké fotogrametrie
a katastrální mapy zaměřené fotogrametricky jsou
doplňovány vrstevnicemi.
Švýcarské s celo v á n í p o zem k ú, které minu-

lého roku slavilo 50. výročí své činnosti, se rozvinulo
do plné šíře za poslední světové války. Válka donu-
tila Švýcarsko hledat cesty, jež by vedly ke zvýšení
hospodářské produkce a tím i k dosažení soběstač-
nosti v zásobování obyvatel.
Švýcaři přistoupili k tomuto molu s nevšední od-

povědností a pílí a lze říci, že se jim jejich úsilí po-
dařilo. V zapoěatém díle pokračují a snaží se každý
kousek púdy, ležící ladem, který je jen trochu schop-
ný k obdělávání, přivést k úrodnosti.
Pozoruhodný je jejich zpúsob osidlování, založený

na vytváření soběstačných statkú o osmi až deseti ha
uprostřed scelených pozemkú. Nová hospodářství
oplývají všemi moderními vymoženostmi, elektrikou,
telefonem, studenou a teplou vodou i ve stájích, ústř.
topením atd.
Jenom na území curyšského kantonu bylo sceleno

20.000 ha púdy, 17.000 ha je v práci a 45 000 ha čeká
na scelení. Scelení si již vyžádalo 19,000 000 šfr a na
další práce se počítá asi se 142 miliony šfr.
Z drobných vystavovatelú přístrojú

je třeba uvésti bavorskou firmu OU a švýcarskou

firmu Murbach, vyrábějící polární planimetry, a švý-
carskou firmu Bochmann, vyrábějící přesné panto-
grafy a transportéry. Firma Haag-Streit vystavovala
kromě známých polárních koordinatografů, jež nyní
dodává s vyměnitelnými kruhy pro sexesimální a
centesimální dělení, velký koordinatograf rozměrů
1200 X1200 mm, orthogoná1ní koordinatograf 500 X400
mm a detailní kool'dinátograf 400 X 240 mm, vesměs
to modely z roku 1949.
'Z dalších drobných vystavovatelů předvedla firma

E. Collioud a spol. pomůcky pro polní měřickou služ-
bu jako transversální měřítka a polní koordinato-
grafy, jejichž dělení jsou vehni přesně vyryta do celu-
loidu, který je elastický a nerozbitelný.
Firma Pagra, vyrábějící různé druhy mapových

folií, dosáhla v poslední době vynikajícího úspěchu
výrobkem, jehož pružnost, ohebnost a neměnitelnost
při púsobení různých teplot je vrcholem techniky
v tomto oboru. Část této folie byla po dobu výstavy
podrobena různým tepelným změnám a zjištěno, že
její rozměry se nezměnily. Podobné výrobky vystavo-
vala i firma J., Eichmliller.
Větší po!':ornosti si též zasloužila exposice curyšské

a lausannské polytechniky, zejména plastickou mapou
Alp, kterou vypracovali studenti curyšské polytech-
niky v měřítku 1: 2000 pod vedením profesora Dr
Imhofa na podkladě fotogrametrického měření.
Z ostatních e::posic mohly být ještě zajímavé ex-

posice Francie, v níž byly zastoupeny exponáty mi-
nisterstva financí, ministerstva veřejných prací a
dopravy, urbanistická služba města Paříže, a konečně
i exposice italské firmy Officine Galileo. Bohužel, než
došlo k jejich prohlídce, měli vystavovatelé exponáty
již zabaleny.
Výstava dokonale splnila svúj úkol. Bylo by si jen

přát, aby uspořádání výstav bylo pojato do progra-
mu všech budoucích kongresů. Pokrok v technice
a ve výrobě měřických přístrojů jde mílovými kroky
kupředu. Co dnes je technickou novinkou, zítra je
zastaralé. Kongresové výstavy by vhodně doplňovaly
odborná jednání a účastníky kongresu by vždy názor-
ně poučily o novinkách v zeměměřictví, o měřických
přístrojích a o jejich změnách v konstrukci.

t~skoslovenská expo~ice
na mezinárodni zeměmětické výstavě v Lausann~.

Rozhodnutí X. odboru ministerstva financí, schvále-
né vládou dne 12. července, o naší účasti na meziná-
rodní zeměměřické výstavě v Lausanne, postavilo
mne i ostatní spolupracovníky před vysoce odpovědný
úkol. .
Důkladnou přípravu exposice vyžadovala nejen me-

zinárodnost podniku, ale i švýcarské prostředí, ve
kterém byla výstava pořádána. Švýcarské zeměmě-
řictví, známé svými přesnými přístroji a důkladným
prováděním zeměměřických prací, vyžadovalo od nás
ujmout se daného úkolu s nevšední odpovědností,
měli-li jsme vedle něho čestně obstát. Bylo třeba

hledat cesty a cestičky ve výstavnictví, ze kterých
by bylo možno vhodně a zejména nevtíravě poukázat
na zařízení v našem zeměměřictví, jímž se nemúže
pochlubit cizina.
Z toho vyplynulo, že jsme hned od prvopočátku

upustili od uspořádání exposice měřických přístrojů
a pomůcek, v jejichž výrobě je Švýcarsko dosud ne-
dostižné, ale obrátili jsme svoji pozornost výlučně
k pozemkovému katastru.
Avšak ani v tomto oboru nebylo naše postavení

záviděníhodné, uvážíme-li, že švýcarský katastr je
v široké me!':inárodní zeměměřické veřejnosti poklá-
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dán Za jeden Z nejlepších. Jeho popularita se odráží
i v četných žádostech různých vlád států středního
východu, v poslední době Turecka, o radu a pomoc při
zakládání pozemkových katastrů a mapových děl.
V nemalé míře přispěli k úspěchu naší exposice

poznatky našich měřických úředníků, kteří již Švý-
carsko navštívili. Poznatky nám posloužily při vyzdvi-
žení našich zvláštností a vymožeností, kterých cizina
postrádá.
Šlo především o zdůraznění dokonalé naší repro-

dukční techniky katastrálních map, hierarchické sou-
stavy mapových listů, doplňování katastrálních map
a vedeni písemných katastrálních operátů, jednotného
vedení zeměměřlckých prací státními úřady a četných
drobných zvláštností jako na př. kreslení náčrtů no-
vého měření tuší přímo v poli atd.
K tomuto programu naší exposice je třeba připojit

několik poznámek:
Pozemkový kata str švýcarský je zakládán a veden

skoro v každém kantonu jinak. Jeho zakládání a ve-
dení provádějí většinou civilní zeměměřiči a dohled
je svěřen v každém kantonu jinému státnímu sektoru.
V četných kantonech jsou katastrální mapy doplňo-

vány tak, že se starý stav po zákresu nového stavu
prostě vymaže gumou.
Zajímavé je též, že doplňování katastrálních map

bylo v některých kantonech uzákoněno teprve až
v roce 1910, zatím co u nás takový zákon platil již
od roku 1883.
Naše výstavka byla rozdělena na část histOTickou,

část dnešních úkolů a část budoucích plánú.
S historií pozemkového katastruúzce souvisí histo-

rie jeho předchůdců a vůbec i historie našich prvních
map v Čechách. Počátky našeho zeměměřictví by ne-
byly úplné, kdybychom nepJukázali též na naše první
zemské měřiče, spisovatele prvních zeměměřických
spisú, geodety a vůbec na české zeměměřiče, kteří se
uplatnili nejen doma, ale i v cizině.
Plné využití pozemkového katastru v nynější doM

při osídlení pohraničí, při půdních reformách, scelo-
vání pozemků a technickém plánování se stalo přiro-
zeným pokračováním historie pozemkového katastru.
Zvlášť byly vyzdviženy dva momenty: sjednocení

pozemkového katastru na území Československé re-
publiky v roce 1927 a sjednocení zeměměřické služby
vůbec v roce 1948.
Je přirozené, že i doplňování a obnovování kata-

strálních map tvořilo podstatnou část naší exposice.
Plánování; jakožto nejvýraznější tendence dneška,

jež nachází v našich mapách nezbytné podklady pro
nejrl1znější obo:ry činnosti, zejména plánování urba-
nistické a územní, byla věnována zvláštní pozornost.
Na mapách katastrálního území Kutná Hora před-
vedla výstavka důležitost našich map v plánování
a změnu, jež ma:py dneška prodělávají. Stávají se
totiž podkladem jiných konkrétních děl.
Návštěvník výstavy uviděl na jedné z desek !bohatý

materiál našich map v nejrůznějších měřítkách a
v nejrůznějších reprodukčních kombinacích, který po-
skytuje zeměměřická služba plánování.
Měli-li jsme světu ukázat, že i ve fotogrametrickém

oboru nejsme pozadu, stáli jsme před stejně těžkým
problémem, jako když jsme se rozhodovali, zdali má-
me obeslat výstavu našimi výrobky měřických pří-
strojů. Švýcaři dodávají téměř celému světu svoje
fotogrametrické přístroje, jejichž stálé zdokonalování
vychází z jejich praktických zkušeností. Tyto poznat-
ky nás vedly k tomu, že jsme výstavku pouze doplnili
ukázkou fotogrametrďckého měření kolem Skalnatého
plesa v Tatrách, jež bylo provedeno pro návrh lanové
dráhy, abychom, jak se říká, zbytečně nenosili dříví
do lesa.
Socia;Hstické pojetí společenského uspořádání se

nezbytně odráží i v mapách. Vlastnická hranice po-
zbývá na svém dřívějším významu a tím ztrácí vý-
znam i velké měřítko map, pokud nejde o průmyslová
města. Vyhotovení mapy v měřítku 1:5000 a 1:50 000
na celém území republiky vyjadřovalo plán zeměměři-
čů do budoucna v těchto socialistických intencích
a uzavíralo naši exposici spolu se vzpomínkou na ne-
šťastné Lidice.
Horizontální exponáty různých tiskopisů a písem-

ného katastrálního operátu, jakož i ukázky původní
projekce válcové a konformní kuželové vhodně do-
plňovaly ~posici.
Zkloubení jednotlivých námětů a částí exposice

v jeden nedělitelný celek po stránce výstavní a archi-
tektonické nebylo snadné. Mapa, jakožto výslednice
zeměměřické práce, není právě nejvhodnější výstavní
objekt. Nalepená nebo jakýmkoliv způsobem připev-
něná mapa na výstavní stěny stává se jednotvárnou
a pro návštěvníka málo zajímavou.
Za přispění pana profesora Dr Miroslava Van ě č-

k a a jeho asistenta Dr Van č u r y zhostili jsme se
dobře i tohoto úkolu. Výstavka byla vytvořena na
25 překližkových deskách rozměrů 220X120 cm, při
čemž bylo pamatováno na její pozdější upotřebení
jako putovní výstavy. Jednotvárnost map byla zpest-
řena plastičností e~ponátů a písma, která zejména
upoutávala návštěvníky výstavy a kterou se nemohla
pochlubit žádná z jiných exposic.
Ze zájmu návštěvní,ků, kteří se do expo,sice dva-

kráte až třikráte vraceli, jakož i z pochvalného uzná-
ní presidenta mezinár. federace zeměměřičů p. Bau-
deta lze soudit, že výstavka plně splnila své poslání.
Ukázala široké mezinárodní veřejnosti českou pocti-
vost a dokonalost v zeměměřictví a potvrdila výši
a tradici našeho zeměměřictví v minulých stoletích
i v přítomné době.*)

*) Čs. odborná i širši ve.řejnost mohla shlédnouti naši
exposici z mezinárodni výstavy v L.ausanne na několika-
denni výstavce, uspořádané koncem řijna v domě SIA
v Praze a na výstavě České technické knihy, uspořádané
ve dnech 1.-11. listopadu t. r. v Brně (pozn. red.).

Hlavní a odpovědný správce: Ing. Dr Bohumil Pour. - Majetník a vydavatel Spolek českoslov. ínženýrů a techníků.
- Tiskem knihtiskárny »Typus« v Praze XVI. Telefon 410-62.- Itedakční korespondence budiž řízena na adresu

hlavního redaktora Praha XVI, Nábřeží Legií 3.
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AnI nejmenší místo ne-
chceme ponechati nevyužito
v letošnjm roce v našem ča-
sopise. Máme připraven plán
v tom směru a· o něm vás'
chceme na tomto místě in-
formovati.
Zeměměřický Obzor, který

od roku 1940 vycházi jako
pokračovatel dřívějšiho Ze-
měměřického věstniku, vstu-
puje letos již do 37. ročníku.
Za dlouhou dobu svého vy-
cházení stal se cenným in-
formátorem a dúležitoH po-
kračovaci školou všech čcs'-
koslovimských zeměměřičů.
Až na jeden rok trvající pře-
rušení za války, kdy Němci
chtěli udusit všechen český
kulturní život a dovolili vy-
cházet jen nepatrnému počtu
českých časopisů, vycházel
náš zeměměřický časopis ne-
přerušeně. Do roku 1940 byl
spolkovýmvěstnikem, v němž
kromě odborných pojedná-
ní z g-eodesíe a všech obo-
rů praktíckého zcměměřictví,
byly také otiskovány nejrůz-
nější zprávy spolkové, osob-
ní, a podobné, které čtená-
ře pravidelně informovaly
o spolkovériJ.zeměměřickém
životě, a o nejrůznějších za-
jímavostech naší společné

_práce. Když koncem roku
1939 byly dobrovolně zlikvi-
dovány samostatné zeměmě-
řícké spolky v Českosloven-
sku proto, že po reformě
vysokoškolského studia v ro-
ce 1927 nebylo jíž překážek,
aby zeměměřičtí inženýři
obhajovali zájmy své práce
v celoínženýrském spolku
SIA, bylo rozhodnuto, že
místo Zeměměřickéh'o věst-
níku bude vydáván Zeměmě-
řický Obzor, jehož obsah
bude věnován toliko rozvoji
geodesie a zeměměřictví.
Rl\zné zprávy spolkové a
drobné zajímavosti neměly
být dále otiskovány v tomto
časopíse, nýbrž ve spolko-
vém orgánu "Věstníku RIA"
s tím odrlvodněním, že jde
o zprávy, jež mohou zajima-
ti i ostatní čtenáře Spolku
čs. inženýrů a nikoli:v jen
čtenáře odboru, kteří jsou
převážně zeměměříckými in-
ženýry. Tato praxe - ostat-
ně obvyklá i u druhých od-
borných časopisů Spolku čs.
'inženýrů - měla v sobě
mnohévýhody.Umožnila pře-
devším, aby všech 16 stran
Obzoru, který nadto proti
Věstníku byl zvětšen na for-
mát A 4, bylo věno'Vánojen
článkům a pojednáním ryze
odborným, jichž redakce dří-
vějšího Zeměměřického věst-
niku měla stále dost a které
pro nedostatek místa nemoh-
la otiskovati v takovém roz-
sahu a včasně, jak toho
vzrůstající rozvoj čs. geodé-
sie a zeměm,ěřictví vyžado-
val. Naprotí tomu publiko-
vání různých stavovských,
osobních a drobných zpráv
ve Věstníku SIA mělo při-

spět k ~opagaci odborné-
práce zeměměřické v nejšir-
ších inženýrských kruzích,
ltteré za doby samostatného
spolkového života zeměmě-
řičů měly jen nevelké po-
nětí o -činnosti zeměíněřic-
kých inženýrů a při nedo-
statku této informace často
o zeměměřičích a jejich prá-
ci nesprávně usuzovaly. Osni
let zkušenosti ukázalo, že teh-
dejší rozhodnutí bylo opod-
statněné a správné. Země-
měřický Obzor stal se odbor-
ným orgánem čs. zeměměřic-
tví evropské úrovně a publi-
klice zpráv o činnosti země-
měřičů ve Věstníku SIA při-
spěla nepochybně značnou
měrou k tomu, že názor na
zeměměřiče a zeměměřickou
práci v ostatních kruzích in-
ženýrských se zcela změnil.
Zeměměřičtí inženýři stali
se rovnoprávnými členy celé
inženýrské obce a není ni-
koho, kdo by jim toto chtěl
upírat. O rovnoprávnosti ze-
měměřiči\ s ostatními inže-
nýry se již dnes nemluví.
Problém, kterým byly nu-
ceny se tolik zabývat země-
'měřické organisace před ro-
kem 1939, více neexistuje!
A v té situaci obracejí se na
redakci ZO i na výbor od-
boru a skupin zeměměřic-
kých inženýrů SIA často
čtenáři časop{su s přáním,
aby časopis opět publikoval
osobní,spolkové, školské a
jiné zprávy, poukazujíce na
to, že také tyto zprávy jsou
součástí celého rozvoje čs.
geodesie a zeměměřictví a
že proto obsah časopisu ne-
má být '() ně zkracován.
Spolkové složky nepřehližely
tyto hlasy čtenářů - pro
něž je časopis vydáván a
kteří tedy mají právo určo-
vat j"eho programovou linii
a obsah - a studovaly pod-
mínky, za kterých by bylo
možno těmto přánim vyho-
vět. Bohužel, trvalý nedo-
statek papíru po skončeni
druhé světové války, který
neni jen záležitostí českoslo-
venskou, nýbrž světovou, ne-
dovolil a nedovoluje dosud,
aby bylo možno rozsah ča-
sopisu rozšířit a. získat tak
místo pro publikování žádac
ných zpráv. Právě v nedáv-
né době jsme byli svědky, že
redakce musila dočasně zre-
dukovat rozsah časopisů z
normálních 16 na pouhých
8 stran. Za toho stavu tím
spíše nebylo možno opětova-
ně projevovaným přáním vy-
hovět! Ani nyní, když se
opět vracíme k 16 stranám
v .každém čísle, nemůžeme
1-2 strany obětovat zprá.-
vám spolkovým a osobním.
nechceme-li omezit místo ur-
čené odborným probléml\m
zeměměřickým. Nebot nelze
zapomínat na to, že geodésie
a zeměměřictví se po boku
ostatních technických věd
neustále rozrůstají, že při-

býVají nové problémy vě-
decké a orgaÍ1isační, že se
neustále ZVětšuje také okruh
přispěvatelů a že tedy v re-
dakční zásuvce příbývá stále
rukopisů: které zasluhují,
aby byly včas a nezkráceně
uveřejněny. »'l'echnika roz-
hoduje vše" a odborný časo-
pis inženýrský musí si vší-
mat především problémů in-
ženýrských, chce-li být práv
Rvého posláni. Redakce· ve
snaze vyhověti však alespoll
částečně návrhům a přáním
čtenářů ZO, rozhodla se pro-
to vYužit pro publikování
různých drobných zpráv 01'-

ganísačnich a rúzných zají-
mavostí alespoň v nit ř -
ních stránek barevné
o bál k y č i1 s o p i s u, po-
kud nejsou využity pro ín-
serty. Považuje to ovšem za
provisorium, které má být
odstraněno ihned. jakmile
bude odstraněn nedostatek
papíru. Počínajíc 1. číslem'
letošního roku budou tedy
různé drobné zprávy zařazo-
vány na toto misto. Redakce
prosí všechny spolkové slož-
ky, a také všechny čtenáře
příspivatele, aby jí posílali
zprávy toho druhu, které
svou povahou zaslouží, aby
zde byly otištěny ať to jsou
různé zprávy z úřadů, kor-
porací, různé zajímavosti
z technické praxe atd. Re-
dakce nebrání se otisknouti
na těchto místech i dopisy
čtenářů, zejména ty, které
budou doporučovati různá
zlepšení, přinášeti objektiv-
ní kritiku zeměměřické prá-
ce atd. a přispěti i tímto
zpúsobem k tomu, aby se
časopis stal opravdovou tri-
bunou čtenářů. Úroveň této
hlídky bude záviset· přede-
vším na čtenái'ích saI)lých.
Zprávy (a také ostatní ru-
kopisy) pro redakcí ZO posí-
lejte na adresu hlavního
redaktora Ing. Dr B. Poura,
Nábř. Legií 3, Praha XVI.

•
Skupina zaměstnanců aut.

geometrfi při ROH. ,Na in-
formační schůzi zaměstnan-
ců kanceláří aut. geometrů
v Praze dne 8. ledna 1949 byla
postavena při Revolučním
odborovém hnutí skupina
zeměměřických technických
a administrativních zaměst-
nancú kanceláří aut. geo-
metrů. Byl zvolen prozatím-
ní výbor, jehož činnost řídí
Břetislav Pták z Prahy
XIV a Vilém D,ostá 1 z Kro-
čehlav.

Druhý celostátní pracovní
sjezd aut. civilních geometrA
v ŮSR bude se konat ve
dnech 10,""--14. února t. r. ve
Starém Smokovci v Tatrách.
Aut. geometři navazuji na
zdařilé pracovní výsledky
I. sjezdu v únoru 1948 v Brně
.a svolávají péčí Inženýrské
komory v Bratislavě sjezd

nl!.'Slov-énskó.Program sjez-
du se člení na 2 skupiny
problémů. Bude jednáno pře-
devŠÍm o nových, sociálistic-
kých, formách činnosti aut.
geometrú; podle, disposíc
přípravného výboru má být
na sjezdu vyhlášena nová
úprava činnosti cestou dob-
rovolnou dříve ještě_než do-
jde k úpravě zákonné. Krom
toho bude sjezd jednat o ně-
kterých aktuálnich problé-
mech technických, z nichž
zvláštní pozornost je věno-
vána úpravám venkovských
obci. Je zajištěna přednáška
vynikajícího polského od-
borníka prof. Inž. Stanisla-
wa K I u žni a k a z Varšavy
na toto théma a účast slo-
venských zeměměřických in-
ženýrů, kteři mají bohaté
zkušenosti v upravovacích
plánech venkovských obcí.
Na sjezd jsou pozváni za-
hraniční hosté z Polska a ze
Švýcar. Účast přislíbil i pre-
sident Mezinárodní zeměmě-
řické federace p. Marcel
Baudet ze Švýcar. U příleži-
tosti sjezdu bude uspořádá-
na malá výstavka prací aut.
geometrů z celé republiky a
podniknuta exkurse do státní
hvězdárny na Skalnatém
plese.

Mezinárodní technické kon.
gresy v roce 19(9. Na rok
1949 je připravováno několik
technických mezinároduích
kongresů z nichž upozorňu-
jeme alespoň na dva. - Ve
dnech 20.-26. března 1949
koná se druhý mez í n á -
rod n í tec hni c k Ý k o n-
g l' e s v K a h Ýřev E g y p-
t ěi. Pořadatelem je Světová
technická konferencc> která
byla založena v r.oce 1946
u příležitosti' prvního mezi-
národního technického kon-
gresu v Pařiži, jehož se
súčastnila i početná delegace
československých inženýrl\.
Program káhyrského sjezdu
se dělí na tři sekce: Sekce
A., která bude jednati o prů-
myslových suro'Vinách a je-
jich hospodárném využití ve
světě, sekce B.. jež se bude
zabývat sociálními důsledky
vývoje techníky a rozšířením
a 'popularisaci teclínických
věd, sekce C., která bilde
řešití vodohospodářské pro-
blémy středního Orientu.
Z Československa bVdou
předloženy 4 referáty pro
tento kongres. - Mezinárod-
~ inženýrský kongres
k o Ion i á I n í c h zem í je
svoláván na rok 1949 do Pa-
říže Svazem francouzskÝ3h
koloniálních inženýrů. Ki)n-
gres se bude konati za čest-
ného předsednictva presi-
denta francouzské republiky.
Na jeho programu jsou
všechny otázky, jimiž mohou
inženýři a technicí zlepšiti
život koloniálního obyvátel-
stva a pozvednouti· působe-
ním technicky hospodářskou,

ZO č. 1 roč. 1949 text na str. 2 obálky



socíální a kulturní jeho úro-
veň. Důležitou složkou jeho
jednání budou také problémy
tQPografie a kartografie ko-
loniálních zemí, úprava ze-
mědělských problémů, vlast-
nictví k pudě, urbanismus
atd.

Novorolltlí pozdravy. Re-
daktor Z. O. dostal několik
novoročních pozdravů ze za-
hraničí, jejichž obsah se do-
týká celé čtenářské obce z.
o. - Tak presídent Meziná-
rodní zeměměřické federace
Marcel B a ude t ze Švýcar
pfeje všem čs. zeměměřičům
mnoho úspěchů v r. 1949 a
těší se na jejich, opravd\1
početnou, účast na VII. ze-
měměříckém mezinárodním
kongresu v srpnu v Lausan-
ne. Stejně srdečně \1 příleži-
tosti nového roku zdraví
naše čtenáře Inž. Jan\1sz
Ty m ow s k í, redaktor pol-
ského čas. Przegllj,d geode-
zyjny, René Dan gel', re-
daktor Journal des Géo-
metres Franc;ais, který žádá,
aby náš časopís přinášel

'franco\1ziiké překlady ale-
spoň nadpisů článků, aby
o nich mohl informovat čte-
náře Journalu (počínajíc
tímto číslem přání splňuje-
lIle) a Patrík M o gen sen
ze Stookholmu, vzpomínající
úspěšných porad Stálého vý-
boru FIG v červenci minu-
lého roku v hlavním městě
Švédska. -- Stejně srdečná
přání zaslala také redakce
Z. O. spřáteleným časopi-
sum. •

Arnošt Kolman.: O tak
zvané tepelné smrti vesmíru.'
(Nákladelll filOSOfickéfakul-
ty Karlovy university. Str.
59, cena 35 Kčs.)
V ZO 1947č. 6 byl přinesen

posudek o Kolmanově kníž-
ce »Nejnovější objevy v sou"
době atomové fysiky ve
světle dialektického mate-
rialism\1«. V· tomto posudku
byla učiněna též krátká
zmínka o tepelné smrti ves-
míru jako o jednom z nej-
vážnějších argumentů idea-
listických učenců. V nejno-
vější Kolmanově vědecké
práci je tepelné· smrti ves-
míru věnována zaslouž·ená
pozornost, neboť tato theorie
je přímo předurčena k tomu,
aby podporovala útisk lido-
vých mas a aby lidské spo-
lečnosti vtiskla vědomí o
marnosti a bezúčelnosti vše-
ho snažení, když stejně jed- '
nou přijde neodvratný ko-
nec. Kniha je rozdělena na
6 kapítol. V prvé kapitole
si autor všímá poválečných
filosofických směrů v evrop_
ských kapitalistických ze-
mích, které jsou represento-
vány idealistickým směrem
filosofie existencíalistícké.
Exístencialismus možno na-
zvat filosofií zániku. Tvrdí,
že starost, opuštěnost a zou-

falství jsou nezbytné a stálé
vlastnosti člověka. Tento
zvláštní rYs existencialismu
odpovídá sociálnímu cítění
maloměšťácké inteligence,
která má strach před niveli-
sací socialismu. Druhá ka-
pitola je věnována druhému
zákonu thermodynamícké-
mu, který je vědeckým pod-
kladem theorie tepelné smrtí
vesmíru. Autor cituje nej-
prve idealistické učence a
fílosofy jako Flammariona-
Jeanse, Eddingtona, MasarY-
ka, Clausia, Carnota, Thomp-
sona a fysika-materialistu
Boltzmanna. Boltzmann již
koncem minulého století po-
stavíl hypothesu o oblastech '
ve vesmiru; kde směr času
je opačný. Účelem této hy-
pothesy bylo vyvrátiti theo-
rli tepelné smrti. Autor vě-
nuje mnoho pozornosti ze-
jména entropii, veličině, kte-
roU vytvořil Clausius. Entro-
pie představuje součet všech
proměn, které musely na-
stat, aby přivedly těleso nc-
bo souhrn těles do jejich ny-
nějšiho stavu. Podle Clausia
se entropie světa blíží maxi-
mu, ubývá přičin k dalším
změnám a svět se blíží
mrtvému klidu. V třetí ka-
pitole se mluví o rozporech
vznikajících z přenášení II.
zákona thermodynamického
na vesmír a uzavírá se v tom
smyslu, že přenášení tohoto
zákona na vesmír vede nejen
k tepelné' Smrti v budouc-
nosti, ale i ke konečnému
trvání světa v minulosti.
Autor cituje Engelse, uvádí
theorie »rozpínajícího sc«,
»smršťujícího se«·a »pulsují-
cího« vesmíru podle Frídma-
na a Lemaitrea, theorií M:il~
neovu a Diracovu i zjištění
Hubbleovo o úprku mimo-
galaktických mlhovin a úva-
hy Boltzmannovy a Plancko-
vy. Ctvrtá kapitola pojedná-
vá o několika experimentál-
ních faktech, které omezují
platnost II. zák. therm. Je u:
veden zákon 'Nernstův a hy-
pothesa Ligondesova. V páté
kapitole je řeč o hypothe-
sách obrození vesmíru, které
jsou podle Eddíngtona »lá-
kavé jístému směru myšlení
(t. j. materialistickému), pro
který je idea opotřebování
vesmiru ,přímo odpuzující«.
Nejzajímavější je hypothesa
Millikanova, který se na za-
sedání Britské společnosti
nauk dne 29. září 1931vyslo-
vil proti zániku vesmíru a
pro věčný koloběh hmoty.
V závěru prof. Kolman do-
vozuje, že theorie tepelné
smrti, bude definitivně vy-
vrácena, jakmile se vědci
postaví na základnu dialek-
tického materialismu.

Ing. Lukeš.

•
ŮeskA kniha o atomech.

Dnes, kdy celý svět žije ve
znamení atomové pumy, distě

přijde vhod českému čtenáři
kniha našeho odborníka pro
atomové bádání RNDr Vilé-
ma Sandho1Zra, který se již
mnoho let atomistikou za-
bývá a sám vykonal již řadu
úspěšných pokusů s naším
jáchymovským smolincem.·
Jeho kniha »U v o I n ě n é
a tom y«, která vyšla v r.
1946v nakladatelství Za svo-
bodu, je plně zaměřena k in-
formaci náročného čtenáře.
Zamýšlí se na počátku nad
uvolňováním energie z hmotya nad závislostí tohoto uvol-
ňování na elektrické energii.
Odtud přechází k vlastnímu
problému - k atomové pu-
mě. Důležitou a velkou část
své knihy věnuje pak radio-
aktivitě, která je první eta--
pou uvolňování energie
hmoty. - Sandholzrova kni-
ha v mnohém ukazuje, jak
pokročila naše věda i' když
z pochopitelných obranných
důvodl1 nelze v ní říci vše,
čeho již dosáhlo naše domácí
bádání. Ale Sandholzer ne-
zl1stávápouhým chladným
vědcem, domýšlí i konce,
které by mohla tato nová
atomová doba lidstvu při-
nést. Na jedné straně se ne-
váhá postavit za tento po-
krok, ale na druhé straně
není na pochybách, že jaké-
koliv zneužití objevu by bylo
zločinem. Jeto opět hlás čes-
kéhočlověka, který klade
lidství a lidskost nad tech-
nický pokrok, což, bohužel,
mnoha cizíin vědcůníchyhí.
Neváhá do své knihy, která:
je jistě v mnohém vlastně
první naší učebnicí atomis-
ticky, zařadit i stať, v níž za-,
chycuje, jak si atomový věk
představují dva velcí utoú
pisté Wells a Capek a nevá-
há Je oba konfrontovat a
ukázat, jak Capek je lidsky
teplý, český a jak Wells je
akademicky studený, což
snad vždy bude lišit i du-
chovní svět atomových ba-
datelu. - Ovšem Sandholzer
sám varuje před přemrště-
nými zprávami o destrukční
síle atomové bomby. Aspoň
na mnoha příkladech uka-
zuje, jak se liší zprávy jed-
notlivých pozorovatelů. Ne-
zmalicherňuje'následky ta-
kového výbuchu, ale nepře-
píná je tak, jak to činila ne--
jen americká, ale, i japonská
propaganda z politických
důvodl1. Bude třeba mravní
výchovy proti válce. A je ke
cti Dr Sandholzrovi, že ve
své knize dává těmto myš-
lenkám přednost před osla-
vami technického vývoje. -
Kniha je psána, pokud to
ovšem bylo možné, dostí po-
pulárně, takže i čtenář po-
měrně ve fysice neškolený.
se o mnoha věcech důkladně
poučí. Vyznačuje se «věžím
slohem, což právě u naší li-
teratury vědecké. nebo po-
pularisační nebývá pravid-
lem. K většímu pochopení

vykládant-ch stati zařadil
autor do textu mnoho obráz-
ků, zachycujících nejen před-
mět bádání, ale i ty, kteří
toto bádání vedou a prová-
dějí. Ing. Jelínek Ed.

•
Prof. Dr Zdeněk Neubauer:

Státověda a theorie poUti·
ky. Vyšlo jako 76. svazek
Lnichterova Výboru nejlep-
ších spisů poučných nákla-
dem J. Laichtera v Praze.
488 str., brož. 195 Kčs.
Autor j'e žákem profesorll

Weyra a Engliše d' sám je
vynikajícím členem brněn-
ské právnické fakulty; je
proto přirozené', že vychází
z normativní a teleologické
teOrie obou zakladatelů této
školy a zjednává si tím velmi
cenné předpoklady k uspo-
kojivému řešení mnoha otá-
zek, v nichž tradiční státo-
věda nemohla s místa. Ani
jich však nevyužil zplna;
sám si svůj úkol leckde ztí-
žil zdůrazněním normologic-
kého pojetí i tam, kdy vý-
sledky dosavadního teleolo-
gickéhopojetí hospodářských
řádů by mu byiy usnadnily
výklad moderního úsilí stá-
tů. Jeho kniha přínáší ne-
smírné bohatství látky a ve
větší své části je tak pří-
stupná i tomu, kdo nepři-
chází s' podobným. předpo-
kladem teoretickým, že by
f,ji ji měl přečíst vskutku
kaŽdý, kdo se zajímá o tuto
základní složku novodobého
vývoje lidské společnol!ti a
zejména ten, kdo se zajímá
o to, jak bude nebo by měl
býti upraven budoucí ústav-
ní život našeho státu! Kni-
ha se dotýká celé spousty
časových otázek a přináší
na ně odpověď, jejíž správ-
nost si' muže každý ihned
ověřit na logice autorových
v;<rvodů. Nicméně dává autor
možnost i těm, kdo neznají
dost podrobně teoretické před-
poklady, z I1'ichžvychází ve
svých výkladech, aby si je
osvojili v úvodní části kni-
hy; ta podává základní po-
jmy. Druhá část podává vý-
klad o státu jako právním
řádu. Třetí část, věnovaná
politické a státní ideologii,
přináší některé partie, které
by bylo možno označít kla-
sicky krásnými (na pf. vý-
klad o tom, jak spolu bojuje
smírně všelidskou touhou po
svobodě). Ctvrtá ěást knihy
podává přehled státních zří-
zení a zde zejména zhodno-
cuje nejnovější zkušenosti
s nejrozmanitějšími úprava-
mi norem i techniku tvorby
těchto norem. V páté části
probírá autor problémy de-
mokracie. O všech věcech
pojednáno s hlediska vědec-
kého: •Věda o státě a poli-
tice může a chce i dnes býti
vědou ~ ne. pouze theologii.
dvacátého století.«

Ing. Jelínek Zd.
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Nedodržený slib. Není naší
vínou, že již v tomto čísle
nemůžeme dodržeti slib z čís-
la minulého v tom, že ZO
bude opět vycházeti o 16
stranách. Toto číslo ma jen
12 stran. Jednání o normální
rozsah nejsou skončena,
avšak pevně věříme, že pře-
ce jen náš časopís bude moci
v letošním roce vycházet
v tom rozsahu o 16 strán-
kách, v jakém vycházel clří-
ve' za války .•

Dopisy ětenář1\. Redakční
výzva, uveřejněná v čísle
1/49 ZO setkala se s úspě-
chem. Uveřejňujeme první
dopis, který redakci došel a
který stojí za to, aby byl
uveřejněn:

Pane redaktore. Vždy se
zájmem pročítám náš Země-
měřický obzor. Jak mne ne-
mile překvapilo Vaše ozná-
mení, že bude zmenšen jeho
rozsah ze 16 na pouhých 8
stránek, tak zase s radostí
vítám Vaši zprávu v čísle
1/1949, že jste se nám po-
staralo jeho původní rozsah
na 16 stran. Též schvaluji
Vámí učíněnou redakční 01'-

ganísací ohledně úpravy
tisku t. j. i na vnítřní stra-
ny obalu každého sešitu,
s event. novou rubrikou "Do-
pisy čtenářů«.

Oceňuji a vážím si Vašeho
vedení i s redakčním kru-
hem spolupracovníků-odbor-
níků, neboť fakt a mluví:
každý vyšlý sešit plně nás
všechny representuje a to
nejen doma, ale i v cizině.
Jeto zřejmé jak se škole-
ním a praxí rozšířil náš vě-
decký obzor a jak se rozší-
řila í úroveň Zeměměřické-
ho obzoru.

Jen s politováním však
musím se všech stran slyšeti
nářek na nepostačující pří-
děl papíru .• Jen trochu dobré
vůle by stačilo! Vždyť je to
trapné, když se dovídám, že
vědecké knihy jejichž
subskripce byla již dávno
ohlášena - dosud nevyšly
jen pro nedostatek papíru.
.Jsou to ku př. Ing. Dr Mí-
kan: Repetitorium matema-
tíky a geometrie; Prof. R.
Bačkovský: Bývalá česká
šlechta - díl II.; Dr V. J.
Staněk: Krásy přírody - dil
II.; lesm. Vodička: Zvěř a
myslivost ve světě věků atd.

Jak potom všechny ty ob-
tíže neustále ruší pracovní
program, může posouditi jen
ten, koho to zajímá a na-
hlédne do pracovny redak-
tora. Materiál se hromadí -
zeměměřictví se nám roz-
růstá do hloubky i šíře a tak
by bylo třeba zvětšit roz,sah
ročníku. To ovšem není tak
snadné, neboť rozhoduje o
tom SIA a vyžaduje to ur-
čitá jednání, o jejíchž vý-
sledku se jistě dovíme v no-
vě zavedené rubrice "Hlídka
čtenářů«.

Končím a přeji Vám pane
redaktore. mnoho zda:ru a
v příštím dopíse Vám sdělím
něco o některé zeměměřícké
aktualitě, nebo podám zlep-
šovací návrhy a tak pod.
Nebo mne \r tom předejde
některý jiný kolega'

Vám oddaný
Ing. Ed. Jelínek z Třebíče.

•
Mezinárodní zeměměřický

kongres v LausanJl.e. Sekre-
taríát kongresu příkročil
k rozestlání oficiálních, po-
zvání na kongres vládám
jednotlivých zemí, národním
sdružením zeměÍněříčů a jed-
notlivcům. Předběžné při-
hlášky k účasti na kongresu
mají mu být zaslány do
1. dubna 1949. Sjezdový po-
platek činí pro pány 60 šv.
fr., pro dámy 30 šv. fr. Po
dobu sjezdu budou uspořá-
dány v Lausanne dvě výsta-
vy: Výstava měřických pří-
strojů a výstava součástí
pozemkového kata.stru. Obě
výstavy budou mezínárodní;
k účasti na ních se mohou
přihlásit jak továrny na
geodetícké přístroje a po-
můckýz různých zemí, tak
také úřady spravující po-
zemkový kata str. Nepochy-
bujeme, že také Českosloven-
sko se této výstavy zúčastní!
Zejména naše veřejná mapo-
vací a vyměřovací služba
má zde krásnou příležitost,
aby 'na mezinárodním foru
vystavila dokumenty z histo-
rického vývoje našeho po-
zemkového katastru a ukáz-
ky současného stavu, svěd-
čící o vysoké úrovní našeho
katastrálního zeměměříctví.
Příprava čs. exposice by si
nevyžádala ani zvláŠtních
nákladů, ani příliš dlouhého
času vzhledem k tomu, že
výstavní materiál je shJ,'O-
mážděn a přípraven z vý-
stavky, kterou ministerstvo
financí uspořádalo na pod-
zim r. 1948. Jsme přesvěd-
čeni, že naše exposice našla
by veliký ohlas v meziná-
rodních odborných kruzích,
zejména když by byla do-
plněna souborem našich mě-
řických instrukcí, přehledem
organisace práce a pod. Čs.
zeměměřičtí inženýři a při-
slušné československé úřady
vsklltlm by neměly zanedbat
této mezínárodní příležitosti,
aby svou prácí ukázali ce-
lému světu!

Předseda Me,zinárodní ze-
měměřické 'federace FIG
B a ude t zvláštním osob-
ním dopisem sdělil členu vý-
boru FIG a redaktoru ZO
Ing. Dr B. P o u I' o v i, že
pořadatelstvo kongresu 000-

kává větší počet účastníků
z Československa. Doporuču-
je eestu autokarem, aby
účastníci mohli vlastního
autokaru používat i pří růz-
ných odborných exkursích.
V dopise vyslovuje také na-

ději, že příští schůze Stálého
výboru FIG bude se moci
klmatí v róce 1950 v Praze.

bp

Katastrální úřad pomáhá
odstraňovat zatajené plo.
chy. Závodní organisace
KSč katastrálního měřické-
ho ústavu v Praze se usnes-
la, že pomůže lidovým orgá-
nům, MNV a mimořádným
vyživovacím komisím zjiš-
ťovat zatajené plochy a pro-
vádět kontrolu plnění osev-
ních plánů. C1enové této or-
ganisace pomohou jak přímo
svou prací, tak ínstruktáží.

Tuto prácí budou provádět
brígádnicky. Pro ínformaci
orgánů lidové správy vy-
hradili každou sobotu v nor-
málních úředních hodinách.

Je na lidových orgánech,
aby této nabídky plně vy-
užily. Prvým předpokladem
k tomu je, aby v každé obci
byl správný přehled o ny-
nějším stavu pozemkové
držby a k tomu je třeba, aby.
sí zástupci lidové správy
přinesli s sebou obecní ma-
py, do kterých jim budou
zakresleny příděly z revise
prvé pozemkové reformy,
jak byly vytyčeny. Dále jim
budou k disposici návrhy
,přídělů pozemků a budov,
které si mohou opisovat.
Rovněž jim budou podává-
ny informace o výkupu půdy
podle zákona 46/48 Sb. a
o tom, jakým způsobem se
provede důsledná kontrola
osevního plánu.

Sjezd pol!ských zeměměři·
čů. Spolek polských země-
měi'ičů pořádá ve dne 4. až
6. března t. r. svúj výroční
pracovní sjezd ve Vratíslavi.
Sjezd je spojen s úřednímí
poradamí mínisterstva ze-
mědělství a hlavního země-
měři.ckého úřadu ve Varša-
vě. Na konferenci minister-
stva zemědělství s účastníky
sjezdu bude jednáno o pro-
blému regulace venkovských
obcí, na konferenci hlavního
zeměměřického úřadu pak
bude jednáno o problematice
6-letého hospodářského plá-
nu, který začne dne 1. 1. 1950,
se zvláštním zřetelem k ze-
měměřictví a dále o polské
mapě 1 : 10.000, která se má
pořídit cestou fotogrametric-
kou. - Ve spolkové části
sjezdu bude několik komisí
pracovat na konkrétních
otázkách. V plenu sjezdovém
budou předneseny dva hlav-
ní referáty: 1. Rozvoj země-
měříctví v Polsku po roce
1945, 2. Vytvoření zeměmě-
řického národního podniku.
Na sjezd do Vratislaví jsou
pozváni též dva zástupci ze-
měměřického odboru SIA a
tři zástupci Inženýrských
komor. bp•

Na rozlouěenou s katastrál·
ními měřickými úřady. Vlá-
da republíky, provádějíc zá-
konč. 280/48 Sb. () krajském
zřízení, vydala dne 25. ledna
1949 vládní nařízení č. 13/49
Sb., kterým se zřizují tech-
nické referáty u krajských

. národních výborů. Tyto re-
feráty, které vstoupili.'V čin-
nost 1. února 1949, přejímají
z dosavadních různých stát-
ních úřadů techníckou, pře-
devším stavební, agendu.
Krom toho budou také ob-
starávatí věci veřejného vy-
měřováni a mapování, jako.
podrobné triangulace a nive-
lace, oceňování, autentifi-
kace a zeměměřické práce
pro veřejné stavby. V dú-
sledku toho přejímají také
agendu, kterou dosud obsta-
rávaly zemská finanční ředi-
telství, katastrální úřady
s rozšířehou púsobností a in-
spektoráty katastrálního vy-
měřování. - Touto zásadní
úpravou, jejíž organisace
není ještě zcela dokončena,
mízí z našeho života systém
práce, na který zeměměřiči
byli po dlouhá desítiletí
zvyklí. Mizí a zmízí všechny
úřednické složky dosavadní
katastrální služby, mízí ka-
tastrální měřické úřady niž-
šího i vyššího řádu. Padly
za oběť vývoje k vyšším for-
mám. To je v pořádku! Život
se stále mění a vyvíjí. Po
úřadech evidence katastru
daně pozemkové, s nímiž ka-
tastrální správa vystačila od
roku 1883- do roku 1927, kdy
je nahradila katastrálními
měřickýmí úřady, mizí nyni
í tyto. Loučíce se s nimi,
můžeme říci, že ve své době
splnily dobře svou funkci.
Byly úřady, které svědomitě
pečovaly o jednotné mapové
dílo v republice; pečlivě ho
udržovaly a tam kde bylo
třeba, obnovovaly. Příspěly
k naší pěkné úrovni měřické
a pozemkové služby a budiž
jím za to vzdána chvála.
Jsme přesvědčení, že kraj-
ské a okresní technické refe-
ráty, které se ujímají funkce
dosavadních měřických úřa-
dů, jsou nesporným pokro-
kem ve výv;oji naši mapo-
vací organisace, která zaruěí
další rozvoj zeměměřické
techniky a vši práce čs. ze-
měměřičů.

•
Přípravy k zavedení p0-

zemkových knih a pozemko-
vého katastru v Sovětském
svazu. V přehledech sovět-
ské literatury v pražském
časopisu Moskva-Praha, čís.
1/1949 čtli jsme zajímavou
recensi o článku N. TI. K a-
z a n c e v a. Článek má ná-
zev "Zákonodárné pod-
klady užívání půdy
v S S S R« a v recenci se
o něm praví:

"Autor podává podrobný
přehled dosavadních úprav
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užívání půdy v Sovětském
Svazu:· Roztříštěnost práv-
ních aktů, týkajících se
vlastníctví a užívání půdy,
vyvolala potřebu vyprilCO-
vat jednotný zemědělskýzá-
kon všesVI1ZOvý.Roku 1939
byla ustanovena komíse k je-
ho vypracování, ale válka
její čínnost pře,rušíla. Byla
obnovena až usnesením Ra-
dy ministrů SSSR v červenci
1946.Aůtor se pak zabývá
všeobecnými zásadami chys-
taného zákona a staví ,tyto
požadavky: Zákon musí vy-
jadřovat .všechny podstatné
změny socialistického země-
dělství za více než 30 let a
zahrnovat í praxi, která až
dosud nebyla kodifikována.
Kromě toho má položit pev-
ný právní základ k dalšímu
vývoji socíalistického země-
dělstvi z údobí přechodu
k vyšší fázi - komunismu.
Je třeba v novém zákoně
také pam a t o vat n a
ustanovení o pozem-
ko v ýc h k n i h á c h a p o-
zem k ov é m k a t a str u.«
Studie Kazancova byla

otištěna v čas.' "Izvěstija
Akademii nauk SSSR" čís. 5.
roč. 1948str., 321--333.- Re"
dakce Z. O. by byla povděč-
na, kdyby některý čtenář,
který má tento časopis k dis-
posíci, jí dal k otištění celý
obsah studie, nebo alespoň
část, týkající se pozemkO"
vých knih a pozemkového
katastru. bp.

•
Přehledy odborných pojed.

nání v domácích i zahraniě·
ních ěasopisech. Normální
rozsah časopisu nám umož-
ňuje, abychom obnovili uve-
řejňování přehledů odbor-
ných pojednání v domácích
i cizích časopisech, která
byla hojně čtena těmí, kdož
hledají pro svou práci dobré
informace. Pokusíme se pře-
hledy jednotlivých časopísů
uveřejňovatí pravídelně mě.
síčně. Čtenáří nám usnadní
, tuto službu, když nám samí
napíší název článku, autora,
jménQ a číslo časopísu, na
který je vhodno v Z. o. upo-
zornít ostatní. Stačí stručné
sdělení na korespondeněním
lístku. - U přehledu odbor-
ných pojednání ze zahraniě-
ních časopisů jsme se po
bedlivé úvaze rozhodli po-
nechávatí názvy článků v
původním jazyku t. j. ne-
překládati je do češtíny.
Máme za to, že jazykové
znalostí převážné většíny
našich, čtenářů umožňují
oríentací o obsahu článků
přímo z nepřeloženého ná-
zvu, Překlad - í svědomitě
provedený - mnohdy nevy-
stihuje věc tak jako origi-
nální podání. Krom toho
čtenál' těchto přehledů v ori-
ginálním znění si bezděky
osvojuje cízojazyčnou odbor-
nou ierniínologii, což je

získ, který ocení, jakmile
počne éízí odbornou litera-
turu studovat. - Radi vy-
slechneme pl'íp. otiskneme
stanovisko ětenářů k tomuto
drobnému problému. bp.

•
Zapojení civilních geomet.

rb do scelování. Scelování
zemědělsk~'ch . pozrmků je
významným úsekem státní
zemědělské politiky. Z ini-
ci,ativy min1sterstva země·-
dělství a p"Ostřednictvím In-
ženýrské komory v Prazc
byli proto do scelovacích
prací. v r. 1948zapojeni civ.
geometři. Práce v Čechách
byly provedeny prostřednic-
tvím Sdružení úl'. aut. civ.
geometrů pro nová měření
při IK v p'raze, které uspO"
řádalo pro civ. geometry
l'adu přednášek a kursů s po-
vinnou účastí tak, že se celá
"\él~ zn vedení li. dozoru sce-
lovacích úřadú široce rozvi-
nula a zdárně pokračovala.
,Testliže na podzim r. 1947

byly svěřeny civilním g~
metrům scelovací práce pou-
ze ve 2 obcích (Studce, okres
Nymburk a Vestec, okres
Chrudim), byly na jaře 1948
z(ihájeny práce jii,<ve 28 sce-
lovacích územích a během
léta a podzímu y dalších 50
scelovacích územích v růz-
ných krajích Čech,
Celkový počet scelovacích

území dosáhl tedy čísla 80
s přibližnou výměrou 34.000
ha,
Tyto práce pokračovaly

velmi rychle" tak že jíž v 9
scel. územích byly odevzdá-
ny náhradní pozemky do
prozatímního užívání.
Třeba přípomenout, že sce-

lování ovšem nebylo jediným
oborem práce, kterým se ci-o,
vilní geometři ve dvouletce
zabývali. Mimo běžné notář-
sko-technické agendy praco"
vali ještě na obnolVení poz.
katastru na rozloze přibližně
200 ha a na výškopisných
pracech v součinnosti se Ze-
měměřickým úřadem pro
účely urbanistické atd. Při-
spěli tak tedy vydatně
k plnění hospodářského
dvouletého plánu a přispějí
ještě vydatněji k plnění plá-
nu pětiletého. Cesta k socia-
lismu si ovšem "yžaduje,
aby i civ. geometři našli pro
svou práci jiné formy, než
dosavadní. Tyto formy jsou
právě studovány a jejich
realisace má být provedena
v nejbližší době, Po

•
Soutěž tvořivosti mládeže

na zeměměřickém lnženýr~
·ství. Na všech vysokých škO"
lách se nyní rozbíhá soutěž
tvořivosti mládeže, jejímž
cílem je prohloubení studia
a výchovy vysokoškolských
studentů a užší styk s prak-
sí. Tvoří se kroužky poslu-
chaěů, které se zavazuji vy-

pracovat různá' odborná the-
mata, odpracovat určitý p~
čet hodin na brigádáCh, sni·
žit absenci na přednáškách,
zvýšit průměr studijl;lího
prospěchu a starat se o zvý-
šení kulturní a politické
úrovně posluchačů. Také po-
sluchači ' zeměměřického in-
ženýrství vyhlásili soutěž,
pro níž krom jiného připra-
vili větší počet odborných
themat k zpracování soutěží-
cích. V příštím čísle přine-
seme soupis těchto temat a
podrobnější zprávu o soutěži
našich pražských poslucha-
ČŮ. Dnes jen vyho'vuieme
žádosti spolku posluchačů a
tlumočime jeho prosbu, aby
čs. zeměměřiči pomohli spol-
ku při vyhledávání themat
pro kroužky soutěživosti.
Themata - theoretické, prak-
tické i hospodářské problé-
my zeměměřické práce -
určená ď pro kroužky všech
čtyř ročníků,. zasílejte přímo
na Spolek posluchačů země-
měřického inženýrství, Pra-
ha I, Husova ul. 5.

Sborník (Jeského vysokého
učení technického v Praze
za léta 1938-19<15.V rušném
životě, v němž všichni od
konec 2, světové války žije~
me, nebývá mnohdy čas,
abychom zachytili a zazna-
menali pozoruhodné události
i všední běh života na pa-
mět budoucím generacím.
Jsme proto vděčni rektorátu
našeho staroslavného učení
technického v Praze, že v r.
1948,kdy byl J. M. rektorem
prof. Dr Josef Ryšavý, našel
čas, aby připravil sborník
se záznamy o všech význam-
ných událostech, které vy-
soké učení prožilo od r. 1938
do 1945.Po úvodních statích,
které obsahujj výtah z rek-
torské zprávy za r. 1938/39
a souhrnný přehléd činnosti
rektorátní správy za okupa-
ce a v době revoluční, líčí
každá ze sedmi vysokých
škol vysokého učení perem
některého ze s"ých zaslouži-
lých členů, pohnuté osudy
fakulty - a nepřímo i ěeské
vědy svého oboru v době
nacistické okupace a za
slavných dnů národního
osvobození. Zprávy všech
~kol jsóu zpracovány s jed-
~otného hlediska a čtenář
v nich může sledovat osudy
jednotlivých ústavů za vál-
ky, kdy sbírky, knihovny a
ostatní ústavní zařízení byly
s podivuhodnou kulturní ne-
šetrností, ba přímo s nená-
vistnou záměrností, ničeny
za vrchního dozoru komisař-
ských správců z německých
vysokých škol pražských.
Strhujíci jsou líčení vzruše-
ných dnů v době květnové
revoluce, a dni porevoluění,
v nichž všichni příslušníci
škol, bez zl'etele na své po~

stavení v pracovním kolek-
ti~, vynakládali neúnavnA
své síly, aby uvedli ústavy
a školskou správu do tak~
vého pořádku, že již 4. červ-
na 1945mohly být slavnostnA
za účasti ministra školství
Dr. Z. N e j e d 1é h o zahá-
jeny pravidelné přednášky
na všech fakultách školy.
Zprávy jednotlivých škol
hodnotí dilo profesorů ~
pravených či zemřelých za
války, vypočítávají aktivni
účast příslušníků na odboji
a uvádějí mnohá zajímavá
data studijní.
Zpráva za vysokou školu

speciálních nauk je z pera
profesora Dr J. Jan k o; je
z ní patrno, že z 9 členů pro"
fesorského sboru v r. 1939
zůstali v r. 1945 jen 4 a na
nich spočívala všechna tíha
práce a odpovědnosti, když
v květnu 1945 bylo třeba
uvésti v chod celý organis-
mus školy a zreformovati
obě hlavní oddělení školy
(zeměměřické inženýrstvi a
pojistnou techniku,) tak, aby
vyhovovala potřebám osvO"
bozené vlasti. Hlavní referát
doprovozen je zhodnocením
osoby a díla prof. Ing. Dr
h. c. J. P e tří k a (autor
prof. Dr F. Fiala), prof. Dr
Jindřicha S v o bod y (Doc.
Dr Jarosl. Procházka), prof.
Dr Frant. li o d á č e (Doc.
Dr ~I. Král) a prof. Dr
Václava J o ach i m a (prof.
Dr. A. štafl) , kteři za války
zemřeli a jejichž celostrán-
kové fotografie na křídovém
papíře pietně knihu doplňují.
Historik, který jednou na-

váže na dílo profesora Ing.
Alberta Vojtěcha Vel f 1í-
k a o dějinách vysokého uče-
ní technického v Praze (a
bylo by potřeba, aby se, po"
kračovatel našel již hodnA
brzo) najde ve sborníku
množství cenného materiálu
z temné doby našeho národa
za druhé světové války. Za
to, že byl včas a pietně shrO"
mážděn, vděěí rektorátu celá
čs. technická obec.

B. Pour.

Kapitoly ze scelovací tech·
niky od Ing. Dr Jana Vá v-
ryje název knížky, která
právě vyšla péčí Sdružení
civilních geometrů pro nová
měření při Inženýrské kO"
moře. Knížka má 56 stran
formátu A/5 a obsahuje 2
,oddíly: I. Geodetické a .vy-
tyčovací úkoly při projektu
společných zařízení při úpra-
vách scelovacích, II. vy-
šetření náhradných pozemků
v úpravách scelovacích; Je
vydána jako soukromý tisk
pro členy jmenovaného Sdru-
žení. Nevelký počet "ýtisků
je k disposici i jiným zájem-
cům za cenu 30 Kčs. Zašle ji
Sdružení civilních geometrů
pro nová měření v Praze II,
Dittrichova ul. 19.
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Opět o 8 stranách.·Jednáni,
vedená s přísllišnýmimísty
o to, aby Z.O.vYcházel v nor-
mální rozsahu, se nepodařila.
Rozsah 8 stran nestačí, aby
časopis nadále mohl pěstovat
pokrok geodesie a zeměmě-
řictví v CSR. Nezbývá než
se omezit alespoň na dobrou
informaci. Proto budeme ješ-
tě více než dosud zařazovat
přehled literatury a různé,
informační zprávy, na místo
původních pojednání. Prosí-
me, aby čtenáři nám tousnad-
nili tím, že sami budou nám
vhodné zprávy zasílat k uve-
řejněni. •

IV. sjezd polských zeměmě·
řiěiJ .• V předvečer týdne čes-
koslovensko-polského. přátel-
ství konal se ve Vratislavi
ve dnech 4.-6. března sjezd
delegátů skupin Svazu pol-
ských zeměměřičů. Naše účast
stala se manifestací českoslo"
vensko-polského přátelství.
Jel jsem do Polska opravdu
se zvědavostí. Pravidelné čte-
ní »Przeglq.du geode'zyjneho«
budilo ve mně domněnku, že
máme, anebo v dohledné
době budeme míti co dělat,
abychom dohonili polské bu-
dovatelské úsilí. Posledni
schůzka s polskými hosty a
představiteli ve St. Smokov-
ci jen tento názor dotvrzova-
la. Ve Vratislavi na sjezdu
i v Krakově při návštěvě
vojevodského měř. úřadu a
ředitelství prostorového plá-
nování měli jsme možnost
z blízka sledovat veliké bu-
dovatelské cíle polského lidu
'Y oboru zeměměřictví. Sou-
časně se sjezdem spolkovým
konaly se porady »Minister-
stva rolnictva i reform rol-
ných« a »Hlavn:íJJ.ozeměmě-
řického úřadu.« Ministerstvo
zemědělství za vedení nám
dobře známého kolegy Szmie-
lowa podrobilo kritice práce
na osídlení pohraničních ob~
lastí spřáteleného Polska. Vý-
sledkem kritiky bylo zvýšení
pracovního tempa na dokon-
čení těchto prací. Práce, kte-
ré zde zeměmě·řičí provádějí,
a to z 80% kolegové civilní,
jsou zvány regulaeemi. Jsou
to práce od prostorovéhó
plánu, přes plán upravovací
až k pracem souvisejícím
s uspořádáním drlebnostních
poměrů a otázek zemědělské-
ho provozu. S hlediska země-
dělské politíky a technické-
ho řešení je to hlubší akee
než naše osídlení pohraničí.
Aplikaee těchto metod a zku-
šeností bude přenesena do
vnitrozemí. • Na poradách
Hlavního zeměměř. úřadu
měli jsme možnost nahléd-
nout do podrobných opera-
tivních plánů, rozpraco<va-
ných pro celé území Polska
pro rok 1949.S údivem jsme
hleděli na to, jak Poláci do-
vedli přes všeMiny materiel-
ní a hlavně lidské ztráty
soustředit veškeré úsilí ze-

jména na organisaci práce,
Důkladnost pracovních plá-
nů,. podrobné pracovní nor-
my pro premiové hodnocení
práee jak v základních geo-
detických pracích tak v mě-
ření podrobném, výškovém
i polohopisném, pro práce
polní i kancelářské, jen P&-
tvrzuji náš údiv. Dovezli
jsme 7 tabulek podrobných
pracovních rozpisů, kterých
jistě bude u nás náležitě vy-
užito. Nahlédnutím do pro-
gramu vidíme, že je pláno-
váno vše eo je v přímé i ne-
přímé souvislosti se službon.
Jeto školení studentů ve
školách, práce výzkumného
geodedického ústavu, daUíí
budování státní zeměměřic-
ké rady, péče o technické
vYbavení včetně nákupu 21
automobilů p,ro polní práce,
péče o obstarání kancelář-
ských místností atd. Sluší
zjeména vzpomenouti někte-
rých prací výzkumného ústa-
vu. Zde se uvádí koordinace
spolupráce s výzkumnými
ústavY polytechniky ve Var-
šavě, zařízení magnetické sta-
nice ve Swirdze, vYdání astro-
nomického a nautického roč-
níku 1950,pokračování v pra-
cích na geodetickém slovní-
ku, spolupráce s GÚPK (hl.
zem. úřad) při stanovení zá-
sad kartografickéh'o znázor-
ňování v mapě 1: 10000, ta-
ložení sítě zkušebních stanic
fotogrametrických a geode-
tických a řešení čtyř temat
matematicko-geodetického
obsahu. To je jen stručný
. výčet pracovního plánu a
úsilí našich polských kolegů.
Omezený rozsah našeho ča-
sopisu nesnese podrobnější
zprávu, ač by si toho tato
událost plně zasloužila. V do-
'hledné době mají být navá-
zány i úřední styky za úče-
lem spolupráce'v základních
geodet. pracích. Doufám, že
vedení státní měřio,ké služby
najde cestu k tomu, aby naše
odborná veřejnost mohla být
podrobně o vzájemných pro-
blémech informována .• Cást
úřední byla jen malým vý-
sekem celého sjezdu. Hlavni
program byl vyplněn zasedá-
ním spolkovým. Toto zasedá-
ní bYlo ještě na vyšší úrovni
jak předcházející úřední po-
rady. Pracují spolkově již
plných dvacet roků a mohu
být proto pokládán za znal-
ce v tomto směru: Jako ta-
kový musím přb:nat, že jsem
byl více než překvapen spol-'
kovou vý.Šípolských kolegů.
Bezvadné formální .vedeni
schůze navštívené así 200
účastníky, hodnota referátů
-'a neobyčejně velký počet ná-
mětů a debat z řad členstva,
to vše přispívalo k pravému
lesku sjezdu. Zpráva dosa-
vadního předsedy, nám dob-
ře známého kolegy Mgr Ing.
Baranského; byla pra-
vým výrazem snažení pol~
ského lidu. Při svém projevu

musil jsem v tomto směru
Polákůql blahopřát a konsta-
tovat, že za daných poměrů
nám vYvstává mohutná kon-
kurence a že budeme mit' co
dohánět, abychom se jejích
práci a úsilí vyrovnali. Vě-
řím, žezejména nám bude tato
soutěživost nanejvýš prospěš-
ná a bylo by proto na místě,
aby se co největší počet na-
šich kolegů seznámil s výší a
problémy polského zeměmě-
řictví. Za tím účelem by bylo
vhodné, kdyby jednotlivé sku-
piny SIA uspořádaly před-
náškové večery věnované
polskému zeměměřictví. Ko>-
legové, kteří měli možnost
poznat stav zeměměřictví
v Polsku ujmou se této prá-
ce zajisté jako své stavovské
povinnosti, nejen v zájmu
odborném, ale k posílení myš-
lenky přátelstvi polsko-čes-
koslovenského. Přispějí též
k vzájemnému poznání obou
našich národů tak blízkých
řečí, dějinami i zeměpisnou
polohou, které ale ani v době
největšího nebezpečí neuměly
k sobě najít cestu až téměř
za cenu zániku národní své-
bytnosti .• Při tomto sjezdu
projednali jsme a postavili
naše styky na konkrétní zá-
kladnu. Po předchozím vy-
dání společných čísel našich
časopisů sjednali jsme mož-
nost výměny několika kole-
gů na delší dobu za účelem
podrobného poznání v obon
zemích. Touto cestou navr-
huji, aby v našem časopi-
su byla otevřena pravidelná
hlídka, kde bychom se mohli
seznamovat s Polskem i jeho
zeměměřictvím. Pravidelná
výměna' zpráva zkušeností
našich kolegů by byly jistě
dostatečnou látkou pro její
vyplnění. Jsem přesvědčen,
že tyto okolnosti praktické
spolupráce uzná i minister-
stvo informací jako nejvyšší
orgán pro povolováni přídě-
lu papíru pro časopísy a že
tento jediný časopis v repub-
lice bud~ vydáván dále v ta-
kovém rozsahu jak si to jeho
kulturní poslání zaslouží, ale
jak to vyžadují í zájmy za-
hraniční kulturuí representa-
ce našeho vědního oboru a
v'. nejnovější době i zájmy
polsko-českoslovell$ké spolu-
práce. • Z dalších přednášek
musím se nutně je,ště zmínit
o přednášce p. prof. Wacla-
wa No w a k a, vicepresiden-
ta GUPK, který nastíníl pro-
gram budování hospodářské
mapy 1: 10000s použitím me-
tody aerofoto pro podklad.
Mapa bude vYhotovena bě'"
hem 61etého plánu, vyžádá
si 1850pracovních let pro jed-
noho techníka. Ročně má být
touto prací zaměstnáno 285
techniků všech druhů, celko-
vý náklad během 6 LP bude
8858000000zl., cm je asi 180
zl. na 1 ha zaměřené plochy..•
Snad některé z příštích čísel
Z. O. nám umožní podrobněji

popsati toto ohromné dílo,
k jehož zdaru předem pol-
ským kolegům blahopřejeme.

Krumphanzl

•
Čs. fotogrametrická spoleě.

n08t v Praze pořádala 17.
března 1949valné shromáždě-
ní za početné účastí členi't á
několika hostí. Schůzi řidil
předseda fotogrametrické spo-
lečnosti doc. Dr J. Klobou-
ček. Z jeho projevu i ze zpráv
funkcionáři't bylo patrno, že
fotogrametrická společnost
rozvíjí větší činnost. Její
členové vYpracovali referáty
pro mezinárodní fotogramet-
:rický kongres, proslovili
v Praze a v Brně 5 odbor-
ných přednášek, otiskli 6 p0-
jednání z oboru ťotogramet-
rie, několik členů bylo na
studijní cestě v cizině a ně-
kteří z,nich se účastnHi ťoto-
grametrického kursu v Oury-
chl],.• V minulém období
bylo 5 výborových a 8 schů-
ze členské, pracovního rázu.
Podávali na nich referáty
předsedové jednotlivých pra-
covních komisí. Komíse pro
výchoyu a výcvik fotogra-
metrického dorostu svou
zprávu dokončila a komise
pro zřízení Fotograme,trické-
ho ústavu bude ve své čin-
nosti pokračovat. - Bylo
konstatovánO!, že o fotogra-
metrií a její praktické po-
užití v různých oborech je
u nás stále větší zájem. V po-
slední době se vážně zají-
maji o ťotogrametrii civilní
. geometři. Svědčí o tom reso-
luce přijatá na II. celostát-
ním sjezdu cívilních ínžený~
rů zell).ěměřickýchve Starém
Smokovci (viz též: Z.O.,1949,
str. 28-25).• Předseda upo-
zornil, že Zeměměřický úřad
v rámcí výzkumného odděle-
ní zavedl dokumentaci země-
měřické a fotogrametrické
literatury. S laskavým svo-
lením ZÚ je umožněno členům
Cs. fotogrametrické společ-
nosti vYužíti této služby za
režijní cenu. Tato služba ský-
tá vYpracováníreše'rší, p0-
dávání informací a vYdáváni
periodického přehledu země-
měři<íké a příbuzné. literatu-
ry. V některých připadech
možno si objednat i míkro-
film nebo kopie důležitějších
statí z odborné literatury,
pořízené reflexní metodou.
Dále upozornil, že patrně
ještě letos vYdá Zleměměřic-
ký úřad ve své Geodetícké
edici bibliografii ruské foto-
grametrícké literatury. (Veš-
keré informace toho druhu
podá Ing. Němčenko v ZÚ.)
• Důležitým bodem progra-
mu byly volby. Předsedou
Čs. fotograme,trické společ-
nosti byl opětně zvolen doc.
Ing. Dr Josef Klobouček a
rovněž jednomyslně byl zvo-
len 15členný výbor, složený
ze zástupců všech složek stát-
ní i civilní správY: prof. Ing.
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Dr Jaroslav Bouček, hon.
doc. Ing. Dr Adolf Fiker
(II. jednatel), Ing. On.dřej
Jeřábek (zapisovatel), Ing.
Stanislav Konečný, mjr. Bo-
humír Kovářík, Ing. Bedřich
Kruis (pokladník), Ing. Dr
Václav Krumphanzl, mjr.
Vojtěch Moravoo, Ing. Niko·
laj Němčenko (I. jednatel),
prof. Ing. Pavel Potužák,
Ing. Ladislav Velinský, Ing.
Pavol Višňovský, prof. Ing.
Dr Alois Tichý (místopřed-
seda), Ing. Karel Tomsa a
Ing. Josef Zeman; za revi-
sory účtti .zvoleni Ing. Josef
Janeček a Dr Miroslav Men-
Šík.• Posledním bodem pro-
gramu valného shromáždění
byl "zajímavý referát plk.
Ing. Dr VI. B 1ahá k a opo-
znatcíeh z mezinárodního
fotogrametrického kongresu
v Haagu. Přednášející se
zmínil o pracích jednotli-
vých komisí, o pozoruhod-
ných referátech a o nových
fotogrametrických strojích a
pomůckách, vysta'vovaných
u příležitosti kongresu. Po
dlouhém referátu Dr Blahá-
ka Se rozvinula čilá debata.
• Příští přednáška Ús. foto-
grametrické společnosti bude
proslovena na členské schůzi
7. dubna 1949, v 18 hodin
v Ústavu geodesie (Praha I,
Husova tř. 5). Ing. N. Něm-
čenko promluví o vývoji fo-
togrametrie v SSSR. Hosté
jsou vítáni!

•
Vojenské výchovné středis-

ko pro kartografickou kres-
bu 8 reprodukční techniku
v Praze. Vojenský zeměpis-
ný ústav vychovával své od-
boruíky v· oboru kartogra-
fické kresby a reprodukční ,
techniky z elévů, kteři měli
podobnépostavení v ar.mádě
jako elévové u voj. hudby.
Účelnouvýchovou a dokona-
lýmodborným výcvikem sta-
li se z nich postupně nejlepší
odbornícisvého oboru. Ovšem
jejich kvalifikace a uplatně-
ní bylo omezeno jen na pií-
sobnost MNO. Při jejich
eventuální neschopnosti pro
voj. službu neměli možnost
uplatnit se ve veřejném ži-
votěv takové míře jako kaž-
dý jiný, řádně vyUčený ře-
meslnik MNO po dokonalém
uvážení a projednání všech
podmíneka náležitostí sÚRO,
ústavem práce atd. rozhodlo
sezřídit pět výchovných stře-
disek pro voj. učně (letecké
mechaniky, spoj. mechaniky
atd.).VěcnýmVěstníkem MNO
č. 9 z 12. února 1949se zři-
zuje také »Vojenské výchov-
né středisko pro kartogra-
fickoua reprodukční techni-
ku«u Voj. zeměpisného ústa-
vu v Praze. Účelem výchov-
ného střediska je vychová-
vat učně těchto oborU: kres-
lič map (i fotogrametr. vy-
hodnocovatel), reprodukční
fotograf,mědirytec map, mě-

ď.itiskař, litograf map a re-
tušer.Do střediska jsou při-
jímáni jen zvlášť schopní,
kteří vyhovi zvláštní zkouš-
ce před výběrovou komisí.
Učební doba je stanovena na
3 leta. S přijatými je sjedná-
na učební smlouva. Učni jsou
připravováni na své porvolá-
ní odbornou výchovou, t. j.
odborným výcvikem 'doplně.
ným o výchocvumladistvých
v platné členy pracovního
3po~ečenství národa. Odbor-
ný výcvik učňií se provádí
ve Voj. zeměpisném ústavě
v Praze a je doplňován sou-
stavným sdělováním odbor-
ných vědomostí na základní
odborné škole. Na konci
učební doby se podrobí kaž-
dý učeň závěrečné zkoušce
učňovské apo úspěšném vy-
konání zkoušky dostane vý-
uční (tovaryšský) list. Dří-
vější způsob výcviku elévů
je tu tedy nahražen dokona-
lou výchovou voj. učňů úpl-
ně nových řemesel, vyhovu-
jicí všem zákonným požadav-
kiím. Učňové po dobu voj.
odborného výcviku jsou v úpl-
ném zaopatření voj. správy
a dostávají přiměřené kapes-
né. Po ukončení výcviku
může každý setrvat v další
činné službě s možností stát
se důstojníkem z povoláni
nebo jako civilní zaměstna.-
nec (podle zdravotní klasi-
fikace). Podrobné podmínky
podání žádostí, přijetí a ško-
lení voj. učňií všech pěti vý-
chovných středisek jsou uve-
deny v dříve citovaném ;Věc-
ném věstníku MNO, který je
k dostání v nakladatelství
"Naše vojskO«,Praha TI,Vác-
clavské nám.

Dr Vl. Blahák.

•
Z ministerstva financí do

ministerstva techniky. Únor
1948 zajistil také v našich
úřadech ovzduší, které dove-
de řešit všecky problémy po-
dle skutečné potřeby věci,
bez jakéhokoliv, třeba mistr-
ně zastřeného klamu, bez
falše a úskoku. Proto také
byla koncem minulého roku
v ministerstvu financí veřej-
ně přiznána nevhodnost zaře-
zení veřejného výměřO'Vání
a mapování do tohQto resor-
tu a ministerstvo' financí se
prostě této agendy vzdalo.
Piívodní poslání - daňové
podklady - jemuž pozemko-
vý katastr sloužil, zmenšo-
valo se stálým vývojem a po·
stupem doby, ustupovalo do
pozadí až bylo konečně stou-
pajícím technickým význa-
mem mapového dila téměř
úplně vytlačeno nebo alespoň
stlumeno na míru zcela ne-
patrnou. Otázko'Q.se poté za-
bývala hospodářská rada mi-
nistrU, která rozhodla asi
v polovině měsíce února obu-
doucím začlenění agend ve-
řejného vyměřování a.mapo-
vání do působnosti minister-

stva techniky. Po tomto roz-
hodnutí a po schválení návr-
hu předsednictvem vlády, ro-
zeslal X. odbor ministerstva
financí návrh osnovy zákona
qo připomínkového řízení.
Na. meziministerské poradě
konané dne 11. března 1949.
v ministerstvu financí byla
osnova dohodnuta, připomín-
kám vyhověno a návrh při-
praven pro schůzi vlády.
Osnovu připravovaného zá-
kona, kterým se mění a do-
plňuje zeměměřický zákon,
předložil vládě k projednání
v zastoupení ministra finan-
cí Dr Dolanského, ministr
vnitra V. N o sek. Jak jsme
mohli druhý den čísti v den-
nim tisku, vláda osnovu
schválila a ta nyni přijde
,jako vládní návrh zákona ke
konečnému projednání do
parlamentu. Záleží tedy již
jen na ústavodárných čini-
telích, jak brzy vládní návrh
zákona projednají, aby mohl
být uveden ve skutek. V pod-
statě se jedná o malé změny
v zákoně ze dne 16. dubna
1948, č. 82/1948 Sb., podle
nichž zejména přechází pů-
sobnost ve věcech veřejného
vyměřování a mapování z mi-
nistra a ministerstva financí
na ministra a ministe·rstvo
techniky. Značnější změny
dále doznává § 4, podle ně-
'hož nyní veřejné vyměřovací
a mapO'Vací práce, vykoná-
vají krajské národni výbory
a okresní národní výbory, po
případě národní výbory vy-
konávající jejich působnost;
práce zvláštní povahy neb
celostátního významu je vy-
hražena ministerstvu techní-
ky, které ji vykonává svými
přičleněnými ústavy. Až do
dne, kterým se okresní národ-
ní výbory, po případě místní
národní výbory, ujmou vý-
konu ve věcech veřejného vy-
měřování a mapování, kterýž-
to den určí vláda nařizenim,
vykonávají tuto činnost ka-
tastrální měřické úřady. Úás-
tečného doplnění doznal také
§ I, v němž' je nyní konkreti-
sováno přenesení pusobnosti
zákona č.177/1927 Sb. (kata-
strálního zákona). Zaměst-
nanci z oboru působnosti mi-
nisterstva financí se převá-
dějí do oboru působnosti mi-
nisterstva techniky. X. od-
bor ministerstva financí má
již také připraven návrh
vládního nařízení jímž se
provede § 4, odst. 4 zákona
č. 82/1948 Sb. o' působnosti,
sidlech, obvodech a názvech
úřadií a ústavů veřejného
vyměřování a mapování.

Ing. Zdeněk.

•
Pohyb zaměstnancli v ka·

tastrální službě. Zásadní roz-
hodnutí o začlenění zaměst-
nanců katastrálnich měřic-
kých úřadů do útvarU lidové
správy - okresních národ-
ních výborů bylo učiněno.

V současné době je projed-
návána v ministerstvn vni-
tra normalisace zaměstnancli
ONV v oboru veřejného vy-
měřování a mapováni. Zem-
ská finanční ředitelství v li-
kvidaci souěasně rozesílají
dekrety těm zaměstnancům
katastrálních měřických úřa.-
dů, kteři jsou určeni pro
nová působiště. Za nástupní
termín ~ude pO'Važová,n1.du-
ben 1949.V těch případech,
kde v okresnim městě dosud
nebyl katastrální měřický
úřad zřizen, aneb kde se
nově zřizuje okresni národní
výbor, budou zaměstnanci
přelooeni k nejbližším kata-
strálním měřickým úřadům
s určením pro nO'Vězřizova-
ný okres, jakmile bude jeho
ěinnost zahájena. V zásadě
bude organisace měřickésluž-
by u okresních národních vý-
borU řešena tak, že měřická
služba bude začleněna do
technického referátu každé-
ho ONV, a to i tehdy, když
ostatní technické složky bu-
dou početně velmi slabé. Může
se proto stát, že přednostům
měřických oddělení u ONV
připadnou i jiné úkoly, které
tito dosud nevykonávali. Zla-
městnanci státní měřické služ-
by, kteři již jsou zvyklí pra-
covat s lidem a pro lid, bu-
dou si jistě v každém přípa-
dě vědět rady a zhostí se
úspěšně každého nového úko-
lu. Ing. Zdeněk.

•
Zeměměřická bibliografie.

Zeměměřický úřad v Praze,
vědom si významu soustav-
ného zpracování knižních a
časopiseckých novinek domá-
cích i cizích pro pokrok ze-
měměřictví, uložil !'v,'mu
studijnimu referátu, aby, po-
čínajíc 1. lednem 1949vydá-
val pravidelně měsíčně .Pře-.
hlad zeměměřické a příbuzné
literatury« a prováděl pro
zájemce za režijní poplatky
i ostatní dokumentačni služ-
bu (viz dále sdělení z foto-
grametrické společnosti).
Přehled literatury je první
toho druhu v ČSR. Bude
splňovat ty úkoly, jež měli
na zřeteli aut. geometři na
svém sjezdu ve Starém: Smo-
kovci, když přijali usnesení
týkajíci se této činnosti. Roz-
hodnutí Z. Ú. srdečně vítá- '
me. •

Motorické vybavení pole
ského zeměměřického úřadu.
Auto je diíležitým prostřed-
kem ke zvýšení produktivity
práce vzeměměřictvi. To si
uvědomila vedoucí místa
v Polsku a proto poskytla
hlavnímu 7,eměměřickému
úřadu dostatečné finanční
prostředky na motorisaci.
Hlavní zeměměřický úřad ve
Varša..,-ěmá nyní 180 auto-
mobilu, z níchž některé jsou
speciálně vybaveny pro polní
měřické práce.

ZO č. 3 roč. 1949 - text na str. 3 obálky



meaáHl.·&-pKspfvatet6Dt (8~tcídn'k' plán~tétdu bYl·Jx>d·ěís.43~V:Y8tavén·také
Z.Q ••Redakées uspukojením hosI>Odlif'eJÚ8vt>dpoUsk VJ:- zlepěova(}Ínávrhz--oboru ze-

:1~:~:;tiÍ1~~~~~'1~nl~t .==&·~ae:.~.~~~~:!tv~j~k~nrn:~
na.,t. ďr• k otisk()cVání(nfol'-jejilt v. prv'é.fad~updtfebi / A.Iit.PavlIk'ZéZOO18kékQDii-
ma'ěnfch a '.drobných zpráv provést .vodohospQd4tsk.'t,.~ ' pro S6&lování,P9Zemkd').
ze .,zewOO1ěřick;éht>žIvota se- " .pnwtJml,.voelé repu~lice a"; .c,~_ . 'Inóiiouček.
tkalo sé u ětenái'ů.~•. klad- naí.ehopookla.dě p~ y~~' •
nÝIU"oclllaseI1l.Z.O. příspí,vá covaťgene~elnívoo9l!.Ospo..'
tai:k dokonalejšiinf6rma-.dářský plátt Za tíni'liěelem f Plastické mapy. PIÍl.stíc-
císvýcIí .ěťenářU,posílúje byla pfi ministerstvu tool;l~' ká mapa je ve své. podsta·tě
v nichvzájemnép·tátelskéiůky z.řizena VodohlJ!ll1)ód&ř-prostorovým zobfll.zením te-
svazb a usnadňuJ.e j~jich ská kancelá1a topró povodí'" rénu ajeji zhotQ'vování spa-
práchM'á,li být však bito Lab~ sesidle!llv P~pto dá do oblasti činnóstí azá-
slúžba ještě lePií .'a\- úplnější, "povodí "1(ora'V-Y-.aOdrY.v jmu zeměměi\ičťl, A.však ti
mus.i. ji ·příspětVětši poiSet Brněa pro povódí' D.un$ věnovali. tomuto úse,ku. své
dopisovatelť1. Prosíme . proto v Bratilllavě . .v pražské s~- práce u nás. poměrně málo
vŠechny,-ětenáfe, aby: nám.piněďvodohospodáfBkékanct pozornosti, Jsme proto rádi,
sd~lova1í· ruzné informace' láfajsou tM zem~m.ěfi:ětti1l- žemMeme upozornit na',vý-
asdělent jež mohou zají~ ·ženffi, ktefftam b'udou mU sledky •dlouhodobého studia
mati širší zeměměřickou ve- závažné1ÍkOb'. ' a pokusné práce jednoho Sedmý meziná~dnizemě-
ře~nost. Stačí stručná. sděle- • z našich (řad: -, Na < ělenské Illěříilkýkongres. v Lausanne.
ní ...~ ,ttebana kores.pondeně- \ schiiz' Sdružení úř aut <J'eoNa základě inteJ"Vence,kte-
ním. lístku ..:.....oorgá.nisaě- Optika /a~ll)6h~ill::a. na niétr; pronová.-mětení h;e.!li rou ,vOdnikU zástupci FIG
ních ~ ,.4Sobniehzměnách jarním PVV.,Jákokažd(»- Ing. Josef, Hykyš, úř. aut. dne 19. ledna t, r. v sekreta-
v ·1'1lznýchpr&Covištích·zec ,ročně'poskytL i .letošní vele,- geometr z NoVé :Paky.ukaz- •. ríátu UNESCO v .PáfíŽi byla
měměříM, ·zlepěovací ná'vr- trh našim .zeměI1lěří~ťunpo... b svých prací plastických 'c.,·FIGzapsána. do listiny kul·
hy,zprávy {j schttzích a jed: dívanon.Ve veletržním pÍlr map: "Byla vystavena: 1; turních institucí, jejicližprá-
náních, upozorněni na1'1lz- láci vystavovala MEOPTA. schůdková mapa měSta Nové ci mů~ UNESCO podporo-
né nové vyhlášky, týka;iíeí spojené závody pro j€mI1ou Pab v přibližném měřítku,v&tí. Uznání FIG se strany
se naši prácé.i sděleni.o za- meohán~ku a optiku, Ii. p., 1:4000 ve vrstvách odpoví~. UNESCO znamená kromě ji-
jímá..vých kniháéh a ělán- niVelační stI~Qje (pro běžné daHcíoh 2,5 m, řezaná z na- ného,~že FIG dostan.e prav-
8ích, -VZtahujících se kiSin/ práce a malý přístroj kapes- pouštěné lepenky, S mapou děpodobně finanční podporu
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p~~ňte tedy a !líšte na 11l6hli:potěšit pohledem na staré P!tb, s projektem Ing. • "
ad'resú .' hlavního, redaktora Opemu (čsl. »Leicu«) a dal~i arllh. Pokorného a prof. Mi-
InIl-. Dr B. POura, Pra:ha '.fotografické přístroje' (Fle.: kuškovíče, doplněná modely
XVI, Nábř. Legií 3. rxaretu,Etaretu a Mikromuj. budov tvofí.cíl(h n()Vé llá-

• Pozornost budily snímací fiF .mésti a obytnoočtvr1:. 4.
moyé komory a kinoproj'Jk- 'Sádro\Tý relief sceJované

Výměna ztlměměfiéký"h in· tl)ry i několik druhl'i. zvětšQ- obee (Habry) vyhotov-ený
lenýril s Polskem. Přátelské vacích a promítacích stroj". podl-e top. mapY 1: 25000
lIíykys polskými kolegy, Exposici doplňovaly binokw.. s vybarvením,najeh~ bí-
:které upřímně péstujemeoo

ď

lárnimi.kroskópy, různé t>o.-' Mm podkladě lze tužkou
r. 1946,mají být podle ujed· jektivy. a oo~ky. DOdací Ih'4~ psáti a gumovati. 5. Sádrový
náni, učíněného' na sjezdu ty na vystavovaTI') přístroje 'schůdkový model téže obce
polských zeměměřičů ve Vra- bylY1až 6 měsiéfl: nath~ bez kresby. -" Pří stavbě .
tislavi v březnu t. r., dále dolity, které letosvystavo- map. šel vyqotovitel vlastní
prohlubovány a rozšiřovánY. vány nebyly, je dodací lhuh novou eestou a účelnollme-
'Jedním z prostředků, směřu- poněkud delšt -' Ze zahr~· chanisácí dooíUlzn a č n éh o
jicích k toinu. eíli, má být niěních výrobkťl llpOnt~r 'S,níž. e ni v tr()b ní ch n á-
v r. 1949 vzáj~mná6měsíěni pozornost zéjménagegdefiQ' k;Lad ťl. .zl~vněných.plastic-
vÝměna dvou,zeměměřiěfl, ké stroje KernoW', vysta'- kých map bude možno na-
z nichl jeden by byr' ze sluJ- v9vané ve stanktl Ing. K. příště používati ve větší
by vefejné, druhý ze svobod~ Mockli a spol., na Starém. míře při každé projekční
ného povoláni. Předpokládá výst.avršti. Byt tu dvojkru- prác'ivyžadující výškového
se, že -půjde o mladé země- hový theodolItDKM 2, malt., znáZornění.
měříče, kteří však majínej· Kernuv theodolit DKl, mL
m§ně 3 leta praxe Po II. velaění stroj s oi>tickýI$
státní zkoušce. Výbor Odboru mikrometrem, nwelační'Č!
zeměměf. inženýru SIA. vy- tacheometrické latě, jednO:.má zájemce,. aby se nejP9~ duché a .dvo-jité .pentagG,D,Y
ději do15:kWtna t; r. pi- (doplněné planparalélriíriil
senině pfih1ásiH.Pfihláška skleněnými destl.ěkami) a
musí 'obsahovati i' struěný přesnárysovadl.a, 1'o'ÝněžvýL
běh života;,nynějš,í obot pra- ro'lJky švycarskéfy,Keru. T
eQYníěilUl06ti, ev. i zvláštní Po prvé(po válce bJ'la,~!l~
dťlvOdy,pro něž se zájemce - exposice v:ýr6bku němooktel,l,
o praci· v Polsku zajímá. (ze SQvěts.kého okUJlP,ětJ.i!t~"
PfihlÚkyadresůjte 'na Od- pásma Německa): nive1aěri1í
bor StA v Praze I, Janská strojep!'Ó běžné.práé~ Hb~
ě,100. • -' ly arň.zrié busooy;mikro-

skopy (ZoiM), rySOVádla
ZHzeni Vodoh06podáfskě i (original' Richter),' ukázky

kaJUleláfe IIlinflltersWa tech- .Sehottova jenského sk14,
nfty. Stoupajfeíspotfeba teploměry, ;různé fGtografie"
vody. u nás a' vpol!llední ké objektify a fotografický.
'době se projevující jejfne- přístroj Contax-R - Na výc
dostatek nuti k opatferiim. stavě· zlepšovacícl!_ návrhu

J»lány měst. Zeměměřícký
úřll.Q ,pi'ikročil k vydávlÍ.ni
j lldnotně zpracova)Í.ého sOu-
·boru městských plánů v mll-'
řítkui : 10.000s podrobnÝm
místopisem v pětibarlwném
p'royedení.Íl. s vrstevniceJÍÍi
, po 1(1ll1 (PQdle potfeby také
Po 5 a2,5m). Na plánech
jsou podle Polohy za)resleny
·a příslušnými ...názvy . nebo
vysvětlivkami Q'značenYve-
řejiié budovy a uf&dy.h6t&-
ly, š1í:oly;k;ostely a kaple,
·kláštery, hřbitovy, kulturní
střediska a rozličné· památ-
nosti: Mimo to stručný adre-
sář na. obálceobsalíuje se"
znam ulic, nám.ěsti, i jiných
veřejných prostranství, ze-

mepisné údaje (zeměpisnou
délku .jŠířku, neivyš~Li nej-
tližší' bod, rozlohu; městské-
,ho .'obVodu.; počet' obyv~el-
.stva i počet domu), údajtl,
o /dOPravě (nádražích, auto-
busovýeh spojíeh,' event. i
nájemních autech i. úschov-
nách kol), seznam prfunys-
lových podniku, peněžníeh
ústa~ů; lékáren, kaváren a
restaurací. Některé. plány
jsoudopl.něny přehledem tu-
risticky značkovaných' cest
a'Bkízzou okolí města;~ Oe-
na je stanovena PQdle veli-
kostiíednotliYých plánťl od
12 dO: 28 XČs ..~ /'

•

Znárodnění zeměměfické
ětDnosti v Polsku. Podobně
jako -u nás i v Polsku byla
dlouho d,iskutována otázka

. vytV'ofeni .ná~o4ního podni-
ku, který by prováděl práce,
vykonávané .až,<lOsnd svo-
bodným poVQ~nim. Výsled-
kem r~prav bylo vydání na,
řízení ministra vý&tavby ze
dne. 9. úno.ra 1949, kterým
v dohodě s ministerem fi-
nancj a s presidentem Ústf.
úřadu plánovacího byl zří-
zen národni podnik zem,ěmě-
fický. Nařízení bylo uvefej-
něno pod č. 85 v Úředním
deníku RP »Monitor Polskic
ze dne 17. února 1949,část A
č. 2-7. Vzhledem li .uál-
nosti problému u nás. .uve-
řejňujenie hlavní. ůstanovení
polskěúprávy.:":" V rámci
národních. hospodář. , pláhu
pQdle zásad' obchodniho .hos-
podaření utváří·qe v Polsltu
národni podnik pod ·názvem
»Národní podnik zeměměřic-

. ký«. }'~dlempodniku jeVar-
·šava; pf1sobnost nndniku se
vztahujé na celý stát. Pod-
nik niůže se souhlasem mi-
"nistra výstavby zakládat a
provozovat olllastní podniky
a polní kanéelái'e. -, Před-
měteťÍl č-innoati podniku je
organisace a výkon všech
prací spadajících do ěínnosti
zeměměřické, včetně prací
přípravných, studijních a
kalkulačních. Do činnosti
podníku nespadají však zá-
kladní geodetické práce stát-
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ní.- Státní dozor naa pod-
nikem vyltonáv~ ministr vý-
stavby. V podniku bude zří-
zena Společná dozorčí ráda
(Rada Nadzoru spolecznego),
jejíž působnost, způsol'l po-
voláváni a odvolávání jejich
členů, její organísace a způ-
sob výkonu svěřené činnosti
bJldou vydány nařh;ením-
předsednictva vlády. ~ 1tídí-
cím orgánem podniku je Ře-
ditelství, povolávané i odvo-
lávanépresidentem Hlavní-
ho zeměměřického úřadu.
líeditelství se skládá ;Ii ve·
dou()ího ředitele a 2 podříze
ných ředitelů: technického a
administrativního. - Ministr
výstavby určí majetek, kte-
rýbude předán nár-odnímu
podniku ze státníchprostřed-
ků; protokoláruě označený
majetek nemovitý bude dán
k podniku 'dó správy a užit·
ku, majetek movitý do vlast-
nictví. - Vš'oobecné zásady
organisace a rozsahu působ-
nosti podniku stanoví statut,
který vydá ministr výstav-
by v dohodě s ministrem fi·
nancí' as presidentem Ústř.
úřadu plánovacího -a který
bude vyhlášen v MonUoru
polském. '- Toto nařízeni
vstoupilo v platnost dnem
vyhlášení t. j. 9. II. 1949

•
Politické školení zeměmě-

řiěd. Jedním. ze základních
požadavků poúnorQvé r;epub-
liky je, aby strani,:Jké, odbo-
rové, hosP.Qdářské; správní,
kulturní, bezpečnostní a vo-
jenské kádry vyníkaly ne-
jen vysokou odborností, ale
aby také současně ovládaly
marx-Ieninské učení. Proto
od zimních měsíců letošní-
ho roku jsou pořádány pře-
devším pro úředníky a za-
městnance všech státních a
hospodářských ú.řadů inter-
nátní čtrnáctídenní kursy;
v. níchž se jim dostává zá-
kladních znalostí idéÓvých,
politických:a. hospodářských.
Osnova těchto kursů je jed-
notná a. obsahuj.e přednáš-
ky o vědeckém sv-ětovém ná-
zorumarx-Ieninském, o hlav-
níc]:J.rozporech! v kapitalis-
mu a imperialísmu, o zku-

/ šenostech z bojů z. ruské re-
voluce, o vzniku ČSR a vli-
vu zkušenosti VKS(b) při
budování KSČ. o vývoji
v ČSR od roku 1918, přes
květnovou revoluci v r. 1945
až po únorové události v r.
1948 a jejióh význam pro
nás, o naší lidové demokra-
cii a ústavě, o našem plá-
nování a o postupu při bu-
dováni sociali8íIlu u nás po-
dle sovět~ých zkušeností,
o boji mezi demokratickým
a imperialistickým světem a
o významu našeho spoje-
nectví s SSSR. Také denní
pracovní pořádek je jednot-
ný a spočívá V. 3-4 hodinQ-'
vé přednášce, pak v indivi-
duálním studiu, v organiso"

vané rozpravě'v malÝch-pra-
covních kroužcích a v· ple-
nárni diskusi. Zeměměřičti
inženýři a zeměrněřiětí úřoo- .
nici veřejné zeměměřícké
služby z Prahy jsou postup-
ně povoláváni na čtrnácti-
denní internátní kursy spolu
s úřl:ídnikyministerstva tech-
ni,\{y a jemU) podřízených
úřadů a ústav,ů jednak do
p o I i t i c k é š k o ly 1(1V
KSČ ve Slapech n. Vit.
jednak do Masarykova
h y d r o log i c k é h o ú s ta-
vu. v Praze-Podbabě.
Vědomosti, které v tomto
školeni získají, budóu jim
základem Jr dalšímu soukro-
mému studiu i k aplikaci
při jejich úřední prách

•
Zlépšovací návrh pro p0-

lární metho'dll. Na pravidel-
né měsiční pracovní schůzi
aut. geometrů z Čech, která
se konala ve čtvrtek 10. břez·
na t. r. v Inženýrské komoře
proslovil přednášku Ing. Dr
Oldřich V á I k a ,z KNV
v Jihlavě o norvé formě po-
lárního . měření v místní
trati. Dosavlldní ortogonální
rnethoda byla přédnášejitún
označena za poměrně zdlou-
havou a drahou. Naproti
tomu polární methoda, z níž
by byly odstraněny hlavní
nesnáze, které její- použití
v místní trati ~oposud ~zne·
možňovaly, by přinesla znllč-
né zrychlení a zlevnění.
Přednášející promluvilo nQ-'
vé konstrukci, latě, která. by
vyřešila hlavní z oněch ne-
snázi. Tím by methoda pQ-'
lární pro místní trať dostala
novou formu - podle pl'O"
vedených. pokusů velmi slib-
nou - o níž byla přednášejí-
cím podána zpráva minister-
stvu financí' s .návrhem na
obecné zavedení. .

•
Katastrální komise KNV .

v ,zemích českých. Z'řizení
krajských .národních výborů
.a včlenění katastrálních mě-
řických úřadu do jejich pra-
vomóci má pochopitelně za
ďůsledek mnohé dílčí úpra-
vy dosavadnj organisace.
Tyto dílčí změny budou pQ-'
stupně pr()váděny. adminis-
trativní cestou. Tak na př.
výnosem ministerstva finan-
cí z 19. III. 1949· se nově
upravují názvy měřickýčh
oddělení KNV a pólních mě-
řických skupin a katastrál-
.nich komisí podle § 9 a § 11
kat. zák. Názvy nyní zní:
KNV ev ••• , referát technic-
ký, oddělení zeměměřícké
(event. polní měřická skupi-
n~ Č. ••• v ... ). Nadpis razí,
tek katastrálních komisí zní:
»KNV V . . . • Předseda ka-
tastrální kornise.« (Oř. list
I. díl z 30. IH. 1949.) .'

•
Pochvalnéc uznání •. -Minis-

terstvo financí vyslovilo dík

a uznAní zaměstna~cům ka-
tastrálního měřického úřadu
v Praze za zdárné obnovení
pozemkového katastru Vel-
ké Prahy v letech 1939-,-1948
11 polllím skupinám v Tur-
nově,' Ústí nad Orlicí a Li-
tovli za Vzorné a rychlé prQ-'
vedeJlí polních měřických
prac'" v kat. územC Turnov,
Ústí nad Orlicí a' Litorvel
v roce 1949 (uveřejněn() Voe
Věstníku min. fin. č. 4149).

Přehledné ~apy územní
t»"ganisace jednotlivých kra-
jd v zemích českých. Mi--
l1istefstvo financí vydává
přehledné mapy územní. or-
ganisace místnich, okresnich
a krajských národních yÝ-
borti podle stavu ke·dhi 1.
února 1949. Tyto mapy jsou
samostatné pro každý jed-
notlivý .kraj v ze~ich čes-
kých a v měřítku ]i: 200.000.
PrQd,ejni cena je stanovena
částkou 25 Kčs za mapu kaž-
dého kraje. Výhradním prQ-'
dejem výše uveden.ýc'h map
je pověřen Ústřední archiv
poz. k;a,t.v Praze III, .Josef·
ská 4. EJ

•
Silniční .příkopy. Podle

vooního zákona jsou k udr-
Žování odpadu (strouhy mezi
pozemky) povinni majitelé
strouhy,+j. majitelé p0-
zemků, mezi nimiž se strou-
hn (příkop) nalézá, není-li
prokázána (listinou,. zápisem
v knize pozemkové nebo vod-
ní) Zvláštní povinnost něko-
ho třetího, TIdržováním rQ-'
zumí se čištění, t. j. práce,
jíž je potřeba k zachováni
pravidelného ódtoku vody 'Ve
strouze, .aby nešk~ila' dol"
ním majitelům" tedy úprava
hlóubky a šířky odpadů do
původního stavu. Totéž 'platí
o majiteli silníce, vzhledem
k··udržování jejích příkopů
v takovém stavn, aby vody
do nich sváděné se nevzdou-
valy a nezabahňorvaly horní
a přilehlé pozemky; přikop
usílnice náleží k tělesu sil-
ničnímu.

I",U. Jelínek Ed.

• .
.James Jeans: Prostorem
a časem. (Populární vÝklad
astronomie.) Vydalo ·dělnic-
nické nakladatelství v Pra~
ze II, Hybe:rnská 7 v r. 1947
jako 10. svazek knihovny
světové literatury, za redak-
ce prof; K. Krause v autori-
sovaném překladu Dr Hub.
Slouky, I. vyd., cena 90 Kčs,
váz. 120 Kčs, vytiskl »Cíl«
v Praze VII, stran 186, formo
15X22 cm.
Známý /lllglický hvězdář a

popularisátor astronomie pro-
vádí ve spise čtenáře pros-
torem i Čásem. Kniha ObSlte
huje 8 kapitol. V. textu je
16 diagramů a 105 fotografií,

které dodávají knize pest-
rosti a zajímavosti. V jed-
notlivých kapitolách pOlltuP-
ně pojednává o zemi, vzdU-
chu, obloze, měsíci, oběžni-
cích, slunci, hvězdách, mlhQ-'
vinách, o naší Zemi živitel-
ce, o životě na zenii před
miliony let s_vyobrazením
zvířeny a rostliJlstva této
doby.
V další kapitole pojednává

() vzduchu, t. j. "IZ:zdušném
obalu, který obklopuje naši
zemi a bez Iiěhož by život
na zeměkouli nemohl existQ-'
vat. J s()~ zde zajímavým
způs()bem a výstižnou for-
mou popsány veškeré úkazY
a jevy na obloze, mra1!:Y,moo-
hutné bouře a polární záře,
V kapitole o Měsíci autor
popisuje měsíční povrch,·
jeho pohoří, krátery, rokle a
rozsáhlé roviny. Stejným
způsobem poznáváme' oběž-
nice a ·jejich měsíce. Slunce
je popisováno jako žhavá
koule, jak se jeví v dalekQ-'
hledu, spektroSkopu a fotQ-'
grafii s jeho' nejzajímavěj-
šími vlastnostmi. Poukazuje
zde zejména v grafikonu na
souvislost výše vod a na-
početnost slunooních-skvrn
(jezero Viktoria Nyanza). a
vůbec na souvislost sluneě-
ních skvrn s poz61l).skýmpQ-'
ěasí1l)..Sluneční (skvrny jsou
v podstatě výfuky, z nichž
jsou chrleny spousty horkých
plynů velkými rychlostmi.
Jsou proto/tmavé, že se sklá-
dají?, hmoty chladnější, n~i
je ostatek slunečÍúho VO"
vrchu a jsou méně zářivé
'než žhavější plyny, jež je
{)bklopují.
V posledních kapitolách

nás autor seznamuje o hvěz-
dách a o nejvzdálenějším
viditelném vesmiru, o mimQ-'
galaktických Imlhovinách,
·vzdálených od'nás statisíce
li miliony světelných roků.
Knihu doporučujeme k dQ-'

·plnění a prohloubení znalostí
astronomie apřibuzných věd
zeměměřickým inženýrům,
kteřiv ní naleznou mnoho
poučení a poznatků.

Jan Vávra.

•
Letadlo ;Jako měřické sta-

noviště a jeho vliv na hod-
notu měřického snímku, byl
název přednášky, kterou na
II. celostátním sjezdu civil-
ních 'zeměměřických inžený-
rů proslO'Vil velitel Vojen-
ského zeměpisného ústavu
plk.gšt. Ing. Dr. Vlastimil
B I ahá k. Přednášející při-
jemně překvapil účastníky
sjezdu tím, že jim předal
rozmnožený text své před-
nášky ve formě pěkné publi-
kace. Publikace má 45 stran
formátlÍ A/4; drobného typU'
písma a je doprovozena čet-
nými obrazci. Představuje
pozoru~odný pFíspěvek k roz-
voji naší fotogrametrie. Je
· neprod-ejná.
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\ 'Uzn4nf práce redaktora Zoo'
'o. Svaz zéměměřičů republi-
ky Polské, který má povahu
oficiální, 'konal ve dnech 4.
aj 6. března svtJ.j celostátní
pracovní sje~ ve Vratisla~
vi. Byli přitomni i čs. zá-
stupci. Pro trvalý nedostatek
místa mohl Z. O. o tomto
významném sjezdu přínést
jen stručnou zprávu v Č, 3/49,
'Závěrem sjezdu přijalo ple,
num . větši počet usnesení,
navržeilých sjezdovými ko-
misemi: Usnesení dr u h é
má toto znění: ~Valné shro- Aktuality ze zeměměřické.
má~dění delegátů Svazu ze- houi'll,du .. příslušná odděleni
měměřiM. R. P. konané ve zeměměřického úřadu připra-- '
dnech 5. a 6. března 1949ve vila v poslední doM několik
Vratislavi, ;potvrzuje, že Dr po~ůcek důležitých pro dal.
Inž.Bohumil P o u r, gene-, ší vývoj a sjednocení někte-
rální sekretář Inženýrské li:o- rých zeměměřických, prací.
mory v Praze se zasloužil o Jsou to návrhy mvelační in-
spolupráci a porozumění ze- strukce, Směrnice pr<) vyho-
m'ěměřiěii-- ěeskoslovenských tovování výškopísných pÍá-
a polských, čímž kladně při' nů, instrukce pro vyhotove-
spěl k přátelství obou bratr- ní státní ,mapy CSR 1: 5000
ských slovanských" nár~ů. a Seznam m.apovýchznapek
Za jeho úsUovnou práci a ná- pro měřitM 1: 1000,1: 2000,Ii .
mahu vyslovuje mu sjezd 1: 5000. " .,
delegá.tůjménem celého pol- Státní mapa ŮSR 1: 5000
ského zeměměřil'tví bratrská pQdél 15ro-jektu od6J:ISko-du-
sÍovasrdečnÝch a hlubo- najskélio kanálu byla země-
kých díkl\.« Usnesení, které měřickým úfademji~ VYhO-
dokumentuje trvale se pro- tovena až k Radonínu a
hlubujíci stYky mezi pol- v tomto roce bude provede-
ským a československým ze-ua y úseku Lanžh!?tu.Osta~-
měměříctvím, je' otiš.ě~ v t ni polní. -měřieké skup~tlY
3-4 polského'časopisu >iPrze- mapovacího odboru -vyhoto-
glQ.d'geod.ezyjny« z 3. dubna vi listy státní mapyl: ,5000
1949. • ' pro plánování civilnmh ·le- Sk6lská výchova z~m~mě'

tíšt v plzni, Olomoucí,' Brně řlékých ÚfedníktJ. Romo-
\ ()ea~~~ějaI(J IJóIo .' a Ostravě, P~'j'~~ió~írlěruě: &~~tn,jak~~$tá'
skéh~ěasopl8ú Przecllltl 'CtlO- prltzkuIl1 na Skut~skua Pl'&,'..• prohÍubu;f6. zeměiněřictví
'dezyjny. Redakce polského 'projekt údolní přehrady na 'v Ceskoslovensku, vnucuje
časo'pisu PrzeglQ.dgeodezyj- Moravici II Opavy. ~ Země- se stále silněji problém sou-
ny dala odboru 'zeměměřic- měnckýútad již uswřádal stavnéškolsképřipravy ze-
kých inženýrů SIA k dispo, pět výškopisných kursů pro měměřických úředníků. Vpo-
sici, několik exemplářů ěs. autorisované geometry; kon, slední době se věcí zabýval
,čisla, které vYšlo v červnu cem r. 19~8tři kursy v Praze" výbor odboru zeměměřic-
lm a jehož obsah jsme uve:-' Il v dubnu 1m d"vlt.lr\:tr!l'r', Jeteh in~enýTft SfKv 'P1'azec;

No.jé ~liWn1Jti ..•~ .•.iCi ·'~ii.tli~i~Qj%,:$f4$.'~tlorJll~:1;U';ťJ3·rÍl6:1bhuJiélWk:~~fBritěktertve ·své··séhť1zi'dne 1.
roZll~1J .~ O~.Ministerstvo,Zájem(li, Il\Qll0tljeobd~~eij<. ,se~ú,čas.tltilQiněko!i~iIlŽe-, , du,baa t. r. zvQlil~vláštní
infOiill&ci a,~y-~tr~21Íro~' 'a'50,--léěsb,'~i~~)I,iJ.:teleM;'nfi'd~eměJ.n~!íe~eh.~ijdd.ělé-·' k(,)lO.i&i,'kt&'rá .ulQi11,~by
zabÝ'Vm01'9'Z~eJll':;ď~e!tó,bQruI,ng. Jr~k;a:eÍ'e i~a.-n( ~NY'~nJ:o a Qlp.ro.ouQ.,pro~lapodi"Qbný rozbor
ča$Qpisttavzhledei:rik: tpmll~ ~alllÍXIltBu.th8it"$k»;ul.lIt,ď·~kolik ,ás~s~n~:ft.I{;!P()siú.-' ,~y ,.li" lli'iIlrIl.vila ji pro
že 1dl>'() iedinýzeměměfieltt, p)-otiza~lán{ UV$d~né-~~,,,,.i;hačU,briIě1,Ul'61i~hIl.ikY' .' disk1lsi~írši 'Iletn~ěřické
čalippí;vv~v.ublic&. ~1l0t;l1()." llotov.fj./,' ,i. ',-,',:~\\,i~ll!l!y-<byly tfí<tanil.i s~íIl1to ,-Veřejnosti, Na,;; pořad l!ilen-
ie~,mň.že, p'ýtfó,Zšíf-~ , ~rametn: J)ř~dnáš-k;~o ma.- . ské .scb:o.ze,odpor'Q. d~e 29.
na-~ lltcv()dnlchstránJorÍIl. .''Oznamlt.Jtid" . siÁ:\~"ou;" páQh'Č8R~a om~~:vacích 'dubn,a t.,1'.byladán-a:roz'pra-
A 4tněst0JlJ.):poči~illíC 'tedy adresu. Y s~uvislpsti S_lWr-~ ~r4cí~h pJánovantPh sóust~ :VII O této ,()táz~e.:Předseda
tímto' ~~~;'~hlid~'.z. O. ~- ,.gtlnisácí.Veté.jn,é,sp~Vý,.Dd ,diIDOliz~.fl,nJ!ěřiC)rOll!llu:lbou;~omi$e ", Ing. DrB. Pour
.ch~ ~t) (): 16;&t:rltnic~~, .'1 .. I. 1949b'ylomll:ohťi;\lou\lJ:~-. ~zlXtr terénníp~JiYIt.3.rén~p,řednesl,. ,o~ažnější . rozbor
~e~~kce o~t ~~n~pfi-., 'Iltlpfeloieuo 'dl,).no . ,,:l1ichtvarůa'~~islléhQo ,»roblélnu..škols-ké výchovy
J~'k pubU,k;oyálJ,~:~b9l'~~"illObišt. .. AbytěnU;o:$, -tláěrtu, :vyh~to~el1r'vtško- zeměměř. l\ředníků...Stanovil
po~.ed;n~~"~&$l&a ~"~~:1l.Wn·'Il\ohl. btr'~~ ď~i' ".píBl1épQnMI'tuvptJ,li, féšení ,nejd~tve hlavní.Úkoly zerně-
.m~ltil!~l. . '. , . " ','ad1'esu, 2la&íIá:nZ;-O. ft ' vrstevnicIlodle výškopi~é-< měfické práce' a ,d()vodil, že

• ,. .. . 'spolkQV~k01'esp~Jld...•f.ll1ce.-·~, hl) 'náčrtu •.·vÝkl~lřn,oVYch·'ě411t jic4 máchapakter tech-
i~tief:04lPnril.profé801"&qlime - je; aby, $~ělni,'$<tou směrnicPl"()výškopisné plá- 'níckó-věqeckta.č4&i ehal'ak-
..•••. ' ' ..•....,.•..~ ,.' '.. .' . ,'adresu na koeněidm ny a státn;ímapu~R 1:500j); ter běiIt6hoteQhni[QkéhovÝ-

Pel,f•.',"~Dne lu',~Yět~JB~e, lÍstku matri odboru r9~bor -uedostl)t.kŮ.místních 'kOuu:_Z toh()tO·j'ozt;lělení se
vzpotnluall. že~$()D).u5Iet, Ing..Di.'V.Pe!\"é, ,1."l'a.ha' vÝŠk9výebljít{I).~ll:óPis. pod.á:vápak organisace škol-
co,ná$opustit<pr9.fe!!or .,'Dr "II, ~tl),lÍ~:~ijt1lai.'.Ulříd~,fbll"" . ných. p1á!tl.ů':.•..I\.· ~ojednáJlí ,ské, ..,ýchovy ,~(jIl}ěměfičú;
tecllj,\.j)l.c.lull' Josef Patřik, ší.1lá1illýJp:~~namovl\jpm iO v~ech zp:ft1il9hl;lChěialellé ta.- některl by:niěli _byt vycho-
pl-O~_()l'ptf:l,l!:tiQkéIiIOme-k,ie kaMé změnY adtesypo.inMe':<ehoolllotrie a.:výp~etní~h])(). váváni nayysokých ikolách
ÍJ.a,.~rii~k:é;te(jhni~,ai do. te udržovat pofá.dek:v ělen~' q:nůckl1eh. K~~1" prošlo jíl "k:,~váděni~ob~~ých Qd-
,své ••. rtí generální,ta.jemní\" 'ské kartotéQe a.tjjistíte si 150 zeměměřitrkých inženýrd l)orných 'prací 'geodetických

! M~llarYk.0Nakademie práée včasné a řádné 'spolkové ..i.lli li, 20, tec)mických ,sil.. Bylo i .,1~nýrských. '11-.jilli by
a Výhlkajíeíkulturilí a O\l-'" formace. ' -at- získáno a zveřejněno mnoho měli být školeni na nižších
borový pracovník" v zél11l!- '. poznatků a zkušeností. Ze-, školách pro běžný technický
měřictvi. Ús.ob41c~f.'lměměřic~ , I , jména pak bylo alespo.ň. již výkon. Přihlédneme-li 'k po-
ká :vzpomíná stále a s 1ÍCtoú Mezl"árodnl~b()rná spo. Matečně odstraněno bezdu-měrům v zahraničí, vidíme,
jeho záslužné práce! - IUP"á~e;Y ~jclihdách je ché a zpravidla nesprávné že tomu tak skoro ve většině'

• d~ti soudnthft,kte:ří znají ře~ení;. vrstevnic podle lí- zelIli . je. Vedh) zeměměNčů
<lízíja2lyky;amajizájem o 'nearm mterpolace a byla roz-' s vysokoškolským vzděláním
odborD:oumezlnáro<1níspolu, šiřena z.nalost výškopisného existuji zeměměřiěi se vzdě-
práci. Chcemepořídití jejich p.áčI'tu. jediné to správné a láním nižším. Taková d:vojí
soupis, abychom mezi ně opraydu t"''Il.rčís!ožky ěíse,l- ,příprava' zeIliěměřiM je úěel-
mohli přidělit různé zahraď né tachoometrie. - V r. 1948 ná a opodstatIíěll.á.Naše vy-
niční časopisy a s jejich po- bylo za spolupráce oddělení sok!! školství zeměměřícké je
mocí jellnotně organisovat mapovacího a fotogrametric- dnes na světové' výši; nemá-
styk s kolegy jiných zemi. kého započato svyh()t()vová- me však školení nižší a pro-
Prosíme proto zájemce o ten- ním podkladů pro státní to soustavná školská'přípra-
to pr~covni obor, abY sdělili mapu CSR 1: 50,000.. Listy va ,zeměměřičV.s nižším,ško..
svou adresu matrikářce od- Praha, Kladno;BE!l'Olln.a lením je dnes pociťována ja-
boru Iy.g· Dr V.' Patkové, Kralupy n",Vl~. byly, ro~de- ko samozřejmá nutnost. Jde
Praha II, Z,itná 46, a uvedli, leny .~a '\fyměřovacl hsty j~n o to, mělo-li by být nižší
který jazyk ovládají, v, měntku .1 :25 O~, do ~te- zeměměřické školení' ětytleté

-at- rych byl pantograflC~ zmen- ve formě, vyšší prům~slové
sen o~sah kata&tráln~ mapy školy, nebo. dvouleté Ve for-
a l~mch ?lánů. Po-lm.mapo-- mě průmyslové. školy .nižší,
vacl~~upIlla vYhQtovlla po- Komise rozebrala l'unkM ze-
lohopis podle ma.povýchzna- mětlÍěřictvi, ke .kterÝm je
ěek pro mapu, 1: 51}000 a za- třeba vysokoškolsMho vzdě-
m~řlla ~olohově -a :výškově laní a ke_kterým je potřeba
VliCOV~1bod! ~édep8ané na vzd.ělánílJ.iilšího, a po peěli~
l~teckých ,snl.mcleb. ,Vrstev" vé úvaze dospěla k tomn, že
11.lOe vyhl)1;()vYo.fotog'ramet~· byv CSR postaěily 2'-3 nižši
ncké oddělem v ster~~alll- zeměmě}ické školy pro ab-
gral'~, Průměrný měslční vlý- solventy škol druhého stup-
k~r; Jednoho mapéra byl ~O ně, t. j. školy, které by vy-
km, letecké fotogrametne chovávaly mladé lid· ve vě-
200 k~2. V t()~to roce po- ku .15-17' let pro ~m()Cné
k;račuJena p~Clch ~ro mapu funkce v zeměměfictvL' Re-
1: 50000 polm .8kupm~. o 13, ferent dovodil Číselně, že by
mapér~ch na !lstech Jlzně ~ stačil roěni pi'írťistek ,8Si1oo
S6verne od Prahy. Uvedeny .' ..
i. ů 'b' 'ed' ě rá"nou a az 120absolventl\.těchw nlž-••p so JeJ III sp. ' §' h . ě ět" ký h šk I
nejrychlejší cestou, jak vy- plO zfemátm Aslel'dc 1o,;. -:-
hotoV'ít podklady pro obsa- o ree,r U, n e ova!l ",lva
hověl, a kartografiokyvyho>- a věc?a !:oz\lra~avět&l?y na
Vlljící státni mapu CSR schŮZI,prlt.?mnYílh,v mž by-
1: 59000. Bogu8zak. l~.v zaljad~ potvrz6lW stan?-
',' , ; Vlě,kOk()mlSe. R~zprJ1vy zu-

• častnil se i zástupcepřisluš-
níků pomocné techniCké služ-
by s. B r o Ž, který rovněž
souhlasil syývody i'eferen-
ta;-fMal, jen"ab.Y pro pří-
pad 'uskutečnění odborn,ého
nižšího školství bylo naleze-
,no řešení" podle' kterého by
'dosavadní úředníci z praxe
si mohli vhodným způsobem,
své vzdělaní doplnit, aby tak
získali formální kvalifikaci
p1'o ný1tějšt svťltf mnnost.

ZO č. 5 roč. 1949 - text na str. 2 obálky



V případě vzniku nižšich
zeměměřických škol šlo by
o t. zv. přechodná ustanove-
ni, obdobná těm, která měli
absolventi dvouletých učeb·
ních běhů na vysokých ško-
lách technických, když chtě-
li nabýt kvalifikace země-
měřických inženýrů. - Zivá
rozprava protáhla se do ne-
obvyklých večerních hodin,
aniž by některý účastník
schůze předčasně odešel. To
je důkaz, jaký naléhavý pro-
blém byl schůzi řešen. Před-
sednictvo schůze slíbilo pro
přiští členskou schůzi podob-
nou živou anketu o problé-
mu po.zemkového katastru
v OBR.Vítáme toto rozhod-
nutí a těšíme se na velkou
návštěvu této příští schůze.

-kor-
Poznámka redakce. Prob-

lém školské přípra.vy země-
měříckých úředníků je váž- .
nou otázkou naší práce. Re-
dakce proto ráda Dli těchto
místech otiskne stanoviska
čtenářů, aby tak. i touto
cestou byla věc řádně pro-
jednána, než do ní budou
zasvěcena úřední místa.

•
Výcvik učňfl v zeměměfic-

lví. V Úředním listě ze dne
7. května 1949,I. díl, čá,stka
73, byly uveřejněny 2 vy-
hlášky ministerstev sociální
péčea průmyslu, kterÝmi se
zavádějí učební obory v ze-
měměřické službě civilní i
vojenské podle vI. nařízení
z 3. července 1943,Č. 200Sb.
ovýcviku učňů. Vyhláška Č.
542stanoví, že ministerstvo
financí může školit v karto-.
grafickém oboru zeměměřic-
ké služby učně v učebních
oborech »kres.lič map" a »li-
tograf map«, a vyhláška č.
543určuje právo Vojenského
zeměpisného ústavu školiti
učně v oborech reprodukční~
ho fotografa, litografa map,
retušéra, mědirytce map,
kresliče map a mědítiskaře.

•
Doporučení k studiu země.

měřického inženýrství. Aka-
demická poradna při Os.
ústavu práce vydává pravi-
delně své zprávy, v nichž
ínformuje zájemce o vysoko~
školské studium o vyhlíd-
kách jednotlivých oborů stu-
día.V Č. 4 ročníku 1949,které
vyšlo počátkem května t. r.
se praví, pokud jde o. stu-
díum· zeměměřického inže-
nýrství, že .toto studium vy-
žaduje zvláštního nadání pro
mathematiku, fysiku, deskrip-
tivní geometrii a pečlivosti
a trpělivosti pro jemné ryso-
vání, velké píle a v' nepo-
slednířadě též dobrého zdra-
ví, neboť povolání zeměmě-
říckého inženýra je v.ětšínou
spojeno se st{tlÝm pobytem
v terénu. Po roce 1945byl zá-
jem o tento obor velmi ne-
patrný. V posledních stu-
dijníchletech poněkud stoupl

a dnes lze již soudit, že po-
třeba zeměměřických inže-'
nýrů bude brzy kryta. Abi·
turientů, kteří hodlají po
prázdninách studovat země-
měřictví, je celkem přiměře-
ný. počet.. Posluchači země-
měříckého ínženýrství. kteří
mají pro studium a zeměmě-
řické povolání požádované
schopností .a vlastností, na-
Leznouv praxi uplatnění.«

•
Spolupráce úředně opráv-

něných civilních geometrfl
se zeměměřickou službou ná·
rodních výborll:. Ministerstvo
financí sdělilo krajským a
okresním národním výbo-
rům výnosem z 9.'dubna 1949
čj. 63.243/49-8/4,že úředne
oprávněI}.í civilní geometři
spolupracují se zeměměřic-
kým oddělením technického
referátu na pětiletém plánu
výstavby republiky. Jsou za-
řazeni v jeho dílčím plánu
na rok 1949,který bS1 kraj-
skému národnímu výboru za-
slán pod Č. 62.827149-X/1.Ci-
vilní geometři provádějí i
práce spojené s pozemkový-
nii reformami ve spojeni se
zemědělskÝm referátem .
Se zřetelem k uvedené spo-

lupráci civilních geometrů a
také k tomu,. že 'Jivilní geo-
metři se dobrovolně přihlá-
sili ke kolektivisaci, jejíž
zákonná .forma se přip'ravu-
je, je žádoucno, aby referáty
plánovací, zemědělský a tech-
nický jejich spolupráci vy-
žadovaly, a referát hospodář-
ský, aby jim pokud může
činnost usnadnil.
Pokud sna.d v oboru ná-

rodního výboru působí při
veřejném vyměřování a ma~
pování i některý národni
podnik, pak jsou jim prová-
děny jen práce plynoucí z pů-
sobnosti tohoto podniku.

•
Nový úi'ední .soubor map

krajiJ..Zeměměřícky úřad vy-
dává nový úředn{ soubor
map krajů v měř. 1: 200.000.
,V mapách jsou zakreslena
všechna sídliště kromě méně
významných osad, železnič-
ní a silniční síť, výběr komu-
nikací nižšího' řádu, lesy,
vodní toky a výškové kóty
tak, aby z nich byly hned
patrny hlavní rysy fysické
tvářnosti kraju. V mapách
jsou dále vyzhaě,eny státní a
krajské hranice, bývalé hra-
nice zemské, bývalé i nyněj-
ší hranice okresů, jakož i
hranice statutárních měst.
Krajská, okresní a statutár-
ní města jsou v kresbě zdů-
razněna. Mapy jsou provede-
nypě-tibarevným"tiskem a
obálka každého tisku obsa-
huje mapu krajského zřízení
republiky, stručnou zeměpis-
nou charakteristiku kraje,
údJlje ó rozloze, počtu 'a
hustotě obyvatelstva podle
okresů, rozdělení půdy podle
hlavních Imltur, .nebo zpu-

sobu uživání, a posléze pře-
hlednou sestavu kilometro-
vých vzdálenosti mezi okres:
ními městy.

·lng. Jelínek Ed.

•
Zavedení renexni metho.

dy pro vyhotovování otiskiJ.
katastrálních map u KNV
v Brně. Zvýšená poptávka
po otiscích katastrálních
map pro nejrůznější potřeby
způsobuje, že reprodukční
ústav ministerstva financí
nestačí vyhotoviti nové otis-
ky map; rovněž staré zásoby
jsou pro mnohá kat. území
vyprodané. Autor. geometři
jsóu za toho stavu nuceni
obstarávati si otisky sou-
kromou cestou pomoci mat-
ric a svět1oti'lků, což ovšem
nezaručuje ani požadovanou
přesnost, ani včasné dodání.
Zvláště zřetelně se nedosta-
tek otisků projevuje nyní,
kdy jsou hojněji zadávány
práce scelovací. Jen v brněn-
ském kraji má být letos pro-
vedeno scelování asi v 50kat.
územích. Proto Sdružení aut.
geometrů v Brně požádalo
ministerstvo financí, aby pro
KNV v Brně, zeměměřické
oddělení technického referá-
tu, bylo opatřenó zařízení
pro reprodukci .katastrálních
map reflexní methodou, aby
dosavadní obtíže byly tak
odstraněny ..

•
Anketa o novém lesním zá-

konu. Ministerstvo zeměděl-
ství oznamuje, že Oeskoslo-
venská akademie zemědělská
se ujala praci na přípravě
materiálu pro nový lesní zá-
kon. Již přéd válkou v le-
tech 1929-:-1934se sice konala
anketa českoslov. odborných
kruhů v téže věci, ale za zce-
la jiných poměrů a podmí-
nek. Od té doby se mnoho
změnilo, zmizelo soukromé
lesní latífundium a lidově
demokratický režim má jinÝ
vztah k lesŮ.ma oceňuje je-
jich .význam a důležitost
~cela jinak, než někdejší
soukromi vlastníci lesŮ..Pro-
to chystaný lesní zákon bude
vytvořen na nových z;ikla-
dech a jeho příprava si vy-
žádá pečl3:véhostudia. Dosud
je u nás v platnosti lesní zá-
kon z roku 1852,který tkví .
svými kořeny ještě ve sta-
rém lesním řádu z roku 1754.
Nelze tu »reformovat«, nýbrž
vytvořit právo nové.
Odborné ankety Oeskoslo-

. venské akademie zemědělské
mají již svou tradici a úro-
veň;vzpomeňme jen na př.
anket o scelování pozemků.
Zúčastní se ji/Jh odborníci
nejrůzněj~ího složení i vý-
konní zemědělci a diskuto-
vaný problém je objasněn
se .všech hledisek Pří čtení
zprávy nás napadá, zda by
nebyla možná podobná, dob-
ře organisovaná veřejná an-
keta o problémech pozemko-

vého katastru, pozemkových
knih a o, funkci mapového
díla v hospodářském životě
státu. Taková anketa by
jistě vnesla mnoho objasně·
ní do problematiky, která je
dnes hojně v zeměměřických
kruzích diskutována.

•
Zeměměi'ieká práce na pla.

kátu Basilejského veletrhu.
Správy mezinárodních vele-
trhů ve všech zemích usilují
o vtipné a působivé řešení
plakátů, kterými každoročně
zvou mezinárodní veřejnost
k návštěvě. Tvůrci plakátů
snaží se přilákat zahraniční
.zájemce tím, že vyjadřují to,
co pro veletrh a pro export
je zvláště důležité. Svýcar-
ský vzorkový veletrh, kterÝ
se konal v Basileji od 7.-17.
května, lákal mezinárodní
zájemce velkým barevným
plakátem, na němž v typic-
ky kloněné poloze je zobra-
zen zeměměřič s výtyčkou
v levé ruce a s plánem v ru-
ce pravé. Správa veletrhu
upozorňuje tak nejenom na
světoznámou švýcarskou op-
tiku měřických strojů, ale
vzdává na vývěsních tabu-
lích téměř všech zemí světa
i hold a uznání důležitéprá-
ce zeměměřického inženýra.

•
Využití helikoptery. V po-

slední době se mnoho píše o
využití letadel v zeměděl-
ství, lesnictví i zeměměřic-
tví. Helikoptera, vrtulník,
má proti letadlu určité vý-
hody: může startovat s plo-
chy ne větší než jen několik
málo čtverečních metrů. To
je výhoda zejména v hor-
ských krajích. Přechodná le-
tiště pro helikopteru nejsou
tedy nijak nákladná. Záró-
veň odpadají dlouhé lety
z normálního letiště na mís-
ta, kde je třeba letoun l'Iasa-
diti. To představuje vedle
úspory času také úsporu po-
honných látek. - Helikopte-
ra se může vznášet přímo
nad korunami stromů, takže
je možno rozprašovat insek-
ticid (prostředek k hubení
škůdců lesa 'z říše hmyzu),
přímo na místa, kde je třeba
a lze tato místa i množství
rozprášení kontrolovat. He-
likoptery lze užít i při roz-
sévání semen, požárního
hlídkování v době sucha,
k dopravě vod;V,lídí, mate-
riálu. Též možno jí použíti
k dopravě lidí a přístrojů a
materiálu všeho druhu při
zaměřování na horských
místech, kde by jinak byl
výstup zdlouhavý a obtížný.
Helikoptera bude dobře po-
užitelná i p:'i fotogra-
metrickém měření.
Státní' statky n. p. zamýšlejí
ji vyzkoušet k rozhazování
rybího potěru při zarybňo-
vání řek, jezer a rybníků.

Ing. Jelínek Ed.
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8jézdSlk~~'budelétos kó'-' měř~ni·v'ičs;. ť~igoi1om~ttrck~,. jejíž .•jedtl'Í>vtdiríi btide .se v roce 1929' Masarykova aka·
. ,n~tí.t ~rně ve.uneeh 1~.•..!!~, síti na vzdáleností do 30'km.' s,tífiovaný:1Í1terénettr.Zál'o" demíe prftfe.Ná'iri,l však se .
října. Po dohodě . s odbO· Perm.anentní' ďlieÍiotrop- n~, ,veňse,zapooaló< "'~',kr'esbou nestal zákonem ani před drn-
re~"rozlí04li !le zem~IllěříM vyžaduje ?l)sluh;y. N'ar()Zd~l, čt~ř liSt* xV 'okolí hlavního hou Ilvětoyou válkou,' aní po
brněl1ské .odbočky us~řáda.. od. všéch, dosavadnfch,helio-- ~~stá:Prahy,'Kla«ria,. !\.e- . ti!..VÝ.stavba republíky vy.
tí samostatn'ézasedání' d'ele~ tropu netů fízen lídski:mm- younaa.Kralúp;n.ylt., ktel'é žaduje, aby s.e s 'věcí ko-
'gátí'J.~z,em~ěfičů i zeměmě~ kou. a·4ávlÍ, záble.\lky-'místo,· vzníkly' v r/ 1~~8:ze~polú. n~ně' pohnulo. Mínísterstvo
.'říokér exkurse .. Sm.ěJ;"Ilicí1'Jro souvislého světla.. Upevňuje . lliáee. odděleJ;lí mapovacíb:9techniky, které" Ulil.'nyní při-
sjez(l jepláil(irvá.ni . a plnění se na vrchol (tyč) měří<ÍMho' aťot6grametického.· pravit novou osnorvu, rozd&-
~ttt~tkY.: Zdechtě:ií Ínorav::· sIgnálu, kde ,silou. větru 1'0-ď, Jak.osdučást nadt>1AnuZe- lilo 'si 'celý, ob~áhlý m/lteriá!
,ětí .soudrUzi ukázati zejména tu;ie kalem syisUt,osY a,t-fe•., ruěÍllěříckého úfadl1 právě do dvou osnov. Osnovou prvé-
'úspěšné 'výsledky krajinné'. 'mí díly. -vlntté Yálcovép19~:. "dokončili zámes'tuanci kárto- ho zákona. jsou předpisy,
ho plánovánj;azeměměříc,i chy ~dJ,'á~~s!unltčntP~íp~d- ~raj!íe a reprol1ukcévd0:geo úzeniním plánoúní obcí
kéhoprqváděllínovýeh ze- ně mesíčms:větlo témeT. do mím~slu~el}llí....Mí stopJs. a jejich výstavbě, osnovou
mě'dělských zákonu,! Chystá všeéh BIU~rľlllOriz.(intu.StřEild. no u~a .~Q 1í tickou m a- • druhého jsou stavební před·
, se llt'Qtonejenvý8.ta.vka grll:-" ní :v:eHk~stllegme~tu, v němž. p'u ÚS R '1: 500000 v obec~ pis.y v užŠíni !>lorvasmyslů
ťickýehplánu, státístik a ,z:áblesk-y~nenÍvidět,ČinípOuc', Ilém konformnímkužélovém (stavební řád). Y přítomné
pla$tickýchínap. krájiimého' ~e ~o. Segment 'Však Plltl!je zoBrazení. Mapa obsahuje ť době)e s urychlením praco-
plánoyáni- ale i exkurse. na. se. sluncelll' t,akze.po krátké' ,'g..ene~alísovaný pudórys..íněst 'váno na prvé osnově, neboť
jížníM'oravu, kde by se uká. době. p~z~~Orvalél~.o?ěthelio: :s ,vice než100,ÓOOŮ'byvatelí, předpísy o plánování a pr~
zalilijehl>' realisaci ,v terén.u• troP' VJdl; ;p'0tlz1tlperrrta- 'krajská,.města a správní hra- vádění výst/lyby obcí jsou
- Při zásedáníbudoo.dány rumtníGhhe:líotr()p,ťije píá-ďnictl' okresními pO,llín:ajeěer. ve .stavep!1ích . řádech na-
na pořlld i jné Í5aso:vé-otázky nováilo tak,' žése na začátku ~ ven~ osťatnÍsídÍiště, ~d() prosto ne-vyhovující a za{:lta·
sOW\'Tisejici'seze.měměříckou trianJ"ul~čních pra~í umístí v.etšichvcsnic,zlj.mky, zří.' ralé; plánovitá. příprava vý·
pětiletkou ,(fotogrametrle,na vs~chb.~dooh I. a II. tád1J.ceIliny, rozhledny, jeskyně a' stavby je, však nezbythýni
'sPóIupr.áOO YZÚ.JI cívílní vZ!lJ:Ilěřova~é oblasti apo silnice v barvě. šedohnědé předpokladem úspěšné-, účel·
mapování,.h:osp9'láfská, mll- skon'čenip,r.ací sé odst1::aní: (silnioe 'L třldy dvouč'aře se né a rychlé sta'vební činnosti
pa, nové.'po~lání kata~ru 'a: ,Kratš~ poje~n;iní. o' pe:~a:, žlutou výplni), písmo, želez- p()dle jednotného hospodář.
j.).; Přésnt a\ptidrobnýí\rO'-nentulmhehotropu uvereJll1 .níce a nadmořské výšky čel'" ského plánu, - Podle •..dosa-
gram sjézdubud~ sdě1en,yyn.álezD!) v Z, O,:podr9bný ně, lesy zele:v,ě,v6dstvo mod. vadního 'stavu jednání bu·
všem' ěleRům' stApozd~ji"poPlsa. mate~a!lcko.u,ppd- ře ať vrstevnice P() 200 m ,don řešit základní úpravu

.' Bohm..;, "statu,v, <foodětlcke ed~cl Z.Ú.(v plochém terénu po 100,m) ka~dé obce plán, s mě r n Ý
_ ' . ' .. . .' ,,"." ...;. _ '. '. hnědě. Sídlíště jsou roztřídě-· ať 'plán ,po d rob n y. Po-
Aktualit,~ Zeměin~McJi;é•. ", •~o,'Il.t r.Ql a ·l~.? run o.u, na do 12 skupin, řeky podle d.robnosti má upravit plán

bo .úřad/t- G 80' d e ti ék á ď YyU;Quyv~ecil~eTI~~Ýc!:dIS·velikostipovod,í do4 skupin.' za s t'a vo'V a c í. 'který má
ed iC'e.. 'l'iécI}Jlický pokrok ~lphn zem,~:lTIěrIr9'kehouradu Sklon písmauřekvyznačujé bÝt technicky tak podrobný,
a rozvoj~měměřictvís.hl~ J80,Ujíž .'Od1.čeFYna' t: r'smě~ťoku'řekY Y' rámú : aby odpadlo pořiz9vání (do-
díS..ka s.ou.č.a~nO:$ti..•·.li.. b.U.'don.6-. Jo,~t.r<>,lOVáIlY.kO.,.il1ln.011 .. podle, áVtpy je 'VY.,.znaěe~a. s.í.ť zem.ě-' . savadních plánťI parcelač·
nO$ti jakož i ,zveřejňování sme~mc,.;II.R.~t~ýchse d~ p{sná a~ítsouřadnicová 'po IlíCh. Novinkou má, být, že
význačnýchhistorlckÝch děl hpdlI.. vs~ch:u, zaměs~n,R.~Cl. lil ktiJ"I1a<>kraji mapy jsou 'sé'v budoucmi: upustí ód do:
: goodesie a ka.rtografie<jsou Podle~ysl~kú .,'m~1'Ic,kychpak uved~ny mapové značky savadního beipla'tného postu-
.,v / zeměi:něříckém,úřaqě pe4- . ,prací· mlnulyeh. 'Jet a zt:ro- .•apřehltl(fkráJského zřízení 'pupozemků pro ulicí .při
chyceny, publikačněvlastní .V'eIr, pfJd1.e~ávaz.k~ zamest~ . a úZe~mórganísace kraj- parcelaci,. Pudl1i•pro ulice
vydavatelskou. čiuil()iStL'Tato < nal1<tu byly p'ečhv~;~,tano,:e-, ských a .'.okresních soudů. bude se získávat nadále' Vy'.
ěínnostje()rganisovlÍ,Ila vG~o~ 'ny n~! př~adaJICl naJe:-Mapaietílltěna ve dvou dí. .vlastněním. - Osnova zavá·
detjckéedici,trterávycházi .detl ()!jrul.ho~lllorvýprae?vni lech81l.l0Ócm a bu.de vy_ di také t. zv. pop i s n é
Ve třech tadá-ch ..a uveřejňu- ,den a p.ře~tetly, na k0:rtmy. 4á:najMnak ';jako nástěnná plány, t. j. plá,ny souiíasného
j~, ne,jenpráeépří$!ušnika tro. kaz,!i?u~ollll~kupmua ájedriakslnžena do fQl'má. ·stavu. T~to plány lllL.'lí,mít
Z. Úo;.ale i thema.tatYkajtc,í' cetubYl,urcen predpoj.dad tu A3 v obálce, s různými každá obec, - Počítá Se. ~e
se '.Qinnostitohoto úřadu.' y.kl?rut!a~~. ;na.celou ',dQ~u. stat1$.tickýmíUdaji. Tiskové p'Jríny pro 'yýstavbu všech
V L řadě budou ,vydáván:;; polm.ch m?nckých ,pr.acl~ Je desky'poloh,opisu,'výškoPísu našich' obcí budoupoříze·
-l'llivodni pr;áoo a.vědecké kontr~l?van na kon~t k~zdé. Rp-ísma jsou ťak,.pfipl'aveny, ny' asi do 30 let, při čemž
zhodnocení, v:ýsledkum€·zi- bo měsHl0;po;Ile }l1aflelll,za-.. že lzétísl>noutl kterQukoH rOční náKlad bude Činít asi
~árod~ího, vy~namu, ve II. ,sílaných: .uB}redm~u .'.!,la:nu kombinll.CijedMt!ivýcn slo" 100000000. Kčs~Ve' státních
radě mstrukce~ tabulky ....'1 na ,1IvlaijtulCh tIsk0t!'is~.h.. Žekmapy(itapř. písmo{ síd~ rozpOčtech bude tato částka
pomůCky pro -čtenim1tp a Ve INovYZP)1SO? kontrolypr~ee: . liště .;:1.' vodstvo, písmo, sídlíš- pravidelně· zařazována; na
Ill •.řaděfakshnilové pam~tca . pr~c~)yI;llho postuP~ s~ .'. tě a lesy,a pod.)., Připravuje 'rok 1949jejjížpočítánosčást.
ky česk,oslovenské . zW).lěmě. ,?~ye~cuJe, ~ebm ~aždYm.ě-/se. iipravátétomapS" s hypsO'- kou 10600uKčs,
'řické a kartografické.prác:. . ~lckY ~ředlllk. d~n.něsleduJe, DletrU po WOm á dOlllúěni •
RedaktoreDl. L a II. rady Je JakýmI č~tkaml.aant~Ťed- naa.lltoIllapu vyznačením
t. č. Ing. Df K;.' Kučera a poklad.p~ekroouJe n,eb(l,ne~ vzdá.j~ností'v k.mmezi místy Pokyny o uprlÍvovaefeh ná-
III. řad!' ,univ-.pr9fes~r Dr dosah,uJe. .' I zakreslenými na mapě; Črtellh. 'Mínísterstvo tachni.
B.Horak. Po:tHe mozuollf.i ,,'. Ir a rt () gra. fie' Z;· Ú, Bi)guszak. ' 'ky vydalo dne 27. dubna 1949
ma~í být. ročl.lě. vydá,:~na:, ZlistJistátní mapyÚSR .' pokyny, jimiž se' stanoví zá·
4 člsla u rady I. a ~ ClsO~ 1 :'00000 vyhůtQivóvanýehpo:, , ._ s'ady pro plánovitou )Ípravu
. u řady III. Čísla řady II. dle ,rmtppvání 1 ~25000 z let pFípravy zál{(~na' () ú~em. území stav,eoního obvodu'no:
vyjdou podle sklj.tečl1é potřE)- 1940-1944 j8011jižV ,pl"()(]e-rlImplánoyánr obCí a 'jejich .. d11:lzákona o 'opatřeních ve,
.-~y.Dosud. vyšlo v ř~dě II. ji;,lísty. Brn.o~BlállSko,\'l'iš. ,VÝIil1a:vbě.Stávebnířádyvč!lSc . sbvebnictví v. 5LP. Pokyny
c. 2: Ing. Dr. E.Šestak;, Ta. nov1l: .Mo,r. Krtimlov. Dal" kých zemích poeházéjí zkon- •,.stanOV-í,~e ob~ je poVinna

-bulky. pro" dvojnitko<v0l!tlí- š,íéh i devět listu Ostrava ',ce min. stol,· Potřeba jejich .pořídit upravovací náčrt, ne.
ohYínetríi,-v tískuje 'č. 1: FrýdlAntn.Ostr.; Bohumín~ ...•noveli/fficiebyla,uznávánají:& má,lí.prosvuj ()bvod upr/l-'
Ing.' J .• Křovák, .,.Desétínne Bystřicep. Ho.stýn:em;Vsetin, ' ;J:iřW,prvou.světpVou yáfkou, vovací plán'•.nebo je-li třeba
l~ritm,. .čísel 'a goní(lm~· ]{1'Oměřít,{}o,ttwaldov,,!9'ap;h zvlášťě~všák~ro1evila za 'tentoí>lánzměnit.Obsahem
tncktch fu,nkct 1'1;0CeJ1.te~l-. jedIÍl;NovýJíčí:h;:i~ zce.la'· překotného,stave.bp.ího Yq~ stavebního ~áčrtu je určení
málm argume-nt. • . .dokott.čeno á b:titlev Ílejbližšíchupo .1Íi.· P()jněrý' na Slo- pl()ch a zpus()b jejích vy,
Pe rman en t Il f he 1fO. 'doběvy:tištěnw V kresbě je Vénsku,~so~;teště nepoměr- už'ití,aby' všechny možnosti

t r 0Pi Čet:né' zle,p,ŠOVacíná-. šest .liS'tu Vyšk.o.v,Buě()vice, c, ně .~epří?lhiv~jši, .'neb9't tam. plá,novanéhoúzemí byly co
vrhy záiněstnancu Z. ů. vt· Kýj6v, :B~střiee n. Perštýn; existuje,vítlenež 30 rnzných' ne;výhodněji využity. Proto
znarnn~dópiňujevynále~per-~fij'áměšť na:d ·Oslavon. Vel- stavebniclj,řádu, namnoze musí náčrt obsah()vatí četné
m~entn!hóheUotl'Qpl1 Ing. /kll 'J\{~ziříčí; '.'po. jejícll~ 'vye' , v:uboonevyhQvujíeí,clI n~něj- skutečnostitoohnického, hos-
Dr, K, 'KuQery, 'kte;rý';vy.řa.- dál1í/budeďjiž·jed~a:třetina,. šim potřebám. Je známo., že podářského a sociol()gíckého
zúje ,optické signaUs6váni MoraVY'zobrazena •.na.I\orv.é:,y obOobí mezi oběma válka- rázu,jež ~yny podrobně
při triangulacích li který byl . mapě 1:5{}000. S,outJ~keIIl.ze; . mí bylo přip~yováno. VYliá· uyádějí.N ačrt se· skládá
již S velmi dob1>ým''výlrled-.i 1!tYi"'"V1tflU1ý'c-hlistrr ~1ffi"'~ . 'nt' nlW~lrtJ'sta"trebnfiIořitd1T,' z ptánJ1 vměřítkttl: 2t)0tJpříp..
kem vYzkoušen v ]'. 1948při 'pravrtje mapll()kQÍí Brna;, jtilío~ !1áY'rh/ vypracovala' 1:2880,ze zastavovacích před-
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~~:má třetí' a čfvrÍÝiočník
:0:... tO),nik{)liv.oV .. přf;lQm~tooh;
j;)l)uzev počtu' hOdin jednot-
livých předmětů. " , Č.

• ): V~ěnaZeQiěměfi(lJí:éhoOb.
zoru. '.Spoolek ě9.' inž'enÝ1'Ůa

I'Sou.těž tv()řÍvollÍimládeže tf:l,clmikťJ..SIA,;,,;jalmyY'dava-
11azelDěměfí~kém inženýrství tel zasílá: Zeitíěměfícký Ob~
'(fPraze. Soutěi tvořivostí' zor také. do zahraničí v rám -
I1lláde.žeorganisQvaná ČSM civÝIIÍěnyčaso~isů SIAs ci-
_Polu se Svazemvyso,košk,ol- 'zinou. DomniváIne se, že čte.-,
8Mho studeptsva sívy:tklaC náfe' Í1n\že'zajímat s kým a
za ca zvýšení st,udijního úsílí·za kterézahraiJ.iční časopisy
a zvětšení podílu mladé inte.: jeZ.O. vyměňovlÍn. Uvádí- .
\igencena .hospodářské ft' me proto seznam. čsóI1isů, jež PolsJi:o pracuje na víeej ••
kulturní' výstavbě naší. re- dostáváme výmětl(}u . a dó zyěném zeměměfickémslov'.
publikY.. ;Na~měměřickém:ni~hž může každý nahléd- níkU. Varšavsk8akademie
inženýrství' v' Praze. 8'6 sOu- .nQut 'v prai,sM' čítl1rně SIA. technických. věd orga.nisuje

, těže účltstni1065% vŠechpo- Jsou tó, tyto ěá;sQpisy: Zeit. vydání vícejazyčného téch-_
h Ů' .' h' 'ft 'f" . ,{Tníckého slovníku, jeh<n ob-sluc., aě ..Do soutěiepřispěli Sc' l'l ,ur .v,e,rmessungswe-

svými iJ.ámětypro!esořivy- 'sen und Kultu1't~hník,·Svý. sab . je rozvržen. do většího
sokéškoly í odb.orn~ciz .p:rá' cary. _ Przegll!d GeQdezyj- počtu svazk'O..Svazek 13. má
:Ke. Celkem se sešlo 55 ná" ny; Polsko.- Journal ďes stanoven název .Astronomie,
mět.ů, z nichž si soutěžící .vy,' Géometl'es Ezpe1'ts; Frar1cíe. geodesie<a budeobsahovll,t

Zajímavosti ,ze zeměměflÓ" b 2 S G .d' k 1 J 1 tyto oddíly: 1. astronomie,
k"h .. . rali 6.. est prací bylozprae - eo ets i ist, ugos avíe. "-'-nam, ickágeodesie,3. astro-
" ,f'.Žlvota. Mnoho zajimá· cováno. na, thema, které si - The Journalof theRQYal .•••u.,y
vosU z našeho odborného li, '.u:rťíílíautoři. sami. Práoo JSou • InsÍitute of Cha1'terédSut- 'fysíka, 4. zeměměříctví, 5. fo-
vota, se dozvíme,· sedíme-U jednll-kodb,orné(n,ap(.:Astto- veyors, Velká Brítanié.':'" togrametríe, 6. vyšší goode-
S t"ukou a p'o ·mk·,."y'.••.bl~·· . . '.. sie, 7. ka1'to"':""fíe.. Jednot-, ~ . zna VY.LU .. ~ .nomíc!réúrčeni' :polohy le-, Oeslerrelchísche, Zeítschríft . ..' ~
kem ve schůZirůzných'fia- t;lala)" neb jsoú určeny'profiir'Vermessimgswesen, Ra., '!ivé terminy budou uvedeny
šich 'spolkových sl~ek. Tak praxi (např.: Výpoče,t akon- toMko. ~ Az AllamiFoÍmé-v jazyku polském, němec-
,na př. kVětnové vybOtl'otá . k t· k'h . ') 'K" 1 é' MlI' k kání, ruském, francouzském
schůzí zeměměřického,()dblll'\1 ,strtI ceop lC e o systemu .res· ozem nyel, aars o. a aglickám; krom toho u kaž.
SIA dne 24. V. opět MáI'lti1ii 'V rámcí STM byl vyho·toven ' .-, L' Unio'n ~elge. des. yOO- dého pojmu bude uvedena

•. s,kupinou pQSluchačů~.rOČ" metreEl, Belgle.- Collegioz·ástupoo techniků,' tak jaJli G 't''. 'It' I' S k stručná ,dl1.finí<mv polštině.. . níkuvýškop,isn,y' .plán n" .. oome rl, ale. -, vens 'v'duchu nové 00..by', Ata:"'otfi !'V' 1 t "t "t'd k"ft "'éd k Slovníkové'práce próvádi Vě-- .••• městí V, Říčanech, a sihúíce. anroa erl 1 s l'l , ~v s 0;,
n·~e' stanovy SIA V.d;~-· '" . b' l' k·t· v decký a vy'z.kumný úst.av"'eo--.·

VY' ,,' ',~U~ jédné uUce pro tiun.ějšrONV~ - ó8,JUZ na ugars 1 e mze- ••
vzal na vědomí, i:~~':pódlé ' 'ne'ríi a.rchítektí, Bulha:rSko.detický pří mavniJt1 země-
sch:uze přéd~tavestva. elA. 'e, O nejlepší' grafickou j práci _. Soci~té' Royale belgedee měi'ickém úřadu ve yaršavě.
sjezd SIA 11949budekotiat z hlavníhogeodetiékého cvi- Ingénieurs et Industríeles. bp,
v ;:f3rněv prvním~ t1d4U. lI1j-' .čeni. soutMí,dosUd 22>poelil- •Belgie. ~Z. (): přínáší' praví. '.
na t.r.; že členslt~ Pfillpěv. chačů z 2. '1'QČIiíku.- Sou- delné přehledy'm.ánIi:ů,.u'(fe~
ky za rok ,19491lUdól1 te'os těžící však titkéřešiH otázky, řejněIlÝ'élIv ně~terých z.těch-
!iověpřijatÝllltecfuí,skŮl1l.1lro- .politícké a hospodářské .. (Na' to Časopisft.· Postupně bude
minuty, Žf:lpřiptli.'V1lépráoe př.: na t~ema: SčM, Junák tato ínforrruiěni služba roo-
pro všetechnickt .'faz!:líidQu a ·Sokol,ZetnědělsU druž·· ší~eril!,i na Qiltatní ,výměňo-'
dokončeny do .sjézdú StA, že stevnictvi a IIÍeéIíanisac~ ze, vanáěas~ísi. ., .
sapřipQjujeme 1l:~voláftlp,o mědělstvi a pod.)' - Soutěž ,
míru účastí '.~ I1iezihárMnl vthematícké částí skončila •
ínstítucí .TllIebdicí va. služ,- á porota, skládající se ze,zá-
bě míru«.Býlojednánó odé.stupeůprofeElmkého sbo,ru
matech předtlMek na~~o od.. a studentů, dává:práca k po-
boruIia sjéždtt SIA 'fo 'Brně, souzení. O vítěi'n~chptaéích
S potěšením ~zat~ lilt vědo-přinesemereferát v něktec
mi; že~~óisto\ rQ,zšiření'rém příštím čísle. - Mímu
»Zeměměřiékého.Ohzoru« na této. soutěže v thematooh pro"
původní r~sah 16§t:ran byla' bíha ještě v prvnímročnfku
kladně, VYřízena.>pókud se zeměměřiekého', inžooýrství
odborné lítl>ra-turý týká, udr- v Praze soutěž v·' kultll'rní
žujeme stykvft,něnoll naše- činnosti, prospěéhu av li.rl·
ho .časopisu ,86tfináctí za- 'gádách.I o této částí bude-
hrll.l1íčÍ1ími~kéemi.- Pro 1118" .informo~':at ,své čtenáře
VII. kon~ 'm~inátodni vdalšíÍn čísle.
federace' zěJ:něměříi}ů 1949
y Lausan~ máme zatím Od-
borné referáty do šesti z·'de-
setí kOIIlÍsLsj.ezdlilvřiprave- Dare!l1 IX. sjezdu KSČ:Věi
ny. Všeehny'přípravnéprace noval Ing. K:n o.dá čsvŮJ
pro sjezd mají zdál-ný. prů" . zlepšovaoínávrh v oboru ze-
, běl).Poukazujeme dalšísplát- měměřietví.a;tot.zv. "vrstev"
ku Kčs 5000,"':"na příspěvek níček«. Je to použití: gumo..'
FIGu. - Bylo mluveno o vého měřítka ,v takové..,úpra~
schůzce zástupců'(rysokých vě, že se 'ětyřlni ~zlÍ.ý~i mě-
škol Prahy; Brna, Bratisla- řítkynagumovém pi'oužJrn
vy a' min. školstvi, věd. a vtiskUutém do velmi ;redMe
umění, ze kt~ré vyšel pod- ducM kOlVgové.,kos:tl'llkce lze
nětný návrh na reorganisaci obsá.hnouti všechna. Jl!.l)Žná.
l1aiivysoké školy {zeměmě- měfít,ka od b'lOO do 1 :1000.
řického 'ínŽf:lnýrStví). Podle Vrstevníook se dobřeiiplat"
návrhu. o kterém bu.de jed-ní uvýškopi,snýchpraéH>ří
. nat .reformní· komise min. intetpol<Wá.ni:vrstevnic.>'Ná-
školství, věd" aumění«má vrh byl pósouzentříčlenttou '
být prvni a drub,Ý1'Oěníkze;- komisí Odboru.zem.ěměř.•i.nž..
měměřickéhostudlíavšech.tři .. při SIA V' Praze a' odb01'em
vysokých šk91 stejI\Ý. Líšit doporučen. Uvimenoulromist

pisů a původní ,,zpráVy.Opa-
třuj,a jeJ ]dNVj;lQiUb'l'oihod,-
nuti/ K~V, ajeíwvinen z~'
dat i jeho vypraoov4ni ShtvÓ-
projektu - ki'aj$kému archi-
tektoníckému ' a·telíeru. 'Přl
jeho' vypracování musí se
však účastnit i' odbornici
z jednotlivých ooorů nll.př.
vodohospodáři. .Po veřejném
vyložení. je návrh schválen
a stane sezl}vazný pro' úze-
mi,PTQ něž byl, určen; je-li
zpracován . pro o,lasý. :širší,
stává-se v této,ši;!:ši oblasti
směrnicí ,.:P,ro' pozdější úpr~"
vu. ObeC je povinna kopii
schválenéhonáv:t:hu dodat ka~
tastrálnímu měřickému' úřa'
du;dil.lší kopie I>ak KNV«
ONV. Podrobností jsou v.Út.
listu L díl z 29. března 1949.

• 'oP'"

byla zj.ištěna25pi-oéetIii· ča:
'S\>V4- úsp~ra, , C.

•
, ;Prá.~e a 'VY'nál~«ěís.3-4/49
a měl ,toto. znění "Hleirame
•patenty· z oboru geodesie, t.
j: přístroje a pomtlCky pro
měferií, fotogrametr;il (foto-
grafícké' vyměřOlVání),toto-
grafie, počitacích strojů a
pod. Nabídky na značku .Geo·
dásíe« do, admínistrace časo-
pisu .Práce a vynálezy«.
Pral,Ia 'II;' M'ezí,bran'!lká.21.".

Obsazení profesury geode-
sle: Na vyěóokéškole inženýr-
skóhostavítelství: pří Č'e6-
kém vysokém uooni technic- '
IrelÚv Praze se, obsadí.pro- '
lesu,l'agoodeaie nižší' avyš-
ší. 'ZáJemci .0 tuto profesuru
podejtež své přihlášky a po-

Libí se, Ti , slÓvo .Obzo.r' drobrlým "'Ypsá.ním běhu ží-
v názvu nuehoěasopisn' vota, s doklady, požadovaný-
PřeIllýšlel jsi o ·tom, j6"'lí mí k ustanovení ve veřejné
vhodné'tBude \l.'ě:jístěia" slufuě, ja,kož í doklady o
jímat, cÍ) mu říká zaujatý praktické'a vědecké Činností
mnovX).ik'krás, ěI.lskéhQ'.jazy- "rlěkanstvívysoké školy' ihŽ8-
ka Pave\ E i s Ii e rve své nýl'ského stavítelstvi, P,raha
kni;!:~~Če'š~inli..pok}.epe,lU"1l,,-lI,'l;~ano'va ul. č. 13 nej-
posleche'm«., Na straně ,.115 p~ději do 30. července 1949.
u hesla Hori7;ont píše': 'Jak. '.' i
kolikráSné 'je to řecké slovo, . •
není\.ho V češťiIlě.třeba:' tak
opravd1iZl;faříIýje-če'Škýob- Reg.· L. Waterfield:\
Z()r.Klipodívu~jak jina·k sto let astronomie. Naklad.
p-usohj na duševní sensoríum . '1.ruŽStvoMáje, 'práha, 1948;
než jehq soukmenov~i' doz\lr' cena brož. 250,-, váz. 290,-
a ná,zor. --:-Ještě něco, nebot K;čs. 'OHl)-anglického autora,
sotva jste sítoho' povš;itnli.·ť jehoŽ:'čf:lSkypřeklad pořídí!
Ůasopís, myslim, .Se .nebude' Dr O. Seydl, obsahuje v Čil,'
jmenova.t .O.b z,o1':, ljude. se 'sovém· postupu životopisy
jmén()'Vat Obzory. Stejně Ire.: četnýchčelných astronomů
vydá 'ze sebečasopísecká s pi:ehledem j0jich činnosti.
nora a fauna nějaký ,ROQl- Je< tl) tedy přéhlf:ld vývoje
h le d',budou'to dojista R o z- astl"onomického hádání v 'do.
hl e d y (na příklad Roz· bějedI1ohc) sta let od r. 1837
hledý matematicko-přírodo- ,do" počátku· druhé světové
vědecké), Dostí poutavá' pln- . váLky. ~rostudováním spisu
rálnost představy a tvaru, nabUde i\tenář všeobecného
zjev tak častý: v ěeštt:ně' ja.k názoru ~na četné p.roblémy
nejlidovější, -tak i velmi spí"astronomícké,' na způsoby,
sovné.«,.. . jímiž astronomové se pokou'

.' .,. " .•.., '~e31'p:rop.íknoutiv tajemství
.HltedaJfsé, P!lt&ntýz.ooo ••••' ..,ýesmíru,a ,na výsledky, jíchž
geoďěSfe';l1t1ť)e pát:t'tt{)d'tlee- . 'tu ..b'yli:> dosaženo.
rátu, kterY vy~v.ěasc>Pisu . Ing. Jelínek Ed.

ZO č. 6 roč. 1949 - text na str. 3 obálky



Výstava zeměměřické prá-
ce v Jihlavě. Zeměměřické
oddělení KNV v Jihlavě se
zúčn~tnno jednoduchou, avšak
výmluvnou exposicí výstavy
»KSČ v boji a budování v ji-
hlavského kraje«, pořádané
v V.dové domě v Jihhvě ve
dnech 1. až 22. V. 1949. Na
krajinovém modelu s modely
trigonometrických věží byly
naznačeny geodetické zákla-
dy. Pod tím pak byly vysta-
veny ukázky prací (mapy a
pol. náčrty) nového měření
výškového z měst jihlavské-
ho kraje. Textový stručný
doprovod a barvitost dodá-
valy expo,sici důrazu. Těm,
kteří tuto výstavu navštívi-
li, podala exposice názorný
obraz o důležitosti gwdetic-
kých základů a významu ze-
měměřické práce pro staveb-
nětechnické plánování.

,Dr. Válka.
Snímek: Fr. Tomášek.

•
Pětiletce nové mapy. ZlJ<-

měměřický úřad spolu s ostat-
ními složkami státní země-
měřické služby předvedl na
počest IX. sjezdu KSČ v šes-
ti výkladních skřínich na
Václavském náměstí ukázky
svých děl a výsledků své
činnosti zejména v oboru
kartografie. Vystavená ma-
pová díla jasně l1kázala, že
státní zeměměřická služba,
do nedávna silně rozdrob6-
ná, nyní organisačně podří-
zená jednotnému vedení, za-
měřila všedmu svoji činoro-
dou tvůrčí schopnost přede-
vším na potřeby nejšírší ve-
řejností a tím se aktivnč za-
pojila do socialistické vý-
stavby státu. Státní země-
měřieká s~užba pomáhá llU-
dovat nový socialistíeký řád.
Obrovský převrat v hospo-
dářské struktuře státu, ze-
jména pokud jde o pozemko-
vou držbu, uložil a ukládá
státní zeměměřické službě
veliké úkoly. Osídlení po-
hraničí, nová pozemková re-
forma a druhá pozemková
reforma jsou splněny. Ulo-
žené úkoly v rámcí všeobec-
né úpravy pozemkové držby
a scelování stojí v popředí
záimú zeměděls1{é politiky a
musi býti splněny. Ukázký
výsledkú či.nnosti ze scelová-
ní pozemků v rámcí osídlení
pohraničí, vystavené nové
mapy, at už. šlo: o stá.tní

mapy v měř. 1: 1000,1: 5000,
1: 10000,1 : 50000, nebo o ma-
pové podklady pro obnovení
Lidic a nových plánú měst,
dokumentovaly úsilí o nové
pojetí. práce zeměměřičovy.
Mapa ne,slouží již soukromo-
kapltalistickým zájmúm, ale
jo nezbytným podkladem pro
výstavbu nových obcí, je
pomocníkem lidové spráYY,
zkrátka je dúležitým činite-
lem v hospo,dářství, pláno-
vání, výzkumu, vědě a v kul-
turním ži.votě. Zvláštní po-
zornosti těšila se vystlwená
nová mapa ČSR 1: 500000,
nadplán zaměstnancú ZlÍ a
jí odpovídaiící mapa pl"s-
t;cká v témže měřítku. "Pě-
tiletce nové mapy«, to jest
vytčená linie státní zeměmě-
řické a kartografické služby'
a je.iímu splnční věnují za-
městnanci veškeré svoje úRilL

Ing. Macák.

•
Aktuality ze zeměi'ickpho

ú~adu. O d bor n é š k o Ie-
ni:. Mv,šlpn1{n tpol'etic1{éh.o
í praldick~ho' školeni 7.amě~t-
n".n<Jusledoval X. odbor mi-
ni.sterstva financí h'lpd no
soust~edění 7.f'měměři"késluž-
by. V r. 1949 se již u~'<:u-
te,čňuie pl'aktické š1{olení
zaměstnancú zeměměřic1{ých
oddělení kraiských národ-
ních výbod\.. K polním trian-
gulačním pracím zeměměřic-
kého úřadu bylo přiděleno
19 inženýrú. a 9 technik!'t,
k pracím v jednotné nivelač-
ní siti dva inženýři a k ma-
pováni 1:5000 7 inženvrll a
4 technici. V červnu byl pak
X. odborem uspořádán v zc-
měměřickém úřadu týdenní
kurs. ve ktpl'ém pf,,,lnostov€>
zcměměři.ckých oddělení St>

seznámili se všemi druhy
zeměměříckvch prací. PlállO-
v;tě or!!'anisované školení a
postUlmě vydávané přednisy
7.ajiRtí. že zeměměřick<í slu~-
ba bude na ""lém sbíbim
území nrováděna jednotně a
že 7.1{llšpnostizískqné v kte-
rémkoli úseku a kdekoli bu-
dou postupně rozšiřovány.

•
Oprava. Prosíme čtenáře,

aby si v aktualitě Geodetic-
ká edice v červnovém čísle
Z O. jednak opravili název
chystané publikace Ing. J.
Křováka na: »44 stránkové
desetirnístné logaritmy, ěís&l

a goniometrických funkcí pro
ce·ntesimální argument« ajed-
nak doplnili, že do Geodetic-
ké edice mohou přispívati
i odborné kruhy mimo 7.emě-·
měřický úřad pracemi, kte-
ré pojednávají o thematech
týkajících se geodesie a ze-
měměřictví. Boguszak.

•
Por'l.dy pi'ednosttJ. k'tta·

strálních měřických úřadtJ.
kraje Praha. Dne 16. června
ukončilo se y Praze školení
přednostú zememěřických od-
dělení technických referátu
z krajů celé republiky. Ná-
sleduiícího dne 17. června
konala se pak v zasedací síni
KNV v Praze porada před-
nostu katastrálnich měřic-
kých úřadu kraje Praha. Této
poradě byli přítomni také zá-
stupci mi.ni.stel'stva financí
soudruzi Prfl~a. Řehák a Svo-
boda. Hlavnim účelem po--
rady, které předsedal přpd-
nosta zeměměřického oddě-
lp,ni technického referátu
KNV v Praze Ing. Rezek
bvln podati nřitomnvm před-
nostům vyčerpávající infor-
maci o prúběhu prováděcího
plánu 7.eměměříek('ch prací,
o odstl'anění obtíží v jeho
provádění a určení pracov-
ních a organisačnich opqtře-
ní, jimiž by bylo docíleno
jednotného provádění prací
v prvním roce 5LP. V roz-
pravě se u1{áz'llo. že příčí-
nou mnohých obtíží při plně-
ní plánu je skutečnost, že
nelze provést konečnou orga-
nis'lcí soustředěné zeměmě-
řické služby bez novelisace
zákona č.82 z roku 1948.Pro-
jednání novelisace naráží
vš"k na ně1{teré obtíie. Po-
rada přednostú kat měř úřa-
dú z KNV Praha usnesla se
proto jednomyslně žádatí,
aby novelisace byla provlJ>-
.dena co nejdříve. Slav.

, .
~kolská výchova zeměmě-

řických úředníkt"J..S potěše-
ním zjišfujeme zájem, kte-
rý čtenáři Z. O. pl'ojevili
o problém školské přípravy
zeměměřických úředníku Re-
dakci došly 2 dopisy věci se
tvkaiící, coi samo o sobě je
dúka.zem záimu širšich Zll"-

měměřick;f'ch kruhů. Uveřej-
ňuieme je, ponechávajíce zá-
věry z nich při slušným spol-
kovým mistúm.
I. Dopis zní:
Naší zeměměřické službě

je na škodu, že nemá pom'lC-
ného technického perRonálu
s patřičným zeměměřickÝm
v7.děláním. Pociťuje se to jak
při práci v kanceláři, tak
i při pracích polních. Pro
tento nedostatek školených
sil je zeměměřický inženýr
nucen vykonávati i mnoho
prací neinženýrských, hlavně
kresličských. NemfIže se pak
věnovati věcem velmí dúle-
žitým a· přece· námi tolik

opomíjeným, jako je hledání
novýchsměl'Ů a cest ve služ·
bě měřické, zlepšování or~a-
ni.sace úřadu. 7.jednodušování
ag-sndy a pod. - Nedostatku
školeného pomocn-Sho perso-
nálu se v mnohých úřadech
di'íve odpomáhalo tím, že
úi'ad sám si pnti'ebné sily
škoFl. Byli tf) většinou ahsol·
venti býv. měšfanských škol,
kteří byli zprvu zapracováni
do prací kresličských. Pozdě-
ji pak byly tyto pomocné
síly brány i na měření a p()-
mp.lu zapl'Hcovávány i do
pf)lního měření.. Další školení
bylo odviRlé on schopnoRtí
jednoWvcu, takže někteří
prováděli po čase třeba i vý.
poňtv nloch. některým Rn()-
lohlivým si.1ám byly svěřo-
vány i :iednodušší pl'ál'e kar-
tírovací. ha i jednoduché vý.
počty (iako ku př. výpočty
směrníkú, protináni, polygoo-
nlI a p.l. Alo timto mnoh'!y
pr-Reným ulškolováním ztrá-
cel zeměměřický inženýr opět
Snf')"'~hl 1)")q1l -- ~Ti'".tflU n"'11~
pravu měli absolventi melio'
račních škol, kteří v mnoha
případech byli do našich
kanceláří přUati. Ale i zde
bylQ 7.apotřebí částf'čného
doučování. - A tak .dodnes
stojíme pi'ed otázkou. jak to-
muto nedostatku vhodných
pomocných sil odpomoci. Jest
třeba pl'O tento účel 7.říditi
nové odborné školy. Nejpři-
jatelněiší formou by sn'ld
byla škola dvouroční, do kte-
ré bv se hlásili žáci po ab·
solvování 4 tříd školy II.
stupně. A učebná osnovaT
Největší péči by musela býti
věnována kreslení a rýso-
vn.ni (rv~ováTJ.íR;tuační a te-
rénní). Z oRtatních předmětll
by měly býti přednášeny zá-
kladní poznatky z nižšígoeo-
desi.e, z nauky o katastru,
o složení pozemkových knih,
o reprodukci plámi a map,
a snad i něco o geometrické
opt;lW.'.Při stU"!;'l těch.b nřed-
mětú by se vša k nešlo do
hloubky a přednášet by se
mURelo formou lehkou a zá·
bavnou. V praktických cvi-
čeních z g('{)de,sieby si žáci
osvojili základni měřické
polní práce a jednoduché
počtářské úlohy_ O prázdni-
nách mezi r. a II. ročníkem
by měla být zavedena povin-
ná praxe a to snad nejlépe
u měřických oddělení v rúz-
ných úřadech. Hlavně mys-
lím na získání praxe při
pracích polnich. - Absol'
vent těchto dvou roěníkú ze-
měměřické školy by byl jistě
nejlépe přip~aven pro po-
mocnou technickou službu
v oboru zeměměřickém.

Ing. L. K.
II. Výňatky z 2. dopisu:
Námět, který dal Z. O.

k diskusi si trochu rozšiřuji
na problém přípravy všech
složek zE'měměřické práce. -
Zeměměřická služba u nás
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vyžaduje nutně předběžného
odborného školení jak fígu-
rantů, tak i měřických úřed·
níků. Jejích odbornou pří-
pravu bylo by možno rozvr-
hnoutí do 2 samostatných
skupin:
a) F i g u l' a n ti: Alesp?ň

tfrtiTln z celkového počtu
figurantů by měla býti sou-
stavně připravována a ško--
lena, aby hladký prliběh mě-
řických prací nebyl ochro-
mm. Jest na příklad ne-
možné, aby in žen Ý l' - t r i-
a n g u 1a t o r odcházel na
polní práco s pomocníky ne-
obeznámenými s poměry při
stavbách měříckých signá-
hi. Manuelní prácí při stav-
bách měřických věží a ji-
ných signálů provárlěií sice
řemeslníci, ale spolehlivý fi-
gurant řádně školený musí
býti inženýrovi nápomocen
při výběru a distribuci, sta-
vebního materiálu, jakož
i přímo spolupracovati při·
stavbách a stabilisaci trigo-
nometrických bodů. Také při
vystředování úhlů mliže hýti
cvi.črný r;,gurant dlllf'žitou
složkou měřickou. Při no-
vém katastrálním vyměřo-
vání projevuje se požaůa-
vek, aby u každé měř. sku-
piny hyl zařazen alesppň je-
den školený fígurant. Jeho
fUTlkce snočívá v.konservo-
vání měřických pomůcek, ve
spolupráci při stabilis'l.ci pev-
ných bodů, opisování elaho-
rátu a vystře~ování úhlů.
Také při službě topografické
prokázala se .nutnost vycvi-
čeného figuranta, hlavně při
novém mapování, nebot zde
se výborně může unlatniti
jako počtář při výpočtu nad-
mořských výšek přímo na
stanovisku. Konéčně i u ci-
vi.lních geometrů jest otázka
stálých vycvičených figu-
ranbi samozřejmá. Jak:í'IIÍ
zpftsobem lze realisovati sou-
stavnou přípravu figurantůT
- Během polních prací má
skupinář možnost vybrati
z personálu nejschopnějšího
z naimutých figurantů a do-
poručí jeho další zaměstná-
ní po dobu zímních kance-
lářských prací. Úřad ·zřídí
alespoň tří m ě s í ční kurs
pro všechny takto vybrané
lidi. Učebná osnova musila
by býtí upravena příměřeně
pracovním poměrům. V kur-
se pro figuranty triangulač-
ni služl)y byl by frekven-
tant obeznámen se stavbou
trigonometrických signálů,
se stabilisací bodft, vystře-
ďováním úhlů a všeobecný-
mi vědomostmí technícko-
měříckýmí. Absolvent kursu
pro figuranty při novém ka-
taatr. měření musil by ovlá-
dati jen zběžně kreslení a
čteni značkového klíče, kon-
servování drobnějších měřic-
ských pom'Ůcek, vystřeďová-
ní měřených úhlů v polních
zápisnících atd. V kurse pro
figuran.ty PJ:O topografické

mapování by byl cv'čen
v kre-!llení topo~rafických
smluvených značek". v strl)-
jovém výpočtu poly~onál-
ních pořadli a pod. Výcvik
stálých figurantft c i v i l-
ní c h g-e om e t l' ti byl by
dán druhem jejich práce.
b) Úřednici (měřič-

ští technikovél:
ěkolení této složky měnc-

ské služby jest obzvláště
nutné. Pří t l' i a n g u 1a č-
n í c h p l' a c ech zastupuje
často měřický technik v ur-
či.tých . případech vf'doucího
inženýra a to pří stavbách
. měřických signálů, při di~tri-
buci stavebního materiálu,
jest důležitým činitelEm pří
stabi.li.s'l.cibodů, musí kromě
vystřeďování úhlů ovládati
výpočty přibližných souřad-
níc strojem, musí se dovést
oriEntovati a ,<čísti hěžné
orientační mapy (l: 75 000 a'
1: 200000), staT'ati se o řádné
konse·rvování měřických st~o-
jů a přístroj ft. musí ovládatí
a koordi.novllti světelnli si~-
naHsování bodli vvšš'ho řá,lu.
Jejích výcvik bude tudižda-
leko složítější nežli u před-
cházejících složek. Při kata-
st!'álním novém měření je-
jich funkce s'počívá v tom,
že konaií méně zodpovědné
práce mě~ické. Měří p'Ísmem
polyg-onální strany, ahcisy a
ordi.náty na pNmkách. st'l.-
raií se o měřický materiál
a jeho včasnou dom'avu na
pracovi.ště, o jehl) konservo-
vání. jsou spoikamí mezi in-
ženýrem ,a stranami, majicí-
mi záiem o nové manováTlí,
pořizují opisy pa,rcelnich pro-
tokohi .a jiné'l.o.· elahol'átu,
spolupracují při rilzných vý-
počtl:~chpolygoTlotrigo"omrt-
ríp,kých. opisuií souřadn:ce a
píší různé pT'otokoly. Jejich
výcvik a školení 7.abirá tu-
díž více času. ale jest renh-
bnnL Při t~Ol'etickém výcvi-
ku této měřické složky při-
cházejí v úvahu así tyto dis-
cipliny: geodEtické počtář-
ství nižšího stupně, obezná-
mení se s měřickými přístro-
ji, nejdlil€Žitější výňatky
z katastrálního zákona, kres-
lení konventionelních zna-
ček: - Osvědčilo by se Proto
zavésti skupinu měřických
techniků se soustavným škol-
ským vzděláním. kteří by
pak prováděli detailní měře-
ní pod dozorem inženÝra,
který by provedl geodetický
podklad pro detailování a
jemu svěřeny práce dohléda-
cí a rev isní.
Závěrem shrnuii sVlij ná-

zor, že by bylo výhodné a pro
lidovou správu úsporné, kdy-
by byl or~aniRován na prft-
myslových školách s'lm"Rhlt-
ný odbor pro zeměměřické
techniky" nebof se domní-
vám, že v llUdoucnu budou
kladeny na naši práC'i mimo-
řádně velkli úkoly. Musí hýti
naší poctívou snahOll. aby-
..cho.m. rychle a úspě~~ě vy-

hověli všem naléhavým po-
žadavkům, cožmůžeme úspěš-.
ně llČí.Jlit,budeme-li mít dob-
fe připravené své spolupra-
covníky. J. V.•

pro býv. ohv. úřadovnu .poz.
úřadu v Prllze,
e) In~ .• TanuF ran c o v i

pro býv. ohv. úřadovnu J)oz.
úi'adu v Českých Budějovi-
cích,
f) In!:!'.• Tosefu H a u k o v i

Oprávněni k podtlisov:lni a Tn~ .Tanu L i ft h II T t o v i
lreom~trickÝch plánt'! podle P"O býv. obv. úřadovnu poz.
§ 5t kd. zák. TI ministerstva Úř".rlll v P17ni.
z~mědělstvi" Ministr !mrave- g) Ing .• Josefu Bar tli ň-
dlností upT'avil vvhláškou ze k o v 1. In~. .Tosefu K o Tli-
dne 12 dubna 1949nově orá- fl: o v i a Ing. Františku na-
vo podpisovatí geometrické 1í k o v i pro bYv. úřadovnu
(polohopi.sné) plány, vyhoto- po,/;. úřadu v Brně a
venli v oboru p'"sobností mi- h) In~. Josefn no s t a 1í-
n:.sterstva zemědělství, které kovi, Ing. Františku Ch me-
~ohou být podkladem zápisů 1a ř o v i a In~. Karlu P l' u-
ve veřejných knihách a v po- sen o v s Ii: é m u pro bfv.
z(lmkovém katasb'u (~ 51kat. ohv. úřlldovnu poz. úřadu
zák) t'lk, že nadále jsou v OlOlllOucí,
9právnění podpisovati: zani.kla. _
I. 1. u mi.nisterstva země- K~om toho mínistr ST)ra-

dělství - ústředí - včrt"ě v(lrllno~ti u,lě1il vvhláš1{ou
T1"'7,()mkovéreformy (odb IX) ",?q lrrlTla 1949 totéž pT'ávo
té~ min. rada In!\'. K'l·rel KI\,,.lu R-y š á n o v í ve sln7,-
Il; u 1c.. měř. rada In~. :Milo- há~h Míst.niho národního v"_
slav L e š a vrch. měř. kom. boru ve Valašském Meziříčí.
Ing. FT'antišek H a vel k a;
oP"ávnění pravopllltnč pod- •
p'sovati geometrické (polo-. Nedoshtek technikt'!lt lnže-
honisné) plány, které dosud nvrfl v Rnm"!l~kn. H"rnnTl-
přís'uše.lo Ing. .JaroslAvu sko má znai"nÝ nedo~tAtek
Raj t l' o v i pro býv. státní teohnikt'1 a·ínženvrl·l. Ti~ková
no'/;e,mkový 11řad v PT'aze a r,tln"ha 1'11""'lln~l{éh()vPlvv~hl-
Ing. Františku S o u k u p 0- nl'ctvi v PT'aze ve své znT'á-
y i n"o bÝv. ministerstvo ze- vě o p"ávě nT'ováňěnli T'''for-
mMě1ství a lesníctví, odb. I, mě vv~okÝch Ř1{olurlá"li. že
odd. D, platí nvní pro m;nis- v zemí :ie stále neopO(\~tAt-
·terstvo zemědělství (ústředí); n~"" 'l:áiem o.oh()ry un1ver-
. 2. u státních obvodových sit"iho st11'Fa. ZAtím ('O teoh-
*řadovenpro pozemkovou ni.ckfi ••.t'l'linm jezfllne,\h{lvá-
reformu: no. Z 57 000 vy~ol{Oškol~1{ý('h
. a) Praha-západ: vrch. měř. Flt'l.-ll'nblie 44 000 ",,,psáno na
kom. Ing. Antonín Č e r n o- fl\knltáohpro vl\,lv sesoo-
v i li k ý, lpčen~kfm zllměřenírn, t. j.
b) Praha-východ: vroh. měř. na nráveoh. líterlltuře, th"o-

rada Ing. Bedřich Trži c ký, 10'di, fHl'l'Tl'lceutíol\. lp.lo>ř-
, c) Plzeň: vrch. měř. koni. st ví. obcho(\u. druž~tevnlctví
Ing. Frantíšek Hro n e k, a Tlou?;e7.hvtf'k n;'in~rlá na
d) České Budějovice: měř. vl\rlv t<'olmi(11<:fi. .Tediná zvě-

rada Ing. Ladislav Bartoš, rollikařská fakulta má jen
e) Mladá Boleslav: měř. 611llno~lnp.hfl/l,'tzatim (''l n"

kom. Ing. František P 0- n"'áveeh;p, jich nřes 10000.
sl u š ný a 7.pm~ onl-i"'VáFlt.llvk"rní.advo-
f) Olomouc: vrch. měř. kát.Ů, Rohází vŘ'lk tisice lYI't-

kom. In".'. Kam'l K 1í.m ! Š. tl'·lYI9t.'"1"i. fvsik,l. oh!'>miků.
- -P"1lhlltioneno hlltiml v Hn-

Oprávněni prllvopllltně porl- mll'"í~'<u'nou?;", 2 druhy vv-
pisovati geometrické (polo-
hop'.sné) plány, které dosud sokých škol: U n i vel' s i t Y
příslušelo Ing. Františku a v y s o k o š k o Is k é í n-
K l' i e g 1e r o v i pro býv. s t i t u t y. University blldou
ohvodovou úřadovnu poz{'m- p;'i.pT'avovat specialistv a ha-
kového úřadu v Hradci Krá. datele. pro různé vědecké
lové platí nyní pro státní ohorv a nečovat o výchovu
obvodovou úřadovnu pro .po- učitelských sborll pro Rtřl'd-
'zemkovou reformu v Hradci ní a vy~oké školy. Budou
Králové. mit stálý charakter, počet

posluchačů burle omezen a
II. Oprávnění pravoplatně vyučovací ORnovahUtill klást

podpisovati geometrické (po- dŮT'az na th"oretické stu-,
lohopisnél plány, která do- di.um. Vysokoškolské inst'tu-
sud příslušela: ty hurlou připravovat V)"SO-

• a) Ing. Karlu Vol i c e- koškolské technické specia-
r o v i pro býv. státní pozem- listy pro výrobu a učit"le
kový úi'ad v Praze, pro Rtřední ·technickli školy.
bl Ing. Waltru F erb e l' 0- Instítp.ty budou zřizovány

·v i pro býv. pozemkový úřad podle potřeb země; rovněi
pro Čechy a Moravu, . počet posluchačů budj3 závis-

e) Ing; Ferdinandn Me n- lý na měnících se J)l)třebách
'g e n u pro býv. pozemkový národního žívota. Pokud jde
úřad. gen. ředitelství země- o vysvědčení. diplomy. dok-
dělských podniků a prů- toráty a habilítační právo
myslu, budou oba typy škol posta-
d) Ing, Janu. 2 i v n o v i ve!!:y na rovno. bp.
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VII. mezinárodní zeměmll.
řický kongres se koná, jak
je již čtenářům ZO známo, ve
dnech 23. až 27. srpna 1. r.
v Lausanne (Švýcars.ko). Úl'.
zeměměřiči jsou zastoupeni
na sje.zdovém zasedání dele-
gací, jejímíž členy jsou Ing.
Zdeněk Ma š í n, Ing. Dr
Fr. Ml e j n e k a prof. Ing.
Dr Pavel Potužák. - Vzhle_
dem k vysokému stupni vy-
spělosti zeměměřícké práce
v našem státě jakož i k -vý-
znamu sjezdu jedné z nej-
starších mezinárodních tech-
nických korporací dlužno jen
litovati, že z duvodů převáž-
ně rázu technického nebylo
lze vyslati početnější delega-
ci. Tím více nutno s povdě-
kem kvitovati usnesení vlá-
dy republiky -ze dne 12. čer-
vence t. r., jimž byl udělen
souhlas jednak s českosloven-
skou účastí na mezinárodní
výstavě pozemkového kata-
stru a geodetických přístro-
jů v Lausanne, uspořádané
u příležitosti kongresu, a dále
s tím, aby zasedání Stálého
výboru FIG v roce 1950 ~
bude-li projeven zájem-bylo
konáno v Praze. - O průbě-
hu kongresu a o výsledcích
jednání v odborných komi-
sích přinese ZO podrobné re-
feráty jednotlivých účastní-
ků čs. delegace. Mi.

Mezinárodní výstava po.
zemkového katastru. Meziná-
rodní federace zeměměřičů
pořádá u příležitosti meziná-
rodního kongre,su v Lausan-
ne ve dnech 23. až 27. srpna
t. r. též mezinárodní výstavu
pozemkového katastru. Oes-
koslovensko se zúčastní této
výstavy exposicí minister-
stva financí. Zeměměřická
veřejnost vděčí za porozumě-
ni, jakoo i za podporu, které
se jí dostává se strany úřed-
ních činítelů při tak význam-
né příležitosti obesláním vý-
stavy. Úeskoslovenskýkatastr
jako jeden z nejvyspělejších
katastrů ve střední Evropě
jistě čestně obstojí na mezi-
národnim foru. - Exposice
je uspořádána na 25 překliž-
kových deskách rozměrľl
120 cm X 220 cm a lze jí po
jazykové úpravě kdykoliv
použít jako putovní výstav-
ky. --...,Jednotlivé části expo-
sice předvádějí počátky ze-
měměřictví a jeho rozvoj
u nás od nejstarších dob až
po. dnešní dobIJ.s plánem do
budoucnosti. - Desky jsou
očíslovány a jejich exponáty
jsou uvedeny ve výstavním
katalogu, který usnadňuje
snadnou orientaci. - Podrob-
nosti o naši exposici, jakož
i zprávu o exposicích ostat-
ních zúčastněných států při-
neseme v některém z dalších
čísel Z. O. Ing. Mašín.

Studium zeměměřického in.
ženýrství v číslech. Státní
úřa.d statistický věnoval čís.
148/152 svých Zpráv ze dne
9. července 1949 statistickým
přehledum o našem vysokém
školství. Pro různé nesnáze
obsahují zprávy data za zim-

- ní semestr školního roku
1947-48. Jsou tedy pů1druhé-
ho roku stará; nicménlH tak
jsou velmi zajímavá a za-
slouží pozorností. Uv'edeme
z nich některá, týkající se
především studia zeměměřic-
kého inženýrství na vyso-
kých školách technických a
vysokoškolského technického
studía vůbec. - V zímním
semestru 1947-48 měli jsme
na všech vysokých školách
v ÚSRzapsáno celkem 63 655
posluchaču, z toho žen 13 865.
V českých zemích bylo 55068,
na Slovensku 8587 poslucha-
čů. Daleko převážná většina
měla příslušnost č·e,skoslo,
venskou; cizinců bylo cel-
kem na všech vysokých ško-
lách 2123. - Zeměměřícké
inženýrství bylo organísová-
no na Úeskémvysokém učení
technickém v Praze, na Vy-
soké škole technícké Dr E.
Beneše v Brně a na Sloven-
ské vysoké škole technické
v Bratislavě. Celkem ho stu-
dovalo 561 posluchaču, z toho
11 žen, a to v Praze 303,
v Brně 155 a v Bratislavě
103. Zajímavá jsou data po-
dle rodinného stavu studen-
tu, podle nejvyššího stupně
školního vzdělání před vstu-
pem na vysokou školu a po-
dle sociálního zařazení otce
(živitele) posluchačli. - Zcel-
kového počtu 561 bylo 342
svobodných, 99 ženatých a
4 rozvedení. Ženatí měli v f:7
případech děti a to v 31 pří-
padech po 1 .dítěti, v 31 při-
padech po dvou a 5 přípa-
dech po třech a více dětech.
- Jako předchozí studium
udalo 9 klasické 'gymnasium,
274 reálné gymnasium, 11 ref.
reálné gymnasium, 130 reál-
ku, 11 vyšší průmyslovou
školu a 1 učitelský ústav. -
V zemích českých příslušeli
otcové (žívítelé) v 65 přípa-
dech k zemědělství a le.snic,
tví, ve 110 případech pnimys-
lu a výrobním živnostem, ve
123 případech obchodu, pe-
něžnictví, dopravě, ve 139
případech veřéjné službě a
svobodným povolánim, ve
zbývajících případech růz-
ným jiným povoláním. Otco-
vé (živite,lé) byli podle své-
ho postavení k povolání ve
135 případech samostatní, ye
229 případech byli úředníky,
ve 48 případech byli zřízen-
ci a v 31 případě dělníky.
Z těchto dat vidíme, že po-
sluchači zeměměřického inže-
nýrství pocháze,jí především
zvrstev úřednických (51,46%),
na druhém místě z řad osob
samostatně činných (30,34%),
na třetím místě z řad zřízen-
ců (10,78%) a teprve na čtvr-

tém místě z řad dělníků
(6,97%). - Z řádných poslu-
chaču v Praze a v Brně v cel-
kovém počtu 445, pouze' stu-
dovalo 316. Ostatní byli za·
městnáni. Před vstupem na
studium zeměměřického inže·
nýrství 279 nevykazuje vů-
bec žádnou praxi měřickou,
57 vykazovalo praxi kratší
1 roku, 16 praxi do dvou let
a 93 praxi více ne.ž dvoule·
tou. - Ve školním roce 1947/48
vykonalo II. státní zkoušku
v Praze a v Brně 72 kandi-
dátu, v Bratislavě 15 kandi-
dátů. Dva inženýři byli pro-
mováni na doktory věd tech-
nických. - A ještě několik
dat o učitelském sboru. Na
našich vysokých školách cel-
kem bylo v celé republice
31. prosince 1947 463 řádných
a 140 mimořádných profeso-
ru vedle většího počtu růz-
ných jiných sil učitelských
(docenti, suplenti, lektó'ři
atd.). Na Vysokém učení
technickém v Praze byli 104
řádni profesoři, 14 mimořád-
ných, 3 bez.platní, 88 soukro-
mých docentů, 32 honorova-
ných, 129 suplentu, 56 lekto-
ru, 28 vědeckých úředníku,
394 asistentů. Z toho na Vy-
soké škole speciálních llauk
9 řádných a 1 mimořádný
profesor, 12 soukromých a
8 honorovaných docentu, 46
suplentů, 22 asistentů. Na
odboru inženýrského stavi-
telství a zeměměřického in-
ženýrství v Brně bylo 18 i'ád-
ných a 6 mimořádných profe-
sorů, 4 soukromí a 30 honoro-
vaných doeentů. - Ze statis-
tického přehledu studií na
vysokých školách lze vyvo-
dit mnoho z.ajímavých de-
dukcí. Zájemci najdou -ve
Zprávách SÚS cenné a po-
učné čtení. • bp

Zásady pro vypláceni vý.
konnostních odměn státním
,a některým jiným veřejným
zaměstnancitm. Vláda ve Ftvé
schuzi dne' 7. č'ervence 1949
se usnesla, že veřejným za-
městnancům budou v roce
1949 vypláceny výkonnostní
odměny a pověřila minister-
stvo financí, aby v dohodě
s ministerstvy vnitra, práce.
a sociální péče. a S Ústřední
radou odboru vydalo směrni-
ce pro jejich výplatu. Sou-
časně povolila na výkonnost-
ní odměny částku 500 mi-
lionu Kčs na rok 1949 (z če-
hož 370 milionů Kč's připadá
na ústředí a české země, 130
milionu na Slovensko); na
první pololetí připadá na 1
zaměstnance ideální částka
950 Kčs. Výkonnostní odměny
budou poskytovány zaměst-
nancum, kteví vykazují vyš-
ší než normální pracovní vý-
kon. Tento výkon se zjišťuje
třemi prostředky:
a) pracovními normami,
h) pracovními plány,
c) socialistickým soutěže-

ním.

Pracovní normy Ee
mají zavésti ve. všech obo-
rech státní správy u těch
druh ů prací, u kterých lze
předem s potřebnou přes-
nosti stanovit čas potřebný
k jejímu provedení, aniž 1.'y
normováním byla ohrožcna
jakost práce a kde normo-
vání není tak obtížné, že by
bylo nehospodárné. Jednot·
livé pracovní normy schválí
vždy vláda.
Pracovní plány se

zavedou u prací, které svou
povahou se ne.hodí pro nor-
mování, u kterých však lze
s potřebnou přesností určit
předem množství a druh prá-
C'C, které mají být v určitém
časovém období vykonány
buď jedním ne.bo více za-
městnanci při normálním
pracovním zatížení.
Sooialistické soutě-

žen í má co nejvíce podní-
tit iniciativu zaměstnanců,
kterou má podchytit -vedl3ní
úřadu a orgány zaměstnan-
cu. Tito činitelé mají pečo-
vat o to, aby soutěžní pod-
mínky byly takové, aby po-
dle nich bylo možno správně
zhodnotit pracovní výkony
soutěžících.
Kromě toho budou učitel-

ským silám všech typů škol
vypláceny p e dag o g i c k é
od m ěn y.
Vládní usnesení a prová-

děcí pokyny obsahují obsáh-
lé podrobnosti, příklady a po-
stup při propočítáváni a pro
výplatu výkonnostních od-
měn veřejným zaměstnan-
cum. Ministerstvo vnitra roz-
hodlo, aby obdobně bylo pO:
stupováno i u zaměstnanců
svazku lidové správy.
Zájemci najdou podrobnosti

ve Věstníku ministerstva fi-
nancí č. 21 a 22 z 1. srpna
1949. • bp

30 let vysoké školy země.
dělské v Brně. Dne 24. če.r-
vence. letošního roku tomu
bylo 30 let, co byl vydán
zákon Č. 460 Sb., jímž byla
zřízena v Brně samostat-
ná vysoká škola zeměděl-
ská a kterým bylo koruno-
váno mnohaleté úsilí Mora-
vy po vlastním vysokém učí-
lišti zemědělském. Za 30 let
své existence byly na škole
vybudovány 2 odbory (odbor
lesního inženýrství a země-
dělského inženýrství) s úrov-
ní vědeckých ústavli, jak do-
svědčuje ve,lký počet poslu-
chačů (v loňském roce více
než 1300) domácích i cizích
a mnoho inženýrů, kte,ři za-
stávají významná místa ve
vědě i v technické praxi.
Dne,smá škola 35 vědeckých
ústavů, mezi nimiž' jedním
z předních je ústav geodetic-
ký, vedený řádným profeso-
rem geodesie a členem red-
akčního sboru našeho časo-
pisu prof. Ing. Dr Aloisem
T i c h Ý m. - Důležitým do-
plňkem studia na škole je
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zemědělsky statek v Zabči-
cích u Zidlochovic a lesní
velkostatek Adamov. Tento
velkostatek, nazvaný »Masa-
rykův les«, má nyní po při-
děleni dalšich částí výměru
11034r ha se 4 lesními sprá-
vami, 10 polesími a 3 lesní-
mi ochrannými okresy. Svou
rozlohou i růzností přírod-
ních podmínek stal se vzor-
ným výcvikovým střediskem
budoucích lesních inženýrů
a je pokládán za jeden z nej-
lépe organisovaných školnich
lesnich statků v Evropě. Za
vedeni prof. Dr Tichého byly
geodetickým methodami vy-
praclTvány vzorné hospodář-
ské mapy celého velkostat-
ku; při měření byly zkouše-
ny různé methody a novinky
měřické praxe (na př. tripo-
dové věže, praktické užití fo-
togrametrie v lesnictví atd.).
- Za zmínku stojí, že v roce
1946byla provedena speciali-
sace studia zemědělského in-
ženýrství a to tak, že první
4 semestry studia" jsou spo-
lečné; pak se studium dělí
na směr všeobecného země,-
dělského inženýrství a na
směr vinařsko -zahradnický.
Máme tedy u nás vinařsko·
zahradnické inženýry, Cožne-
bývá obvykle ani v kruzich
technických 7.námo.- Země-
měřičtí inženýři ve své praxi
jsou neustále v ú:tkém styku
se zemědělskými a le,sními
inženýry, z nichž mnozí stu-
dovali na vysoké škole země'-
dělské v Brně. U příležitosti
301etého jubilea této školy
přejí jí proto, aby na své
trvale vzestupné dráze 1'0-
krač()vala a prospívala k roz-
voji všech věd zemědělských.

bp

Soutěž tvořivosti mlád~
na zeměměřickém inženýr.
ství v Praze. První ročník
zeměměřického inženýrství
v Praze rozdělený na šest
kroužků soutěžil ve vypra-
cování thema. v brigádách,
v družbě s dělnickou mláde-
ží, prospěchu, kultuře a osvě-
tě. - V thematické části sou-
těže se dostala na první mís-
to práce: Rek o n str u k c e
s t a n o v i s k a. Jest to gra-
fické a numerické řešeníl re-
konstrukce stanoviska avnitř-
ní orientace aparátu z jedIlO~
ho svislého snímku. Na dru-
hém místě je práce: výpo-
čet o b j e k t i v u, kde byl
vypočitán třičočkový objek-
tiv o světelnosti 2,9. Byl zde
učiněn pokus dosáhnout ne·
tmeleným třičočkovým ob-
jektivem těch optických vlast-
nosti, kterých se dosahuje
objektivy složitějšimi. Na vý-
počtu bylo odpracováno asi
460hodin a uspořen značný
náklad (odhad kolem 15--20
tisíc Kčs), kdyby 9yl objek-
tiv počítán normálně. Na tře-
tím místě je práce z pedo-
logie: Únava půdy. -

Shrneme-I\. výsledky v další vě fixovat plastiku krajiny
části soutě'ze,vidíme, že tam, v mozku, má nyní možnosti
kde si thema vyžádalo mno- si jí kdykoliv boo námahY a
ho práce, nebylo Ínožno zce- přesně vybaviti stereoskopic-
la splnit ostatní požadavky. kými brýlemi.
A naopak největšího úspě- Ing. Jelínek E.
chu dosáhl čtvrtý kroužek.
jak v brigádách tak v druž- O
bě s dělnickou mládeží. Krou- -
žek si také založil recitační Soustředění mapového a ji.

ného pfidoznaleckého mate-
soubor. - V prospěchu je riálu z akcí melioračních a
průměrnou známkou dvojka.
_ Každému úseku soutěženi komasačních se pilně prová-
byl přisouzen určitý počet - dí. Ing. Nepevný sestavil pře-
bodů podle směrnic Svazu hlednou mapu již provede-
vysokoškolského studenstva. ných prací soelovacích a me-
Podle tohoto bodování je na lioračnich v býv. zemi Mo-
prvnim místě kroužek dru- ravskoslezské pro informaci
hý, na druhém kroužek prvni brněnského ústavu půdozaa-
a na třetim mistě se umistil leckého. Ústav si bude moci
kroužek šestý. _ Soutěž tvo- na podkladě této informativ-
řivosti mládeže v prvnim roč- ně situační mapy vyhledati
niku měla zřetelný vliv na u příslušných technických
výkonnost při studiu a jeho úřadů elaboráty, jichž může
prohloubení a přinesla nový upotřebiti pro získávání půd-
způsob práce v kolektivu. ních dat. K tomu účelu bude

Kraus. možno použíti i dat z 19 m
hlubokých hydropedologic-
kých profilů z povodí Mora-
vy, Dyje a Odry, jichž si-
tuace jsou uloženy v Přero-
vě. - Podobnou informativ-
ně situační mapu o provede-
ných komasacich v Úechách
přislíbil sestaviti řed. Pavlík.
- Dále bylo doporučeno, se-
staviti mapu a seznam ~'oz-
borů zemin z pracovních úse-'
ků Státního hydrologického
ústavu, skupina IV (mecha-
nika zemin). Tyto přehledy a
seznamy se soustředí u vý-
zkumného ústavu pudozna-
leckých (Praha, Brno).

Ing. Jelínek E.

•

Spolupráce zeměměř. služ.
by na provádění pozemko-
vých· reforem. Ministerstvo
financí vynesením l'J 11.červ-
na 1949, č. j. 110/506/49-X-7
vydalo v dohodě s miníster-
stvem zemědělství, NPF.FNO
a osidlovacím 'úřadem po-
drobné pokyny k odstranění
potíží, které se vyskytují při
plnění prováděcího plánu ze-
měměřické služby na' rok
1949.Pokyny jednají o spolu-
práci na dokončení závě,roo-
ných prací osidlovacích, na
dokončení revise I. porzemko-
vé reformy a na proválění
nové pozemkové reformy"'a
o spolupráci na provádční
přídělového řízení podle de-
kretu Č. 12/45 a 108/45 Sb.
Vynesení bylo zasláno všem
příslušným složkám zeměmě-
řické služby a krom toho, je
otíštěno ve Věstníku min.
financí z 1. srpna 1949. bp

•
Fotogrametrie v pfidozna.

lectví. »Zemědělský pokrok«
č. 5, který vychází nákl. Sva-
zu výzkumných ústavů ze-
mědělských v Praze" přináší
od Dr Jar. Spirhallzla člá-
nek: .Fotogrametric-
ký snímek podkladem
pro agropedologický
n á č r t«. Při zhotovováni
snímků pro plánování mů-
žeme nyní, pracovní postup
zdokonalit a podstatně urych-
lit tim, že mezi pracovní
pomůcky zařadíme nejprve
opatření fotogrametrického
snímku zkoušeného území.
Podá nejen nejbezpečnější
fotografii žádané oblasti, ale
stereoskopicky vyhodnocenou
neobyčejně usnadňuje a zja-
kostní tuto práci. - A dru-
hým, je'ště důležitějšim vy-
hodnocením je použití této
plastické pomůcky při odpo-
vědném koncipování elabo-
rátu. Jestliže si k tomu dříve
musil půdoznalec namáha-

Sazebníky za práce inže-
nýrské. Y Úř. listě II, č. 148/
1949bylo na straně 2381/2ve
»Zprávách a sdělenich« otiš-
těno upozornění Inženýrské
komory na nové sazebníky
platné pro úř. opr. inil.enýry
a zájemci mohou je obdržeti
komplet nebo jednotlivé díly
v Inženýrs'ké komoře, Praha
II, Dittrichova 19,nebo v její
sekci v Brně, Legionářská ul.
č.3. E. J.

O

Stavebnictví v r. 19<19.(Pře-
hled zákonných a správních
opatření) je název publika-
0e, kterou jako dar IX. sjez-
du KSÚ vydal plánovací a
výrobní odbor ministerstva
techniky. Heslo o úzkém pro-
filu ve stavebnictví stalo se
už příliš - až neoprávněně
- populární. Nedostatky sta-
vebnictví ve 2LP se' však
rychle odstraňují a v 5LP
a jeho. realisaci přestane být
tento hospodářský obor .čer·
nou ovcí«, na níž bylo se
všech stran ukazováno. A pře-
ce stavebnictví ve své zná-
rodněné organisaci a ve sv~m
výkonu jde rychle vpřed.
Publikace ministerstva tech-
niky ukazuje jak plánovitě
jsou staré předpisy nahra-
žovány novými a jak je sou-

stavuě budován hospodářSký
plán ve stavebnictví. Kniha
je rozdělena na 5 oddílů.
První mluví o 5LP ve sta-
vebnictví, druhý o úpravě
stavební činnosti a jejím ří-
zení v r. 1949, třetí o hos-
podaření s vázanými staveb-
ninami a o jejich předělo-
vání, čtvrtý o typisaci a nor·
malisaci a poslední o kon-
trole plnění plánu. Jeto
cenná publikace, která by
měla být na stole každého
technika, neboť ho rychle
informuje o všech legisla-
tivních úpravách v pddrob-
ném znění. bp

O

Věda v denním životě. Ty
tam jsou staré názory, že
věda je rostlina, j,iž se daří
jen v tajemných vědeckých
pracovnách a laboratořích a
která nemá nic společného
s obyčejným všedním živo-
tem. Dnes víme, že převážná
část činů a vj.emů moderního
člověka přímo souvisí s vý-
sledky vědeckého hádání.
Proslulý marxistický vědec
anglický prof. Dr J. B. S.
Hal d a n e v 70 článcích
své knihy »Věda v denním
životě« ukazuje a dokazuje,
kdy a jak se nás věda v ži-
votě dotýká. Úlánky si roz-
dělil do několika oddílů,
z nichž některé budou naše
čtenáře zajímat svou všeobec-
ností jako vzdělance vůbec
(na př. úvahy o jídle, o me-
dicině, o léčivech. a dědič-
nosti a pod.) a jiné pro svůj
určitý vztah k praktické in-
ženýrské činnosti .(na př. od-
díl Hvězdy a země, Matema-
tika' a fysika, Věda a společ-
nost). Haldanovy úvahy jsou
psány svě~e,mají přísné día-
lekticko-materialistické hle-
disko a poskytnou dobré po-
učení. Pro svůj lehký sloh
a srozumitelnost mohou být
vhodnou četbou každéhovzdě-
lance na dovolené. Vydalo
nakl. Svoboda v Praze, za
Kčs 62,- brož. výtisku.

Polární methoda ve švýcar.
ském kata'trálním vyměřo.
vání.· Švýcarské ředitelství
katastrálni služby v Beruu
vydalo 23. července 1949vý-
nos, jímž se doplňuje švýcar-
ská katastrální instrukce
z 10. června 1919 a návod
o použití polární methody
při katastrálním vyměřování
z 18.října 1927.Podle výnosu
smí se ve Švýcarsku pou~í-
vat i : a) při polygonálnim a
podrobném měření v kata-
strální oblasti II a III re-
dukční dvojobrazové zařízení
(klín) fy Kern v Aarau, b)
při polygonálním a podrob-
ném měření v katastrální
oblasti III. dvoukruhové re-
dukčního tachymetru fy Kem.
ve spojitosti s vertikální latí
s centimetrovým dělením.
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Opožděn~ vydání srpnové-
ho čísla Z. O. Naše tiskár-
na pracovala v přednostnim
úkolu v srpnu a září na
tisku školních uěebnic. Pro-
to čtenáři dostali srpnové
číslo Z. O. témě,ř s měsíč-
ním opo~děním. Prosíme je,
o lask. omluvení tohoto mi-
mořádného zdržení.

Zeměměiická brigáda. SpOl1-
ku posluchačft zeměměřické.
'ho inžénýrství při polních
měřických pracích. V polo-
vici .května t. r. se obrátil
Spolek posluchačů zeměmě-
řického inženýrství v Praze
na ministerstvo financí se
žádostí o povolení organiso-
vat zvláštní měři(jké skupi"'
ny, které by pracovaly jako
samóstatrré měřické jednot-
ky. Jejich účel byl formulo-
ván takto: Zavést kolektivní
formy prázdniaové praxe,
kterou by bylo možno kon-
trolovat, odborně a politicky
usměrňovat školou s koneč-
ným cílem - vychovat 'so-
cialistického zeměměřického
inženýra. - Měřická jednot-
ka, o které dále píšeme, má
být předvojem tohoto nové-
ho způsobu školení, který se
nyní uskutečňuje v rámci
reformy studia zeměměřic-
tví. - Posluchači si mají
ověřit během školního roku
nabyté theoretické znalosti
a pod úhlem odpovědnosti
přenést theo,rii do praxe a
vykonávat státem jim uloi&e-
nou práci právě tak dobře
jako ji vykonávají jeho za-
městnanci. - Zeměměřický
odbor ministerstva financí
akceptoval s porozuměním
tuto ~ádost a umístil brigá-
du do Bechyně. - Zeměmě-
řické oddělesní technického
referátu KNV v Če,ských
Budějovicích se ihned posta-
ralo o technické vybavení,
~ajistilo včas potřebné pří-
stroje a pomůcky. - První
těžkosti pří náboru do bri-
gády vznikly z mzdových
podmínek, které do poslední
chvíle' nebyly známy. Bri-
gáda měla být původně vý-
běrová. Po sdělení mzdo-
vých podmínek: se někteří
již vybraní posluchačí radě-
ji účastnili prací lépe hono-
rovaných (III. ročník). -
Brigáda byla proto doplně-
na posluchači z I. roční,ku.
Celkem bylo účastno na mě-
řických pracích v Bechyni
24 posluchačů, z nichž jenom
pět z II. ročníku. Jim bylo
svěřeno vedeni vla-stních pra-
covních oddílů, i když. ješt~
nebyli předtím na žádné pra-
xi. - V čele brigády byl
4členný výbor, jehož úkolem
bylo starati se o hospodář-
skou, finanční, poHtickO'll a
kulturní stránku členů. ...,..
Nástup na pracoviště byl
dne 18.července 1949po před-
chozím zajištění ubytování a

stravóvání jmeno,v!nýmvý-
borem. ČSD a referát prá\l.~..
uhradily plně jízdné na pra-
coviště. Velmi pomohly před"'
seda MNVv Bechyni a před-
seda AVNF, který opatřil
v Bechyni ubytování za'zhor-
šených podmínek lázeňs·ké
sezony. Národní správce 1áZ'-;'"
ní Libuše zajistil bezvadné
stravováni. - Úkolem země.
měřické skupiny technické-
ho referátu KNV v Českých
Budějovicich bylo obnoveni
pozemkovéha katastru v za-
stavěné a k z;astavění urče-
né části katastrálního území
BechYI1-ěnovým měřením. ---''
Brigáda SPIZ se zapojila do
těchto prací za odborného
vedení a instruování země-
měřiokého úředníka technic-
kého referátu KNV v Č. Bu-
dějovicích. 24členná brigáda
byla z;prvu rozdělena do pěti
pracovních oddílů. Po 2. srp-
nu byli úěastnioi jednoho sa-
mostatného pracovního oddí-
lu brigády včleněni do pra-
covních oddílů měřické sku-
piny, aby nahradili úbytek
měřických pracovníků. Svůj
další výcvik prodělali v těch-o
to' pracovních úsecích. Od 3.
srpna pracovaly tedy samo-
statně 4 pracovní oddíly po-
sluchačů. - V prvním týdnu
byli posluchači obez;námeni
s pracovním postupem při
podrobném měření, čemuž
byla vzhledem k předpoklá-
danému odbo,rnému theore-,
tickému vzdělání vedouoích
posluchačů vyšších ročníkt'\.
věnovánw krátká doba šesti
dnů. - .Pracovní úkol celé
skupíny byl oee.ňován body
denního výkonu se z;řetelem
k obtížnostem a členitosti te-.
rénu. Plnění pracovního plá_
nu bylo sledováno číselně
i graficky denně a sestavo-
váno ve čtrnáctidenních in-
tervalech. Každý pracovní
oddíl mohl tak sledovat SV1'\.j

výkon a výkon ostatních ód-
<líh'\..- Při prvním hlášení
bylO' s uspo,kojením konsta-
továno, že brigáda splnila
plán na 94%. V II. intervalu
splnila plán 91 procent.. -
Nabytých zkušenosti bude
SPIZem využitó pří sesta-
vování refO'rmy studia, kde
má být již předem plánova-
ná prázdninová praxe poslu-
chačů vysokých škol zařaze_
na do .studijní osnovy. Dopo_
sud, tak nemohlo být. učině-
no, poněvadž nebylo dosta-
tečných záruk, že posluchači
budou vedeni k novému' pO'-'
jetí práce v socialistickém
duchu. - Dosavadní výsled-
kyukazují, že náklady prak.
tického školaní budou plně
uhrazeny hodnotou pracov"'
ního výkonu.

Studentské prázdninové bri-
gády. Na jiném místě tohoto
časopisu je otištěna· zpráva
oprázdninové studentské bri~

gádě SPZT v Bechyni. Již
z dosavadních výsledků lze
usuzovati; že tato brigáda
splní v zásadě svoje poslání,
a to nejen pokud jde o prak-
tické poz;natky, které získají
'jednotliví ú~astnici, ale ze-
jména pokud se týká kolek-
tivní spolupráce posluchačů.
- Jistě bude snahou jak ve-
douc,ich funkcionářů SPZI
tak i vysokoškolských pro-
fesorů, aby i v přištích lé-
tech byly tyto brigády orga-
nisovány a tu je třeba, aby
jejich organiSace byla stále
zlepšována a prohlubována.
Okolnost, že se letošní bri-
gády zÍ(Častnili výlučně pO-
sluchači nížších ročníků ne-
považuji za nedostatek, na-
opak se domnívám, že právě
tito posluchači budou napi'i-
ště se zvýšeným zájmem slc"-
dovati teoretické výklady na
vysoké škole, aplikujíce I>i
při ních současně již dříve
získanou praxi. - Po letoš-
ních zkušenostech je však
nutno, aby fakultní spolky
PZI v Praze i v Brně již na
počátku příštího roku vešly
ve stYk s vedením soustře-
děné zeměměřicH služby (od-
borem X mínisterstva fínan-
cí), jednaly o vhodném umís.
tění prázdninových brigád a
včas připravily seznamy při-
hlášených účastni ku. Byla-li
pak v letošním roce nasaze-
na brigáda toliko k pracem
novoměřickým, mohlo by.býti
napříště uvažováno o vhod-
ném použití brigád - zejmé-
na z vyšších ročníků - též
při přesných pracích. nive-
lačních, pracích mapovacích
a triangulačních. - Výsled-
ky úzké spolupráce vysokých
škol technických s praktic-
kými obory státní zemBmě-
řické služby, kterou tyto bri-
gády představůjí, projeví se
:jistě v budoucnu tím, že ab-
solventi zeměměřického inže-
nýrství budou pro velké úko-
ly, jež zeměměřickou službu
v Československu oěekávají,
po theoretic1re i praktícké
stránce řádhě připraveni

Mi.

Dojmy polského studenta
z prázdnivové praxe v Ůes-
kosIovensku. Ryszard Koro-
no w S k i, jeden z polských
studentů zeměměříckého in-
ženýrství na Vysoké škole
báňské v Krakově, kteři
u nás konali prázdninovou
praxi výměnou za čs. po<;ln-
chače, poslat redakci Z. O.
dopis, určenÝ čs. zeměměřic-
ké veřejností. Dopís, datova-
ný 5. září 1949zní:
"Využívaje _možnosti ří(ji

několik slov v časopise, vě-
uovaném geodesii a zeměmě-
nctví, chtěl bych jméwml
, skupiny studentu geod~ie a
důlního měřictví, kteři byli
na prázdninové praxi v Čes-
koslovensku, vyjádřit našim
hostitelům vřelé poděkování

'za srdečné přijetí, jaké-nám
připravili ve své vlasti a
současně krátce sdělit naše
dojmy z pobytu v jejich
zemi. Od samé hranice 00-
tkáva1i jsme se s velkým
přát~lstvím. Viděli jsmepřá-
telsky usměvavé tváře lidí,
kteří se s námi stýkali. S ra.
dostí potvrzujeme, že čs.-
polské přátelství nespočívá
jen na diplomatických ujed-
náních, nýbrž že jeho zdroj
tkvi v obou našich národech
a to považujeme za záruku
jeho trvání. Spojn,j'e' nás
mnoho věcí a rozděluJ!i:cliiálo.
Také jazyk, s nímž zdálo se
- že bude trochu svízele,
nepředstavuje pro nás UŽ
obtíž a rozumíme si doko-
nale. .Jsme plni nadšení
z krásné Prahy a naše mysl
se samovolně obrací k Var-
šavě, která povstane z tro-
sek ještě krásnější, než byla
v minulých dobách své hr-
dosti. Jsme nadšeni maleb-
ností vaší vlastí a litujeme,
že jsme z ní poznali-jen ma-
lou část. Měli jsme příleži-
tost pozorovat váš ~ivot mezi
sebou a velmi se nám' líbila
bezprostřednost a prostota
vašeho chování. Všíma~i·jsme
si praco<vnich method, jichž
používáte v odborné práci.
Nezjistili jsme velkých roz-
dílů, ale spatřili jsme mno-
ho zajímavých věcí, takže se
domníváme, že výměny stu-
dentů se značnou měrou mo-
hou přičinit () postup odbor-
né vědy a vzájemného sblí-
žení obou našich národů, Za_
síla.jíce vám ještě jednou
srdečné poděkování, vyjad-
řujel1le naše vřelé přání, aby
se rozvíjelo a rostlo bratrs-
ké přátelství polsko-česko-
slovenské.«

(Tspěchčeskos,lovenskévý.
stavy zeměměřických prací
ve Švýcarsku. Napsali jsme
jíž, že u příležitosti meziná-
rodního z;eměmě-řickéhokon-
gresu (FIG), který se konal
ve dnech 23. až 27. iirpna t. r.
v Lausanne ve Švýcarsku za
účasti mnoha delegátů cel-
kem ze 17 států, byla též
uspořádána me-zinárodní vý-
stava pozemkového katastru.
Mezi 19 vystavovateli. kte-
rými bylý též členské státy
jako' Francie, Belgíe. Ho-
landsko, Švýcarsko, atd., zú-
častnilo se také Českosloven-
sko. Československá exposi-
ce, označená četnými ná-
vštěvníky za nejlepší vůbec,
upoutávala zvláště svou
ideologickou 'náplní a archi-
tektonickou a grafickou ú-
pravou. Exposíce byla usIlo'-
řádána pod vedenim X.od-
boru ministerstva financí za
spolupráce ministeil'stva in-
formací a pod uměleckým
dozorem prof. Dra M. Va-
nMka na 25 deskách ve for-
mě stavebníce. Mezinárodní
veřejno,st byla v ní sezná-
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mena sVYvojem č6'8kos.lo-
venského z·eměměřictví a
s velkým úsilím našich ze-
měměřičů ve službách nové-
ho budování naší republiky.
Zvláštní porornost návštěv-
níkll, z nichž mnozí s pře-
kvapením teprve při prohlíd.
ce zjistili, že československý
katastr je jedním z nejlep-
ších, vzbuzovaly zejména
naše nové pozemkové úpra-
vy. Dobré a pravdivé infor-
mace našich zástupců uved-
ly na pravou míru často
zkreslené představy mezi-
národnlch interesentů. Vý-
stavka splnila plně svůj
úkol, jak též potvrdil polský
delegát red. Ing'. Ty m ow-
s k i při své nedávné návště-
vě v Praze. neboť ukázala
českou a slovenskou pocti-
vou a vyspělou práci i v tom-
to oboru. Účast českosloven-
ských zeměmě,řičlI na kon-
gresu i výstavě znovu doká-
zala, žo výsledky jejich prací
snesou í, ne;přísnější kritíku
v mezinárodní soutěži. Vzhle-
dem k tomu, že o výstavu
byl projeven značný zájem
11 tlašich odborníků, požádal
zeměměřický odbor STA mi-
nisterstvo financí o její za-
pftjčení. Bylo mu vyhověno
a tak celá naše zeměměřická
i širší veřejnost bude moci
shlédnout během října tuto
exposici v domě STA, Praha
T, ,Tánská ul. Č. 100,kde,bude
instalována. Pa

Scelování pozemkfi a mysli.
vost. Stráž myslivosti, ústřed_
ní věstník ěeskoslovenské
myslivecké jednoty:, přináší
v 10.-11. dvo:lčísle úvahu
pod výše uvedeným nadpi-
soro. V článku se uvádí:
»Scelování už nemá být

prováděno s jednostranným
zaměřením. ale má být pa-'
matováno í na to, aby bylo
doisaženo co mooná nejvíce
původních, přírodních pomě-
rů. Tedy na to, co spolutvo-
i'i]o příznivé žívotní podmín_
ky pro lovnou zvěř. Mají
býti zalesněny (osázeny křo-
vinami) plochy neplodné,
vzduty toku potoků, zřízeny
vodní nádrže a rybníky a
v celých krajích vysázeny
pásy větrolamů.- Po takto
provedeném sceleni budeme
sice míti více honiteb, rov-
ných snad jako stúl. Ale po-
rostou nám i keře a stromy
reIi1i'i:ů.háiků a les'Í1{ů.vy-
rostou RÍtiny na březích no-'
vých rybníků a vodních ná-
drží a vyrost()u pásy keřů
a stromů. zavětvených od
samé země. pásy větrolamfv.
- Myslivci nemusi mít oba-
vy z nepříznivých důsledků
scelování, neboť jich nebude.
Naopak, koneěným dů~led·
kem .mezi jíným bude, že
lovné zvěří se dostane, v mě-
řítku často daleko širším n~
dříve, toho, co jído,;lUd ský-

taly meze a stráňky. Postup-
ná změna celého kraje, kte-
rou tyto úpravy způsobí,
bude prospěšnější i pěstění
zvěře. Větrolamy a zavlažo•.
vaoí zařízení na mnohých
místech' otevřou možnosti za-
vedení zvěře dosud zde cizí.
- Scelování už tedy nebude
jednostranným zákrokem do
díla pi\írody, jakým v minu-
losti bylo regulování toků.
odvodňování, rušení rybníků,
mýcení lesů a náhlé (kon-
junkturální) změny ve vol-
bě plodin. Díky zlým zkuše-
nostem a odbornému plánI)-
vání, prováděnému s širšího
hlediska zájmů a potřeb ce·
lých kraJů a státu. bude to
zákrok blahodárný i pokud
jde o myslivost. Též vzhled
krajiny se změní k lepšímu,
ve větší míře budou zde opět
zelení hájové •.. «
Zeměrněřičti inženýři, kteří

jsou dnes téměř výlučně ge-
nerálními projektanty scell)-
vacích úprav přihlédnou při
svých návrzích, aby scelo-
vání bylo všeobecným pobo-
kem ve využití půdy a vy-
hovovalo i tak speciálnímu
účelu, jakým je myslivost.

Plzeň usihÍje o vysokou
školu technickou. Ihned po
svém usUtvení v lednu t. r.
zřídil KNV v Plzní »Komi-
si pro dobudO'Vánívysokých
škol«, která má za: úkol sou-
středití různé rozptýlené akce,
jež od r.1945 usilují o to, aby
Plzeň se stala vysokoškol-
ským městem. Výsledkem pil-
né práce komise bylo mem()-
randum, které KNV v Plzni
v červenci t. r. předlO'ŽiImi-
nisterstvu školství, věd a
umění. Memorandum poža-
duje, aby odbočka Karlovy
university, která v Plzni
existuje ()d r. 1945a má fa-
kultu lékařskou a pedagogic-
kou, byla doplněna fakultou
strojního a elektrotechnické-
ho inženýrství a aby přípra-
vy byly uspíšeny tak, aby
technická faku1ia mohla být
otevřena již kl. říjnu t. r.
Memorandum snáší ěetné a
vážné dů.vody, pro něž by
mělo být Plzni vyho'Věno.
Především polikazuje na to,
že by tak yznikl 1J.o""Ýtyp
university, obvyklý i jinde,
v níž by bylo sloučéno stu-
dium věd t. zv. humánnich·
se studiem věd techníckých.
Není důvodu, aby ještě dále
byla vedena hraniční čára
mezi universitami a techni-
kami odůvodněná snaddřive
tím, že existovaly reálné ško·
ly jako přípravky pro vyso-
koškolské technícké studium,
jež však jsou nyní již nahra-
ženy jednotnou školou. Pro
svou hospodářskou výstavbu
poiřebujeme 'stále více tech·
nické inteligence; jak svěděí
návaly na dosavadní vysoké
školy, které však je jen těž-

Novelisace předpisů o ur.
lI.ut. báňských inženýrech.
V Úředním listu z 23. čer-
vence 1949byla otištěna vy-
hláška báňských hejtman-
ství v Praze a v Brn{í, kte-
rou se vydávají směrnico pro
činnost úl'. aut. báňských in-
ženýrů. Je ;mámo, že činnost
a odpovědnost· báňských in-
ženýrů je upravena zvláštním 1. Rešerše:
přodpisem, lišícím se v urči·
tých úsecích od předpisů
z roku 1913a 1934, jimiž je
řízena čínnostostatních aut(»-
risovaných civilních techni-
ků (civtlních ínženýrů a' civ. 2. Informace:
geometrů). Proto bánští in-
ženýři nejsou považováni za
jednu z katogorií autoriso-
vaných civ. techníků, ač jsou
s nimi povinně organisováni 3.
v Inženýrské kOIl].()ře.- Zá-
kladním předpisem pro čin-
nost a odpo'vědnost úř. aut.. prodejní cena 5,-
báňských inženýrů je naři- předplatné..... 60,-
zení ministerstva orby z roku ·4. Mikrofilm:
1872; toto nařízení bylo v roce
1905 doplněno prováděcí in- až do formátu A 4 za
strukcí, podle které aut. báň- negativ 24X 36 mm
ští inženýři pracovali až dl)- 5. Ref1exní kopie:
sud. Instrukce však neodpo-
vídala nynějšímu rozvoji
báňské techniky a správy;
proto byla vydána v červen-
ci t. r. nová instrukce, jež
má zajistit, aby činnost aut.
háňských inženýrů ()dpoví-
dala požadavkům znáródně-
ného báňského; průmyslu.
Stojí za zmínku, že znárod-
něI1ý průmysl a horní sprá-
va stále více si vyžadují slu-
žeb aut()risovaných inženýrů,
o čemž svědčí i ta okolnost,
že jejich počet v rejstříku
Inženýrské kO<Ilrory stále
stoupá. Podle nových
směrnic je báňský inženýr
ještě více připoután. - což
je pochopitelné - k báňské-
mu hejtmanství; Tak na př.
své sídlo smí bez předchozí-
ho oznámení revírnímu báiJ:-
skému úřadu opustit nejvýše

ko zdolávají. Decentralisací
vysokých škol technických
by se tomu odpomohlo. Plzeň.
má všechny předpoklady, aby
řádně vybudovala požado-
vanou technickou fakultu;
zvlášt důležitou je okolnost,
že Škodovy závody v Plzni,
které opětovně prohlašují,. že
ochotně převe,zmou všemož-
nou podporu fakulty, a že
zřídí pro ni zvláštní refe,rát
ve svém podnikorvémředitel-
ství, neboť ()d vysoké školy
očekávají zvýšení konkurenč-
ní schopnosti ná zahranič-
ních trzích. - Memorandum
je doprovozeno podrobnými
návrhy studijních osnov, na
obsazení profesur a docentur
a na umístění ústavů. Je
nyni jen na ministerstvú
školství, věd a umění, aby
uvážilo a rozhodlo a dloh()o,.
letý sen Plzn~ a celých zá-
padních Čech se od 1. řijna
t. r. může státi skutečností.

bp

na 8 dní, k nepřítomnosti
delší než 4 týdny je potřeba
zvláštního souhlasu baňské-
ho hejtmanství. O své čin-
nosti mUBívést zvláštní oe-
ník, který se každého roku
uzavírá. Po zániku oprávně-
ní se razítko a. všechny spi- .
sy povinně ukládají u báň-
ského hejtmanství. Honorá-
ře za práce pr() stát jsou
stanoveny odlišně od hono"
rářů Inženýrské komory. -
Nová úprava odpovědnosti
aut. báňských inženýrů zdá
se být směrnicí, kterou pů-
jde i úprava činnosti a od-
povědnosti ostatních technic-'
kých kategorií, na níž náš
technický svět již čeká. Ge-
nerální linii očekávané úpra-
vy bude: »více odpovědnosti
za každý technický úkol,
chceme-li, aby technika se
stala jedním z nejúčinněj-
ších nástrojů v buďování !<(»-
cialistické společnosti«. bp

Sazby technícko.dokumen.
taění služby Z-éměměříckého
úřadu minísterstva financí.
Ministerstvo financí sdělu-
je, že Nejvyšší úřad cenový
schválil tyt() nejvýše pří-
_pustn{i sazby technicko-do-
kumentační služby zeměmě-
j"ického úřadu:

jedna pracovní hodi-
na neb její část pře-
. sahující nejméně 15
minut. . . . . . . 30,-

telefonické a ústní
zdarma, písemné in-
formace. . . . . . 30,-
Přehled zeměměřické
a přibuzné literatury:

formát A 4. . . . . 8,-
formát A 5. . . . . 5,-
Tento výměr vstoupil vplat-

nost dnem 9. čorvenoo 1949
(výnos ministerstva financí
ě. j. 135.224/49-X/6).

Gigantický technický pl'án
SSSR. Sovětští technici již
dokončili plán největšího
technického projektu, jaký
kdy byl vypracován. Jeto
vodní dopravní systém, dlou-
hý 3000mil a má spojovat
Arktik s Kaspickým m~řem.
Počítá se, že tato ohromná
práce bude sk()nčena v 15 le-
. lech a na dobrodiní jejích
výsledků se bude podílet 50
mi.lionů zemědělců.
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, MUénAvštěvy: Na.zPlÍite6J1Í
cestě ze zaaedáni~Id-u v Lau-
SannEl',zástaviJise 'V Praze
konooJ,D.srpna pvedevším re-
daktor przegladti'. Geodezyj~
néhoz Varš!ivy ,Mgr.,IJ;J.ž.JfJ,-
nusz Ty m,ow sk 1. Zúiíast--'
nil '$6' mimořádn:é,schůz.e vÝ"-
boru odboru' zeuiěm~řickýeh
inŽ6D,YrůSI;\., na niž v ln~
tiJlj.ní 'slavnosti předal s. Ing.
]Jr .R.P o li r o v' i kráSnou
adresu, kterou mu věnlWaJ
Sva~ek pQlSkých. z&měÍllěří-
iíú podlll usnesení valného
shromážděni polských z&mě-
mM-Híů/v březnu ·t. r., kop.a-,
něhO ve Vratialavi. Adresa:
obsl1huje t&xt, který byl u:ve"-
řejněn na tomto místě v čís-
1& 5/49 z květJ;J.at. r.a jímž
je' s, Pour(JIVivZdán' .dík ,za
práci na polí ~zájeJ:Il4()St.i
polsko-československé. 'ď~ě,.
kolik dnů po ná.'Všt.ěvěkl>l.
.Tymowského zastavilsev Pra-
ze, rovněž při náv:ratu z LllU-
. sann6, druhY pols,ký d&legát
na sjezdu FIG,doc&nt Wy~
dzialu Geodezyjooho varšav-.
líké toohniky Mgr. Inž,. Dr
toohn.Czeslaw K li ni e la.
Milý host navští-vil vysokou
'školu 'speciálních nauk,kde
si .se zájmem prohlédl ústa-
vy na odděl&ní zeměmětíc-
kého in~nýrstvi. pš.

•
'Výstava .38 .let Vojenské-
ho zeměpÍstJ.éhd ústavu«
v Praz,e. Dne 10. října 1M!}

,.byla otevřena v Toohnick~m
/ museu v Pt:aze VII'vfgtava
-30.Jet Vojen8kéhozeměpis~
• IÍé~ . ústavu". Výstava 1>0-
trvá/ai ,d~ .. pr06i:nce t. r.
a jeji.Jn úkolem ,jen p:řile-!
žitosti jubilea čs.vojenskéh()
.1Ísta'Vu wměpisného uk14at
širši veř,ejn6~tí aze1ména '
.též školní mládeži vývoj kar- '
tografie od .nejstarších dob
aŽpo;41nešlik. V i;4děoexjlo-
llá.tft' ze SOUČll!lllé doby je'
úkázan vrchol čs. mayo'vací
,a 'jinenO'Vitěgrafické];eehni-
ky. výstl1Yu zahájil ministr
,nlÍ,rodní~brany arm.'g~.
LudVík S v ob ()d a .za 'při~
t9mi:u>sti přednich pfedsta-
vílielft naš€h() tivota vojen~
,skéh:o,vědookého a ~borl).é~
h(). 0dborný. výklad pQdal
V'élitel jubilujicího ústavu'
plk. gšt. Ing. ,Dr Vlastimil
Blah ák. Návštěvu Výsta-
vyv;řele doporuěujeme vš~m.
kdož',se chtějí seznámit sV-
vojem ,a soudollým stavem
vojenské karlógrafie.

•
Zelitě-měřiči a vefkový- I

krmna .Gigant-RožlĎberk •.
I~. září 1949 bylazaháSena
stayba., druhé největší' vel~Q'-
výkl"mn,y·Vf<p!'ťi.vČeskQSlo-
Nensku, nazvané' ~Gigant~
Rožmberk«u Tř·e,boně.·D()·
,letošní. '.zim:ymábýt první
část Gigantu v prOiVozn.-
Od dob, kdy Jikti&>Ktrčí:n,
z j elčán" vybudoval jiÍ'lOOOS-
kol/.rybniěIÚ soustavu.se,J.}ro

'"zv01ebenj.jih~ké.b:o země-. budou~nost~ .KAž' tento
dělství m.{J.()hoiwu4ělal4),•. ..,-, pfikl~d je. často ,ná.slOOováll.
Teprve 'li~ově, denu,l'kratIéký. ,' ..Zt.+
r~jIíi přichází S rozsáhlými ). ~., ,.' .' .. i
. a. Smělým'i.·plánY.•které jsou Krátký film ozeIQěmii'io-
s to zaručit všemu praelljící-"e ,práci. Čs. I<:rátltt' film
mu lidu prospěch a blaho- natáčí právě~td:árně'-'Vě-
byt. :)'ložmberskýGigant jest' décký film "J{lkse dělá
'jedním z mnoha velkorysých PJ,apa« podle scenáMr~isé-
.plál).u, projektovaných ,k.vy.- ra K.. Ba r o c h 11,' Film má
, bup-ování . socialistického ze-populárÍlě vědeckcmforJllc:m
mědělství v jižních ,Čechách. seznámiti diváka s prací
..:.-Zmiňujetbe seotéfo udá- zeměměřii;u při zhotoV(JIVání
'l~~ti proto, že na jejím v,čas-. mapy a Mímpoužití v prak-
némuskutečněrWili,á nemq.- tickém životě. ObsahfÚmlJ
lou' .,zásluhu také:' 'zememi"' je tento : Po' krátkém hist()-
ncká·' služba. Při);ozhodo- rickém úvodu a' nazna.iíen.í
vání O' velkýcb.>činechuelze teoretických podkladťi ná-
podrohně' uvaž()vati všE!<ihny sledují. záběry z polníc~ pra-
podřobnOlltL·díla.A .takov()u cf (triangulace, astronomie,
podrobnolltí rozhodně byly nivelace, topografie a foto-
také při stavMGigantu~.· grametrie), z vyhodnocováIl,í
Rožmberk měřlckéJ)ÓdJdady měření (odd: tiJapovací(fotó-
(vrstevnicOiVÝ plári)pro grametrické a kartografic-
územniplánování stavebui- ké), ukázkY prací foto'rePro~·
ho prOstotu o r~zlozel20 ha. dukčních.a posléze tisk map.
Dne 8. záři,1949 obdrželo ze.- Z uvedeného jezřejnié, že
měměřickě oddělimi toohn. při předpo~ládané délc~ fil-
referátll" KNV' .v Českých mu asi 440 mnlllze celou
Bliděj()vicích úkol, lll'Ychle- ~íti' zeměměřických prací
něVYPl'acOlvfl.ti v~škopisný arii v ,náznaku vyčerpati a
plán s 'vrstevnlcemi na: ro,z- že film: mU'si se omeziti na
loze nejprve 40 ha,PlJk/ 120', ,to, aby přístupnou ťorm()U
na. u ';rybníka Rožmberkn a upozornil diváka na "práce
do Hi.,záři rán() jeho prvou zeměměřičů, Dosud byly na-
čast dodati pláílovacímu re- točeny exteriéry'u:. pÓolních
ferátu. KNV v čeákých Bu- Rkupin Zeměměřickéhp úřa~
dějovicích. Úkol pro odbo'r- du a int&riéri y kancelářích
níka na prvý po,hled ne- téhož úřadu. Zbývá j~ště
splnitelný. Avšak v řarlách natočiti grafické doplnění
zeměměřičťije dosti uvědo- filmu a. pO S€střihu sestavit
. mělých soudruhU. kteří.' si komentář a film ozvučit. PO-i
,'.~ vším věqí·. rady li učiní dle předpokladů ,má 'býti
nemožné možným. Za vedení premiera filmtt koncem to-
8. Ing;' B. Volfíkabyla za- hoto roku. Film je natáčeR
sazena šestičlenná', skupi:na za přítomnosti odborníkl) .a
zeměměřičťispeeialistů, kte- sám režisér K. Bar o c h
řr í 'Přes značnoU nepřizeň, r kameraman A.' j i r á č e k
Poěasí(dvakrát, déšta ranní Se na nátáčeni pečlivě při-
mlhf) dokázali vzornou. oJ"'-' pravHi tak, .že přesto, že je
ganisaci prá(Jea.· obětavým film na.táiíen laiky a pro
Msazením' -'- dovedlt také laíky, podád()btý obraz ze.-
prallova:t 48 hodin' neptetrrži- zrlěměřických prací a Ihude
tě pouz,e.,s přestávkou 3-ho-' mit i pro odborní.ky leckte,tý
di.nového spánku ":-uskuteč- zajímavý pohled. Cz,
niti úctyhodný výkon: sta- , •
bHisovat ětvercovQu sít o ve-
likostipoH 25 arů, tachy- Čech zeměměřiěem v Číně.
metricky, 'nivela:čn:i}a poly- V poslední dob~ jsme mno-'
gonometricky 'zami\řiti 1700 hokrát četli v novinách a
bodťi"vynést 1700 bodů na slyšeli ev rozhlasových zprá-
'sekci polárním .koordinl;lto- vách () Nové Cin~ jméno
grafem, konstruovati vrstev- .hJ./lvníhoměsta Peking. Méně
nfce po 0,25 m, vypoiíisti je však známo, že tam před
výšky b()ijů a konečně zho. 200 lety působil jab. země--
toviti"kopií vrstevnioového měřič a, urbanis'hl Cooh,P.
plánu'. l6.září byl vrstevni- Dr Karel S 1aV í č e k, na-'
cový .plán použit Stavopro- rozenýr. 1678v Jimramocvě
jektem v terénu. . ZáStupci na Českomoravské vysočině.
lidové správy KNV, v Čes- Po "vystudování bohosloVÍ a
kich . BudějoVicích' poděko- •matematiky v Praze 'byl pro-
vali osobně zeměměřické fesorem na gymnasiu ve
skupině zR,.tento mimořádný Vratislavi a potom ·pťisobH
výkon. Zprávu uvádíme jako na olomoucké universitě jako
typický přiklad, kdy vzdě. profesor he,brejštíny a před-
laný ěl(JIVěksprávněchápe nášel matematiku.' V roce
poměti k našmlÍu .novému li~ 1716 SfJ' odebral 'jak~ misío-
dově dempkratickérim řádu, Iláfdo číny, kde tehdy vládl
kdy si uvědomuje, že dá-li císař R':an-Ší,majiéí mimo-
sv(}je odbornéznalostl pocti- řádné pochopeni pro vědu a
yě a obětavě .do slu:iieb lidu,' technick}"pO'krok,'':''''Záhý po
že. tím ZÍs.ká rtejeri lásku a svém příchodu do Ciny za-
úctu pracujícího ~loiVěka,ale měřil K. Slavíček triangu-
'že si tím zajištujé i pro laiíni méthodou sídelní me.s-
sebekrásn.uu aspokojeUmI to 'pe:king.. a vshotovil na

tehdejší' ·dobu d()kouaJ.ýp()-
lohopisný plán toh&t()města.
Tj.mna sebe upozorui:l vědce
a spolupracovníky císařoéVY
a byl po:vQlán, aby· př&vzal
l'iřad státního mat>0matika,
čili »ministrakalendáře«, jak
se tento! d1\lež1týstátní íířed-
níknazýval v mezinárodním
styku. Byl to úřadzodpo-
věd:ný; 'nebot čínský kálen-
dář je lunární (má 13mě!líců
PQ 28 dnech) a ministr ka-
lendáře m~l za úkol bdít nad
správným . stanovením ka-
léndářních dat, která nepro-
váděním pattičnýchkorek-
turpo.dle sluneěníhoi roKu,
byla příčinou mnohých potí-
ží ve státní správě a' veřej-
némž.ivotě: - K.. Slaviěek
se také proNlávil v Číně jako
astronom ..(~Pusobem .J?Odob-
ným .methodě nejmenších
čtverch vyrovnáv,al měření
a výpoěty pro stan()vení drá-
hy hvězd). Na učjlišti, z ně- '
hožsepozději vývinula dneš-
ni čínská universita, Slaví-
ček přednášel trigonometrii
a. geodesii. Byl výboruým
hudebníkem" napsal pozoru-
. hodné dílo o činské hudbě
a pokusil s'e sestavit první
českou učebnici čínštiny. -
Více se toho o K; Slavíčk(JIVi
dozvěděÚ posluchači od J.
Š e by, býv. našeho vyslance
v Číně" který 12. října 1949
v . SIA v Praze přednášel
o čínské kultuře a technice.

Klob(YUček.

•
Dálšf fotogrametrieký :kurs

v Curych1l. Přednosta foto-
grametrického '.ústavu fede.
rální' polytoohniky V CUl")'-
chu prof. Dr Max Zeller ohla-
šuje jla rok 1950další, v po- •
řadi sedmý, vysokoškolský
kurs fotogrametrie. Jako ob-
vykle hude se konati v do!)ě
od 1. března do 30. dubna.
Vyučování bude tentokráte
pouze v jazyce německém a
a,nglickém. Kúrs je ()pět roz-
dělen na, dvě části: v březnu
pro začátečníky,. v dubnu

. propokroěilé.Kursovné pro
~bě části či-llí. 800 ~výcar- "
ských franků. Podstatné zvý-
šení kurs(JIVnéhoje vysvětle-
no tím, že je v něm zahr-
nuta veškerá cestovní režje
e'xkursí, pořádaných v ráni-
ci kursu. IcUl"Sovnémá hýti
složeno u pokladny federál-
ní .polytoohniky v Curycllu
do 5. března 1950.- Přihláš-
ky přijim:á p~of. Dr M. Zel-
ler nejpozději, doB!. l€daa
1950.V ptihlášce jest UVéRti,
v, kterém jazyee chce účast-
ník kurs. absolvovati a kte-
rQu jeho ěást. Chrastii.

• j
POčet posluchaě4 zeměmě-

řického 'inženýrství v po-'
sledních 'let~h' naznačuje, že
se patruě ustáli na určitěj-
ším čísle. Pro zeměměřické
oddělení vysoké šk()ly sne-
ciálu~IIa,\lk v P }'3:&0 to
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bude asi 80 až 100poslucha-
čů v jednom ročniku. Počet
jédno ~to prQ každý ze čtyř
ročníku je také považ<wán
.za maxímální, nebot při vět-
ším počtu posluchačU by už
nebylo dobře m"žno zaručit
pro všechny řádné ško,lení
theoretické, ani potřebný
praktický vÝcvik. - Le,tošní
zápis byl proveden a k' 15.
říjnu 1949 bylo na vysoké
škole- spcciá1. nauk v Praze
zapsáno do I. roční,ku země-
měi'Ického inženýrství 80 no-
vých posluchačil. Před řárl-
ným zápisem se konaly při-
jímací rozhovory, které pro-
kázaly,že 'většína se roz~
hodla pro zeměměřické stu.-
dium po dobrém uvážení a
že noví studenti, ve' srovná-
ní s těmi, kteří přicházeli
na vysokou školu brZy po
válce, maj í ze' střední školy
mnohem lepšípru.pravu. -
Do Il. ročníku přešlo .letos
92 posluchači, III. ročník
má 88 a ročník IV., kte,rý je
nejslabší, má 20 posluéha-
čil. Celkem studuje v Praze
na zeměměříckém ínženýrstvi
280 posluchaěu. - Pro prvIi..í
dva ročníky. bylo zeměmě-
řické studium zreformováno
a nové studijní a pracovní
methody se poněkud liší od
dřívějších. Jsou zřízeny jed-
notil.ivé studijIljÍ, kro'užky,
jichž je 5 v prvním ročníku
a stejný počet i v ročníku
druhém; v jednom studijním
kroužku je 15 až 20 poslu-
chačů. - Tfetí roěník má
přechodný studijni plán a
čtvrtý ročník studuje podle
dřívějšího způsobu. Mnozí
posluchači se sami příZPllSo-
bují novým I studijnim for-
máma dobróvolně se, Sdl"U-
žuj,í v jednotlivé fakultní
studijní kolekt~vy. Tiživou
stránkou studijní a vyučo-
. vací činnosti ječím dále tím
větší ·nedostatek místností a
to jak přednášk<wých, tak
i rýsoven aprac6ven -pro
studijní kroužky.

. . KlobouČek. .

•
Výsledek zá.pisuposJllcha.

čil na, oddělení zeměmlÍři6ké.
ho inienýrstvi na Béneštlvě
technice v Brně. nádným
zápisem na stud. rok 1949/50
bylo přijato celkem 147 po-
sluehaču, z toho 7 ž·eu.RoJ.:-
vrstvení podle ročníku je
následující: 1. ročník 55.m\l-
žua 2 ženy,. II. ročník
31 mužu, lIl. roČník 43.mu~i
Ja 3 ženy, IV. ročník 11 mužu
a, 2 ženy'- .' Chrastíl.

Další dělníei na vysoké
líkoly. Dne 9. října bylo na
16 místechvrepubHce zahá-
jeno vyučování vybranýeh
dělníku a synu malozeměděl-
cu, kteří se připravuji na
studium na vywkých ško.
lách. Přípravné studium po-
trvá oelý rok a bude zakon-
ěeno maturitui zkouškou těs·
ně před zahájcDím studijní-

ho roku 1951)/51.Celkem Je
v 16'přípr.~vkách 1950 ,lěl-
n~ckýoh studentU'. Již pře--
dem byl zjišťován jejich zá-
jem o ruzné druhy Vysoko-
školského studia. Největši
zájem byl projeven o stu-
dIum technické. Po maturitě
zamýšli387 posluchaču stu-
dovat strojní inženýrství,
·331 agronomii, 254 stavitel-
ství, 173 učitelství, 167 báň-
ské a hutní inženýrství, 151
chemii, 137 e,lektrotechniku,
127 lékařství, 80 filosofii,
68 práva, 48 přírodní vědy,
27 vysokou školu' umělecko-
.prumyslovou ..

Prázdninová praxe poslu-
chaě'li vyso,kých a pr'limyslo.
výcb škol v Polsku Na zá-
kladě kulturuí dohody mezi
Polskem a Československem
byla letos, podobně jako
v mi.nulém roce, uskutečně-
na výměnná prázdnínová
praxe studeutu vysokvch a
p'rumyslových škol. Praxe
byla ,čtyř až šestitýdenní a
'zúčastnilo se jí 277 naších
studentu ze všech studijních
oboru.. Výmllnu organisovala
Studentská komise ÚRO spo-
lu se studentskými spolky
a vysokoškolským výborem
KSČ. U nás bylo patnáct'
posluchaču geodesie,zPol-
ska., z nichž pět pracovalo
v Zeměměřickém úřadě, dal-
ších pět. na KNV v Pl''',ze
(zeměměř. odd.) a zbývající
ZÍskávali praxi na Slovensku
u Pověřenectva financí. Do-
jmy polSkých studentů vylí-
čil v 9. č. Z. O. Rysz.ard Ko-
ronowski. Našich zeměmě.n-
čil .odjelo do Polska celkem
sedm,- a tp dva z Prahy
(aElistentČvr;T Ing. R. P e-
t r á š a posluchač II. roč. Sv.
R 01], d ný), jeden posluchač
• Brna (J. Ma c h, poslnchač
'TU. roč.) a čtyři posluchači
UL rOČ;z Bratislavy (J ..D o-
h iií. O. Mi c hal č á k. F.
Mikle a J. Turlik). Všich-
ni bvli. pNděleni do Glówne-
go Urz~du Pomiarow Kraju
ve Varšavě, kde o ně bylo
opravdu pečlivě postaráno.
Podle vlastního přání pět
zeměměf'ičil odjelo k trian-
gulačnimskupinám do teré-
nu, jeden zůstal v kartogra-
fickém oddělení a jeden ve
.fotogrametrii. Naši účastníci
prázdninové praxe získali
v Polsku hodně cenných zku-
šeností zejména praktického
rázu a dostaló se jim všude
mného a opravdu bratrské-
ho přijetí; Bylo by jen žá-
doucí a na prospěch oběma
spřáteleným národum, kdy-
by slibně započaté prázd,ni-
no~é 'praxe byly v příštích
letech pořádány ještě ve vět-
ším rozsahu a přispívaly tak ..
k dalšímu a hiubšímu ro'llší-
ření.·kulturních styků i k těs-
nější spolupráci pří výstav-
bě obou bratrských státu.

Petráš.

P'lisobnost v knihovních
věeech' nové pozemkové re·
formy. Ministerstvo zemědčl-
ství vyhlásilo vyhllťškou ?;e
dne 23. srpna 1949, č. 207
uveřejněnou ve Sbírce, záko-
nu částka 62, 7.eobstarávání
knihovního pořádku na purlě
přidělené podle zákona č. 46/
1948 (o nové pozemkové re-
formě, t. j. o trvalé úpravě
vlastnictví k zemědělské a
lesní pudě) se přenáší, na
Národní pO'llemkovýfond při
ministerstvu zemědělství.

•
Značky d'lilnichmap. Úřed-

ni list I.č. J71/1949 přiná,ší
pod č. 1029vyhlášku báňské-
ho hejtmanství v Praze a
Bruě ze dne 27. září 1949,
ktorou se vydávají značky
dulních map.- Podle § 7,
odst. 5 'báň.' neHm. ý Praze
ze dne 24 února 1932,čj. 2870,
o dulnich, mapách a podle
§ 7, odst. 5 vyhlášky báň.
heHm. v. Brně ze dne 31.
ledna 1949, č. 322 Ú. I. I,
o' dulnich mapách. ve znění
vyhlášky ze dne 11. června
1949,č. 787·rr 1. I, vyhlašují
'se značky dulních map (přU.
A) s poznámkami (přU. B).
Tyto značky a poznámky
jsou závazné pro všechny
podniky podléhající dozoru
báňskýchúřadu a to s účin.,
ností od 1.ledna 1950.- Tím
pozbývá platnosti při1.A na-
řiZ~T1,ihl1.ň. hp;tllJ.. v Pl'fl'7A3
o dUlních mapách ze dne 24.
února 1932,čj. 2870

Ing. Jelínek 'E.

•
Platnost pi'echodných Uf'lt.'t.

novP,ni 1l1'O ětyřleté stndium
zeměměfiekého inženýrství.
K někollka: dotR'IIllm uno-
zOl'Ď.ujeme,.že phltnofilt VÝ-
měru ministerstva škol~tví
a oflvětv ze dn~ lil l'1"la
19<t6.Č. ipňn. 161!l14/46-V/lb
o přechodných ustanoveníell.
podle' n;chž mohou ab~nl-
Vf"uti třiletého studia země-
měfického inženýrství zís-
kati vysvědčenl o II. filtá.blí
zkoušce ze studia čtyřletého,
končl 31. p r O'si n c e 19;)1.
Do t"'to lhůtymóhnu záipm-
ci vyžádati si u zkušebních
komi,sl pl'O II. státní zkouš-
ku vysvědčení o vykonané
U. státní zkoušce ze čtyř-
lc,tAhoRturl;a. jf'Rtli7,P.·n.•.n.lql_
~í, že absolvovali další 2 se-
mestry studia na vysoké
škole, a předloží vysvědčení
o prospěchových zkoušká::lh
z numerických method počet-
ních, z úvodu do studia inže-
nýrstyí, základu geofy'siky,
z technické metronomie, ze
soudního řízeni, z odhadu
pozemku, z předpisu o civíl-
ních technicích a o O!l'ltani-
saci.správní služby země-
měřické. Examínatoři mohou
z těchto předoisu zkoušet a
vydávat vysvědčení, aniž by
kandidát je měl před tím za-
psány. Nastupující zimní
období je vhodné, aby ještě

zbytek zeměměříckých inže-
nýru. s t.nletým vysokoškol-
ským vzrlěláním získal kva-
lifikaci čtyřletého studia. -

•
Prof. Dr Franto Vitásek:

Fysický zeměpis. T. díl, dru-
hé přepracované a rozšířené
vydání. Vydal a vytiskl Me-
lantrich, Praha 1948. Cena
375 Kčs váz., 340 Kčs brož.
Formát 25X18cm. Stran 395.
Kniha tato je mimo před-

mluvu a úvod rozdělena na
dvě části: 1. Ovzduší, 2. Vod-
stvo.
V předmluvě autor odů-

vodňuje nutn~t vydání to-
hoto díla, jak pro poslucha-
če geografie ~ jako studijní
rukověti, tak i pro všechny,
kdož se o geografii zajímají.
V úvodu T. dílu je pojednáno
o vývoji geografie, podstatě
a úkolu této discipliny a je
uvedena literatura. Dále je
uvedena kapitola o Zemi
jako tělese 1vesmíru se sta-
těmi o teorii kosmogonické,
o tvaru a velikosti Země,
o zemské rotaci, oběhu ko-
lem slunce, o kartografii a
mapách" rovněž s uvedením
příslušné literatury.
Část I. ...:.Ov z d uší po-

jednává o fysický6h momen-
tech a fysikálních prvcích.
souvisejících s ovzduším.
K nejt!ůležitějším oboru.m
geografie patři především
klimatologie, nebot se zabý-
vá tou oblastí země, na které
se stýkají tři zemské sféry
a to ovzduší, pevnina a
moře.
Část U. --:-Vod s t v o za-

bývá se mořskými prostora-
mi, mořskou vodou -a pohyby
této vody, m()ři vůbec, spod-
ní vodou, prameny, řekami.
jezery a ledovei. Na konci je
uveden seznam vyobrazení,
diagramů a fotografií, se--
znam věcný a seznam auto-ru..
Autor volí pro každý pří-

rodní zeměpisný zjev pří-
klady a vyobrazení z naši
vlasti- a srovnává je s pří-
klady v cizině. Jelikož je
touto knihou sledován pře--
devším účel didaktický, voli
jasný a výstižný sloh. Od-
borné termíny uvádí v cizích
jazycích, pokud jsou. odlišné
od termínů českých a upouští
od poznámek pod čarou a
odkazů v textu, aby studium
bylo tím usnadněno. Svou
methodou, podáním, přehled-
ností a obsahem vlibec 'vy-
rovná. se kniha cizím vzo-
rům a dokonce je předsti-
huje. Posluchaěi zeměpisu a
všic~ni, kdož se geografii za-
jímají, mají zde opravdu dílo
dQkonalé, vysoké úrovně vě:
decké, které usnadní a zjed-
noduší studium i jiným od-
borníkům. Doufejme, že dal-
ší dva díly této rukojeti,
které mají brzy vyjít. snlní
rovněž stejnou měrou očeká-
vání i naděje. Jan Vávra.
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Vt~vá' S#~W.Jt~
grlltie. VeI)n~l'l c;~kOl>lo-
venekoo-tJQV~t~k.~fJ:~'pt4teli'tví
usPOfáWl1a st~íní s.bírkll;1Jl.1l-
pmá /ve 'sJ)óIUpTáCi,' sé 'ZeJnj;-
miřicktm .úřadelll ' .vjstllvU
sově/;flké kai1;t).8TílJ'ie. __ ·Vf-
st~va..jei." byt., >inst,l.1oY!ina
va 'YÝlJt";Vl!I.ímistnostii.Z. 13'.
v "P~$evII, Veletržní 21,
pi'íidvedlwsystematickr uapo-
řádQ.nÝ'vYběrllká~ěk ruskh a
sOY.ětsk;é,kart;ografkk{ttvorc
bY"počinajíc plánem M08kVY·
z ~. 1549,pokr'llj}ujícai kje9":
no-, dvou~ a třívers.tO'VÝ'IIl
mapám Z' d()by před Velkou
Říjnovou revolucí a kOi1:číc
novými 8Ovětsk:ýmimapami
m~řítek 1 :25000, 1: 50000,
1 : 100 000,1 : 200000a vrcb,()l~
nÝm dilmn v oboru karto-
grafie. . v'é!kÝW. sovětským
atlasem světa. - VýstlÍva
dokumentovala neobyčejně
VYsokou vyspělost sovětské
kartografie a ověřila tak
před odbornou 'a· širší veřej·
ností, že československá stát-
ní zeměměřická: a kartogra-
fická služba, čerpající ze
vzoru .a . zkušeností "SSSR;
nastoupila správnou ceatu.

, Kol.•
Cyklus přednášek o pláno·

•.ání a vědě v Sovětském
svazu. V rámci oslav česko-,
slovensk~sovětského přátel~
st:ví pořádá kóncem listopa-
du a počátkem prosinee t. r.
Vysoká škola speciálních
nauk .v Praze cyklus přlJd-
ná.šek o plánování' a rozvoji
vědy . v Sovětském svazu ..
Kromě přednášek všoobec-'
ného rázu (o vys.ókých škO-
lách v SSSR; o všoobécném
a hóspodářském plán\)vání.
o rozp<)Četnictirí, o problé-
mech sovětské statistiky)
prosloví, dné 8.• Q r o's i n c e
přednášku na théma: »Vý-
sledky sovětské geOdesíe' a
fotogrametrie '-ia, 30 let«dbc.
Dr .T. K I o b o uč e k a prof.
, Dr "E. B uch a r přednášku
na théma: »I>okrokyastrono-
mie a ltra"VimetPlev SSSR«;

Ustanovení zeměměfické
komise v rámei Čs. doku-
mentaění spoleiínosti. K do-
sud'již v Čs. dokUmÉmtaěri~
společnosti 'existujícím .ko- .
misím národohospodářske,
právní, lékařské, přírodově-
decké a pod. přibývá od ,19.
IX. 1949"nová .komise a to
kOllíi,se zeměměřícká., J éjím
předsedou byl zvolen Ing.
Nikolaj Něm č e n k o.
Zřízením této komisedostá-
vá se. československému Zoe- ,
meměřictví do budoucna
jednak rovU{)právnosti v za-
stoúponí mezi ostatními věd'-
ními, obory v tak důležitém
oboru jako je. technická do-
kum~ntace,' j'ednak mo~no<sti
hájIti své I'!áimy' li up1atito-
vati l'vé náwry na doku-
me'ntačnÍln domácím foru.

b1J

'~~ •• _;~~. IBa••
..městUa.nce , .,,.qtop,~vaJl.tch
geo~.t"il.A~ d&~.'1~ byly
pratoYé apraclWni"ÍJ9dmin-
ky ztJ.městnauců úf.aut.civ.
geqm.~t:rů ponecbá.ÍlYvOi~JÍé-
/Uu"1iedn4I;li obOl1st'tan.
Dne 28.ěervna 1943 vydalo
tehdejší ministarstvo h06po-
4ářÉltvÍ a p.ráce 'vYhlášku, Č.
455 Uf., list,/!, jíž byly sta-
n<YVElUyplatové a pracovní
poďlllínkyzan:iěstnanců ci.,..
georoetrovskýclr kanceláři <
jpdnotně s phledem nanr.ěité
zilaky. ,Platy'podle tét~ vy-
hl;í.ny bylysicep() <isvobo-
,7.ertí upraveny všeohetnob.
vy~láškou ministerstva" so-
ciální péČ(l'Z 10, XIL 1945,
avšak přes to okúpa.ntská
úprava nevyhovoval!!. Proto
ÚRO s Inž.' kootnorou {)9Žac,
dovaly ,úpravu n<wou, vyho-
vující, soudobým náwrům
na práci a po·třebám' našehO'
hospodářství a sociální po-
litiky. Zpočátku bylo pra-
cováno na zcela nóvé a spe-
ciální úpravě. V r. 1948 se
však ukázalo výhodnějším"
budou~li platový řád a pla-
tová )Íprava zaměstnanců
civ. gé<:lm€trů napojeny na
všeobecnou vyhlášku o pla-.
tech technických zaměst-
nanClI v průmyslu a živnos-
tech ze 1'4.března 1946č: 795
Úř, listu. Po odstranění ně-
kterých překážek vyšla ko-
nečně. 22., října 1949vyhláš-
kaministerstva práce a so-

I ciálnÍ péče (č. 1069trř. listu
částka 180 I'! 19., X. 1949),
kternu se platy :baměstnanců
civ. geometrovských kance~
láří upravují. - Podle' vy-
,hlášky z 22. října 1949,pla-
tící od 1. X. 1949; Se dělí
, techničtí zaměstnancI áut.
geOmEtrů do 5 skupin. Kaž-
dá skupina je-charakteriso-
vána určitými znaky. Do-
mnívá~e se, že toto rozdě-'
lEnt mŮŽe zajiniat i' Širší
zeměměřickou veřejnost a
proto tyto znaky z vyhlášky
oti8"kuien:ie.- Platová <sku~
pina ITL Z n a k y čin -
lio s ti: Zaměstnanc i s pře~
vážně mechanickou nebo
jedn'Oduchou,.technickou čin-
nosti. Při k 1a d y:Kopisté,
pomocníci'v re.gistratuře vý-
kresů, písaři rozpisek s pou':'
hým; opísovacínii pracemi.
jakoi i zaměstnanci vykoná-
\ ající práce těmto na l'oveň
postavené. -Platová Skupi-
na T 2. Zna k y' čin no s ti:
Zaměstnanci s jednoduchou
samostatnější činností. P ř í-
k I a d y: Zaměstnanci, pro-
vádějící,' na základě příkazů
j€odnoduché výpočty, ,avšak
ni,koUv.odborné .práo~ mě-
hcké; kresliči, kteří podle
daných podkladů" a jedno-
r,načných )Ídajů, kreslí. vý-
kresy; techničtí registrátoří
větších arc~ivů výkresů,' ja-
kož i zam~stnanci vykoná-
vajíci práce těmto na roveň
J)ostavené. - Plato'vá 'skupi~
I~'l T 3. Z n a k y čin n ()S ti:

zti.měst~Iici,;'ktk.i'i~ódle.d~~· 7~hraIliění. h08tY blegll
nýqh po9k).a!lůa všoohec.. z Hc'J,landsb, který $ll ve
ný-ch,'pokyní).'rť.lmOlUtttni a8yérn prl>jevu,' ,\lo,tkl otázky
oilw>vědnltvy~~ji ollt~~~ěj- hloniálnlcli iltudentú. 8lav-
ší techuiake ,práce. P;ří~ uos.tui projťJvprouesl ,před-
. klll dy~:ZaJÁěgtnaÍlQÍ; "kte- . seda spol}tu\s. P r'.ok ů'Pe k.
ří pod d6hl~dem' a cvédenímJáko jeden2i '4čŘl:ltitikůfestí-
!Jl'ováději meňší měřické' valu míádeii!l v Budapeští
práce, zaměstnanci; kteří '\zhodnotil , "VÝZnam( tohoto
prov*dě~i samostatně výp~íljezdu, mlád~ Zdpmládež
čty středníb:o:rozsl.thu, termi~ \ celého sv.ěta řekla jasně; že
,fláři, vedouéí reg-istráto'ři hemá nynivwšších pO!Jlánia
větších archivu; jakož i ZB- vůle nei, vítězně, vybojovat
městIianci vykonávající, prá-rt~á:vislost "všech národl'La
cetěmt~ na lIDveňpOstavené.'lepší budoucnost., IMládež
~, Platová skupina,T 4. Zna- ukáziUa, že není maii ní tád-
k y čin n 08 t i :ZaměstnaJH ných,,' ~deologických' či sta-
ci, kteří vyřizují samostatně V'ovsk.ý'ch rozdílů. V září
nbti~né tecnnicképráCésvpc toho roku pokračoval pak
ho o!l()ru,j6ž vyžadují dll- Festival ,zasedáníin II. kon-
kladných oqborn;vch ~na~ gresu Světové fed~race de-
lostj, .jakož' j značných zku... mokratické mládeže: Včele
;;enOstí,aniž' byly l!lro"~~ tohoto zásedáníbylo heslo:
[~any zvláštní, Pť>bny neoO »Mládeži, sjednoť se za trva-
i·odklady. ,PřLk lady: Za- . 1:1'tnir, národní nezávislost
lděstnanci,pl'ovádějíci samo. álepšibudoucnost«. Pouká-
statně v6Šlre,rémm'ícké prá- zal také na závažnost, m~í-
ce a s nimi spojené výpočetní národni situace v této chvíli,
práce; zaměstnanci, kteří kdy vrcholi střetnutí tábora
jsou odpovědni za' činnost miru, demokracie a socialis-
zaměřovacich techniků (T 3) mu s táborem mezinárodního
jim podřízených; projektanti, kapitálu, jehož cíle jsou VY-
samostatní techničtí výpo- jádřeny imperialistickou po-
čtáři., samostatní referenti Etikou. V druhé části proje-
normalisací, technici pově- vu . potom vzpomněl 10. vý-
řeni montáži trig'onQmetric- I'Qěí17. listopadu. 17.listopad
kých věží, .jakoi i zaměst- vyplynul jako přirozený dů-
nanci vykonávající práce sleook události v roce 1939,
těmto na roveň postavené. - jako organisované .hnutí od·
Platová skupina T 5'.Z Ii a k y boje, "řizeného illegálnim ve-
čín n o s ti : zaměstnanci dením Komunístické strany
v odpov'ědném postavení 'československa. Na následek
(s eve.nt. disposiěni činností zranění zemřeli vedle sebe
nebo dozorčím, oprávněním student Jan Opletal á horník
notd několika zaměstnanci Otakar Sedláče.k. Jako vždy,
lllatových skupin T). Pf' í~ tak' i tehdy byli pokrokO'VÍ
k I a dy: Zaměstnanci s autO'- studentí spjati sdělniekou
risační zkouškou z oboruw- Hídou V roce 1848,bojovali
měměřického inženýrství. sa- poslúchač( prllžských vyso-
mostatni techničti vedoucí, kých škol po boku dělníků,
kteří řídí několik prac()vníeh . Vl'oce 1878zakll14.ají dělníci
skupin, zaměstnanci, ktéří se spolu se. ,zás~r studentů
samostatně zabývají zvl;íšf Bociálně-dťmokratickou stra-
dl1leiitou výzkumnou nebo nu. úěashii se 1.'májů a de-
vědeckou činn~stí, jakož monstl'.ují I'!arovné hlasovací
i zaměstnanci' vykonávajíci právo. V"závěru svého pro-
práce těmt() n'a roveň posta- jevu vyzval studenty na ces-
vené. -' Platy zaměstnanců tu k socialismu, kde není ]7.
v Jednotlivých ,platových listopadů, ale kde jsou vý-
skupinách se pohybují v r(}z~ sledkybudovatelské práce.
lJětí ' Za profesorský sbor pro-
'r 1 od 2050Kčs, do 2900Kčs, mlUvil asistent Ing. H a u f.
'L 20d 2300Kčs do 3700Kčs, Omluvil zaneprázdněné pány
'I'3 od 2650.Kčs do 1300Kčs, profesory. Ve svém projevu
~4 od 3100Kčs do 5200Kčs, poukázal na to, jak se učitelé
T 5 od 5500Kčs výše podle na' ~kole dIvaji Uli dnešní
volné dohody Sé souhlasem dění na fakultě' a jakým
ministerstva ochrany práce způsobem se mohou studenti
a soc. pMe. ' zapojit do hudovatelského

úsilí našeho státu. Připo-
'mněl studentům, aby s~é
studiUm brali vážně a stali
se odborníky ve svém povo-
Jimi. lJzká odhornost však
nestačí! Posluchači musí
sledo:vat i události politické,
·studova.t marx-Ieninismus,
;Gf'jl&.t z'tohoto světového ná- \:
zoru právě vychází a jím se
řídí 'dnešní ,bUJdovatelský;
dán na~eho praeujíciho lidu.\!
Naši posluchači nem()hou'j
zústati stranou, aby se lllJ- ,i
staH přítěží. 1'1e·smíme však .'j',

také zapomenout n!! stránku,
, ,Mti>

Slavnostní. schitze Spolku
posluchaěit . zeměměi'ického
inženýrství v Praze konaná
v rámci osl~v 17. listopadu.
SlavnostnJ . schůze, konané
dne 15. listopadu '1949 v pOc
slnchá!mě g~odesi~seúčást-
r:m p.děkan vYl'l'lké školy
speciálu.ích nauk, profesoři,
asistenti', závodní 'skupina
Československého Svazu mlá_
, deže Rud Ý Let o v včele
se 'svým předsedou a další
hosté. PNtomné p.ozdravil za

ZO č. 11 roč. 1949 - text na str. 2 obálky



kulturní. Úkolů je hodně a
tyto j~tteba fll~it,~~,~~
kultě j$QU,n'J~t'zfi~~r
kolektivy, které jsou' určeny
k tomu, lj,byp,osluchačj v ko~
lektivním pr08tředíse vyžili
· kulturně i PolitickY: V brzké
době bude zřízeno plánovací
středisko, které bude pómá-
hat každému .p<J81uchačipři
tvoření individuálních plá-
nů. Plánovací středisko byde
vytvořeno z profesorů, asis-
tentů a studentů. Vytkne si
za cíl,- aby každý posluchač,
přicházejicí na naši fakultu,
dostal do ruky plán, studia,
podobně jako je tomu v S0-
větském Svazu. 'Ve s;vémzá-
věnt vyzval Sp61ek, aby na-
vázal styky Se Zeměměfic-
kÝm úřadem.8 jinýmiint~ti-
tueami,aby mohlpJánovat
prázdninOvé praxe, vydávat
přednášky atd. Dále pak po-
přál Spolku mnoho Zdaru
v jeho činnostL ~Zhodno-
cení Soutěže/tvottv~ti mlá-
de~e provedlkol.,T; Streibl.
Soutěž tv;ořivosti mládeM
ukázala, re se nestala samo-
ÚČelnou,nýbrž přinesla kon-

.' kl'étní výsledky. Z dosavadní
zkušenosti plyne,. že teprve
ve vyšších Jl"Očn~cíchmohou
b)7t vyhotO'Veny práce 810u-
žicípraxi, zatím co pro nižší
ročníkY JBÓU: na IIlÍstě the-
mata zaměřená studijně.
Ukázalo .se, že v kolektiv- ,
Dích pracích bylo docíleno
daleko lepších výsledků než
při práci individuální. V kO-
lektive.ch se. snadno. dala
uskutečnit dělba práce, tak-
·že nebylo tak velkého časo-
vého zatížení posluchačů.
Do příštího kQla budou na-
vrhována themata, vycháze-
jící z rámce cviěení, což
bude míti také vliv na
prohloubení studia. Jistěže
~ude druhé kolo soutěže
'·íelŠtěl.Í.!Ipěšnějšínežkolo mi-
, nulě .. Po zhodnocení příšlo
odměnění vitězf! prvého kola
Soutěže tvořivosti, .JIl.ládežea
nejlepších hri/tlÍ.'dnítm. Byli
ouměněni vítěZova v soutěži
·za novou kulturu, ",apracov-
ní výkon, za· nový poměr
k . duševní i tělesné práci.
Nejlépe byla odměněna ko-
lektivní prace »Osídlení po'-
hraničí« .~ diplomem' uzná-
ní a částkou 500 Kčs, Práce
»Vytyčení návrhu s mapy
do přírody« částkou 350Kčs.
Tcuž částkou 'byla odmě:něna
i nejlepší práce Úatfcká.
Také práce. prvého ročníku,
o kterých byl referát v Ze-
měměřickém obzQru, byly
odměněny. C~lkO'Vá částka
přidělená vítězům v Soutěži
tVořivosti mládeže Svazem
vysokoškolského .studenstva
l:ÍYla4000 Kčs. Třem. uhel~
ným brigádníki'lm' byla po-
skytnuta poukázka' na re-
heaei; nejle.pší brigádník na
Stavbě. mládeže, Jiři M11 'Iý,
obdržel. uznáJlí a 1000Kčs.
Za vZÍ}rnou práci na první
měřické brigádě v Becbyni

byly uděleny Spolkem <lt7-
·t~účašt~ik:(L1Il ,l~níhy .prof.
'i'PJ' Ryšavého: V.yŠŠí 'geO<le-
sie. - O kulturní člSt I!lav~
llOstnísohůze .se postarala
kulturní .údeJ']ra.patmnátni:-
ho závoducRu d Ý bet ov.
Byla uvedena předsedou zá~
vodní skupiny Sva",u. česko-
slovenské mládeže, který ve
svém projevu ukázal, jak
nadšeně pracují mladí děl-
níci a jak vysoce plní nor-
my. celý projÍevvyzněl ma-
nifestačně . pro spolupráci
dělnítů a studentů. Vyzval
Spolek, .aby se družba jeitě
víceprohlollbi~a jak na poli
práce, tak i na poli kultur-
ním. Ze dělníci dovedou ne-
jen prncovat, .jlJe i klllturně
se povzluíšeí úkázalajejich
Merka. jejíž pásmo bylo
opravdu krásné. V závě,ru
programu vystoupila úderka
SPIZu, jejíž p!smo k 17.1is-
tovadu bylo vhodnýmzakon-
ěením schůze. Na závěr schů~'
ze byh· ještě promltány
mmy.

.V. Kraus a J. Streibl.

Směrnice pro měfické prá-
ce na. vodníeh tocích. Vodo-
,hosp0Q.ářské kanceláře příp.
jiné slO'Žky ministerstva
techJÍiky prová(iějí soustav-
ný vodohospodářský prů-
zkum. republiky .8 postupně
o'latfují pevné á stÁ1é pod-
klady pro soustavn~ využití
našeho vodního. bohatství.
Do těchto pódkladů .je za-
hrnuto také zeměměřické
zajištění a zobrazení všech
vodnich toků takovým způ-
sobem, aby nebylo třeba
opětovně zjištovati různá
základní data o vodníoh to-
6ch, kdykoliv jich je pro
nějaký konkrétní účel za-
potřebí. Aby se všechny
~"'něměfick(r práce. na vod-
n'''h ,tocích dály jednotně,
. y;ydalo ministerstvo techni-
h dne 2. května 1949výno.s
čj.. 637/5:i-V/3-1949,jímž sEl

vydávají prozatímní směr-
uice pro tyto práce. Směr-
niec stanovi, že pro zamě-
ření vodnícll tqků budou po-
lOženy polygónové pořady
(iednoOuche. li větší,ch toln'Í
dvojité t. j. pO obou bře-
zích); vrcholy pořadů bu-
dou stabilisovány stálÝmi
7,l1aky; polygonové pořady
hudou zajištěny, vypočítány
lJ I'kllrtírovány podle. in-
strukce B tak. aby měfické
.(lilo· bylo kdykoliv přípra- .
vpno pro jakoukoliv potře-
hu - Zaměřováni někte-
rých vodních toků. podle
?;miněného výnosu se v le-
tl1šnim roce. jíž provádělo.

bp

Úprava užívání inženýr-
ského titulu v Polsku. Due
28. ledna 1948vyšel v PolskU
zákon, jímž se zcela nove
upravuje otázka užívánNnže>-
nýrského títulu.Podle· nQvé

/

úpraVy' je inženýrskéozna-
čení ~al!ieníDi 94bol.'11ým
nikoliv !lkademick~, jak
tomu bylo dříve PQdle práva
z r. 1922. Mohou je získati
osoby, . které' ukončily stuc
dium ,věd technických, ze-
mědělských, záhradnických
a lesnických.a to na školách
vysokých i' na vyšších' ško--
lách odborných. Krom 'toho
ministr osvěty mi'tŽ6nařídit,
2Ie titul mohou dostat i ab~
solventi' různých speciálnich
-kursů s úrovní vyšších škol
odborných; Abso,lventi dři-
vějších škol charakteru vYš-
ších škol odborných mohou
nabýt inženýrského titulu
prokáží-li alespoo 5tiletoll
odbornou -činnost praktickou
a složí-li 'zvláštní odbO'i'llOll
zkoušku. U uchazečů, jejic.l].~
vzdělánI neodpovídá vyššl
odborné škole. se požaduje
10 let praktické čínnosti na
vedoucim místě. Aby byl
vyjádřen rozdíl mezi inže-
nýry se vtděláním akade-
mickým a' středoškolským,
užívají absolventivYlilokých
škol titulu magistra '(Mgr),
spojujice jej s titulem inže-
nýrskýIll; Právo užívati ti-
tulu magistra Inusí jim však
jmenovitě uděliti vysokáško-
la. - V celku odpovídá. nová
polská úprava. užívái:Ií inže-
nýrského titulu úpravě, kte-
rá u nás bYla zuvedena cís.
. nařizením ze dne 14. břcz·
na 1917. bp•
Měřický ředitel Dr h. Co

.Jakllb· Baltensperger ,. Dne
26. října t, r. zemřel v Ber-
nu ředitel B a.l ten s pe r-
g e r, zakladatel a organisá-
to]' švýcarského' spolkO'Vého
pozemnoknižního vyměřová-
ní. Pod jeho šťastným I} cí-
levědqmým vedením pl'fJSla-
vilo se toto švýcarské vy-
měřování:v c.elém odborném
~větě li dalo geodetické vědě
'1Ovéstroje a me,thodv veli-
ké dokoJUl.losti. - fteditel
B"ltensperger se dožil vše-
obecného a plného uznání
svého velikého životního
díla. Byl pochován na hřbi-
tově' Schlosshalden v Bernu.
(Blíže vb Schweízerische
Zei.tschrift fůr Vermessung
und Kulturtechnik, seš. 11.
letošního rooníku.)

Dr Tichý.•
Hrst nových'.knih.

Evžen Erb a n: Odražený
útok, vYdala Práce 1949,cena
brož. Kčs 7,-; obsahuje pro-
jev ministra Erbana vysvět-
lující politickou situaci a vý-
znam Světové odborové· fe-
dera,ce..K projecvuje připoje-
no pl'ov0t:\ní SOF k prl.J,cují-
cím a resoluce výkonného vÝ"-
boru SOF; jak byly usneseny
28. 1. až 1. II. 1949v Paříži.
Augustin Kliment-Anto--

nín Z á pot oc k ý: Pořádek
do výroby, vydala Práce .~49',

ceniloKčs 8,50brOž., obsahuje
bilanci dvo~tet.y. a záSadY
pro řfzenívÝWbypfednesené
na .plenárnínl ~se4án~ ÚRO
v únoru 1949ministl'ertl Kli-
mentem a dále PrQjev min.
předsedy přegneSllný'pfi téže
příležitosti,
Vladimír O r 1o v~ Tajem-

ství vynálezce. V překladu
Dr A. Bíčiště vydala 'lUadá
fronta v Praze. 1949.Str. 186.
Cena Kčs 37,- brož. Je to
někná knížka pro dospíV{ljící
hochy, avšak i pro ty dospě-
lé, k1;eří se rádi zabývají dě-
jinami techniky a ,touží po
poučeni o tom jak vzniká vy-
nález.. Techni()ký vynález je
dílo kolektivní; na němž pra-
covalo mnoho známých i ne-
známých objevitelů, z nichž
ten poslední šťastně spojil
různé myšlenky 'v celek, kte-
rý obohacuje svět o něco no-
vého. A technícký pokrok'
To nejsou jen vynálezy, to
je tak~ neustálé zlepšování,
nové pracovní methOdy, nová
organisace práce, radost a
nadšení z díla.. Přečtěte si
tuto drobnou knížku a pře-
svědčíte se.
Karle K u b í n: ZačínÁme

socialisticky Soutěžit, vydala
Práce v r. 1949, cena brož.
Kčs 8,-. Spisek shrnuje zku-
š!mosti z našich prvních sou-
těží a uvádí zásady pro so-
cialistické soutiížení.
Premiový regulativ, zpra-

oovala premiová komise Ústa-
vu pro pracovní normy pří
ÚRO, vydala Práce 1948,cena
brož. Kčs. 24,,.....;je to příruč-
ka, která pi'íná§i zásady pro
zavádění premii' jak pro děl-
nictvo tak pro' zaměstnance
. v t. zv. vyšších službách.

•
StAtní statky. Mímo ma-

"hanisace zemědělské v§ro--
hy budou též státní statky
nrovádět ob n o v u a v ý-
s t a v b u ryb n í k ů. Nehli-
,le při tom nikterak překáž-
kou jestliže rybník a nebo
vhodnou půdu pro jeho zří-
~'ni vlastní jiný majitel.
.Státní statky poskytnou v ta.
. kových' př'ipadech náhradu
jiné p1'Idyze svého majetku.
Obnova a výstavba rybníků
St' děli na tři etapy. V první
etapě se obno,ví ryhníky, je-
jichž obnova nevyžaduje vel-
kého nákladu· a' je jii možno
provésti ještě v jarních mě-
sících (původní hráze byly
pouze prokopliny). V druM
etapě přijdou' na řadu ryb-
níky, s jejichž úpravou tiebo
z"'ízením se začne v dohled-
né době, snad letošního rokll.
(původní hráze byly rozko-
pány).- Do třetí etapy budou
zařazeny ty, ;ejíchž zřízení
sí v:vžádá většiho nákladu
a hudou provedeny v přišc
tích letech (na vhodných
plochách budou zřizovány
úplně nové rybníky).

Ing. Jelinek Ed,
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Změna a doplnění země-
lIlěřického zákona. Ve Sbír-
ce zákonll vyšel pod číslem
250 zákon ze dne 17. listopa-
du 1949,kterým se doplňuje
a mění .zeměměřicliy zákori
čís'. 82/48. Podstatná část
této. změny spočívá v tom,
že od L ledna 1950přechází
vrchní řízení a dohled ve
věcech veřejného vyměřo-
vání a mápování z minister-
stva financí na min i s t e r-
s t v o tec hni k y a že VIJ'-

řejné vyměřovací· a mllpo-
vací práce v zásadě obstará-
vají kraj sk'> a okresní ná-
rodní výbory. Práce zvláštní
povahy a důle·žitosti vyko-
nává ministerstvo techniky
zvláštními přičhiněnými ú-
stavy, jejichž organisaci.
působnost a názvy upraví
vláda nařízením. Zaměst-
nanci přičleněných. ústavll
vytvoří samostatné osobni
stavy. - Dosavadní zaměst-
nanci se převád~jí z oboru
ministerstva financí do obo-
l'U ministerstvá techniky.
které také přejímá všechny
spisy, zařízení a provozní
materiál, sloužící veřejnému
vyměřování a mapování.
Katastrální měřícké úřady
zůstávají v činností do dne.
kterým s~ okt;esní národní
výbory uJmou výkonu pů-
sobností a který určí vláda
nařízením. ' bp

•
Rozsah ěinnosti technic-

kých referátfl KNV a jejich
rozdělení na oddělení. Minis-
terstvo techníky otísklo
v Úředním listě z 15. pro-
since 1949vyhlášku Č. 1178,
datovanou 14. listopadu 1949.
o rozsahu činností technic-
.kých referátů krajských ná-
rodních výbor1l a o jejich
rozdělení na oddělení. Vy-
hláška je velmí obsáhlá a
stanoví rozsah agendy pro
různé technícké činnosti.
V článku 13 se stanoví, že
technický referát KNV ob-
starává věci veřejného vy-
měřov4ní a mapování, jako
podrobné triangulace a ni-
velace, vceňování, autentífi-
knce, a zeměměřícké práce
pro veřejné ·stavby. Podrob-
n$' výpočet této agendy pří-
neseme v příštím ČÍsle Z.O.

U každého technického
referátu KNV se zřizuje
5 odděleni. Oddělení páté je
oddělení zeměměřícké a to
řidí a kontroluje práce ve-
řejného vyměř&vání a ma-
pování KNV a podřízených
ONV,.vykonává znaleckou a
posudkovou čínnost 'technic-
kou v oboru veřejného vy-
n,ěřováni a mapování, ob-
starává věci veřejného vy-
měřovaní a mapování, jako
podrobné triangulace a ni-
velace, založení nebo obno-
vení katastrálD.i mapy a pí-
semného operátu, autentifi-
kace a vceňováni; obstarává
dále zeměměřické práce pro

veřejné stavby a podklaqy
evidence pro sestavení stát-
ního· nemovitého majetku a
veuení jeho evidence. bp

•
Aktuality ze zeměměřického

úřadu •.
Spolupráce s Maďarskem.

V 9. čísle Zeměměřického
obzoru byl uveřejněn člá-
nek Dr Emila Regozciho o
maďarské .měřické službě.
Chtěli bychom čtenáře krát-
ce informovat o tom, že ze-
měměřický úřad navázal již
v roce 1948 pracovní styky
s triangulační kanceláři ma-
ďarského ministerstva fi,
nancL.Při příležitosti jedná-
uí delimitační komise čsl.-
lliauarské, bylo z obou stran
vysloveno přání spojiti trig.
sitě 1. j"'áduobou států. Ještě
v témže roce bylo rekognos-
kovúno .území podél státní
hranice. V roce 1949 pak
byla vyslána do Komárna
triangulační skupina země-
rněřického úřadu. která za
spolupráce několika· sloven-
ských úředníkú ,bratislavské
triangulační kanceláře za-
hájila spojování zmíněných
trig. sítí na úseku Bratisla-
va--':"'štúrovo. Tato rozsáhlá
fP'lice se plně zdařila přes
nepříznivé podmínky nejrůz-
nějšího druhu. Maďařští ú-
ředníci se projevili Jako
dobří spolupracovníci. kteří
vycházeli vstřic' velmi ochot-
ně při řešení některých po-
tíží a problémů. Pro úplnOllt
ještě poznamenáváme, že o
spoluprácí s maďarskými
úřady bylo marně usilováno
před válkou a všechny tyto
snahy ztroskotaly I} nezájem
tehdejšího režimu v ::Maďar-
sku: Teprve dnes byly tyto
snahy zdárně realisovány na
nové společné základně lido-
vé demokracie.
17 pracích na základní tri-

gonometrické síti se pokra-
čuje. Po vytýčení a stabili-
saci geodetické základny u
Michalovců v létě 1949se"na
podzim t. r. při příležitÓBtí
spojování trig. sítí I. řádu
zahájilo měření na styčných
bodech čs.-maďarské základ-
ní trig. sítě. Byly observov/Í-
ny 2 základní trig. body le-
žící na maďarském území
a to bod Csovanyos a Ge-
n·cse. Observace na trig. bo-
dě Csovanyos musela býti
přerušena pro nepřiznivé oh-
servaění podmínky a bude
dokoněena v roce 1950. Při.
observaci základního trig.
bodu Gerecse v župě komá-
romské se použilo noyýe,h
měřických method, které da-
ly výsledek se střední chY·
bou vyrovnaného směru

M= ± 0,04".
·Podrobnosti o methodáeh i
o výsledcích měření se čte-
nář dočte v chystané publi-
kaci .Ing. Dr K. Kučery "Mě-
řeni směr1\' v základní tri-

gonometrické síti a jeho krí·
teria«, která vyjde v Geode-
tické ediéi ZÚ v nejbližší
době. ...::.Dne 20. t. m. se ko-
nala v Gyoru porada zástupcc
ČeskoSlovenska a Maďarska,
týkající se konečné konfigu-
race obou základních trigo-
nometrických siti a navázá·
ní sítí nižších j"'ádův úseku
na východ od Stúrova, v ce-
lé zhývající délce státuí hra-
nice.

Činn().~f letecké fotogru-
metrie. Jediného stereopla-
nigrafu fy Zeiss vyUžívá od·
,dělení letecké fótogrametrie
opravdu intensivně. V zim-
ním obdobi 1948-lfl49vyhod-
notilo v měřítku 1:25090
vrstcvníce na ploše 1600km2

pro státní mapu 1:50000při
pl'liměrném týdenním výko-
, nu 80km2• Pro stavební sprá·
vu ČSD, n. p., zpracovalo
~lohopisnou a výškopisnou
mapu v měřítku 1:2000 na,
ploše 15,6km2• Vyhodnocení
leteckých snímků v měřítku
asi 1:4800 předcházelo za-
měření středového polygnnu
v délce 32 km a 255vlícova-
cích bodů. Denni výkon na
stereoplanigrafu při 12hodi-
nové pracovní době byl pr1l-
měrně 27ha. Celkový náklad
na 1 ha byl 210 Kčs. Pro
upravovací plán města Zlu-
tice v. m~ř. 1:2.880bylo vÝš·
kopisně . zpracováno 334 ha
podle letec. snímků v měř.
asi 1:7.500,při čemž vlicova-
cí body byly voleny na pev·
ných bodech katastrální ma-
py. - Po letošních polnich
měřických pracích se vyho-
toví polohopisná a výškopis-
ná 'mapa 1:2.000podél pro-
jektu uvedené železniční tra-
ti 'v délce 35 km, katastrální
mapa 1:1.j)00zastavěné části
města Chrudimě podle letec-
kých snímků v měřitku asi
1:3.5pO,zkušební měření pro
státní mapy 1:5.000na ploše
2.5km2 a vrstevnice v měř.
1:25.000 pro státní mapu
1::)0000na ploše 3.180km2• -

Vyhotoven byl fotoplán Opa-
vy v měřítku 1:5.000na plo-
še 95km2 a zpracovává se
fotoplán Moravské Ostravy
rovněž v měř. 1:5.000na plo-
še·I80 km2•

Týden vzorné práce. Na
počest 70. naruzenin generaC .

lissima Stalina odpracovali
zaměstnanci zeměměřic!cého
úřaďu ve dnech5.~10. pro-
since týden vzorné práce.
Údernických směn se zúčast-
nilo 42% zaměstnanců, kteří
pracovali podle norem a dal-
ších 58% se zavázalo k vzor·
. nému plnění svých úkolů.
Normy byly překročeny pr1l-
měrně 032% a někteří jed-
notlivci· docílili zvláště' mi-
mořádných výkonů. Zhodno-
cení údernického týdne po-
dalo důkaz o novpm poměru
zaměstnanců k práci a uká-
zalo názorně, Ž!\ dosavadní
pracovní normy lze zdoko-

nalovat lepší organisaci Pra-
covních postu:pl'J..

Státní mapa čSR 1:50.000.
V rOjle 1949 byly vytištěny
tyto listý státní Illapy 1:50
tisícům: :Morav'ská Ostrava,
Frýdlant .n./Ostr ... Bohumín,
Vsetín, Bystřice p. ,Host. a
Kroměřiž. K tisku jsou při-
praveny listy: .:aučovice,
Vyškov. Kyj ov. Uh'é'r. Hra~
diště, Napaiedla, Gottwal-
(lov a N.•Jičín.

•
Ustavení zeměfui\řtckého

družstva Geoplan. Koncem
\i.&t.oparlll1949se ustavilo ze-
měměřické družstvo'GEO-
PLAN z. s. s r. o. se sídlemv Praze, které bude ,prová-
děti práee, které dosud vy-
konávali civilní geometři.
Družstvo bylo utvořeno ve
snaze vytvořit novou socia-
listickou formu, která by
Q('stranila soukromokapita-
listické podnikání. - Zá-
kladním posláním družstva
.10. aby zeměměřiči v druž-
stvu sdružení, společnými
prostředky a spoleěnou prací
vybudovali namísto drobné-
ho a roztříděného podnikání
kolektivní podník, dobře
technicky vybavený. stále
zl13pšujicí své výrobní me-
thody n účelně organisovant
a spravovaný podle zásad
socialistického budování.

•
Odborné školy při státních

a národních podnicích. Ve
své schůzi dne 6. prosince
1949 schválila vláda na
návrh ministra školství, věd
a umění nařízení o výběro-
vých a povinných školách
při státních a národních
podnicích. Podle § 36 škol-
ského zákona zřizují se zá-
kladní odborné škGly, odbor-
ni' školy a vyšší odborné
školy při stát~ích a národ-
ních podnicích, které po-
skytnou odborné vzdělání,
zaměí'ené na zvláštni potře-
by podniků, hlavně učňům a
zaměstnanClim těchto podni-
ků. Školy zřizuje minister-
stvo školstvi v dohodě s pří-
slušnými úřady podle plánu,
který stanoví vláda. Osobni
náklad na školy a učební
pomlicky a knihy hradí stát.
Uě,ebniplán a osnovy se pří-
7.působi zvláštním podmín-
kám podniků. Školu spravu-
je ředitel se zřetelem k pro-
voznim poměrům podniku.
Podniky podávaji své ná-
měty poradnímu sbGl'Uško-
ly. Vyžaduje-li toho plnění
plánu, mohou podniky pově-
řit školní dílny určitými vf-
robllími a jinými podnikŮ'-
vými úkony, jimiž však ne-
smí bÝ,t ohroženy učební
cíle, určené osnovami. .Pod-
nikům a jejich nadřízeným
ol'g-ánům přísluší v dohodě
s orgánem školské správy
právo dozirat nad úkoly ško-
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ly vzhledem k zvláštním po-
tiebám podniku. - Upozor-
ňovali jsme už vícekráte na
tl-chto místech i jinde na
naléhavou potřebu soustav-
né t. j. školské výchovy ze-
měměřičů s nižším školením.
V nařízení vlády z 6. XII.
naskýtá se zeměměřícké
s'užbě příležítost k zřízení
dvouleté odborné školy ze-
měměřické, která by na ná-
klad státu vychovávala ze-
měměřické úředniky pro
všechny obory měřické prá-
M. Věříme, že této příleži-
tosti, jež bude znamenat du-
ležitý krok v budování (ls.
zeměměřictví, bude na pří-
slušných místech náležitě
využito. bp

•
Jednota úř. aut. civ. geo-

metr"fi v Praze likvidovala.
Dne 24. listopadu 1949 zlikvi-
dovala svou spolkovou čin-
noSt dobro'iOlným rozhodnu-
tím Jednota úř. aut. civ.
geometril v Praze. Jednota
byla prvním českým odbor-
ným zeměměřickým spol-
kem. Byla založena v r.
1908, tedy 4 léta před vzni-
kem býv. Spolku českých
zeměměřiči'1, který v r. 1913
-počal vydávat svůj časopis
Zeměměřický věstník. Ve
vývoji našeho zeměměřictví
brála Jednota v dřívějšich
dobách významnou roli; její
historie je částí historie č~s-
kého zeměměřictví a geode-
s'e. Phležitostně se proto
ještě k 42 letům její exis-
tence vrátíme podrobnějším
vylíčením její funkce.

•
Cyklus vědeckých předná-

liek na Vysoké škole speciál-
Dích nauk v Praze. Zmínili
jsme se již na těchto mís-
tech o souboru přednášek,
které uspořádala Vysoká
škola-speciálních nauk v Pra-
ze počátkem prosince 1949.
Čtvrtek 8.prosínce byl věno-
ván problémům sovětské
geodesie. Jako první pro-
mluvil Doc. Ing. Dr. J.
K Io b o u č e k a výsledcích
sovětské geodesie a fotogra-
metrie za 30 let. - V úvodu
nastinil nesčetné protiklady
v geografickém složení
SSSR. s nimiž musí počítat
při svých pracích sovětští
zeměměřiči. Zmíniv se dále
() celkem nevýznamné epoše
geodetických prací za car-
ského imperia, pojednal ob-
šírněji o velkých úkolech,
které bylo třeba na poli
geodesie splnit po vítězně
Njnové revoluci 1917.
I'J:'edním úkolem bylo vybu-
dovat organisaci výkonné
měřické služby. V r. 1919 byl
zřízen ústřední měřícký
řad, z něhož se během doby
vyvinul dnešní .GUGKc
(Glavnoje upravlenie geode-
sii i kartografii). Jeho úko-
lem je vrchní řízení geode-
tických prací na celém úw-

mí SSSR. Za významný ktok
nutno považovat odpoutání
měřické služby z úzkého re-
sortu komisariátu vnitra a
jeji přímé podřízení sovět-
ské vládě. GUGK se dnes za-
bývá především dobudová-
ním geodetických základů
SSSR a vyhotO'Vením státní
mapy 1 : 100 000. - Dále bylo
nutno vychovat ,nové kádry
zeměměřiču. Proto byly bu-
dovány školy rúzných stup-
ňů a podporováno výzkum-
nictvi. R. 1927 byl založen
v Moskvě ústřední výzkum-
ný ústav pro ~eměměříctví
a dva roky na to jeho od-
bočka v Leningradě se spe--
cielním posláním zabývat se
fotogrametrií. V r. 1925 za-
číná vycházet časopis »Goo-
dezist«. Velkými investicemi
se podporuje rozvoj výroby
geodetických přístrojů.
V r. 1940 zauikli Geodezist a
vydávají se dva vědecké
sborníky, v nichž sovětští
geodeti publíkují výsledky
své práce. Vidime v nich
jména jako Krasovskij, Da-
nilov, Isotov, Čebotarev,
Urmajev a jiní. - Dále před-
nášející vylíčH všestranné
pc-užití fotogrametrie v nej-
ruznějších úsecích měřické
služby. Tato methoda je dnes
v SSSR nepostradatelnou. -
Odborné zeměměřické škol-
ství je dnes v SSSR výtečně
organlsováno, bohatě doto-
váno a vychovává vysoce
kvalifikované odborníky pro
specielní úseky geodesie. -
Z výsledků sovětské geode-
sie bylo podrobněji pojedná-
no o Krasovského eHpsoidu
z r. 1940, který je dnes re!e--
renční plochou pro' SSSR a
~o dokončení světové mapy
1 : 1 000 000 pro celé státní
území. - V závěru pouká-
zal přednášející na typický
rys sovětských vědcŮ, který
se obráží i na poli geodesie:
jedinečné spojení theorie
s praksí, postavené výhrad-
ně do služeb budování socia-
listického státu. Br.
Po přednášce doc. Ing.

Dra Kloboučka promlu-
vil prof. Dr B uch a r na
théma: »Pokroky astronomie
a gravímetrie v SSSR.. -
Po všeobecném úvodu zmínil
se nejprve o historii astro-
nomie v Rusku 'za carství a
o zřízení největší ruské
hvězdárny v Pulkově před
110 lety. Uvedl jména mnoha
předrevolučních astronomll
světového jména na př. Stru-
V~', Bredichin, Maxutov. -
Po revoluci se snažil SSSR
postavit astronomii do slu-
žeb lidll a odevzdat mu vý-
sledky její práce. Je to pře-
devším časová služba, kterou
obstarává časový úřad ve'
spojení s hvězdárnami v Le-
ningradě, Poltavě a j. K to-
muto účelu se používá nej-
modernějšíchpřístrojll, je-
jíchž autory jsou vesměs so-
větští učenci. - Velké po-

kroky učinila ruská astro-
nomie na poli geodetickém
pro. určení zemské šířky a
délky a astronomických azi-
mutů. Zde uvedl řečník ně-
kolik jmen ve spojení s rnz-
nými metodami jako Pew-
zov, Struve, Zinger, Kras<JV_
skij a j. - Před revolucí
byla ruská 'astronomie odká-
lIána jen na cizí ročenky a
literaturu a pro,to i v tomto
směru se snažil SSSR o osa-
mostatněni. Ústav theoretic-
ké astronomie v Leningradě
začal vydávat astronomickou
ročenku, která se svou pře's-
ností a obsahem vyro'VIlává
naprosto publikacím anglic-
kým. - Sovětští učenci ne-
pracují jen na popularisaci
a"tl'onomie pro nejšírší vrst-
vy lidu, ale věnují se též
praC0m rázu ryze vědeckého,
které mají mezinárodní vý-
znam. K tomu účelu bylo
v SSSR vybudováno mnoho
velkých a moderně vybave-
ných hvězdáren, na př. v Le--
ningradě, Moskvě, Poltavě,
Alma-Atě, Stalinabadu a j~
Němci za války úplně zni-
čU'lá hvězdárna pulkovská,
patřící mezi největší na svě_
tě, je již téměř zcel/l znovu
vybudována. Sovětští astro-
nomové pracují na velkém
katalogu absolutních sou-
hldniL 150.000 nejslabších
h'\"'ěgd,které už nemají vlast-
ni pohyb. V souvislosti
" theoretickou astronomii
uvedl řeéník opět několik
jmen učenců a jejich práce
na př. Krylov - výzkum
planet, Orlov - hypothesa
o vzniku komet. V oborn
kosmogonie nespokojili se
sovětští učenci s dřívějšími
thooriemi a vytvořili novou
známou theorii Schmidtovu.
- V oboru gravimetrie zmi-
nil se nejprve prof. Buchar
stručně o pojmech a metho-
dách. V dalším nastínil ně-
kolika statistickými údaji
ohromný rozvoj gravimetric-
kých prací v SSSR. Za car-
ského Ruska bylo zaniěřeno
jen velmi málo stanic. SSSR
'věnoval těmto pracem mno-
ho pozornosti a soustavnýÍn
plán<JVáním bylo před vál-
kou dosaženo krásných vý-
sledku: až 2000 zaměřených
tíhových stanic ročně. -
Svou přednášku zakončil
prof. Buchar přáním, aby
i u náS byla věnována astro.-
nomii podobná péče jako
v SSSR, kdeje tato zařazena
už do středoškolské výchovy,
aby učila lid porovnávat
jeho malicherné spory s ve-
likostí vesmírn. - Závěrem
obou pfednášek byl promít-
nut sovětský film o země-
třesení, k němuž několik vy-
světlivek na požádání podal
doc. Dr Zátopek.

S-avá.

Prof. Dr Frant. Vitásek:
Fysický zeměpis, II. díl.
Druhé přeprac<JVanéa rozší-

řené vydání. Vydal a vytiskl
Melantrich, Praha 1949. Cena
385 Kčs vág; Formát 25X18
cm. Stran 442, se 146 vyobr.
v textu. - Kníha je mim~
pi-edmluvu a úvod rozdělena
na tyto části: I. Síly endo-
genní. 2. Síly exogenni. S.
Geomorfologie systematická.
4. Tvary podmíněné hornina-
n:i. Jest tedy drnhý díl Fy-
sit'kého zeměpisu věnován
pevnině a jejím tvarům t. j.
dějišti veškerého života a
především žívota 'člověka. -
ad 1. V této části jsou popi-
s(,vány jevy sopečné, sope6-
né hmoty, jejich chemické Il

mineralogické složení, ze-
mětřesení, šiření zemětřes-
,ných vln, jakož i seismo-
logii, která methodou optic-
kou, mechanickou i galvano-
metrickou určuje intensitu,
dobu a délku trvání z~mě-
třesných pocitů. - ad 2.Tato
část se zabývá pohyby po-
břežní čáry t. j. jak se bě-
hem doby měnil poměr souile
k moři, a přichází k závěru.
že mnohé vrstvy zemského
povrchu vznikly původně na
mořském dně a tak bylo
tedy moře »kolébkou soušec.
Další utváření povrchu zem-
ského byla potom prác&
proudící vody, ledovců, vět-
ru, moře a organismň.. -
ad 3. V předešlých dvou
částech učebnice byly PQPsá-
ny síly a pochody, jimiž Il

jejichž spolupůsobením vzni-
kají různé tvary' zemského
povrchu. V této části si autor
všímá jednotlivých tvard
podle jejich vzniku, jakoi
i skupin tvarů geneticky
souvisejících (reliefové typy).
- ad 4. Zvláštní tvary, které
pozornjeme na př. na spraši,
na vápencích a dolomitech
ncbo na některých pískov-
cích, dodávají vždy danému
reliefu typicky specifický
ráz: jsou to tvary faciální.
Jim jsou věnovány dvě ka-
pitolY' této knihy (Tvary
sprašové. Tvary krasové). _
Ačkoliv ~utor jedná o kal-
dém přírodním jevu sam~
statně, neustává zdilrazňo-
vat, že příroda není náhodnt
shluk jevů na sobě nezávis-
lých. ale souvislý jednotný
celek jevľl vzájemně orga-
nicky spjatých a závislých.
Ukazuje, že pro pochopení
jevů v přírodě je třeba vždy
zKoumati jejich nerozlučnou
souvislost a podmíněnost
s okolními jinými dalšímí
jevy. - Ke k.aždé .kapítole '
jf' připojen velmi obsáhlt
seznam literatury pro bliUi,
informaci a speciální stu- <.
dium. Tak vyhovuje Vitá&-
kovo dílo nejen moderním
vědeckým požadavkům a
studijním nárokům, ale mi-
moděk dává i podnět k sa-
mostatnému dalšímu bádání
a studiu jednotlivých prob-
lémú,
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