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Na ro~loučenou se Zeměměřickým obzorem.

Ministerstvo informací a osvěty oznámilo dopisem ze 14. září t. r. Spolku čs. inženýru a techniků, že
počátkem roku 1951 vstupuje v platnost reorganisace periodického tisku z oboru hospodářství, techniky
a průmyslu, kterou ministerstvo provádí v součinnosti s Ústřední radou odborů a kterou je sledováno
odstranění dosavadní organisační roztříštěnosti této činnosti. 80učasně ministerstvo informací a osvěty
rozhodlo, aby vydávání odborných časopisů, které až dosud vycházely péčí a nákladem 8polku čs. inženýrů
a techniků SIA, případně i jiných technických korporací, převzalo Průmyslové vydavatelství v Praze.
V četných jednáních zúčastněných stran na podzim' t. r. byly sjednány předpoklady, za nichž bude čs. od-
borný technický tisk vycházet v nových podmínkách a za nových okolností od 1. ledna 1951 tak, aby na-
vazoval na tradici dosavadních časopisů, na jejich zaměření a úroveň. Výsledkem jednání - pokud jde
o zeměměřictví - bylo rozhodnutí Průmyslového vydavatelství, že od 1. ledna 1951 bude vydáván nový
časopis pro geodesii' a zeměměřictví s názvem »Zeměměřictví«.

V důsledku těchto opatření je toto číslo časopisu Zeměměřický obzor SIA číslem posledním.
Redakční sbor Z. O., konče svou práci a louče se se svou čtenářskou obcí, považuje za vhodné stručně

připomenout historii čs. zeměměřického tisku, který za dobu svého vycházení nepochybně vydatnou měrou
př'ispěl k současné úrovni čs. zeměměřické vědy, praxe a organisace.

Zeměměřický obzor SIA je přímým pokračovatelem časopisu Zeměměřičský věstník. Zeměměřičský
věstník byl založen jako spolkový orgán Spolku českých zeměměřičů,. první ústřední spolkové zem~měřické
organisace, počátkem roku 1913. Byl té doby jediným slovanským odborným časopisem pro zeměměřictví.
Své poslání a program být orgánem pro řešení všech problémů zeměměřické vědy a praxe i všech organi-
sačních, kulturních a společenských otázek - jichž bylo v tehdejším 'českém zeměměřictví nemálo - plnil
od počátku své existence svědomitě a úspěšně. Prvním redaktorem časopisu byl profesor brněnské techni-
ky Ing. Dr techn. Augustin Sem e rád, jehož rozhledu, houževnatosti a úsilí se podařilo časopis vybudo-
vat a úspěšně převésti čtyřmi léty I. světové války a prvními léty poválečnými až do 4. března 1923.

V březnu 1923 převzal řízení Zeměměřičského věstníku Ing. Dr techn. Josef R ů ž i č k a, rovněž z Brna.
Poválečná doba přinesla mohutný rozvoj geodetických věd a mnohé problémy zeměměřické praxi, jež da-
leko přesahovaly svým rozsahem i významem činnost, které se dříve zeměměřiči věnovali. Zeměměřičský
věstník pod prozíravým a iniciativním vedením Ing. Dr J. Růžičky se stal ohniskem, v němž se soustřeďo-
valo všechno úsilí po rozvoji našeho zeměměřictví. Jeho úroveň odborná, organisační a zpravodajská ne-
ustále rostla; vědecká stránka jeho obsahu si vyžádala, aby v roce 1929 byl jmenován vědeckým spolured-
aktorem časopisu profesor Českého vysokého učení technického v Praze Dr techn. František F ia l a.

Dne 7. března 1937 se Ing. Dr J. Růžička zřekl ze zdravotních důvodů své funkce hlavního a výkonného
redaktora Zeměměřičského věstníku a valná schůze Spolku čs. zeměměřičů zvolila .ieho nástupcem Ing.
Dr techn. Bohumila P o u r a. Tím byla redakce časopisu přenesena po 24 letech z Brna do Prahy.

Nedlouho po této změně se časopis ocitl v důsledku tragických státních změn po Mnichově před závaž-
ným problémem své reorganisace. Spolek čs. zeměměřičů, poslušen tehda soustřeďovacích snah v českém
veřejném životě a ovšem i vývoje, který již dříve odstranil rozdíly, jež do té doby nutily zeměměřiče
k vlastním organisačním formám, rozhodl se koncem r. 1939 zlikvidovat svou činnost a převésti hromadně
své členstvo do ústřední inženýrské organisace, do 8polku čs. inženýrů. Spolek čs. inženýrů převzal při
tomto včlenění jako závazek vydávati odborný zeměměřický časopis. V důsledku toho koncem r. 1939
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Zeměměřičský věstník zanikl a místo něho počátkem 1940 vyšlo 1. číslo nového časopisu s názvem Země-
měřický obzor. Širší organisační základna, větší materiální zdroje a ovšem i trvale vzrustající úroveň ze-
měměřických kádru zpusobily, že čtenáři dostali do rukou místo malých sešitu Z. V. odborný měsíčník
o 16 stranách formátu Aj 4, věnovaný výlučně jen problémum geodesie a zeměměřictví a zbavený organi-
sačních hlídek, které nadále byly uveřejňovány v ústředním spolkovém časopise» Věstníku BIA«.

Přes obtíže, s nimiž bylo nutno za hitlerovské okupace zápasit všemu českému, se zeměměřický časopis
s novým názvem a v novém prostředí úspěšně rozvíjel až do srpna 1944, kdy jeho další vydávání bylo oku-
panty brutálně za~taveno.

A právě za rok po tomto nedobrovolném přerušení, v srpnu 1945, v osvobozené vlasti se opět v rukou
zeměměřické veřejnosti objevila zelená obálka Z. O., aby nadále neúnavně pomáhala všem českos?ovenským
zeměměřičUm v budovatelských úkolech, které po osvobození narostly téměř do nepřehlednosti.

K dřívějším úkolUm Z. O. jako odborného časopis'u připojil se po květnové revoluci úkol další, úkol při-
spěti k ideové a politické výchově čs. zeměměřických inženýru.

Osvobozením z okupantského jařma jsme, vstoupili do nového vývoje naší národní a státní společnosti,
do údobí budování socialismu. Cesta k socialismu vyžaduje, aby každý pracující příslušník národa byl
vzdělán a qrientován o smyslu své práce ve společnosti a o společenském úsilí vubec. To platí o každém
a o inženýrech a technicích, kteří po boku dělnické třídy spoluvytvářejí materiální základnu společenského
bytí v socialistickém uspořádání, to v jistém smyslu platí přednostně. V úvodním článku obnoveného Z. O.
v srpnu 1945 byla napsána slova, o nichž se domníváme, že platí doposud a že proto mohou být v této sou-
vislosti beze zbytku dnes opakována. Napsali jsme: »Moderní inženýr nesmí již pracovati jen se svými
výpočty, nákresy, zkumavkami, nýbrž i se sociálními, hospodářskými, kulturními a politickými prob?émy,
n.á-li být skutečným kapitánem v hospodářském životě, jak to na něm žádá život a jak si to přeje on sám.
Musí být tedy politický - jako má být politickou na př. moderní armáda - nikoliv apolitický, nechce-li
zůstat pouhým nástrojem, jenž může být každým zneužit. Také zeměměřický inženýr v osvobozené republi-
ce musí být ve vyšším slova smyslu politickým. Jeho práce tvoří důležitou součást hospodářského života
státního; ten, kdo ji koná. musí si neustále uvědomovat, k čemu tato práce slouží a jak ji lze provésti tak,
aby dan,ému účelu sloužila co nejlépe.

V této orientaci má mu být nejlepším pomocníkem tisk. Pochopitelně především tisk hospodářský, poli-
tický, kulturní. Avšak ani tisk technický nesmí přehlížet nadřaděná hlediska ideová, má-li být skutečně
dobrým rádcem svého čtenáře. Uvěd.omujíce si to, budeme se snažit ihned zpočátku o to, aby Zeměměřický
obzor jak po stránce odborně-technické, tak i po stránce ideově-programové byl ukazovatelem cest, jimiž
by se mělo zeměměřické inženýrství u nás ubírat.«

Je věcí kritického zhodnocení poválečných ročníků Z. O., které však v této souvislostí nemíní redakční
sbor Z. O. provádět sám, zda a do jaké míry časopis tento program plnil. Zkoumavý a přemýšlivý čtenář
se o tom přesvědčí sám nahlédnutím do předválečných, válečných i poválečných ročníku; neujde mu při
tom zajisté skutečnost jak dřívější obsahová roztříštěnost časopisu byla postupně nahražována plánovi-
tostí, jejímttž řádu se stále více přizpůsobuje celý československý život.

Třicet osm ročníků čs. zeměměřického časopisu vůbec a jedenáct ročníků Zeměměřického obzoru jsou
nevyčerpatelnou studnicí poznání o tom, jak se vyvíjelo čs. zeměměřictví, kterými cestami a s jakou od-
povědností ve svém pracovním úseku přispívalo k pokroku našeho národa v ušlechtilé soutěži s jinými po-
krokovými národy.

Zastavením Zeměměřického obzoru se končí jedna vývojová etapa našeho zeměměřického tisku; bez-
prostředně na ni navazuje etapa. další, representovaná novým čs. časopisem pro geodesii a zeměměřictví
s názvem Zeměměřictví. Nový časopis s novým názvem bude jistě znamenat nové vzepětí všech čs. země-
měřičů k ještě vyšším cílům a ideálům. Proto také se redakce časopisu Zeměměřický obzor loučí se svými
čte~áři a přispivateli bez sentimentality v přesvědčení, že se kolem nového časopisu semknou s ještě větší
láskou k své práci a k úsilí, jimiž si chceme vybudovati krásný, ušlechtilý život v naší socialistické vlasti.
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Vládním nařízením ze dne 27. června 1950 č. 81 Sb. bylo zrušeno oddělení zeměměřického inženýrství
-na vysoké škole speciálních nauk při Českém vysokém učení technickém v Praze. Studium tohoto inženýr-
ského oboru má býti nadále soustředěno na vysoké škole technické v Brně a v Bratislavě. Rozhodnutí vlády
zasáhne významně do vývpje čs. geodesie a zeměměřictví. Pmžské studium bylo studium mateřské a nej-
starší. Působili na něm vynikající učitelé a organisátoři našeho zeměměřictví; učitelské sbory brněnského
a bratislavského zeměměřického studia jsou z velké své části složeny z pražských odchovanců. Stálý styk
pražské školy s nejvyššími úřady a odbornými místy v hlavním městě státu činil ji kadlubem všeho od-
borně-kulturního a organisačního snažení čs. zeměměřičů. To vše nabývá nyní jiného světla. Bohatá historie
pražského studia zeměměřictví a jeho význam pro současnou úroveň naší geodesie a všech jejích aplikací
zasluhu,ie) abychom příslušníkům dnešních i budoucích generací připomněli boje a snahy minulosti) jichž
byla pražská škola středem.

A. Nauka o vyměřování půdy jako součást vše-
obooného technického studia.

Ze všeobecných dějin a z dějin technické práce
je známo, že vyměřování půdy k účelům hospodář-
ským, stavebním, vojenským a kulturním je jednou
z nejstarších technických činností lidstva. Země-
měřictví bývalo uměním, jehož technické znalosti se
svěřovaly jako tajemství z generace na generaci.
Také v českých kulturních dějinách a dějinách tech-
nické práce máme příklady vynikajících zeměměři-
čů, kteří vytvořili velká díla a' své vědomosti odká-
zali individuálně svým pokračovatelům. Avšak již
na nejstarších školách, které své vyučování zamě-
řovaly k technickým oborům, se setkáváme se sou-
stavným vyučováním základů praktického vyměřo-
vání půdy.

Profesor Velflík. ve svých Dějinách technického
učení v Praze,!) v pramenném díle, z něhož budeme
ještě vícekráte čerpati v tomto pojednání, uvádí na
několika místech, že trigonometrie a geometrie včet-
ně nivelování byly součástí studia matematiky na
r1zných šlechtických akademiích XVII. století, na
nichž se šlechtičtí synkové vyučovali základům vo-
jenského umění. Tyto akademie byly zakládány po
vzoru franzouzské akademie navarrské, aby vycho.
vávaly vojenské odborníky k navrhování a řízení
opevňDvacích staveb, k organisaci nových způsobů
dobývání a k hájení opevněných míst. Již tehdá se
tito odborníci nazývali inženýry. Takovou akademií
u nás byla na př. stavovská akademie v Olomouci,
založená 1724, na jejiž tradici navazuje dnešní Pa-
lackého universita.

Na zkušenosti šlechtických akademií v Rakousku
navázal Kristián Josef W i 11e n ber g, který požá-
dal v roce 1705 císaře o zřízení inženýrské školy
v Praze. Willenberg pocházel z Lehnice v dnešním
Polsku a umění inženýrskému se naučil ve Francii,
kde sloužil jako důstojník elsasského pluku. Jako
voják lnul k zeměměřictví se zvláštní náklonností.
Ceský šlechtic Martin Michna, svob. pán z Vacíno-

1.) Prof. Inž. A. V. Vel f Ii k: Dějiny technického
učení v Praze s dějinným přehledem nejstarších inženýr.
ských škol, jakož i akademií a ú",tavů v Rakousku, na
nichž bylo vědám inž,enýrským ne'jdříve vyučovánol.
Nákladem České Matice technické v Praze. Rok 1906a
1909.

va, který Willenbergovu žádost o zřízení inženýrské
školy císaři doporučoval, písemně dosvědčil, že Wil-
lenberg zlepšil úhloměrný stroj, »takže jím lze mě-
řiti úhly nejen vertikální, ale i horizontální, a že
znamenitě používá proporcionálního (úměrného)
kružidla, s nímž u nás před tím málo bylo prakti-
kováno«.2)

Dějiny vzniku stavovské inženýrské školy Willen-
bergovy v Praze jsou známy. Císař Josef I. vyhověl
žádosti Willenbergově a nařídil zříditi inženýrskou
školu čes kým reskriptem r. 1707. Zřízení školy
bylo různým způsobem mařeno; došlo k němu až
v prosinci r. 1717. Willenberg byl jmenován ředite-
lem a současně jediným profesorem, který vyučoval
6 osob ze stavu panského, 4 ze stavu rytířského a
2 ze stavu městského všemu umění inženýrskému,
mezi jiným též geometrii a nivelování.

K. J. Willenberg zemřel roku 1731, ale již od roku
1725 pro churavost nemohl na své škole vyučovat.
Stavové zemští jmenovali proto roku 1726 jeho ná-
stupcem Jana Ferdinanda S c hor a (1686-1767),
vynikajícího inženýra vodohospodářského, který ve
své učební povinnosti měl také »accurantní vymě-
řování polí, lesů, a jiných pozemků, vyměřování
různých výšek a hloubek, také nivelování území
k vedení vody«.

Nástupcem Schorovým byl František Antonín
Herget (1741-1800), žák Schorův. Také on jako
součást výkladů o matematice vyučoval zeměmě-
řictví. V té době byl nával posluchačů na inženýr-
skou školu tak velký, že profesoru Hergetovi byl
ustanoven jako pomocník adjunkt Josef Havle, je-
muž Herget brzy postoupil výklady o zeměměřictví
a o situačním rýsování. Za reforem, které prováděl
císař Josef II. a za působení Hergetova byla v roce
1787 inženýrská škola jako samostatná zrušena a
připojena k filosofické fakultě pražské university,
při níž setrvala až do konečného odloučení v r. 1815.
Škola měla již sbírku různých modelů, měřických
strojů a instrumentů pro praktická cvičení poslu-
chačů.

Josef H a v I e (1763-1840) převzal ještě za ži-
vota nemocného Hergeta přednášky ze všech inže-
nýrských předmětů a pokračoval v nich až do zří-
zení stavovského technického učiliště v roce 1806.
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Jeho zvláštním zájmem bylo zeměměřictví a mnoho
jeho posluchačů se později uplatnilo na vedoucích
místech při zakládání stabilního katastru u nás. \
Velké geodetické a zeměměřické práce, které byly

zahájeny koncem XVlll. a počátkem XIX. století
u nás (I. vojenské mapování, Josefinský katastr,
přípravy k zřízení stabilního katastru půdy) i v ci-
zině (stanovení délky metru z kvadrantu poledníku
zemského ve Francii, milánský katastr atd.) uvedly
v život nové methody geodetické, vyvolaly zájem
o zeměměřictví a vyžadovaly větší počet theoreticky
připravených odborníků. Nauka o vyměřování půdy
na technických učilištích nabyla na významu. Zvý-
šen~' zájem a zvětšený počet posluchačů byl příči-
nou, že profesoru Herlemu byl v roce 1803 přidělen
suplent Adam Bit tne r.
Dne 10. listopadu 1806 dochází k slavnostnímu

otevření polytechnického učiliště v Praze. Je to vý-
sledek úsilí univeI1'itního profesora Františka Jo-
sefa G e r s tne r a. Wil1enbergova inženýrská škola
byla zařízením ryze feudálním; vychovávala přísluš-
níky feudální vrstvy v technických oborech, které
byly potřebné především pro vojenské a správní
úkoly. V XVIII. století však rozvoj přírodních věd
pokročil natolik, že byly vynalezeny nové stroje,
které dodávaly novou energii a které zrychlovaly
výrobní procesy, dosud udržované jen řemeslnou
technikou. Technických objevů a vynálezů (nejzná-
mější z nich je Wattův vynález parního stroje v 80.
letech XVIII. století) bylo využito rodícím se kapi-
talismem, který se zejména v Anglii ze zvláštních
podmínek společenského vývoje prudce rozvíjel.
V Anglii i jinde na západě Evropy počala éra prů-
myslové revoluce. Rakousko, nechtělo-li být sc své
posice významné evropské velmoci hospodářskyod-
sunuto na podružné místo, bylo nuceno přizpůsobit
se vývoji na západě a podporovat všemi prostředky
rozvoj průmyslu, zemědělství a dopravnictví. vý-
znamným činitelem v tom měla být právě výchova
technické inteligence. Proto se zřízením vhodných
technických škol zabývala již koncem XVIII. století
zvláštní dvorská školská komise, které universitní
profesor J. F. Gerstner předložil návrhy na zřízení
polytechnické školy podle vzoru polytechniky paříž-
ské, založpné za Velké revoluce v r. 1794. Nová škola
měla za úkol povznésti domácí, vlastenecký průmysl
vědeckým vyučováním. Měla se tedy lišit od.Wil1en-
bergovy školy volbou vyučovacích předmětů, způ·
sobem vyučování a vůbec celou organisací školy, za-
měřenou k rozvoji výroby a kapitalistického hospo-
dářství.
Profesor F. J. G e r s tne r (1756-1832) byl vy-

nikajicím vědeckým a organisačním talentem své
doby. Studoval pražskou universitu a na ní kromě
jiného též inženýrské vědy u profesora Hergeta.
V roce 1779 byl přijat jako inženýr k dvorské ko-
misi pro vyvazování z roboty a v jejích službách se
osvědčil jako dovedný inženýr v oboru praktické
geometrie; pro své geodetické vědomosti a ovšem
také organisační zkušenosti byl pověřen úřadem
vrchního komisionelního inženýra komise pro vy-
vazování z roboty. Jeho láskou však se stala astro-
nomie a ta jej přivedla později na dráhu universit-
ního profesora astronomie a matematiky na praž-

ské universitě. Jeho činnost a zájmy byly však vše-
stranné; z činnosti technické je nejznámější jeho
návrh na první koňskou železnici z Českých Budě-
jovic do Lince; pracoval jako inženýr ve vodních
stavbách, napsal příručku mechaniky, zabýval se
stavbou řetězových mostů atd. Nejvýznačnějším
jeho organisačním dílem pak byl návrh na zřízení
polytechnického učiliště v Praze. Když byla škola
v roce 1806 zřízena, byl jmenován jejím ředitelem
a profesorem.
Polytechnické učiliště mělo 2 oddělení, chemické

a matematické. Na matematickém oddělení byla
přednášena nauka o vyměřování půdy a to jednak
všeobecně a jednak ve zvláštním vyučování pro ze-
měměřiče a lesníky. .
Zeměměřictví vyučoval hned od prvních dnů nové

školy PhDr Adam Bit tne r (1777-1844), sou-
časně profesor matematiky na universitě a posléze
ředitel hvězdárny a universitní profesor astronomie.
Nástupcem Bittnerovým ve vyučování zeměmě-

řictví na pražské polytechnice stl'!-l se Kristián
Do p p I e r (1803-1854), který byl prvním profe-
sorem na samostatné stolici matematiky a spojené
s ním praktické geometrie na technice. Zřízením
této stolice počíná se vyučování praktické geometrie
oddělovat od ostatních inženýrských věd, zůstává
však stále ještě spojeno s theoretickou matemati·
kou. Doppler byl v roce 1847 povolán za profesora
matematiky a fysiky na hornickou akademii do
Štia"nice na Slovensku a místo něho přejímá vy-
učování zeměměřictví Doc. Dr Jan Par tI, který
přednášky suploval až do roku 1851.
V roce 1851 je na pražskou polytechniku povolán

za profesora praktické geometrie a elementární ma·
tematiky z nově ~řízeného technického ústavu
v Brnč Karel František, později rytíř K o ř i s t k a
(1825-1906). Profesor Kořistka vystihl již počát-
k~m let 50. praktický význam geodesie jako jedné
ze základních disciplin inženýrství. Navrhl a usku-
tečnil rozdělení vÝkladů o praktické geometrii na
dvě části. V oddělení nižším, které od roku 1864
bylo označováno jako geodesie I., přednášel o po-
drobném vyměřování pozemků a o nivelování tak,
jak je bylo třeba znáti pro účely stavební, lesní,
horní atd., v oddělení vyšším pak přednášel o zákla-
dech vyšší geodesie, především o vyměřování vel-
kých území, o podstatě počtu vyrovnávacího, o ze-
měpisném určování místa a triangulace, o základech
kartografie, o geodetických pracích pro rakouský
katastr atd. Přednášky z obou části zahájil v roce
1852 a tento rok lze tedy považovati za datum vzni-
ku soustavného a samostatného studia geodesie na
pražské technice.
Velká osobnost profesora Dr Kořistky byla v na-

šem časopise i jinde vícekráte již osvětlena s růz-
ných hledisek.3) Zde budiž připomenut jen velký ini-
ciativní a pracovní podíl Kořistkův na zřízení zem-

2) Naposledy viz Z. O. čis. 1/50 str. 12 v článku' Ing.
J. Pud r a: Z galerie os. vědců: Prof. Dr K. Kořistka,
v němž je rovněž uvedena podrobná bibliografie pojed-
nání o Kořistkovi. Srovnej též článek Ing Dr J. R y-
š a v ý: O životě a díle profesora K. Kořistky v Karto-
grafickém přehledu, ročník 1949.
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ského polytechnického ústavu v Praze, na němž by
se vvučovalo technickým vědám i jazykem českým
jako· rovnoprávným jazyku německému. Po četných
jednáních byl tento ústav v r. 1863 zřízen jako vy-
soká škola s voleným rektorem a čtyřmi odbory
(stavitelství vodního a silničního, stavitelství po-
zemního, strojnictví a technické chemie) s volenými .
děkany v čele těchto odborů. Při organisaci nové
školv na 4 odborv se vzhledem k praktické důleži-
tosti zeměměřickÝ'ch nauk již tehda vážně jednalo
o zřízení pátého (zeměměřického) odboru; k jeho
zřízení nedošlo jen proto, že na polytechnice nebyla
samostatná profesura sférické astronomie a nauky
o terénu, aby samostatný obor byl vybaven alespoň
minimálním počtem odborných stolic.

Zl". své zasluhy vědecké i zásluhy o organisaci
polytechnického ústavu byl profesor Kořistka zvo-
len prvním rektorem nově organisované vysoké ško-
ly na rok 1864/65. V této funkci i v pozdějších le-
tech vyvinul pak velké úsilí o pozdější vznik zcela
samostatné čes k é vysoké školy technické v Praze,
k čemuž došlo v roce 1869.
Profesor Kořistka měl nemalou zásluhu též o za-

vedení českých přednášek z geodesie a o vybudo-
vání české geodetické terminologie. České přednášky
zahájil ve školním roce 1863/64 souběžně s němec-
kými výklady; jejich český text je zachován v Ná-
rodním technickém museu v Praze a Z. O. je-
jich ukázku reprodukoval. S příchodem Kořistko-
vým, s jeho způsobem výkladu, vzrůstal rychle po-
čet posluchačů geodesie. Kořistka ve zprávě ze 17.
XII. 1860 uvádí, že v roce 1860/61 bylo zapsáno
140 posluchačů. V roce 186~65 bylo zapsáno 149
posluchačů.4) Nepochybně, že kromě oblíbenosti
profesora byly zde pro vzrůst počtu posluchačů i dů-
vody jiné, zejména vznik samostatného povolání SOl1-

kromých zeměměřičů (civilních geometrů) v r. 1860,
rostoucí potřeba zeměměřických odborníků pro ka·
tastr, všeobecný vzrůst zájmu o technické studium
po pádu absolutismu v Rakousku v r. 1859 aj. Dll-
sledek zvýšeného počtu posluchačů se pak projevil
v tom, že v rocé 1865 převzal přednášky z nižší geo-
desie v jazyku českém Kořistkův asistent Franťšek
M ii IIe r. Profesor Kořistka si ponechal výklady
v jazyku německém. Roku 1869 byl jmenován pro-
fesor Miiller řádným profesorem nižší a vyšší geo-
desie na české vysoké škole technické; od té doby
se datuje samostatný čes k Ý geodetický ústav
v Praze.
Při rozdělení dosud utrakvistického ústavu na

český a německý v roce 1869 byl z personálních dů-
vodů profesor Kořistka přidělen německé škole. To
byla těžká ztráta pro českou školu a českou vědu
a proto Profesorský sbor s plným vědomím roztrpče-
ného profesora Kořistky usiloval o převod Kořist-
kův n~ českou školu. V obsáhlém memorandu opě-
tovně upozornil na úmvsl z rokv 1864 o zřízení
samostatného studia p~o zeměměřiče a shrnul dů-
vody, pro něž by měly být na české škole nejméně
dva profesoři geodesie.

4) V ústavu geode'8lienižší a VYSSI JSou Kořistkovy
katalogy, z nichž je patrno, že posluchači-Češi co do
počtu silně předstihovali posluchače Němce.

V memorandu se praví, že geodetické nauky rozestu-
pují se vlastně do tří odvětví, a to v t. zv. geodesii vše-
obecnou, geodesii vyšší a ve sférickou astronomii.
"Všeobecná geod€l&iezabývá se měřením polním a oby-

čejným nivelováním, předměty to každému technikovi,
jak stavebnímu inženýru, tak staviteli i strojníkovi stej-
ně d1iležítými; pročež se na všech polytechnických úst';!'-
vech všem studujícím vykládají pod jménem geoďesl6
nižší, na našem ústavu pod jménem geoďesie I. rěh.
Vyšší geodesíe je d1iležitá pro stavební a báňské inže-

nýry, ale zvláště pro ty, kteří '8Ievěnují výhradně země-
měřictví a lc;;nictví. Všem těm musí se vykládati zvláštní
část geode,tických nauk, jisté stroje jako theodolity a
sextanty, jakož i probirati s nimí tral;ování drah jako
cvičeni v poli.
Sférickou astronomii je,st pak zapotřebí znáti k přes-

nému geode,tickému měření větší části povrchu z·emskéhO'
a nauky o terénu ku znázornění zevnější podoby území.«5)
Návrhem bvlo zamýšleno zřjdit na české technice

dva geodetické ústavy a obsadit je profesorem Ko-
řistkou a profesorem Mtillerem. Přání profesorské-
ho sboru ;šak vyhověno nebylo. Je zajímavé, že
. jako argument zamítnutí byl uváděn v jednání zem-
ského sněmu českého názor, že »vyučovati vyšší
gcodesii, sférické astronomii a nauce o terénu ná-
leží vlastně universitě a vymyká se z dosahu tech-
niky<<.6)Profesor Kořistka zůstal na německé tech-
nice a soustavné studium české geodesie poč".! bu-
dovat profesor František M ti II e r (1835-1900).
Jeho ústav byl v roce 1870 obohacen cenným darem
astronomických a geodetických strojů ze soukromé
hvězdárny továrníka Daňka. Dárce projevil při té
'příležitosti. přání, aby při české technice byla zří-
zena astronomická a geodetická observatoř jakožto
nezbytná součást zem""ěměřickéhostudia; k zříz~ní
astronomické observatoře pro zeměměřiče došlo
však na střeše hlavní budo;y pražské techniky až
v roce 1923.
Profesor Miiller prohluboval studium geodesie

záměrně. V roce 1874/75 zavedl samostatné před-
nášky z astronomie, v roce 1889/90 přednášky o evi-
denci katastru daně pozemkové, když po zavedení
této evidence v roce 1883 stala se potřeba odborných
v)'kladů o této disciplině naléhav~u. Blízkými spolu-
pracovn1ky profesora Mtillera byli asistent Dominik
Z b r o ž e k, pozdější profesor geodesie na technice
ve Lvově a Ing. František N o v o t n ý, pozdější
Miillerův nástupce.
Devadesátá léta XIX. století znamenají dfllší roz-

květ české geodetické vědy a jejích aplikací v hos-
podářském životě českého národa. Pro vyšší geo:lesii
se na pražské technice habilituje PhDr Václav L á s-
k a (1862-1943), pozdější profesor na technice
i universitě ve Lvově a od roku 1911 na universitě
v Praze; soukromý docent Ing. F. N o v o t n Ý ohla-
šuje v roce 1894 přednášky o rakouském kat"stru.
Roku 1877 začíná psát profesor Mtiller za spolu-
práce Ing. Novotného na přání Spolku posluch".Čů
inženýrství rozsáhlé Kompendium geodesie a sfé-
rické astronomie, bohužel nikdy nedokončené; z něj,
jako z jediné české učebnice geodesie, čerpaly vědo-
mosti generace studentů až do roku 1923, kdy prof.
Dr J. R Yš a v Ý vydává své prvé (litografované)
přednášky z vyšší geodesie a v r. 1925 z nižší geo-
desie.

5) Vel f I í k: Dějiny 1., '8Itr.604.
6) Vel f I í k: Dějiny I., str. 606.
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Mocný popud k rozvoji geodesie té doby prmaSl
péče o katastr daně pozemkové a jeho mapy. Toto
velké technické a organisační dílo vzniklo v první
třetině XIX. století jako kolektivní dílo I\esčetných
neznámých geometrů, kteří bez theoretické školní
přípravy, avšak pod neobyčejně promyšleným a vo-
jensky přísným a disciplinovaným vedením vypra-
covali mapy vysoké přesnosti, bohatého obsahu a
pevné formy, které slouží ještě nám s dostačující
přesností pro mnohé soudobé účely. Prudký rozvoj
liberalistického hospodářství v druhé polovině mi-
nulého století přinesl ovšem některé požadavky a
nutnosti, kterým se katastr daně pozemkové musil
přizpůsobit. Bylo to především zřízení pozemkových
knih v roce 1871, vyvolané rostoucí potřebou hypo-
tekárního úvěru. Pozemkové knihy převzaly jako
svou součást mapy pozemkového katastru. Zvýšený
zájem na ochraně soukromého půdního vlastnictví
vyžadoval jednak větší technickou přesnost při zpra-
cování nových map, jednak rychlejší provádění
změn v přírodě v katastrálních a soudních mapách.
Oba tyto požadavky ovšem sdílela i sama finanční
státní správa, která při rostoucích nárocích na stát-
ní pokladnu byla nucena pečovat o dokonalejší služ-
bu pro předpis pozemkové daně, jež byla v té době
hlavním a nejvýnosnějším zdrojem státních příjmů.

První požadavek, požadavek přesnějších map, byl
splněn v roce 1887 vydáním Instrukce o trigono-
metrické a polygonální methodě při vyhotovování
novych map; to byla podstatně přesnější geodetická
methoda ve srovnání s methodou stolovou, do té
doby obecně užívanou, vyžadovala však větší počet
odborníků s theoretickým školením geodetickým.
Druhý požadavek byl splněn zákonem z 23. V. 1883
o trvalé evidenci katastru daně pozemkové, kterýmž.
to zákonem byla nadále organisována stálá odborná
služba v měřických okresech, vzniklých sloučením
2-3 soudních okresů. Zeměměřická práce pro obor
ochrany půdního vlastnictví a státní daňové politiky
vzrostla kvalitativně i kvantitativně. Vbrzku ne-
bylo pro ni dost odborníků, tím spíše ne, že absol-
venti stavebního studia, jehož součástí bylo i stu-
dium geodesie, nacházeli hospodářsky výhodnější
zaměstnání ve stavebním a jiném podnikání, odmí-
tajíce vstupovat do namáhavé a nevýnosné služby
finanční správy.

Vláda proto řešila personální krisi pozemkového
katastru tím, že z podnětu ministerstva financí zří-
dila v září 1896 dvouletý učebný běh pro vzdělání
zeměměřičů na všech vysokých školách technických.
Zřízením těchto speciálních zeměměřických kursů
nastává výrazný zlom ve vývoji vysokoškolského
geodetického studia, zlom, který přinesl mnoho
kladného, měl však i mnohé zápory, na něž dále
ukážeme.

B. Samostatné dvouleté ctudium zeměměřické.
Výnosem tehdejšího ministerstva kultu a vyučo-

váni ze 4. září 1896 byl na všech vysokých školách
technických v Rakousku zřízen počátkem studij-
ního roku 1896/97 uč e b n Ý běh pro v zd ě lán i
zem ě měř i č Ů. Studium bylo čtyřsemestrové a
zakončené odbornou státní zkouškou. Pro zápis vy-
:žadovaly se stejné podmínky jaké byly předepsány

pro zápis na vysokou školu technickou vůbec (ma-
turita). Studijní osnova byla zpracována výlučně
s hlediska potřeb pozemkového katastru li pozem-
kové knihy. Byla jednoduchá a je jistě zajímavé
uvésti ji zde doslovně i s jmény přednášejících a
s počtem hodin podle programu učebného běhu na
všeobecném oddělení pražské české techniky:

Semestr
zímni Jetnf

předn. cvič. pfedn. cvič.
Předměty
I. roč n i k:

Matematika I. - Ed. Weyr
Deskript. geometrie - Karel Pelz
l<'ysika - K. V. Zenger
Věda právní a správní - Dr Fr. Fiedler 5
Geodesio nižší - Fr. Muller 5
Repetitorium

II. ročnik:
Matematika II. - Ed. Weyr 5
Geodesie vyšší - Fr. Muller' 3
Astronomie sférická - Fr. Miil1er
Nauka o katastru - Ing. Fr. Novotný 3
Zhotovování plánů situačních a poloho-

pisných - Ing. Fr. Novotný
Národni hospodái\StvJ- Dr Fr. Fiedler 5
Polni produkce hO""Podář.- Dr Stokla5a 5
Zákony komaaační - Dr Fr. Fiedler _3 _

24
Doporučeno:

Fotogrametrie - Ing. Novotný 1

Přednášky na učebném běhu pražské techniky
zahájil profesor Miiller, shodou okolností rektor ve
studijním roce 1896-97. Organisačně bylo studium
přičleněno k obecnému oddělení, které jako pátý
odbor pražské techniky bylo zřízeno v roce 1890.
Jednotlivé discipliny byly společné ostatním obo-
rům; specielní předměty byly jen nauka o katastru
a zhotovování plánů situačních a polohopisných.

Konáním přednášek o katastru a plánech situač-
ních 'byl pověřen soukromý docent Ing. František
N o v ot n Ý (1864-1918). Jeho spis o rakouském
katastru byl po dlouhá léta studijní pomůckou ne-
jenom posluchačům techniky, nýbrž i kandidátům
autorisačních zkoušek pro civilní geometry. Po od-
chodu prof. Miillera v roce 1899 na odpočinek, byl
Ing. Novotný jmenován řádným profesorem geodesie
a převzal správu geodetického ústavu. Profesor No-
votný byl vynikajícím pedagogem a inženýrem
(vypracoval mnoho polohopisným plánů různých
měst), byl činným literárně (krom jiného pokračo-
val v práci na' Kompendiu), zabýval se veřejnou
činností (v roce 1906 byl zvolen poslancem do ví-
deňského parlamentu za stranu mladočeskou) atd.
Po jeho jmenování profesorem geodesie převzal
v roce 1900/01 přednášky o rakouském katastru
inženýr komise pro kanalisování řek Vltavy a Labe
v Cechách Josef Pe tří k, muž, jemuž později při-
padl historický úkol vybudovati na pražské technice
skutečný obor inženýrského studia geodetického.

Učebný běh byl provisoriem, zaměřeným k tomu,
aby s urychlením a s minimem finančních nákladů
pro stát i pro posluchače zajistil katastru a pozem-
kové knize příliv úzce specielně vzdělaných odbor-
níků-zeměměřičů. Proto do studijní osnovy byly za-
řazeny jen ty předměty, které sloužily technice po-
drobného katastrálního vyměřování a majetkové
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evidenci. Nebyly v ní vědecké discipliny astrono-
mické, geofysikální a kartografické.
Sférickou astronomii přednášel v minimálním roz-

sahu prof. Miiller jako dobrovolný úvazek. Jeho od-
chodem z techniky v roce 1899 však přednášky za-
nikly (udržely se jen v omezené míře v přednáškách
prof. Novotného z vyšší geodesie) a byly obnoveny
teprve v roce 1919/20, kdy je ohlásil po své habi-
litaci jako docentskou pt-ednášku PhDr Jindřich
Svoboda. Poněvadž zeměměřiči neměli hlubšího vzdě-
lání geodeticko-kartografického, mnohé funkce z to-
hoto oboru byly a jsou obstarávány absolventy uni-
versit.
Osnova nepamatovala vůbec na technicko-hospo-

dářské úpravy pozemků, ač podle jejich povahy šlo
především o operace geodetické, spojené s ohrani·
čením vlastnického práva k pozemkovému majetku
8. ač tlak po intensivnějších methodách zemědělské
výroby si již dlouho před tím vynutil nejen dobro-
volné scelování pozemků (Skopalík v obci Záhlini-
cích na Moravě v roce 1857), nýbrž i vydání řlšského
(1883) a zemských zákonů (na Moravě 1884, ve
Slezsku 1887) o úpravách pozemkových.
Na discipliny, vztahující se k oprávnění civilních

geometrů, kteréžto povolání existovalo již od roku
1860, pamatovala studijní osnova stejně málo, jako
na provádění měřických prací, spojených s projek-
továním a stavbou velkých stavebních děl (stavba
železnic, silnic, splavných kanálů atd.). Prostě ze-
měměřické studium té doby vychovávalo úzce spe-
'cialisované katastrální geometry, s potlačeným a
zakřiknutým vědomím techniků, zatlačených na po-
sice pouhých zjišťovatelů změny v pozemkové držbě.
Starší zeměměřické generaci je známo úsilí, s nímž
bylo nutno po desítiletí opětovně prokazovat, že ze-
měměřictví je obor inženýrské práce podstatně
širší než technická stránka ochrany soukromého
vlastnictví. Morální i materiální důsledky nejapného
řešení geodetického vysokoškolského studia v roce
1896 pociťuje ještě dnešní zeměměřická generace.
Prof. Josef Pe tří k (1866-1944)1) počal své

životní dílo, směřující k vybudování inženýrského
geodetického studia na pražské technice programo-
vě. V roce 1904 se habilitoval pro obor geodesie,
v roce 1905 byl jmenován mimořádným a v roce
1910 řádným profesorem nauky o katastru a nižší
geodesie. Jako jediný odborný profesor byl jmeno-
ván pro obecný odbor pražské techniky, zatím co
Novotného ústav geodesie zůstal i nadále na odboru
stavebního inženýrství.8) Toto organisační rozděleni
základních disciplin pro zeměměřiče mezi odbor sta-
vebního inženýrství a obecný odbor poskytovalo
později mnoho možností soustavně budovat země·

7) Podrobná životopisná data viz kromě jiných pra-
menů též v článku prof. Dr Fr. F i a Iy: ,,70let profesora
Ing. Dr teclJ.n. h. c. Josefa Petřika« v čis. 3-4/36 Země-
měřického věstníku str. 33.

8) Hodí Sil zde poznamenat, že po smrti profesora Fr.
NO'Votnéhobyl jeho nástupcem jmenován Ing'. Dr Jar.
Pan t o f llí č e k (narozen 1875); po jeho odchodu na
odpočinek v r. 1945 nebyl geodetický ústav vysoké školy
inženýrského stavitelství v Praze, který je přímým dědi-
cem ústavu prof. Kořistky i jeho předchůdců, obsazen.
Stalo se tak teprve v létě 1950, kdy byl předno<ltouústavu
jmenován Ing. Dr J. Trn k a.

měřické studium v Praze jako samostatný inženýr.
ský obor. Tyto možnosti neměl na př. učebný běh
pro vzdělání zeměměřičů na české vysoké škole tech-
nické v Brně,9) kde studium ještě v roce 1950 je
organisačně spojeno v jediný odbor inženýrského
stavitelství a zeměměřického inženýrství. Profesor
Petřík této organisační výhody také plně po celou
dobu svého působení využíval. Jeho úsilí po vybu-
dování inženýrského geodetického studia neslo se
od počátku v podstatě třemi směry.
Především se snažil, aby výchova zeměměřičů po

stránce vědecko-odborné i všeobecné byla doplňo-
vána s o u s t a v n Ý m z a vád ě ním n o v Ý c h d i s-
ci p Ii n. Některé tvořil a přednášel sám, pro jiné
přiváděl na školu vědecké pracovníky, jimž všemož-
ně usnadňoval jejich vědecko~ a učitelskou práci.
Z vlastních jeho přednášek, z nichž později vyrostly
ucelené vědní discipliny, uveďme:
v roce 1906-7 zahájil přednášky a cvičení o agrár-
ních operacích,

v roce 1911-2 přednášky a cvičení o plánech upra-
vovacích a zastavovacích,

v roce 1912-3 přednášky z úvodu do trigonometric-
kých výpočtů,

v roce 1913-14 přednášky z úvodu do geodetického
počtářství.
To byly základy, z nichž vyrůstalo pozdější inže-

nýrské studium.
Neméně důležitá byla péče Petříkova o výchovu

vědeckého dorostu. Profesor Petřík měl šťastnou
ruku ve výběru svých asistentů a spolupracovníků
vůbec; dovedl je vyhledat, vnuknout jim zájem o vě-
deckou. práci, vésti je v ní a připravit je k samostat-
né vědecké činnosti. Převážná část dnešních učitel-
ských sil nejen v Praze, nýbrž i v Brně a Bratislavě,
jsou. odchovanci profesora Petříka, mnozí z nich byli
jeho dlouholetými asistenty, kteří po vědecké pří-
pravě a za jeho cílevědomého vedení se habilitovali
pro zeměměřické discipliny a vytvořili tak učitelský
štáb pozdějšího inženýrského studia. Uveďme z nich
ty, kteří působili a působí na oddělení zeměměřic-
kého inženýrství v Praze. V roce 1919 se habilitoval
PhDr Jindřich S v o bod a pro sférickou lJstronomii,
v roce 1920 se habilitoval Ing. Dr Josef R y š a v Ý
pro nižší a vyšší geodesii, v roce 1922 Dr techn.
František F i a Ia rovněž pro vyšší geodesii, v roce
1937 Ing. Dr Pavel Pot u žák pro nižší geojesii;
tři poslední z nich byli dlouhá léta Petříkovými
asistenty.
Konečně usiloval profesor Petřík o to, aby vhod-

nými organisačními prostředky se zvyšovala odbor-
ná úroveň zeměměřičů v praxi, posilovala jejich pra-
covní soudržnost a vytvářel se tak zeměměřický a
geodetický kolektiv stejného pracovního a zájmo-
vého zaměření. Profesor Petřík pustil se do organi-
sování zájmového života českých zeměměřičů a jeho
ústav na pražské technice byl stálým živým jiskřiš-
těm, z něhož se zapalovalo všechno zeměměřické

9) Tato škola byla zříz·ena v roce 1899 a učebný běh
zahájil svou púsobnost jako jeden z prvních odděleIÚ
navé školy v roce 1900, Dějiny ",tudia zeměměřického
inženýrstv:i na této vysoké škole viz v článku prof. Ing.
Aug. Sem e rád: "Historie zeměměřického studia na
Moravě«, Z. O.Č. 12/47, str. 188.
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organisacm snažení. V roce 1908 stál u kolébky
Jednoty úř. aut. civilních geometrů jakožto prvního
českého odborného zeměměřického spolku. Zájmové
zaměření Jednoty bylo příliš úzké a mělo charakter
hospodářský. Proto profesor Petřík v roce 1912 spo-
lu s jinými zakládá Spolek českých geometrů se širo"
kým programem kulturním, jemuž pak po více než
dvě desítky let předsedá. Dne 1. března 1913 opět
z mocného podnětu Petříkova vychází po prvé od-
borný časopis Zeměměřický věstník, jehož pokračo-
vatelem je nynější Zeměměřický obzor v 38. ročníku.
V tomtéž roce za vydatné ideové i hmotné podpory
Petříkovy vzniká Spolek posluchačů zeměměřictví,
předchůdce dnešního Spolku posluchačů zeměměřic-
kého inženýrství v Praze. Organisační úsilí Petří-
kovo pokračovalo v roce 1922 založením zeměměřic-
ké skupiny SIA, v roce 1931 založen'm Svazu spolku
čs. zeměměřických inženýrů, zejména s úkolem jed-
notně representovati čs. zeměměřiče na mezinárod-
ním poli a rok před tím, v roce 1930 založením Cs.
fotogrametrické společnosti. Prof. Petřík byl dlouhá
léta předsedou obou těchto spolkových útvarů.
Všechny zeměměřické organisace nacházely při
svých schůzích a práci útulek v ústavu prof. Petříka
a to už samo o sobě vytvářelo srdečný vztah mezi
školou a praxí.
První světová válka jen ztlumila, avšak nepřeru-

šila úsilí prof. Petříka. Politická samostatnost čes-
kého národa a rozhodný jeho hospodářský a kultur-
ní vzmach přinesly zeměměřičům ihned po politickém
převratě v roce 1918 úkoly nečekané a před tím
nebývalé. vývoj sociálně-politických názorů podnítil
v samostatném státě provádění pozemkové reformy,
t. j. rozdělení velkých majetků pozemkových mezi
drobné zemědělce. Rozsáhlé technické operace s tím
spojené vyžadovaly mnoho zeměměřičů pro vlastní
měřické práce i pro jejich řízení; novost úkolů vy-
žadovala však i množství všeobecných a odborných
znalostí, které jim neúplné a jen úkolům pozemkové
evidence zaměřené studium nedávalo. Velký stavební
ruch v poválečných letech přinesl mnoho úkolů, spo-
jených s pořizováním regulačnkh plánů. Bylo třeba
provést vytýčení, zajištění a zaměření státní hranice
nového státu, vzrůstal počet obcí, ucházejících se
o scelování a konečně pozemkový katastr sám, dUo
v Ceských zemích staré již 100 let, vyžadoval nalé-
havě v některých obcích obnovy a všude pečlivějšího
vedení. Nesmírný úkol, dosud nezvládnutý, narostl
české poválečné zeměměřické generaci ve vybudo-
vání pozemkového katastru na Slovensku a na teh-
dejší Podkarpatské Rusi podle osvědčených zkuše-
ností v českých zemích. Slovensko nemělo vlastní
vysoké školy technické10) a jen nepatrný počet ze-
měměřičů; vedoucí i výkonné pracovníky a zejména
dorost musely dodat české země a české vysoké
školy.
Tyto i jiné úkoly, hospodáf'sky i politicky velmi

důležité, mohly být úspěšně zvládnuty jen země-
měřiči dokonaleji připravenými po odborné i vše-

10) Slovenská vysoká škola technická byla zřizena zá-
konem z 25. června 1937nejprve v Košicich, později byla
přenesena do Bratislavy. Jednim z prvních odborů nově
zřízené vysoké školy bylo oddělení zeměměřického inže-
nýrství.

obecné stránce, než tomu bylo dosud z dvouletých
učebných běhů. Avšak i dvouleté studium muselo
být lépe personálně vybaveno, mělo-li zvládnout své
úkoly, neboť v důsledku v)lSoké konjunktury počet
posluchačů zeměměřictví po r. 1918 velmi vzrůstal.
V roce 1920 byla provedena reorganisace pražské

české vysoké školy technické. Bylo vytvořeno Ceské
vysoké učení technické v praze jakožto soubor 7 sa-
mostatných vysokých škoi v čele s volenými děkany
a s dalekou samosprávou. Skoly byly spojeny jen
osobou voleného rektora a akademickým senátem,
do něhož každá škola vysílala 3 své zástupce. Z obec-
ného oddělení byla zřízena Vysoká škola speciálních
nauk, do níž jako první učební oddělení byl včleněn
učebný běh pro vzdělání zeměměřičů. Zřízení této
samostatné školy, na níž prof. Petřík byl váženým
seniorem, bylo pak mocnou organisační základnou
pro pozdější budování inženýrského studia země-
měřického.
V roce 1920 byl pro oddělení zeměměřického inže-

nýrství na vysoké škole speciálních nauk jmenován
profesorem sférické astronomie soukromý docent a
profesor obchodní akademie v Praze PhDr Jindřich
S v o bod a (1884-1943). ProfeSor Svoboda rozš:řil
své docentské přednášky ze sférické astronomie a
zavedl přednášky z astronomického určování země~
pisných souřadnic. Pro praktická cvičení začal ihned
usilovat o výstavbu astronomické observatoře při
české technice, neboť praktická cvičení posluchačů
zeměměřictví na hvězdárně v Ondřejově u Prahy
byla spojena s mnohým nepohodlím. V r. 1923 byla
vybudována podle návrhu prof. Ber t Ia astronomic-
ká observatoř na střeše hlavní budovy techniky, kam
v roce 1937 přesídlil i astronomický ústav. Profesor
Svoboda byl vynikající astronom a těšil se úctě a
vážnosti akademického senátu. V roce 1936--37 byl
rektorem českého vysokého učení t~chnického. Ze-
mřel za války na následky německého žalářováni.
Jeho zásluhy o prohloubení studia zeměměřického
a jeho organisaci zaslouží uznání.
Třetím odborným profesorem zeměměřického stu-

dia (vedle profesorů Petříka a Svobody) na Vysoké
škole speciálních nauk v Praze byl v roce 1920 jme-
nován soukromý docent Ing. Dr techn. Josef R y-
š a v Ý (narozen 1884). Po studiích stavebního inže-
nýrství působil jako asistent profesora Petříka a
mezitím též celý rok studoval a pracoval ve Francii.
Po jmenování profesorem zřídil samostatný lJ.stav
nižší a vyšší geodesie, nezávislý na geodetickém
ústavu vysoké školy inženýrského stavitelství. Zří-
zením tohoto ústavu bylo umožněno, aby nižší a
vyšší geodesie se pro zeměměřiče přednášela v šir-
ším rozsahu a se všeobecných hledisek geodetické
vědy a praxe bez speciálního zaměření ke staveb·
nictví. Profesoru Ryšavému se za jeho působnosti
na Vysoké škole speciálních nauk podařilo vybudo-
vat po stránce věcné i personální vzorný ústav geo-
desie a jejích aplikací (měření podzemních prostor,
fotogrametrie). Do dějin české geodesie vstupuje
prof. Ryšavý zejména tím, že tiskem vydal první
českou soubornou učebnici nižší geodesie (1944) a
vyšší geodesie (1947), knihy, jimiž se česká věda
geodetická právem ještě dlouho bude chlubit. Za své
vědecké a učitelské zásluhy profesor Ryšavý byl
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zvolen na rok 1946--47.rektorem Ceského vysokého
učení technického.
úsilí prof. Petříka a stále rostoucího počtu těcl\,

kdož usilovali o vybudování inženýrského geodetic-
kého studia, přineslo ovoce v roce 1927. Po četných
jednáních, manifestacích, intervencích a poradách,
z. nichž mnohé měly dramatický spád a jejichž prů-
b.ěh by mohl sloužit jako důkaz nepochopení někte-
rých kruhů pro význam geodesie a zeměměřictví
v hospodářském a kulturním budování státu, podala
vláda RCS v roce 1927 návrh zákona, jímž se zři-
zuje tříleté samostatné vysokoškolské studium ze-
měměřického inženýrství. Za veliké radosti celé ze-
měměřické obce byla tímto zákonem částečně na·
pravena škoda, způsobená rozvoji geodesie a země-
měřictví v roce 1896.

c. Tříleté studium zeměměřického inženýrství na
pražské technice.

Na počátku vysokoškolských prázdnin se obě teh-
dejší sněmovny usnesly na zákonu o úpravě země-
měřického studia na vysokých školách technických,
jenž pak byl vyhlášen jako zákon ze dne 14. červen-
ce 1927 Č. 115 Sb. z. a n. Zákonem byla zřízena od-
dělení zeměměřického inženýrství s tříletou dobou
studijní na třech vysokých školách technických (na
českých v Praze a v Erně a na tehdejší německé
v Erně). Studium skládalo se z části všeobecné
o čtyřech semestrech, zakončené 1. státní zkouškou
a z části odborné (2 semestry), zakončené II. státní
zkouškou. Podle předpisu cís.' nař. ze 14. března
1917 mohli tedy absolventi reformovaného studia
užívati po složené II. státní zkoušce označení »inže-
nýr« (Ing.). Posuzováno měřítky tehda platnými,
byl to mocný příspěvek k zvýšení sebevědomí pří-
slušníkll. technické činnosti, po desítiletí zakřiknu-
tých a ne dosti sebevědomých. Zákon uložil minister-
stvu školství a národní osvěty, aby vyhlásilo pod-
mínky, za kterých by ti, kdož složili odbornou státní
zkoušku na učebném běhu, mohli dodatečně a s urči-
tými studijními úlevami složit II. státní zkoušku
reformovaného studia a nabýt práva k užívání inže-
nýrského označení. Ministerstvo vydalo tento před-
pis v červenci 1928<1)a mnoho set zeměměřičů z pra-
xe ihned s mladistvým rozmachem začalo opět stu-
dovat a skládat zkoušky na vysoké škole. Velká část
jich, působících na nejrůznějších místech republiky,
rozhodla se studium dokončit právě na pražské tech-
nice a potemnělé úřadovny a posluchárny ústavu
profesora Petříka na Zderaze se ozývaly hlasy těchto
starších studentů, mocně znovu přitahovaných svou
»Alma mater« a jejím vždy ochotným a usměvavým
seniorem, profesorem Petříkem.

11) Předpis stanovil. ŽO l'.eměměřiči mUE'elisložit pro-
flpěchové zkoušky, aniž by měli přednášky a cvičení za-
psány, z těchto disciplin: z matematiky II. běhu, z pů-
doznalství., ze sférické a.stronomie a určo'Vání zeměpif'-
ných souřadnic, ze základů práva soukromého, z agrár-
nich operací, z měření podl'.emních prostor, ze stavby
měst, lil encyklopedií pozemniho stavite.lství, konstruktiv-
nědopravního a vodohospodářského a kulturního inženýr-
ství, z práva vodního, zákonů komasačnich a ze zákonů
o pozemkové reformě. Po předložení vysvědčení z těchto
disciplin obdrželi vysvědčení o vykonané II. státní
zkoušce zeměměřického inženýrství.

Zákon o úpravě zeměměřického studia výslovně
také stanovil, že absolventi studia zeměměřického
inženýrství mohou nabýti hodnosti doktora technic-
kých věd podle promočního řádu z roku 1901, plat-
ného pro vysoké školy technické. To bylo významné
ustanovení nikoliv jen s hledisek prestižních a for-
:rÍi.álních; znamenalo také mocný podnět k rozvoji
geodesie a zeměměřictví. Zeměměřiči s odbornou
státní zkouškou nemohli nabýt akademické hodnosti
doktorské a neměli proto otevřenou cestu k vědecké
dráze. Chtěli-li vědecky pracovat a získat vyšší stup-
ně akademického vzdělání, mohli tak učinit jen,
prokázali-li čtyřleté vysokoškolské studium jiné (na
pi\ stavebního inženýrství a pod.). To pochopitelně
bylo obtížnější a počet těch, kdož předložili diser-
tační práci z oboru geodesie a zeměměřictví byl ne-
velký. Zákonem z roku 1927 nastala podstatná změ·
na a zeměměřiči ji vydatně užívali,12) Pochopitelně
že i zde pražské studium zeměměřické bylo vedoucí.
Vybudovati tříleté studium zeměměřického inže-

nýrství nebylo úkolem nijak snadným, třebaže na
pražské technice byl již celý rámec inženýrského
studia před tím soustavně připraven. Především bylo
potřeba dalších učitelských sil. V roce 1927 byl
jmenován dalším - v pořadí čtvrtým - odborným
profesorem pro zeměměřické inženýrství Dr techn.
František F i a 1a (narozen 1883). Profesor Fiala
byl jedním z prvních asistentů profesora Petříka
ihned po jeho jmenování mimořádným profesorem.
Studiem zeměměřič, musil si nechat zapsat ještě
profesuru matematiky a deskriptivní geometrie na
filosofické fakultě Karlovy university, aby mohl
složit doktorát technických věd. Před svým jmeno-
váním vysokoškolským profesorem působil jako pro-.
fesor matematiky a deskriptivní geometrie na praž-
ském gymnasiu. Jeho specialitou byla matematická
stránka geodesie. Upoutal na sebe pozornost odbor-
ného světa svým návrhem z roku 1922 na způsob
kartografického zobrazení nově vzniklé Ceskoslo-
venské republiky. V souhře učitelských sil země·
měřického inženýrství v Praze mu bylo určeno, aby
vybudoval a propracoval discipliny geodetického
počtářství a kartografie.Shodou okolností, ale také
dík ideám profesora Petříka a úsilí, s nímž otázku
další studijní reformy sledoval, uskutečnila se za
jeho děkanského působení v roce 1946 další etapa
reformy zeměměřického studia, jak bude dále ještě
uvedeno. Pro jeho ústav byly v roce 1927 nalezeny
místnosti v Lažanském paláci na Národní třídě
proti Národnímu divadlu.
Krom řádných ústavů bylo třeba ovšem vybudo-

vat i různé docentury a učební příkazy, pověřit jimi
kvalifikované odborníky a nesčetnými jednáními
zaručit soulad a dobrý chod celého studijního apa-
rátu. Je-li v tomto článku podávána stručná historie
zeměměřického studia na pražské technice, pak je

~2) Prvním zeměměřickým inženýrem, ktHrý dne 19.
června 1931 byl promován na doktora technických věd
jen na základě svého zeměměřického studia byl Ing.
František Ma šek; posledním byl Ing. Rudolf Pe t r á §,
a'E'ist'entprofesora. Ryšavého, promovaný dne 29. června
1950, když vysokoškolským zákonem z 18. května 1950
Č. 59 Sb. bylo udělování hodností doktora technických
věd podle I·ředpisů promočniho řádu roku 1901zrušeno.
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spravedlivé k vědecké kvalifikaci a práci všech,
kdož na tomto studiu přednášeli, uvésti alespoň je-
jich jména, discipliny a počet hodin, jež jim věno-
vali. Zdá se, že nejvhodnější a nejpřehlednější for-
mou toho bude, uvedeme-li přímo prozatímní stu-
dijní rozvrh z roku 1927/28, který krom jiného
svědčí také o připravenosti celé studijní reformy,
bylo-li lze bezprostředně po přijetí zákona otisknout
studijní program pro všechny tři ročníky.

Předměty
I. ročník:

Semestr
zimnl I.'nl

pfedn. cvič. předn. cvič.

Yatematika I. běh - Dr Vojtěch 6 1
Deskript. geometrie - Dr Kounovský 5 6
Fysika technická (nauka o teple
a světle) - Dr Felix 3

Optika geometrická - Dr J. Svoboda
Geodesionižši (9 fotogram.) Dr Ryšavý 6 6
Právo veřejné - Dr Joachim
Národní hospodářství - Dr Hodáě 3
Fotografie praktická - Dr Milbauer 2

Celkem 25 13

3 2
2 1
6 6
4
2
2 4
23 14

II. I' o ční k:
Yatematika II. běh - Dr Klobouček 5 1 5 1
Geodetické počtái\&tvíI. běh - Ing.
P~Hk 2 2

Geodesie vyšší - Dr Ryšavý 3 1 3 1
Právo soukromé - Dr Lukáš 3
Měření podzemních prostor - Dr
Ryšavý 2

Nauka o katastru a zákony měřičské
II. běh - Ing. PetHk 2 3 2 3

Letecká fotogrametrie - Geom.
Potužák 2

Nomografie - Dr Fiala 2
Počet pravděpodobnosti - Dr Rychlík - 2
Konstrukce geodetických strojů a skiz,..
zování - Ing. Masák 2

Pedologie - Ing. Kopecký 2
Základy nauky o zemědělství - Dr
Prokeš 2

Celkem 19 7 20 5
III. ročník:

Nauka o katastru a zákony měřičské
T.. běh - Ing. Petřík 3 3 1 3

Agrárni operace - Ing. Petřík 3 4
Geodetické počtářství II. běh - Ing.
Petřík 2 2

AstronomIe sférická - Dr J. Svoboda 3 ~
Astronomické určování z;eměpisných
6ouřadnio - Dr J. Svoboda 2 2

Kartografické zobrazování z;emského
elipsoidu - Dr Fiala 2 2

Topografické měřeni - Plk. Hlídek 2
Upravovaci a zastavovaoí plány -
Ing. Petři k 2 2

Geodetický seminář 2 2
Reprodukce plánů a map - Ing. Frič - 2
Horní zákony 2
Encyklopedie lesnictví - Ing. Kaisler 3
Zákony stavební a železniční - Dr
.Toachim 2

Zákony komasační a o pozemkové
reformě - Dr Kubec 3

ÚiSetnictví 2

Celkem 21 11 13 13

Splnění studijního programu, takto bohatého,
v zákonem předpokládané studijní době šesti se-
mestrů, nebylo vůbec možné. Při příležitosti desíti-

letého trvání přinesl Zeměměřický Věstník13) red-
akční zprávu, v níž jsem na podkladě statistik pro-
kázal, že studium průměrně vyžaduje 1l;2kráte delší
doby, než jaká je zákonem předepsána. První od-
borné státní zkoušky na oddělení zeměměřického
inženýrství v Praze se konaly 28. června 1929. Od
té doby do 15. V. 1937 složil II. státní zkoušku cel-
kem 421 absolvent. Obecný aritmetický průměr dél-
ky studia těchto 421 inženýra činil 9,1 semestru
místo předepsaných 6 semestrů. Tato skutečnost
- vedle jiných - byla důležitým činitelem v pro-
sazování dalšího prodloužení doby studia zeměmě-
řického inženýrství.
Neobvyklý zájem o vědeckou práci u zeměměřičů

z praxe i u mladých absolventů tříletého studia pod-
nítil profesorský sbor, aby - opět z popudu prof.
Petříka - zřídil v stud. roce 1935/36 neoficiální
studium IV. ročníku t. zv. studium pro dokto-
r!fl n t·y. Bylo to studium doplňujících disciplin,
jimiž si měl absolvent prohloubiti své vědecké vzdě-
lání tak, aby mohl úspěšněji zpracovat disertační
práci a připravit se tak k doktorskému rigorosu;
lze je srovnati s aspiranturou, kterou zavedl vysoko-
školský zákon z května 1950. Dosvědčuje to prozí-
ravost těch, kteří již před druhou světovou válkou
v~děli význam prohlubování vysokoškolských discip-
lin zvlášť kvalifikovaných posluchačů, kteří se ne-
mínili spokojit jen normálním obsahem studia.
V roce 1936 dovršil prof. Petřík 70 let, hranice,

v níž vysokoškolský učitel odchází na odpočinek.
Jeho životní dílo uznalo roku 1935 Čes. vysoké učení
technické tím, že mu udělilo hodnost doktora tech-
nických věd honoris causa. Aniž by se vzdával své
práce, v níž až do své smrti v roce 1944 pokračoval
hlavně v Masarykově akademii práce (naposled ve
funkci generálního tajemníka této vědecké korpo-
race), uvedl ještě do ústavu, který vybudoval, svéh<>
nástupce, Ing. Dr techn. Pavla Pot u žák a.
Profesor Pavel Potužák (nar. 1895), předtím úřed-

ník pozemkového katastru, nastoupil v tradici ústa-
vu svého předchůdce; prudký vývoj politickych a
sociálních poměrů postavil ho však před nesnadný
úkol přetvořit svou základní disciplinu - pozemko-
vý katastr - v souladu s měnícími' se sociálně poli-
tickými názory na funkci pozemkového katastru,
pozemkové knihy, a zajištění soukromého pozemko-
vého vlastnictví vůbec. Jeho znalosti byly oceněny
tím, že v roce 1949 byl zvolen předsedou čs. geode-
tického a geofysikálního komitétu při Národní radě
badatelské.
Rozmach vědeckého bádání ve všech oblastech

geodesie a zeměměřictví a jeho praktické aplikace
zesilují snahy čs. zeměměřičů po dalším prohloubení
zeměměřického studia. Požadavky po čtyřletém
úplném vysokoškolském geodetickém studiu přechá-
zejí do kruhů parlamentních, a to v souvislosti
s projednáváním zákona o zřízení vysoké školy
technické na Slovensku a zákona o civilních inžený-
rech v roce 1937 a i 1938. Není třeba připomínat,
že pražská škola zeměměřického inženýrství' byla
žárovištěm, v němž se formulovaly myšlenky a spřá-
dala taktika.

1950/194



Zeměměřický Obzor SIA
r~ník 11/38 (1950) číslo 12

Hitlerovská válka brutálně tlumí všechno snažení
českého lidu po dalším hospodářském a kulturním
rozkvětu. Z malicherné příčiny je dne 17. listopadu
1939 vydáván rozkaz k zavření českých vysokých
škol a tím k zničení české vědy. Budiž zde zazname-
nána vzpomínka na to, že okupanti při obsazování
místností české techniky zapomněli na zadní trakt
hlavní budovy na Zderaze. Toto jejich opomenutí
způsobilo, že ještě 17. listopadu 1939 odpoledne
schází se na děkanství Vysoké školy speciálních
nauk habilitační komise, na tento den již dříve svo-
laná a provádí habilitační řízení bez zřetele na řá-
dění německé soldatesky na vysokých školách i v ce-
lém národě. Pravděpodobně, že to byla jediná zkouš-
ka, která se toho dne na české akademické půdě
konala.
Jako ostatní vysokoškolští profesoři a učitelské

síly, také učitelský sbor oddělení zeměměřického
inženýrství v Praze se za války schází v důvěrných
schůzkách, aby pokračoval v rozpravách o školských
problémech a byl připraven na další práci hned, jak-
mile nastane vhodná doba. V roce 1943 z jeho středu
odchází profesor Dr Jindřich Svoboda a 16. května
1944 umírá zasloužilý praporečník zeměměřické vědy
a práce profesor Josef Petřík, želen nejširší země-
měřickou a širokou technickou veřejností.
Radostné dny vítězství nad německou okupací

v květnu 1945 zachvacují celý český národ nadše-
ním a pracovním elánem. Jen ti, kdož to zažili, mo-
hou ocenit, s jakou jásavou radostí a pracovním
vypětím byly znovuzřizovány vysokoškolské ústavy
ll. zahájeny přednášky pro českou mládež, která té-
měř 6 let nemohla čerpat ze studnic vědeckého po-
znání. Také na zeměměřickém inženýrství byly hned
4. června 1945 zahájeny přednášky ve všech roční-
cích a okamžitě s tím organisováno úsilí po rych-
lém rozšíření studijní doby zeměměřického inženýr-
ství'na 8 semestrů. Kormidlo celé akce přejímá nyní
děkan Vysové školy speciálních nauk prof. Dr Frant.
Fiala, stejně neúnavný, obětavý, iniciativní a ne-
zištný pokračovatel díla profesora Petříka v tomto
směru. Porady ostatních členů učitelského sboru stí-
hají porady, jednll- návštěva pracovníků z praxe a
představitelů zájmového života zeměměřického stří-
dá druhou, až nakonec celý proud pracovního úsilí.
podnícený živelnou radostí všech příslušníků země·
měřické činnosti vrcholí v dubnu 19~6 zákonem
o nové úpravě zeměměřického studia na vysokých
školách technických.

D. Osmisemestrové studium na pražské technice.

Zákonem z 12. dubna 1946 čís. 87 Sb. byla pro-
dloužena studijní doba zeměměřického inženýrství
ze 6 na 8 semestrů. Zákon se týkal jen studia na
pražské a brněnské technice; na Slovenské technice
v Bratislavě byla studijní doba 8semestrová již od
od r. 194014) a býv. německé vysoké školy technické
v CSR byly v r. 1945 zrušeny. Důvodová zpráva
k zákonu byla stručná; pravila, že »vědy zeměměřic-
ké se rozrostly do takové šíře i hloubky, že je nutno
tomu. přizpůsobit studijní osnovy; to však nelze

14) Stalo se tak výnosem slov. ministerstva školství a
nár. osvěty ze dne 19. srpna 1940Č. 34.434/40-IV II.

provésti bez rozšíření studia na čtyři roky, coz Je
trvání normálního vysokoškolského studia.« Proto
také zákon umožnil absolventům dřívějšího studia,
aby mohli svá studia na normální délku vysokoškol-
ského studia doplnit složením některých dodatko-
vých zkoušek. Podmínky pro to jsou celkem shodné-
ho rázu s podmínkami z r. 1928. Je třeba jen složit
prospěchové zkoušky z některých dodatkových dis-
ciplin.15)
A opět proudy studentů-praktiků procházejí po-

sluchárnami a. zkušebními síněmi staré pražské
techniky, jejíž zeměměřické ústavy by~y po roce
1945 soustředěny v budovách bývalé německé tech-
niky, v Husově třídě na Starém Městě, v nichž byl
n:ateřský ústav před rozdělením na českou a němec-
kou vysokou školu technickou v roce 1869. Tak po-
divuhodně se někdy stáčejí nejen osudy lidí, ale
i osudy institucí. Mezi studenty-praktiky je mnoho
těch, kteří už po druhé ve svém životě na chvíli za-
měňují své pracovní stoly za stoly zkušebních síní,
aby před vysokoškolskými examinátory prokázali
nejen své vědomosti, nýbrž i svůj neumdlévající zá-
jem o vědu, kterou mají rádi.
Léta 1946 a další jsou ve znamení nového budo-

vání pražské školy zeměměřického inženýrství.
v němž mají být odstraněny škody napáchané oku-
pací a dále rozvíjeno vědecké studium i organisace
školy, nyní již na podkladě osmisemestrovém.
V roce 1946 je jmenován profesorem astronomie

RNDr Emil B uch a r (narozen 1901), astronom
zprvu Vojenského zeměpisného ústavu, později Ze-
měměřického úřadu v Praze. Vědecká úroveň ab-
solventů dřívějšího tříletého studia projevuje se ros-
toucím počtem zeměměřických inženýrů,· kteří se
habilitují na pražské škole pro různé obory ge01esíe.
Jsou to postupně Ing. Dr Josef Bo h m (1946), Ing.
Dr Josef Klobouček (1947), Ing. RNDr Jaroslav
Procházka (1947), Ing. Dr Karel Matějů
(1947), Ing. Dr Jiří Brousek (1949), Ing. Dr
Adolf F i ker (1950). Někteří z nich jsou povolá-
váni na učitelská místa na jiných našich vysokých
školách a tak pražská škola zeměměřického inženýr-
ství se stává opravdovou Alma mater, starou mat-
kou, která starostlivě a s láskou pozoruje své děti,
jejich růst a jejich osudy. Jiní zůstávají dál na praž-
ské škole, pracují vědecky, ohlašují přednášky a
spolu s ostatními učitelskými silami pečují o výcho-
vu nových generací zeměměřických inženýrů a o vě-
decký rozvoj zeměměřictví, sloužící prospěchu čes-
kého lidu a slávě české vědy.
Bohatá a poučná historie pražského studia geo-

desie zajisté ospravedlní, když také v tomto stadiu
vývoje uvedeme jmenovitě seznam přednášek, před-
nášejících a počet hodin jednotlivých disciplin čtyř-
letého studia podle programu z roku 1946/47, první-
ho roku existence čtyřletého studia.

15) Výnos mínisterstva školství a osvěty ze 16. října
1946stanoví, že inženýr s II. státn~ zkouškou na šesti-
semestrovém studiu může získat kvalifik'l.Ci osmisl'mestm..
vého studia, vykoná-li s úspěchem prospěcho'Vé zkoušky
z úvodu do studia inženýrství, z numerických methoď p0-
četních, ze základů geofY'Siky, z toohnické metronomie,
ze soudního řízení, z odhadu výkupu a vyvlastňování
pozemku a z předpisů pro zeměměřické inženýrství.
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Semestr
Pře d m ě t Y zimnl letnl
I. I' o ční k: předn. cvič. předn. cvič.

Matematika I. běh - Dr Vojtěch 6 1 4 1
Deskript. geometrie - Dr Kounocvský 4 3 2 3
Fysika technická - Dr Valouch 3 2 3 2
Nomografie - Dr Pleskot 2 2
Počet pravděpodobnostní - Dr Seítz 1
Numerické methody početní - Dr
Pleskot 2 2

Geometrická optika - Dr Hrdlička 2 2
Dtnamická geologie - Dr Stejskal 2
Národni hospodářlství - Dr Stocký 3 2
Praktická fotografie - Dr Mílbauer 2 2
Meteorologie' a klimatologie - Dr
Smolík 2 1

Ůčetnictcvi - Ing. Batrla 2
Úvod do zeměměřického inženýrstcví -
Dr Pour 1

Branná výchova - Dr Žáček 2 2
Nauka o obraně státu 2

II. roč n i k:
Matematíka II. běh 6 2
Vyrovnávací počet - Dr Ryšavý 2 2
Nižší geodesio - Dr Ryšavý 5 6
Geodetické počtářství 1. běhu - Dr
Mašek

Astronomie popisná - Dr Madar
Konstrukce geodetických stroju a skiz-
zováni - Ing. Drbal

ZákladY veřejného práva - Dr Stafl
ZákladY nauky o zeměděIstvi - Dr
G~~ 3

ZákladY nauky o le&nictví - Ing.
Vrána

Pedologie - Dr SmoUk 3 1
Základy hornictví - Ing. Veselý
Horni zákony ~ Dr VoIejník
Branná výchova - Dr Žáček 2

III. ročník:
Geodesie vyšši - Dr Ryšavý 3 1
Geodetické počtářství II. běhu - Dr
}i'ialá 3 4

Astronomie sférická - Dr Procházka 4 4
Astronomie určování zeměp. souřadnic
- Dr Buchar

Nauka o katastru a měř. předpís.y -
Dr Potu žák 3 6

Základy práva soukrom. - Dr Vážný
Měření podzemních prostor - Dr
Ryšavý 2 2

Fotogrametri,e I. běhu - Dr Klo-
bouček

Encyklopedie pozem. stavitelství - Ing.
Brzotický

IV. ročník:
Geodetická počtářství III. běhu -
Dr Fiala

Agrární operace - Ing. Krčmář 2 4
Zákony o knihách po~mkových - Dr
Vážný

Kartografické zobrazování - Dr Fiala 2 2
Základy geofysi.ky - Dr Buchar
Fotogrametrie II. běhu - Dr Potužák -
Technická metronomie - Dr Nuss-
berger 1 1

Stavba měst (základy) - Ing. Barek 3 3
ltncyklopedie inženýrského stavítelství
vodohosp. a kultur. - Dr Zelený 2 2

Encyklopedie inž. stavitelství konstrukt.
a dopravního - Ing. Payer

4 6+
12dní

1 2
1 2

2 2
4

2

19 14

2 3
3 6+
12dní

3

2 2

15 19

2 1
2 2
2 2

Semestr
P f' e d m ě t Y zimní letní

Pokračováni IV. ročníku. před'n. CTÍI. přecfn. CTIl!.

Topografie 2 2
Reprodukce plánu a map - Dr Pichlík 2
Cvičení v terénu z nižší a vyšší geo-
desie 12dni

Zákony stavební a železniční - Dr
Stafl 2

Zákony komasační o pozemkové re-
reformě - Dr Vážný 2

Vodní právo a zákony vodohospodář-
",ké - Dr Strnad 2

Soudní řízení - Dr Vážný 1
Odhad a výkup pozemku pro teehn.
stavby - Ing. Nývlt 2

Instituce civílních teehniků, ínženýrská
komora a stav. živnosti - Dr Pour 1

Organisace správní služby zeměměř.
Dr Mašek 1

Celkem 21 14 16 11

úsilí generací bylo naplněno. Ceskoslovenští ze-
měměřičtí inženýři dosáhli za radostných dnů míru
po velkém krvavém zápolení sil pokroku se silami
temna svého cíle;' vysokoškolské zeměměřické stu-
dium bylo vybudováno jako osmisemestrové, rovno-
cenné ostatním inženýrským oborům, se studijní
náplní, která umožňuje rozvoj všech vědních oborů
geodetických i příbuzných. Ceskoslovensko se tím
postavilo také v oboru zeměměřictví mezi nejpokro-
kovější státy, v nichž studium geodesie a jejich
praktických aplikací je samostatným a uzavřeným
celkem organisace vysokoškolského studia. Nelze
při tom nevzpomenout alespoň poměrů v Sovětském
svazu, kde geodetické vzdělání je zvlášť na vysoké
úrovni. Studium geodesie v SSSR navazuje na tra-
dici carské samostatné vysoké školy pro vzdělání
zcměměřických odborníků (Moskovskij meževoj
institut - MMI) 'a je nyní organisováno v samo-
statné vysoké škole, zvané Moskevský ústav inže-
n~'rů geodesie, aerofotogrametrie a kartografie
(MIIGAiK) s pěti fakultami; krom tohoto ústavu
existuje i druhá samostatná vysoká škola země-
měřická Novosibirský ústav inženýrů geodes;e,aero-
fotogrametrie a kartografie (NIIGAiK)YI) Již toto
srovnání je důkazem dobré cesty, kterou po léta bo-
jovaly generace českých zeměměřičů na čele s pra!-
skou vysokou školou technickou za vysokoškolské
předpoklady své vědy a práce.

Závěr.
V předchozích odstavcích jsme ukázali, že studium

geodesie jak(' jedné inženýrské discipliny i jako ce-
lého studijního oboru má na pražském technickém
učení historii starší 200 let. Ve své soustavné vý-
stavbě bylo pražské studium vždy vzorem pro orga-
nisaci druhých našich škol zeměměřického inženýr-
ství (v Brně a v Bratislavě) a mnohdy podnětně
ovlivňovalo i výstavbu geodetického školství v okol-
ní cizině. Všichni čs. zeměměřiči i inženýři jiných
oborů se jím pyšní jako s kulturním odkazem minu-
losti a s dokladem vzdělanosti našeho národa, o nějž
je třeba pečovat, nemají-li vzniknout škody naší ná-
rodní i všelidské kultuře.

16) Podrobnosti o geodetickém vzděláni v SSSR viz
v článku Ing. A. Pihrta v Z. O. čís. 2-3/46, str. 35.
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Cesta k socialismu, na niž jsme radostně vstoupili
po revoluci v r. 1945 a po níž jsme směleji a roz-
hodněji vykročili po únoru 1948, nemohla ponechat
nedotčeny i naše vysoké školy. Skolská organisace
je kulturní nadstavbou, ve které se citlivě zobrazují
změny v materielní základně společenského života.
Marx-leninismus nás učí, že dané základně odpovídá
vždy určitá nadstavba. Tato poučka platí obecně a
platí také pokud jde o školskou organisaci. Feuda-
lismus si vytvořil svůj školský systém a v něm svúj
typ technických škol v podobě rytířských akademií
a stavovských inženýrských škol jakou byla na př.
u nás škola Willenbergova. Liberalismus tyto školy
ihned po svém nástupu změnil podle svých představ
a potřeb; u nás se tak stalo v r. 1806 reformou
Gerstnerovou. I nastupující socialismus si přetvořuje
celý systém našeho školství podle potřeb socialistic-
ké společnosti a v jeho rámci reformuje i školství
vysoké. Právním podkladem socialistické vysoko-
školské reformy je zákon o vysokých školách z 18.
května 1950 čís. 58 Sb., jímž se zásadně mění struk-
tura vysokých škol, jejich poslání, organisace, me-
thody studia a jeho náplň. A právě v přítomné době
jsou všechny naše vysoké školy v období své roz-
sáhlé organisační a pracovní přestavby v duchu vy-
sokoškolského zákona.

Přestavbě je pochopitelně také podrobeno studium
zeměměřického inženýrství na všech našich vyso-
kých školách technických. V četných poradách byl
vypracován a ministerstvem školství, věd a umění
schválen nový studijní řád. Ten radikálně zmenšuje
počet hodin přednášek a cvičení. Redukce má ovšem
svúj vliv na náplň studia a jeho zaměření; studium
je shrnuto do hlavních disciplin, v nichž geodetické
podstatně převažují, drobné předměty charakteru
encyklopedického jsou vypuštěny, je zdúrazněn vý-
znam praktických cvičení a seminářú, studenti pra-
cují ve studijních kroužcích a pod. To vše jsou změ-
ny, které probíhají na všech ostatních fakultách a
studijních oborech.

Reorganisace vysokoškolského studia dotkla se
však studia zeměměřického inženýrství ještě jinak,
podstatněji, zasahujíc přímo do základu jeho orga-
nisace. Vysokoškolský zákon dává vládě republiky
možnost, aby podle potřeby zřizovala, rušila a pře-
kládala jednotlivé obory vysokoškolského studia
podle měnících se hospodářských a kulturních po,
třeb. Ve své schúzi dne 27. června 1950 se vláda
usnesla jako na jednom z prvních organisačních
opatření podle nového zákona, že studium zeměmě··
řického inženýrství v Ceských zemích má být sou-
středěno na vysokou školu technickou Dr E. Beneše;
v dúsledku toho by mělo být postupně studium na
pražské technice likvidováno.

Vládní usnesení o zrušení pražského studia země-
měřického inženýrství bylo otřesným překvapením
pro celou čs. zeměměřickou i širší technickou veřej-
nost, neboť zájmová místa nebyla předem o tomto
vládním úmyslu informována. Dúvody vládního roz-
hodnutí nebyly publikovány; lze je však spatřovati
pravděpodobně zejména v tradičním názoru na
smysl a účel zeměměřické práce' u nás. Řekli jsme
již výše, že i v kruzích poměrně dobře informovaných
byla a stále ještě je obecná představa zeměměřiče

pevně spojena s představou pozemkového katastru
a pozemkové knihy, těchto nástrojú technické a
právní ochrany soukromého púdního vlastnictví.
Vývojem k socialismu, jehož cílem je socialisace
výrobních prostředkú a tudíž i vlastnictví k púdě,
ustupuje význam pozemkového katastru a pozemko-
vé knihy zdánlivě do pozadí. Pozemkový katastr
však v socialistickém státě je nejen dále používán
ke stejným účelúm jako dříve, ale nadto je s velkým
úspěchem používán pro četné socialistické úkoly.
Dosud slouží totiž pozemkový katastr nejen k vy.
měřování pozemkové daně, ale i daně zemědělské;
z nových úkolú, k nimž je používán, je každému jas-
no, jakou úlohu hraje v provádění a plánování země-
dělské politiky, kromě mnoha úkolú jiných i když
někdy bývá nesprávně doceněn. S částečným potla-
čením jedné funkce pozemkového katastru rodí se
tedy hned jeho nová funkce, která měníc jeho účel
a náplň, zpúsobuje jeho opětné posílení. I kdyby-
chom opomněli pravý význam pozemkovéhO ka-
tastru pokud jde o písemný materiál, jsou hlavním
výsledkem práce zeměměřičú vždy a všude rúzné
druhy map jako geometrická zobrazení všech sku-
tečností na povrchu zemském. Mapy pak svůj vý-
znam v socialistické společnosti neztrácejí, naopak
nabývají na rostoucím významu a dúležitosti. So-
cialistický stát potřebuje pro nejrůznější obory
svého plánovaného hospodářství a kultury nejen
více map co do počtu a rozmanitosti měřítek, ale
i mapy přesnější, zpracované dokonalejš:mi geode-
tickými methodami. K jejich zpracování potřebuje
kádry kvantitativně i kvalitativně lépe vybavené
než jak tomu bylo za dřívějšího, méně dokonalého
společenského řádu. To je skutečnost socialisticky
nepopiratelná. Aby bylo možno tyto kádry řádně
připravit, je třeba zeměměřické školství, zejména
vědecké, početně zvyšovat a ve studijní náplni zdo-
konalovat, nikoliv zmenšovat a omezovat. To je lo-
gický důsledek předchozího.

Zeměměřictví je zvláštním oborem inženýrské
činnosti, v němž rozhoduje osobní odborný výkon
jednotlivce. Zeměměřiče, zejména zeměměřické inže-
nýry nelze k jejich práci vychovávat masově, nýbrž
v malých skupinách. Každé organisační opatření,
které soustřeďuje výchovu zeměměřických odbor-
níkú do velkých celků, v nichž je jim pak ztěžována
individuální výchova a výuka v seminářích, v prak-
tických cvičeních v cvičebnách i na poli, je krokem,
který se projeví na kvalitě budoucích generací.

Se všech těchto hledisek je třeba hodnotiti zrušení
zeměměřického inženýrství v Praze. Pražské stu-
dium je studiem daleko nejstarším v porovnání
s ostatními, vykazuje kulturní tradici jakou se může
pochlubit jen málokterá vysoká škola technická
v Evropě. Dlouhá historie jeho vývoje se projevuje
v jeho organisační výstavbě, v zařízení jeho vědec-
kých ústavů a ostatních školských institucí, v du-
chu, který spojuje jeho učitelské kádry s prakticky
činnými inženýry v pevný celek; takové tradice
nutno uchovávat a rozvíjet a nikoliv rušit. Majíc
své sídlo v hlavním městě státu, vždy také pražská
škola byla a je stále zvlášť citlivým střediskem vše-
ho vědeckého i praktického pokroku v zeměměřictví.
Svým zařízením a vybavením může zajistit vědec-
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kou výchovu posluchačů zeměměřického inženýrství
v malých skupinách - jak to v minulosti vždy do-
kázala a dokazuje - a tím odlehčit brněnské a bra-
tislavské škole, u nichž by v důsledku soustředění
stoupl počet posluchačů daleko nad míru, na niž jsou
zařízeny. I motiv ušlechtilé socialistické soutěže
nutno vzít v úvahu; pražská škola svou úrovní, bu-
dovanou po staletí, vždy byla, je a měla by zůstat
i v budoucnu mocnou vzpruhou stálé soutěže pro
druhé, mladší školy.
Ceskoslovensjrá zeměměřická veřejnost, hodnotíc

dnešní stav vysokoškolského zeměměřického studia,
je stále více přesvědčena, že tradice, kvality a celé
postavení pražské školy zeměměřického inženýrství
hraje v technické kultuře našeho národa takovou
roli, že stav vzniklý vládním usnesením z 27. června
t. r. by neměl být stavem konečným. Ať budou dány
na váhu posouzení jakékoliv hodnoty pro i proti,
vždy zvítězí ona strana vah, na níž jako závaží nej·
cennější bude umístěno to, co pražská škola země-
měřického inženýrství pro čs. zeměměřictví v minu-
losti vykonala a co v budoucnosti může vykonat.

V měřické praxi bývá veZmi často udáván za maximáZní chybu trojnásobek chyby střední. Pokusme se
v tomto článku vznésti námitky proti této tradiční hodnotě.

Za měřítko přesnosti měřických výsledků používáme
střední chyby m, z které se dá vypočísti, jak velikou
chybu M, vyjádřenou jako násobek střední chyby
(M = k. m), lze očekávati v řadě pozorování.
Jelikož velikost maximální chyby závisí na šířce

řady pozorování, nelze se v praxi spokojiti s theore-
ticky určenými extrémními mezemi chyb a nutno hle-
dati takovou hodnotu koeficientu k, která by byla při-
jatelná pro praktické účely a vyhovovala přitom co
nejvíce hlavním zásadám theorie chyb.
Již před více než 70 lety byl tento požadavek jasný

profesorovi Jordanovi, když se zabýval odvozováním
krajních hodnot chyb ještě přípustných (Z. f. V. 1877,
str. 35, a Z. f. V. 1890, str. 559).
Nebude bez zajímavosti, zopakujeme-li v krátkosti

jeho postup.
Jordan nepoužil řady s k u teč n Ý c h pozorování,

neboť podle jeho názoru by mohly být výsledky zatí-
ženy hrubými chybami a nepříznivým vlivem chyb,
majících svůj původ v povaze měřického postupu. Vy-
cházel proto z tak zvané »náhodné řady nul«, která
je podle jeho mínění pro daný účel i nejvhodnější,
neboť chyby v ní se vyskytující jsou čisté náhodné.
Za tuto náhodnou řadu zvolil počet nul, vyskytují-

cích se na šestém místě logaritmické mantissy sedmi-
místných logaritmů pro 90000 čísel, rozdělených do
1800 sloupců podle uspořádání logaritmických tabu-
lek. Nalezl celkem 8827 nul, které rozdělil podle toho,
kolikrát se v jednotlivých sloupcích vyskytují. Počet
nul, objevující se nejčastěji (Z = 5) pokládal za pravá
(skutečná) pozorování, neboť souhlasí s hodnotou
theoretickou (9000: 1 800 = 5). Odchylky od tohoto
počtu nul považoval za skutečné chyby. Dostal tak
chyby v mezích - 5 až + 19.
Jelikož meze pro kladné a záJporné chyby nebyly

stejné absolutní velikosti, usuzoval, že se neřídí týmž
zákonem. Vypočítal proto střední chyby pro oba dru-
hy chyb zvlášť:

m (-) = ± 1,819 (1)
m (+)= ± 2,310 (2)

S ohledem na to, že mez pro chyby záporné byla
pevná (chyby za ní se již nemohly vyskytnouti) a
mez pro chyby kladné byla theoreticky rozšiřitelná do
nekonečna, vyloučil kladné chyby jako nevhodné
z dalších úvah.

Maximální chybu M vypočítal z poměru
M 5

k=- = -- =2,75=03 (3)
m 1,819

Výraz M = 3m byl později přijat v Německu za
extrémní mez pro měřické chyby a dostal se též do
měřické praxe i v jiných zemích. Dodnes je používán
i u nás.
Zamysleme se trochu nad Jordanovým postupem:
Jakým právem vyloučil Jordan z řady chyb chyby

kladné? Proč nevyloučil spíše chyby záJporné, které
se za hranicí - 5 již nemohou vyskytnouti a neřídí
se tudíž exponenciálním zákonem chyb? COŽ mohl
z řady pozorování, kterou sám pokládal za prostou
chyb hrubých, vyškrtnouti vÍIbec nějaké pozorování?
Možno mít zato, že nestejná absolutní velikost klad-
ných a záporných chyb (tedy. asymetrie křivky čet-
nosti) neodporuje základnímu požadavku theorie chyb
<p (+ E) = <p (- E) ? Nebyla-li tedy funkce četnosti
sudá, mohl pokládati chyby za náhodné?
Odpovědi na tyto otázky jsou mimo diskusi, nebu-

deme se zde jimi proto zabývati a omezíme se jen na
konstatování, že Jordan tim, že tvrdil, že chyby klad-
né a záporné se neřídí týmž zákonem, přiznal, že ví,
že jeho t. zv. záhodná řada nul postrádá hlavní cha-
rakter náhodnosti (chyby kladné i záporné vznikají
se stejnou možností). Musil si býti proto vědom jejich
nepoužitelnosti pro jakékoliv theoretické úvahy. Jor-
danův postup napadl již prof. F. R. H e Im e r t v Z.
f. V. 1877, str. 131. Helmert odmítá jakékoliv určení
veličiny k konstantní hodnoty. V roce 1907 podrobil
Joroanovy vývody kritice ještě R. Vo gel e r v Z. f.
V., str. 129.
Všimněme si ještě problematiky náhodnosti Jor-

danovy řady s jiné stránky.
Logaritmus čísla je dán matematickým vztahem.

Řídí-li se tedy určitým zákonem, nelze jistě tvrdit, že
čísla logaritmické mantissy se objevují čistě náhodně.
Konečně jak jinak si lze vysvětlit nápadně veliký
rozdíl mezi počtem nul, z;ištěných Jordanem (8827)
a hodnotou theoretickou (9000), než tim, že v Jorda-
nových chybách převládají systematické prvky (vý-
skyt čísel je vázán nějakým zákonem).
O tom, zda JordaÍlovy chyby mají charakter chyb

nahodilých, bychom se mohli přesvědčiti některým
z kriterií ku zjištění chyb systematických, na př.pod1e,
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zkoušky znaménkové je pro počet chyb kladných
986,5, záporných 813,5, a pro počet pozorování 1800,
Isl >Vn = 173 > 42. Jsou tedy tyto chyby zatí-
ženy vlivy systematickými.
Jak z přecházejícího vysvítá, použil Jordan k odvo-

zení maximální chyby, pozorování zatížených značně
systematickými chybami. Jelikož ale předmětem
theoretických úvah mohou být toliko chyby nahodilé,
je nesporné, že Jordanova mez je vadná. Nemuže
proto sloužit ani za podklad pro jakoukoliv další
praktickou potřebu.
Vidíme, že nám nezbývá nic jiného než odvoditi

hodnotu maximální chyby znova, a to z výsledku
s ,ku teč n Ý c h pozorování.
Dále uvádíme dva příklady, které snad nemohou

být považovány za konečné výsledky, ale jistě doka-
zují nepoužitelnost Jordanovy hodnoty pro maximál-
ní chybu.
I. Uvažujme 752 pozorování z oboru délkového mě-

ření polygonových stran. Pozorování jsou zatížena to-
liko nahodilými chybami a rozdělena do 16 řad; nej-
větší počet v řadě je 70 a nejmenší 14.
Vypočítejme v každé řadě střední chybu (tab. n.

Tabulka I.

:Řada I. Střední chyba I :Řada I Střední chybamcm mcm

1 2,44 9 2,69
2 2,00 10 3,05
3 3,00 11 3,15
4 1,99 12 3,33
5 2,38 13 2,83
6 2,37 14 3,28
7 2,16 15 3,40
8 2,56 16 5,09

Jaký násobek střední chyby m lze pro tato pozoro-
vání pokládat za maximální chybu?
Použijme pro výpočet tak zvané funkce chyb,

iJ> (h. k .m). Dostaneme, že v řadě 70 pozorování lze
očekávat jednou chybu velikosti

M = ± 2,44m (4)
Sestavíme·li si ještě pro jednotlivé řady počet sku-

tečných chyb podle násobku středních chyb (tab. II),
vidíme, že v praktickém případě nebylo theoretické
hodnoty M = 2,44m dosaženo, ba že dvojnásobek
střední chyby nebyl ani překročen. Bylo by proto lze
v tomto případě považovat dvojnásobek střední chyby
za chybu maximální.
II. Při měření vrcholových úhlu na 645 polygono-

vých bodech v 91 polygonových pořadech byla zjiště-
na střední chyba v úhlu m = ± 0,0073 g.
Porovnejme úhlové odchylky v uzávěrech polygono-

výchpořaeJů s dopustnými odchylkami, vypočtenými
oztéto střední chyby m podle

A=k.m Vn. (5)
pro velikosti koeficientu k = 1, 2 a 2,5 (tabulka ID).
Tabulka m je na násLedující straně.
Vidíme, že v tomto případě nebylo dosaženo do-

llUstné odchylky pro k = 2,5 (podle Kramp-L8iplaceovy
transcendenty je pro řadu 91 pozorování theoretická
hodnota maximální chyby M = 2,54m) a že jen cel-

kem nepatrný počet odchylek v úhlových uzávěrech,
totiž pět, překračuje hodnoty pro k = 2. Uvážíme-li,
že chyby tak řídce se vyskytující (5,5%) ve skuteč-
nosti měřické výsledky jen znehodnocují (právě vzhle-
dem ke své četnosti), múžeme je zanedbati, aniž
bychom se dopustili nějaké nesprávnosti, neboť ma-
tematická nejistota začíná teprve při pravděpodob-
nosti rovné jedné polovině, že určitá mez bude pře-
kročena.

Pooot chyb v mezích
:Řada

\ \ \
m 2m 3m 4m

1 10 4 - -
2 24 6 - -
3 19 8 - -
4 40 13 - -
5 37 21 - -
6

I

38 22 - -
7 48 18 - -
8 55 15 - -
9 49

I
19

I
-

I
-

10 41 19 - -
11 31 12 - -
12 31 15 - -
13 51 14 - -
14 30 17 -- -
15 19 10 - -
16 8 8 - -
2 531 221 j} I j}

% 70,6 29,4 j} I j}

Jelikož porovnání tabulek TI a m ukazuje na velmi
dobrou shodu chyb v jednotlivých hranicích (m, 2 m,
2,5m), múžeme oba případy, přesto, že jde o hetem-
genní pozorování, sdružiti (tabulka IV).

Ta1>ulkaIV.
os

I
-= Počet Počet chyb v mezích's.
::l pozoro-
~ vání I I
w. m 2m 2,5m

1 752 I 531 221 I j}

II 91 I 63 23 I 5

2 843 594 244 5

% 70,5 28,9 0,6

Dostaneme tak, že jen pul procenta chyb překračuje
mez dvojnásobku střední chyhy, takže tím spíše platí
to, co jsme tvrdili v předcházejícím odstavci.
ptáme-li se nyní, jaký násobek střední chyby lze

pokládat za chybu maximální, mužeme odpovědět, že
při dobrém měření nepřekročí maximáfuí chyba dvoj-
násobek střední chyby a že tedy všechny chyby větší
možno pokládat pro měřickou praxi za nepřípustné.
Řekli jsme již vpředu, že uvedené dva případy ne-

jsou dostačující pro výpočet správné a konečné hod-
noty koeficientu k, ale jsme přesvědčeni, že rozbor
sebe většího počtu měřických výsledků by jen po-
tvrdil naše vývody. Zkušenost na to a s po ň u k a-
zuje.
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,ti
o:l<:l Dopustná odchylka prol- I-< ."i

"O t~ ~ Emazos d'<',:l ,.<:I .

'I-< ><:l •••••• <:l
o 0,.<:1 "O~

I I
Po< Po< 'p 00 m 2m 2,5m

I

1 10 0,0397 0,0461
2 8 0,0293 0,0413
3 10 0,0507 0.0575
4 10

I

0,0199 0,0230
5 12 0,0115 0,0253
6 10 0,0170 0,0230
7 7 0,0101 0,,0193
8 11 0,0267 0,0484
9 9 0,0217 0,0219
10 13 0,0057 0,0263
11 9 0,0009 0,0146
12 10 0,0266 0,0481
13 6 0,0099 0,0179
14 10 0,0127 0,0230
15 7 0,0021 0,0193
16 10 0,0053 0,0230
17 8 0,0198 0,0206
18 7 0,0322 0,0386
19 8 0,0050 0,0206
20 5 0,0137 0,0163
21 4 0,0021 0,0146
22 5 0,0112 0,0163
23 10 0,0100 0,0230
24 6 0,0083 0,0179
25 5 0,0028 0,0163
26 7 0,0058 0,0193
27 8 0,0231 0,0413
28 9 0,0395 0,0438
29 11 0,0390 0,0484
30 9 0,0160 0,0219
31 6 0,0010 0,0179
32 8 0,0129 O,020li
33 9 0.0244 0,0438
34 8 0,0388 0,,0413
35 9 0.0154 0.0219
36 8 0,0065 0,0206
37 3 0.0075 0,0126
38 6 0,0084 0,0179
39 8 0,0090 0.0206
40 8 0.0041 0,0206
41 7 0,0084 0,0193
42 10 0.0219 0,0230
43 11 0,0110 0,0242
44 13 0.0569 0,0656
45 9 0.0307 0,0438
46 6 0.0057 0,0179
47 7 0.0089 0,0193
48 8 0,0021 0,0206

,ti
o:l'" Dopustná odchylka pro... I-< ."i

"O t~ ~ Ema::co:l )~S ,.<:I
'J.; <:l
o 0,.<:1 "O~

I I
Po< Po< ,p 00 m 2m 2,5m

49 9 0,0310 0,0438
50 7 0,0112 0,0193
51 7 0,0013 0,0193
52 6 0,0303 0,0358
53 6 0,0160 0,0179
54 7 0,0174 0,0193
55 16 0,0186 0,0292
56 4 0,0191 0,0292
57 6 0,0175 0,0179
58 4 0,0107 0,0146
59 8 0,0226 0,W13
60 4 0,0318 0,0364
61 3 0,0118 0,0126
62 10 0,0311 0,0461
63 Il 0,0075 0,0126
64 6 0,0302 0,0358
65 7 0,0270 0,0386
66

I
7 0,0072 0,0193

67 6 0,0096 0,0179
68 3 0,0109 0,0126
69 5 0,0140 0,0163
70 li 0,0105 0,0126
71 6 0.0122 0,0179
72 6 I 0,0068 I 0,0179 I
73 4 0,0136 0,0146 I74 6 I 0,0383 0,0446
75 6 0,0010 0,0179
76 4 0,0330 0,0364
77 6 0,0249 0,0358
78 10 0,0287 0,G461
79 4 0,0210 0,0292
80 5 0,0038 0,0163
81 7 0,0011 0,0193
82 9 0,0073 0,0219
83 6 0,0020 0,0179
84 4 0,0053 0,0146
85 9 0,0316 0,0438
86 4 0,0052 0,0146
87 5 0,0061 0,0163
88 5 0,0007 0,0163
89 4 0,0170 0,0292
90 5 0,0130 0,0163
91 5 0,0000 0,0163

POČBtodchylek

I
63 23 5

% 69,2 25,3 5,5

Jednotící organisace měřických pra.-í ve Švýcarsku.

Osilí po tom) aby zeměměřické práce byly prováj,ěny hospodárně a aby pro jejich nákladnost se při
různých akcích zbytečně neopakovaly) je charakteristické pro každou veřejnou vyměřovací službu a proto
se s ním shledáváme v každé zemi. Také Švýcarsko) které je klasickou zemí vyměřovací techniky i orga-
nisace) má za sebou pestrý vývoj jak veřejné měřické práce účelně sjednotit. Autor článku podává vý8ledky
této snahy v kantonu curyšském a v závěru upozor íuje na některé problémy naše. Proto studii uveřej-
ňujeme) plně si ovšem u1Jědomuj;ce) že vývoj hospotářsko-technických úprav) o kterých rovněž článek
mluví) učinil u nás v poslední.době nesrovnatelný pokrok v duchu socialistického vývoje.

Pozemnoknižní vyměřování ve Svýcarsku, přesto
že je organisováno celostátně (spolkově), vyvíjí se
téměř v každém kantonu jinak a jeho dnešní uspo-
řádání je výslednicí kantonálních (místních) poměrů

apožadavkú veřejnosti. V kantonu Curych, kde se
rozvíjelo společně s technicko-hospodářskými úprava-
mi pozemků, jejichž podstatnou částí jsou právě prá-
ce měřické, vyvrcholila organisace scelovacích a ze-
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měměřických prací V roce 1941 utvořením jediného
úřadu, který vznikl sloučením dosavadního měřického
úřadu s úřadem melioračním.
Přednosta tohoto úřadu (Meliorations-Vermes-

sungsamt) Ing. Tanner a jeho zástupce Ing. Zingg
uveřejnili v jubilejní brožuře, vydané k padesáti-
letému výročí scelovací služby (50 Jahre Kulturtech-
nischer Dienst im Kanton ZUrich 1898-1948), po-
jednání o historii a vývoji technicko-hospodářských
úprav pozemků a pozemnoknižního vyměřování v cu-
ryšském kantonu asi tohoto znění:
Zákon o úpravě pozemkových protokolů ze dne 24.

dubna 1854 dal v kantonu Curych po prvé popud
k provedení ústředního vyměřování pro katastrální
účely. Výsledky vyměřování, založeného na dobrovol-
nosti, tvořily ve spojení s pozemkovým protokolem
výborný podklad li poskytování pozemkového úvěru.
V roce 1872 bylo 16 obcí zcela nebo zčásti zaměřeno
měřickým stolem; 8 těchto obcí tvoří dnes předměstí
Curychu. Aby se strany státu mohlo být též půso-
beno na správu pozemkových plánů a především na
jejich vedení, byl v roce 1874 zřízen úřad katastrál-
ního verifikátora. O 18 roků později mělo z 200 cu-
ryšských obcí 27 katastrální plány. Mezi nimi byly
zastoupeny městské obce nebo obce městu blízké. vý-
sledky měření v pěti případech sloužily výhradně
stavebnímu vývoji, ostatní poskytovaly cenné služby
při šetření hypotekárního úvěru. Již tenkrát se hle-
daly prostředky a cesty, aby se dosáhlo racionelního
vyměřování, jehož výsledků bylo by lze využíti pro
nejrůznější potřeby veřejnosti. Bohužel k rozsáhlejší-
mu měření se nepřikročilo pro Odpor držitelů pozem-
ků. Ve většině obcí panovala nedůvěra k měření, ne-
boť občané se domnívali, že výsledky měřických prací
slouží jako prostředek ke zjištění stavu pozemkového
jmění za účelem daňovým.
Ale ani technicko-hospodářské úpravy pozemků ne-

měly v minulém století valnou oporu v právním pod-
kladu. Spolkový zákon o zvelebení hospodářství ze
dne 22. prosince 1893 nepřinesl žádné podstatné zlep-
šení v oboru scelování pozemků. Jedinou oporou byl
zákon ze dne 22. dubna 1862 o zápisu pozemkových
služebností' a reálních břemen. Zákon obsahoval usta-
novení, podle něhož měla komise působit na zúčastně-
né držitele pozemků, aby si vyrovnali hranice p0-
zemků, nebo při roztříštěné držbě, aby se dohodli na
scelení pozemků.
Teprve švýcarským civilním zákonem ze dne 1.

ledna 1912 přeneslo se provedení všeobecného vymě-
řování na spolek. V kantonu Curych byly již v roce
1912 uznány dříve založené měřické operáty, které za-
ujímaly plochu 5,200 ha, čili 3,4% plochy kantonu.
V práci bylo 13 obcí s 12.550 ha. V následujících
letech sepozemnoknižní vyměřování rychle rozšířilo
a zvláště je zaváděly obce u jezer a obce průmyslové,
které jejich výsledků používaly jako podkladů k roz-
sáhlému stavebnímu plánování.
Pozemnoknižní vyměřování je vedeno státem a jeho

provádění se zúčastňují kromě státu, kantony, obce
a držitelé pozemků. Vrchní dohled na měřické práce
přísluší ředitelství vyměřování v departementu spra-
vednosti a policejních záležitostí v Bernu. Kanto-
nální měřická správa ve funkci II. stolice, začleněná
v každém kantonu do jiného kantonálního resortu,

dohlíží na měřické práce a verifikuje práce zadané
civilním zeměměřičům (Grundbuchgeometrům).
V curyšském kantonu je měřická služba zapojena do
ředitelství hospodářství, které dohlíží též na scelo-
vací práce a výstavbu zemědělských obcí.
Pod vlivem kantonálního zákona o zvelebení hospo-

dářství ze dne 24. listopadu 1911, byly provedeny
první technicko-hospodářské úpravy pozemků v od-
vodněných územích, jejichž racionelní obhospodařo-
vání se umožnilo novým rozdělením pozemků. Některé
z těchto obcí jsou již pozemnoknižně zaměřeny.
Trvalým vlivem působilo na scelovací řízení usne-

sení spolkové rady ze dne 23. března 1918 o zvelebení
scelování. Usnesení uvádí, že spolkový příspěvek na
scelovací řízení lze zvýšit o takovou částku, která se
ušetří předběžným scelováním pozemků na nákladech
.pozemnoknižního vyměřování. Obavy, že tímto opat-
řením technicko-hospodářské úpravy pozemků naruší
později prováděné pozemnoknižní vyměřování, se ne-
splnily. Naopak, vydané vládní usnesení přispělo v ne-
tušené míře k rozvoji pozemnoknižního vyměřování
a scelování pozemků. Nedostatek životních potřeb za
první a druhé světové války ještě urychlil vývoj me-
liorací a tím i pozemnoknižního vyměřování.
Názor, že je třeba scelovat též privátní lesy, nebyl

tenkrát ještě všeobecně uznáván, zejména proto, že
kantonální zákon o zvelebení hospodářství výslovně
vylučoval les ze scelovacího řízení. V úmyslu umožnit
alespoň dobrovolné scelování privátních lesů, nařídi-
lo ředitelství hospodářství dne 31. prosince 1931 zvý-
šit subvence na scelovací řízení na takovou částku,
která bude ušetřena předběžnýin scelováním lesů na
kantonálních příspěvcích k provedení pozemnokniž-
ního vyměřování. Dobrovolné řízení bylo však v tech-
nickém a právním ohledu spojeno s četnými potížemi.
Dosažené výsledky uspokojovaly jen částečně. Proto
byl uvítán spolkový zákon ze dne 22. června 1945,
který vyhlásil scelování roztříštěných privátních lesů
za povinné. Podle zákona má vládní rada v každém
případě rozhodnout, zdali po stránce odborné je žá-
doucí privátní lesy v jednotlivých úsecích nebo v ce-
lých obcích .podrobiti scelovacímu řízení. Doporučí-li
vládní rada scelení lesů, je třeba řízení provést ještě
před podrobným pozemnoknižním vyměřováním.
Tak vznikla možnost pojati lesy do scelovacího ří-

zení zároveň se scelováním pozemků v polních tratích.
Provedení technicko-hospodářských úprav všech p0-
zemků, jak polních, tak lesních, usnadňuje založení
pozemkové knihy, neboť pozemkovou knihu lze zalo-
žit jen tenkrát, jsou-li všechny části obce zaměřeny.
Zapojení scelování privátních lesů do scelovacího ří-
zení, podstatně rozšířilo i rozsah prací pozemnokniž-
ního vyměřování.
Prováděcí předpisy ,pozemnoknižního vyměřování

předpokládají, že v závěru podrobného měření se
vyhotoví přehledný plán, který má sloužit jako pod-
klad k zpracování mapy v měřítku 1 : 50000. Vzrů·
stající potřeba map vyžaduje co možná rychlé jejich
vyhotovení ve všech územích. Protože s jejich zhoto-
vením nelze otálet, až veškerá podrobná měření budou
ukončena, zpracovávají se v kantonu Curych pro ta
území, která nemají žádné plánovací podklady, kro-
mě mapy 1: 25.000 (Siegfried-Atlas), plány 1 : 5.000
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cestou fotogrametrickou. Fotogrametrické plány se
používají zatím i pro všeobecné projekční práce a ve
scelovaných obcích slouží jako podklad pro návrhy
společných zařízení.
Vývody autorů dostatečně dokazují, jak úzce je

spjato scelování pozemků s pozemnoknižním vyměřo-
váním. Proto došlo v rámci ředitelství hospodářství
ke sloučení měřického úřadu s úřadem melioračním
v jediný úřad, který dozírá na práce meliorační a mě-
řické v celém kantonu. Nemalou měrou k utvoření no-
vého úřadu přispěly civilní firmy, které působí v obo-
ru melioračních a měřických prací v curyšském kan-
tonu. Práce kulturního technika a zeměměřického in-
ženýra, prováděné zprav~dla jednou a touže firmou
(Grundbuchsgeometr) , se tak prolínají, že utvoření
jediného dozorčího orgánu znamená podstatné zjedno-
dušení i v adminwtmtivě.
Ze statistiky a programu nového úřadu lze vyčíst,

že se v příštích letech počítá se zaměřením 26 obcí,
v nichž se provádí scelování pozemků, a se zahájením
pozemnoknižního vyměřování ve zbývajících obcích
kantonu. Obzvláštní pozornost je věnována příští or-
ganisaci vedení pozemnokniŽI1ího vyměřování, trian-
gulace a nivelace. Požadavky různých kantonálních
úřadů, civilních firem a veřejnosti si vynutily v roce
1943 zřízení archivu map (Kartenzentrale).
Dosavadní výsledky osmileté činnosti nového úřadu

potvrzují, že společné provádění zeměměřických a
scelovacích prací se musí vždy osvědčiti. I u nás jsou
toho doklady na katastrálním území Horní Počernice,
kde zeměměřická služba provedla podle ustanovení
§ 33 scelovacího zákona č. 47/1948 Sb. zároveň
s obnovením pozemkového katastru scelení pozemků.
Má-li jednotné řízení dalekosáhlý význam při úpra-
vách pozemků podle dosavadních zásad, tím více zna-
mená pro práce plánovaného společného osevu, který
je vlastně jejich pokračovatelkou.

Vývoj zemědělské výroby a život na vesnici poža-
dují od techniků daleko více než doposud. Je třeba si
všímat nejen výrobních částí vesnice, nýbrž i vesnic-
kých sídlišť, která byla až dosud macešsky opomíje-
na při každé rekonstrukci obce. Zdravotně závadná
bydliště, nedostatek kulturního vyžití a namáhavá ze-
mědělská práce jsou hlavní příčiny nežádoucího odlivu
zemědělského obyvatelstva do měst. Jak prospěšné by
bylo pro venkov, kdyby činnost výstavby venkov-
ských obcí jako celku byla řízena z jednoho středis-
ka, jako je tomu právě v curyšském kantonu. Není-li
to u nás zatím prakticky proveditelné, je třeba tyto
práce řídit aspoň v nejtěsnější spolupráci všech re-
sortů, které mají co dělat s výstavbou venkovských
obcí. V tomto ohledu byl učiněn již krok kupředu sou-
středěním zeměměřické služby v ministerstvu techni-
ky, do jehož pravomoci náleží dozor na výstaVlbu ze-
mědělských sídlišť.

Pozemnoknižní vyměřování provedeno a
pozemková kniha založena na ploše .

Pozemnoknižní vyměřování provedeno, ale
pozem. kniha dosud nezaložena na ploše

Pozemnoknižní vyměřování v řízení
na ploše

Pozemnoknižní vyměřování prováděné zá-
roveň se scelováním pozemků na ploše .

Pozemnoknižní vyměřování dosud neprove-
deno na ploše .
(z toho 45.000 ha bude sceleno)

Území, v' nichž nebude provedeno pozem-
nokniŽI1í vyměřování (Alpy, pastviny
atd.) 7,200 ha

. 172.915ha

posudky a referáty.
Ing. Dr Pavel G á 1, Fotogrametria (1. díl). Litografo-

vané přednášky rozměru A4 o 158stranách se 117obráz-
ky v textu. VydavateYstvo Slovenskej vysokej školy tech-
nickej, Bratislava 1950. Cena brož. 188,- Kčs.
Kniha je určena jako učební pomůcka pro studenty

zeměměřicl;:ého inženýrství a má dva hlavní oddíly,
z nichž první j·edná o základech fotogrametrie a druhý
o fotogrametrii pozemní. (V první polo'Viněroku 1951má
'Vyjít ještě II. díl, který bude a.si na 200stránkách pojed-
ná'Vat o fotogrametrii letecké.)
V základech fotogrametrie se autor zmiňuje o úloze

fotogrametri.e, probírá matematické a geometrické zákla-
dy fotogrametri,e, více místa 'Věnuje základům fotografie,
€Itručně si všímá některých optických otázek a nakonec
se zabýcvástereoskopickým viděním a měřením.
Druh}' oddíl, který zabírá poslední třetinu 1. dílu, po-

jednává o fotogrametrii pozemní, a to nejdříve všeohec-
ně, načež popisuje některé fototheodolity, uvádí princip
fotogrametrie průsekové a přechází k výkladům o po-
zemní stereofotogrametrii. Začíná theo·rií chyb podle
prof. R. Finsterwald·era, popisuje měření steroofotogra-
metrické základny a naznačuje postup při pracích v te-
rénu. Uvádí j,ednoduché počtářské a grafické 'Vyhodnooe-
ní dvojico poz,emních stereofotogrametrických snímků,
popisuje Zeissúv stereoautograf a na několika příkladech,
zejména švýcarských, ukazuje na hospodárnost a použití
pozemní fotogrametrie. Poslední sta! věnoval použítí fo-

togrametrie v kriminalistice, v zootechnice a v t,echnic.-
kém pokusnictví a popisu Zeisso'Výchpřístrojů pro foto-
grametrii blízkých předmětú.
V předmluvě autor uvádí, že přihlížel především k fo-

togrametrickým přístrojům německým a švýcarským,
Zeisi'o>ovýma Wildo'Vým,které tu jsou používány. O dal-
ších přístrojích, so'Větských,francouzských anebo jiných
se 'Vesvých přednáškách nezmiňuje (v tom směru bylo
by třeba příští 'Vydání doplnit a u'Vést aspoň so'Větský
stereoautograf .8D" pro pozemní fotogrametrii, konstruo-
vaný prof. Dr F. Drobyševem, dále l>tereokomparátor
"OK-18" a zmínit se také o fotograme,trických objekti-
vech, jako je Russar, Liar aj.)
Kniha je psána srozumitelným slohem, má zřetelné

obrázky a je tištěna na dobrém papíru. Kromě drobněj-
ších nedopatření v textu a v kresbě několika obrazců, ne-
má podstatných závad. Nová kniha značí přínos pro naši
fotogrametrickou literaturu a lze ji proto doporučit kaž-
dému, kdo se zabýcvá fotogrametrií.
Poněvadž jo to jediná novější učebnice fotograme,trie a

její obsah také z velké části odpo'Vídá programu před-
nášek z fotogrametríe, konaných na če"kých 'Vysokých
školách technických v Praze i v Brně, lze též knihu do-
poručit jako snadnou učební pomůcku 'Všem studentům
zeměměřického inženýrství. Použitá odboruá terminologie
i symbolika jsou téměř shodné s výrazy a s označo-vá-
ním, které používáme v češtině a které nyní zpracovává
Čs. fotogrametrická společnost. Dr J. Klobouček.
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300 let starý katastr pt'tdy se vydává tiskem. Kata-
strální zaměstnancí a všíchní technici, kteří přicházej i
pří svých pracích do styku s pozemkovým katastrem,
jístě s povděkem příjmou zprávu o tiskovém vydávání
prvního katastru půdy z r. 1654pod názvem »Berní ru-
la«. Je to tak zvaný první katastr rustíkální, nebo také
první berní rula - Catastrum rollare. Redakcí byli po.
věření čtyři přední zaměstnanci archívu země České,kde
jsou starší katastry jak usedlostí tak í pozemků ukládá-
ny a uschovávány. Na podzím r. 1950vyšly jíž prvý li

třetí svazek; prvý pod redakcí Dr K. Doskočíla obsa-
huje »Úvodní pojednání« a třetí za redakce Dr V. Lívy
obsahuje "Pražská města«. Oba dva svazky zaujmou jíž
svou obálkou každého zeměměříckého a katastrálního
odborníka; na obálce prvého svazku je panoramatický
obraz kopcovité krajiny z okresu Votického a na obálce
třetího svazku je plán Prahy z r. 1650podle Meríanovy
topografíe. Uvnitř tohoto svazku pak je Jiittnerův plán
Prahy z r. 1815, upravený Dr V. Hlavsou a tisknutý
Státním zeměměříckým a kartografickým ústavem
v Praze.
Berní rula je vydávána teprve letos, ačkoliv snahy

o její vydání buď tískem nebo fotografii (mikrofilm0Ju)
jeví se již skoro 50 let. Proč je berní rula vydávána 7
Proto, aby byla zajištěna pro budoucnost pro připad
zkázy originálu rozpadem papíru, stářím, nebezpečím
ohně, vody a j. pod.• ježto je to jeden z nejcennějších
fondů archivu býv. země České, je pramenem nad míru
důležitÝm po stránce národnostní, hospodářské, spole-
čenské a vůbec kulturní, podává důležitý obsah k vědec-
kému badání, má ojedinělý význam pro dějiny agrární,
poddanské a populační a vůbec pro poměry v Čechách
po válce třicetíleté, je studnicí nepřeberných dat histo-
rie země České, agrární politiky a statistiky, dat rodo-
pisných, místopisných, vlastivědných a j. pod. Veliká ná-
klady na vydání i úkoly s vydáním spojené, jistě byly
zváženy s hodnotou díla.
Rula má celkem 12.928folií, t. j. 25.856stran a bude vy-

dána ve 34 svazcich. Kromě dvou vyšlých jmenovaných
svazků bude generální jmenný a mistní rejstřik ruly tvo-
řit svazek druhý. Další svazky pak budou pro kraje:
Bechyňský 4 svazky, Boleslavský 2, Cáslavský 2, Hra-
decký 4, Chrudimský 2, Kouřimský 2, Litoměřický 2, Lo-
ketský 1, Plzcňský 3. Podbrdský 1, Prácheňský 3, pro
Rakovnicko 1, Vltavsko 1, 2atecko 1, Kladsko 1 a Slán-
sko l.
Vydávání rustikálního katastru tiskem svědčí o vel-

kém zájmu vědců, badatelů, rodopisců a í široké veřej-
nosti o dílo, jež počítáme k t. zv. zemským katastrům,
dále svědčí také o plném pochopení nutnosti zachovati
vzácnou památku jak miniAterstvem školství tak i mi-
nisterstvem financi. Finanční správa, jakožto re;sol't,
v němž pozemkové katastry byly z důvndů fiskálních
budovány, vedeny a opatrovány, jevila vždy zájem o na-
še pozemknvé zřízení a proto také již v r. 1948vydala
v edici ministerstva financí knihu Dr Fr. Maška »Po-
zemkový katastr«, jež je přehledem katastrů půdy až do
dnešní doby.
Vydáním rustikálního katastru - berní ruly tiskem,

stane se toto veledHo širGké veřejnosti snadno přístup-
né a pro všechny lehce čitelné tak, že nebude již vyhle-
dáváno a používáno většinou jen historiky a badateli,
ale také techniky zeměměřickými, zemědělskými, sta-
tistiky a j. pod., aby z tohoto zdroje čerpali poznání
českých hospodářských dějin.
Tato dGchovaná vzácná památka a velký zájem o nÍ,

prokázaný jejím vydáváním tiskem, jistě povzbudí dneš-
ní katastrální zaměstnance ještě k větší péči a svědo-
mitosti v práci na dnešním pozemkovém katastru v před-
pokladu, že i dnešní veliké dílo našeho pozemkového
zřízení - pozemkový katastr - může v budoucnu býti
stejně vyhledáván, nejen jako jeden z nejcennějších
vlastivědných, l'odopisných, historických, hospodářských
pramenů, ale také jako technicko-zeměměřický podrolJ·
ný obraz a popis celého ú.zemí našeho státu.

. Ing. Dr Fr. Mušek.

L. S. Chrenov:
.Tablicy dlja vyčislenija prevyšenij pri topografi-

českom nivelirovanii«, Moskva 1949,str. 198,A5. Vydalo
ministerstvo pro uhelný průmysl nákladem 5000 výt.;
cena 15 rublů.
Zajímavě pojaté Chrenovovy tabulky převýšení z topo-

gl'afické nivelace h = D tg <l

jsou upraveny tak, že vÝsledek není třeba sestavovat
z několika sčítanců. Argumentem tabulek je výškový úhel
od 0°01'do 5°50'a vodorovná záměra D od 1 do 350m.
Theoretický podklad tabulek je tento:
Přepišme hořejši rovnici na tvar:

B'h, = A tg B = A B + A - +
3

Zaměníme·li A a B, přejde (1) v rovnici

h,=BA+B ~ +
3

Jest pak chyba takové záměny

< = h.-h,
Vložíme·li do (3) za h, a h. shora a vyjádříme-li !l

v.minutách, obdržíme

< = 1.. BA [A2 -- B2] ...!. (e v minutách) ... (4).
3 e'

Z této rovnice je patrno, že chyba < je funkcí vzdáleno-
sti A i vÝškovéhoúhlu B. Možno z ní také najíti číselnou
hodnotu úhlu B, při níž se stane < maximální. Diferenco-
váním (4) podle B obdržíme:

A' A -
- - A B2 = O, z toho pak B = - . ,/3 (5)
3 3

Vložíme-li toto B do (4), dostaneme
E _ 2A' • ,;3

m.nT -27 e3
Pří A = 350m bude podle (5) B = 3"22'

a podle (6) <"'M = 0,047m.
Jestliže tedy v (1) zaměníme A za B, t. j., pG{ožíme-li

h, = h2, učiníme chybu menší, než 5 cm.
Přesvědčíme se o. tom, vyčíslime-li
po prvé při A = 350m a B =3"22'= 2{)2' .•..

.... A tg B = 20,59m
a po druhé při A = 202m a B = 350'= 5°50'....

.... B tg A= 20,64 m.
Možnost této záměny má příznivý vlív na objem tabu-

lek.
Vyskytne-li se výškový úhel větší než 5°50', užíje se

vzorce s polovíčním úhlem

h' = 2 ( D tg :]-) .

LI h = h - h',

( )"velmi přibližné rovná ~ D ; ,

je zapsána na každé stránce tabulek.
Chre·novova kniha obsahuje na konci ještě

ky II. až V111. doplňujíci tabulku hlavní.
malé tabul-

Štván.

Geodezija v gorodskom strojitel'stve. Tom I. Osnov-
nyje geodezičcskije raboty. (Geode,sie ve stavbě měst.
Díl I. Základní geodetické práce,.)
Prilož€nije k Tomu I. - Vólpomagatelnije tablicy dUa

proidzyodstva osnovnych geodezičeskich rabot v gorO"
dach (příloha k I. dílu - pomocné tabulky pro provádění
základních geodetických prací při měřeni měs,t).
Tom II. detajlnyje geode,ziče,skij,erabo,ty v gorodach.

(Díl II. - Detaílní geodetícké práce v měo",tECh).
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I. 535 str., 234 obr., 60 rub.; Pril. 128 str., 23 tab.; II.
403 str., 340 obr., 35 rub., 20,4X26,4cm, 1950.Leningrad-
Moskva, Izdatelstvo ministerstvo kommunalnego choz-
jajstva RSFSR. - SZKÚ 9465.
Dil r. ob-sahuje: úvod (všeobecné základy, technicko~

právní podklady, součMný stav a organisace měř,ení
měst), kapitolu 1. - triangulačni práce, kapitolu 2. -
polygoni",aci a kapitolu 3. - nive,lační práce.
Dil II. kapitola 1. - pojednává o detailním měření,

v kapitolách 2. až 5. jsou uvedeny geode1ticképráce pro-
váděné při stavbě podzemních drah, mo.stnim stavite,l-
ství, projektování a stavbě městských drah, měření pod-
zemních staveb kanalisačních, sítí vo.dovodních, plyno-
vodních, dálkovém topení, telefonu, elektrického kabelo-
vého vedení, zaměření shybek, příčních uličních sond
a popis kanceláN-kých prací.
Dílo, na nějž zde upozorňujeme, j,e výslednicí praci

deseti autorů. Je to do.sud nejro.zsáhlejší publikace (1066
stran), vyplňujíc~ v odborné zeměměřické lit,e,ratuře ne-
dostatek systematicky propracovaných příruček o theorii
a praxi z o.boru měřických prací prováděných při stavbě
měst.
Publikaci můžeme co nejlépe doporučiti zvlášť země,-

měřičům, pracujícím v o.boru výstavby měst.
Ing. Němčenko.

Ščavelev A. F.
Geodezija (Geodesie). 360\SItr.,241obr., 'J:l tab., 15,OX22,5

cm, 1950,Leningrad-Moskva, Rečizdat, 12 rub. 70 kop. -
SZKÚ 9477
Obsah kapitol je rozděIen na 16 kapitol. Kapitola 1.

až 4. se zabývá všeobecnými údaji, vytyčováním přímky
a měřenim délek, měřítkami, smluvenými značkami a
orientací. Kapito.ly 5. až 13. pojednávají o polohopisném
a výškopisném měřeni. Kapitola 14. a 15. probirá stolo.vé
měřeni a konečně kapito.la 16. podává výklad o »cro{Íuis«
(náčrtcich).
J·e to učebniM určená pro studující hydro,technických

oddělení poříčních škol a pořičních průmyslových ško.l.
Ing. Němčenko.

Přehled zeměměřické literatury. Právě vyšlo 2-3. číslo
této důležité a významné dokumentační pomůcky pro
všechny, kdož chtějí mít přeh1'ed o novinách v země-
měřické literatuře. Vydává ji Zeměměřické dokumentační
středisko Státního zeměměřického a kartografického
ústavu v Praze za redakce Ing. C. M. Váchala a za od-
povědného vedení Ing. N. Němčenka. Přehled vychází
nepravidelně, nejméně však 5krát ročně. Roční předplat-
né je 60 Kčs za 5 čisel; každé dalši čísl'O stojí 12 Kčs.
Dvojčíslo 2.-3. roč. 2./1950vyšlo. v nové úpravě v zelené
obálce, která svou úpravou trochu připomíná náš Z. O.
Vnitřních stránek obálky je použito, k otištění stručného
výtahu z Mezinárodního desetinného tříděni, dále k otiš-
tění dnešní org-anisace SZKÚ a k. popisu mapových děl
státní zeměřické a kartografické služby. Vlastní ob-
sah Přehledu je zpracován s obvyklo.u důkladností a
jsou v něm přehledně se stručným obsahem zaznamenány
všechny knižní i časopisecké novinky, které v oboru geo-
desie a věd příbuzn)"ch vyšly v poslední době u nás
í v cizině. Zájemcům Přehled vřele doporučujeme. bp

Czerski Z. Ing.
Optyka geometryczna. Díl I., str. 123.obr. 109,20,7X28,7

cm, Warszava, Komisja Wydawnictwa Towarzystwa Brat-
niej Pomocy Studentów Politechniky Warszawskiej, li-
tograf., brož., cena neudána.
Je to dosud nejobsáhlejší polská publikace z oboru

geometrické optiky a je napsána zeměměřickým inžený-
rem, který je zároveň absolventem pařižské optické
školy. Autor rozdělil látku do dvou dílů. Zatím vyšla
první část, která je věnovánj:l. základním zákonům geo-
metrické optiky, dále theorii dokonalých optických systé-
mů, popisu optických aberací, theorii optických přístro-
jů visuálních a nejnutnějším výkladům z optiky fysio-
logické. Posluchačúm zeměměřického inženýrství, pro něž

byla v prvé řadě napsána, umožňuje osvojiti si potřebné
optické znalosti pro další studium konstrukce geodetic-
kých přístrojů, čemu též napomáhá značný počet ob-
rázků.
Druhý díl má obsahovat výpočty optických systémů,

potom theorii optických aberací a několik dalších do-
plňujicích oddílů. Přáli bychom mu, aby už mo.hl vyjít
v definitivní knižní úpravě, zejména, bud~li tak pocti-
vě zpracován jako část první. Dr Petráš.

Tanni L.
The Regional. Rise of the Geoid in Central Europe.

(Regionální zdvižení geoidu ve střední Evropě.) 18 str.,
I tab., 2 mapy, 25X17,5cm, 1949,Helsinki, Isostatic Insti-
tute, brož. 0,50 dol.
Tato studie je poslední prací Dr Tanniho, který Z~

mřel v r. 1949ve věku 38 Iet.
Práce je pO'kračováním jeho předchozí studie o konti-

nentálních undulacích geoidu. Obsahuje praktický po-
četní způsob interpolace uvnitř sítě pětistupňové a ur-
čeni detailního tvaru geoidu na základě středních hod-
not anomalii jednostupňových čtverců. Potřebná data
jsou udána v tabulce VI.
Tvar geoidu ve střední Evropě je zobrazen na mapce

IV., a to geoidu kompensovaného, zatím co mapka V.
zobrazuje geoid skutečný. Autor odvozuje přesnost urče--
ných undulací N na 1 až 2.1()-6R. (R= zemský poloměr.)
Na obou mapkách vidíme, že geoid v Evropě souvisle

stoupá směrem jihozápadním. Pro 150 šířkových (6~
až MlO s. š.) činí zdvižení geoidu asi 3()m (u geoidu kom-
pensovaného asi od Om do 27,5m, u geoidu skutečného
asi od 7,5 do 40ml. Geoid skutečný překrývá geoid kom-
pensovaný asi o 7,5 m.
Autor pokládá přesnost uvedené inte,rpolační methody

za dostatečnou, aby její pomoci určený tvar geoidu mohl
být použit k redukci geodetických základů na elipsoid.
Ke gravimetrickému určeni odchylek tížnic je však tře-
ba hustějši sítě tíhových stanio a menší úpravy početní
methody. 8tk.

Bolletini geodetico 1949.Tato italská geodetická revue
vydávaná vojenským zeměpisným ústavem ve Florencii
od r. 1941vyšla v r. 1949čtvrtletně ve 4 číslech s úhrn-
ným po'čtem 209 stran.
V úvodě se vybízí geodeti celého světa, by v ní publi-

kovali své práce" které budou otištěny v jazyce italském
nebo francouzském, anglickém, španělském či německém.
První wazek je věnován kongresu Mezinárodní geode-

tické unie (srpen 1948v 0810) a Mezinárodnímu kongre-
su fotogrametrickému (září 1948v Haagu).
Druhý svazek přináší články: B o a g a: Geodetická

triangulace na libovolné ploše, Ma I' c a n t o n i: O pod-
mínoe největší přesnosti v rozvinuté geodetické základ-
ně, Pa c e II a: Nový důkaz o přednosti dynamické theo-
J'ie před orthome,trickou v nivelaci. Ma I' u s s i: Nová
triangulace I. a II. řádu na Sicilii, D e I m o n t e': Po-
siční geodesie; určení času a methoda koincidence, P a-
c e II a: O fysikálním významu zákona Leg,endreova a
Rocheova o variaci hustoty zemského vnitra.
Třetí svaz,ek: Bon i f a z i n o: O ro,vnicích mecklen-

burského konformního zobrazení, týž: Obnova bodu
r. řádu S. Salvatore grafickým způsobem, D e lm (}nt e:
Interfereněni methoda dilkování libeoly,B i r a rdi: Chy-
ba v protínání zpět, A I ba n i: O středni chybě v sou-
řadnicích trig. bodu.
čtvrtý svazek: Argentieri: Kinematické základy

analaktického bodu, B a II a I' i n: Převod so·uřadnic Gaus-
sovy roviny na zeměpisné u bodů vzdálených od základ-
ního poledníku, D ,eI m on t e: Úvahy o methodě Kovo-
stikové k určení refrakce v pře,sných měl\eních geod~
tických, Di g i e s i: Nová magnetická mapa vojenského
zeměpisného ústavu s is:ogonami k r. 1948.
V r. 1950 vychází tato revue v rozšířeném rozsahu

pod změněným názvem »Bo.lletino di geodesia e szienze
affinic. Bohm.

Hlavní a odpovědný správce: Ing. Dr Bohumil Pour. - Majetnik a vydavatel Spolek čéskoslov. inženýrů a technikl'i.
- Středočeské tiskárny n. p., závod 20, Praha XVI. Telefon 410-62.- Redakční ko'respodendence budiž řízena na

adresu hlavního redaktora Praha XVI, Nábř~í Legií 3. Tel. 493-79.
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ůtenářAm Z. O. Rostoucí bohatost redakčního mate-
riálu v rbdakci Z. O. na jt:dné straně a omezený strán-
kový rozsah časopisu přiměl redakci od 1. lbdna loňskp--
ho roku k tomu, aby využila pro zpravodajství v r. 1949
vnitřních strán&k barevné obálky časopls~. Po celý rok
byly na tomto místě uveřejňovány nbjrůznější zprávy
• technické práce, zajímavostí z pracovišt zbměměřičfJ.,
různá upozornění a všeobecné informace. Nová úprava
otiskování těchto drobných zpráv setkala se se značným
zájml:m čtenářů, jak svědčí dopisy rldakci došlé. Pova-
jují ji za pokrok proti dřívějšímu stavu, kdy Z. O. byl
výlučně časopísem vědecko-odborným a téměř vůbec ne-
pUblikoval zprávy organísační, osobní a j. - Konc"m
roku 1949objevily se však urěíté závady; při vazbě ce-
·Uho ročníku časopisu bylo třtba buď barevné obálky
odstranit a tím odstranit i drobné zprávy, které jsou pro
lózvlJj z&měměřictví namnoze stejně významné jako
vlastní zeměměřická věd!l a praxe - anebo v•.vázatido
ročníku čísla i s obálkamí a tím poruš:t vzhle,dovou
stránku svázaného časop:su. Někteří čtenáři požádali
Jlroto redakci, aby v novém ročníku Z. O nlbyly zprávy,
které mají trvalejší význam pro zeměměřickou činnost
a rozvoj, tištěny na obálce, kde se jim ubírá na důlLŽi-
tosti a závažnosti, nýbrž přímo ve vlastním čísle, na
hílém papíře.
Jtedakění sbor Z. O., uváživ všechny okolnosti, zejmé-

ha skutlčnost, že v r. 1950nelze ještě počítati s rozšíře-
ním stran časopisu, rozhodl se otiskovati i v tomto' roce
drobné zprávy na barevné obltlce; Aby v~ak byla usn .•ii-
něna disposice při zařazování zpráv, budou v r. 1950
i zprávy IIa obálce tištěny na místo ve 4 jtn ve 2 sloup-
dch; to umožní kdykoliv důlditější zprá'vy zařaďt do
vlastního čísla. Čtenářům, kteří si časopis nechávají
váz,at do svazků, pak doporučuje, aby si n~chali vevázat
i obálku a tak drobné zprávy aa ni si uchovali. Při té
příležitosti redakce znovu připomíná, že ráda otiskne
různé drobné zprávy, jež mohou zeměměřiče při jLjch
ro.,;manité práci zajímati a které jí budou čtenáři do-
dány.
Pozdrav z Polska. Kolega Ing. Bronislav Lip i ň s k i,

generálni ředitel polského národního podniku zeměmě-
řického, zasilá československým zeměměřičům přání vše.
ho dobrého u přílditosti novoročních blahopřání. Při
tom npomíná kol. Lipiňski základů společné naší práce
v r. 1949na připravach k Z€spollěenštění zemělllěřictví.
Při nejbližším setkání máme přezkoušet pokrok, kterého
bylo dosaženo na poli techniky i organisace v Polsku
i v ČSR. Při letošnim sjezdu dele,gátů .ZwiQozkuMie,l'-
n;.czych R. P.«, kte'rý bude ve Varšavě, hodlají nám uk~
'lat polští kolegové nové sidlo (vlastní .budovu) jejich
národního podniku a jeho vybavení. Krumphanzl.

Pozdrav profesora Ing. I.. Dimova čs. 'leměmě"ičf1m.
Profesor Ing. Lubomir D i m o v, děkan technické fakulty
p:'; státní univ~r8;tě ve Varně (Bu:harsko) přijd na pod-
z'.m 1949do ČSR.,; příkazu vlády lid'lvě dfmo,k,."t1c":é r,,-
publiky bulharsxé k tříměsíčnímu pobytu na základě kul.
turní smloúvy m".,;!qS1:t a Hu"harsk"m.
Na konci svého pobytu nám napsal pro »Zeměměřický

Obzor« několik svých dojmů: ,
».Měljsem .,;aúkol studovat v ČSR zaří.,;ení vysokých

šk()17HUěměřického inženÝrství, stavebního inženýrství
a architt.kturÝ, organisaci ministerstvá techniky a tech-
1i1.cké služby (spooitlně zeměměřické) u okuesních a kraj-
ských národnichvýborů, stavby obytných domů pro děl-
nictvo v·Pra.,;e a jinde na venkově, stavby údolních pře-
hrad na Vltavě, zaopatřováni pitné a Užitkové vody a
čistění odpadních vod v Praze. .
Svůj úkol jsem niohl dobře· splnit dik laskavosti a

ochotné pomoci profesorů, docentů, asistcntů a inženýrů,
s ll'm1Ž jsem se na zmíněných místech sLtkal. Všem,
kteři mi pomohli, srdečně děkuji. .
Československý lid má bohatou materielní i duchovní

kulturu. Vědecká úroveň je velmi vysoká. C1.,;!nci zde
nlohou uvidět mnoho zajímavých věcí a získat mnoho
poznatků. Jest však potřeba, aby kulturní a vědrčtí p"'a-
covníci národů lidových demokracii se často sešli a vy-
měnili si v.,;ájemně svoje .,;k\1šenostia po.,;natky.
Na bratrské Československo, které se dalo na cestu

k !'!oc'ali.smupod vedenim presidenta Klementa Gottwal-
da, si odnáš'm nezapomenutelné dojmy a mné v.,;po-
IDíuky. Se všim, co jsem zde·viděl a poznal, budu v před-

náškách seznamovati náš bulharský lid, ten lid, který
chová k lidu čt:6koslovbnskému poměr opravdu srdečný
a vřelý.«
JDl.mováni na zeměměřiekém odděleni BeneAoVy,tec1t.

niky v Brně. Prbsíd •.nt rbpubliky jm•.noval Prof. Ing.,
Dr tfJChn.Josefa B o h m a, mimořádného profesora zdejši
vysoké školy řádným profesorem pro obor vyšší geo-
deslu a soukromého docenta Ing. RNDr Jaroslava Pro-
c h á z k u mimořádným profe80rem pro oborgeoddícké
astronomLe a g"ofysíky. K této radostné události jmeno-
Vaných, brněnské vysoké školy i celé odborné veřejnosti
srdooně gratulujeme. CH.
Dvě socialistické smlonvy. I. SoeialistfckA

.smlouva pracovního vědeckého kolektivlubo ústavu r;~
desie niilí a vyšší na vysoké 8kole speciálních nauk
v Praze (prof. Ing. Dr Josef R y š a v ý, s. docent ·Ing.
Dr Josbf K 1o b o u Č €I k, asístenti Ing. Rudolf Pe t r á A.
Ing. Miroslav H lPl,1f a Ing. Ludvík Hra díl e k) " ná-
rodním podnikt.m· MEOPTA-Košíře.
Vědecký pracovní. kolektiv ústavu geodesie nižši a

vyšši se zavazlije. že na véškerýeh typech geodeťckých
strojil MEOPTA provbde praktické zkoušky a výsledky
těchto zkoušek, současně s připomínkami a konkTétními
návrhy na další zlbpštuí, sdělí národnímu. podnika
MEOPTA.
Pracovní kole,ktiv ústavu geodesie sleduje při tom

z]epšbní dosavadní jakosti čs. geodbHckýčh stroj1\ pro
potřeby našlho 51etého plánu a zvýšmí vývozu těchto
strojů do cíziny.
V Praze dnd 6. ledna 1950(razítko a 5 podpis1\ v. 1'.).
II. Socialistická Emlouva národniho podniku MEOPTA.-

Košíře s pracovn'm vědeckým kolektivem ústavu geo-
desie nižší a vyšší na vysoké škole speciálních nauk
v Praze.
Ná"odní podník MEOPl'A-Košíře se z;1vazuje, že veš-

keré typy geodetických strojů dá k disposici pracovnímu
vědeckému kolektivu ústavu geodesie nižší a vyšši
k přezkoušení a k odbornému posudku.
Získané poznatky a návrhy na zlepšení budou podle'

výrobnich možností nalisovány. Tímto způsobem sle-
dujeme zvýšmí jakosti naších výrobků.
J (lden z přístrojů každého typu, po realisování. na-

vrže,ných zle,pšeni, bude věnován do inventáře ústavu
pro praktická cvičení posluchačů geodesie.
V Pra.,;e dne 6 ledna 1950(razítko a 3 podpisy v.. r.).
Agenda zeměměřických odděleni KNV. Podle vyhlái-

k)' m:nlstra techn:ky .,;e dne 14. listopadu 1949vykoná-
vají. ";lměměřická odděleni KNV tuto agmdu:
Řízeni praci veřejného vyměřování a mapování. 'Vkra-

jích a jejich kontrolu. - Evidenci veškerých děl a prací.
v oboru veřejného vyměřování. a mapování.. - Podrobná
(místní) triangulace. - Místní nivelační sítě. - Sou-
stavná polygonisace a určováni bodu protináním. - Za-
loženi nlbo obnoveni katastrální mapy nebo písemného
opcrátu. - Mapovací práce. - Výškopisné práce a mapy.
- Projednávání změn hranic a názvů kat. území.. - Za-
dávání prací v oboru veřejného vyměřování a m'lpování
oprávněných osobám nebo orgánům. - Přezkušování,
zhodnocení' a přev.,;etí zadaných prací. - Poradní činnost
při .,;adáváni prací v oborn veře.jn~ho vyměřováni a ma-
pování, prováděných jinými orgány; dozor na tyto prá-
co, jejichpřezkušováni . .,;hodnoctní.a př€vZ€ti. - VCfňo-
vání a vtřiďování pozemků. - Podklady P"'Okrll]inné
a místní plánováni. V)'tyčování. pro stavební účely. -
Odhady pozlmků. - Úhrnné výkazy pozemků a hlld(}v.
__ o OpatřOVání.podkladů pro sestaveni evidpnce státního
nomovitého majetku a jej[ vedení. -'- Spolupráce s kiľhov-
ními soudy'pří .,;akládáni, obnově a doplňování veřej-
ných po.,;emkových knih, na Slovensku též kmenových
kn·.h cf·stných. - Planografické ro.,;množo'Vánísnímků
katastrálních a jíných m'lp; jejich zvětšování nebo zmen_
šování. - Technická fotografie. - Úschova m'lpových
. děl. - Scelování. po.,;emkůpři obnově katastru podle § 33
.,;ák Č. 47/48 o nčkte-rých teehnicko-hospodářských úpra-
vách pozemků (scelovací .,;ákon).- Sklad a prodej ma-
pových děl. - Sp'-áva a udržování rriěřických stroiůa Pf)·

můcek. "- Prováděni praci veřejného vYměřování. v obo-
ru staveb powmních, silničnÍ('h" mostních" 'VOdORQ8p&-
dářských a pro jin"J účele techn:cké službY. - Měfické
práce pfi vodních tocích. - Vedení a doplňováni m'lp
vodních toků. - Vyměřování a mapování vsonvislosti
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• přesidlovánim spojeným s prováděním veřejných sta-
1'eb nebo v dlisledku živelnich pohrom. - Obnovování
• udržování hranic a evidence nemovitosti státnich, cír-
1evních subjektli, nemovitostí fondll, nadací a pod. -
Zastupování při jednáních o hranících nemovítostí stát-
.ích, nemovitostí fondli, nadací a veřejného statku. -
Provádění prací v oboru veřejného vyměřování a ma-
,ování zvlášť přikázaných ústřoo.ním úřadtm.
Uvedli jsme rozvrh agendy zeměměřických oddělení

KNV doslovně, abychom na něm ukázali, jak členitá je
8gr,nda, k níž musí být připraven zeměměřický inženýr
vědecky, theoreticky i prakticky. -bp-
Padesát let trvání vysoké školy technické Dr. E. Be-

Jleše v Brně. Vysoká škola technická Dr E. Bendle
v Brně oslavila v pátek 20. ledna 1950 50. výročí svého
založení. Na mimořádné schlizi 'profesorského sboru za
účasti studentstva a zaměstnanců školy vyzvedl rektor,
národni umělec prof. Ing. arch. Jiří K roh ~velký vý-
znam brněnské techniky, vzniklé na rozhraní dvou, pro
rozvoj techniky tak odlišných, století. Dnešní doba, kdy
však koltm nás je vlastně vt.lkou dílnou. klade· n'!. š1{"lll,
která dala naší vědě mnoho vynikaiících pracovníkll.
nové velké požadavky, protože sooíalismus dává hlavně
techniklim 'velkou budoucnost.
Za první technické učil\ště na Moravě lze Pltvažovat

Akademii, zřízenou r. 1725 v Ulomoucí, která byla po
50 letech přeložena do Brna a r. 1787 sloučena s novou
Tereziánskou akademii, ve Vídni. Sest let nato bY!avšak
akademie v Olomoucí znovu otevřena a r. 1846 a 1847 byla
její oddělení ínženýrských věd a zemědělství převedena
do Brna. 24. ledna 1849. se usnesl zemský sněm moravský
zřídit technické vysokoškolské učiliště v Bruě. Vyučo-
vání bylo sl~vnostně zahájeno 14 .. ledna 1850. Vyučovalo
~e zde česky i německy. Ultrakvistický charakter uči-
liště byl postupně stírán a zanikl r. 1863, kdy byl v Ra-
kousku zaveden nový statut vysokých škol techn'ckých
a brněnská technika se stala postupně čistě německým
t1čilištěm.
Cisařským rozhodnutím z 19. listopadu 1899 byla proto

na naléhání českých kruhů zřízena samostatná čfská
vysoká škola technická; na ní jedním z prvních studij-
ních OhOl.li bylo studiumze·měměřictvL Skola se úspěšně
rozvíjela přes to, že byla vystavena mnohým příkořim;
tllk např. za první světové války byly její budovy téměř
zcela zabrány vojenskou správou. V roce 1937 přejala
IIkola jméno býv. presidenta republiky Dr. E. Benešc:
to již byra vyhudována ve velký a úspěšně vědecky i pe-
dajfogicky pracujíci ústav.
Roku 1945 bylo nutno školu zřizovat téměř zcela znovu.

Dnes má škola 80 ústavů a 151 učitelských sil; s pomocný-
mi učitelskými silam;, úředníky a zaměstn'tncí má š1{~h
celkem 514 pracovníků. Téměř 440 přednášek a kU1'8li
navštěvuj o 3700 posluchačů. z nichž je 357 cizincll, při-
členěná technická knihovna má více nEŽ 150000 svazkli.
Za 50 let trvání školy získalo inžmýrský ťtul 4519 lIb-
solventů. hodnosti doktora technických věd 264, čestných
doktorátll bylo uděll'no 16.
Nové úkoly vyžadují také novou organisaci a výstavbu

školy stéjně jako nových pedag'og;ckých i vědeckÝch
method. Rektor prof. Kroha tyto úkoly ve své obsáhlé
přednášce velmi podrobně~ nastínil. Skola, vzniklá za
kapitalistického řádu, vychovávala také inteligenci pro
kaui.talismus a její úspěchy přinášely výhody a úspěchy
opět jen kapítalismu. Na její půdě se za prvni republiky
velmi čaato střetly pokrokové směry se zpátečnictvím,
zvláště v roce, kdy šlo (}uznání SSSR.
Dnes žijeme v přerodu, kdy likvidujeme starý řád a

začínáme budovat nový, zdravější řád. A v této době
oslavuieme 50. výročí zříZení Vysoké školy technické
v Brně. Právě dnes je proto třeba vědět, že ideologické
nedostatky by mohly zplisobit potíže, kterých se musíme
se vši rozhodností vyvarovat. Musíme poznat, co chce
socialistické učení a nastoupit tuto cestu - to je základní
úkol našIch' vysokých· škol. Rektor Jiří Kroha pak po-
ukázal na vědeckou práci v Sovětském svazu a k němu
připojených státech lidové demokracié a na protichůdné
:chápání vědy na Západě. Vysoká škola technická v Brně,
která při přiležitosti svého jubilea vstoupila do nové
p"áce, určené jí pčtiletým plánem, se postará o vzorné
ideologické vzdělání bmlou'lích techniků, o výchovu kád-
rů, které se stanou bojovniky za nový socialistický řád.

K nuí dnešní pi'floze. Zeměměřické dokumentačni
středisko Státního zlměměřického a kartografického ústa-
vu v Praze (ZmDS) vydává periodický ,Přehled země-
měřické literatury ••: Redakce Z. O. vědoma si toho, že
,Přehled. usnadňuje sledováni odborné literatury všem
zoměměřickým pracovníklim, a vedena snahou posloužit
svým čtenáMm, nabídla státnímu zeměměříckému a kar-
tografickému ústavu připojení zvláštní vložky s ukázkou
.Přehledu. ~o lednov:ho čísla Z. O. Této nabídce bylo
ochotně vyhověn(). Redakce doporučuje tut() ukázku las-
kavé pozornosti čtenářli. bp
Výstava francouzské technické knihy. V Praze byla

uspořádána ve dnech 11.-21. ledna 1950 putovní výstava
francouzské technické knihy v budově ústavu A. D.n·s8
ve StěDánské ulici Z PrafJ.v má Ilýt uř'" z '1a cl ..• n""'1,
Bratislavy a Olomouce, pak bude pravděpodobně insta-
lována v Maďarsku.
Vystavené knihy a časopisy jsou rozděleny do osmi

oddílů: 1. inženÝ1'8kévědy, 2 těžký prllmysl. 3. elektřina,
4. rloprava (letecká, automibilová a železn'ční), 5. chemie
(s chemií zemědělskou), 6. architektura, stavebnictví,
veřejné práce, 7. organisace a ekonomie a 8. rfJ.zné.
Ačkoliv zeměměřictví není samostatně uváděno. na-

jdeme zde přece několik zajímavých publikácí (topo--'
grafie, optika atd.) v oddílEch 1., 6. a 8. O těchto kn hách
bude podána zpráva v příšt'm čisle. Váchal.

Upo,/;ornění autorfJ.m.posudkA a referátA o knihácb· pro
Z. O. Úplné, důsledné a jednotné řazení bibliografických
dat při. referátech a posudcích literárních děl je důld.i-
tou pomůckou a ulehčením práce všech zájemcli o od-
bornou .literaturu. Pořadí těchto dat bylo mezinárodně
dokumentačními místy stanoveno .• Timto číslEm počina-
jíc budEme postupně i my uveřejňovat bibliografická
data v jednotném sledu Sled jé tento: Jméno aut'lra
(v pravém rohu nahoře), název díla, počEt stran, tabulek
a ostatních příloh, velikost kn:hy, rok vydání, mís.to vy-
dání. cena brož a vázanl'ho vvtisku' pod:e p~třeby a
možnosti může být v lev.ém rohu nahoře uveden znak
desetínného třídě ni a v pravém rohu dole signátura,
jméno a číslo knihovny. v níž s'\ re.Mnsovaný spis na1p9:á,
pokud je to recensentovi známo. Vzorná úprava bibli(f~
grafickýeh dat pOlilo m,ún,s"ndllí rl'l1<'umrntl'ční úP"uvy
je uvedena u posudku Ing. Němčenka o knize N. A. Guse-
va v tomto čísle Z O.
Prosíme autory rrferátli a posudků literárnich děl,

aby mmi'íště ve svých nikouisech slj'l"'t uvedeT\'lll (m"'!-
vn dodržovali, abychom v Z. O. dosáhli brzy požadované
jednoty.

Souuis zájemeA o dějiny přfrodnich, techniekých a J.
'Věd.Národní komttét pl'O děj'ny rr áln'ch věd při Cesko-
slovenské národní. radě bad'1t"lské. (r~tav nl'O Oh",,"'lU
pi'írodovědu a sem'nář pro děj'ny a filosof'i přil'odních
vM při přírodovědecké fakultě nn'vf'1'!l;ty K'lr!ovy
v P"azl\ sl'stavuH s"znam všech, kdož v C'3~ n~acuif nrbo
se hlouběH zaiimajf o děiínv věrl matl'm'!t'p,\ýp,h. -fYR1-
kálnich, chfm'ckYch. zeměp'sných, přírodopis'1vp,h lé-
k'třských,lékáruických, techn1c1{ých a zfmědělských.
Jde zvláště o to, aby se zabránilo nevědom~Tl1'lznraco-
vání té:ije látky dvěma badateli. anv se přisTJě'o k v""á-
jemnému seznámen'~ aby se Domohlo v uráci a v jejím
uveřejnění. všude. kde by toho bylo žádánI)".P""to p"i)-
sime, aby vši.cbni, kdož prapují nfbo se hlouhěii zaií-
maií o děiiny uvedenvch věd. sdělili své jméno. POVf)-
lání, adresu a obor svého zá~mu Cf<skoslovenskénárodní
radě badat.elské v P,ra.ze II, Opletalova 19.
Pozoruhodný úspěch výstavy Vojenského zeměuiRného

úst'l.vu.. Výstavu.. kte'rá se skončila 31. n"osinp,c 1949 na-
vští.vilo za 2U měsíce jejíhottrvání. téměř 16000 '1ávš'j';v-
níků. Přisoě'a tedy vydatně k propagaci zeměměřické
a kartografické práce v širokých kruzích obYvatelstva.

Odbor zeměmHických inženýrA STA v Pl'a .•.e zve
všechny ze-měměřiěe, jejich rodiny a přátele na ST)()l~
čenský večer, který spolu s oshtn'mi složkami 'f.eměměř.
života uspořádá v I'lObotu4. bře'ma 1. r. ve VŠ!lchm:st-
nostech STA v Praze. Budou účinkovat 2 hudby.

Z rt'dakce. Pro nedostatek místa musili jsme ponechat
do příštího čísla několik významných zprávo organisaci
zeměměřictví. Prosime o prominutí.
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Výstava a slavnostní shromáž.dění na pamět prof. Dr
Karla Kořistky. Dne,7. února t. r. byla péčí Českého vy-
sokého učení technického a Národního toohnického mu-
sea v Praze oteVřena ve vstupní dvoraně musea na Letně
výstava všech prací věhlasného ěeského g(lOdetaa karto- '
grafa prof. Dr Karla Kořistky.
Slavnostní shromáždění zahájil předseda N. T. M. Ing.

Dr Eustach Mol zel', který uVítal všechny přítomné
hosty, zvláště J. M. rektora vysokého uěení technického
prof. Ing. arch. Dr h. c. Oldřicha S t a I' é h o, jakož
i všechny pp. děkany této vysoké školy, dále prorektora
university Karlovy prof. Dr By d žo v s k é h o, prof.
Dr Š a 1a m on a za přírodovědeckou f/1.kultuuniv. Kar-
lovy, prof. Ing. Dr K lokne I' a zq. II. tř. České akade>-
mie věd a umění, 1Irof. Ing. Dr Pot u žák a za Čes.
ná!'. radu badatelskou, prof. Dr B o h m a za vys. školu
technickou v Brně. docenta Dr K. K uch a ř e za státní
sbírku mapovou, Dr M. Z á ZVOl' k u za Národni museum
v Praze a za komitét pro příroďavědecký výzkum Čech,
Ing. ne hák a za ministerstvo toolmiky, Ing. Mi k u I u
za spolek SIA, Ing. K o I á č n é h o a Dr Ma š k a za
Státní zeměměř. a kartografický ústav a celou řadu zá-
stupců rllzných ministerstev, vědeckých a technických
institucí.
Po zahajovacím proslovu rektora techniky. který zdů-

raznil jak naše lidově demokratická republika V duchu
;;ocialistickéh;o vztahu ke kulturnímu odkazu minulosti
OC;leňujea vyzdvihuje velké osobnosti naši· národní kul-
tury a jak náš technický svět si s úctou a vděčností při-
pomíná dilo ji- zásluhu K. Kořistky o rozvoj věd tech-
nických, prťJAtopníkapokroku, buditele ve směru kultur-
ním a civilisačním, a jeho zásluh hodných našich národ-
ních buditelů, pronesl slavnostní řeč prof. Ing. Dr J.
R y š a v Ý. Prof.i Ryšavý promluvil o ~ivotě a díle prvé-
ho rektora pražských vysokých škol teclíJiických, profe-
sora geodesie Karla Kořistky. Na počátku svého projevil
připomněl, že N. T. M.,uspořádáním výstavky a dnešní
oslavy plní nejvýš odpovědně své závazky k minulosti
i k budoucnosti naší technické' práce, že činí zadost své
povinnosti střežiti a zachovávati kulturní odkazy všech
čs. vědců a ukazuje nastupujícím generacím technickým
jak houževnatými a nezištnými pracovníky byli jejich
předchůdci. Řečník dále zdfuoaznll, že oslava 125. naro-
zenin K. Kořistky. skýtá vhodnou příležitost, abychom
se naprosto durazně vypořádali s bláhovou snahou: pro-
fesorů býv. pražské německé techniky, pokoušejících se
přivlastniti KQřistku a jeho dílo, dílo č~ského ducha a
českého mozku, vědě německé. Prof. Kořistka za svého
požehnaného, nezměrným úsilím naplněného života vy-
vinul tak mnohostrannou a tak bohatou činnost, že by-
ohom těžko ,nalezli v dějinách naší kulturní a technické
práce obdoby. Řečnik ,dále vylíčil oolý životopis Kořist-
kuv a jeho práci technickou,organisaěni, statistickou,
učitelakou a veřejnou.
Ku k()nci své obsáhlé přednáškÝ se prof. Ryšavý zmí-

nil o živGtnim údělu K. Kořistky po stránce nátooní.

Byl rodilll!lČech s plným vědomím své příslušnosti k čes-
kému národu. k němuž se vždy hrdě hlásil. Prof. Ko-
řístka byl ušlechtilý člověk přimé a družné povahy,
hloubavého ducha. zanícený a neúnavný pracovník. ob-
dařený nezměrnou pracavní energíí, neustále podněco-
vanou touhou po poznání, láskou k vědě a oddaností
ke své vlasti.
Prof. Dr Ryšavý zakončil svoji krásnou přednášku,

Gbsahově bohatou, z;ilštěním, že dnešní oslavou splácíme
aspoň i}ástečně dluh vynikajícímu českému techniku,
který podle slov básníkových .j e š t ě než zem ř e 1.
bohatě ai vystlal sVUj hrob slávou ••
Slavnost byla zakončena doslovem předsedy N. T. M.

Ing. Dr Molzrem. Výstavka byla ptevřena před&edou
geodetícké skupiny N. T. M. Ing. P IId r e lil; potrvá do
konce měsíce února t. r. Vystaveny jso-q na ní mapavé
originály, ve kterých Kořistka dosáhl znamenité plastíč-
nosti jemným stínováním. Rovněž zajímavé jsou doklady
() jf'Jhopozoruhodném kreslířském UiIIlění. Pudr.
Geodetické sbírky· Národního technického musea'" Pra.-

ze. Četní návštěvnící podzimní výstavy Vojenskáho ze-
měpisného ústavu v nové budově Národniho toohnického
musea v PraZe si připomněli geodetické sbírky tohoto
musea. Nebude 'proto na škodu, uvedeme-li na tomto mís-
tě několik zpráv o museu a jeho geodetickém Odděleni.
Národní technické museum v Praze bylo založeno

v roce 1909; slavilo tedy právě 40 let svého trváni.8bírky
byly otevřeny v září 1910 ve 8chwarzenberském palácí
na Hradčaneeh. kde stále doplňovány a zlepiovány zft-
staly až do roku 1941. Na příkaz německých! okUpantťt
bylo techn. museum v tomto roce stěhaváno do vlhkých
skladišt staré karlínské Invalidovny, kde část jich byla
provisorně instalována. Již před druhou světovou válkou
museum jako spolek počalo·. stavět' rozsáhlou výstavní
budovy v Praze na Letné. DostavěnÁ budova byla však
za války. použita k jiným úče1ťtma museum přes velké
své úsilí nemohlo až doáud budovu pro sebe získat. Ani
nyní není ještě naděje, že celá budova bude vlastníku
k účelu museálnímu vrácena, přesto, že již část exponátťt
z Invalidovny byla přenesená a v budově na Letné insta.-
lována. Puvodní náiev technické museum byl změněn
na Národní technické museum a v přítomné- době se jed-
ná o jeho postátněni. Čs. technická veřejnost věří. že
zestátněním, dostane se museum teprve, plné možnosti
rozvoje. aby plnilo sVUjúkol ke cti československé kul-
tury a techníky.
Zatím je museum spolkem, který je spravován vole-

ným .představenstvem. Pracovně se děli na 34 odborné
sk.upiny, do níchž j~ rozděleno členstvo musea. V jednot-
li:vtc~ skupiná?h pracují. obětllvě I?racovní~i z.řad te?h-
lllkťt 1 netechlllkťl. Jednou z pfedmch skupm Je skupma
.geodesie«,kt,erou vede známý pracovník zeměměřícké
historie, pověřený t,až přednáškami na pražské technice
z dějín měření a zeměIl1ěřictví, Ing. Jaroslav Pud r.
Ing. Pudr zasedá také v představenstvu národního tech-
nického musea a v musejní komisi kulturní, kde je
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místopředsedou. Vzácné sbírky geodetícké skupíny, jel
byla založena a dlouhá léta s nevšední láskou a oběta-
vostí vedena zemřelým vrch. stav. radou Ing. Fr. Fialou,
jsou uloženy v depositáři nové musejní budovy na Letné,
kde čekají na svou definítivní instalaci. -bp-
Pietní vzpomínka na' vrchního radu Ing. 'Františka

Fialu. Před 20 lety zemřel zakladatel geodetické sekce
Technického musea v Praze Ing. Frantíšek F i a 1a, vrch.
stavební· rada Zemského úřadu v Praze. V předveěer
jeho úmrtní1;ť'odne 19. února 1950položilí na jeho hrob
na vyšehradském hřbitově věnec představitelé Národního
techníckého musea v Praze, předseda Ing. Dr. E. Molzer,
ředitel Ing. štýdl a nynější předseda geodetické skupiny
Ing. J. Pudr.
Začlenění zeměměřického odboru ministerstva financi

a přičleněných ústavil do ministerstva techniky. Podle
zákona ze dne 17. listopadu 1949,č, 250 Sb. přešly dnem
1. ledna 1950 věcí veí'ejného vyměřování a mapování
z ministel'Stva financi do mínisterstva toohniky.
.V důsledku,. toho přešel do ústředí mínisterstva tech-

ni~y i celý odbor X. ministestva financí (zeměměřický).
Až do dalších organisačních opatření začleňuje se ten-

to odbor do ministerstva techniky jako o d bor ,V., při
čemž se jeho dosavadní rozčlenění na odděleni, jeji<lp.
agenda a personální obsazení nemění.
Odbor má 9 oddělení a jeho přednostou je Ing. Jaro-

slav P r ů š a, jeho zástupcem Ing. Václav n. e hák.
Oddělení 1 - všeobecné- vede Ing. František V I k,
oddělení 2 - geodet.j.cké základy - vede Ing. Antonín
Sokol.

oddělení 8 - zakládání a obnovování pozemkového ka-
tastru - vede Ing. Vladimír B ráz d a,

oddělení 4 - udržování pozemkového katastru - vedl>
Ing. Václav Ře hák,

oddělení 5 - mapování, kartografie a reprodukell' .....,vede
[ng. .ial'06la,v Ptá. k, ~

oddělení 6 - výzkum a archiv - vede Ing. Julius M i-
kula,

oddělení 7 - 'zvláštní úkoly - vede Ing. Vladimír
Krátký.

oddělení 8 - plánování - vede Ing. František 811'o-
boda.
Jako oddělení 9, přičleňuje se k zeměměřickému od-

boru dosavadní zeměměřické oddělení ministerstva tech-
níky, jehož přednostou zůstává Ing. Oldřich B e n e š.
Skupinu oddělení 1, 8, 4, 7 -a 9 vede Ing. Václav n. e-

hák, zástupce přednosty odboru a přednosta oddělení 4.
Zeměměřickýodbor (nadále odbor V. ministerstva tech-

niky), jest umistěn v Praze 1 (Malá Strapa), IJe·tenská 8.
Až do dalšího opatření zůstává telefonícky zapojen na
ústřednu ministerstva fínancí č. 417-51,475-41,4tl8-51ti
408-25. '
Kromě zeměměřického odboru ministerstva financi

přecáhzejí do ministerstva techniky také přičleněné ústa-
'7, t. j. zeměměřický úřad (Praha 7, Veletržní 21, tel.
ě. 738-20"780-05,781-12,a 781-18;.přednosta Ing. Vladislay
Sach u n s k ý), reprodukční ústav (Praha 7, ul. sená-
torky Plamínkové 1, tel. 715-80 a 715-88; vede Ing.
Bedřích A u g s t) a ústřední archiv pozemkového ka-
tastru (Praha 1, Malá Strana, nám. Dražického, telefonní
ústředna ministerstva financí, přednosta Ing. Dr toohn.
František Ma šek). '\"
Vzorný socialistický závazek. Socialistické uvědomění

v í'adácb zaměstnanců zeměměřické služby potěšiteně
vzrůstá. Důkazem toho jest řada socialistických smluv
II závazků uzavíraných při I'lÍzných významných příleži-
tostech.
Jednim-z těchto projevľl nového na7..Írání na pracovni

morálku a s tím souvisicí zvyšováni produktivity práce,
jest socialistický závazek zeměměřického oddělení ONV
v Týně nad Vltavou. Na přání ministerstva techniky
llveřejň.ujeme jeho znění jako vzoruý přiklad plánova-
ného pracovniho výkonu. .
Závazc·k zní: '
Okresní národni výbor v Týně n. Vlt.
Věc: Václav Krákora a Oldřich Kulíšek u zeměměř.

odd. techn. ref. ONV; socíalistický závazek.
Pří vstupu do druhého roku pětiletky se.zavazujeme, že

v době od 15. dubna do 31. října 1950provedeme v 65 kat.
územích okresu Týn n. VIt. rychlou přehlídku kultur,
ktp,rá byla na poradě :vedoucích zeměměř. oddělení toohn.

referátů ONV dne 30. prosince 1949u KNV v Cca. Bu-
dějovicích k provedení doporučena. .
Tato přehlídka bude se týkati plochy 48.641ha a 89.954

parcel. Upozorňujeme, že ve zbývajících 18 kat. územích
okl"E'sUbyla přehlídka vykonána v r. 1949.
Při tom provedeme i event. práce spojené s přídělem

v nové pozemkové reformě a změny v revisi I. pozemkové
reformy, jak bude od nás požadováno.
Službu u zeměměřického odděleni si upravime tak, aby

.něžná agenda byla plynule vyřizována.
Přidělení další síly k tomuto účelu výslovně nežádáme.
Splněni tohoto závazku hudeme prováděti tak, aby

v uvedené době plošné podklady podle druhu vzdělávání
nejen úhrnně pro celý okres, aJe i pro každé kat~strální
území i jednotlivé držitele zvláště, byly pro kontrolu a
plánování v zemědělství pro každý případ připraveny.
Týn n. Vltavou 4. ledna 1950. Krákora Václav.

Kulíšek Oldřich.

Smlouvy o spolupráci při obnovení pozemkového ka-
tllstru. (Vyneseni mín. fin. ze dne 5. prosince 1949,ě. j .
22O.218/49/X/8.)S poukazem na výnos ze dnll' 14. čenna
1949,č. j. 102.591/49-pres.4 stanov-í ministerstvo financi
o smlouvách sjednaných o spolupráci mezi místními ná-
rodnímí výbory a finanční správou při obnovování po--
zemko\Téhokatastru prováděném zeměměřickými odděle-
nimi krajských národních výborů toto:
1. Smlouvy o spolupor4ciMNV s finanční správou: při

obnovení pozemkového katastru, prováděném zeměmě-
řickými odděleními KNV podle výnosu ze dne 12. lServna
19"40,č. j. 141.054/89-IIV6a,6dst. A se nadále nesjednávají.
2. Úhrada mezd pomocných dělníků (figurantů) se

provádí z rozpočtu KNV. .
3. Pokud jsou sjednány smlouvy o spolupráci, projedná

zeměměřické oddělení KNV před zahájením měřických
Prací s příslušným MNV zrušení smlouvy a výsledek
oznámí ministerstvu financí (nyní techníky).
4. V katastrálních územích, kde není měření: ukončeno

a pomocné dělníky platil dosud MNV podle smlouvy
o spolupráci, provádí se placení pomocných dělníkd též
podle Odst. 2.
KNV sděli ministerstvu financí (nyní toohniky) část-

ku, kterou dosud MNV na pomocné dělníky výplatU.
5. Toto ustanovení se netýká smluv sjednaných a

sjednávaných při obnovení pozemkového katastru říze-
ním aut·entifikačním, / , J. E.
Zadávání novoměřických prací civiliním zemtlměfiědm

v souvislosti se scelováním! pozemkd. (Vynesení min. fin.
ze dne 18. prosiqce 1949,č. j. 15.149/49-X17.)Ministerstvo
financí po dohodě s minist-e,rst1l'emzemědělství stanoví
ve shora uved.ené věci toto:
Pokud nelze vlastním personálem zvládnout úkoly,

které pro zeměměřickou službu vyplývají z ustanoveni
§ 88 scelovacího zákona č. 47/1948Sb., předložte po do-
hodě se scelovací službou KNV příslušnému ministerstvu
návrh na zadáni novoměřických prací.
V návrhu uveďte komu mají být práce zadány" jeho

kvalifikací a zkušenosti se zadávanými pracemi, druh
zadávaných prací, rozlohu scelovacího území a přibliž-
nou v~'ši honoráře.
I'inančl1í náklad na obnovení pozemkového katastru

hude tvořit rozdilmezi finančním nákladem za měřické
prác9 provedené na podkladě dosavadní katastrální mapy
a finančním nákladem za práce novoměřické.
Předpokládá se, že zadané práce budou vykonány ve

stej,né době jako na podkladě dosavadní katastrální mapy.
J. E.

Čsl. fo t o g r a m e t ri c k á 8P o leč n o s t koná
valnou hromadu ve středu 29. blezna 1950 v 18 hod.
v SIA (Praha I, Jánská ul'. ě. 100). Na programu ~u
také tři referáty z oboru fotogrametrie. Hosté jsou vítánI.

Doc. Dr J. Klobou.ček, předseda 68li'S.
Společenský veěer odboru zeměměřickýeh inženýrtl

SIA, jehož pořádání v Praze dne 4. břema t. t; jsme na
těCht.omístech v po'sledním čísle oznámili, se z technic-
kýe.h dilvodfi n e k o n á. Přátelilm tanee a dobré nálady
však doporučujeme, aby Se zúčastnili malikaruího plesu,
který uspořádá závodni odborová organisace Stá~ího
zeměměř. a kartografického ústavu v Praze spolu s (Ohtat·
uími složk~mi měřické služby dne 11. března t. 1'. ve 21
hod. v bubeneěské sokolovně v Praze 7,
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NIVELAČNI
LATĚ
NOVÉ KONSTRUKCE S MOOERNIM KOVANIM

VILÉM HONe
PRAHA XVII, NA POPELCE 2. - TELEFON 427-52.

Několik poznámek k organisaci výzkumnictvÍ. V led-
novém čísle Zeměměřického obzoru jsou uveřejněna dvě
různá hledíska na organisaci zeměměřického výzkumu,
která se rozcházejí v názoru na podstatu výzkumnictví
a jvho methody. Je to úvaha Ing. Dr Vál k y a Ing. Dr
K u ě e I'y doplněná Ing. Něměenkem.
Úvaha Dr Kučery s náČrtem specialisace výzkum-

nictví a přičlenění dalšich složek je vhodným organisač-
ním námětem a znamená krok vpřed v názorech na vý-
voj našeho výzkumnictví.
Nelze však souhlasiti 's názorem Dr Války,' že každý

pracovnik se má stát výzkumníkem. Musime uvážit. že
Čl:llh:st v~'konného pracovníka je zaměřena na výkon.
l'I'l11061'nýpracovnik, chce-li dosáhnouti obvyklé normy,
musí intensivně pracovat užívanými methodami. Toliko
mim o řád ně s c h op n Ý a u věd o měl Ý p r a c o v-
n í k, který má zájem o práci, bude ve svých volných
chvílích pře ni ý š let o p r a c o vn í c h p o s tup ech
a snažit se je zlepšit. Tak vznikají zlepšovací návrhy.
Výkonný pracovník nemůže provádět zlepšování syste-

maticky t. j. neustále se obírat problémy, které se mu
při práci vyskytují. Nemá k tomu ani potřebný čas, ani
P?můcky.
Naopak výzkumník se musí soustavně zabývat probl"-

my, které sám objeví, anebo na které je výkonným od-
bO~'llíkemupozorněn. Výzkumník musí býti p r a k t i c k y
čin n Ý a níkoliv spljěti nad haldami papíru, jak se
ňomnívá Dr Válka. K dosavadním pracovním methodám
Ul u s í být i k I' i t i c k Ý a musí se snažit je oproštovat
od zbytečného balastu vžitých představ a předsudků,
musí povzbuzovat pracovníky ve snaze o zlepšení dosa-
vadních pracovních method, udávat pokyny v jakém
l'měru by zlepšování měla postupovat. K výzkumu se
řadí í t r val Ý p r ů z k u m pracovních method. Neustá-
lým bádáním a pokusnictvim musí výzkumník směřovat
ke zvÝšení pracovní produktivity.
Své poznatky přenáší výzkumník na pracoviště; pro

nově navrhované metody získává prakticky činné odbor-
níky a společně s nimi vy t vo ř í ú der nic k é b I' i-
g á d y, s kterými dosahuje lepších pracovních výsledků
a to nejen po stránce kvantitativní ale i k val i t a -
tivní.
Pro zdárný rozvoj výzkumu, je nutn9 s o u s tře di t

vědecké pracovníky, aby na těžkých problémech
mohl s urychlením pracovat celý kolektiv, který by měl
po ruce všechny k tomu dosažitelné prostředky.
Jako v každé lidské činnosti je i ve výzkumu nutná

dělba práce, což ovšem nevylu,čuje spolupráci
specialisovaných odborníků, nebot teprve kolektivní
ukázněná práce může vésti k zdárnému výsledku.
Výzkumník musí býl své práci z cel a odd á n, má-li

dÓsáhnouti žádaných úspěchů. Aby vykonával výzkum-
nou činnost trvale vedle své pravidelné práce je nemysli-
telné; náhodně prováděná výzkumná činnost nikdy ne-
může vésti k takovým výsledkům jako výzkum organiso-
vaný, podporovaný a soustavně prováděný.
V socialistické společnosti není nutné, aby výzkumnící

se zabývali ještě jinou činností, která by jim přinášela
hmotné zabezpečení, jak tomu bylo za kapitalismu.
Vzpomeňme jen slavného sovětského vědce - zahrad-
níka M i č u I' i n a. Svou úžasnou houževnatostí, vytrva-
lostí, nadáním dosáhl pozoruhodných výsledků již před
říjnovou revolucÍ; stal se světoznámým pěstitelem; avšak
k úplnému rozvinutí všech jeho tvi'!rčích sil a schopností
mohlo dojiti teprve po revoluci v sovětském zřízení,- kdy
se stal zakladatelem nového učení v zemědělství nazva-
ného mi č u r i,n s tví m.
Také naše výzkumnictví mUBíbýti oproštěn& od V8eeh-

vlivů, které by jeho rozvoj brzdily anebo mu překážely.

Aby organisace našeho výzkumu byla úspěšná, bude
nutno ji zaměřit tak. aby se výzkum mohl soustřeďt na
hlavni úkoíy, které nám, zeměměřičům, náleží při hflspo_
dářské výstavbě státu. Ing. Klika.

Odborné školeni zeměměřičil na Pardubicku. KNV
v Pardubicíeh uspořádal ve dnech 6. až 10. března t. r.
odborný cyklus přednášek pro zeměměřiče. Cyklu se
zúčastnilo 5R posluchačů, z nichž převážná většina byla
z řad zeměměřické služby ONV a KNV pardubického
kraje. Zúčastnili se ho též zaměstnanci odboru IX 3a
(scelovaci); jako host byl přítomen 1 civilní geometr.
O posluchače bylo počelivě postaráno jak po stránce
stravovaci tak i ubytovací.
Zahájení .kursu byli přítomni předseda KNV Pardu-

bice poslanec Pospíšil, místopředseda Ing. Keigl a před-
nosta techn. referátu Ing. Kříž. Vedeni kursu Be ujali
přednosta zeměměř. odd. KNV Ing. V. Svoboda a jeho
zástupce Ing. Doleček Jak s. Pospíšil. tak i s. Keígl ve
svých projevech vysvětlili, že tento kurs je p:"Vním po-
kusem v republice, jak početnou zeměměřickou službu
odpoutat od původní její činností, závislé převážně na
!;oubomém vlastnictví pi'!dy, ke službám pro vyšší BQ-
cialistické formy v zemědělství.
Po projevech politických činítelů hylo jednomyslně

usneseno odesláni telegramu generálnímu tajemníku
KSČ R. Slánskému. V telegramu se praví: Vážený sou-
druhul Pod dojmem Tvého referátu na posledním zase-
dání ÚV KSČ rozhodl se KNV v Pardubicich uspořádat
kurs hospodářsko-technických úprav po.dy na základě
společných osevi'! v rámci JZD. Na tomto kursu, který se
koná od 6. do 10. března 1950. budou odborně i politicky
vyškoleni zaměstnanci zeměměřické služby našeho kraje,
kteři budou pomocníky naši vesnice na její cestě k so-
cialismu, Posluchači kursu se jednomyslně u!'lnesli zaslati
Tobě přání mnoho zdaru ve Tvé další prácí a zároveň
všichni Ti slibují, že budou dbát všech zásad. které jsi
ve svém referátu o JZD vytýčil. - Podepsáni Zaměst-
nanci technických a zemědělských referátil KNV a ONV
pardubického kraje.
Již z obsahu telegramu je patrný směr, kterým byly

referáty a diskuse usměrňovány.
První den školeni byl věnován p r a k t i c k é g e O-

log i i. Referát s úspěchem přednesli Dr Laď. Sýkora
a Dr Lad. Urbánek ze státního ústavu geologického. Pro
obnovení paměti byly zhruba probrány horniny, jejich
základní vlastností, jejich přeměny větráním v pildy a
roztřídění pi'!d. Při tom se vynechala hlubinná geolo~ie
a hlavni pozornost se věnovala povrťlhu, se kterým se
zeměměřič bude stýkat. Po všeobecné části byly pro-
brány horské, vodní a geologické poměry pardubického
kraje. Z živé debaty vyplynul poznatek, že je velký ne-
dostatek dosti podrobných geologických map. Oba před·
nášejíci se zavázali, že pro kraj Pardubice vypracuji
tabulky, které budou vodítkem v praxi.
Druhý den dopoledne byl věnován zem ě děl s k é

po 1i t i c e. Přednosta zemědělského referátu KNV a.
Jindřich Klimeš se zabýval vykořistovatelskou politikou
zemědělskou u nás za kapitalistických režimů a rozebíral
vývoj zemědělské politiky od nevolnictvi d po kolcho'Z}"
v Rusku. Z diskuse, která přínesla mnoho kladného, vy-
plynul požadavek, aby do příštího kursu se zařadila
přednáška o finančních plánech obcí, ahv zeměměř1l§
i v tomto směru mohl být nápomocný zemědělci na cestě
k socialismu.
Odpoledne téhož dne přednesl Ing. Josef Kalipárek,

přednosta vodohospodářského oddělení KNV referát
o mel í o r a c í c h, ve' kterém jak teoreticky tak i ze
•.vé dlouholeté praxe zevrubně probral všechny způsoby
odvodňováni í závlahy. V diskusi větší pozornost se vě-
novala drenážování, poměru dosavadních vodních druž-
stev k JZD, nejjednodušším výpočtům běžných propustt'!
a pod.
Ve středu 8. III. Ing. Alois Spička, referent vyslaný

Svazem výzkumných ústavů zemědělských v Praze, před.
nesl přehled z p i'!d o z n a 1s t v i. Kromě podrobného
roztřídění půd, důkladného probrání jejich vlastností a
přeměn, učil přednášející, jak se dívat dialekticky na
pWlu; jako na sonboI"mnoha souěinitellt (slofek neživých
i ifivých; spodní voda, srážky, svahovitost, klima, rost-
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linstvo. makro- i mikropI'gllnismy atd.). Bylo znovu
vzpomenuto jmen Doručajeva, našeho Kopeckého a ji-
ných. Velká pozoruost se věnovala humusu, kolQidfLm,
dusíku, ovšem nejen teoreticky, ale stále a stále s apli-
kací na praxí a potřebu zeměměřiče. Kromě četných vy-
obrazení byly pohotově dopraveny a dány posluchačl1m
k obeznámení riczné vzorky zemin. Z diskuse vyplynul
požadavek praktického $\acvičení zeměměřičů přímo
v přírodě.
Celý čtvrtý den 9. III. byl zasvěcen ge o no m i c-

kým p l' Ů z k u m ů m. V prvé části se ujal slova Ing.
Petr Kučeraze Stát. výzkumných ústavů zemědělských
y Praze. Úvodem přednášející porovnálVal poměry
v SSSR, Polsku, Rumunsku, Maďarsku, kde široké velké
plochy po stránce agrobiologické jsou stejné s poměry
u nás, kde mosaikapild,a ryc;4le se měnící klimatické
yyžadují detailního prllzkumu.
Pro stanovení výrobních oblasti, geonomických typ'd

a subtyp;A je třeba bedlivéhllprůzkumu.Geonomické
prvky. jako nadmořská výška, ,geolog-icko-petrografické
složeni povrchu, k,1imll, půdní poměry daného územi
li l\lediska dru,hu a genetického typU (černozem, hnědo-
zeiti:podioly),'toto všechno se dá znázornít graficky,
takže vzniknou mapy vrstevnicové, geologické. různé
mapy isothermické, ischietické, mapy fenologické s udá-
nim pOěá.tk'd·jarních prací. počátku květu jabloní. ozi-
mpho žita, počátku žní a pod. Pr'dzkum vrcholí v ma-
pách půdních druhťJ. a typů. Demonstraci takového prl1-
zknmu provedl Ing. Kučera na '16 mapách. okresu chrn-
dimského. Geonomická mapa CeCh v měřítku 1: 400.000.
na niž jsou uvedeny i pl1dni typy i subtypy, byla ;Vy-
dána Svazem výzkumných ústavl1 zeml'ídělských v Praze-
Dejvicich, Na cviěišti čp. 542a je zde k dostáni za 36 Kě&.
Vzhledem k tomu. že referujicí měl svou přednášku

napsanou a pečlivě propracovanou i po stránce formy.
byl za debaty požádán. aby ji uveřejnil v Z. O., při čemž
pe posluchaěi usnesli na tom. otištění tohoto referátu
Z. O. doporučit.
Drnhá část referátu o goonomii byla zaměřena přimo

na zemědělskou vÝrobu. Přednesl ji Ing. Václav Rosam.
rovněž ze Státních výzkumných ústavl1 zemědělskýCh.
Vycházeje z praktických úkol'd. že v pětiletce je pláno-
váno rozšíření zemědělské produkce o 11% a chovu do-
bytka o 76%, přešel na stanovení našeho obvyklého.
poměrn obilovin k okopaninám a pícninám 45 : (25-30) :
: (3ll--,25).Zabývaje se' střídáním plodin. věnoval hlavni
pozornost travopolnÚl,lu systému, pod kterým je třeba
rozumět dle Viljamse celou řadu agrotechnických opat-
řeni vzájemně těsně spojenÝch.
Ing. Rosam podal y dalším výkladu i v debatě celou

řadil přiklad'6. hon~ střidání plodin pro r'dzn~ typy
výrobních oblasti. '
Poslední' den 10. III. byl za:llájen za ned08tavivAih-o se

Dr Hamernika 8.· Ing. Karlem Pernou ze VII. odboru
ministerstTa zemědělství. Na programu byl referát
o plánováni společných oS6vl1. PřednášejícÍ'
zhodnotil nejprve politickou stránku společných osevl1
a ocenil snahu KNV v Pardubicich, který první mobili-
suje síly zeměměřické služby na pomoc vyššim formám
hospodařeni na vesnici. Dále demonstroval na přiveze-
ných plánech velkou řadu obci z celé republiky s na-
vdeným společným osevem. V debatě byla konstatována
nejen velká pestrost a nejednotnost těchto plAm\ po
stránce podkladové i značkové. ale hlavně velké rozdíly
v názorech na důležitost a dťJ.kladnost geonomiékých
prnzkumfl pro jednotné osevy. Výklad Ing. Perny do-
plnil Ing. Jos. Falge. přednosta odd. IX 3&-KNV v Par-
dubicích. Ten se rozhovořil () práci ,svého oddělení, která
přechází od seelování pozemk:O.ke scelováni kultur ve
větší celky pro využití těžkých hospodářských stroj1\.
Z rbných obtiži s tím spojenýeh jmenoval tu, ža v dneš-
ni době nelze spolupracovat s většimi zemědělci (kulaky),
kteři ze svých dřívějších funkci starostl1 a členů obec-
ních zastupítelstev nabyli značných zkušenosti a pře-
hledu o své obcí. takže se nelze opřít o nic ji.ného než
o řádné technické geonomické prdzKumy.
V dalšim byly na dvou přiklad~h pardubického kraje

Vilémově a Nové Vsi probrány geonom. prhkumy a
spolooné oseTY prakticky..

V široce zl110ženédebatě sa ukázala potřeba vypraco-
vAní vzorného elaborátu alespoň jedné obce, kde prak-
ticky všichni zemědělci. členové JZD, se rozhodli pro
společný osev.

Debatu zhodnotil a uzavřel s. Klimeš. který zdfLraznil
klady a zápory celého kursu. Problémy, které se pokusil
vyřešit pardubický kraj. musí být řešeny zeměměřičI
celého státu. Otázka jakým nejjednodušším a nejrYilh.•
lejším zpl1sobem dospět k plánu společného osevu je
otázkou povahy celostátni, její rozřešeni nesnese -dlou-
hých odkladůl
I když. jak řekl president Gottwald, každý spěch by

byl jen na škodu, je třeba v zemědělství přidat na
tempu I

Teoretická část kursu byla skončen~. Praktická ěást
výcvíku zeměměřičů pardubického kraje se provede
v okresech po skupinách za vedení agronoml1 odd IX
3a - KNV přimo v těch obcích. kde se na jednotných
osevech bude pracovat. J. B.

Noviny o práci zeměměřičA. Casopis SlIazu zaměst-
nanců veřejné zprávy .Nová veřejná správa« přinesl va
svém 2. ěísle letošniho ročniku ze dne 28. ledna obsáhlý
článek M. B e m I a 8 názvem .Jak pracují naši země-
měřiči«. První strana . ''1tu byla ozdobena velkou foto-
grafii zeměměřiče u theodolitu. Clánek je podrobnou
zprávou o plenární členské schůzi závodni odborové sku_
piny Státního ·zeměměřického a kartografického ústavu
v Praze, na níž byly pQdány referáty o socialistickém
úsili zaměstnancl1 ústavu. Otiskujema z něj nejpodstat-
nějši data. z níchž je patrný stálý rozvoj a zlepšováni
zeměměřické práce u nás. V článku se pravi:'
.Ústav. kt6rý má na 600 zaměstnancťJ.. je rozmistěn

v Praze na třech místech a jeho pracovny jsou převážnl\
skutečnými technickými dUnami a laboratořemi, které
nám nikterak státní úřad nepřipominají. U velkých pra~
covních stolťJ.nebo skloněni nad svými pulty přenáieji
tu zaměstnanci původní mapové nákresy na hliníkové
desky nebo ryjí mapy přímo do skleněných tabuli., po-
krytých zvláštni eIIrtllsi. které reprodukční proces ne.-
obyčejně urychluji. To je však zase jen jeden z mnoha
pracovnich úsekťJ.. jen jedna z mno~ t17áří široce roz-
větvené činnosti ústavu.
Výsledky pracovního úsílú, uplatňováni noVých method

a pracovních forem, zlepšovacích návrhl1, překročování
norem a široké, inicilltivy zaměstnancťJ. Státni!J.o zeml!i.•
měřického ústavu se pronikavě projevily v celoroční bi•.
lanci, provedené právě v těchto dnech na plenární čle1l~
ské sch6zi závodní odborové skupiny ústavu. Na Ilch1\zl;
která by mohla být vzorem a příkladem mnohým natim
záyodnim skupinám ve veřejné správi.
Z projevq předsedy ZS s. inl. Karla Lefana. který po-

dal kritický a sebekritický rozbor celoročni činnosti záv.
skupiny Il zhodnotil pracovní úsilí zaměstnancd, vyšlI)
najevo. le 75% všech praci ústavu je již znormováno.
Překročeni pracovníhb plán:u za loňský rok o 9,7% svědět
rovněž o vysoké úrovní, politické vyspělosti a dobré
pracovní morálce celého kolektivu. který se mdže vyká.
zat 38 socialistickými smlouvami, 21 úderkami a pozorn.•
hodnými pracovními výsledky, dOBalenými v -qdernic-
kých týdnech a Stalinských směnách. Dále bylo v uply-
nulém roce přijato a uskutečněno 86 zlepšovacích ná-
vrhl1., z níchž polovina pfedstavuje úspěchy v částce
194.000 Kl!8.
Prvni úderka se v ústavu ustavila již na jaře r. 1948.

Tvoří ji 3 soudružky. Věra Thimová, Zdena· Zaplatílkovi
a Jiřina .TirnškovA, které pracují na překreslovánl ka:.
tastrálnich map a při této práci překroěuji tvrdou nonnu
v plošné výměře trvale téměř o 20%. Inženýr Frant:ll'lk
Bogus?ak podal loni celkem 12 zlepšovacích návrh~
Jednim z nich je vzpomenutý již novÝ způsob })anto--
grafováni, rytí map přímo do skleněné desky, na niž se
fotografickou cestou přenáší obraz z předlohy. Za po-
dané návrhy dostalo se jmenovanému odměny V částce
0000Kčs. To jsou však jenom dva příklady z mnoha ji-
ných, které nasvědčuji tomu. že zaměstannci ústavu se
snaŽ'Í prakticky us~tečňovat heslo, které nás vítá hned
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u vchodu do jejich budovy v Karlině: .Socialistické sou~
,těženi je věcí každého z nás.«

Pozoruhodných výsledkfi dosáhli zaměstnanci ústavu.
také na dlouhodobých brigádách. Z 10 zaměstnancfi, ktefi
pracovali loni v našich uhelných dolech, získal kolekthí'
šesti zaměstnancfi stříbrnou plaketu a s. Bohumil Stare~
ček byl za své mimořádné zásluhy na dlouhodobé brigád6
odměněn plaketou zlatou. V listopadu min. roku nastou"
pilo dlouhodobou brigádu v dolech dalších 9 zaměstnanc'!\
ústavu. Na jiných brigádách odpracovali zaměstnanci
ústavu celkem 48.250 hodín.
Překročení pracovního plánu, přesně vyčíslené úsporl"

a zvýšený příjem ústavu po rozšířéní tisku map ve vlast ••
ni tiskárně znamená pro naše h06podářství přínos v do'!
ložené ěástce 10 milionfi Kčs. Při těchto výsledcích mfi•.
žeme zajisté jenom s radostí vítat, že na pod\ladělH,lvo!
ných pracovních norem, které byly v ústavě nasa?Jeni '
a právě nyní komisí pro zhospodárnění veřejné správy
předběžně schváleny, byla zaměstnancfim přiznána mim~
řádná odměna ve výši 1,900.000 Kčs. V ni jsou ovAemza••
hrnuty již odměny výkonnostní. Tato Mstka byla rozděoo
lena mezi nejvýkonnější Zaměstnance.'
Během schfize bylo podepsáno dalších 14 kolektivních

závazkfi, směřujicích k zpevnění norem při rytí na skh1t
o 30% a při rnzných výpoěetníckých pracích o 10 si 20%.
Vedle toho bylo uzavřeno 52 individuálních závazkfi nlÍ
dobu 2' měsícfi až 1roku, na zpevnění norem technických
prací o 5 až 30%. Již z těchto nově uzavřených závazkl\
byla propoětena další úspora v částce 246.000 Kčs.
V žívé diskusi, která se zabývala převážně konkret-

ními problémy plánování a normování dalších prací.
možností dalšího zpevňování norem a zlepšování jakostni
práce, aby ústav mohl dát pětiletce nové a ještě lepší
mapy než letos. vyzval s. inž. A. Koláčný s. Dr Ing.
Boguszaka k soutěži, kdo z nich podá větší poěet zlepšo-
vacích návrhfi, které budou přijaty a realisovánY v le-
tošním roce.
Závěrem této vzorné pracovní schfize zhodnotil pří-

tomný ústřední tajemník našeho svazu s. Rudolf Souěek,
vysokou úroveň celého kolektivu, který svým postupem
prosazuje myšlenku socíalismu v praxi, a oznámil, že
záv. skupině bude jako čestný dar svazu za dosavadní
pracovni úsilí a obětavost zaměstnancfi odevzdán velký
rozhlasový příjimač značky Romance.«

Svýcarský film o výrobě a ožiti geodetických pfj·
strojfJ. Je známo, že Svýcarsko je vedoucí zemí na svět~
ve výrobě geodetických přístrojfi. Firma Wild jako nej·
Tětší švýcarský podník toho oboru vyhotovila celovečernJ
film, kterým chce seznámít světovou odbornou veřejnost
B postupem výroby svých strojfi a s jejich praktickÝIll
využitím. Film byl promítán již ve více zemích. Pé<\í
Inženýrské komory v Praze a jejího Sdružení civ. geo.-
metrfi pro nová měření byl film získán také pro Cesko--
slovensko. V Praze byl film promítnut několikráte. DnI'
2. března t. r. se tak stalo na členské schfizi Sdružení ciV.
geometrfJ, na níž byli pozváni též zástupci škol a ně·
kterých úřadfi a Meopty, n. p. k odborné diskusi p'p
promítnutí filmu. Dne 9. března t. r. dopoledne byl filIl)
promítán pro prfimyslové školy pražské a konečn6
t. března večer bylo uspořádáno oficíální předvedení
filmu. Tohoto večerního představení se zúčastnili pře4·
stavitelé zeměměřícké vědy a praxe, zástupci Generál-
ního ředítelství přesného strojírenství a jiní pozvaI\Í
hosté. Krom Prahy bude Wildův film promítán v Brn4,
Bratislavě a snad ještě v jiných městech. Film ukázal
mnohé zajímavosti a nepochybně podnítí naší znárodni\-
Ilou výrobu optiky a mechaniky. aby v brzké době dlP
honila švýcarský náskok. Zeměměřiči, jako užívatelé
našich zeměměřických přístroj1\ a pomůcek. dají rádi
livé zkušenosti našcmu průmyslu k disposíci, abychoqa
tak ve společném úsilí i v tomto oboru naší práce se
dostali do popředí světové konkurence. bp.

Hodnoceni. a odměňovllnfzlepšovacich návrh6. Ve
všech oborech práce v naší republice se stále více a
úspěšněji rozvíjí činnost zlepšovatel1\. Také v země·
nl.ěříctví je mnoho těch, kdož nechtějí pracovat zastara-
lými metllodami, přistroj i a pomůckami a přemýšlejí,
jak svou 'práci zlepšit. Všechny ty zlepšovatele bude
jistě zajímat, že ministerstvo práce a sociální péče vy.
hláškou ze dne 15. února 1950 č. 123 Ú. 1. vydalo směrnice
pro hodnocení a odměňováni zlepšovacich návrh1\. Vy-
hláška plati pro všechny zaměstnance s výjimkou vě-
deckých pracovníkfJ ve výzkumných a vědeckých ústa-
vech; zdůrazňuje, ie zlepšovat a podávat zlepšovaci
~áměty je ctí a mravní povinností každého příslušníka
našeho státu. Zlepšovací náměty děli na 2 Základní sku-
piny:
- a) na technická zdokonalení, jimiž se pod.
statně zlepšuje konstrukce, mění' se technologický po--
stup, zavádí' se použiti jiných dopravních prostředkl\.
podmíněné změnou pomo!lných zařízení a pod.,
b) na racíonalisačni náměty, kterými S8

bezprostředně zlepšuje nějaký pracovní postup tím, Ž8
se účinněji vyulije dosavadního zařízení, materiálu neb.
pracovních sil, kterými !le však konstrukce nebo techno--
logické POfltuPy podstatně nemění.
Zlepšovací náměty lze podat jakýmkoliv způsobem a

podatel má právo do měsíce dostat vyřízení. Za schvá-
lené návrhy, příjaté k využití, se vyplácí odměna. Od-
měnu určuje a vyplácí závod, podník, úřad, který zlep-
šovacího námětu využil.
Výše odměny je číselně určona v tabulkách, připoje-

ných k cit. vyhlášce ministerstva a pohybuje se v roz-
mezí od 100 do 1,000.000 Kčs. Zájemci najdou podrob-
nQSti přlmo ve vyhlášce. bp.

~Akon o územním plánováni a výstavbě obcí. Ve Sbírce
zákonů, ěástka 88, vyšel pod č~slem280/49 zákon z 19. pro-
since 1949 o územním plánováhí a výstavbě obcí, o jehol
přípravě jsme před časem již na tomto místě podali
zprávu.
Jeto velmi významný zákon, jímž se nahraznjí do-

sud platné předpisy' stavebníchřádfi z druhé polovíny
minulého století a jímž se zavádí pořádek a jednotnost
do tak dttležíté činnosti technické, jakou je plánování
a výstavba obcí. Svými důsledky týká se zákon velmi
zeměměřické činnosti ať při obstarávání měříckých pod-
klad1\ Pl'Q územní plány, tak pří pořizování popisných
map. ~ 22, totii stanoví, že pro každou obec se opatří po--
pisné mapy pro polohové a výškové znázornění skuteč-
ného stavu obce, které budou udržovány ve stálé shodě
se skutečným stavem. Důležitou novinkou zákona je také,
že pořizením podrobného zastavovacího plánu pro části
území obce, určené pro nejbližší dobu k zastavěni, odpa·
dá dOSIlVadníprovádění parcelačního řízení, které zpra:'
vidla prováděli aut. geometři. - Doporučujeme d'O.kladné
prostudování tohoto zákona všemi zeměměfickými ínže-
nýry; k Zllkonu se vrátíme jeŠtě pOdrobnějším komen.-
tářem. I 'bp

Zásady nového vodniho práva. Ministerstvo techniky
dokoněilo v těchto dnech vypracovávání zásad nového
kodexu vodního práva a vodohospodářského zákona, kte-
ré mají nahradit dosavadní roztříštěné a dnešní době
nevyhovující zákonné předpisy vodního práva a vodo--
hospodářského zákona. Obě tyto osnovy, které budou
upravovat celé naše vodní hospodářství, mají být během
roku 1950 uzákoněny.

Úprava rukopis6 pro náš časopis. Prosíme autory
článktt í drobných příspěvk1\ pro Z" O., aby důsledně
psali po jedné straně papíru, nejlépe strojem nebo čitel-
nÝm rukopisem, se šírokými mezeramí mezí řádky. Pečli-
V()U úpravou rukopis1\ a obrázkt\ usnadní práci redaktoru
í sazeěi a přispějí tak k rychlejšímu a dokonalejšímu
tísku,

Majitel a vydavatelSpnlek českoslovenslrtch In!entro a technikO v Praze • Casopls řldl Ing, DI',Boh. PoUT s redakčnlm sborem •
Uveřejněné přlspěvky se honoruJf .' Rukopllly a obrazce se nevrBOe:lf• Separéty z pOvodnfch čiAnkOse zhotovujf na nAk;ad auloro •
• Reklamovaná čl~la hou zdarma jen do vyjltl následuJlclho čls1a. jinak stojf jednotlivé čfslo 21 Kčs • Objednévky ča~plw
• lnserce Dfi:lfmé admlnlstrace v Praze I. JánskA ulice 100. telefon člslo 619-51 • Veškeré ceněžnf DOuk8Q' se zasflaJl

Osttedl SIA V Praze na jeho účet I.l p"št. spor Cls. 16,253s označenim 6čelu ólatby.

Dohlédací poštovnf 6i'ad Praha O!1.
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NI.VELA~NI
LATI
NOVÉ KONSTRUKCE S MODERNIM KOVÁNIM

VILěM HONe
PRAHA XVII. N" POPELCE 2. - TELEFON ."'27-5'2.

Smlouva o :vydávání časopisu Zeměměřický obzo!;.
V rámci plánovánI veškeré hospodářské i jiné či~nosti
v našem státě se přistupuje postupně i f pláno'(áni V~

vydáváni čas()pisů. Podle pokynů ministerstva informací
a osvěty uzavřel 'Spolek čs. inženýriia technikii· jako
vydavatel technických časopisii s jedné s~rany a Úesko-
'slovenské závody polygrafické, nár. podnik, s druhé
strany, t. zv. hospodářské smlouvy o vydávání
časopisii. Tyto smlouvy svými důsledky se dotýkaj~ ne-
jenom SIA jako nakladatele. nýbrž i redakci a au.tom
Jednotlivých časopisii SIA. Pova~ujem() proto v zájmu
hladké redakčni spolupráce za nutné, upozornit autory
článkl\ i drobných zpráv Z. O. na některá ustanove~í
sjednaných smluv.
Zvláštnimi smlouvami pro jednotlivé časopisy SIA

jsou určeny t e r m í n y dodávání rukopisů a obrazového
materiálu, lhůty pro korektury, doba lámání, jakož í ter,-
miny postupu výroby, dokončení tisku a expedice. Pokud
jde o úpravy rukopisů, smlouva výslovně ~vádí: .

"Rukopis bude upraven a dodán najednou . tak, aby
plynulou prácí nezdržoval, t;j. bude redakcí řltdně pro-
čten a pro tisk upraven, bude dostatečně čitelný a úplný,
psaný strojem podle pravide,l českého pravopísu,' s pří-
pustným počtem úprav 5 písmen na každé stránce, psán
obřádlťu na bílém kvartovém silnějším papíře (ne prJ)-

klepovém), psaný če~nou' neb,o modro[ll barvou. V přip~-
dě, že jej bude tvořit z části otisk textu již dříve otiště-
ného, budou škrty a opravy v něm provedeny jasně 'a

zřetelně redakcí předem. Redakce se s tiskárnou dohodne
předem o tom, zda souhÍasí ~ tím, aby tiskárna uVť\dla
v soulad připadné pra~opisné odchylky u rukopisu se
současně platnými pravopisnými pravidly aneb zda si
výslovně přeje, a kdy, aby tyto zniěnynebyly tiskárnou
prováděny.«

Rozsah a u t o r s k Ý c h k o rek t u r t. j. změn oproti
rukopisu anebo předchozí stránkové či sloupcové korek-
tury, provedených autorem ~ebo redakci, nesmí dosáh-
nouti 15% řádek; jinak tiskárna nebere záruku ~ splněni
stanovených lhiit. Podotýkáme, 'že autorské k~réktury
jdou. vždy na vrub autorského honoráře.
Nesplní-li vydavatelství SIA (t. j. ~ředevším redakce) .

podmínky smlouvy (termíny dodání :r1Ikopisii,korektur,
lámání atd,), má tiskárna právo požadovat náhradu ško-
dy ~ penále. ~p

"Redakce Z. O. prosí všechny autory a dopisovatele,
aby se přidržovali těchto pokynii pří úpravě a 'dodání
rukopisii a to jak pokud jde o formu, tak pokud jde
o lhůtS-. Hedakční uzávěrka pro drobné zprávy určené do
literárni hlídky, do. různých zpráv a na obálku, končí
každého 8. dne v měsíci. Přesným plněním podmínek
mohoťt autoři 'podstatně ulehčit obtížnouprá.citedakce
a ťřispět k tr,vp.le vzestupné linii našeho časopisu.

Kúplme
li tel" a t ú r u (k n i h y a' č a so p í s y)
zeJ:l'lemeTačskú a príbuQých Yled domácu
ajzehraničnú.

Adresa:
Ustav geodézie VŠPLI, Kóšice, ferka Urb4nka 2.

Veřejné vyměřování a mapování v rozpravě o státním
rozpočtu na rok 1950.Dne 20. března t. r. podál ministr
techniky prof. Ing. Dr E. Š I e c.h t a v hospodář8ké~
výboru Národního shr6máždění obsáhlý výklad o roz-
počtu svého ministerstva, 'Vyjimáme z něj části, jedna-
jící o zeměměřických a zeměměřiče zajímajicích zále-
žitosťech. Ministr pravil: .
»Zákonem č. 250/1949 Sb. bylo vyměřování a mapování

převedeno 1. ledna 1950 z oboru působnosti ministerstva
financí do ministerstva techniky.
Z činnosti v uplynulém roce uvádím:
Byla vytčena a zaměřena geodetická základna u Mi.-

chalovcii a dále budována jednotná trigonometrická sít.
Bylo provedeno mapovátlí rt1zných prostorů o ploše

6000 km2:

Pro ~tstavbu obcí byla provedena podrobná. měření
na celkové ploše téměř 10 000 ha.
Velkou část praci zeměměřické služby tvoří měřické

prác.e·na revisi první pozemkové reformy, nové pozem-
kové reformy, na 'osidlovac.íeh pracích a při scelování
pozemků.
V roce 1950 bude v uVédených pracích pokračováno.
M;mo jiné budou vyhotoveuy další 3 listy státní mapy

1:1,600000, 11 listů mapy 1:50.000, 8 listů letecké mapy
1;500.000, plá;n)J několika měst a okresů a konečně plas-
tické mapy Úwh, ÚSR a Ostravy.
Dále bude prováděno dokončení revise první pozem-

kové reformy a pokračováno V'evýkupu a přídělu půdy
podlo zákona o nové pozemkové reformě. Těmito pracemi
budo dotčeno asi 130.000 ha půdy.
Výdaj o na zeměměřic}l;:ouslužbu se preliminují\así 2%

rozpočtu, ministerstva techniky.« I

Pokud jde o legislativní práce ministerstva techniky
uvedl ministr Dr Šlechta toto: .
"Vroce 1949· kromě zákona o' veřejnýchl silnicích, byl

položen záklaq pro plánovitou úpravu obcí a celé sta-
vební činnosti, a to zákonem Č. 280/1949 Sb, o územním
plánování a výstavbě obcí.
Zákon nahradil staré pracovní no,rmy urbanistické a

staré stavební řády\ z minulého století, upravil vztah této
agendy k hospodářskému plánu a vymezil tv.ké působ-
nost ministerstva techniky a státního úřadu plánovacího
v tomto oboru. Ministerstvo techniky započalo j:ž s pří-
pravou podkladů pro plány krajské, příp. oblastní.
Úkolem ministerstva techniky spolu se státním úřa-

dem plánovacím bude připra ••it provádění tohoto zákona,
při čemž bude ministerstvem techniky věnována veškerá
péče plánům zastavovacím, které podle uvedeného zá-
kona umístí plánOvané stavební investice v krajích, měs-'·
tech a o'bcích.
Dále to bude osnova vládního nařízení o organisaci a

působnosti ve věcech veřejného vyměřování a mapování
a o zřízení technického poradního sboru ve věcech ve-
řejného vymMování a mapování.
Konečně připravujeme osnovuvládniho nařízení o geo-

detických základech a.mapovýeh dílech.«

Čs. fotogrametrická společnost v Praze konala 29.břez.-
na 1950 valné shromáždění za početné účasti členstva a
několika hostí (i ze Slovenska). Na. další správní obdo'~i
je pi1édsednictvo dosavadní (předseda:doc. Dr J. Klo-
bouček. I. mistopředseda: prof. Dr P. Potužák, II. místo-
předseda: prof. Dr AI. Tichý, I. jednatel: Ing. N. Něm-
čenko, II. jednatel: dóc. Dr Ad. Fiker, p(}kladník~ In!!,'.
B. Kruis) a za nové členy do výboru byli jednohlasně
zvoleni: Ing K. Srba a fotogrametr Ing. C. Jindř. Malý.
Ve zprávách přednesených na valném shromáždění

býlo uvedeno, že Ús. fotogra:metrická společnost má nyní
50 č:llnýeh členů (mezi nimi Výzkumný ústav lesn1cké
geodesie a fotogrametrie v Brně a Státní geofysikální
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I
ústav v Praze) a 3 členy zakládající (mínísterstvo do-
pravy, minísterstvo zemědělství a Vojenský zeměpisný
ústav).
Za \Poslední období, od valného shromáždění v březnu

1949,bylo konáno 5 schuzí výborových a 5 schuzí člen-
ských, doplněných odbornými přednáškami a referáty
(Ing. N. Němčenko, Vývojfotogrametrie v SSSR - prof.
Dr P. Potužák, O zeměměřickém kongresu v Lausanne -
doc. Dr J. Klobouček, Výsledky sovětské geodesie a foto-
grametriú za 30 let - Ing. Dr Ad. Fiker, Fotogrametrie
a mapa 1:5000- doc. Dr J. Klobouček, O dnešním stavu
přesnosti a hospodárnosti fotogrametrie - mjr. Dr J. Vy-
kutil, Dolňovací měřeni ve fotogrametrii - Ing. N.
Němčenko, Školství v oborech zeměměřictví á fotogra-
mEtriú v; SSSR - pplk V. Moravec, Stereoskopické
vrstevnice na fotogrametrických snímcích - RNDr M.
Menšík. Elektronkové methody ve fotogrametrii). Tři čle-
nové fotogrametrické sp()lečnosti (Fiker, Klobouček a
Němčenko) přednášeli také v jiných institucích a spol-
cích (MAP, SIA) a devět členu uveřejnilo články a ra-
censo.v odborném tisku.
Valn "ho shromáždění se účastuilo též několik vysoko-

školských posluchačů, kteří jako hosté jsou vždy zváni
na schllze. Bylo usneseno, že posluchači vyšších semestru
S3 mohou státi členy fotogrametrické společn()sti za sní-
žený' příspěvek 10 Kčs ročně (členský příspěvek ostat-
ních člemI je 50 Kčs).
Na valném shromáždění byl stanoven program další.

č~nnosti: oprava a doplnění fotogrametrického názv()-
sl()ví v českém jazyce, vyvolané potřebou brzkého vy-
dání rusko-českého a česko-ruského zeměměřického slov-
níku, který ~ude obsahovat i fotogrametr~cké názvo-
sloví, dále se ,:Čs. fotogrametrická společnost bude zabý-
vat iednotným označováním ve fotogrametrii a návrhem
na změnu desetinného třídění v obo'ru fotogrametrie,
budo propagovat fotogrametrii pr() potřeby 5LP, pokra-
čovat v přednáškové činnosti a nadále sledovat všechny
pokroky v oboru fotogrametrie. Kl.

Zpřesnění pojmfi v plánovaném hospodářství. Pojmy
plán, plánovati, plánování vyvolávaly v dřívějších do-
tách jednotnou představu o technické činnosti, jež
zobrazovala určité skutečnosti v přírodě ať plánované
nebo reaEsované (plán území, stavby a pod.). Byly to
tedy pojmy převážně technické, ze světa technické prá-
ce. Od roku 1946 však, to je od doby, kdy jsme svým
dvouletým hospodářskvm plánem přešli z období hos-
podářství liberalistického do období hospodářství socia-
listického t. j. plánovaného, záměrně řízpného. dostaly
výše uvedené pojmy novou, širší, hospodářskou a so-
ciologickou náplň. Dnes mluvime a· čteme o hospo-
dářském plánu pětiletém, o socialistickém plánování,
plánujeme všechnu naší výrobu i spotřebu. všechnu naší
činnost kulturní a intelektuální. Pojem plán nevyvolává
v nás již v:(-luč~ou představu grafického zobrazení vněj-
ších skutečností, nýbrž znamená více a více ú k o 1, p o-
v i n n o s t, z á va z e k, to co se musí splnit a sPíše
prekročit s m;nb'nem námahy á maximem výsledků. Při
t()m ovšem i dále stejného pojmu užíváme prp te·chnické
pltny. techniéké plánování. Taková pojmová podvojnost
vyvolává pak nejasnosti, zejména když oboje pojetí se
v denni životní praxi navzájem prolíná (mluvíme na př.
o plánu určité stavby v hospodářském plánu výstavby
na př. určitého prumyslu a pod) a je proto na čase. aby-
chom věnovali pozornost zpřesnění a zkonkretisC)vání
termi.nů o plánech a plánování. Věcí se zabýVá v čísle
10/49 Technického obzoru Ing. Josef Ma r e d a ze Stát-
ního úřadu plánovacíl1\). .Tde o prohlém. který se úzce
dotyká čÍnnosti zeměměřičů, jejímž vÝlSledkem skoro
vždy je nějaký. plán a proto otiskujeme závěry Mare-
d()va článku v předpokladu, že tak přispějeme i k tE!'r-
minologickému zpřesnění naší práce.
Ing. J. Mareda praví:
»Je tedy nutno:
1. a) JlI á n e m označovati jen souhrn~ý hospodářský

. pl&n (dvouletý, pětiletý) a to ·teprve po uzákonění, resp.
časově díli~í plány (roční, čtvrtletní) až po schválení
vládou; do doby schválení jsou to vesměs jen n á v I' h Y
plánů. Jedná-li se o dílčí odborný nebo 'územní schvá-
lený plán v hospodářském smyslu (tedy o závazný úkol),

pouzlYejm\l u slova plán patřičného přívlastku (na př.
surovinnový plán dvouletky, průmyslový plán pětiletky,
krajský plán a pod.). Každý takový plán může postupně
obsahovatí nejen text zákona či usnesení vlády s ciframi
o úkolech, ale i tabelárni přehledy a diagramy i mapy
se zakresleným rozmístěním úkolů (územní plán oblastí
v širším významu).
b) Pojem úze m n í p lán - krajský, místní -: na

pf. pardubického kraje nebo města ZlÍbřehu, je již si-
tuační zakreslení rozmístěných úkolů hospodářského
plánu na Pardubicku nebo v Zábřehu do příslušně vyt-
čených obvodu pro různé druhy staveb. Místní územní
plán bude nesporně 'již podrobný a pro účely zastavo-
vací musí být samozřejmě ještě zpřesněn. Územní plány
budou tedy vypracovány pro období každého hospodář-
ského plánu. Dosavadní názvy regulační pláIl, upravo-
vací' plán a pod. nebudou nadále používány, jak ustano-
vuje připravovaná osnova zákona (nyní již zákon č. 280/
49 Sb. - pozn. autora této stati).
c) Pro technické výkresy. které jsou podkladen;t stAv-

by, používati jen slova pro je k t, n á v I' h s t a:v b y
(úpravy). To, co se označovalo dosud ve stavebnictví'
prováděcí plán (výkresy předkládané pří' kolaudaei
o tom, jak byla stavba skutečně provedena) budiž pÍle-
jmenováváno na pro vád ě c í v ý k r e s (nákres), ne-
bot prováděcí plán je časově dílčí úsek hospodářského
plánu. Nepouživejme tedy ani výrazu. p lán Prahy
nejde-li o hospodářský plán pro hlavní město. nýbrž jen
o situačni zobrazení komunikací, bloků domů, parkl'!.,
v()dotečí a pod.; toto je map a Prahy (nebo Jihlavy
a pod.).«
Soudíme, že problémem terminologie by se měla též

zp,býVati soust ředěna měřická služba a normovati pojmy
plán a mapa v oboru zeměměřické činnosti. pb.

Pfidní mapy a pedologický prozkum v SSSR. Dokuč<:t-
jevův pudoznalecký ústav Akademie věd SSSR v Moskvě
provedl revisi svých praci v souhlase 8 novými zásadami
bíologické vědy a vytkl si plán 1949-1950, jehož náplň
může zajisté zajímat. Základem plánu je další rozve-
deníDokučajevova a Viljamsova učení o půdotvorném
proce,su a jeho využití v národoho~odářské praxi, ze-
jml\na v souvislosti s vládním rozhodnutím o zlepšení
výrobních podmínek v zemědělství stepnich a lesostep-
ních oblastí. Prvním úkolem zde bude vYlpracování p ů d-
nic h map rllzného měřítka. počínajíc mapou 'celéh,o
státu 1: 1,000000. V pruvodních zprávách .bude podána
zemědělská charakteristika pudních typů a různé údaje
pró všestranné zužitkování těchto map. Druhým problé-
mem je studium method ke zvÝšení úrodnosti drno-pod-
zolových, podzolových a černozemních půd a studium
procesu, které ve nich probihají při jejích obdělávání.
Velkou část činnosti zabere účast na vyt'voření státních
ochranných větrolamů; jde zejmtma o výzkum tras těch-
.to lesnich pásu a o založení pokusných obj.ektů ke sle-
dování vlivu lesních výsadeb na půdu. podzemní vodu,
m1.kroklima a pod. Budou proto prostúdovány zkušenosti
kolchozll a sovchozu s travopolní osevni soustavou v hos-
podaření a založeny nové pokusy se' zvyš()váníIIi úrod-
ností při použití't. zv. Dokučajevova- Vilj~msovakom~
plexu a doplněny opatřeními pro pudy podzolované (užití
rašeliny; vápnění, fosforitování atd). Pozornost bude
věnována zemědělstvi závlahovému a hospodaření na od-
vodněných půdách. Zde. budou řešeny různé otázky půdo-
znalecké i v souvislosti s travopolní osevní soustavou.
Pudní erose je předmětem pozornosti zejména v ústřed-
ních černozemních oblastech 'evropské části SSSR. Budou
sestaveny pedoerosní mapy (1: 1,000000) tří takových
oblastí. f.ři těchto velikých plánovaných pracích spoléhá
ústav hlavně na spolupráci všech "'územních půdo znalec-
kých a zemědělských institucí.
D()konalému poznávání pudních poměrů přikládá so-

větská agrfmomie mimořádně důlež;tý význam. Půd o-
z n a Io c ké map o vá nim á v S S S R určitý směr
plánování a stálo se zdokonaluje. Nejnověji (v r. 1947)
byla vydána oficielní »Půdní mapa evropské části Svazu
SSR«, jejímiž autory jsou E. V. Lobovaja a N. N. Rozov,
za spolupráce N. N. Lebeděva. Mapa je v měřítku
1 : 2.500.000a vyšla péčí Dokučajevova půdoznaleckého
ústavu při Akademii věd SSSR. Vydání této mapy je
kulturní událostí, neboť jsou v ní zužitkovány všecky
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pedo-kartografické výzkumy, které byly proJedeny za
sovětské vlády' i v údobí přeq.ešlém. Jsou zde zároveň
vYřešeny otázky klasifikace ptld pro SSSR. Uěiliště, plá;;.
novací, výrobní a zemědělské organisace mohou takto
využít nejnovější přehled o půdních zdrojích v evropské
ěásti Ruska. Byla vyslovena naděje, že zanedlouho bude
eestav(jlla podobná půdní mapa i zbÝVajícího území státu.
Zaznamenat sluší dále, že~také ukrajinskf vědecko-

výzkumný ústav socialistického zemědělství shrnul všec-
ky dosavadními pedologickými prozkumy získané matEr
riály do půdní mapy (pod vedením prof. M. M. Godlina
sbor pracovníkl\ ústavu) do velkých podrobností, jak také
měřítko 1 : 750.000 dovolovalo. Tato mapa, schválenA Do-
kuěajevovým pudoznaleckým ústavem a zredigována L.
I. Prasolovem bude vydána v nejbližší době tiskem. (Po--
dle Zpráv výzkumných ústavfJ. zemědělských, lesní bio-
hfgie a pedologíe v PrazErDejvicích.) Ing. Jelínek EtL'

Plán zniěené Varšavy. Glówny Urzl}dPomiarów Kraju
vé Varšavě, vydal na jaře 1949 plán Varšavy, zničené Vf!

váleěných 'letech 1939-45. Z leteckých sp.ímku sovětských
letců zpracovali plán v měřítku 1: 20~OOO L. Kowalski
a F. Pil}tkowski a doplnili ho seznamem ulic. Cervenohně-
dě a modře jsou zakresleny' zastavěné plochy, zelenými
odstíny jsou vyznaěeny pole, louky, lesy a parky. Legen"'
da nám usnadní pochopit celou hrůzu zkázy, kterou tam
způsobili Němci v letech 1939--45, zvláště při varšavském'
povstání. ČeJ:Venohnědábarva označuje budovy a bloky
domu, zničené systematickYm podmiňováním a vypále·
ním, modré odstíny označují domy, které zůstaly jaki
takž schopné. obývání. - Z plánu je patrno, že 84% všech
budov ve Varšavě bylo zniěenol Tato procenta mohou jen
ztěží vyvolat správnou představu o pohromách, které po-
stihly Varšavu a při tom vystihnouti velikost odhodláni
Poláku v~stavět si hlavní _to opět na původním místě.
MUže nás však potěšit, že obra:' zničené Varšavy, kteroú'
nám oba autoři na plánu jako !l.".iický dokument věrně
zachytili, patří dnes již minulosti, třeba že bolestné á
ne přiliš dávné. Za poslední čtyři ;roky bylo totiž ve Var~
šavě hodně opraveno a mnoho nových ulic a domů znovu
postaveno; takže dnešní obraz hlavního města br..atrskéhO
Polska se nám už jeví velmi změněn k lepšímu, ba téměř
k nepoznání. PefrdŠ.

Plastický plán Prahy a okolí z r. 1880je v inventáři
ústavu geodesie nižší a vyšší (Praha I, Husova tř. 5) It
visí na chodbě ve II. posch. Plán má rozměry 1,65X1,3tim,
měřítko 1: 12500, vrstvičky po 5 m a osmibarevnou. si-'
tuaci. Zobrazuje území dnešní Velké Prahy a také řadu
okolních obcí (na sever až po Roztoky, na jih za Slivenec,
na západ za Tuchoměřice a na východ po Kbely). Na
plánu je v levém dolním rohu připsáno, že byl modelo-
ván z příkazu plk. Modřického v letechJ 1878/9 kapitá-
nem Benešem od 1. děl. pluku; plán kolorovali studujíci
techniky E. Máslo, J. Í'e,chr, O. Polívka, E. Sekera,
K. Smita, T. Stein a R. TrIa v letech 1880/81. Je to zda-
řilé dílo českých alltorů a zvlášť dobře na něm vyniká
tehdejší zastavění a zalesnění pražského prostoru.

Klobo'/{ček.

První mapa Ruska pochází z r. 1552, kdy car Ivan
Hrozný nařídil zaměřit zemi a udělat nárys státu. Tak
vznikla první mapa Ruska, zvaná »velký nárys ruské
země«. Nebyla to podrobná mapa v dnešním slova smys-
lu, nýbrž nákres tehdejšího moskevského státu s ozna-
člmím cest vedoucích z Moskvy na sever k Bílému moři
a Severnímu ledovému moři, na západ a na severovt-
chod až do Pskova, Nóvgorodu (Narvy) , k Ladožskému
a Oněžskému jezeru, na východ až na Síbíř k řece Obu
a jeho přítokem, na jihovýchod k Aralskému jezeru, na
jihozápad k Dněstru a Dněpru a na jih až ke Krymu,
jižním břehům Kaspického moře a k Zakavkazí. Při
kreslení mapy jejím tvůrcům značně pomohly nesčetné

knihy písařů, kroniky různých pismá.kA, v nichž bylo
podrobně vše zaznamenáno o řekách, jezerech, lesích, po-
lích, sadech, počtu obyvatel jednotlivých sídlíiit, o Bp&o
. jeni mezi jednotlivými osadami, o brodech na řekácll
i přechodech přes bažiny atd.
Mapa byla vyhotovena v jednom exempláři a zacho-

vala se, jak je pře,sně zjištěno, až do začá.tku 18. stol••
ale do našich dob již nikoliv. Velkou službu prokázala
v r. 1626, kdy byla při poi:áru Moskvy šťastně zachrá-
něna. Protože tehdy při požáru bylo zničeno mnoho růz-
ného a velmi cenného listinného materiálu, stala se
mapa tato základem a pramenem Ilro další, které však
byly již vyhotoveny v několika kopiích a byly mnohem
podrobnější ve znázorněném ~etaílu. Ing. JeZínek E.

Radar v kartografii. Pro vyměřování těžkých terén"
prO určování vzdáleuostí různých bodů na zemském po-
vrchu, kde normálni trasování je neproveditelné p~
nepřístupnost a triangulace je příliš zdlQUhavá, vyna-
lezl pan Hansen z Úst;lVU pro technologii v Chicag.
měřicí methodu, která používá přístrojeJ)řipomínajícího
radar. V zásadě jde o světlomet, ve kterém je zdrojem
světla výbojka, dávající velmi silné záblesky, takže Z87

řízení je používatelné~i ve dne. Světlo je vrháno na
systém tří zrcadel (zrcadla jsou postavena stranami
k sobě, tl:!'k:~e vytvářejí roh dv.té.krychlé), umístěný na
místě. jehož 'vzdálenost od posice světlometu se má m&-
řiti. Mezi Světlometem a zrcadlovým systémem muže
býti řeka, propast nebo cokoli jiného. Světlo pak přiro-
zeně potřebuje určitý zlomek vteřiny k tomu, aby od
světlometu dospěl k;: zrcadlu a pak zpět ke světlometu,
které paprsky fl'."střeďuje na fotonku. Tento ěas je v ur-
čitém přímp,•• lineárním poměru ke vzdálenosti a dá se
proto snaúno změřiti, obdobně jak ~ to děje u radaru.
Při prakti(:'tém provedeni přistoje bylo pamatováno na
př€>Snourt'g: 'l-traci výškového úhlu, takže přístroj měří
přímo vzdálenosti ,a nepřímo výšky, alespoň s takovou
přesností, jaká je <lbvyklá u geodetických method, dosud
používaných. (Technická práce, roč. 6., čís. 2 - 1950).

B. H.
Proť. V. V. Dan i I e v s k i j: Huskí priekopníci vo

svetovej technice. Vydala Práca v Brat,islavě v r. 1949.
32 str. A/5.
Obsah knížky tvoří přednáška, proslovená známým

profesorem historie techniky V. V. Danilevským, dne
2. září 1947. Účelem přednášky i knižního vydání je vy-
vrátit tendenční a lživé pověsti, i u nás dlouho udržo-
vané, že Rusové nejsou národním typem schopným tech-
nicky vynacézat a tvořit. A přece opak je pravdou!
Ruský' národ se vždy zajimal o techniku a v mnohém
směru nejenžo epigonsky nenapodoboval cizinu, nýbrž
nacházel vlastní cesty a přispíval tak v historii k tech-
nickému rozvoji. Byly to jen zvláštní 'poměry společen-
ského uspořádáni -- kruté samoděržaví, jemuž vyho-
vovala nízká kulturní a ekonomická úroveň lidu - za-
nichž se věda a technika nemohly rozvinout tak, jak rus-
ký' národní intelekt byl schopen je vytvořit. Danilevskij
ve své přednášce uvádí mnohá jména ruských vědců a
vynálezců i mnohé obory techniky, v nichž Rusové vždy
vyni.kali (na př.· stavba měst); opětovně připomíná ne-
známé nebo neuznávané skutečnosti jako na př. že upo-
třebitelný' parní stroj byl objeven v Rusku dříve než
v Anglii (I. I. Polgunovem), že první železná dráha
byla postavena na Altaji 20 let před první železnicí
anglickou a mnoho jiných. Jakékolív zneuznávání a po-
tlačování technických schopností rnského lidu je nespra-
vedlivó a lživé; potvrzuje to nejlépe rozvoj sovětské
techniky a vědy od r. 1917, jaký »si můžeme představit
jen v zemích -vítězného socialismu«, jak prÍtví profe,sor
Danilevskij závěrem své přednášky.
Malou jeho kQížku můžeme doporučit všem, kdož chtí

nabýt rychlého přehledu o dějinách ruské techniky mi-
nulých století. bp.
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• Reklamovaná člsla jsou zdarma jen do vyjití n'sledujlcfho čísla, jinak stojí jednotlivé čislo 21 Kčs • Objednévky časopisU
• lnserce DfUfm' admlnlstrace v Praze I. Jánů' ulice 100. telefon číslo S19~51 • VlIškeré Déněžní Doukazy se zasfiaJ1

Ostředl SIA v Praze na jeho účet u pušt. spot čís, 16.253s označením učelu Dlatby.

Dohlédaci pošt()Vni úřad Praha 021
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Socialistické závazky zaměstnancil V. odboru minis-
terstvr: techniky. Na počest 1. máje, největšího svátku
všech pracujících celého světa, uzavřelo 57,6% zaměst-
nancu V. odboru ministerstva techniky individuelní so-
ci.alistícké závazky.
Zaměstnanci jsou si plně vědomi, že jejich závazky

nejsou dokonalé, ale jejích snahou bude hledatí dále
nové cesty, vedoucí k zvyšování produktivity práce ve
veřejné správě.
Některé ze závazku uvádíme:
"Zavazuji se, že do 15. VII. 1950vypracují mimo své

plánované úkaly návrh sazeb pro novoměřické práce.«
.Mimo funkci vrátného, kterou budu plnit přesně a

svědomitě, vypomohu kdykoli v manipulační práci kan-
celáře V. odboru na př.: při razítkování a číslování
spisů, srovnávání oběžniků, řazení sbirek spisů, srovná-
váni a formální úpravě spisu atd. Ve volném čase, bě-
htm služby vo vrátnicí, budu se politicky vzdělávati
z denniho tisku a politických přiruček. Povedu v evi-
denci sběr papíru a vynasnažím se o jeho hospodárné a
dusledné provádění."
.Zavazuji so podporovati soutěženi a hledání nových

pracovnich metod a svou iniciatívou přispěji k tomu,
aby byla zvyšována produktivita práce a byly zpevňo-
vány vyhlášené pl'acovní normy, aby se pracujícím a
školni mládeži dostalo dobré a levné mapy.«
"Zavazuji se, žo činnost v oboru veřejného vyměřování

a mapování budu říditi tak, aby úkoly byly plněny
s dosažením maximálních výsledkťt s nejmenšími ztrá-
tami.. Odborným školením zaměstnancu chci zajistiti
dodávání mapových l}odkladů, zejména pro socialisaci
vesnice - jednotná zemědělská družstva - a to jak
v měřítku 1: 5000, tak mapy· katastrální; dále budu
působit k tomu, aby se ZEměměřiči na okresech stali
propagátory jednotných osevnich postupů.«
"Zavazuji se odpracovati na dobrovolných brigádách

v hodi.nách mimoúřednich:
a) do 1. května 1950,80 hodin na pracovištich v Pl'aze,
b) Jlejméně 2'00 hodin na zemědělských pracích do

konee roku 1950.«

NIVELAČNI
LATI
N O v É K O N ST R U K Cf S M O OER NIM K O v A NIM

VILÉM HONe
PRII.HA XVII, NA POPELCE 2 .• T~ LEfON 427-52 .

•Zavazuji se i nadále vykonávat praC1 za onemocně-
lého referenta. a v připadě potřeby čas k tomu potřebný
nahraditi v přesčaSových hodinách.'
.Zavazuji se, že při služebních cestách budu použí-

vati zprávidla 3. třídy vlakové a tím zmenším výdaje
za služební cestu.
K odstranění nekontrolovatelných ztrátových časů se

zavazuji pracovati týdně 2 hodiny přes čas.
•Jako každého roku, tak i letos odpracuji dobrovolně

na ruzných brigádnických pracích nejméně 100 hodin
do konce roku 1950mimo úřední dobu.«
»Pracovní doby v úřadě plně využiji pro splnění pra-

covního plánu, ztrátové časy- omezím. na nejmenší mož-
nou míru a čas, promeškaný během oběda (průměrně
Y2 hodiny denně) nahradím prací v hodinách mimo-
úředních. Napříště budu se vždy řídit heslem .Co mUžeš
učiniti dnes, neodkládej na zítřek •.
"Při služebních cestách k podřízeným složkám země-

měřické služby, budu přesvědčovati zaměstnance této
~lužby o významu zvyšo'vání produktivity práce ve v~
řejné správě.« Ing. V. Hari1.
Reforma studia zeměměřického inienýrství. V rámci

reforem všech vysokých škol v ČSR se provádí též r~
forma zeměměřického studia. Požadavkem nové reformy
není jen úprava náplně studia, nýbrž i změna methodiky
studia s podmínkou, aby pro týden a semestr nepřekročil
počet přednášek a cvičení vÝši 30 hodin.
Pro první ročník byla jíž reforma provedena ve studij-

ním roce 1948/49.Na společné schuzi zástupců vysokých
škol v Bratislavě dne 21.V. )949byla projednána reforma
pro první dva ročníky studia zeměměřického tak, že stu-
dijní plán je stejný na všech třech vysokých školách
v Praze, Brně i v Bratislavě. Návrh této reformy byl
ministerstvem školství, věd a umění (MSVU) schválen a
uskutečněn na všech uvedených školách ve stu.dijním
roce 1949/50.
Vysoká škola speoCÍálníchnauk v Praze projednala

ještě svuj plán na reformu 3. a 4. ročniku, z něhož byl se
souhlasem MSVUpřechodně reformován 3. ročník, kdežto
4. ročník má studijní osnovu z roku 1945.Letos má dojíti
opět k meziškolním jednáním o reformě 3. a 4. ročníku,
takže příštím rokem 1950/51byla by již v Praze uskuteč-
něna reforma celého studia zeměměřického inženýrství.
Při jednání pújde o to, zda náplň 3. a 4. ročnúku bude
stejná na všech školách nebo zda dojde k diferenciaci
studia.
Pokud jde. o všeobecné studijní a zkušební předpisy

pro 1. a 2. ročník vysokých škol universitního a technic-
kého směru ve studijním roce 1949/50,jsou uveřejněny
ve výnose MSVU ze dne 18. srpna 1949,č. 116000/49-1II/1
fl, nebudou v této zprávě uváděny.
V této zprávě se omezíme jen na reorganisaci dosavad-

ních reformních komisí, na časové plánování pedago-
gické činnosti učitelů všech kategorií a na studijní čin-
nost studentú, jak o ní jedná výnos MSVU ze dne 17.lís-
topadu 1949,č. 163887/49-111/1.Ustanovení tohoto výnosu
se v tomto studíjním roce uvádějí v život a podle zkuše-
ností nabytých během tohoto roku bude možno leckte,rá
ustanovení změnit nebo poopravit. Uvedeme z tohoto
výnosu jen nejdůležitější částí.
Předsedou r e for m n í k omís e je děkan a vypo~

máhá mu zástupce, kterého ustanovuje MSVU na návrh
reformní komise. Tato funkce není obdobná s funkcí pro-
děkana. Zástupce děkana je místopředsedou reformní
komise. Členy komise jsou: referent pro společenské na-
uky, zástupce studentů (školský referent fakultního spol-
ku), jeden vedoucí studijních kroužků, př,ípadně další
čl.enové, uzná-li tak kOillise za vhodné. Dalšími členy
reformní komise jsou též předsMové pedagogíckých ko-
mi.sí. Počet všech členú komise nesmí překročit 10.
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V reformovaných ročnících jsou studentí rozdělení do
skupin zvaných s t udí j n í k l' oUž k y. Poěet členů
v kroužku nesmí překročiti 20. Každý kroužek se skládá
ze studentú výtečných. dobrých a ještě prospívajících
tak, aby všechny kroužky byly v tomto směru homo-
genní,.Též předměty jsou rozděleny do t. 7.V.oborů čilí
skupin předmětů vzájemně spolu souvísejících pro strán-
ce odborné a pedagogické. Tyto obory byly na škole již
projednány a návrh)' čekají na schválení MŠVU. Na
zeměměi'ické oddělení v Pra7.e jsou některé obory spo-
lečné s oddělenim statisticko-pojistného inženýrství.
Rozdělení oborů je takovéto: 1. geodesie, 2. vyšší geo-
desie, 3. astronomie a geofysíka, 4. praktická geometrie,
5. právní vědy, 6. společenské nauky, 7. vědy matema-
tícké a 8. plánování. Ku př. obor praktické geometrie
má zahrnovati: geologii (vzhledem k zemědělství), půdo-
znalství, základy lesnictví, zemědělstv,t, pozemniho stavi-
telství, stavby sídlišť, pozemkový katastr, základy do-
pravního stavitelství, reprodukci plánů a map, základy
hornictví, pozemkové úpravy a osídlování, základy vodo~
hospodářství. Obdobně je tomu u ostatních oborů.
V čele každého oboru je vedoucí učitel (zpravídla pro-

fesor), který je odpovědný za celou vyučovací činnost
Rvéhooboru. Vedoucí učitel řídt i dílčí činnost oOltatních
učitelů, kteří se v příslušném oboru účastní vyučovací
činností. Mezi učítele patří profesoří řádní, mimořádní.
docenti soukromí í honorovaní, suplentí, lektoři, asístenti
a výpomocné vědecké síly. Učitel může být členem ve
více oborech, jsou-li pro to pedagogické a odborué dů-
vody.
Vedoucí učitel vypracuje časový plán vyučo'vání na

základě učební látky spolu s ostatnímí učiteli svého
oboru. Nejdříve se látka rozplánuje v hrubých rysech
na celý semestr nebo rok a pak se vypracují podrobné
plány na časový úsek vždy asi 4 týdnů. V podrobných
plánech se uvedou také plány práce studíjních kroužků,
konsultace, exkurse, doporučená četba odborné litera-
tury, semínáře, cvičení, atd. Mimo to musí tyto plány
obsahovat i způsob kontroly. Podrobné plány se přípra-
vují nejpozdějí dva týdny před počátkem každého plá-
novaného období, které má býti pro všechny obory stejné.
Koordinování a úpravu plánů jednotlivých oborů a

pro každý ročník provádí p e dag o g i c k á k orní s e.
Pr(1první dva ročníky má býti zpravidla tříčlenná, slo-
žená z vybraného vedoucího jako předsedy, 7. asistenta,
který zajišťuje organisací a administrativní stránku
v celém ročníku a, ze zástupce studentů (studenta pří-
slui'mého ročníku nebo aspoň studijního směru), jehož
určuje děkan na návrh fakultního spolku.
Pedagogická komise upravuje dlouhodobé i krátko-

dobé plány vyučovací a vydává je prostřednictvím dě-
kanství pro všechny učitele a studenty ročníku; tam,
kde je velkf- počet studentů, aspoň vadoueÍIn učitelům
a vedoucim studíjních kroužků. Tato· komise kontroluje
též plnění plánů a podává o tom zprávu děkanovi a jeho
zástupci pro pedagogickou a studijní činnost, vedoucím
učitelům a fakultnímu spolku.
Pedagogická komise zajišťuje plánování pomocí p(}rad

vedoucích učitelů" vedoucích kroužků, případně plenár-
ních porad učitelů a studentů ročníku nebo studijního
směru. •
Pedagogické komise se mohou organisovat podle stu-

dijních odvětví, případně společně pro více ročníků. Na
oddělení 7.eměměřického inženýrství se vytvoříla pěti-
členná pedagogická komise společná pro všechny roč-
níky studia, i když 4. ročník zůstává nereformovaný.
Podle výnosu se v nereformovaných ročnících provádi

plánováni pedagogické a studijní práce podle dosud do-
saženého stavu organisace.
Plánování se tu nepřenáší na nereformované ročniky

mechanicky bez předpokladů personálních a organisač-
ních. Plánování musí být náležitě vysvětlen(}, musí být
objasněn cíl a studenti museji být pro plánováD.í 7.Íská-
vání. Hlavní formou jsou tu individuální studijní zá-
vazky jednotlivých studentů, k jejíchž vypra'Cování jsou
studenti vyzváni jednak spolkem, jednak děkanstvím.
lTkolzískávání pro indíviduálni plány případá masovým
organisacím: fakultní spolek získává studenty, závodní
organi'saco ROH na fakultě ziskává učitele a ostatní

zaměstnance. Organísační 7.ajištění individuálního pláno~
vání provádí fakultní spolek.
Po odborné stránce zajišťuje plánQván' pedagogická

komise, která v tomto případě je složena 7. pěti členů,
Kromě tří vpředu jmenovaných členů je členem ještě
jeden asistent a jeden zástupce fakultního spolku. Tako-
vou komisi má oddělení zeměměřického inženÝrstvi
v Praze.
Za pedagogickou činnost fakulty je odpovědný děkan

fakulty, který podává pravide,lně zprávy o této činnosti
rektorovi školy a v opise MšVU a to 3X až 4X za se-
mestr. PZ.

(Tato zpráva byla redakci dodána v únoru t. r.)

Veřejná anketa o reformě studia inženýrského stavi-
telství. Dne 8. května t. r. konala se v domě Zemědělské
osvěty v Praze XII veřejná anketa o návrhu na reformu
;,;tudia inženýrského stavitelství. Jak je pochopítelné"
anketa nemohla si nevšimnouti některých všeobecných
otázek vysokoškolského studia vůbec a technického
zdáště; krom toho v několika souvislostech byla na
anketě učiněna zmínka i o studiu zeměměříckého inže-
nýrství. Zdá se nám proto, že sí čtenáři Z. O. mohou se
zájmem přečíst několik poznámek o problematice, prů-
hěhu a výsledcích této ankety.
Především je třeba přívítati skutečnost, že k projed-

nání tak závažné otázky, jako je reforma vysokoškolské-
ho studia, bylo použito formy veřejné diskuse; ukázalo
so v ní, jak hluboce se odborná veřejnost zajimá o pro-
blémy výchovy a o problémy školské vůbec a jak zá-
važné podněty pro další rozvoj práce na školách může
při takové příležítosti přinést.
Předmětem jednání ankety byl návrh na reformu stu-

dia inženýrského stavitelstVÍ na všech třech vysokých
školách v ČSR (v Praze, v Brně a v Bratislavě). Návrh
vypracovala pětičlenná komise, ustavená ministerstvem
školství, věd a umění v březnu 1950. Lhůta k odevzdáni
vypracovaného elaborátu byla ministerstvem stanovena
do 15. května t. r. Přes krátkou dobu komise se zhostila
svého úkolu takovým způsobem, že návrh mohla dne
8. t. m. projednat na veřejné anketě, k níž bylo pozváno
více než 50 'podniků, úřadů a institucí, které mají užší
či širši zájem na výchově stavebních inženýrů. Všíchni
p07.váni obdrželi obsáhlý písemný materiál, v němž ko-
misí vypracovaný návrh byl doprovázen podrobnými
syllaby všech přednášek navrhovaného reformovaného
studia.
Podle návrhu má být studium inženýrského stavitelství

v budoucnu organisováno na všech třech vysokých ško-
lách jednotně. Má být devitisemestrové. V prvních čty-
řech semestrech má být studium společné pro všechny
posluchače, jak je tomu dosud. V pátém semestru se má
studium dělít na směr konstruktívně-dopravni a vodo-
hospodářsk}·. V sedmém až devátém semestru pak má
dojít k dalšímu členěni studia na 5 větvi: konstruktivní,
dopravní, hydrotechnickou, meliorační a zdravotní. Toto
větvení nemá ovšem vésti k úzké specialisaci; i dál má
absolvent zůstat stavebním ínženýrem s obecným vzdě-
lánhn v celém stavebně-inženýrském oboru a jednotlivé
větvo mají POUz{)prohloubit jeho znalosti určitým
směrem.
J{)dnou ze základních podmínek reformy byla redukce

týdennich hodin tak, aby student byl školou (t. j. před-
náškami, cvičenímí, studijními kroužky) zaměstnán ma-
ximálně 32 hodiny týdně. Tato podmínka sí vynucuje
ovšem redukci počtu přednáškových a cvíčebních hodin,
v některých disciplinách dosti radikálně. Redukce týká
se na př. studia geodesie. Dosud se v Praze přednášela
na inženýrském stavitelství nižší geodesie v počtu 4 ho-
din přednášek v zimním a 3 hodin v letním semestru se
stejným počtem cvičení a geodesíe vyšší 2 hodiny před-
nášek a 1 hodi.na cvíčeni v letním semestru. Podle re-
formního návrhu vyšší geodesie nebude stavebním inže-
nýrům vůbec přednášena a nižši se redukuje v počtu
hodin na 3+ 2 a 2 + 4. Tato redukce ve studiu geodesie
projeví se nepochybně za určitý čas v tom, že čs. staveb-
ni.ctvi bude více než dosud vyžadovati kvantitativní
i kvalitativni součinnost inženýrů zeměměřických.
Do pátého ročníku větve meliorační jsou zařazeny

po:;wmkóvéúpravy, přede·vším scelovací. v rozsahu 3+ 2
hodíny.
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Diskuso ankety Y~novala mnoho pozornosti krotn
vlastnímu úkolu, jímž bylo projednání stanovisek k n4-
vrhu retonn1 stulilla inženýrského stavitelství, i připr~-
>:0 žlíkli ke studiu vysokOškolskému na školách III. stup-
ně. Na tom se právě ukázala obtížnost každé refol"ll1y
vy"okoškolského 8tudla. Vysoká škola musi navazov",t
i'a vědonwsti. kteró si přinášeli abAol\-enti škol nižších.
Ty však jAOu dnes v některých směrech překvapivě
nl;cké. Tak na pf. statistickým še·třenim pN přijímaci(\}1
~kouškáC'h na vysokou školu inženýrského stavitelství
hyly zjíštěny zcela nedostatečné znalosti v deBkriptivllí
geollldl·;i. .Jen asi polovina absolventú gymnasii mělA
zapsáno deskriptivní geometrii v poslednich rlvou ročn!-
cich gymnasiálního studia nepovinně, 20% vůbec ďlJli-
kriptivní geometrii nestudovalo a 30% mělo znalosti.
odpovidajici znalostem, které vykazovali sextání dřívěj-
ších ráJek. Dl"lsledky toho jsou patrny nejen v nezull.-
losteeh pouček deskriptívní geometríe. nýbrž i ve velítl,i
nizké úrovui grll.fických· prací (rýsování) a v malé
prostoJ'(}vn představivostí studentů. Zájem o technic);é
shhl:Ulll iI. technické předměty na gymnasiich je vtlbllc
ller'lltrn;í·. Šetřením hylo zjištěno. že asi 80% gymnasi:U-
W(·h. shHlentť't používá právo volby studijního smě1'U
tllk, žo volí studium na větvi humánní a jen 20% studium
1\8. větví technické; bylo na př. zjíštěno, fu v jednom
g-Ylllnasiu v krajském mě-stě v čechách ani jEden ž.l\k
nf!'tudoval na technické větví. To je ovšem v ostrém
protikladu k významu techniky a inženýrství při budo-
váni nového společenského řádu. Anketa se zabývala
pří(~inami tohoto nezájmu a shodla se, že krom jiných
dUvodll mocně 7,doplil!obi obtížnost studia i inženýrské
práce. na jedné straně a nedostatečné její uznáváni ma-
teriální i prestižní na straně druhé. Tyto zarážejici sku-
tečnosti neměly by ztlstllt jen poznáním ínženýrtl, nýbrž
měly by si jich vi'imnout všichni, kdož mají na starO$ti
ho~podářské hudováni republiky.
čs. stavehnictví vykazuje velký nedostatek kvalifiko-

vanÝ'ch staYEhnich orlborníků pro splnění úkoltl 5Lp.
Byly navrhovány cest~T jak alespoň přechodnll> tento
velkS' nl',rlostatek nahradit; tak se v anketě doporučovalo
zřhení rlvouletých učebnich běhů na vysokých školá(lh
te·chnických P"O přípravu úzce specialisovaných stave]:>-
ních odborníkft. zavedení pisemného vyučování pro za-
městnance ve stavebníctví, úprava vojenské služby pro
mladé inžen:íTYa pod. V těchto návrzích byla podrobena
kri.tíco i dosllvadní organisace inženýrského shtrlia vt"l-
bec. Rylo navrhováno, aby dosavadní základna organi-
snco studia na vysokých školách technických byla opuš-
těna a ahy hyln zřízena speciálni inženýrská i'kola pro
stavdmictví. kdo by byly sloučeny dosavadní studijní
obory inženýrF:kého stavitelství, architektury a země-
měři.ctví. V tomto studiu by 5 semestru bylo společných
a v Ilásledujicich čtyřECh seme-strech by se vychovávali
specialisté, řlenění až na 10 studijních větví. Taková
reforma by ovšem vyžadovala dll1{ladnějšiho rozboru
sUnuce inženýrské praxe, který by se opiral o podrobná
statí.stická data, jichž dosud není.
V závěru chtěli bychom upozornít ještě na jeden rlílčí

prohlém, týkající so studia zeměměřictvL Pře-s rarlikální
Řkrty y po~tu hodin i v předmětech vPlmi dťtležitých,
jak jo navrhla reformni komise, zavádi se na studiu sta-
Yf'lmího inženýrství jako povinný nový nředmět: ťTvod
do studia inženýrství v rozs.ahu jedné hodiny v prvním
Rnnestrn stndill. Tyto úvodni přednášky mají být od-
přednášeny zhui'těně v měsíci říjnu a listopadu prvního
semestru. Na přímý dotaz bylo sděleno předsedou ro-
flll'mni komise, že zavedení takových přerlnášek je abso-
lutně nutné pro úplnou neinformovanost studenttl o zptl-
sobu studia na vysokých školách, o funkci inženýra,
o významu jerlnotlivých rlisciplin atd. Diskuse v anketě
tyto skutečnosti pak ve,lmi zdúrazníla. Na zeměměřick6m
inženýrství byl úvod rlo studia zaveden od roku 1~46
jako povinnf' v ,Pr'Vnim ročníku; v roce 1949 však byl
tento předmět škrtnut, aby se získala jedna přednášková
hodina pro jiné discipliny. Příklad stavebního inženýr-

stYí ukazuje, že by toto rozhodnutí na zeměrriěříckém
inžen~'l"Fltvímělo být podrobeno příležitostné revisi, ze-
jména kdyby byla volena obdoba zhuštěného odpředhá-
Řeni před vánocl prvého semestru, kdy studenti I. roč-
,,:ku ještě nejsou zatíženi studiem jiných disciplín.'
Anketa nakonec schválila návrh reformy studia inže.-

nýrského stavitelství tak, jak byl reformni kO:n:UBina-
vržen. Doporučila dále, aby byly vyřešeny některé zá-
važné náměty, které přesahovaly rozsah pravomooí re-
formní komise. Ukázalo se, jak vhodnou bylo by pokra-
čování veřejné diskuse, na níž by se probraly probléOlY
vysokoškolského te~hnického studia a inženýrské kvali-
fikace obecně a s hlediska všech oborů inženýrské práce,
jež navzájem do sebe stále vice zapadají. B. Pour.

Doplňte si svou odbornou knihovnu. Spolek poslucha-
čů zeměměřického Inženýrství v Praze má na prodej
tyto knihy a skripta: Dr R y š a v ý: Měření podzem-
ních prostOl', 80 Kčs. - Dr Š t a f 1: Veřejné právo (1lÁ-
rodní výbory), 40 Kčs. - Dr N u s sb e r g 61': Technická
metronomi.€',30 Kčs. - Dr H o I' n: Veřejné knihy, 15Kč~.
- Dl' Hor n: Soukromé právo, 30 Kčs. - Dr H rdI i č-
k a: Optika, 15.') Kčs. Knihy si mohou koupit i nečlenové
spolku. Zájemctlm budou zasílány knihy na předem za-
placen}' obnos vplatnim listkem Pošt. spořítelny, který
jím bude zaslán nebo dobírkou. Objednávky zasílejte na
SPTZ (ku;hovnik), Praha I, Husova 5. Obkdnávky se
yyi'i.zují, pokud zásoba stačí. Kr

Kursy fotogra,mctrie a mapování Klub inženýrt"l a
stavHelťt v Praze, sdružujicí techniky z prtlmyslových
škol, oznamuje, že koncem květua a v červnn t r. uspo-
řádp. ? kursy z Ob0l'11zeměměřického. První kurs má
název kurs o mapo'vání a fotogrametrií. Přednášet v něm
bude. pplk. v. v. M. Sem i k a progmm jeho přednášek
j(, stanoven takto: 1. Úvod, historický vývoj. mapy.
2. Vznik mapy, zobrazovaci methody, druhy map. 3. Vy-
měřování. triangulace. nivelace, topog"afie. 4. Moderní
mapování, fotogrametrie. 5. Tisk map, jejich použití
[I, čtmí. .
Přednášky se budou konat jednou týdně.
Druhý kurs je nazván Přednášky o základech foto-

g;rametric. Přednáiliet bude nejmenovaný praktický od-
borník. Osuova přerlnášek je tato: 1. F"'tog"afie s hledis-
lm měNckého. 2. Stereoskopická fotografie a její mě-
ři.ckÓpoužití. 3. Pozemní stereofotog"ametrie s praktic-
kým přikladem rekonstrukco architekton1ckého přPd-
mětu 4. Mapování pomocí pozemní ·fotogrametrie. 5. Le-
tecká fotog-rametrle- projektivní a st! rroskopická

Zeměměřiči zvyšují produktivitu práce. Dvacet za-
městnanců zeměměřického oddělení KNV v Hradci Krá-
lové splnilo již čestně svtlj socialistický závazek, že do-
sáhnou většího pracovního výkonu na základě kolektiv-
ního osvojení nových poznatků z odborných přednášek,
ktHé dl"lkladně prostudovalo osm členů. Nové pracovní
methody, které si vypracovali, jím umožnili včas zdolat
mimořádné pracovní úkoly v plánované čInností. tmt.

Rusko-český ft česko-ruský slovník pro techniky vy-
dalo nakL Práce v Praze. S rozvojem kulturních, hospO'-
dářských i obchodnich styků se Sovětským svazem. vy-
rostla i potřeba příručního, technického a odborného
slovníku. Proto vydalo nakladatelství Práce R u s k o-
č e s k Ý a čes k o - r u s kýt ech nic k Ý s lov n í k,
který' uspořádal Ing, V. Haluza. Uvádí v obon částech
na 15.000výrazů z celého rozsahu techniky, zvláště pak
Z(t strojního obrábění a výrobni technologie. Hesla jsou
volena tak, aby vyhověla při četbě sovětské odborné
lltergtury studentfull, technikům v praxi i překladate-
lúm. Jeho dalším důležitým úkolem jest, obeznámit se
sovětskou techni.ckou terminologií. ty naše techniky,
kteří pracují na objednávkách Sovětského svazu nebo ty
odborniky, kteří je vyřizují. Cena sloovnikubrož. 75 Kčs,
vá~;.95 Kčs.

Majitel a vydavatel Spolek t!eůoslov~ch Inlenýn1a technikO v Praze • Casopls řidl Ing. Dr.Bob. Pour s redll1l:čn1msborem •
Uveřejněné přispěvky se honoruji • Rukopisy a obrazce se nevracejí • separáty z půvOdnlch článkO se zhotovuji na néklad autorťav
• Reklamovaná Nsla jsou zdarma jen do vyjlti následujic!hQ' čísla, jinak,. stoji jednotl1vé číslo 21 Kčs • Objednávky ča~oplsu
.• Inserce ořWmá administrace v Praze I, Jánská ulice 100. telefon člslo 619-51 • Veškeré oeněžnl ooukazv se zasllall

Ústředi SIA v Praze na jeho účet u Pošt. spot. čís. 16.253s označenlm účelu olatby.

Dohlédaeí poštllvní úřad Praha 022.
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V. odbor ministerstva techniky (Ústředí zeměměřičské
a mapovací služby) přesídlil z'Prahy III, Leíenská 3, do
nových místností v Praze II, Na Poříčním právu 1 (tel.
472-41/49, 473-41N9, H4-41~/49), kde je nyní soustředěno
celé lninistel'stvo techniky.

Socialistický závazek zaměstnanci zeměměřického od-
dělaní KNV v Olomouci. Zaměstnancí zeměměříckého
odděLeniKNV v Olomoucí jako jední z prvních zpevnili
novoměřícké výkonové normy a stojí tak v popředí za-
městnanců zeměměřícké služby, kteři svým socialistic-
kým uvědoměním se zapojíli do předních řad zaměstnanců
veřejné správy, usílujicich o vyšši produktivitu práce.
Zaměstnanci na oslavu 1. května zpevnilí trvale ně-

které části novoměřickýeh výkonových norem v prů-
měru o 20%.
Svůj závazek ukončuji těmito slovy: "Zpevnění norem

vyplývá z jasného vědomi, že socialismus může a musí
zvítěziti nad starým &polečenskýmřádem - kapitalis-
mem - jedině vyšší produktivitou práce a to ne,jen na
závodech, ale také ve veřejné správě. Proto toto zpe'v-
nění a počet zpevněných norem nepovažují zaměstnanci
za konečné a po rozboru pracovních postupů podají další
návrhy na zpevnění.«
Bylo by si 'přáti, aby závazek olomouckých soudruhů

stal se příkladem i pro ostatní kraje. Ing. V. Hartl.

Vzpomínka na Jana MarkL Dne 11. ěervenoo 1'50
uply~e 50 let od smrti významného česk~ho goodeta
Jana Ma I' k a. Je povínnoetí českých zeměměi'iM ale-
spoň krátce vzpomenout svých význaěných přoochťJ.dcťJ.
při příležitusti významnějších výročí jejich narozeni
nebo úmrtí.
Jan Marek se narodíl 18. června 1834 v Janovicích

uPolné v rodině učitele. V 11 letech odešel na hlavní
školu do Polné, čtvrtý ročník absolvoval v TelčLs vy-
znamenáním.
Puvodně se chtěl věnovat učitelství, ale výpomocné

práce u Vyvazovací komise, která určovala náhrady za
osvobozeni od roboty adesá,tku, změnily jeho roohodnuti.
Roku 1850 vstoupil do přípravného roěníku na technice
ve Vídni a abllOlvovaljej s takovým proepěchem, že byl
přijat hned do 2. ročníku vídeňské techniky. Techniku
absolvoval r. 1854 s vÝznamenáním a byl přijat ke ka-
tastrálnímu měření v Haliči. Roku 1857 byl přídělen
k triangulačni kanceláři ve Vídni, čehoo využil k dal-
šímu studiu, zejména k poslouchání přednášek o astro-
nomii na uníversitě.
Na to byl Marek vyzván uherskou vládoo, aby vstou-

Vil do jejich služeb. Stal se úřednikem, později před-
llostoU triangulační a kalkulačni kartceláře v Budapešti.
V té době provedl mimo jiné rozsáhlé l,riangulační práce
také triangulaci pro město Budapešť. Tato {lráce byla
vystavena r. 1873 ve Vídni a r. 1889 na světové výstavě
v Paříži, kde byla vyznamenána dip,lomem.
V roce' 1874 vydal Marek obsáhlou ins,trukci pro trian-

gulaei "Technische Anleitung ZUl'Ausfiihrung der tri-
gonometrischen Arheiten des Katasters«, kde Ipoprve
uveřejnil řešeni úlohy, která je od té doby známa jako
"ú 1oh a Ma I' k ov a«. Jeto rozšířená (dvojitá) úloha
Snelliova. '
V roce 1875 byl Marek jmenován profesorem vyšši

geodesie a sférické astronomie na Vojenské akademii ve
Vídeňském Novém Městě. Pro své žáky postavil v parku
i malou observatoř. Později, když z ,vyučovacich osnov
ústavu byly vyšší goodesie a sférická astronomie vy-
puštěny, konal přednášky z vyšši matematiky a nižší
geodesie. Marek ovládal dokonale 7 jazyků, další čtyři
částečně; mezi jiným vyučoval také ruštině.
Kromě citované instrukce napsal Jan Marek ně,kolik

vědeckých prací, obírajících se problémy triangulaee a
vyrovnáni trigonometrických sítí. Vždycky se hlásil
k české národnosti a také, - když odešel do výslužby,
odstěhoval se do Prahy, kde na Královských Vinohra-
dech zemřel 11. července 1900.

.Jau Marek patří ke generaci českých :ueměměřičů
(Horský, Kořistka a j.), kteří v druhé polovině minu-
lého století vykonali rOlZsáhlégeodetické práce a vý-
počty v bývalém Rakousku-Uhersku a zasloužili se velmi
o rozvoj geodetické vědy i praxe. J. Vykuti!.

Prováděcí plán prací veřejného vyměi'ování a map1J-
'Vání- hlášení poža.davkl\ resorti, úřadi, ústavťJ.,národ-
nich podnikl\ a veřejných institucí. Ministerstvo techniky,
do .hho'ž oboru pľtSObllostipodle zeměměřického zákona
Č. 82/1948 Sb. ve znění zákona č. 250/1949 Sb. náleží ve-
y'éjné vyměřování a mapování na území republiky Čes-
koslovenské, zařazuje do prováděcího plánu svých prací
na rok 1951 naléhavé úkoly veřejného vyměřování a ma-
pováni v z·emích českých podle požadavků jednotlivých
l'CSortť1,národních podniků, veřejných institucí, úřadľt
a ústavľt. V zájmu včasného soustředění všech požadavkľt
veřejného zájmu, žádá ministerstvo techniky, aby druh
a rozsah zeměměřických prací a mapových podkladů po-
třebných v roce 1951 v :uemích českých tyl sdělen nej-
později do 31. července 1950 ministerstvu techniky, odbor
V., Praha II, Na Poříčním právu č. 1. Požadavky národ-
ních výborů soustředí do 20. července 1950 příslušná ze-
měměřická oddělení krajských a okresních národních
výborů, která je úhrnně sdělí ministerstvu techniky. Mi-
nisterstvo techniky zárov·eň upozorňuje, že práce veřej-
ného vyměřování a mapování spadající do oboru působ-
nosti ministerstva techniky, jsou vyjmenovány v zákoně
č. 82/]948 Sb., § 1, odst. 2. Zvláště pak poukazuje na písmo
h) tohoto odstavce, půdle něhož jsou pracemi veřejného
vyměřování a mapování všechny zeměměřické práce, vy-
konávané. k opatřeni nebo k doplnění měřických podkladů
pro ruzné technické projekty a plány, placené nebo pod-
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porované z veř~jných prostředků nebo prostředků zná-
rodněného podnikání. . .\
Veškeré práce veřeJného vyměřováni a mapováni, p0-

kud podle ustanovení § 2 tého~ zákona nejsou prováděny
vlastnímí silami orgánů státni a veřejné správy, pro obor
jejich vlastní působnosti, nutno pOžaďQlVatiod minister-
stva techniky a jeho výkonných složek, t. j. státního
zeměměřického a kartografického ústavu v Praze a tech,-
nických referátů národnich výborů. Přimým zadávánim
těchto praci jiným org.ánům není zajištěna hospodárnost
a jednotnost prováděni, aní využítí podkladů, zařízení
a zkušeností, které jsou v oboru působnosti ministerstva
techniky (viz § 3 zák. č. 82/1948Sb.). Zvlášť pak je ztí-
žena evídence vykonaných prací veřejného vyměřování
a mapování a není zabezpečeno utajení údajů., důležitých
pro obranu vlasti.
Příruční katastrální mapy; k'Olorování. VýnOlliemč. j.

1750-V/4-1950 ze 7. března 1950 stanovilo ministerstvo
techniky, že příruční katastrální mapy nemusí být na-
příště kolorovány (pol. 7b, d a 8 s výjimkou dřevěných
budov části C, přilohy 50, Instrukce A). Do konce r. 1950
třeba oznámit ministerstvu získané zkušenosti, zvlášť
rozsah časových· úspor.
Ochrana měřickýeh bodil. Výnos mínisterstva techniky

Č. j. 3828/50-V/2ze 14. IV. 19~0stanO'ví:.Podkladem prací
veřejného vyměřování a mapováni jsou trigonometrické
a jiné měřické. body, jejichž značky jsou v přírodě trvale
zajištěnykamennÝllli hranoly. Poškooéní třeba nahraditi
podle § 96 Qdst. 2 zák. Č. 177/1929Sb. a trestní předpisy
obsahuje zák.. číslo 254/1921Sb.
Nebezpečí' poškozéní .vzniká zvlášť pří scelQlVání,dnee

při mechanisovaném obdělávání' půdy.
Pokyny vYnO'suupozorňuji na všeobecnO'Uporvinn08t

obcí pečovat o oohranu osazovaných značek měřických
bodů; v případě potřeby MNV vstoupí ve styk s technic-
kým referátem ONV. .
Pokyny pro' ONV, JNV,ŮNV jednají o zabezpečení

značek, trigonO'metrických značek a. jiných měříckých
bodtl, o přemístění znaěek. O provedených opatřeních
podají dotčené NV zprávu Státnímu zeměměřickému a
kartografickému ústavu v Praze. .
Seznam znaěek a vzory písma pro mapy l:l ••••··hZHO

a 1:5t1M.Ministerstvo techniky nás požádalo o uveřej-
nění zprávy tohoto znění: •
»Ministerstvo techniky vydalo nový Seznam značl;lka

vzorů písma pro státní mapy 1:1000,1:2000a 1:5000,který
lze obdržeti za poplatek Kčs 16,-, bez pošto~ého, u Stát-
ního zeměměřického a kartografického ústavu 'v Praze
VII, Veletržní 21."
Prováděcí předpisy k zákonu o výstavbě obcí. Zákon

o územním plánování a výmavbě obcí ze dne 15.prosinc~
1949č. 280Sb. je zákonem rámcovým; stanoví. že podrob-
né předpisy budou vydány vládními nařízeními, vyhláš-
kami a nižšími normami. K části I.' o územním pláno-
vání vypraCQlVal08nOVUprováděcího vládního nařh"!Ij
Státní úřad plánovací, k části II. ministerstvo techniky.
Vládní nařízeni o územním plánování ze dne 16. V. 1950
již vyšlo pod č. 51 ve Sb. z.; vlád. nařízení k II. čAsti
vyjde v nejbližší době.
Těmito normami, které předpokládají celou další .serii

prováděcích vyhlášek a instrukcí, se radikálně mění
dosavadní předpisy stavebních řádů o regulační:ch úpra-
vách a výstavbě obcí. Stavební řády z 80. a 90. le,t minu-
lého století byly nejédnotné a jasně se v nich projevu-
,,-aladoba, ve které vznikly. Důl~ité veřejné zájmy byly
v nich potlačeny ve prospěch zájmů soukromých vlast-
níků pozemků, jimž bylaposkytQlVána značná mira
ochrany. Již od dvacátých let tohoto stole,tí se stáje více
projevovala potřeba nové konoepce stavehních předpisů.
Tendence byla vyjádřena několika dílčími předpisy, věc-
ně či územně omezenými. K radikální změně ve smyslu
sOllialistických názorů na soukromé pozemkové vlast-
nictvi a na výstavhu krajů a sidlišť docháZiÍ.t,eprve
nyní. Celé právní dílo o územním plánQlVání (zákon,
vládní nařízení i očekávané četné vyhlášky a normy)
vyžaduje ovšem důkladného studia všech odbO'rníků,
kteří se ú,ěastní svou prací na řešení krajinných a ur-
banistických problémů. Na tomto mistě ve formě pouhé
. poznámky chceme upozornit alespoň na. nejzávažnějši
ustanovení vlád: nařízení, upravujíciho II. část zákona
o výstavbě obcí, které bude v n~bližší době vÝhlášeno.

Vyhotovení zasta,vovacieh plánů na PQdk~aděpotvrze,.
ných podrobných územních plántl budou zadávat JI!.ÍBtpi
n,j,rodllívýbory. Je stanoveno, co zaBtavQlVaoípIáJ:l.Ymají
0p8ahovat. Zastavovací pl/Ú! Boeskládá z po 10 hp-p i"...
. n é h o vý k r e s u, provedeného v měřítku, lllOOO (pří-
padně větším) s vyznaěenim výšklWých poměriJ..z ideo-
vého náčrtu zapojení do širší zájmQlVéoblas.ti. z Wdél-
ných a příčných profilů ulic, náměstí atd., ze zastavo<-
vacích předpistl, z prflvodní zprávy 11-' pnpadně z plántl
stavebních úprav budQlV.Ministerstvo techniky upraví
vyhláškou podrobnosti poříZQlVánízastavovacich plán1\,
zejména jakých podkladů k jeho pořízení bude potřeba
a jakých technických předpisů a značek se použije Pro
jeho vypracování. .
Mí:stním národním výborflm se ukládá, že musí vybu-

dovat uIice s veřejným osvětlením, s chOdniky, s vl;lde--
ním vodovodním a kanalisaěním p.ř e d tím, n~ se
za1\nouulice zastavovat. Místni výbory. mají však právo
požadQlVatod zúčastněných stran, ,finanční pf1spěvek.
Před výstavbou musí mít mismí národní výbor vypra-
oovaný program úkolů pro výstavbu obce. - Předpisuji
se silniční a jiná ochranná pásma podle pokynt'l, které
vydá ministerstvo. techniky. -,- V nařízení jllQu dány
pevné směrnioe ó projedná.vání zamýšleně stavby, o roz-
hodováni stavebních úřadů, o počátku' 'stavhy a jejím
užívání,. Q l,ldržování. stavby, ° povinnÝch stavebních
úpravách a pod. Podrobnými předpisy je rovněZ pama-
továno na assanaci a na stavebni u~věru. Pozemky na
stav9y mohou být jednoduchým řízením' podle ustano~
yení zák. č. 280/49.vyvlastněny; to znamená, že zcela
odpadá paroelačni řízení, kter{\ již předPÍBYvlád. naří-
zení vůbec neznaji.
Zeměměřícké odborníky budOiUlzejména zajímati usta-

I),ovení o pop i s n Ýc h map á c h.' Popisné mapy zná,-
zorňujípolohově i výškov~"po případě hloubkově, ~ku-
teěnj. stav obce jednak na porvrchu zelllě (zejjIléna' stav-
by, ~unikace, jiná, v~ejná. ~ení a plochy), jednak
pod povrchem země (zejména všechna vedení" mlileIDni
pro!;ltor.y,.komunikace -a jiná, zařízení a po př:i,paděhla:"
dinutlpodních vod). Popisné maPY pořízuje a udržuje ve
sllOdě.·se .SkUtečnÝUlstavelll zeměměřícká sldba okre&-
ního .národního . výboru a to na podkladě katlli!trálni
mapy,vyh9l;oyeAé.záSl3.dněpodle nového zaměřeni v mě-
řítku1 :1000.· DŮVQdQV.ázpr4va k vlá,dnímu naříz~ní
Ul1ěuj:a, je.»~ojlllusí sm~řo\Vat,k tomu. aby z katastrál-
nich..:..&.popisných map se vyvinul jednotný druh roap~.
P~pi~é mllPY budP'Uulo.ženy u sta.vebnich úř~dtla
lldrŽQyány zem,ěII).ěřickýmiodděleníllli ONV podle stavu
nejvýie 1 rok: ~t. Ministerstvu techniky. vládní, naří,-
zení ukládá, aby vyhláškou stanQlVilopodrohnosti () tom.
jak se budou. popisné mapy zhotovovat, v jakém měřítku
a vjq.kém pořadí. jaký budou mít ohs;ili, do kťly musí
být _řízeny, zda se mají pořizovat odděleně pro zná-
zornění povrchu a podzemí, jak mají být uloženy atd.
Z těchto několika vedoucích zásad nového práva o vf-

i stlj.vbě obcí je vidět nQlVépojetí a nové úkoly technické
prlÍ.ce; i zeměměřická služba se do ní zapojí novými
úkoly, které dosud neprQlVáděla. bp.
Návrh výškopisné (nivelaění) instrukce. V minulostí

se zájem veřejného vyměřování soulStřeďQlValvýlučně na
měřeni polohopisná; ta byla podrobně uprave'na a nor-
mována důkladnými právnimi a technickými předpisy.
Výškopisným měřením se takové péče nedostávalo.
Máme sice zákon č. 43/20Sb. z. a n. a prQlVáděcíínstrukci
pro přesné nivelace z roku 1921,vydanou býv. miníster-
stvem) veřejných praci, dále některé předpisy o podrob-
ném výškopisném měření z dohy okupace, ale to šlo
V'esměso normy. dílčí a nesoustavně zpracQlVané.Teprve
nyní ministerstvo techniky příkročilo k vypracovánI
instrůkce pro práce v čs,. jednotné nivelační síti podle
ustanoveni zeměměřického zákona ě. 82/48 ve znění zá-
kona č. 250/1949.Instrukce bude závazná pro nivelaoo
vysoké přesnosti (I. a II. řádu) a pro přesné nivelace
(III. řád a podrobné nivelační sítě), pokud jsou hrazené
z veřejných prostředků. Nivelaee vysoké přesnosti a
přesné nivelilce většího rozsahu bude vykonávat Státní
zeměměřický a kartO'grafický ústav, přesné nivelace
místního významu a podrobné nivelace budou vykonávat
zeměměřické složky KNV a oprávněné úřadY, ústavy
a orgány.
Instrukce bude obsahovat předpisy o rozdělení jed-

notné čs. nivelační sitě podle řádú, podá definice poly-

ZO roč. 1950,  čís. 6 -  strana obálky 3



gonl\. oblasti, pořadů a bodfJ..stanoví nívelační značky, Za správné, hospodárné a úěelné vyhotovování a vy-
methody, stroje a latě, dá předpisy pro prováděni pO~- dávání vše c h map pro civilní potřebu v našem státě
ních měříckých prací a prací kancelář8kých, stanofl jest odpovědna státní zeměměřícká služba (víz zákon
maximální přípustné odchylky a kritería přesností, ~í ě. 82/48 Sb.) řízená mínísterstvem techníky (podle zá-
postup pří schvalovánL návrhů na výškopísilé měření liti· kona č. 250/49 Sb.). Jejímí orgány pro vyhotovování a
ukládání elaborátu atd. vydáváni map jsou státní zeměměřícký a kartografícký
Jde zatím o návrh nívelaění ínstrukce; upozomíIhe ústav v Praze a slovenský zememeračsky a kartogra-

na těchto místech ihned, jakmile instrukce bude pi'O- flcký ústav v Brati8lavě.
hlášena za platnou. bp, Aby státní zéměměřícká služba mohla plnít SYé

Nedostate.k vodohospodátiL Závod Vodotoohna (Js. ~- poBláni v oboru kartografie, zkoumá, analysuje a třídí
vodů stavebních trpí nedostatkem techníék.ých zam~ všechny zjištěné požadavky na mapy a na podkladě této
nanců a za stávaj.ících poměrfJ. není naděje na zf&k@í ěinnosti typísuje mapová díla určená k zpracování a
lI8městnancfJ.,kteří by byli odborníky v tomto úzcel!JP.e- .vYdáváni. Tuto výzkumnou čínn08t konanou podle vzoru
eialisovaném oboru. SSSR neu8tále prohlubuje a zdokonalúje, aby mapy v na-
Podle ínformací na Vysokém učení technické.ln _ ~- ěem státě byly vyhotovovány a vydávány hospodárně

bor. vodohospodářBkého inženýrstvi - je velmi· níZ!t a účelně. .
stav posluchačů; v roce 1949/50 se do prvního &ettles.t', Na důkaz toho předkládá Vám státní zeměměřícký a
nedal zapsat aní jedíný posluchač" Aby závod ID .kartografický ústav v Praze 16 ukázek nejběžnějších
splnít své neobyčejně dfJ.ležítéposláni, musí se postaI1:timapových děl dosavadní produkce státni zeměměřícké
sám o výchovu techníclého dOl'06tu. V úvahu pro JO .Služby a žádá Vás, abyste na přípojeném zpáteěním
příchází Vyšší vodotechnícká škola ve Vysokém li. lístku sdělili zejména: .
a tu Vodotechna po dohodě s ministerstvem ikolstyi, 1. jaké mapy doporučujete k vydání pro svoji odbor-
"ěd a umění a s ředitelstvím této školy žádá o zfi~ nou čínnost ,(uveďte druh činnosti),
podníkové třídy. "2. jaké mapy doporučujete· k vydání pro jiné obec-
Pro ínformací uvádí, že k splnění svého úkolupf'hi!l- nější účely (na př. politícké, kulturní, turí8tické),

pokládá již pro rok 1950 potřebu cca 050% vice teehniifJ. 3. jaké 'mapy doporučujete jako ná8těnné,
a v dalších létech počitás pravidelnou potřebou 25-3~ 4. zda doporučujete vydáni mapy Vašeho okresu,
technických sil ročně. . , 5. ,které druhy map se podle Vaší zkušenosti v praxi
Podmínky pro přijetí do 4leté podnikové. tř.ídV i!H .000ědčily, které se neosvědčily (proč').

Vyšší vodotechnické škole ve Vysokém :Mýtě ;lsolť•.tl1o: V odpovědích 1 až 4 uveďte zejména měřítko mapy,
1. lOtiměsíční odborná prak8e. .Mel, kterému má sloužit a obsah, který by měla mít a
2. Absolvování střední školy (býv. měše. školy +led~1)- 'lÍIÍlOžstvív jakém by měla býti vydána. Pokud budou
ročni učební kurs). Ya~im požadavko.m vyhovovat typy map zobrazené na

3. Úspěšná přijímací zkouška, která sestává z ~ róII:" :u,kázkovém tisku, p08tačí, udáte-li pouze číslo ukázky
pravy, z politické výchovy, matematiky a ~. .(1. až 16).

4. Doporuěení závodní rady. .'".~,. Odpovědí budou Státním zeměměříckým a kartogra-
5 Přednost mají uchazeči z roaiD dMilických. é,!, fíckým ústavem prozkoumány a odůvodněné poiadavky,
II. Stáří do 25 let.' .~' pokud je nebude možno splnit usměrIÍěním pracovního
Současně booe v letošním. roce zřízena dvottl4níjší p14nu na rok 1950 nebo vstřicným plánem, budou podkla-
od t h . ká šk I kt ěž ~ ďeIl1Pro pracovní plán SZKÚ na rok 1951.
;ed~e~~t~ICškolY:p~~.Jf; Ofln~r:;seseza=ení~ ~~v~e Státní zeměměřícký a kartografický ústav děkuje
prací závodu Vodoteehny. Podmínky příjeti~' ptI- všem, kteří svými přípomínkami a odpověďmi se zúčast-
bližně tytéž až na prakl!i; která má být dvoul~}DtJe :nľ průzkumu potřeby map a příspějí tak k tomu, aby
je t1!'.úleva v předběžném školním vzdělání. ,,;J& napříště v našem státě byly vyhotovovány a vydávány
Pn dnešním rychlém rozvoji v bndováni a .. :tM jenom takové, mapy. které mbhou být podkladem k tvo-

venkova po stránC)evodohospodá.fské'ísou vyhliI" .8,b_ření .národního důchodu•. nebo zvyšují kulturní úroveň
sOlvent-o..vodotechnické ll.ko.l.ydo budoucna velmi.ď.,. ' 'Jni- lidu«.
vé, nehledě k finanční podpoře, pří vlastních stu, . hve Daň z literární a umělecké činnosti a. daň ze samostat-
formě stipendii a podobně podle daných8iněrni~>' , ně činnosti, Ve Sbírce zákonů vyšly s datem 6. če,rvna
Protože jel připravováno lepší zhodnocení pr~'tech- t950 dva zákony, které mají důležítý význam pro čtenáře

niků a zvláště specialistů, bude. další zajištění atso,,"entů našeho časopisu, zejména však pro jeho příspivatele a
výše jmenovaných škol zabezpečeno i pd .stránce ~otllé. . pro odborné' literární pracovníky vůbec. Je to zákon
Závod Vodotechnazamootná žáky i během st~, ,11a Čí8.59/50 Sb. o dani z literární a umělecké činnosti a
příklad o prázdninách, takže získají co největši~še- zákon čis. 60/50 Sb. o .dani ze samostatné činnosti. V Úř.
nosti již před vstupem do zaměstnání. 818 listě I. díl ze 7. června t.r. vyšlo pak 7 prováděcích vy-
Prilzkum potřeby map v ČSR. Státní zeměměfieký a hlá,.';ekministra financí' (čís. 340 až 346) k oběma záko-

kartografický ústav v Praze rozeslal na nejrl1ZnÍ\jší ňůni. Oběma zákony i vyhláškami k nim se dovršuje čs.
orgány lidové správy, úl'ady, instituce a jednotlivce poúnorové daňové právo. Nemůžeme v našem ča.sopisu
dotazník.s otázkami o prilzkumu potřeby map ves&. uvést podrotnosti o zdanění literární a umělecké čin-
Dotazník je zajímavý a proto ho otiskujeme v pfes\'ěd- nosti i o zdanění samostatné činnosti (na př. úř. aut.
čení. že i mnozí čtenáři Z. O. mohou leccos zajímavého geometrú). Zájemci musí si je obstarat přímo v oficiel-
k jednotlivým otázkám říci. Případné náměty a stí'-uo- ních text8ch nebo v komentovaných přetiscích. Přece
'Viskapošlete přímo SZKú v Praze vn, Veletržní 2], však upozorníme alespoň na to, co přím-o souvisí se zda-
Dotazník zní: , něním honorářů za literární ČinllOst v Zcměměříckém
"Mapa pomáhá pří tvořeni materíelní a kulturní zá- obzoru.

kladny socialismu v našem lidově demokratickém státě. Až dosud příjmy z literární činnosti (autorské honO:
Jako vrchol zeměměřické a: kartografické ěinnJsti ráře. ale také honoráře za přednášky) autor přiznával

jest toto technické dílo nezbytným podkladem pro }llá- k dani duchodové každoročně zvláštním přiznáním, fin.
nování a rozvoj průmyslové i zemědělské výroby, sta- • referátu ONV do 14. února. Podle nového zákona daň
vebnictví, dopravy. distribUJce i obchodu, neobejdou se s o z a p Ia t í s I' áž k o u, kterou provede plátce (vyda-
bez něho administrativa a j. složky státního žívota., vatel časopisu - v našem případě 'SlA). Autor dostane
Jakó kulturní statek jest nepostradatelnou pomucitou tedy od vydavatele honorář již zdaněný. "čistý". Sazba

pro vědu, výzkum i pro odbornO'll'a politickou výchovu činí při honoráři do 20.000 Kčs 3% z vyplacené částky.
národa. To je zásada. z níž ovšem platí výjimky, přesně stano-
Nastupující spoleěenský řád a rozvíjející se plánování venó zákonem. Autoři článku pro Z. O. však s touto

rozšiřují potřebu mapy i do oborů, kde dosud žádána zásadou zpravidla vystačí; honorář, který nadále za své
nebyla a způsobují, že úřady, ústavy. podniky a j. or- příspěvky dostanou. Je již honorářem čistým, zdaněným.
gány zvyšují své požadavky co db množství, jakosti a který není třeba nikam k dalšímuzpoplatnění hlásit.
odborného zaměře~~_~ap~ . .... .~p_ •

Majitel a VYdavatel Spolek 6eskoslovenských lntentm a teehnlkd v Praze • Casopls řídí Ing. Dr.Boh. Pour s redakčnlm sborem •
Uveřejněné pflspěvky se honoruji • Rukopisy 'll obrazce se nevraoejl • SeparAty z plivodních článkli se zhotov:u.jlna náklad autoru\'
• Reklamovaná čísla jsou zdarma jen do vyjití následujlclho čísla, jinak stojí jednotlivé číslo 21 Kčs • ObjednAvky časopisu
• Inserce. přllfmá adminlstrace v Praze I. JAnskA ulice 100. telefon číslo 619-51 •. Veškeré peněžní poukazv se zasUa1f

Ústředí SIA v Praze na jeho účet u Pošt. spoř, čis. 16.253s označením ličelu platby,

Dohlědaci poijtovni úřad Praha 022.
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Zrušení oddělení zeměměřického iDienýrství na' čés.
kám vYS9kémuěení teehnickém v Praze. Vlátj,a republiky
jednala ve. sVé schbi dne 21.cervna 1950o :n~k~rich
změnách v organisaci Č\;. vysOkých škol ua pOdkla.tě
vysokoškolského' zákoná č.58/50 Sb., o němž referujeme
tJa jinóm místě ..Nauávrh ministra šk()lstv'í, věd a tlmění\
prQf. Dr Zd. N'e j e d 1é h o, přoo.nlJ86.qýv jeho Zástou-.,
pení ministrem informaci a osvěty V; Kop e c k Ý Hl

schválila nařízení, jímž se kromě. jiného od počátku stu-
dijního roku 1950/51soustřeďuje I>tudiumzem~měřickMH)
inženýrství na vysokou školu. technickou v' Brně.
'. Rozhodnutí vlády, osoustřoo.ět1ístudia re,rněměohckého
inženýrství z dosavadních 3 odděleni (Praha, BrnoBra~
ti81ava) na pouhá 2 oddělení (Brno: Bratislava} za'8áhne
vyznamně do výv()jeě~ geodeo<iea zeměměři<;tvLPraž-
Ilk,é'8tudiuJllbylo studhl·mmateň!ké a nejstarší; vzniklo
v r. 189~,hnoo.jak by'ly zřízeny tehdejŠí 'Uoobnéběhy p~
v7jdělání z:eměměřičůnavysokÝchškolácQ: techníckých
v .býv. Rakousku. Působili na něD;lVynikajícíučiteléa
organisátoři čs. zeměměřiétvi, jejichž refonnní' úsilí a
órganisační výstavba studia byly vrorem ostatnim od-
dělením. Současné generaci čs. zeměměřičů neiti tře,ba
v té souvislosti zvláště pi'ipomínati jméno z1lSnulého
profesora Ing. Dr h. c. Josefa Petříka.lJčitelskésbory
brněnského. a bratislav",kého ooměměřického, studia jsou
z velké svéčást,i složooyz pražských odchovanců. Stálý
styk školy s nej'V'yššímiúřady'a odbornými místy vhlav-'
nim městě státu činil pražskou školu ústředním mí8'tem
všeho odborně kulturního a organísačnílho snažení. Toto
vše se vládním ro:i;hodnutím z" '%1.VI. t. r. d06tá;vá do
jiného světla; ve vývoji vyeokoškolského zeměměřického
l'ltudia v republrce .,'tím i v ~ém zeměměřicťví nastává
zlom, jehož důsledKy nelze zhodnotit pouhou stručnou
zprávou o soustředění studia na jednom místě. Proto se
náš časopis k"věci vrátí na. podzim t. r'- souborným člán-
kem. Zprávu doplňujeme sdělením, Ž6soustředěn[ v Brně
má být provedeno postupně tak, že v r. 1950/51nebude
již..v Praze proveden zápis do I. ročníku; zapoěaté "tu-
dium ve vyiíšíJchročnících však dokončeno v Praze bude.
Vláda: současně rozhodla též o jiných oJ,"ganisačních

změnách, týklljícichse vysokýchiíkol technických. P~
čátkem stud. roku í950/51 zřizuji' se V ČSR S,nové- vy-

. s?ké školy technické a to v krajích s vysoce rozvinutým
promyslem pří"lušnýchoborů: vysoká' škola stroj.ní
v Ostravě, vY;!lOkáškola str()jni a elektroteehniéká v Plzni
a vysoká škola chemická v Pardubicích. Zřizením těchto
škol fešL vláda neustále rostoucí potřebu vysoCe kvalifi-
kované technické inteligence, vzhledem k plánovitému
rozvoji základnich; výrobních odvětvi Umístění vyso-
kých škol v průmyslových středi~ích utbezpeěí těsné
semknutí thooretické výchovy é':.aktuálními' problémy a
úkoly praxe,'-"
Konečně vláda soustředila právnické studium v čes-

kýeh zemích jen na Karlovu universitu v Praze a lékár-
nick~ studium jen na Masarykovu universitu v Brně.
Všemi těmito' úpravami se' má zajistit lepAí 'vybudování
přiBlušných studiin,íchobori, .

Slavnostní odevzdání vysvědčení o II. státnieh zkouš·
kách. Millistef91;vo.školství, věd ,a umění vyhovělo stále
opakocvaným přáním inženýrské ()bce a úměrem z 11.
dubna 1950čj. 120448/50-IIIIl stanovilo, aby Vy[Wěděení
o II. státní zkoušce jako závěrečné zkoušce na vysokých
školách technického/4ilměrubyla absolventům vydávána
hromadně, slavnostně a veřejně za přitomnosti' přibuz-
ných a známých. Výměrpře6ně stanoví postup siavnost-
nlho odevzdánívysvěděeni obdobně doktorským prom{)-
cím. První slavnostní odevzdání vysvědčení o II. státní
zkoušco na ~měměřickém . inženýrství v Praze pOdle
zmíněného výměru SIe stalo dne 28. června t.' r. v slav-
nostně vyzdobené zasedací síní Čes. vysokéhouěení tech-
nického v. Praze. na Karlově náměstí. Za přítomnosti
slavnostnroh hostí přijalo :M nových zeměměřických i:y.že-
ným vysvědčení; podáním ruky děkan,OiVíJ. S. prof.
J. F i a·l O v i a slovem~»I!llibujk ~zavázali;,že budou
plniti úkOly a povinnoi'lti technické' inteligence v lidově
demokratickém státu.

Promoce zeměnrefického inženýra. Dne 29. oorvna f. r.
byl promován na Čes.vysokém uooní techníckém v Praze
na,dóktora teé!lnických věd asistent ústavu nižší ií v;yšší
~eodesia <Ing:.,Rudolf P a tr áš. Je pravděpodobD9 p~
sledním. zeměměřickým inženýrem, jemuí. byla udělena
bodnost doktoratoohnickýeh věd' pod~ Předpisů DoI'Ó'moč-
ního řádu z r. 1901.

Zákon o-v'f!lOkých školách. Ve Sbírce zákonú a naří-
z6ní vyšel'zákon ze dne ~8. května Čí-s.58 Sb. z. o vyso-
kýchškolách (výsokoškolský. zákon). Je to významný
zákon; jímž. se nově upravují poměry na 00. vysokých
školáCh v duchttsocialistickém;Jeho obsah musí zajímat
každého oběa~lar6publiky,zejménavšak vzdělance, který
vysokou školu ab801voval, nebot od rozvoje vysokých
škol závísí rozvoj vědY, techniky a umění a tím rozvoj
celé. národní kulturY. Zákon je rámcový a d(;týká.~se
pJ'oblémil, které byly řešeny předpisy paVětšině z minu-
lého stol~tí, z dob,kdy ,na 'vysoké školy, na vědecké
pracovn1ký, na vysokoškolské studenty, by~y kladeny
, nárokY zcela jiné, ěastozmičně menší ne~ 'nyíií.

Zákon upra'V'ujevysokélikolstviv duéhu nastupující
socialistické éry. Pro vysokoškolské techniky je zají-
mav,é v té' souvisloeti vřiPbrnenout,že organisace vySO-
kých škol techníckých v minuloSti s podivuhOdnou časo-
vou souhrou sledovala vtvoj hospodářsJrých poměrů. ~
to patrno na "Ý'yoji pražskéhovysokl}ho učéllLtoohnic-
kého. WiUent'érgbvQ stavoské technické učiliŠtě z r.
1717bylo typiCkým učením feudálním. S pádem feuda-
lismu na západě Evropy, s llástupem liberalismu po
Velké revoluéi francouzské a s rozvojem kapitalistického
podnikání byla zřízena 'V roce 1806Gerstnerova polytech-
nická škola, organísovan.á pro potřeby ranné pmmyslové
revoluce v Rakousku. Tato školllPřetrvala,rok 1848,t. j.
pád feudalismu v Rak~Usku, ačstJldenti techniky v tom-
to roce se bouřlivě dOI11áhalireformy školy v duchu no-
vých potřeb. ,Nová reforma byla pak provedena ně-kolík
let pOtom, v roce 1863,kdy po pádu Bachova absolutismu
se zejména české země oč1tly napoěátku' prudkého p'rn-
myslového a tool),níckého rozmachu. Nová organisace
praž"ké techniky měla vyhovět a také skuteěně vyhověla
hospodářskému obrození čél!lkéhonároda. V podstatě tato
organisace podle zásad liberálně-kapitalistických zilstala
v platnosti až do nynější doby, do doby nástupu socialis-
tické éry, poněvadž reformu z roku 1920 (zřízení' čes-
kého vYl!lOkéhoučení technického) lze potVa~ovativIDe za
formálně organisaěn1 n~ věcnou.
Úkolem vysokých škol podle nového zál!::onaje vych~

vávat odborně i' politicky Vý800ekvalifikované pracov-
níky, věrné lidO'Vě-demokratické republice a oddané
myšlence socialiSmu, tvořivě vědecky. a umělooky praco-
vat a spolupracovat na šíření vědy a umění mezi lidem.
Nadále zřizuje, zrušuje, sluěuje a děli· vysoké školy
vláda nařizenim_(dřivebylo třeba ke každé organísační
změně' zákona. , Vrchním organem pro všechny otázky
vysokých škol je ministr školství, věd a umění, který má
k ruce jako poradní orgán Státní výbor pro" vysoké -
školy.
-Nově se llpravuje správa jednotlivých vysokých škol.

V čele každé vysoké školy je rek t o r,jmenovaný pre-
sidentem republiky na li roky. Jemu k ruce je rad a
vysoké školy are k to rá t. Rada se skládá z :rektora,
prorektom, děkáml a proděkanů fakult a zástupců']lči-
telil, student-ů, a za.městnaneů vysoké "školy. Administra-
tivni záležitosti vede rektorský úřad (rektorát) s tajem-
níkem, který je členem rekto1'8ké rady. Vysoká škola se
dělí na f a k ul t y. 'Organisace fakultiepodobná orgá-
nisaci vysokýclt škol. Děkan je jmenován na2 roky--
ministrem školství, věd a umění. Je povinen svoÍat" nej-
méně j·ednou ročněv.alné shromá~dění všech za-
městnanců a studentů, na němž podá zprávu o činnosti
a úkolech fakulty a Vyslechnenáv:rhy a požadavky.'
Zavádí se nová. organisačnísložka, t.Zv-. ka t e-d r y. '

Katedry slučují učitele téhož vědeckého nebo umělecké-
ho oboru nebo oborů úzce příbuzných. Dosavadní ti. st a-
v y zŮStávají (po vhodné roorgani8aci) a ,slouží výehQV'ě
vědeckéhO' nebo umělookéhodorostua vědeeké práci
učitelů.
Ministr školství, věd a uměni stanoví' s t u d i j n i a

z k 11 Š e biJ.í p lán y, řády a osnovy pro jednotlivé ob~
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rY vysokoškolského studia. Jako novum z.ři~uji se t. zv.
a s p i ran t u r y, t. j. zařízení, v němž zvláÁt kvalifiko.
vani absolventi vysoké školy budou se vzdělávat v urči-
tém směru svého studijního' oboru podle lndividUJálního
plánu 1-3 roky; budou státem pl,acebi.
Podle sovětského VZ()ru,budou vYsoké školy udílet dVll

stupně vědecké""'fteGo umělecké hodnosti (kan-
didaturu věd a'dó1řtorát věd).
Učitelé na vysokých školách dělí se do těchto šestí

skupin: profesoři, docenti, lektoři, odborní asistenti, asis-
tenti, odborní instruktoři. Hodnost mimořádných profe-
sor1\ se ruší. Ravněž soukromí docenti, přednášejíci do-
sud \ na vysokých školách .na :podkladě habflitačního
řízení, vice zkoušeni a ustanovoV'áninebudou. Obě sku-
piny asistentů budou ustanovo'vány na stálo, nikoliv jako
dosud pouze na dvouletá období. '
Zákon zachovává akademické hodnosti a stavovská

označeni, nabytá podle starých -Piedpisů, i práva, a po-
:vinnosti z nich plynouci. Noví absolventí po úspěšném
vykonání závěrečných zkoušek nabudou odDorné způso-
bilosti a jako takovi budoucužívati označení běžilě již
poúŽó1vaných,na pf. 'jwávník, ínženýr, architekt atd.
,úpravu používání těchto nových označení provede mi-
nistr školství, věd a umění.
Vysokoškolský zákon nabyl platnOsti dnem vyhlášení,

t. j. dnem 3. oorvIl1l1950.Prakticky se nová organisace
našich vysokých škol začne uskutečňovat na podzim
letošního tolru. bp.

Příkrý SOUdo práci zeměměřiěiJ:.Z. O. v čís. 4/50 při-
nesl obsáhlý posudek o cenném díle profesora Dr Radima
Kettnera: Všeobecná geologie. Na jednom místě knihy
se autor zmiňuje též o práci zeměměřičd. Na str. 21.
čteme:
»Je;n06trannou a nédokonalou 'i>ředchůdkyní geomor-

fologle v Evropě byla t. zv. nauka o terénu (TeITain-
lehre):JlQmocná nauka při podrobnémzemllpJsném ma-
pování, které v evropských zemích obstarávají. většinou
vojenské zeměpisné ústavy ,nebo jin~ ústavy zeměměřic-
ké, jim na roveň postavené. Nauka tato třidí' tvary
povrchu zemského na zákládě jejich geometrické podoby,
nepřihlížejíc vůbec k povaze podkladu, ~ něhoi tyto
tvary vznikly a k přírodním pochodům, jimiž jsou tvary
povrchu zemského podmíněny. Pěstitelé nauky o terénu
pocházejí v~tiíinou z řad geodetů, kteří mají jen vzděláni
zeměměřické, ale zpravidla nemají pochopení pro vědy
přírodní a zvláště geologii. Nauka o terénu v tomto smě-
ru pěstovaná, byla jednou z hlavních pflooin, proč se
v Evropě vývojcrvá studia geomorfologická, zvláště' mezi
zeměpisci tak těžko ujímála.« . '
:Pohled do jednoho jediného ročníku Z. O.by p. pro-

fesora poučil, že plnoho geodetů, kteři mají »jen« země~
llIěřické vzdělání se zajímá o přírodní vědy ~ěetně geolo'-
gie,která se jako zvláštní předmět přednášíl pro poslucha-
če zeměměřického inženýrství. Dnes zejména při řešení
některých problémů v gravimetrii se goodet neobejde bez
znalosti jistých panií' všeobecné geologie. A že by geo-
deti záměrným pěstováníIIl nauiky o terénu brzdili vývoj
geologie, to jistě není míněno vážně. Snad by se dalo
říci, Ml člověk v Přijímání nových názorn je vždy po-
,někud neukvapený a konservativní a tomuto postodi se
Il.evyhnu!i aui geologové, když se přišlo s geomorfologií.
Tolik k tomuto odstavci, který se v jinak nádherné

publikací pří1iií pěkně nevyjímá. Lukeš.

Změny v oprávnění ministerstva národní obrany vy-'
hotóvovat geom~trické (polohc)pisné) plány pro účely
vlastního slinlebniho oboru. .Ministr spravedlnosti vY-
hláškou č. 22117ze dne 20. března 1950stanovil:

r. úředníky oprávněnými pravoplatně podpisovat geo-
metrické (polohopisné) plány vfhotaveií pro účely ylast-
ního služebního oboru, 'které mohou být podkladem pro
zápisy ve veřejných Knihách a v pozemkovém katastru
(§ 51 kat. ZM.Č. 177/1927Sb.) jsou:
. a) u velitelství 1. obÍasti: Ing. Václav Černý a Ing.
Jaroslav Kmínek, ,
b) u velitelství .3. obllisti: Ing. ~deněk Far a a Ing.

Vratildav V I ach.

'II. OpI:ávnění, pravoplatně podpisovat geometriéké
(polohopisné) plány, které dosud příslu.šelo podle vyhláš.
ky ministra .spravedlnosti ze dne 25. února 1947č. 10.809,
Ing. Josefu Mlč ()c h{)v i a Ing. Jaroslavu K min k 0-
V i pro ministerstvo národní obrany, Ing. Václavu Č e r-
n é mu. a Ing. Vladimíru P é p r n é m u pro vojenský
útvar ě.4528 - Praha, Ing. Zdeňku Far o v i pro vojen-
ský útvar 2l14/B - Tábor a Ing. Vratislavu V I ach o v i
pro vojenský útvar 452O/V- Brno zaniklo.
nI. Oprávnění prayoplatně podpisovat geometrické

(polohopisné) plány, které přisluiíí podle vyhlášky mi·
nistra spravedlnosti ze dne 25. února 1947Č. 10.809Ip.g.
Leopoldovi D o stá I k ov i, Ing. Bruno H I o c h o v i a
Ing. Františku Krá t k ém u pro' ministerstvo národní
obrany, zůstává nedotčeno.

Prof. Dr ~. S c hne i der: Přesný čas. (Hodiny áho-
dinky.) čtvrté přepracované a doplněné vydání. Str. 110
a 34 obrázky z autorova archivu; vytisklo a vydalo 1949
nakl. -()rbis, Praha XII, Stalinova 46. Brož. KČ3 60,-.
O druhém vydání této kníhy z r. 1942jsme referovali

již v r. 1943(Z. O. č. 4/43). čtvrté vydání je přepracované
a rozšířené tak, že stojí za o~tovnou zminku v našem
časopise. . .
Autor, em. přednosta Státního ústavu meteorologické-

ho, seznamuje nás s vývojem časomíry, jejíž přesnost
stoupala s požadavky, které na ni kladlO tempo lidského
života; od primitivního rozliiíování dne ~ noci, z délky
stínu, slunečních hodin, vodnich hodin' zvaných klepsydra
a hodin pískových či'přesýpaciéh, kolečkGvých hodin až
k zlomkdm vteřiny (přesnost určení času z jedné astro-
nomické pozorovací serie činí 0,02-0,03 sek., v posled-
ních letech ± 0,002sek.), na které dnes měřime na př.
sponovni výkony. Problém přesného času se pak pro-
bírá se tří hledisek: jak se přesný čas měří, jak se
udr-luje '.a hlásí. Seznamujeme se s jednotlivými metho-
dami a přistroj i k měření času, zejména na hvězdárnách
ku př. stroji pasuními. Nuiílův a Fričň.v cirkumgenitá-
tem, fotografickým zenitteleskopem, .dále s hodinami
astronomickými, lodními chronometry, a všemi druhy
hodin a hodinkami kapesnímí. AutoT dále vykládá na
příkladech ze skutečnosti, jak posuzovat přesnost hodin
a hodinek, jak se.-zkoušejí, jak o ně peěovat a co mMe--
íne od nich spravedlivě poiadovat. Všechny tyto statě
jS()Upodány na základě dlouholetých zkušeností autoro-
vých s časoměry viíech druhA.
Zvláiítní kapitola VIII je věiJ.ována hodinám křeme--

novýÍn, dnes nejpřesnějiíím. Dlouhá a pečlivá porovná-
vání dávají prdměrnou denní variaci chodu v mezích
1 až 2 tisícin vteřiny. Velká přesnost.ěasových radiotele-
grafických signálů je podmíněna tím, že do časových
služeb observatoří, vysílajících nejpfesnějiííčasovésig-
nály jsou zapojeny již po několik let křemenové hodiny.
Přesnost těchto hodin již dovoluje pokusit se o řešení

otázky, zda se Země otáči rovnoměrně. .
podrobně je v knížce JlQjednáno o' tom, jak se dnes

přesný čas hlásí. od mluví!Jich hodin až k nejpřesnějším
radiotelegrafickým signálem vědeckým. Poslední kapi-
tola XIV. obsahuje rnl!né drobn06ti o hodinkách.
Každý, kdo se zajímá o přesný čas, a těch je dnes

v době hláiíení přesného času rozhlasem velmi mnoho
(na př. je známo velmi přesné hlášení času iívýcarské
r.tanice Beromiinster), najde v ·knížoo zaiimavé poučeni.
Stat o časových signáléch XIII bude také vitána přáteli
astronomie ti meteorologie jákoi i zeměměřiči, jichž přes-
ná pozorování jsou právě na přesném čase závislá.

, Ing. Jelínek E.

Pelikán Josef:
Třídní rozklad vesnice. Vydala Ceskoslovenská aka-

demie zemědělská v nakl. Brázda v Praze. Str. 130 formo
Al5. I. vyd. Cena kart. 26 Kčs.
Žijeme na zlomu dvoU!velkých dějinných epoch; doba

kapitalistického uspořádání společnosti zkomírá, odchází
amisto ní nastupuje nová éra, éra sociálistická. Není
jednoh() odvětví lidské činnosti a zájmů, jenž by nebyl
touto převratnou změnou dotčen. Přestavba mocně pů-
sobí na život ve městech stejně jako na vesnici. Přebu-
dování staré vesnice na ves novou, socialistickou, je-dnes
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jedním z nejdůležítějŠích problémů naSl cesty k socía-
lísmu. K naší, zatím nebohaté líteratuře, která se obírá
problémem vesníce v celku, řadí se kní'žka J. Pel í k á-
n a, o níž refe,rudeme.
Jda o studíí, která si vzala za úkol ukázat, jak se

česká vesnice ve své ••truktuře hospodářské a ve své kul-
turní nadstavbě vyvíjela za kapitalísmu, jaké důsledky
mělo dřívější společenské uspořádání na život zeměděl-
ského obyvatelstva, jakými prostředky - v konečných
svých výsledcích jen málo účinnými - se ubírala různá
reformní úsilí a konečně jaké rozhodné prostředky to
JROU,jimiž socialísmus převádí zemědělskou výrobu
k vyššim, dokonalejším formám, na nichž vyrostou i vyš-
ší, ušlechtilejší formy lídského života.

J
Kniha má 2 části. V prvé, nazvané R o Inic k é

u sed los t i, rozebírá auto,r boj kapitalistú s feudály
o nadhodnotu vyrobenou rolníkem, vznik zemědělského
proletariátu, promlouvá o pudě jako soukromém vlast-
ni.ctví a zboží, o třídním rozvrstvení rolnictva, o roz-
kladu ve8nické 8polečnosti atd. Po rozboru výsledků
první a druhé pozemkové reformy ukazuje pak nll.
funkci JZD v boji o novou českou vesnici. Druhý oddíl
s názvem R o Inič t í I i d é, je věnován kulturním pro-
blémům vé8niee, ú&ilí o harmonického venkovského člo-
věka, zbaveného pout, které dříve bránily je,ho růstu
a rozvoji.
Proó tak obšírně upozorňujeme na stránkách našeho

časopisu o této knize, věnované minulé i· soudobé ve,s--
ni.ci. Upozorňujeme na ni proto, že pro velkou část zé-
měměřičů byla vesnice pracovním prostředím, s nímž
byli svázáni svou péčí o pozemkovou držbu a vlastnictvL
Způsob výroby, t. j. výrobní sily a jim odpovídající V)'-
robní vztahy, tvoří ekonomickou základnu společnosti,
nad kterou vyrůstá řada rúzn)'ch nadstaveb. Z kapita-
lístického ZPÚSOb\lvýroby a z jeho vztahu k výrobním
prostředkům (v zemědělství hlavně k půdě) vyrostl také
pozemkový katastr a pozemková kniha, vyplynuly růz-
nó pozemkové úpravy, směřující k zvýšení produktivity
půdy (scelování), z výrobních vztahů kapitalistických
v zemědělské výrobě vznikly i rúzné pozemkové refor-
my (dělení velkostatků) atd. To všechno byla společen-
ská nadstavba, jejíhož budování se značným svým podí-
lem zúčastnil i zeměměřič·. Je tedy obor jeho činnosti
úzce' svázán Sl hospodářským vÝvojem vesníce, zejména
vo vztahu k půdě jako výrobní její základně a chce-li
si. zeměměřič historicky objasnit povahu své činnosti
v minulosti, ale jmenovitě též, chce-li odpovědně nalézt
cestu své práce v socialistické vesnici, musí SIeseznámit
s problematikou vesníce, jejího výrobního charakteru
a socialístického složení. Pelikánova knížka mu podá
dostate.čně hutný obraz a mnohý podnět k přemýšlení
o politicko-ekonomickém pozadí činnosti četných před-
chozích generací zeměměříčú i o výhledech pro budouc-
nos.t. Doporučujeme ji vřele. k prostu4~Yání.

Klika Jaromír, prof. Dr:
Rostlinná sociologie. V řadě technických spis.u.vydal

v edici vysokoškolských rukovětí a vytiskl roku 1948
v Praze Melantrich, svazek 5; s 95vyobrazeními v textu,
strnn 380; cena brož. Kčs 350.-, váz. Kčs 385,-.
Dílo prof. Dr Jaromíra K 1i k y je prvni českou učeb-

nici o rostlinné sociolo,gii, která podstatně probírá jed-
notlivé theoretické i praktické otázky o ro€tlínných spo-
lečenstvech, učebnicí, vyhovující našim poměrům a re-
spektující práci českých vědcú. Prof. Klika je uznávanou
autori.tou v nejmladších z botanických věd. rostlinné so-
ciologii (Fytocoenologie). Autor, přítel a spolupraco'Vník
vědců světového jména, uplatnil se na čelném místě
o studiu otázky rostlinné sociologie a první vycítil ne-
zbytnost potřeby odborné učebnice v české řeči, která
by nahradila všechna dosud vyšlá a neuspokOjující díla.
Za spolůpráce našich sociologů, účastných na díle radon
i vypracováním celých odborných statí, připravil vědec-
ké dílo se všemí analytickými, synthetickými a syneko-

logickými znaky sdružováJ1í i se vztahy julnotlivých
ěinitelú, chemicko-fysikálních vlivů ovzduší, púdy, vody,
tepla, světla, větru, srážek, edafonu, bíotiky a pod.
k rostlinným společenstvům. Jeho rostlinná sociologie je
významný vědecký spis a učebnice založená na studiu
našich poměrů.
Doporučudeme k prostudov4Jú všem a obzvláště těm

zaměstnancúm katastrální měř. slu~žl)y,kteří provádějí
t. zv. »práce oceňovací«, t .. j. katastrální vceňování podle
Návodu IV. Tato instrukce by měla býti v některých
paragrafech podle tohoto díla doplněna. Ing. Jelínek E.

Prof. Rudolf H e k š: Sbírka počítaných příkíadil
z vyšší mathematiky. Vydáno nákladem vlastním' v r.
1948, text tiskla Grafía v Olomouci, obálku a titulní list
L. Březina, Kyj ov. Stran 110, cena 130 Kčs.
V úp:.;:avěhektografovauých přednášek podává autor

na 228 úplně yÝpočtených příkladech základy 'počtu di-
ferenciálního, integráJ~ího a POS111[- řešeni diferenciál-
ních rovnic, obsah a objem rotačních těles atd. Poslu-'
chači vysokých škol i jíní zájemcí jístě po této příručce
sáhnou, aby jim seminárně objasllila na praktických pří-
kladech vyšší mathematíku. l'ng. Jelínek E.

PAMATUJTE
'"vcas

PRAHA I, MAlSLOVA 21
TELEt'ON Ul-JI. •••.••.

Majitel a vydavatel Spolek československých Inženýrů a technJkú v Praze CI Casopls řídí Ing. Dr.Boh. Pour s redakčním sborem •.
Uveřejněné příspěvky se honorují • RukopIsy a obrazce se nevracejí lit Separáty ZpŮVOdníchčlánků se zhotovuji na nák;ad autonN
• Reklamovaná čísla jsou zdarma jen do vyjití následujíclho člsla, Jinak stoji jednotlivé číslo 21 Kčs •• Objednávky časopisu
a Inserce přlHmá adminlstrace v Praze T. Jánská ulice 100. telefon člslo 619-51 • Veškeré peněžní poukazv se zasílali

Ústředl SlA v Praze na jeho účet u Fcšt. spot. čis. 16.253s označením účelu platby.
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Zrušení oddělení zeměměřického inženýrství v Prazé. -vání, oddělení dokumenta'ění a ústřední archiv s mapo-
na němž se vlá,da republiky usnesla ve své schill;i dne 'voudokumentacL . _,
27. června 1951ha. o kterém isme r.eferovali v míIWlém (6) Podrobné vymezenLagendy v rámci ·skupin, odborů
čísle Z. O., bylo provedeno vládním nařízením ze .dn'" . a 9ddělení ,provede předn06ta Ústavu.
2i. čérvna 1950 čís. 81 Sb. § 3 nař~ní ukládá. ministru § 3. {JI en ě ní Bl ov en s k é h o úst a v u, (1) 810-
Aolstvi, věd a umění, aby učinil opatření •. abY' dosa- venský ústav se člení na tyto slOžky: .
vadní posluchači mohli dQk:ončitzapočatá :studia po při- a} sekretáriát, oddělenj-·kádrové, oddělení p~ánovací,
iJadě i na jiné vysoké škole (fakultě)! . bezP,ečnostní referent, úsporný referent,

b} I. odbor ----mětický,
c} IÍ-odbor - mapovací a kartografický,
d} III. odbor - reprodukční,
e} IV. odbor - všeobecnY. .
(2) I. odbor - měřický se dále člení na odděl.ení trian-

gulační, oddělení nivelační, oddělení delimita,ční a oddě-
lení .výzkumné.

(a) II. odbor -:. mapovaci a kartografický se dále člení
na oddělení mapovací, oddělení fotogrametrické, oddělení
kartog;rafické R oddělení fotoletecké.'

(4) III. odbor - reprodukční se dále členi na oddělení
I/rovozy.i, oddělení grafické, oddělení reprodukční a od-
děfuní tiskařské. .' .

(5) IV. odbor - všeobecný. se dále člen1 na oddělení
hospodářsko-fínanční, oddělení hmotného zásobování a
údržby, oddělení archívní a dokumentačni, a účtárnu.

(6) Podrobné vymezeni agendy v rámci odborů a ód-
dělení provede přednosta Slovenského ústavu.
§ 4. VedeníÚstavuaSl~vensk'éha ústavu.
(1) V čele Ústavu je př,ednosta, kteréha ustanovuje a

odvaláváministr techniky. .
(2) V čele Slovenského ústavu je' přednosta, kterého

ustanovuje a odvolává pověřenec techniky po předchozím
souhlasu ministra teehniky.

(a) Přednasta Ústavu a přednosta Slovenského ústavu·
zastupují Ústav (Slovenský ústav) navenek, upravují a
řídí činn06t Ústavu (Slovenského ústavu) adohližejí na
ni, určují 'služební použití zaměstnanců a činí opatření
o osobních' věcech zaměstnancu.

(4) Všechna rozhodnutí a opatření celostátního význa-'
nm nebo mezinárodního dos,ahu a duležitosti činí minis-
terstvo techniky v dohodě s pověřenectvem techniky, a
to .jednak z vlastního podnětu, jednak k návrhu přednosty
li'stavu nebo Slovenského ústavu.
,(5) Přednostu Ústavu v jeho nepřítomnosti nebo zane-

prázdnění zastupuje př,ednosta skupiny určený přednostou
Ústavu, přednostu Slovenského ústavu jim určený před-
nosta odboru.

(6) Přednosty skupin, odborů a oddělení Ústavu usta-
novuje a odvolává se souhlasem ministra techniky před-
nosta Ústavu, přednosty odborů a oddělení SIO'Ven!<kého
ústavu ustanovuje a odvolává se souhlasem pověřence
techniky přednosta Slovenského ústavu.
§ 5. Za ln ě s t n a n c i Úst a v u a S loven s k é h Q

U 9 t a v u. (I) Na zaměstnance Ústavu a Slovenského ústa-
vu se vztahuje zákon č. 66/1950 Sb. o pracovních a pla-
tových poměrech státních zaměstnanců a vládní nařízení
Č. 68/1950 Sb., kterým se vydává platový řád pro správní
zaměstnance.
§ 6. Ho 9 pod a ř e n í. (I) Ústav sestavuje a navrhuje

vlastní rozpočet vydání a příjmů, který tvořÍ samostat-
nou součá!<trozpočtu ministerstva techniky. Podle schvá-
leného rozpočtu hospodaří Ústav samostatně. Poukaz(}-
vací právo vykonává přednosta Usta.u nebo zaměstnancí
jím k tomu zmocnění. Ústav sestavuje vlastní úěe,tní'uzá-
věrku.

(2) Ustanovení předchozího odstavce platí obdobně pro
Slovenský ústav s tou odchylkou, že rozpočet Slovenské-
ho ústavu tvoři samostatnou souěást rozpočtu pověře-
nectva techníky.
§ 7: Styk navenek. (1) Ve své odborné a admi-

nistrativní činn06ti, 9 výjimkou zásadních věcí celostát-
ního významu nebo mezinárodního dosahu a duležitosti,
se lJstav styká se všemi úřady, soudy a jinými orgány
a osobami přímo. Totéž platí pro Slovenský ústav.

(2) Styk v zásadních věcech celostátního významu nebo
mezinárodníha dosahu a důležitosti provádějí Ústav a
·Slovenskf;. ústav prostřednictvim ministerstva' techniky.
Slovens'ký ústav si v takovém případě opatří předem
souhlas pověřenectva techniky.

(3) Rozhodnuti a opatření celostátního významu a
zvláštní duležitosti vydává ministr techniky.

'Úspěch zeměměřické služby techn. ref;ONV z }flaflé
Boleslavi v socialistické soutěži. Mínisterstvo teehniky
sděluje, že v socialistické soutěží o vzorný referát u ONV
'\f' Mladé Boleslavi umístila se zeměměřická služba tech-
nického referátu na' 1. místě. Y soutěži hodnotily se ze-
jména: plnění plánu, uzavírání socialistických závazku,
předkiádání zlepšovacích návrhů a plnění prallovních'
norem. Vítězná zeměměřická služba získala celkem 117,3%
bodu;·Výsledek soutěž.ebyl oznámen ve slavuostní schllzi
zaměstnanců ONV v MladéBoleslavi, konané dne 5.'červ-
na t. r.

Organisaění řádStátllího zeměměřického a kartOgra.
fického ústavu v Praze a Slovenského ústavu v Brati-
slavě. K provedení vládního nařízení čís. 43/50 Sb. o or-
ganisaci veřejného vyměřováni a JílapQvání vydll!. mi-
r<istr techniky vyhláškou :Ii 25. červenoo 1950 Organísační
řád Státního zeměměřického a kartografického ústav:u
'v Praze a SIO'Venskéhozeměměřického a kartografiékého
ústavu v Bratislavě OrganisRčIri-řád byl otištěn v Úřed-
ním listu I. dil p{)d č-:478dne 2. srpna 1950, kterýmžto
dnein vstoupil v ·platnost. Podstatná jeho ustanovení
otiskujeme doslovně. .
§ 1. Zří z e ni. (i) Vládním nařízením č. 43/1950 Sb.,

o organisaci a působnosti Státního zeměměříck'ého a kar-
t{)grafického ústavu a o technickém poradním sboru ve
věcech veřejného vyměřování a mapování, byly zřízeny
pro veřejné vyměřovací a mapovací prace celostátního'
významu a práce zvláštní povahy a důležitostí:
a} při ministerstvu techniky Státní z.eměměřícký a

kartografický ústav (dále jen .Ústav<t),
, b} při pověřenectvu techniky Slovenský zeměměřícký
a kartografícký ústav (dále jen »Slovenský ústav«) jako
oblastní orgán na Slovensku.

2} Sidlem Ústavu je Praha, sídlem Slovenského ústavu
je Bratislava. . .
, § 2. Členě'ni Ústavu. (1) Ústav se člení na tyto
složky:
a} sekretariát ústavu, odděleni ústředníha plánovánt

a kontroly, bezpečnostní referent a úsporný referent,
b} kádÍ'orvý odbor,
c} skupina 1 _ měřická,
d} skupina 2 - výrobní,
e} skupina 3 - všeobecná. .
(2) Odbor kádrový, který p~léhá prIma přednostovi

ústavu, má,odděiení kádrové, školské, evidenční a osobní.
(3) Skupina 1 - měřícká se dále.členína:
a} odbor geodetických základů, ktérý má oddělení geo-

detícké astronomie a gravimetrie, oddělenú základní tri-
gonometrické sítě, oddělení jédnotJ4é trigonometrické
sítě, oddělení jednotné nivelační sítě a odděleni geode.-
tické,
b} odbor mapování a fotogrametrie, který má oddělení

konstrukční. oddělení mapovací, oddělenú fotogrametrickě
a oddělení hraniční.

(4) Skupina 2 - výrobní se dále člení na:
a} odbol'-kartografie, který má oddělení pro kartogra-

fické základy, oddělení p~o koncepty a revisi, oddělení
pro mapy velkých měřítek, oddělení pro mapy malých
měřítek a oddělení pro plastické mapy ••
b} odbor reprodukce, který má oddělení provozní včet.

ně kniháruy a expedice, oddělení pro fotoreprodukci a
fotomechaniku, oddělení pro rytinu .a přeenou retuš, 6d-
dělení litografické, oddělení pro pře,tisk a nátisk a od-
dělení pro tisk. . .

(5) Skupina 3 - všeobecná Sťl dále člení na:
a} odbor administrativně-technický, který má oddělení

hospodářsko-finanční, oddělení hmotného zásobování a
údržbu včetně kancelářské správy a účtárnu,
b} odbor pro výzkum a dokumentaci, který má odděleni

výzkumné, oddělení katastrálního vceňování a vtříďo-
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~..8.-Pi'fsltišn"'S.t·)· '~t,(rs't\Ta_ltJ)ověře-
ne.(lt '4l -t ech p.lk.,..,. . '.... :~tel'6t'lut~nikY pří-
sluší kfOmě ()pfávnlln~ ·d~:",~Il.ltch MblT~ných
jinými ustanovenítrli: ..\ ...):~",~:,,~<.: .' '. .
a) sehvalovati •plán pracl ''Ů'staVtl,'.
b)·.poslyšeni,l!opnpllIlé na fná;vrn"ó:staVllstam;viti

PlAnpracovnichsilUstllVú.,. ..~". - ,'..
lÍ) stanoviti 8IIlěrnice pró.&e6t"-yetl 'tu:-(rst4"iI,
d) kontrolevaU'činl).o$ta <h9&pOcf.J;avu... .'
(.2) Oprá:vněni uv.edená v.o~cl .....,l~ejiobdobně

pověřenectvu techniky pokud jde óSl~ský :Ústav.
. . .-•.,> . , ,'. . .'._-,,-'.. '.....:-.', . - ,

-,

PřípraVy k noveUsaiilknihOY1lilíoZ4ko~ll.. V rámci
přestavby celéhonaš~ právního n..~·v,pi'Íicovalo mi-
nisterstvo spraved~n:oStiósnov1l zákonaop.ovém' právu
knihovním. Dosud' platné naše knihovníptávo je celkem
totožné ,v krajich česky-ch 'í llaSlo:v-eliS1t:ua má svůj'

~:s~a~~h:~~s~;~v:~:~:n:ohl~~::~'t~l~ :~~~~:
váno na zkoušku nejdříve v Uhrách ll. teprve podle na-
bytých . zkušeností byl v tehdejších zemích předlitav-
ských vydán knihovní zákon z 25. července' 1871č. 9~ř. z.
Tento. záko~ byl 'rámcový a vstoupil v platnosttepr'Ve
přijetím pří6lušnÝ,ch zákonu zemských. V Čechách se tak
stalo- v roce 1875.'Knihovní právo a organisace pozem-
kových knih byly koncipovány velice promyšleně takže
se bez podstatných změn vydrželo s těmito přéďpiSY a
'organisací až do nynější doby. Teprve současné změny
základních ekonomických vztahu mezi lidmi vyvolaly
potřebu úplné přestavby právního řádu a tedy také no-
vou úpravu knihl:wnílio práva. . , \
Osnova zákona o právuknih()vním je' právě v mezl."

mInisterském připomínkovém řízení; má se'státi zákonem
ještě do konc~ t. r, Teprve potom budeme o ni refero-
'vatí podrobněji, 'neboť knihovní právo' je v úzké sou·
vislosti s činností zeměměříčli:Dnes muž.eme jenom Hci
že nový zákon bude obsahóvat rámco~ě předpisy o zaří~
zení pozemkových knih, o knihovních zápisech, o knihov-
ním řízení, dále předpisy o knihách železničních a usta-
'novení přechodná. Jak známo, byly dosud nem,ovitosti
zapisovány do čtyřech druhu veřejných knih,~čtmž k do-
savadnímu .formalismu právnímu' přistoupila i velká ne-
přehlednost. Nový zákon zavede proto jen knihy pozem-
kové a kI!-ihyželezniční a odstraní zemské desky a knihy
horní. Horní práva budou se .zapisovati v pouhé seznamy
horních práv, které přestanou být 1}nihaíni veřejnými.
Nová úprava knihovního řádu bude jednoduchá a pře-
hledná; z knihovníl~o práva se odstraní přebu;ielý for-
maliMnuš, který byl zejména y knihovním řízení na zá-
vadu urychleném1;l sjednávání souladu mezi skutečným
stavem a stavem knihovním, Dosavadní pOzemkové a
železniční knihy se použijí k zápisům podle nl)v;ýchpřed-
pisu, neboť zakládání zcela nových knih by bywvelmi
obtížným a nákladným úkolem, jehož splnění by 'nebylo
úměrné klesajícímu, významu, který 'dnes pozemkové
knihy maií. ~.
Rámcová povaha přípravovaIÍ:ého zálmua vyžaduj-e;uby

'podrobnosti ,byly upraveny vládními nafízením.i a pří-
slušnými instrukcemi;' tyto doplňky budou vydány po
vyjití zákona; . bp ,

Předpisy.o náhral1ách cestovních, stěhovacích a !inýéh
rýda;lft•. S platností od 1. srpna 1950 zavádějí Se pro
stá tni z a m ě st na n c e' a pro jiné zamě6tnance,1la
které se vztahuje záJron č. 66/50 Sb. o pracovních a.-plat()-
vých poměl'ech státní,ch zaměstnancu, nová úprava o ná-
hradách cestovní oh, stěhovacích a jiných výdaj*, Nová
úprava byla vyhlášena minísterstvem financí· vyhláškou
ze dne 27. července 1950čís. 480Úř. listu I. ze dne 5. VIII.
1950.Jde o provedení zákona č. 234/49 Sb. () náhradách
cestovních, stěhovacích a jiných výdaju. .
VyhllÍška má 50 paragrafu a obsahuje podrobné před-

pisy o větách· při úředním řízení mimo pusobiště zaměli\t•.
nancu. Na tOmto místě mt'J.žemeupozornit jenom na hlav-
ní zásady nové úpravy.
ZaI!lěstnanci přísluši při' pracovních cestách stravné

v částce Kčs 130,- 'Za každý celý kalendářní deh pra-
covní cesty a nooležné Kčs 70,- za každou noc. Při pra-
covních cestách delších než 14 dnu se snižuje úhrnstrav~
ného 'a nocležného na částku Kčs 120,- 1;1ženatých a na

Kčs 70,- denně u s"Vóbodných.KiIometrovné ,pěšky nelio
pti použit} vlas~pího jízdního kola čini Kčs 2~ Za 1 km
p~použití motooykly Kčs 0,50 za 1 km. Při' pouiiti ve-:
řejných hromadných dopravních prostředktl při ..vzdále-
nosti do 200km Se hradí jízdné za nejnižší třídn(vlakem
III .. třídu), při větší vzdálenosti za třídu vyššL Za ěll8,
strávený jinak než. vlastním konáním. práce sepoěítá
zvláštIti náhrada. .' .
- Nařízení zavádí zvláštní náhrady přit. zv. vnějšhn
řízellí; Vnějším řízením se rozumí práce, ktel"llU'~
nává· zaměstnanec na příkaz zaměstriavateluv IlItJotte 'né
pravidelné pracovnímí6to, ale vo b vod 11 ;() b cep r R-

c o vn í h o ID í s t a nebo --'V obvodu obce svého bydliště.
P/J,kse platí zatrlěstnancipřff;ílatek na stravu, který čini
triá-li vnější ,řízení nepřetržitě vÍ'cenež 5 hodin Kčs 20,':"":
více n,ei 11 hodin Kčs 35,~.
J e.,li zaměstnaneC přídělen k přechodné .činnosti :..la

jiné pracovní misto mimo obec jeho pravidelného pra-
covního mista nebo bydliště, má nárok na přídělné.Pří-
dělné činí Kčs 200,-' za celý den pobytu; po 14 dneéh se
snižuje u ženatých na Kčs 120,-, li' svobodných 'na
Kčs 70,-.
ZalI)ěstnanec ženatý, kte\rY je nucen žíti od své rodin-

né. domácnosti, má nárok na odlučné, které je stanoveno
ve stlljné výši jako str/J,vné a nocležné. pří pracovních
eestách nebo při přechodném přidělení. .
, Nařízění dále stanQví,. kdy a za jakých okolnosti 'má
zaměstnanec nárok na i1áhradu stěhovacích výdajtlpři
přeložení,k něJ;llužnedo~ó v jeho soukromém' zájmu a
pří přijetí.
Zájemci 'o podrobnosti musi prostudGvat příslušnou

vyhlášku Č, 480/50 Úf. 1. 1.
Pro zaměstnaÍme nestátní a jiné osoby s výjimkou ve-

, tejných funkcionářtl vydalo ministerstvo práce a soclálni
'péče vyhlášku ze dne 1. tlrpna 1950ň. 486Úf. 1. I. částka
.n7. Us1;anQvení o výši náhrad při pracovních' cestách
~.j. stravn~ho a nocležnéh'O,při vnějším- řízení, přechod~
ně-mpřidělehí atd. json shodná 9 ustanovením'výše uve-
dené vyhláškY pro státní zaměiltnance. Přakticky 'tedy
od 1.. srpna 1950není' rozdílu v náhradácheestovních
stěhovacích a jiných výdaj u mwi zaměstnanci státními
a jinými,. bp.

, __9rganisace vědecikeho Výzkumu. S rozvojem vědy a
toohnikystáváse stále duležitějším péče o soustavné
hledání nových. vědeckých objevu a poznatkfl. Na celém
světě, se věnují nesmí,rné částky na vědecký VYzkUUl,
všv.de se zřízují vědecké a výzkumné ústavy, v nIchž
vědečtí pracovníci pracují' na problémech výzkumu zá-
kladního i aplikovaného .. Také u nás organlsujeme vě-
decký Výzkum zpťtsobem před tím nebYVlllýln. Zákonem
ze .dne 1. prosince 1949č. 261/49 Sb. bylo zřízeno Ústředi
v~!'lckého vÝ:i:kuniuV Praze s lilolem Odstranit plánovi-
tou výstavbo)! dosavadni roztříštěnost výzkumné práce,
zkoordinovat ji, uplatnit-v ní zAi!<aduzáměrnosti a cíle- •
vědomosti, zapojit ji jakóťvflrčí flložku do potřeb l11Íko-
1/\ našeho hospodářského plánu, zajistit náš výzkum jak
po stránce hmoťn~ tak i kAdrové tak, aby se' mohl inten-
,&ivněvěnovat n~rnšené badatelaké a vYzkumnické čin-
nosti. . " -
Ústředí, vědookéhovýzkumu zahájilo svou ělnnoat

v dubnu t. r. Sv~ úBilí .vyvíjí -především ve směru orga~
nisační výstavby našeho výzkumnictví. Podle generelní-
ho plánu\Ďudou naše výzkumné ústávy vybudovAny
v těchto 3' skupinách:. " .' '
1., ústřední výzkumné ú9tayy; ty budou

podléhat přímo Ústředt vědeékého výzkumu (úVV) ll'

jejich činnóst' bude zaměřena především na otázky zá-
kladního výzktlmu, kťed tvoří předpoklady výzkumu
aplikovaného. Výstavba těchto ústředních ústavit už
značně pokročila. Vládním nařízením z 20. června 1950
č. "80Sb. byly zřízeny tyto ústřední výzkumné ústavy
jako samostatné st.átni ústavy: '
a) pro biologii,
b) pro chemii,
c) pro vědy fysikální,
d) pro geologii,_
e) pro matematiku,
f) pro polarogram,
g) pro vědy astronomické;
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'. 2. ft'st ft vy l'"e ll"Qr ln j;, které' budou J.lodl&hathiil·
.llotlivým tninistel'3tviiUí a bu.dou feiitúkoly iirlíb ...lltit.,
-podáftlkého významl2ipro ókruhpů~bnoi!ti něho __
nisterJltvll;.. Zatím bylaachvál6JuJ: reorlránilt.oe dZk •.,:'..
ných ústavů zemědělských; ,zřizui-e se li re-sortnieh ~
vii zllm~dělsléholt lesniekéh9' výzkumu. .Připravuj~
.'sřiZl6Jlireaortn-ích 'ú$tavů v. ministerstvech P~'l&lu.
výživy a zdravotnictví; . . /'
· 8. úst,,8vy lleHorové, které budou PQdl4bat !tld~
notlivÝ1ll génerlUnimfeditelstvint vÝroby a zemědělst."'i
a budW;,ř~i.t dHěí otMb ného h05Podářskéhj)odvěijJ.
. '.Paké našEl geodesie a zemělněřictví se· bude. poojl~
na orgánisované výstavbě našeho mkumnictvi, Geoo&-
tieké a.zeměměřie.ké .vědy budou óel'Pat z výsl~ků 'tf-
zkUDlů"V~tšiny'ústředních výzkumných ústavů a ~
mliřická praxe najde p05tupem do:by přílef.it08t ;~ak
<i.:>budovata využit reso$iho a sektorového výtk\lml1
·k řešení lIetJlých svých problé.Ulů.· ~

. Techmka zftfka.Vědaa technika staly se tak néod-
lučitelně souěástí. 8ouča8D.éspolečnosti a zárukou· jejího
dalšího rozvoje k vÝššímu společenskému uspoř~í,
že· neni člověka" který by se nezajímalo současnýfJtav
,vědy a techniky. a jejich budoucnost. Je-li technikou na-
zýván zp"Ůsob.kterým člověk ovládá přírodní síly a e~er-
·gie. aby mohl svůj život udržovat po stránce hmotné
,8 rozvíjet po stránoe kulturní. pak technika pomáhá lně-
nit všechen svět kolem nás. Oím bude technika dólko-
nalejši. tím se lidstvu lépe povede. Proto každého ---'t ať
technika, ať laika - zajímá bu.doucnost techniky v bUžší
i vzdálenější době. Sovětské autorka G. P. TurovBltllja
uapsala nevelkou knížku Technika zítřka, kterou u \hás
v překladuJ. Goldšchmídové vydalo nakladatelství ~e-
lantrich v Praze (síran 124, cena Kčs 41,:-). Turovslťilja
ve své studii se pokouši dáti čtenáři výhlM do budé';Uc-
Dosti' velkých technických vynálezu, jejichiuskutečllooi
ml1žemedřív~ či později oěekávat. Zabývá Se budoucnbstí
metalurg-ie' a těžkého průmyslu se zřetelem na strojí-.
l'enství, výrobu ml>torů, automatisaci výroby atd. Ttka-'
zuje, jaké nesmírné zdroje hmota energií objeví tooh-
nÍcká chemie; staéí, upozorníme-li zde na tisíce no;v,tch
hmot s užitečnými vlastnostmi, jež budou v budoucnu
urěovat naše oblékáni, bydleni, stravování. V dopzlflvě
budoucnosti .'bude plně využito vymožeností moderní-
technikY, které již nyní dovolují ~načně zvýšit rychlost
spojů a hQBpodárnost,dOpravy. V technice budoucnosti
bude hrát ,nesmirnou Úlohu elektronová technLa, čili
elektronika. Zvlášť významnýrp. bude rozvoj výroby
energií, a to nejen z nejběžIÍějších dvou přírodních
zdroju.· jakýmí je uhli a nafta, nýbrž i ze zdrojů, které
dosud jsou jen velmi omezeně anebo nejsou vubec vy-
užity (na př. výroba elektrické enerlge, vodních toků,
výroba elektřiny z mqhkého přílivu a odlivu, z vanou-
cích větrli, ze sluneěního záření atd.; 8Illmozřejmě,'že
autorka promlouvá10/l:tmhovéenergiL jakožto zdroji sílY,
který dnes budí zvlá.štni~em ,nejširších kruhu.
Dfiležitým činitel6Jll kzíská.ní energií a hmot bude

mechanisa(je práoe, jež ovšem bude vyvplána nejrliznčj-
šÍmi technickýjmí prostředky a vYl1álezy a sama na
vznik jiných vynálezu bude mocně pfisobit. Autorka .si
vším~ problémů mechanisace "Vprlimyslu, palivovém a
i'Udněm, ve stavebnictví a v zemědělství. 8ťJciali"tické
zemědělství daÍo již nyní podnět k sestavení ce,lé tady
hospodářských strojů nového typu. Stále jsou tyto stroje
zdokonalovány a nové objevovány. Mimořádnou úlohu
budou hrát v technice budoucnosti otázky' zlepšení pra-
covních podmínek: Bude vytvořena oolá řada nocvych
způsobů a method, které učiní práci člověka lepší a 1'11-

dOlJtnější. Nová techníka nevídaně zvý~í produkticvit1,l
práce, vytvoří hojnost výrobkií, člověk bude postupně
zajištěn vším, co potřebuje k uhájení žívota a při stále
se zkracující prállovní době bude mocí věnovat ••tále
více pozornosti otázkám veřejného života, umění ~ vědě,
Kníha TUTovskaJe se chvílemi čte. jako napínavý ro-

mán; autorka neopomíne ani jedné příležitostí. aby ne-
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poukázalan,arozdíl techniky v kapitalistických Z6Jllícha
v zemích. pokrokových. zejména v Sovětském Svazu,
jehož tedhnika den ze dne vyrfIstáa stává se rozhodu-
jicím činitelem v budování sociali&mu., .

Logaritmické tabulky a "ýpočty. Používání logaritmíc-
kých tabulek nepředpokládá žádných vědomostí kromě
zualosti prosté násobilky. Jde ovšem o to, jak princip
logaritmu vysvětlit tak názorně, aby byl dán ;!ájemciím
rrejen návod, ale aby jim bylo umožněno jak používáni
logaritmických tabulek, tak logaritmického pravítka.
Tohoto úkolu ujal se R. Zich v populární naučné příruč-
co L oga l' í t m i c k é tab u.}k y a v Ý poč t y (Práce,
kart. ~4 Kčs). Až dosud bylý logaritmy po,važovány za
výsadní vědomost, !l:dežtoZichllv výklad umožňuje kaž-
dému, aby si osvojil znalost logaritmu bez ohledu: na to,
jaké je jeho přědběžné vzdělání. Autor byl přiveden na
myŠlenku napsat takovou příručku, když S8 jej pracu-
jící dotazovali na princip 10garitmfI a když se jim po-'
koušel' tento principosvětlít nejprostším zpiísobem.

Technické POČetnítabulky. Další :uodborných knižllic.
kt~r,é'vydává nakladatelstvíPráoo, byla nazvána »Tech·
nická minima«. Jako prinl svazek této knížnice vychází
příručka A. Vacka, Technicképočetní tabulkY
(kart. ,15 Kčs). Příručka obsahuje -nejdfiležitější početni
tabulky, s nimiž přijde do styku každý dělník, mistr
í technik .. Proto je příručka pevně šitá, oříznutá, v ka-
pesním formátu a na přehledné příručni úpravě. Uvádí
tabulky mocnin, odmocnin, ploch, kruhfI, logaritmů čísel,
logaritmu goniometrických funkcí po l' vteříně a hodnot
těchto funkcí rovně,ž po'l vteřině,. Tyto základní početní

, tabulky se stanou jistě nezbytným prfivodcem každého
teohnika. Budou záhy doplněny druhým, technologickým
svazeěkem.
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Národníhospodáfství a správní právo ••ři llutórillaě-
nich zkouškách. Se zřete«im k významu toohnicRé práoo
při -výstavbě sooialismu sk .závalnosti. úkol"Ů,·ktertt
v tomto oboru práce příslllŠeji autori!lOvaným technll(tlm,
vybídlo ministerstvo techniky zvláštním výn"~mz 2)-
IMna 1!!50 předsedy zkušebních komisí pro Z~QUí1lf
uchazej'í"Ů'ooprávnění autQ-risovaného te<lhnlka..~J: ~- .
mínky pro nabýváni autorisace byly zplisněn1:"(.·W~
nol'~ se krom jiného pravi!Q: »Výkon autorlfff1ěnt ~ký ,
je p(JVolovat. poUll:ežadatelům, kteřivyka.Zttjís~ě.
hodnotnou praxi v hlavních oborech dótyěfléIW ů'PrávY
nění. K9:ndidáti .jest podrobiti přís-ně zkÓUšce~ zt$l6Stí
vědeckého světQvého názoru marx-Ieninismua marxis--
tické ell:onomie~Při zkoušce ze zákGntt. nafiZeBia odbor-
ných předpisů. j~st póžatiovatt odltkó1fš~' schopnost
aplikace těchtohoreni se zřetelem ke kon~l'n problé-
mům současné technické p:Mfxe.« .
Výnosem z 2. srpna 1900-15. j~ 1090-517~/l-1950 pak

ministerstvo techniky ještětlále před8ed'ttiat zkušebnich
komisí sdělilo toto: .. . .. '.' .'
»Podle § 12 nařízení mínisterstva veře;jDých prací č. 77/

1913ř. z. mů'OObýt uchaz6Č"fim,kteří !Je mohou vykázat
Vysokoškolskými vysvěcffieními ~ zkOUŠCez nauky národ-
niho h08podátství a správního prba nebi> kteří při ně-
které státrlí· zkoušce vykázali své 'ridomosti v těchto
předmětech podle zkušebních před~isd pro jejich obor
platných, ~ouška z těchto předměh\ prominuta.
Národní hospodiřství a právní řád, jímž sé dnešní

uchazeči o autorisaění zkoušky dříve učili, a z nichž též
skládali' předepsané zkoušky, neodpovídají však marx-
lanina.kému pojetí národního hospodářstv.í a právního
řádu.
Vzhledem k tomu nepokládáme za vhodné a účelne

poskytovati pro příští z~oušky zmíněné úl{\vy podle ..~ 12
cit. nařízení azdůrazňl1jeme 7;novu, že je nutno dodržo---
. vati bezvýjimečně podmínky, zmíněné v našem výnose

tl 21. I. 1950.
Pokud jde o zkoušky ze správního práva, podotýkáme

ještě, že je' věnovati zvláštní pozornost z·ko-ušceze zua-
loSlti Ústavy 9. května a nejd"Ůlež!tějších předpisů na-
šeho lidově-demokratického právniho f,ádu,zejméiJ.a
předpisů o organisaci lidové správy, o správním řízení,
O jednotném hospodářském plánu, o znárodněni, o komu-
nálních podnicích, o nové pozemkové reformě a pod••
Potud výnos ministerstva techniky.Pódotýkáme k ně--

mu, že tedy nyní kanl'tfdátúm autorisačnfch zkoušek bu-
dou kladeny otázky z politické ekonomie a správního
práva i téhdy, prokáží-li vysvědčeními, že' zkoušky
z těohto disciplin skládali na· vYSl()k~škol,e.Autorisaění
zkoušky probíhllji normálně a skládají se pf'ed zkušeb-
.umi komisemi z krajských nArodních výbon) v 'praze Plán práce odboru. zellJl\mtlřických jnženýrfi a techni-
a v Brně. Oprávnění aut. geométrůjS()lU; udělována jen kiJ .SIA. C'innost jednotlivých složek SIA je od podzim\l-
jako průkaz kvalifikace a odpovědnosti pro podniky 80- roku 1949plánována. Každá složka (odbor, skupina) vy-
cialistického .Slektoru veřejného hospodářství. bp pracovala počátkem t. r. plán' své činnosti. Představen-

stvo STA pak ve svých schůzích pravidelně kontroluje
Předmět a methoda.- politické ekonomIe. ·Ti, kdoi po.- do jaké míry ta která ólložka'8yůj plán splnila. Kusnad-

třebují pouooní o tom, co to je politická ekonomie, čím nění práce je v každé schůzi pfedstavenstva jednou mě-
8t)..oMl'á- a jaké jSQolto Jnet.ho&ymi·~Be;~1tdftji-&i-- ~.~ ...IH'twelieftftl«mtrtmt- ěilml~tr ;ten' 24- spoot~
I'1Bvelkouknihu sovětflkého autora A. Leonťjeva: Před- složek. .
mět a methodapolitické ekonomie. (ti nás vydala Svo- Odbor zeměměříckých inženýr"Ů a technikf1 SIA při-
boda, Praha, A/5, str. 130,Kčs 15,-). Politická" ekonomie pravil počátkem roku 1950 rámcový plan, shrnutý d9
je vědou o rozvoji společensko-výrobnílCh t. j. ekonomic- těchto čtyřech bod"Ů: /
kých vztahů mezi lidmi; vysvětluje zákony, jimiž se 1. pokračováni v jazykových kursech pro funkcionáře
říd.í výroba a rozdělováni předmětfL jak .owbní, tak a členy odboru, . ,
i produkťLvní .spotřeby .'V lidské společnosti v r"Ůzných2. náborčloostva, a to nejen z řad zeměměřických
stupních jejího vývoje .•Te to tedy v podstatě věda histD- inženýrů, ale zvláště z řad techniků,

Zánik tlp"l'áVD6ni .podle. f51kataStrtillIlí6.zákOlUl.. Mi~
Jli.a1erstvo,spravedlnosti. vyhláškou. ze.. dne lIt ~rvna 1969,
ě. j. 32.852o~ámilO.. že'. opr4vnění místnlho národního'
výboru ve Va.la5ském Me~říěi vyhŮ'iovovat geometrické
(polohopisné) plány pro účely sluŽIOOnihO'oboru zaniklo.

DOplněni zkulíební komise pro II. státní zkoulík'llzemě-
měfiekého inženýrství. Ministr školstvf. věd a .uměni
jmenoval nll zbytek období 'studijn.ích let 1945až 1949/50
plk. Ing. Dr Vlastimila B I ahá k a, velitele Vojenského
zeměpisného ústa~ v Pralj,e, dalším menem zkušební
komise pro II. státní zkoušku ze zcměměřické:ho inženýr-
ství na vysoké škole speciálních nauk při (laském vyso-
kém uěení techn.ickém v Praze. .

.' ', _, .' ,' ' . -','-0,:'>: " : . " ","
rióká, nebóCsezabývii hlstorickoo t.'j. neustále se'měníoÍ
látkou, Vtom se právě "marxistická ekonomie úsadně
liší od' bllržoa&ního národniho hospodářství, které. o.d
doby svéhov,Zníku (Adam Smith.koncem 18. stol.) se
poko.ušelo objevit zákony' hospodářských vztahfL me~i
lidniijako neměnné poučky, existující jaksi mimo Pro&-
tor a~s. Tali:ovli vz-táhy neeXistují; zákonY výroby a
směny zboží .jsou zcelá závtslé na společenském: uspořá"

, dánf; se změnou spoléčenských formací se mění i hospo-
. dářské vztab.r společnosti a jejichzlÍkonit08ti. Má tedy
polittCJká elWnomie třídní, stranický charakter &téjně
ja~o každá jiná společenská věda. Methodou politické
ekonomie jo dialektický a .h1storlcký materlnHsmus; dia-
lelrtika znamená methodu studía; pGZná'Váníjev"fi,mate-
'rialismusjesvětový n3zor,~ nImž přístupu-jeme k ehá-
pání jevů kolem nás. Politická ekonomie jako každá jiná
sPQleěen&ká věda nem"fiže použít 'e~pe!'Ímentu' (pokusú
v úmělo vytvořel1Ý.ch poměrech} jakoe,xaktní' vědy
'(fysika, chemie aj.}, proto. experiment nahrazuje ab-
8tr~kci, lrterou Vyhlédáv'á v každém společenském dění
:cákladní vzťahy,kt.{}'ré j~Oll PJ;'oně přiznačnéa z nich
vYvozuje obe'Cně I!:l.atI1éiákoIíypro daný >!lpoleěenský
f·ád. Osvojit si zákonY hQspodářského styku mezi lidmi
znamená' Oi8VOjit&i především myšlení dialektického a
b.istorickéh-o m!lt~rialismu .. Útenář, . kteíj:prostuduje
~Leontjevovu' knížku má velmi usnadněno studium zná-
J.Ilřch Ulryj}hových Zák'adů ma)"xi&tické ekonomie. bp

Užívání stavovského oznaěení inženýr, uděleného mi·
niste,rstvemtechniky. Někteří· kole~é starší generace
obdrželi od dřívějšího mini&tel'Stva veřejných prací (nyní
ministerstva techniky) právo užívati oenaČ6ní inžooýl'
(Ing.) podle § 5 tohoto nařízeni, t. j. jen na pOdkladě
odborné 'zkoušky z býv. učebného běhu pro vzdělání ze-
měměříěda na podkladě prokázané ~jméně 8leté praxe.
Po vydání VYsokoškolského zákona ě,58/50 Sb~ vznikají
u ~ch 'pochybnosti, mají-li prá.vo jeětě dále tohoto inže-
nýrského označení dívat. V konkrétním případě byl
jejich nárok na zapsání inženýnkého titulu do nového
oběanakéhoprnkazu zamítnut-s poU!kazem, že cit. ci9.
nařízeni z,roku 1917 již neplatí. Upozorňujeme proto, že
§ 30 vysokoškolského' zákona výslovně praví, že akade-
mické hodnosti a stavOV8k:áoznačení, nabytá před účin-
ností tohoto zákona, zťJ.stávají v platnosti; éísařské nafí-
zení ze 14. III. 1917ě. 130ř. z. o oprávnění k užívání inže-
nýrského titulu nebylo zrušeno ani vysokolíkolským zá-
konemaJ].i žá,dným jiným předpisem. Mohou tedy všichni,
kdoi získali inž<3nýrské oznaěení výměrem býv. miníster-
stva v.efejných prací, ho uiívat i nadále právem tak, jak
ho užívali dosud. / bp

Směrnice pro vyhotoveni výškopisných plá.nft na po-
lohopisném podkladě katastrální maPY. Ministerstvo
techniky vydalo podleustanoV'ení § 1,odst. 2,písm, i)
zákona číslo 82/48 Sb., ve znění zákona Č. 250/49 Sb;,
směrnice pro vyhotovení výškopisných plánů na poloho-
pisném podkladě katastrální mapy (oběžník ministerÉlt\ia
techniky č. j. 4318/50-V/Il).
Připomínky, které vyplynonz t>raktického POli'tupup~

dlo těchto směrnic, oěekává ,ministerstvo techniky pro
k<mečné·zpracování instrukce do 31. října 1951.
Zájemci mohou si směrnice zakoupiti za úhradu hotoc

výchvýloh u Státního z,eměměřického a kartografického
ústavu v Praze VII, Vetetrlní uliee Č, 21. .
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3. pravidelné měsíční ~lenské:8Chl\ze .aAld.bol'ntmí DIt- Odměnamdže býtV)"pfaeena i v tom 'pHPadě,že návrh
feráty, , ,byl'odměněnjiž jind&, pod16,jinýchsměntic azáead (na
4. ,prohloubení o.rg:mísac.ezřízením.' :d,alších 6kupin př.podl~ ,y.ýn06umInisterstva prAee a l!OOiálnípéěe pro

vsídlooh KNV. hodnocení a odměňování zlepšovacích návrhtt z 15. ťm01"8
Dne 13,'září t. r.zkoUinalopřed8tavetlBtv'o, SIA "roz" 1950).

ptavě spředstavlteli odboru, do jaké Dl.ÍJrY"byltentoplán 3.,Pro vyplaceni odměn určena, je v 'roce 1950celková
'SPlněn. Zástupci odboru podali pí8elD.nOollzpráv., kterou Mstkanejvýše Kěs 62000,-.
k informaei členfJ. odboru otiskujeme; , ,4. O udělení odměn. jejich poětu ~vÝ-~i do Vyčerpání'
Pře d n áš k ov áč i n n ó st. částky Kčs 62000,- rOZhodne pětič1enriá komise. jmeno-
Leden 1950: O základních g,OOdetickýchpraeúch. kona- vaná Trvalou rádou Inženýrské komory v Praze. Komise

oých Státnim zeměměřickým a kartografickým ústavem rozhodne volným uvážením o osobá<lha o výší odměR
v Praze (kolektivní přednáška s dískÚsí a výstavkou). jednotlivcům na podkladě 'soupisu. <'OutěZících'podle pod-
Únor 1950: Stav 'mapovacích prací v měřítku 1: 5000 míhek uvedených výš& ad 1, '2. '

(kolektivní přednáška s diskusí ,a výstavkou). . Soupis soutěžicích se sestavi:
a) Na podkladě návrhů, které llOdají sekce. kategorie,

Březen 1950: Užití radíových interferometrů'k: měření 'Sdružení. pflÍJpadněí jiné organisaěni, složky komory.
vzdáleností. (Sděl&ní zkušeností z SSSR;) nebo i složkÝ mímokomorní. ~ ,
Do konce roku 1950'budou uspořádány odbór~m ještě b) na podkladě 'osobních příhlášek soutěžících.

- 2 odborné, přednášky, a to v měs~ci listQ'Padu a pr'osínci, Návrhy rad ,a)] i přihlášky rad b)]je třeba předložití
jelikož převážná většina /Slenil jest dokonce října na presidiu komory nejpozději. do 12. hodiny dll-e 15.liElto-
polilÍch měřických pracích, ' ." ' padu 1950.
'J á z y k ov ék u HlY. Od pOOá,tkuříjna t. r.bude Návrhy budou písemně odůvodněny; příhlá!ky budou

pokračováno v kursech jazyka francouzského a do ělensli:~ doprovázeny vhodnou' dokumentací' (projekcí, Il/Ívrhy.
scqůze v Praze. která bude svolána v říjnu, budou pr~ atd.). .
vedeny připravné práce pro uspořádání kroužkfJ.jazyka 5. Komise rozhodne o návrzích a pfihlálikách tak. aby
,ruského. ' odměny mohly být Vyplaceny 15. prosince 1950.Komfee
, O d bor n Ý č a s o p i s Z e mě' měř i ck Ý Ob zo r. Oa'.. je oprávněna vy!ádat sí přeď svým rozhodnutím dobro-
sopís vycházel a vycháZí pravidelně joonou měsíčně ,Za zdání odbomíkt\, které voU podle své úvahY.
·:Stálé součinností odbor-q. a skupin s redakcí. Ze zvlášťě6. <Rozhodnuti lwmise; zmoon6né Trvaloo radou. je ko-
významných akčí v tomto' období dluŽIlOuvé6ti: neč':l6., . .bIJ
1. Květnové číslo Z. O.bylo věnováno< problému zlÍ.- .Tech~eké piuseUJ~' OV Koiie.ch. Sirši, tet)hnioké vefej-

1rladního mapového dUa OSR, a to s hledíska pořízení
mapových podkladtt pro územní plánování a hospodář- nosti je mál!>z~á.mo, že v republice mám9 jen Z speciálni
skou výstavbu státu. ' technická musea, jejíchž, úkolem je sonStfeď()lVatl,ucho-

, vávat,i a prO'1>O'lěení,04~l'f.l.íkd i nejUrší Veřejn,oetivy-
2. V ěervnu t. r. VYd8.laredakc&se~zviáŠtIJ.ÍJÍl,svolením stavovati ~onátY. dokulh,entující vývoj techníky nej-

I!!ini~tva infol'mMi a osvěty rozšířené~lo Z•.O. vě- !ftznějších oborn;je.dno museum ,je v Praze a drnbé
nované gravímetríi. Odbor přistoupíl k této "akci Ve'gna- v Košicích. Pražské muSe<nm,které je nazváno NáÍ'od-
ze, a~y l8eznámíl' co nejllirší technickou vei'ejnost •.sJ!,ě- -Líma o j,ehoi postátRění,ee jedná, oslavjlo leto€; na jafe
lI;terýmí:s6udobýmí problémy tíhových měření. (Jravi- 40 let svého trvám; má. vlairtni budovU (třeba, iJ.eoelOÚ
Il'l~trická měření nemají totiž jen význam vědeeký. nýbrž ve vlastním užívání) a je jednim z předních teeb,nio-
~~3Jchvýsledk6. 1:00vhollně využítLp,a pf.Ikl.pří zaklá- kých musei Evropy, Košické museum je pod9tatM mlad-
~,' velktfm i~ženýrskÝch9taveb. pM. hledánt.nov~·ch ší. Prvé pokusy 6 j&ho zřízenÍIllS6 datujJiz"i. 1938.kdy
~~llých ložisek á pod, ,. , . '". ,několik nadšenců chtelotímtozpfuloibem zacn,Y'tit1i})On.ky
)8. V Z. O.'l>ylasa.vedena pravíd~náhlidka zl~šova- ,mlaďé technické 'slovenské vědy v'městě, kdé rok ~řed

~i~h návrh JÍ z' ohoru .zeměměřictví áv-efe:lného sÝloěřo- tiim(Y Í'óCel937)byla zřízenaSlmrenská vysoká~kola ·tOOh-
'I(ini a mapování pod, názvem»Problémy a· stanO"\$kIl«, nteká, jako první toho druhu na Sloven.sku,Vá.lli:~tyto
y". niž' si Y krátkÝ.ch zprávách vY'tvof1,l'nU,· odborn'iěa- snahy přerUšila. Obnovené Ú8ilíV'YVl"Cho1ilodne!4. ledna
$Opí$&t:áléa pevné l'oji~ko se ěl.énstv6m í čtenáři. " m8, kdy za přítomnÓ8tí státniéh před1liá.vít6lt\ bylo o.tti--
'Só'u~Hn n o s t s e s k u p i n a m i. Pro povzbuzeni zá- vřeno "'!taIácr Rá.koczyho na Lenínově /třídě státní tooh-
,~nejiiriího okruhu členstva o činnost odboruzamýšli nické museum s úkolem sbírat. udržovat a vystavovat
~!l~ol'.~ádati v zimním období ,1950/51několik před- technické exponá.ty z minulostí, ab),P<Jodávaly obraz p!>-
li~Jt#t9h'večerů v, tůzn'ýéh kraj6ký~, městech, které kroku techniky, její minulost a nEÍ8pooltěly se zfe~e
])Ypei&kýtly ,vhodnou přiležitoSt k vyletření podminek áfti její Vývoj'" budoucností 6e zvláštním zamMenim na

" '. ":"n -, ti I"' h k· . ě ěři 'Ir.<- h . že . Ii Slovensk().Zadva aplU' roku svého trvání Vyrostlo
prÓ·l\9 .•.••ve~u aSlC s upm 'ze~ mcn.,yc Hl nYTI kóšické technické mUseum až neuvěřitelně. Dnes zabírá
t>f1,J~:rA:l.~/ ' ~ki:'omě~říztwtí 2 posé~í paláce a v peěli~ě usp~da.:.
,~Se..t~iI~nt!ské komorý pr!>lIóVýšelii.pra.eovnf in!e- Drch výstavních. sinich na;jli~riávštěvník II1Ilo<ho,eJ:ptlI-
~trll~é,..~~tl:Vity. Inženýrská 'komora ve snaze pod~ nát'Q z různýeh ol;lorů toohnícké. práce.kter~ ho llóurí
pOfjU intéiátivuá.ř. ltut01"Í41ovt4lÝQhjn.Jenýrft pří zvyšo- nejen svou bohat06tí. nýbrž i Iil~stémem uspořádáni a
1o',AníprMilltfiVitýpráce a přÍ vystavbě socialismu v ndí vkusnou výstavniúpravou. Jsou ~oupeny historické
yť~i ~~i'i)zhO(na,96 vypsati na rok 1950 s out ě ž exponlí.ti i modely, z oboro strojnickéhóa .moohaníekého.
tm:.'V:1..Aštnimi-odzpinamitěm, kdož mimořádným zpťlso- staré bánictvo sloyenské.:te:x:tílnívtro"- domácká i.prft-
."'e~vol>o~S'Vépů~bll06ti 'hospod~fskémU úsilí ndeh~ myslová, -nědělský prttmY~, d6pravIl1etvi, vodDi ho&-
l'1árbda.~fí$Pěji. ' podářshi,. zemědělská výroba a j. Yedlehistorickýeh
. l,1'děleni odměn' 'Il,t,anese. P,,odle těcnto, zásad,: exponátf1 JSOU tu ínstalovány i nejnovější, toohnieká za-

řízení li jejich modely, tak na př. mooel ~Iektrjso:vané
,.1. Od~ěny budoll.'udělenY:trati s dispeěínkovýmřízttním na dálku,m.odel zamiřo-
a)úf,a.utďrisovanÝm inže~ttm, aut. g,eometrům a vánl radarem aj.

aut. idenýrům bái):liIkÝmSI6 sídlem, v oblastí pracovní Zeměměříctvf a dějíJ1ám měřeni země je věnován celt
~k.~ Iltženmké komory v Praze nebo v Brně. jeden po-koj. Ve střoou místnOoSltije umístěn velký pttls-
. :,..~k"JI,l1i4'$-.cr.m ,.aut,...~v:i, kt6tit- 30. ~ l~ ti'el!ý-moder~suk~ 'l'ater; jehot'l\utur'em je náš kolega
·1)yu.0apsáni ,v' seznamech kandidátů, vedených u pra- Ing. K. Rynie z Bratislavy; model je schfidkový a nad
oovní sek~ IX vP;t'aZe II'U pracovní sekce IK v Brně. ním, na skleněné desce, jsou. vYpsány místopľsné údaje,
2. Odměny udílí' se za projev.y tvořívé inženýrské práee takže celek je velmi instruktívním obrazem největšího

všeho druhu (projekční. konstruktivní, zlepšovací návrhy, nášehó hors.kého masivu. Ve skříních a na stěnách pokoje
urganisaěaí návrhy, zvlášť vynikající pracov:rl.i zapojení j$'ou pak umístěny různé starší i novějš~ měřické str()je
atd., jestliže: a poníůcky~' ro.zné mapy a' plány ažz '18. století. litera.-
a) je Jíniizvyšována produktivita 'práoo a tura. urbáfské zápisy. piěemný materiál 91ovensk6ho po-
b) přispivají k plněni úll:OlfJ.5LP. zemkovéh!>katastru a mU. j.
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Košické teehnick~· mlleeUInnachází ve východnl m.et~o..
I'OU naieho státu liVnou ptldu prd svfQ růst; -od rob
1946 je v Koiících VYII!()káěkolazemědělsk6ho a.leantho
intenÝ1'8tvi 8 tt&mi _fakultami (rolnickou, lesnickou a
dřevai'skou - j~inou toho druhu v republice) a I>d
r. 1949tét VySoká škola veterinárn.l, krorl:l lékařské la-
kulty, jež je v městě umistěna odr. 1945. Jsou tedy lt.o-
šice vzrůstajieíllll centrem vY80koškol$ktm a technioké
mU8eum je kulturnim zařízením. které vhodně doplň.je
souoor vědeckých a kulturních institucí města. DopOfll-
ěujeme všem, kdoi Košice navštíví,any návšt.livh te4h-
nickébo musea zařadili do programu svého P@7tu; lie-
budou zklamáni. . B. P.

Hospodářsko..technická úprava pozemk4. PřechOd z jn-
dividuálního obdělávání pozemku kekolektívnimu, kt~t
právě proživá čeflký a slovenský venkoV v mnoltfbh
obcích vytaduje úpravy tísíců drobných parcel j t'ělitch
katastrů. Proto na hospodářsko-technických úpravlÍcn
pracuje množstvj] zeměměřič1\, kteří za součinnosti agJo..
nomů a podle pokynu ministerslva. zt\wědělství a K$V
vypracovali rychlý postlLP úprav. StGUGbei v Pra.žs~m
kraji, v niž byly hOBpooářsko-toohnickou Ílpravou fjo.
zemkJ1 vytvořeny předpoklady rro spolC(iné ollděláviuí
pozemků a ·pro společný- osev, byla obec H i' e beč v "la.
dánském Gkrese, přímo sousedící s obcí Lidice. Technidk.é
práce tam provádělG zeměměřícké družstvo Geoplan.
Půvooní katastr obce měl v celkulí80 ha, ale úprav~Jl

bylo poorobeno 800ha p'4dy. Tak na ptiklad jen lÍllr8Va
pozemkové držby mezi hřebečskými a lidickými zerilé-
dělei se týkala 115 ha. Ve spc>lul'l:,ACis agronoménl a
zvláště f' dmtžstevníky;vytýěiIi technici 19,90 ha, ,ha
nichž budou větrolamy ..Dále b~.IYpřes.ně urče.'Uf.p.100!. y,
na nichi budGUdružstevní výběhy (4,5. ha), zahrallnic ví
(1,80ha), zelinářství (1,80ha), bylo. pamatováno j n8 a a·
vební rozvoj ob06 (15 hala upraveny cesty.' Přitom,~
zrušily staré nepOtřebné cesty a nové byly vy:týěeny jea
v nejnutnějším případě tak, aby betzbttooně velktch
úprav byly všechny velké pddní celky přístuilliy ze dV()1!

..stran. Cesty a 8ilnice budGU na katastru otioo zabírat
5 ha.
, Práce prováděla pracovní trojka družstva iinž6ntrfl
Geoplán, inženýr Dr Brabec agronom, operační .tech~·ik
E. Frey a IngC. Gruntorád. Tito odbornmi se odpov
ujali svého úkolu, aby hospodářsko-teehnieltáúprava 'o-
zemků, plán osevu a pláD. hnojení na scelených pozetn-
cích, 'byly opravdu základem k vyšší zeměděli3ké ~bě
v obci. V úzké spolupráci s drufstc,vníky byl proveden
v obci půdoznalecký průzkrum. POZemky obc.e.nřebeč l~.·í'
v jihozápadni oblasti okresu Kladno v nadmořské vý'ce
360 m. Přll'Vá&D4část ka~tráhÍlho lÍzemí je tvořena to-
vinou, jejímž přibližným středem prochází mělké MOll.
POIhoeí družstevllÍ:ků provedl agronom ka!dýeh 50 m ~Jl-
dy, hlavně v místech, kde katastr přechází do jiného
útvaru.
Při průzkúmu se dále zjistilo, že katalltr 9bC6 fIeé~o..

viska klimatických a- 8t'álkových poměrů -}Mlív obItíMi
dešťového stínu. Není tam souvislé vodníploohy lni
v blízkosti. K Vltavě je dvacet kilometrů á kOhři o mfio-
ho více. Toto zjištění znamenalo, ,že 86 při plánovlní
musí velká péče věnovat hospooal'eIí1i 8 piLdni vláhfm.
Dále byla přeflně určena mrazová kotlina a v souhl"e
8 generálním větrola.movým plánem Praiského kraje b1'17
vytýčeny větrolamy, které naVll.zují U. KrOOehlaT Da v~l-
ké le&nicelky. V tét~ ěásti budou větrolamy •• m /liroté,
ostatní pak jen 16 m.. .-

Při provádění úprav šlo také o to, aby hranice l/l-
tastru byly bez zbyteěných klinů. aby htebOOekápole jl.e-
zabihala aI do lidiekého, dřínského a dolansMho b-
t88tru, a aby naopak neměli lidiěti, dřín,ští a dolwU
-zemědělci půdu na -katastru obée Hřebeě. Dále bylo třeba
ncelit držbu státního statku, která má pOZ6IDky ~

eti'ed hře0e/58kého katastru. Nebyla to IUl&dnáPráee. ale
operaění technici se zhG&tili svého úkolu dobře.
Pak byla vyřešena drobná držba, která. byla vytýčena

hlled u obce v jedné 80uvislé trati. Po vyěíslenf- indivi-
duálního nároku a spoleěných .zařf.z&nibyla přesně sta-
novena plocha pro honové hospodaření 332 ha 80 arA.
Tato výměra hylarozdělena do 8 hooů o p~ veli-
kosti 41.60 ha. Ro.zvrhování celého katastru na kultury,
orné půdy na osevní postupy, provedli s obezřetným při-
hlížením k místním geGnomickým poměrům, k ptLdním,
k lJolohovým. k pGdnebním, k vláhovým i k 06'tatním
podmínkám, při ěemž plochy kultur i honu vymezili tak,
aby co nejlépe vyhovovaly daným poměrům a trvalým
potřebám. Proto bylo po dohooě drutstévníků a odbor-
nUtiL,s přihlíženim zvláště.k: dosavadnimu OBevuv~tě-
-/lek, řepy a pšenice, určeny hony tak,že dva, a tI) šestý
a 8edmý hon, jsou v jednom kuse, ostatní ve dvou kusech.
Tisíc dvěstě parcel bylo seeleno do čtrnácti velkých půd-
ních celkiL.
Koneěně zeměměříčtí a zemědělští technici zpracovali

plán hnojení, jimž zajistili,· aby správným 'hnojením 8e
VYJ.'Ovnaloporušené pořadi 8tHd4.ni plodin a rdznost
pAdní kvality. ZN.

Hledáme do stálého pracovního poměru

redaktory odborné literatury
a plekladatele zrušllny.

při s tr o j e a
tec h ni c ké

í
pomůcky

Majitel a vydavatel Spolek ěeskoslovenů'ýeh lnlenýrů a tdn1k6 v Praze • CalOpts fldl Ing. Dr.Bob. Pour I redakl!nfm sborem •
Uvefejněn6 přflpěvlty se honoruji • Rukoptsy a ob~ •. n,vraaejf • Separáty z pdvOdnlch l!lánkd le zhotovuji na niklů autorův
• Reklamovaná člsla -jsou. zdarma ·jen ,do Vyjttí. nl\sleduj~očfsla. jinak stoji jednoU!vé člslo.'l Kčs.. Obj~névk7 ěasoplsu
a tnleree oftjfm6 admlntstraee v Praze I. Jánůa ulice 100. telefon &10 818-51. Veškeré oeně!nl Doukazv se zasnajl

Ústfedl SIA v Praze na jeho óčet u Pošt. spoř. čts. -16.253 S označenlm óěelu DlattQ'.

Dohlédaei poItovni úřad Praha Oz.
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'Jmenování llkademick3'ch f~nkcionáf6. Ministr škÚ'l-
Btví, yědauměniprof.Dr Z. NejedlýjmllI1l>Val.podle
"vysokoškolského zábna zkvětnat. r. děka'nem 'Vysoké
1íkoI3"5Peciálnich nauk/'Í>řiČeském vysokém ťl:ěenítech~
!lickémV Pra~ na stud:ro)c1950/61 a 1951152prof. nr:
Václava Pl es.·koťa aProd... ěkau;v:na 4ot~~ obdob,ip~f.·
Dr Frant i.ška E g e r ma Y e r íl iI, prp.f.Dr Pavía P
tu~ákL . . •

Dodatek ,ke VzPomínce na Jana MarJra. V 6..ěí",re
t«>1lOtočasopisu' napsal pan' Ing. Dr'J.:Vylmtil pieťni
vlIJPom.inku.naJ ana Marka, u příl6iitQSti '00. výro6i:
jeho· -smrti a vyliěiÍ .běh ;jellovelmi plodného ii.v6t8.
~ár,oveň vzpomněl známé Markovyúlóhy, Zle 4 dany-cli,
búďťlstanoviti nové 2 body.: , . ' . . "'.. ,
K .tétá zmince mně poslaL panDr~Ing.ďTárcY~Hor-

JloÓh, prof. Báňské a hutní fákulty při technickéuni-
w:J:sitě v Sop1'Oni.a· pre~'ident uhe:rské sekce Intel"luiiio-
nální geodetické a geofysíká.Iní p'ni~připolnínkn, se
žádostí, abych ;ji preloiil pró náš ěasopis.Překlad $nJ,:
"Odborná literatura. přehlédla, ,že úlo.hu urooni bodú

protířEl'ilemnePt>Psa1Pl"ltni J o r d a n '.r. 1892'v Zeitschl'.
f. Vermessungswesen (str. 167.,-175),nýbrž již ~,1875
:Mli.rek 've své knize .Toohnísche An1e~ung zuloA,u(Yo
řiihrung dl\r. trlgooometrlschen Operationen deEt Ka.~,
1:aRter<l;Budapest (str. 292-291). Ano, Marek podal prá~'
vň ono nejlepší. lo,gari.tmické řešení, .z 'něhoi PlWstIlÍO·'
Eggertovým ,rozšíře,ním K 1ing ~t s d 4 ()O v o řešení
Zl'. 1911, a;, které je také., uvedei;u) v J o l' d a n o v ě-
E:g g'e rt'ov ě:pří;ru!'ice(IVl, 1931,-8tr. 460-463). .Je
pozoruhodné, w Ma l' e k y rozšÍření SvÝch úvah po-
drobil zkoumání í zvláštní případy protiřezu.«
Prof. HorMch pak končí ~voji pfipomínkú tím, :ř,e

určení bodu protiře~m nutno nazvati druh ou ú I o-
h o u Ma l' k ovou, která byla řešena S 1. j,eho úlohou
v témž.e spise (ve zmíněném toolmickém návodu).

Tárcy-Hornach, TichÚ.
Druhé státní zkoušky zeměměřického inženýrství na

vysoké škole speciál~ích nauk v Praze. Pted komisí pro
II. státní zkoošku zeměměřického inWnýrství na vy-
soké škole speciálních nauk v Praze se podrobili y uply-
nulém školním r06e 1949/50ve třech zkušebních termí-
nech (12. .listopadu 1949,11. února 1950a 27. června 1950)
závěl'ooným zkouškám celkem 34 kandidáti, z toho jedna
žena.
S vyznamenáním zakončilo studia 9 kandidátťl (26%),

dalších 20 bylo uznáno velmi zpúsobilýmí (59%) a 5 způ-
sobilými (15%). Tím dosáhl poče,t inŽlenýrů, kte,iíí vy-'
studovali na českém vysokém uČ.ellÍ toohnickém v Pra-
00 podle vÝnosu minIsterstva škoilství a osvěty č.
A 175.152/46-V/lb ze dne 10. ři;jna 1946 (normální čtyř-
leté studium), čísla 72. Podle přechodných předpisl1
Č. A-161.914/46-V/lb ze dne 16. řijna 1946 obdrželo vy-
8vědčeni o II. státní zkoušce ětyřletého studia jii 658
inženýrl1. Je vhodné znovu připomenout, že platnoó<Í
tohoto výnosu skoněí 31. prosince 1951.Proto všichni,
kdož by přicháze.Ji v úvahu, mají poslední přilleutost
dáti si ještě v le,tošním školním 1'000zapsatí potřebné
pl·edměty. Připomínáme j,eště, že k žádosti o vydání
"Vysvědčení o II. státní zkoušce podle přechodných zku-
šebních předpi<ll\ so vždy po~adu;je potvrzení v indexu
o úspěšně vykonané zkoušce ze spoLeoonských nauk.
Platnost dřívějšího výnOfi!uminister&tva. školstV'i a

<lISvěty ě. A-71.915/45-V/1, na .základě kt6rého mohli
'áhsolventi dvouletých kur&ťl pro vzdělání zeměměřičů
dosáhnouti zpi'h'lobil08tipodle zkušeJmich předpísl1 ze-
měměřického in~enýr ••tyi, skončila již 31. prosince 1949.
VyuWO toho celkem 32 zeměměřičů, z nichž 11 si d~
plnilo studium v r. 1945,dalšich Pět. v r. 1946,v r. 1947
šest, dále jeden vr. 1948a zbývající v r. 1949.
Ke dni 30. záři ]950 dosáhl ~kušební protokol II. stát-

nicll zkoušek 1117 zápisů tříletého studia. ZmenM:me-li
toto číslo o 2S0absolventů-cizinců, kteří z velké části
nepracuji na území ČiSR, dále o 41 absolvent1\ národ-
nosti slovenské, kteři pravděpod~ všichni doplnili
tívé tříleté studium na ětyřleté během války na Slovetf-
ské v.ysoké škole technické v Bratíslavě, schází ještě
138 zeměměřiěům ---".bývalým posluchaělunp~ké
techníky - ětyřleté studium. I když tato číslice neod-
povidá úplně přesně skuteěn08ti (někteří absolvénti

pražské t~(\hniky (llidopllliii' ~udiUilIl v :Orně a obráceně,'
llUlozí zefiiřěli),pf.éc.e jm!: rnoiiio IJOiIllén'ě4ó s' pOtěAooim
konstatovat, že převážnávětšj.na ..ZllměměřickÝcli inže-

'J:1Ý1'Ů, .a. téměř ,všiehni, kteři dnes ěinněpťlsobI, mají· ji~
úit1né čtyřleté vysokoškolské vzdělání. Tím je pri!..kticky'
Mstl'aněna nejednotnoslzeměIJíětic:K6ho studia, a roz;
dHýmezj studijhí dobou lnženýro jiných q-bo1"Ů:.

., Petráš.

o d,'pa{;N);ánízemě~ěfiltkj~h. prackMinistr t€ehnik~'
stanov'ilvÝllOsem 7,e dne 4.~áří 19'50čj. 10J:186/50-V/l
to~:, .' .... ' ' ' . . . .'
;Jednou z podmínek b.lldování, socialismu4"naší, vlasti

je/tltké, jak y.,třei:ímb:oousvého usnesenI vytýěH IX.
sjezQ:,tp:lů; omezOvlulI a ·-vytlačováni ka'pítalil>tickýchpl'vk~. o', ,. . ,. ,

.V duchu ,..toho~i) usneseni bylo i v ohonl veřejného
, vyměř(lván'i·'~ mawvání přikročeno k 'vyšší fo,rmě pod-
nikáni zřízeníIll zeměměíjckého dnlžstva Gooplan,' sd1'u-
ž~ěho,yŮstřední radě družstev., ....
,1'ooporujíce tyto 9I).ahy, směřující k omezOvání a
vytlačováni/aoukroňlokapiťalisticIcréh prvků v oboru
veřejného vyměřováílIa mapování; stanoví ministei'8tvo
,techniky, Státni úřad· 11lánovacj,a ministerstvo země-
l1ělství, aby technické, plánovací ázemědě1Ské referáty
ilárodníchvýboru op'atřavaly· si wměměřické pra-ce
všehq druhu, pokud j.enárodní výbory samy neprová-
dějí, výhradně uzeměměřického družstva Geoplan. '
Totéž, so ukládá ústavům a orgánům, přičleněným

nebo podřízeným jmen6vaným ústřednim úřadťlm.
Zeměměřické družstvo Gooplaii má svoje ÚBtředí

v Pl'aze II, Křemencova 10 a y' jeďilotlivých' kraJích
zemí ěeských je vždy pak krajská skupina zeměměřic-
kého družstva Geoplan.

Mapa Kořejské IMově demokratické republiky. SZKŮ
zařadil do svého běžnéh() pracovního programu vydá.-
vání map pro všeobecnou a politickou výchovu pra.cu-
jicího lidu. SOubor pGlitických map zahájil vydáním
mapy č. 1 a to Kórejské lidově demokratické republiky.
Mapa byla zpracována v měřítku 1 : 3500000. Na mapě
jsou vyznaěeny hranice provineiía dráhy, dále na ved-
lejších mapkách js<>uznázorněny výškové poměry, ze-
mědělská a prťlmyslová výroba a stručný zeměpisný
přehled Koreje. Cena Kčs 12,-. Mapa vyšla v prvém
vydáni v červ,enci 1. r., jako výsledek nepřetržité práci
na tři směny, co mirový závazek a projev solidarity
kolektivu dělník1\, technikťl. a vědeckých pracovníků
SZKŮ 11 hrdinným korej~kým lidem. Ještě téhož měsíce
bylo 'vytištěno druhé a třetí vydáníl, čímž celkO'Výná-
klad dosáhl 60000 výtiskl1. Prvni výtisky byly věnová-
ny presidentu republiky, předsedovi a členl1m vlády,
předním pracovník1\m v promyslu,~ zemědělství, tělo-
výchově, politickým a veřejným činitelům. Mapa byla
přijata s velkým porozuměním naší i zahraniění veřej-
nQSti. Údernice tkadlena Marta Č'ístecká zaslala kolek-
t ivu dělníků, technikťl' a vědeCkých pracovniků SZKÚ
dopis, ve kterém mimo jiné píše·: »Vážení soudruzi!

. Velmi mě potěšila Vaše pozornost, kte'rou jste mi ,pro-
jevili zasláním mapy Koreje. Vaše uznání mi bude
vzpruhou,a1>ych svou praoi byla spolubojovnici Korej-
m\ za světový mír, k~rý <liubránímec.
Zprácováním mapy Korejské lidově demokratické ra- j

publiky dokázalpracO'Vní kolektiv SíIl(Ú, ~e i .mapa
nn\že být účinným nástrojem boje za mil' a zavázal .se
dálo pokračovat v uvědomělé kartografické tvorbě.
Připravuje se k tisku mapa ČiSRv měřitku 1 : 1000000.

Rozměr 80X 50 cm, TS 8ZKú.

Výchova kartografA. Nedostatek odborných pracov-
nikťl v oboro kartografie odstraňujeSZKÚ výchovou
pracovních kádru, vybiraných. z řad absolventů střed-
nich škol. Z podnětu ka.rtlografického .odboru SZKú
byla vydáná vyhlá.ška č. $42 ze 'dne 20. IV. 1949min.
práce a 800. péěe, kterou se zřizuje nová uěňovská dis-
ciplina .kreslič map« a .litograf map«. Během třiJeté-
ho teoretického a pra.ktického· výcviku v SZÍ{Ú osvoji
si kartografičti učňové základni znalosti z oboru geoda-
sie, zeměpisu a·grafiky, v rozsahů. hutném pro' prak-
tický výkon kartografiťlké' Shlibý. 'Současně 'je věno-
vjna při výcviku péče politické výchově. TS SZKú.
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~\'Ý~h~b~fwl.jEl<b1oiIÍ:e·· hivelaěnt sí~~.'~6IÍr.-
tiic<;,je4,~óUivý~h,8tavebních p.ozeíbkf1at4. •
}Jr) yypraco:vápJ~tavlJlVacich plánf1 se poulit", ~ta.

QQVe.I!í.,D.Q;mY 'P$1tl~lI4-1934 Upravovací pla.nyc, pokud
M~ude stll.n~~n,ojinak. ..•. ' , .. ' ". ".. '. . .•7. goklldjde o O$~tnLp()dmíilkY odi('azujeJ;D.&p~m9 .~
.vxhl~Jm. '. • •• ' .' ..'.. ... "..' .,
A .. fiiJ:íP.]fu.na .'těcht.o lIlisteeh Zll81QUží ieitě ustanOVeni
Q .vyvlásťiiovacímfi?iení. O yývlastnění l)9Zemkf1~o-
1ďu,j!i,~kré~ni.nárQdIl.tYY1)ln;'•..~ ..ládO$~i.o wl~nění je
tFj(~Yý;(li$U ~ poz~1t<J.Yé knihy, trojmb odborně zho-
toV:e~~h.ópi'~nép.o Vý~l"El6Ullotfebné ploohya. doJda4u
Qt0trl,' ~·ylas,4;jJ.íkbyl.pOŽli,dán, a1)r :postoupil ~ovi-
to#dQb~v()lIleza: :llÍlbídiúlt()Unáhradu, k dohodě vl,a.k
II.lI.<lQ~iQ." ,ď. • " '. . '.' '. . '.. '.

:Vyli!ášJt~ nabyla' ;účinností -dne 1. ří3na 1950. .'bp .'

" VYhl4ška mÍJilstlM'St!á 'teelu1tk"" za8~vovlUlímp14lm
Cl1)cf..X ,rámci .6ou1f~ .přelipísil.; Jynli .i;ll4 by•..Proved~
zákon' ě..~/49Sb.Q ÚZllDÍtiím.plánov.áI,J,í.p.,výsfRVb.ěa:bcí,
·'7d,;l.1o m41isterstvotee.hn.iky. dne 21. ~~J,,»50 daat vt-
hlášku., kte,rá br1auveřejněll,il. vti'řeP~··ijlJtěI. dB
~ .411ll1: ř~jn8:J. r( ppej ěís. ál~.YYhlášk~1i.,seuprairlljí
pqdmínkypl'o,·. poř,íz,rú" zástavova(l~hQ ~lánu",~~p()i\Tl'~
.PO.v4tnÓl;lO·wí.stílJ:eh·,náJ;'odJlích,výbwů ď, .. J)it" '..Vý~tll.Vbě
obcí; určují se pOOmínkf pr'9.i4fí~Qy.ánioohrannt",1:l pá-
Sem ~ ,"~<lr V}ry'1lJ,stP.~AAí,. ~U~ťan'ov:ení;v'YhJášky' se
jr ..rnnohýcli .írvýe,.ličástech '1Ízq~g(#kají. ~wěW~řic~~
~lnI!o\}~tía dop~ňují předchozí, normY, je.jjchžpř'el).Ied byl
);lQdlÍ,nv jíláÍ1ku Doc, Ing.

ď
"J,Pei\Jl.zev,;,qAa,.3/{íO.lj, ,O.

Dll'P?mč\ljenie proto prostudovAni ,Jl,u~ntícké.b,ot~~
nlJ.IMkY.. ~. Ohledem na. ~eze,né '.mi~o" lIlM.eme~e
>,vést >jen.něk9liknejdůle~tějších ~ad., •
, Vyhlá,ška"l,1rčuje.·. že zastjtvovácí pJ.án,pro .. s.tayebnf
.obyod pořizuje' místní národu!' vý.JWl';kte.l;'Ý~ávy.- . ()chnnaplanu. Y každé spoleěensk:e soustav6 je nutn.o
přacování plánu Stávoprojektu nebo. jínemú pO<1,nikul;Oidělit výrobní prostředky apracovnl reservymezi
Ilocialistického, sektomčij!l'jvypraeuje,Sjá.m. K vypra- 'j~dnotlrv:á!i9t!Podái'llká odvětví; Při topl mábtt. Z&!lh()-
C()vánj j!3;.poořeb3. pi'edběžných.prU~ů a maPQvého válí určitý pooměr mezi pr'dmyslem, zeměděllilt.vim, do-
,poq.ldadl~,. 00 ~ro:ÍUlIlímap(}vtm pQdkllj.dem;stan.Q.yí JJ.ravau a mezi:.iedni)tliVýmí výrolltiíml.!ldvětvíIJl1. Za
§ .'1· vyhlášk~ lderýpro jjlJlQ závažnQ\S'tl,lvefo~jňlije.I:riekapitlIliálllJl'SO ono rozdíleni uskutečňuje na ~klll,dA
podrobně. •... '. '. ., ~"'!'."~' ;. z'ákonli:b.O(fnóty.a nadhodnoty. které se uplatňují' mlt'
.'M"apoyým·PQdklaJiem pro .za~tavo:v:á6í'J)láÍlje tl<tisk ~~ant8m~:ďkon.li:Ufflnce,.kltlf1J~í~ cen. trhu~ .hollllou b-

.~n.eo..t.:()•.n;k.íl)p.n·•.ie.eb.·o,k....11>gí.~l.Ca..~~.~.ml!e···tPnYl;sm·.Vet
ý
....1.šk~oop.u··.tlle.·v,''.'~.,""'Uh.''t'kuot.0;J.'V.•.l.eIlOOOépítal1f.tfl' za. získélll ·li přeléva~In kapitálu' z jednoho

;N "". nu ~~V'N ~ _ěfftkJ,~rót:jhill~ ádyetyí d<;-d~bélí9., " "
i\ebo větším~": ..' .. ' .•...... ď. "V-socialistické hospodl\řské soustavě sedooiluje ono-
· Yinis.terst'('o teclinikyr<:lzh.<KI~ePQ slr~eÚí '\rajskéhohoďsouladu~lJlooijednotli\7ými o(}větV1mi pllinovittm ří-
'.národnih<J yýb<:lrll.·zda .lze. PQ1ižít.ja.ko pooloMmsného ,~nítH.h9spodá,.styi. StátlllnárodohoepQdUskt plÁn. pře-
·podkladu O,tísku nebo kopie' katastráliú. mapy, kteráj-e d;(jIt1-'.urě1!J~•.J{()lřfť'.JIlají ,výrobli jedl!.0tUva VÝrobní .od-
vyhotovena početní metodou v měřítku menším nel větVí,tóM~lujeďJlárodohospodé.řské ·fondý a praoovni
];]QOO(na Ilř.I:1250).. '.. .... s<nyt~~, aby b~r".mezi'nímLza;jíštěn sprá.vný poměř. Po-
Na návrh, krajského národtiího výboru může míni... mocí h,()jlpodářského pl~uurěuje kolik se bude ěeh,o

terstvo .te<lhniky povolit,. aby výsl~ky měřeni byly kite vyrábět, stanoví lMty, methody a zpf1soby výroby.
zobrazeny ve větším měřítku nel v měřítku katastrilní stáťurěuje.protStředky na výstavbu a určuje, která Oll-
mapy.' . '... .'. . '. '.' .' yětvíse mají aV já'kémrozsahu a tempu vyvíj~. Stát

'. V katastrální~h ú~erních, v tiícU se dOlSudúžívá' ka,- má k disposíci nezbytný hospod.áfský administrativní
tastráln:í.ch mapv-yho-tovenýchgl'afickóu .metodou: nebo aparát. Pro fIzéní celk1ii jednotlivých' h~Qdáfských
.v,·nicU .dosud vfthoo llent katastl"álníchnmP,je třeba podnik.'d. StAt určuje mzdovou politíku, organis.uje oběh
vyhotOvit mapový pOdklad přímým polohl}pisným mě- zboží. a stanoví i jeho cenr. Stát vede finaněrií a. úv~'
·řetiím, Polohopisllé měřem se. též. proyede, n61Z6-:11po- vou polití ku, provádí ..redistríbuci národního d~chodu
užít otisku nebo bpia katMtrálnfmlHlYv m~řítku men- na jedUÓtlivá hÓl!podái'ská odvětví.
šim' než 1:1000 nebo nelze-li výsledIg do$l.vadtiího mě- Účelem našeho pětiletéhohoepodáfskéhopl~u jevý-
řeJií .zp.bra.:?:ftve většfm měřítku.. ..' ,stavba a p~estavbQ.'hoepodářství. Jeho hlavnímcUem. je
Nemá-li katastrálIlí mapa. výškopisu 'nebo výškopisné vŠak na základě· zVÝŠenéproduktivity práce podstatnl

příloiky v měřitku 1:1000ne'Qov měřítku, jehol použití zvýšit žiVotní úroveň practí;jících, z.esilovat veřejllÝ sek-
povolí mínisterstvo techniky' (odstavce 2 a/3), provede tór za. rouěasnéhoomezování a vytlačovánl kapitaUstie-
se vÝškové měřenipMle příélúbých měi'icktch předpi- kýc.ltprvko..
fl'd,'a tozároveňsměfetiímpolohopísntm,pokud SI6 Je proto zcela přirozené, že vzhledem k onomu daleko..
~rávě provádí. V zastavěné Msti obce se výškové po- sáhlémll význa.mu jednotného hl}spodáfskcého plánu pro
'.ttJěry zobraz(jak vrsteV'niooml, tak i vyšk~ik6tami. naší cestu k Booíalismu, se'ochraně jednotně~o hospod4f.
'Od zobrazení Vrstevn4.cemi lze upur#.jt:po-kud by se zná_o ského plánu věnuje zvýšerlá péěe také v n a li i oh II.o-
·zorněni výŠkových PQměrn tímto zp'dsobein 6ta1oneZře- vf c h. t r.e st n f c h z á lt on ec h. V nlJlVém trestnlm
ielným. Výškovými kótami. se vyjadřují :výškYlomovýeh zákoně je něk:olik ustanovetií chrátiících jednotný hoe-
bodl'!. a výškové zlomy stav-ebMch ěar,Jakol i výšky podáfský plán. Jako SlBbotér bude potrestán,. kdo zniěi,
jiný-cA výrazných bGdfl.,.jež vY;iadfújí tvar terénu. V ne- poškolií; tminí neupotřebitelným majete,k národnt nebo
'Za..t~věné.č~ti obce 'se výškové poměq- .znázor.il,uji jen majetek lidového družstva y úmyslU!mafit nebo ztHovat
:'Vn;~vnic~mi. ,ď .' '. . . . " ď.· .. provo:lllnebo rozvoj státního, národního, komunálnÍho

Veškeré měři~ké práce, spojeM. s vyhotl}vením mapó- nebo. jinéhovéřejIl.~ho podmku .n~o lidového dru!'Btva
'Vjch podkladf1, zařadí krajský nArodni výbor podle po- nebo provoz dftleiihtého· obecně pi'o8pěiiného zařízení,
řadí naléhav{)$tI' 'do plánu pracízeměměřícké slulby. je-li 'takoyým činem zmařeno ilebo ztíženo prováděni
"Bud011"litttopráce 8vlJfenyjiIíýntosoMm nei orgánf1m nebo plnění j611notnéh9 hoePodářského plánů ve zvlfttě
'veřeJhého vyměřOvání a mapováni; ~uef být kontrolo- dtlelitém úeeku.Podlenového trestního zákona bude
vány podle §5 zákonaě. 8211948Sb., o úPl"á\Tě'působ- také jako sabotér pot~~tán ten. lfdónesplní nebo po-
·Ď"ostive viC.ech veřejného vyměřoVáni a mapovAní {ze- mší' povinnost 'svého povoláni, zaměstnání nebo své
n1ěměfioký zákóu), ve znění Zákoo.a.ě. 250'/1949Sb. služby anebo plnění takové povinn08ti. obchází anebo
, SoúMsti. Z8,ilt&vovaeího.pi.ánu .je L Výkrérs,2. Z88ta- se. dopustí jiného jednáni, v úmyilu mařit nebo ztMovat
vaVacl podl1ÍinÍry a 'S. prdvodní' zpráv" ZlUltavo-vaél provádění nebo plnění jednotného hospodářského plánu
plA.nzejména atan<JVipřesně hra.nloo plooh urěen.ýóh pro 'v některém jehoúseku.Pffsněji bude potrestán pa-
ledn&t\ivé děelý.:'žvláštěPakhra.n.ioo meZÍ:POsemkyur- chatel, který takQvým ěinem maří nebo ztílíPro-
~enÝmik zastavění, pro veřejné komUníl!:Me a 08ta.tní vádětií. neboplněn.í jednotného h08podářského plánu
·'liMit, pfesné ,.ym.eietií ploiiněho rozsahU' &tavby .nebo ve 'zvláště d dl e it té m úseku:. Jak patrno, ob~ usta-
';liÍ16bo'zaf1zelu, pro n.ěžb-tl urěen stavebm obvod, dálé ii.ovenísj>olri souviSejí a doplňuji se, í kdYŽ.v pfipadě..-
'výliJtové..řešeni plooII .Pro' jednotlivé ú!Sely, vztdené Prvém ..jde o polikozeřU 'nebo tniěeni urěitého objektu
·k_výiklJlVým tlódfm:1jeanotJ1é1i,ivela~nlslt6.spád komu.. '~iailstického vlastnietvi a v druhém pi'ípadě. jde o J)Oo.
nikací; úpraVU: mfstnich dopra:Vtiích~měrtl ~ň.ímn.liení. poVinnostI, zamě&tnáni Ile'bo Blulhy. Tím zpftso-
dopi'avnfcheměrt nUd, cest apOd., uspoÍ'ádAni af1pravu bem. je chrtněllo nejen pNváděn.t a pln)'hí p'ánu, ale
úlioa jinýCh vefejnfllh PrOstranstvt,· zvláit6 llfi ci&- též j~opřitpravaa kontrola.R!J6POdáfskt plán je, ted.,.
pravnfch' pásf1,'dpravu chodníkf1: 1\' ~.; .dále'stavebn.t. uhráněnv podstatných Ú8eeích, kterýmI se mini mklad-
ěliry, výškové úrovně a jinéstaven'dí' vý~, vztalené'1ni~větvi na.šehó hospodářství.

" ~" .
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Avšak při, vzájemné .ri.visl96ti a skloubenOE'tizákl&d-·,Evropy závisel na dovozu surovin, vytěžených primitiv-
nich 'hospodářských úsekl\ je vlastně útok proti' jedllOlllu .,;riÍ,minárody, které ěaMo 'Pracovali za strainýeh podmi-
úseku ú,tokem proti ..' naší Í106P0dÁřské8O'Ilstavě vdJ»ec. "Mk:TechniokýPQxrok je však moiný i bez vykořisto~
Jednotný hospodářský' plán je talr,é chráněn vnalem:'primitivních plemen, ja.k k nllÍnu doohází v SSSR,kd~
novéln trtv.tním iákoně ptedapará.teIn, který plán Se- ev-šechny i sebemenší národnOlltni skuipiny máji E. ' ,
etavuje,plní a koIjtroluje. Obsvláit zde je velikánebez- ".práva. Na otázltu, je-li teohniéký pokrok také pot, .. '
'peěi, aby nesprávným 'nebo nevěasným opatfením,Sevi- .:mravnim. !)dP<rl"ídáautor tím, že se dovolává fil ď ••••

cím se, nav.enekmnohdyjako nepatrná ehybiěka, Í1e- 'křesťanské, .Arifltotelovy, Spinozovy a ÍeniJÚ5mua li:.
v2\nikly pro našé ..národní h06podáf8tvi dalekos"'lě ; E!tatll,j6,l& teohnický pokNk je pokrokem mravnim pro
ikodlivé náSledky, které by se daly velice těžko oděinít. ;člověka tebqy, jestliže chápe '00 dělá. . " ,
Ptlruěeni j;ednotného hóspodátsk6ho plánu se doptuití . Teohnicky 1'O~rok dal~oSáhle změnil vzá,jt:mné vzt&-
v lJ4V/liDýeh.PflPltdooh na příklad také rolník, ktert,hy lidí, nebot <J~lo k ~jevům osvobooujieim, pti niehl
'\Í.mY81ně,'neplní . svou . dodávkovou povinnost. 8abotáIí ;.l'!Valovásíla ělověka byla na.hr&Ženanovou, účinnějši gí,.
yA,ak'nemUiJibýt, iV'Osobene..přímo ikoda. Staěí vl!d,l)B1i. lou. člověk Iná být zajisté silný, ale je pro něhodegra-
pnhátelé, te ohrozí' 8PUi6ni jednótnéhohO!lPodáfsli:6ho 'cfací; kdyj se ,h~~iívá jako motoru. Technjck't~i:
plátlu. Tam. kde pfljjleo poikození h06podářského plánu vyvolal Illobut~ý rozmach měst.. Vycházeje ze statistik.
fl8 J)Odatatn~1llii8eku, bude se skutková podstata tre8t_1ions~tuje autor, ta nejmenšípoěet vražd připadá právě
~ho ěip~ blížit případn6i velezradě. Je nutno upowrait .··.l:1aAnglii.lttetá,~ l1eihustěji obydlena. Zloěinn08tv měe-
'_ to, žesebQtáž je jedním z trestných ěim1..u nlehl tech USA Je dftEll6ďbmzvlášnich poměr6:, které vládnoo
Akon uk,ládá i t. zv. 08ÓbAm.blizkým (ku. příkladu v této zemi. '
1Jf8trtJ, , otci a manželu), áby ozp;Amilya přerušily Slabo-·- Ja-:.lizásluhou technického pokroku menší poěet vraJd.
tM, .kterou spá9hal jejich blízký .přibuzný. je &tejně jeholJl4lo' záviděníhodnou _zásluhou. stati8i08
Tre8tá·se však nejenom úmysl, potrestán bude taJre a miliony mttv:tcl1v obou minulých válkách. A bylo by

ten, .):do z nedbaloSti maři neM ztěžuje provoz nebo jeho »záE"luJ1Oui«j;zabití atomovými bomballli, radioa.lttiT-
ronoj stá.tnlho. tiá.rodnílÍo,komunálniho nebo jinébo nImi jedy aumě~tlJlI epidemiemi v přišti; válce, kdyby
vei'ejného podniku nebo lidovébo družstva zejména tím. 'k ní d~lo. JednQU z blavních funkcí techniok,ého.pokro-
že Desplní 'nebo poruší povinnost svého povoláni, za- ku je bohniel přoohpdné rozmnoženi zla, nutný to proces,
JlJěetnání nebo owé služby anebo že splněni takové po- má-li být odllh·a!1~no.Zatím co války v daleké minulosti
vinnosti obcházi zejména tehdy, když takovým ěinem škodily omezenému počtu lidí, škodí dnešní .válka všem
spáehaným z nedbalosti bylo mařeno nebo ztěžováno obyvatelům zeměll:o~le. Jestliže byly války dřivfl zlem
provádění doplněni hospodářského plánu v některětn su6E'itelným, l:ItávQjí se dnes nesnesitelnými a proto ta
jeho úseku. ,Potrestán bude také soukromý· podnikatel živelná touha po' fejich odstranění.
nebo ten. kdo je odpovědný za vedeni je1l.0 podniku, V kapitalistickÝ6h zemích je vliv.em technického po-
který neeplní bYf i z nedba.losti závazek plynoucí z jed- kr<Jku stále zvětšován rozsah zla, jemuž říkáme vyko-
notného hospodářského plánu anebo z veřejných dodá- řisťování člověka člověkem a sooiálnJi<konflikt z něho
vek anebo prací. Nový tre8ltní zákon v ustanovení o ohro- plynoucí bylj~Dou z hlavních přiětn minulých válek.
fení plánování a kontrole plněni plánUJstihá toho, kdo V ohledu hmotném je jisté, že platíme za pochybeni
ve zprávě, záznamu podnikového početllictví nebo v ob- druhých stále v rostoucí míře, a že i blaho se stává čím
chodním záznamu. které maji sloužit k sestavování dále kolektivnější hodnotou. Technický pokrok přináší
jednotného hospodátského p1ánu nebo ke kontrole jeho lidstvu ve formě nejrůznějších vynálezů nebývalé pQ-
provádění nebo plnění, úmY8llně uvede klamné údaje hodU, alo také:nebezpečí a nejistotu. Poněvadž je těžké
o podníku. omezit se na vynálezy, které by nebylo možno využít
Nový trestní zákonspr:ávní má také několik' ustano- k válce, měli by vědci být jednotni a pracovat jen pro

lIovení směřujících k ochraně hospodářského plánováni. takový druh spoléěn06ti, kde vědy nebude, zneužito.
Tak pO&tihnetoho, kdo ztíží nebo ohrozí anebo kdo ruší Ať jsou problémy mravní - llzavírá alltor - ktp.ré
připravu, sestavováni, provádění, plnění nebo kontrolu technický pokrolf sebou nese, jakékoli, lidstvo bude mít
jednotného hospodářského plánu, tedy zejména toho, jistě tolik sily,' ~ je vyřeší. (Kniha vyšla v nak!. Zivot
kdo jako soukromý podnikatel nebo jako odpovědný ve- a práce, formo A 5,14,70 Kčs.) DI' Lukeš.
douei soukromého podniku nepřizpůsobí svou hoilpodáf- Dokumentace Studijního a typisaěniho ústavu Stavo-
skou činnost nebo činnost soukromého podniku jednot- projektu. Studijní a typisační ústav Stavoprojektu n. p.
~ému hospodářl'lkému plánu, kdo nesplní řádně.pO'Vin- v Praze S3 rozhodl vydávati ve formě periodických se-
uost, která mu připadá. ke splněni jednotného hospodáf- šitt'.tsoupis dokumentll (literatury, výkresů, patentů atd.~
ského plánu, nebo kdo nepodá správně, pravdivě nebo na určitá stavt\lmě-te,chnické themata. Jde o výsledek
ve stanovené lhůtě zprávu, kt,erou je povinen podat pro dokumentační činno~ti, kterou ve spolupráci s Technic-
potřeby jednotného hospodářského plánu. Zejména přis- kÝm dokumentačním střediskem provádí dokumentačuí
ni'obude potrestán ten. kdo ztíží nebo ohrozí nebo kdo odděleni Stavoprojektu. Poněvadž jde o rozsáJhlý doku-
ruší provádění nebo· plněni jednotného hospodářského mentační materiál, byl široký obor stavebnictví. roodě-
plánu v oboru zvláště důležitém. Ustanovením o ochraně len na devět okruhů (skupin) označených různými bar-
podni)wvého početnictví a ooo:ij.ovánístíhá nový trestní vami; pro každý okruh bude výcházet zvláštní sešit za
zákon správní zejména toho, kdo poruši povinnost sta- různě dlouhá časová období. Jednotlivé okruhy může si
novenou pro podnillové poěetnictví nebo pro oceňování přímo u Stavoprojektu (Praha XVIII, Vaníčkova tř.)
v podnicích a zařízení všech druhl't. Chráněno je také objednati každý zájemce. Cena není dosud pevně stano-
sčitání lidu a statistická služba. vena, bude však velmi nízká, neboť bude vyjadřovat jen
Splnění -jednotného hospodářského plánu v naši re" úhradu vydání, spojených s nátiskem a rozeslánim, bez

puhlice je neroz1učně spjato ~ uskuteěněním socialismu započtení vla"tní činnosti dokumentační a výběrové.
v naší vlasti. Přísná 116tanovenína ocJíranu jednotného Poněvadž o některé okruhy mohou mit zájem i země-
h06PQdářského plánu mají velliký význam pro naše měři.cké úřady, inl!ltitucea jednotlivci, upozorňujeme ale-
zlidověné soudy a bezpeěnostní orgány. Tyto jich budou spoň na ty, které jsou s hlediska zoměřictví nejvýznam-
zaji~é používat tak, aby naše cesta k socialismu byla nější: o kr li h 1 (modrý). plánování výroby, podniková
(,hráněna od škůdcf!.,a sabotérů, ale také od lidí lehlto- ,plánování. teehnicko-hospodářské normování, pOOetnic-
,mYiidných. Dr Vrána Miroslav, min. 8pravef1lnosti. tví, racionalisace, normalísace, typisace, standaÍ'di8llce,

výzkumnictví. šetřeni materiálem, stavebníctví v 5LP;
Vliv· technického pokroku na pokrok mravní. Pod tjm o k r u h 2 (šedý): hospodářl'lké plánování v urbanísmu •

. to názvem podává profesor university v Cambridge a vy- územní plánování, pomocné obory územního plánováni.
nikajíoí anglický biolog J. B. S. Haldan,e své úvahY doprlj.va v 'územním plánování, výstavba měst, výstav-
o technice. Autor je prvním anglickým universit ním pro- ba sídlišť, "i'stavba vesnice, asanace, výstavba Prahy;
fesorem, který se aktivně úěastňuje ěinnosti anglické o kruh 4·, (fialový): geologie, hydt:ologický' průzkum
komunistické strany. Za oběansll:13v~lkY'V>tlSpanělslmúzeiní, meliorace, vodárenství, lázeňství, !'ilnice, žele&-
.byl ělenem dobrovolnické brigády, v niž or~anisoval lé- níce, tunely, mosty, letÍlltě; o kru h 5 (ěerný): zeměIÍlě-
kllřSkou Edužbu.Od roku 1942 je členem mo6kevské·aka- ;: řictví, o k r u h' 9 (zelený): instalace vody, plynu, kana-
demie. Na počátku kons,tátuje, ta technický pokrok liaaee. topení, větráni. bp
------------------------.-'/ "',' ---------------
Majitel a vydavatel Spolek ěeů:oslovenůtcb 1nIentr6 a tec1UaJ1r~'YPral!:e •. Caaopls ffdf Ing. Dr. Boh. Pour s re4akl!nfm Iborem •
t1ftfejnl!n6 pffaDl!Tky e honoruji • Rukopis)' a obrazce e n~f • SeparltY IIpl1VOl1nfcbč1énkl1e motovujf na n6klad autom
• Reklamovaná l!is1a jsou zdal'l1)a jen do vyjití núledujfcfho e':.,la; jinak. sfojf jednotllv6 l!fslo 21 Kl!II • Objednévky čaSOpIsu
a ineree Dffffmi admlnistraee v Praze I. linské UllC!e.Ulllí. -telefón &10 81'-51 • Vl!§ker6 Deněžnf ooukazv se usnaU

Ostředf SrA v Praze na jeho tlčet u Poit. spoř. čis. 16.25' s označenfm '6l!e1uDlatby. '

Doblédacf ~vnftiad Praha UZ.
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Prodám úplně zachovalý
Theodollt S výbornou optikou,

výrobak známé firmy

Starke a KammererVldeň, vÝr. 1:.10209.
vzhledem k likvid.ci podhiku

Q. Kettler, Praha II, Legerova č. 35, telefon 523-41

Zkušební komise pro II. státní zkoušku zeměměřic-
kého inženýrství na vysoké škole .speciá~'ních nauk
v Praze. Výnosem minísterstva školství, 'věd a umění
č. 127.967/5O-IIl/l ze dne 29. záři 1950se, přičlenilyzku-
šební komise pro státni zkoušky, pokud existo'valy jako
samostatné orgány, příslušným fakultám. Předsedou ko-
mi'so je nyní děkan a místopředsedou proděkan; členy
jmenuje minist. školstvi, věd a uměni z učitelů fakulty,
po případě z odborniků z praxe. Administrativní agenda
spojená s činnosti těchto zkušebních komisí pĎechází
nyní na děkanát. Upozorňujeme proto všechny země-
měřiče, aby se ve všech záležitostsch, týkajících se
II. stát. zkoušek obraceli přímo na děkanství vysoké
školy \Speciálních nauk v Praze II, Karlovo nám. č. 13;
obdobně to platí· rovněž pro Benešovu t,echniku v Brně
a Slovenskou vysokou školu technickou v Br~tislavě.

Petráš.

Zeměměřické školy III. stupně. Zeměměřieké škola
a vyšši zeměměřická škola v P r a z e zahájily vyučováni
dne 28. září ).950.Do I. ročniku zeměměřické školy bylo
přijato 32 posluchačů (z toho 6 divek) a do I. ročníku
vyšši zeměměřické školy 36 posluchačů (z toho 10 divek).
Jako externí učitelé vyučují pozemkovýkatastr na ze-
měměřické škole Ing. Ma š i n z' ministerstva techniky,
na vyšší zeměměřické škole praktickégeome,tríi Ing.
M i k u I a a topografíi Ing. Jan e č e k, oba ro'vněž z mi-
nis,terstva techniky.
Na zeměměfické škole v Brn ě, kde bylo přijato 26po-

sluchačů (z toho 2 divky), bylo vyučováni zahájeno dne
4. října 1950. Externími učiteli pro odborné předměty
I. ročníku jsou zeměměřičtí odbo'rníci a to Ing. Dr L e-
d aby I z KNV Brno pro topo,grafíi a geodetické počtář-
ství a Ing. S y r o vát k a z ÚNV Brno pro praktickou
geometrií a pozemkový kata str. Ing. Fr. Vlk.

Aspirantská místa na vysokÝch školách. Pro zajištění
plánovité výchovy vědeckýeh a uměleekých pracovníků "
na vysokých školách zřizuje ministerstvo, škol8tví věd a
umění vědecké a umělecké aspirantury při některých
vy'sokých školách (fakultách, ústavech a pod.). Jako
aspirant může být přijat každý občan Č's. republiky
mladší n8ž 35 let s l'lkončeným vysokoškolským studiem,
který projevuje schopnosti k samostatné vědecko-peda-
gogické a výzkumné něbo umělecko-pedagogické tvůrěí
práci a skýtá po osobní stránce, záruku, že přinese ",vou
prací platné služby budo'vání socialismu. Přjpadně může,
být při~at i uchaz·eč be'z vysokoškolského vzdělání, který
prokáže; že svou prací nabyl vědomostí a zna](;~tí.,poža-
doya.nýcl\ zpravidla na absolventu vysok~ školy. .
Uchazeči o "ědec~ou neho uměleckou. aspiranturu se

pcrdrobí výběrovému řízení. Doba vědecké nebo umělec~é
aspirantl,l,'f'Y,trvá 1,,---;l roky a;rresmí Qýt přerušcna bez
ltávažných důvodů. S nastoupením a,~pirantů lze P,očítat
v letošním roce od listopadu 1950.
'Vědečtj a um!ílečtí aspiranti budou přUati do zaměst-

naneclréllopoměru s platem. odpovídajicím zpravidla
IV; a V. Pracovní třidě platového i'ádu, pro' učitele (t. j.
přibližně VIII. a IX. třída'platovéhořádu pro '~právní
zaměstnance) s ohledem na dosaženou kvalifikaci a před-
chozí .praxi. Výchova a.,pirantů se bude dít podle osob·
ního studijniho pracovního plánu aspiranta pod vedením,
vybraných vysokoškolských profeso'rů.
Předběžné přihlášky uchazečů na vědeckou a umělec-

kou a,spiranttu'u se přijímaly v letošním roee na ,minis-
teI';;;tvuškolstvi, věd a uměni, III. odbor, do 31.října 1950.
Mapovací práce v SZKú. Ve smyslu vládn.ího naří-

ZEmiČ. 43/50 Sb. jest pověřen Státní z,eměměřický a
kartografický ústav prováděním veřejných vyměřova-
cich'a mapova:cích prací celostátniho významu a prací
zvláštni pov.ahy a důležitosti.

Plně tot& s~é pOoSláni,SZKú V Praze letos \splnil 8Vftj'
pracovní program v oboru mapování na 115%.
Mapovací Odděleni SZKÚ provedlo: nové měření v mě-

řítku 1: 5000 a 1: 10000, výškopísný plán v měřítku
-1: 500,zaměření vlicovacích bodů pro účely letecké foto-
grametrie, zhušťovací Práce pro nové měřeni v měřítku
1 : 5000.
Konstrukční oddělení provedlo přípravné práee pro

rok 1951.
Při provádění mapovacích prací používal í v tomto roce

SZKú, stejně jako v let,e'chpředešlých, po'zemní a letec-
ké fotcg-rametrie.
]'otog'rametrické oddělení v oboru po'zemni fotogra-

metrie provedlo prác,e v mě,řitku 1 : 500 a 1 : 1000.
V oboru le,tecké fotogrametríe bylo provedeno vyhod-

nocení výškopisu v měHtku .1 : 25000, zaměřeny vlico-
vaci body a provedeno tachymetrické :r.aměřeni lesních
prostor spadajícich do fuhoto území v 'měřítku 1: 2000;
pro účely hospodáĎSko~technickéúpravy pozemkové drž-
by byly zhotoveny fotQplány v měřítku 1: 5000.
- TS SZKÚ.

Měřeni geodetické základny u ~lichalovcl1. (Dr K.)
Ve dnech odS. IX. do 9. X. 1950byla zaměřena SZKÚ
další základna, v pořadí již pátá, ze souboru geode,tie~
kých základen, rozpro",tNmých po celém území ČSR, kte-
ré dají ro'změr budoucí základ ni trigonomeotrické síti. Je
to základna u Michalovců a předcházela jí i násled(}vala
komparace osmi invarových drátů na srovnávací základ-
ně ve Hvězdě u Prahy. Předběžné výpočtý, ukazují, že
.ohvyklá pře,sno,st, kterou' dosahujerÍl,g,u novooobých zá-
kladeon,t. j. relativní chyba 1 : 3,000.000,třikrát vyšší než
pi-edpisuje Mezinárodní geodetícká mIie, bude i zde za-
chována. Pro zajim<tvost uvádíme, že celkem bylo na
obou základnách naměřeno 148,km. Náklady spojené s,e
s;gnalisací zákadny byly tentokrát značně sniženy účin-
nými zlepšovacími návrhy. TS SZKÚ.

Ocenění důležitosti geodesie a zeměměřictví. Švýcar-
ská pošta vydala letošního roku na jaře serii 11 norvých
poštovních známek, na kterých jsou vyobrazeny ne.jsmě-·
lejší tHchl1ické stavby Švýcarska. Jsou to lí.ele,zniční.'
viadukty, silniční mosty, dálnice" údolni přehrady, la-·
novky a na známce nejvyšši hodnoty j-e zobrazena
t ritl.ngu I ačn í p'y ram i d a s alpskými hřebeny'
v pozadí. Tato zn4.mka je barvý ••vět1efjalové a 'Clelá
,serie je provedena oeelotiskE)m. ;Je to pravďěpo,dobl1ě
poprvé, Kdy se na poštovní známce objevuje: triangulační .
signál jako hlavní předmět vyohrazeni.Pyramida je"
typicky ,švýcarská, celokovová, .hez
zá.měrné' ty1;}{ynebo bedny; do' své
poloviny oplechovaná a bile nabar-
vpna. Tyto pyramídy se pravděpo~
dobně ve Švýcarsku velmi osvědčily,
nébot jSHmnalezl podo,bnouv r. 1927
ůtt1heirku u Curychu a v r. 1946
jsem na místě zjistil, že dosud ,stoji
zcela zachována.
Po~~žiti obrazu triangulačn,Lpyramidy pro' poštovní •

známku,svědči"že švýcarská .po-šta je si plně vědoma
významu txi;l~gulačních prací pro veškeré drnhy tech-
ni.ckého pOi1nikání, což potvr7;uj:e i ta okolnost, že této
známce 1>yla.dána nejvyiíši ~odnota.Bylo by, si jen
přáti, aby podobných námětů použila i Os: pošta, n. p.
Přispě:!WbJTtím velmí k popu~a:Tisacigeode,tických pr:aci
mezi, širš,í ,yeřejpo~tí. č,ehož,by qylo yelm~ za.potřebi.

Inu, Charvát.

Absolvelltum pražské techlůky. Rekto·rát Českého vy-.
soké'ho'učení 'tečhúic'kého' v' Praze 'nas požádal o otištěni
této zprávy:
»Ab'soIventi pražské techniky se úpozo-r-

ňují, že jsou povinni bezpodmínečně skončit studium 'zá-
věrečnoÍl'státní zkouškou nejpozději do 30. června .1951.
Za ,tílTI:účeolempředlo~í .do konce prosince 1950příslUšTÍé-
mu svému děkanství studijní plán, z něhož by mohla
l'akultaTozhodnouti o způsobu zakoněení je,jich studia.'
Připuštění 'k závěrečné státní zkoušcé v pozdějši době
nebudo již možné. Dotazy zodpoví fakultní děkanství.«

neditel .rekt. kanceláře ' Tajemník
JUDr Fr. Dvořák v. r. Ing. Vlad. Brenner v. r.
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Revue Fran!:Qise de Photogrammétrle je název nového VČ/lS pofld1t l',I1apovépodklady V' tomto měřitku, lZe po-
odborného fotogrametrického ěasopisu, který vydává už1totisku nebo kopie katastrální mapy; v obcích, které
frane. fotogrametrická společnó",t, jejím~př,edsedou je M. nemají katastrální mapy lze použit jiných vhodných mě-
Poivilliers. '(Société Frangaise de Photogrammétrie, 51, ř'ltek nebo fl1toplánů.
rue de Clichy, Paris.)· Vyhláška obsahuje dále pokyny pro vypracování územ.
V dubnovém čísle (1950) nového časopisu byla popsána ních plánů podLevládního nařízení č. 51/50 Sb. Směrné

samočinná letecká měřická komora na film S. O.M. a a pOdrobné územní plány E<e rovněž vyhotovují v měřít-
otištěno pojednání o novodobých letadlech pro fotogra- ku 1 : 5000 ve dvou exemplářích:
fické účely a o požadavcích na ně kladených. \Tšechny vyhlášky. nabývají platnosti dnem 17. října.
Předtím, v čísle lednovém, jsou kromě několika jiných \ . bp

článků dvě pojednání o fotogrametrických objektivech
leteckých komo;r, s vyobrazením a popisem nového franc. Technika v socialismu. Zeměměřictví je 6Pecilní~ úse~
širokoúhlého 'objektivu S. O. M.-Aquilor, který při kem technické činnosti. Zeměměřiče může prot6 nep~
f = 125 mm má světelnost 1 : 6,2 a je určen' pro pořizování chybně zaj:imatněkolik úvah o technice. Co je to t,ech-
měřických snímků· rozměru 18X18 cm při novém mapo- nika ~
vání (nová mapa Francie 1 : 20 000 je nyní zhotovována 'I'echnikou rozumíme uvědomělé a organisované lid-
téměř výhradně. leteckou fotogrametrií). V uvedeném ské úsili o o'vládnutí přírodních ,hmot a ene,rgií za tím
čísle je též vyobrazení a popis speciálního čtyřmotoro- účelem, aby člověk dosáhl vyšší úrovně svého života po
vého 'dálkového letounu S. E. 1010 pro fotografování stránce hmotné (mate-riální základna lidského žití) a
z velkých výšek. v důsledku toho pak i po stránce duchovní a mravní
Jednotlivé sešity nového časopisu mají rozsah 32stran (životní, na(L~tavba).

a formát 21X27 cm; časopis vychází čtvrtletně a pře-d- . Pod pojem techniky zahrnuje,me tedy přede,všim způ-
platné je i.2500 frS ročně." .'. IÚobouček.sob, manýru, methodu, kterou člověk ovládá s a m a

se b e jako zdroj energie; v t~m případě mluvíme na
DaJši prováděcí předpisy k zákonu ě. 288/49 o územ- př. ,0 technice houslové hry, o technice každé manuální

nim plánování a výstavbě obcí. Upozorňujeme, že v úřed~ práce' (např. káceni stromů) i každé činnosti duševní
ním listu I. díl ze dne 17. října 1950 vyšly vyhlášky (te-chnika duševní práce),
Státniho úřadu plánovacího, jimiž se provádějí všeobec- Nepomě.mě 'širším úse,kem techrrické činnosti je ovšem
ná ustanoveni zákona o ú?;emním plánování a výstavbě Qvládáni hmot a sil vně j šíp ř í rody. Zde technika
obcí ?; 30. prosince 1949, Je jimí dále budován nový čs., vykazujo znaky podstatě širší' a složitější.' Technikou
i;<tavebni řád, jehož základní zásady popsal ve svém' v tét? souvisloi'ti rozumíihe celý soubor činností, po~
článku v čís. 8/50 za Doc. Ing. Josef Peň á z. Pro ne- ?;natku, ?;působů a zaři?;ení, pomocí jichž vytváříme, pře-
dostatek mista můžeme zatím na nové vrhlášky tímto měňujeme a přemisťujeme hmoty. energíe i myšlenky
sděle-ním jen upo'zornit a opětovně doporučit všem čte- podle principu minima námahy a maxima užitku.
nářům našeho časopis~ kteří s úz,emním plánováním a' Konečně pod pojmem technika zahrnujeme to d u-
výstavbou obcí ve své činnOlStipřicház,ejí do styku. aby še v n í t v o ř i v é, vynalézavé a umělecké" kterým tech-
si opatřili áutentické texty a důkadně je prostudovali. n~cké vymoženosti, prostředky, nástroje, zaří?;cn,ía ener-
V úředním listě ze dne 17. října 1950 byly uve,i\ejněny gle se vybavují. To je složitý duševní proccs, pod ktea.-ý

tyto vyhlášky: . spadá vynálezectví, zlepšovatelství, všechno to úsil:í,
Vy h 1li šil' a č. 600 SúP ze dne 10. října 1950, kterou v němž se spojuj,e duchovní synthelM instinktu., cítu a ro~

zumu, jakou se projevuje člověk jako vyspělá bytost.
S9 vydávají směrníce pro určování stavebních obvodů Výsledkem techniky jako činnosti j;e vždy te c hni c-
a pro řízení pních. Pro každou obec, v nichž se\-mají k é dílo. Každé technické dílo má 3 zjevné prvky, které
prQvádět, nové pozemní stavby nebo veřejná nařízení ho charakte,risují a beZiníchž nemůže existovat. Je to:
se určí j.ede-D,nebovice stavebních obvodů tak, ahy byla
zajíštěna soustavná, ucelená a hospodárná vý:stavba 1. pří rod n í z á k o nit o st: te,chnické dílo nikdy
obce. Vyhláška stanoví, k jakS"n účelům se stavební není a nesmí být v ro'zporll S přírodními zákony, nýbrž
obvody určují. jaké je řizení o určování ",tavebních ob- vždy je jejich uskutečňovánim,
yodů, kdo je provádí, atd. 2. t v oř i v o",tli d s k é hod uch a, spočívající na
Vy h I á š k a č. 601 SÚP ze dne 10. října 1950. stanoví rozumových schopnostech člov~a a na jeho fantasii,

podmínky, za kterých lZieupustit od směrného územního 3, ú čel n o s to t. j, přesné vytyčení a znalost cílů,
plánu a pořizovat přímo podrobný územní plán, po pří- k nimž technická činnost směřuje.
padě zastavovací plán. Směrný úze,mní plán o,bce se Technické dílo vzniká spojením všech tří těchto prvků;
zpravi.dla nepořizuje pro území obcí, které nemají více dva z nich nestačí. Zvlášť charakteristickým je úče,l~
než 5000 obyvat,e!. Příslušná rozhodnutí v tomto oboru vost technického díla; to vždy slouží k přesně vymez~
vydává Krajský národní výbor. nému po"dání.
Vy h I á š k a 602 SÚP ze dne 10. října jedná o způ- Ř:r,kli jsme.' že technika je uvědomělé a organisované

sobu Vypracování rozborů a územních plánu obp,í.Kraj- úsilí, směřující k tomu. a!>yčlověk ovládl přirodní hmo-
ský národní výbor pořizuje rozbory o tom, jak je území ty a energie. Je to tedy soubor poznatků, způsobů a za-
~bce vybaveno, jak je. ho vYužito a jaké jsou. možnosti řízení, jimiž jednotlivec a celá lidská společnost dobývá
a předpoklady jeho vývoje. Rozbory pořizuje dříve než prostředky k životu a zaručuje ",i jejich užití. Způsob do-
uloží Místnímu národnímu výboru, aby po,řídil územní bývání prostředků k' životu (potravy. oděvu. obuvi, by-
plán. Pro každou obec se poři?;ují tyto ro'zbory: dliště, paliva, výrobních nástrojů atd.), nezbytných k to-

mu, aby člověk sám a celá iidská společnost mohla žít
a) geologický, a S[l - rozvíje,t, je však podle, historického materialismu
b) vodohospodář",ký. hlavním činitelem v systému podmínek materiálního. ži-
c) meteorologický a klimatologický,' yota společnosti. Aby bylo možno žit, je zapotřebí vy-
d) dopravy a dopravní 'sítě, robit nutné materiálni '&tatky. Materiální statky se opa-
. e) funkce obce., U'ují určitým způsobem výroby. který je v různých do-
Krom toho pro ~~stavěnou část obce se po,řizu;ii tyto bách různý. Z p ů s ob výr ob '1 j e P r á v ě ()Z nač ~

další rozbory: v á n j a k o tec hni k a. Je tedy technika součástí vý-
a) zastavění zelených ploch. robních prostřédků. s nimiž tv0ří ekonomickou základnu
b) stavby budov, lidské· existence. Základna je společenský i'ád v dané
c) místní dopravní llítě, etapě. společenského vývoje. Jiná byla hospodá~ká zá-
d) vla8tn08ti s hlediska půdní mechaniky, kladna společnosti v době feudální. jiná v době kap'ta-
e) osídlení, . listické, docela' jiná v době sociaHsmu. Proto t a k é
f) přehled ploch zdravotně, klimaticky. nebo jinak t oc hni k a, jako součást. hospodářské záklaQny, se'

závadných. ' mě nlÍ!; byla jiná v <lobě feudální. jiná v dob'b kapita-
. liEotickéa docela jiná v době 8'OCialistické,
Grafické části těchto rozborli se vyhoiovují na ma-Ekonomická základna má" v sobě odpovídající nad-

pových podkladech v měřítku 1: 5000. Není-li možno stavb~, t, j, poiitieké, právní,' .náboženské, umělecké a
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jiné názory společnosti. Se změnou e,konotnické základny,
t. j. se změnou ve výrobních způsobech, dochází k změ-
nám v nadstavbě. Nová 'nadstavba však mocně, působí
zpět na základnu, podporuje ji, nachází prQ ni ní)vé
cesty.• Je tedy dán stálý a vz.ájemně působící vztah
mezi základnou a nad'i>tavbou, jemuž podléhá také tech-
nika. Nové technické postupy a methody jako souiliist
v':Tobních procesů, nová technika, pomáhá k vytvář.mí
nové nadstavby a naopak vyšší spole'čenská nadstavba
svou organisací politickou, právní, školskou pomáhá tooh-
uice k: novému růstu, k novým eestám.
Mo,cným pomocníkem techniky při li'i>kutečňování j(;jí

funkce je věda jako ucelený soubor poznatků Q! skute'č-
nostech našeho světa. Vědy se člení s různých hledisek;
jednou slo'žkou jsou věd y tec hni c k é. Tecb.nické
vědy zkoumají vědecké základy výroby jako pr'óe,esu
boje člověka s přírodou, boje, v němž člověk využívá již
poznaných přírodních sil (síly páry, elektřiny, chelliic-
kých reakcí atd.), aby změnil tvářno,,,t předmětú vn i, iší
přírody v souhlasu s vytěenými cíly. :Moderní technjka
tedy vychází z vědy a teleo,logicky pi'etvotuje JéJl 1H-
znatky v nové, dokonalejší zařízení, p<lmúckya prostřed-
ky výrobní, dopravní, distribuční a spotř,ební.
'rechnika je záležitostí společenskou, neboť lidé jí llcží-

vaH a rozvíjejí společně, nikoliv jako jednotlivci. .1'1s-
ným důkazem toho je, že není téměř vynále,zů, které by
byly vytvořeny jen jedním člověkem. J,ednutlivec-vyná-
lezce vždy navazoval' na své předchůdce', na kolektiv
lidí třeba mu neznámých, kteří vytvořili předpoklad pro
jeho dílo. Technika jako záležitost .~'polečenská je t,.dy
zájmem í záležitostí nás všech. Vyšší, dokonalejší techni-
ka znamená vyšší, dokonalejší způsob výroby materiál-
ních sta,tků a vyšší formy výroby materiálních statků
znamenaj'i vyšší, dokonalejší společenskou nadstavbu

v jejich s~ožkách politických, kulturních a j. Vyšší spo-
l€čenská nadstavba' pak je výrazem vyššího, dokonalej-
šího společenského řádu.
Z těchto souvislostí a závislostí vyplývá, že každé

ú s i 1 í o v y Š š í s p o 1e č e n s k Ý řád j e d o pro v 'á-
z e n o ú s i 1í m o vy Š šít ech n i k u, I) dokonalejší
výrobní methody, kterými jsou hmoty a ene,rgie přírody
člověkem ovládány. Technický pokrok neustále rozšiřuje
okruh těch přírodních předmětů (hmot, sil), které se
včlGňují do výrobní oblllii>tí.Zde je vysvětlení toho, proo
socialismus jako vyšši společenské uspořádání ve srov-
nání s předchozími etapami společenského vývode tak roz-
hodně a všemi prostředky usiluje o rozvoj vědy a tech-
niky.
Je mnoho organisačuích ce'i>ta prostředků, kterými

socialistická ,společnost růst vědy a techniky podporuje;
není však účelem tohoto článku je rozebíTat. Naznačíme
j€ll, že to je péěe o školení a odbornou výchovu vůbec,
výzkumnictví" badatelstvi, podpora vynáleze,ctví, nova-
torstvi a zlepšovatelstvi, socialistické soutěie atd. Vše-
chna tato a mnoho jiných opatření směřují jednak k stá-
lému rozvoji vědy a k zdokonalování E<Oučasnétechniky
jako výrob:b.í methody ve všech jejích projevech a for-
mách, jednak pak k postupné realisaci velkých výhledo-
vých obzorů, kterými má technika ještě podstatněji a
mocněji než dosud pomáhat člověku k snažšimu, boji
o život, k vybudováni lepšího světa.
Všichni jsme závislí ve své hmotné existenci, ve svých

civíJísačnich a kulturních potřebách na technice, na je-
jím rozvoji, na jeji budoucnosti, a všichni svým podílem
práce přiflpiváme k jejímu růstu. Všichní máme proto
také zájem na tom, jaké jsou cíle a moinosti techniky,
jaká je jeji budouenost v socialistickém společenském
řádu. Ing. Dr B. P.

ZEM Ě MiŘ I C K f! DR U t STV O %. S. S R. O.
PRAHA I, NA PŘIKOPĚ Č. 29

státní správu
národní výborf všech stupňů

národní a komunální podniky
družstva a pod.

polohopisné měření měst a obcí
výškopisné a vrstevnicové plány
plastické mapy
přesnou a technickou nivelaci
trasování silnic a železnic
podélné a příčné profily řek,
silnic. drah a vleček
vyvlastňovací a výkupní plány

polohopisné plány budov
a zařízení
scelování a dělení nemovitostí
vytyčování a mezníkování hraníc
stavebně parcelační plány
knihovní plány
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Niveldnf instrukce pro práce v ě~os1Ovensk6 Jed-
J:otnó Dlvelaění síti. Ministerstvo teehniky nás poiádalo
o uveřejněni této zprávy:
Ministerstvo techniky vydalo podle ustanoveni i 1,

odst. 2, písmo i) zákona ě. 82/1948Sb., o úpravě pfl:sobnosti
ve věcech veřejného vyměřování a mapováni (zeměmi!-
fického zákona) ve znění zákona ě. 250/1949Sb. n i v o-
laěni instrukci pro práce v ěeskoslo-
ven s k é j e dno t n é n í vel a č ní sít í (výnos mi·
nisterstva techniky ě. j. lS.OOO!5o.V!2).Její ustanoveni
:lsou závazná pro veškeré nivelace trvale výškově oma-
tených bodů pro vědecké nebo technické účely, bez zřo-
tele na délku pořadu, podnikané státnimi nebo lidovými
orgány nebo národními podniky. Tat() instrukce obsahuje
:len rámcová ustanovení, podrobnosti budou v nívelaěním
návodě.
Instrukcí je m(}žn()obdržeti ve Státním zeměměřickém

a kartografickém ústavě v Praze VII, Veletržní 21 za
prodejní cenu 20,- Kčs. .

Výstava sovětské odborné knihy na vysoké škole spe-
ciálních nauk v Praze. V době. kdy na pražských vyso-
kých školách technických probíhal týden vzorného stll-
dia, vědecký kolektív vysoké školy €<pecíálních nauk. za
pomoci studentll z řad ČSM uspořádal výstavu sovět-
ských knih II oboru zeměměřického inženýrstvÍ· a statis-
tiky'.
Výstavu zahájil 11. pl'QEŮn08děkan vysoké školy spe-

ciálních nauk prof. Dr V. P I e s k o t. Zahájení se úěatlt-
nil rektor ě€ského vysokého učcní technického v Praze
prof. Ing, Dr V. B e II d í č e k, zástupce ministerstva škol-
ství. věd a umění, zástupci ministerstev techniky, dopra-
vy a zemědělství, zá€<tupci SZKÚ, dále VZÚ. Geoplánu
i Stavoprojektu. profesoři. asio!'tenti a studenti. Zdařilá
výstava vzbudila pozorn08t nejen v. kruzích odborných.'
aae i v širší veřejn06tí a proto byla prodloužena a! do
stf'tldy 20. prosince 1950.
Na chodbě vystavené práce budoucích zeměměřických

inženýrů. runé statistiky, grafy, sociali€<tické smlouvy
a mapy pr() hospodáfsko-technickou úpravu půdy uka-
zovaly na pokroky v socialisaci vysokého školství. Ve
vkusně vyzdobených místnostech děkanátu bylo vysta-
veno několik set t''Ovětských knih z oboru matematiky.
astronomie, geofysiky a mnoho odborných a praktických
knih z geodesie, kartografie. f()togrametrie a příbuzných
oborA. část výstavy byla věnována knihám z oboru 8ta-
tistického inže:dýrství a knihám z oboru věd právních.
Zvláštní místo zaujímaly knihy a díla význačných so~
vět6lkých geodet"6. prof. Krasovského a Danilova, kteří
věnovali některé spisy také našim profesorWn. Pozor-
nost návštěvníkA upoutával i velký sovětský atlas světa.
zapdjčený na výstavu Státním zeměměřickým a karto-
grafickým ústavem v Praze. Byly tu také vystav6ny
prvni svazky sověíElkéEncyklopedi.e. - Výstavu odbor-
ných sovětských knih doplňovaly ukázky českých odb()r-
ných článkA, otištěných v letech 1946 až 1950 v Země-
měřickém obzoru a pojednávajících o sovětské geodesii
a o vysokém Ikollitví v SSSR.
Hlavním znakem výstavy bylo. že všechny Vystavené

knihy jsou majetkem Ú6ltav1lvysoké školy speciálních
nauk na pražské technice a že tyto knihy j60U přístupné
nejen učitel"6.m a student6.m ~této školy, ale také národ-
nim podníkům a zájcmcAm z šidí veřejnostt
Výstavu navštívilo za deset dní jejího trvání několik

set odborníkA, student"6. a jiných zájemcA. shlédli ji
členové Čs. národního komitétu geodetického a geofysi-
kálního, ěetní odborníei z Brna a ze Slovenska. Výstavy
sí povšiml i denní tisk a pralský rozhlas, kttll\'Ýuspořá-
dal reportáž o výstavě. Klobauče1c.

OznámeDf II děkanátu vysoké i!ikoly speciálních nauk.
Absolventi pra:ř;&kétechníkY na oddělení zeměměřického
inženýrství. kteří mají v úmyslu zakoněit své studium
státní zkouškou musi tak učinit bezpodmínečně do
80. ~a 1D5L Za účelem organisace této akce lidi
děkanát ~šechny absolventy, aby nejpozději do konce
prtl8in08 1950 předl<ňili 8v"6,jstudijní plán na zakonooní
studia. Vzhledem kúkohuIl, které má vysoká škola podle
zákona č. 58/50 Sb. nelze připUlSltitpozdější termín k •••
.••.ehé zkouice. Podrobnější dotazy zodpOTÍděkanU.

Prof. Dr V. Pleskat, 11. r., děkan.

Bodováni I'eodetlcktch úkladd v csa Stitní sem6-
měřický a kartografický Ú6tav ve spolupráci se .l()ven-
ským zeměměřickým a kartografickým ústavem pokra-
čoval (v rámci úkolf4 uloiených zákonnými ustanoveními
platnými pro veřejné vyměřování a mapování) v roce
1950 v budování geodetických základů polohopif'ných •
výškopisných.
V so~vislosti s budováním základny u MichaloveA byly

v její blízkosti určeny tři Laplaceovy body. Kromě toho
provedla astronomická skupina zkoušky paralaktické
polygonometrie na ÚZemío rozloze asi 100 km2•

V oboru prací gravimet~ckých bylo pokračováno v za-
měřování gravimetrické sítě I. a II. řádu a provedeJl7
přípravné práce k dalšímu gravimetrickému měření.
V rámci měřických hraniěních prací bylo prov~deno

spojeni trig. síti československé a maďarské podél cel6
délky hranice mezi oběma státy. Observační práce byly
provedeny skupinami československou a maďarskou Te
vzájemné spolupráci, jež probíhala v přátélském duchu,
vládnoucím mezi oběma lidově demokratickými republi-
kami.
Odděleni pro jednotnou trig. sít vykonalo letos trian"

gulace na rllzných místech našeho státu, a to na úhrn-
né plOŠeas 5660km2• Průměrný výkon všech zaměetnan·
cA při tom byl 118% normy a plán byl splněn na 112%.
Kromě uvedených praCí byla provedena revíse trig. bG-
dů určených v předešlých letech na území o rozlOll&alt
2000km2•

V /Ss, jednotné nivelační síti se pokračovalo. zejm6na
'i/ budováni základní nivelační sítě a sitě II. řádu. V síti
III. řádu konány prá08 podle požadavkA cizích složek.
Byly též provedeny přípravné práce na rok 1951.Celkem
bylo letos zaměřeno 1560 km a stabilisováno 665 km nG-
vých pofadll. Úspěšná spolupráce s lidově-demokratickou
republikou. maďarskou. navázaná loňského roku, pfinese
letos další výsledky. Provedením spojných měření na
osmi místech byly práce na spojení základních nivela6-
nich sití obou státA skončeny. Kromě toho byla uzavře--
na dohoda o výpočtu převýšení mezí základními vlic(}va-
cími body Lišo'i/em. Strečnem a Nadapem býv. rakousko.
uherské nivelace. Použilo se k tomu výsledkA nivelaoi
obou států z let 1920-1938, při ěemž uzávěr polygonu.
tvořeného pořady spojujícími uvedené body o délce ob-
vodu 1479 km činí pouze 1,259mm.
V redakci triangulačního operátu jednotné trig. síti

bylo letos ukončeno nové uspořádání triangulačních ela-
boráh\ vzniklých za okupace a zal<ňených na německý
příkaz zptlsobem. který nebyl v t''Ouhlase 8 organisací
naieho oparátu.
Aby se předešlo poškození nebo zrátě povrchové etabi-

lisace velkého počtu trig. bodll, které se nacházejí nyní
při provádění hospodářsko-technických úprav pAdy upro-
střed honA, byla učiněna řada zabezpeěovacích opatřeni.
podle nichž jsou takové kameny přemísťovány na míst ••
kde nejsou ohroieny. Na taková místa jllOl1nyní umí~ťo-
vány i nově urěované trig. body. TS szKťt.

Llterárně-Informaění služba SZKÚ. Knihovna szm
v tomto r008 získala zakoupením, výměnou a darem l34I
publikac~. Vydává měsíční seznam přirůstkA. VýpfJ.jční
agenda zaznamenala ěíslici 4480vypdjčených knih a ~a·
8OpÍ'Slll.Knihovna má lístkové katalogy: autorský. věcnt
a mistopimt. V roce 1951zaěne se se sestavováním kata-
logu systematického. Knihovna SZKt)' má dnes 14.M5
sv8zkA a na ·základě zákona o soustředění zeměměřické
.lužby přebírá knih()vnu býv. 'ústředního archivu posem-
kového. katastru; po ;jejím převzeti bude mít ui 10.000
8vazkt\ knih.
Zeměměřické dokumentační středisko mimo své běžné

práoe - sledování odborné literatury a pofizování doku-
mentačních záznamů - vydalo v roce 1950 ětyři čísla
.Přehledu zeměměřické literatury«. Ziskávání odborných
literárních informací a předplá08ní .Přehledu« jest um~
něno i e:xternim z.ájemct\m.
Tisková služba 82íKÚ rozeslala 1146vtettiJkd. dala do

'oběhu 433 ěít'lCIěasopi!ll'i a 2259 eelltd Sb1rky zákon6. a
nařízení. Úředních lietf4 a pod. T8 sZK'l1.
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Prtlka. zp'6.llObilo.Uk zeměměřlettm p••aeem. V pH-
tomné době jsou .na příslušných úředních místech vedeny
rozpravy o civihi.ě inženýrské autorisaci. Je obecně zná-
mo, že inženýrská autorisace je upravena předpisy aI
z roku 1860, jež pochopitelně nevyhovuji současnym po-
měrtun. V inženýrském oprávněni bylo zahrnuto právo
vykonávat určité technické činnosti samostatně a na oso-
bách, jimž toto oprávnění bylo uděleno se požadovala
úrčitá kvalifikace a odpovědnost. Jde o to,. aby jakou-
koliv změnou v inženýřském oprávnění zůstala zajištěna
úroveň technických úkonů, to znamená, aby i v socialis-
tickém společenském uspořádání zůstaly některé kvali-
fikované osoby osobně odpovědny za úkon, který prOVA-
dou. V oboru zeměměříckém jde na př. o to, kdo a jak
bude odpovídat za správnost geometrických podklad A
pro změnu zápis li vlastnického práva ve veřejných kni-
hách.
Podle§ 42, odst. 7 katastrálního zákona č. 177/1927Rb.

mohou býti ve veřejné knize parcely rozděleny, jejich
hranice změněny (opraveny) nebo nové vlastnické hra-
nice vyznačeny toliko podle geometrického" (polohopis-
ného) plánu nebo snímku katastrální mapy vyhotove-
"ného katastrálním měřickÝm úřadem nebo podle geome-
trického (polohopisného) plánu vyhovujícího ustanoveni
~ 51; na tomto plánu musí býti katastrálním měřícký;n
tířadem potvrzen souhlas s novým označením parcel nebo
jejich dilců.
451. kat. zákona pak stanoví, ie měřický úředník ne-

koná měření, předloží-li strana geometrický (polohopi,-
ný) plán vyhotovený úředně oprávněným cívilním geo-
metrem nebo některým státním úřadem (státním podni-
kem) pro úoely vlastního služebního oboru, pokud tento
úřad (podnik) zaměstnává úředníky se vzděláním země-
měfickým, kteří mohou prokázati aspoň pětiletou' praxi
zeměměřickou pod vedením odborníka, anebo předlolí-U
strana geometrický (polohopisný) plán vyhotovený jiným
úřadem. pro účely vlastního služebního oboru, získal-li
tento l1řad oprávnění podle§ 51, odst. 2. Oprávnění tako-
vé uděluje ministr spravedlnosti, který si vyžádá posu-
dek Inženýrské komory a vyslechne ministerstvo financi
a zl1častněná ministerstva. Bližší -ustanovení k tomu má
t .2 vlád. nařízení ě. 64/1930Sb.
Byla-li by zrulena inslituce civilních geometrů, pak by

tedy mohl geometrické (polohopisné) plány vyhotovovat
jen okre6>llinárodní výbor (zeměměřické oddělení) anebo
pro 8V'Ůjvlastní obor státní úřad (státní podnik) nebo
jiný úřad za podmínek i 51. kat. zákona. A tu je Ueba
uváliti, zda oprávnění podle § 51, odst. 2 kat. zákona,
kdyby došlo k zrušení inlenýrské autorisace, by mělo
býti rozšířeno i na národní a komunální podniky pro je-
jích vlastni účely a zda u Ceskoslovenských stavebníoh
zá.vod1\,n. p., by se takové oprá.vnění mělo vztahovat i
na geometrické (polohopisné) plány, vyhotovované i k ji-
ným než vlastnim 11čelllm.Přitom by bylo uvUiti. zda
by touto (Hnnosti mohlo býti pověřeno i zeměměřick'
drulstvo Geoplan.
To jsou ddležité otá.zky, jimi je Ueba v pHtomné dobl

věnovat zvláštní pozornost.

Budování vědp,ckého výzkumu a technického rozvoje.
V poznámce v ěísle 8/50 ZOo jsme upozornili na sou-
stavu, v níž je u nás budován vědecký výzkum, kterÝ
má našem u hospodářství, zdravotnictvi, vědě a kultuře
dát k disposíci nové vědecké poznatky a objevy. Napsali
jsme, že dosud je u nás výzkumnictví organísováno po-
dle zákona ze 7. XII. 1949,č. 261,jímž bylo zřízeno Ústře-
dí vědeckého výzkumu a povšechně upravena činnost
vÝzkumných ústavA. Výzkumné ústavy mají být budo-
vány ve 3 skupinách: Ústřední výzkumné ústavy, ústavy
resortní a listavy sektorů"!; V'l\(lllim nařízením z 20.
ool'Vna 1950bylo zřízenI>1ústředních VÝzkumnych ústa-
va, které podléhají přimo Ústředí vědeckého výzkumu a
jejichž ěinnost je zaměřena především na otázky základ-
ního výzkumu, které tvoří předpoklady výzkumu apliko-
vaného.
Nyní bylo přikročeno k další výstavbě ČS. výzkum-

nictví. Vláda ve své sch1\zi dne 12. prosince 1950se usnel!-
la na návrh ministra - předsedY státního úfadu plá-
novancího Dr J. Dol a n s k é h o zřídit 15 ústav1\ dru-

háho stupně, t. j. ústavů resortnich. V této druhé etapě
jsou zřizovány l1stavy ministerstev k rychlému př&ná-
lení lirokých poznatk1\ základního výzkumu do viecll
úsekA našeho hospodářství. Dosud byla totíž ěinnost
resortních výzkumných ústavů roztříštěná a neplánova-
ná.Bylo proto nutno přikročit k přestavbě výzkumnictví,
jednak soustředěním stávajicích výzkumných tístavA do
většich celkll, jednak vytvořením nových výzkumných
ústavA tam, kde výzkumných prací je třeba ..
V oboru p1\sobnosti státního úřadu plánovacího pro-

.jevila vMda souhlas se zřízením l1stavu pro hospodářský
a socíální výzkum. U ministerstva techniky se zfizuje
výzkumný ústav vodohospodářský a výzkumný ústay
pro stavebníctví a archítekturu. Oba ústavy budou mít
pobočky v Bratislavě. V oboru působnosti ministerstva
zemědělství se zřizují výzkumné ústavy pro rostlinnou.
jivoči~nou a lesní výrobu, 8 poboěkou v Báňské štiav-
nicí, zemědělské ekonomiky s pobočkami v Brněa Brati-
slavě a výzkumný ústav pro mechanisaci zemědělství.
Pro obor ministerstva zdravotnictví se zřizují ústaVy
pro výzkum péče o matku a ditě, výzkumný ústav prb
fysiologii, pathologii a hygienu práce, ústav pro výzkulIl
chorob oběhové soustavy, ústav pro výzkumy onkologické
(o nádorech) v Bratislavě, výzkumný l1stav experimen-
tální chirurgie a ústav pro výzkum výživy lidu. U mi-
nisterstva vnitřního obchodu se zřizuje ústav pro vý.
zkum vnitřního obchodu. Výzkumné ústavy dalších mi-
nisterstev budou zřízeny v nejbližší době. '
Avlak péče vlády o cílevědomou organisaci pokraěuje

dále. Výzkumnictví - zejména v některých oborech -
je pouze jednou složkou úsilí o technický rozvoi. k ně-
DlUžpatří vynálezy, zlepšovací náměty, zavádění noVých
výrobních postupň: a podobné práce vědecko-technické.
dále normalisace, zkušebnictví, technická kontrola Íl no'd.
Všechny tyto činnosti jsou v souvislosti s výzkumnictvím
a pfíslušné práce se navzájem doplňují, prostupují a pro-
11nají. Proto je třeba, aby také těmto ostatním složkám
technického rozvoje se dostalo obdobné organisační a
plánovací základny, jako se jí dostalo už výzkumníctví.
Tento úkol bude řešen novým zákonem o or J!" a-

nisaci výzkumnictví a technického roz-
voj e; vláda již schválila jeho návrh a podala jej sně-
movně k ústavnímu projednání. Je samozfejmé, že z ny-
nějšího zákona se přebírá dosavadní organísace výzkum;'
nictví a navazuje se na ni také organisace ostatních slo-
žek technického vývoje. Na místo dosavadního Ústfedl
vědeckého výzkumu nastoupí - až nabude navržený zá-
kon platnosti - Úst ř e d í v ý z k u m u a t e ch nic k é-
hor o z voj e, které bude l1středním úřadem zřízeným
k vybudování jednotné organisace výzkumnictví a tech-
nického rozvoje a k jejich plánovitému řizeni. V oboru
výzkumnictví bude mít toto nové Ústředí stejný úkol.
jaký mělo dosavadní ústfedí vědeckého výzkumu; pfi-
budou však úkoly v oboru technického rozvoje, a to:
1. Připravovat podle jednotného hospodářského plánu

návrh plánů technického rozvoje a plántl uplatnění vf-
sledk'Ů vědecko-technické činnosti;
2. Sledovat vědecko-technickou, normalisaění, dokumen-

tační a vydavatelskou činnost orgán1\ a zařízení technic-
kého rozvoje;
3.Dbát o rozšíi'eni a využiti výsledkA vědecko-techníe-

ktch, normalisačních a dokumentačních prací v praxi;
•. Pečovat o plánovitou výchovu vědecko-technických a

dokumentačnichJpracovník'Ů a spolupůsobit při jejich za-
řadování do orgánů a zařízení technického rozvoje;
5. Pečovat o plánovité pořádání sjezdA a porad pro po-

tfeby techníckého rozvoje:
6. Pečovat o styky se zahraniěím pro potřeby teehnie-

kého rozvoje;
7. Udělovat podle vl'ádních směrnic odměny za vtsledkT

prací vědecko-technických, normalisaěních, dokumentai!-
ních a vydavatelských.
Z výpočtů je vidět, že nové Ústředí bude řídit d v 1\

vel i k é v II t v e čin n o s t i, totii výzkumnictví a pak
ostatní technický rozvoj. Organisalíní základna výzkum-
nictví zůstane v podstatě dosavadní, pamatuje lle vtakv návrhu zákona na její roziiífení podle potfeby a zkule-
nosti.
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Orcanillabi úkladna technick~ho rosvoje lIe ovlem
mvoři nově. Ústředni orlirán,. budou úfad pro vynález,.
• zlepiovaci náměty, úřad pro normalisaci a Os. ústaT
pro technieko-h06podářskou dokumentaei. Vedle toho úi·
di lIamo Úlltfedi zvláitni ústfedni orgán,. pro ~inno9t
T'J'davatelllkou. Podrobnosti urěi jeitě vláda nafizenim
nebo statutem a bude moei zřidit podle potřeb,. i dalii
'lstředni orgány technického rozvoje. Vedle těehto Ú8tfed-
nieh orgánll teehnického rozvoje le budou zfizovat vla.t-
Ili orcán,. technického rozvoje, zejména pH minister-
•ltTeeh, ale i pfi národnich a komunálnich podnicich, li-
dovýeh drulstvech nebo masových ěi zájmových organi-
laeieh pracujiciho lidu.
VÝlledky takto záměrně budovaně pěěe o nál vtzkum

a technický rozvoj 18 nepoehybnli brlJ' projevi. t"
Zrušeni ZprAT InleninU komol'7. Výměrem Tif'ko-

TěJao odboru ministe1'l!ltva informaei a osvět,. ze dne 5.
sáti 1'50 bylo Inlenýrské komoře oznámeno, le vzhle-
dem k nové organillaci odborného tisku z oborn technik,.
a prllmyslu nebyly pojat,. ZpráV7 Inlenýrské komol'7
do nového plánu. Z toho dllvodu tilkovt odborminil-
te1'l!ltvainformaci a osvěty nulil od 1. ledna 1951 pOTo-.
leni k tisku ěasopilu a ě8l0pis Ikrtá z úfedni evidence.
V prosinci 1950 V1'110posledni ěislo tohoto ěa8episu.
V té 10Dvilllosti připomináme, le od 1. ledna 1951 ne-

V7jdou i jiné dOlavadni ěalopisy technické a misto nioh
budou V7cházet ěasopil" nové, s novtmi názv,.. Později
podáme na tomto mistl přehled odborného teehnieUho
tilku T nové úpraTě. -lip-
Zánik oprávněni některleJa inltimci T7hotoTOvat IflO-

metrické plány. :Ministe1'l!ltvospravedlnosti nikolika 'VY"'
hláěkami zOO.ř[jna t. r., které byly publikoTAn,. v Úfed-
nim listu II. di! z 5. li8topadu 1950, vYhlásilo zánik .opráT-
něni některých in8tituci vyhotovovat geometriek6 (polo-
hopisné) plány pro úěely vla6tniho Ilulebniho oboru
podle § 51 kat. zák.
Tak vYhlálikou ě. 1796 zanika oprávnlni Zemilm6HeU·

ho úřadu, nyni Státniho zeměměřickěho a kartografiOo'
kého fl6tavu v Praze a tím zaniká i podpieové oprávněni
Ing. Jaroslava PrAši a Ing. Františka Dolelal ••
které jim pro tento úřad pfislušelo.
Vyhlálkou ě. 1797 zaniká oprávněni technického (dt.

stavebniho) úřadu zemskéh<J hlavniho města Brna a tim
zaniká i podpisové oprávněni Ing. Josefa Pe ji á ze,
Ing. Františka Novotného, Ing. Frantilka OtTrt-
li k a, Ing. Ludvíka K ii tt n e r a, Ing. JarOllI&Ta J'U.
kuky, Ing. Oldřicha Vičara, Ing. Jana Vrby, Ing.
Bohumila Hli r i n Ir a a Ing. Bohumila P o s p i I i 1a.
Vyhláěkou ě. 1798 zaniklo oprávnění technických úfa-

dt\ města Plzně a tim i podpi6'Ovéoprávněni Ing. Václava
Sěav y.
Vyhláškou ě. 1799 zaniklo oprávněni stavebniho úřadu

hlav mělsta Olomouce a tím i podpisové oprávnění Ing.
Karla Rad nic k é h o a Ing. Adolfa F u s k a.
Vyhláškou z 20. října t. r., ě. 1817 Ú. 1. zaniklo opráv-

něni ministel"Stva techniky a osobni oprávnění jeho za-
městnance Ing. Vladimíra S k o p c e. ,
Vyhláškou Č. 1811 z téhož dne zaniklo oprávněni mist-

ního národniho výboru v Mostě a osobní oprávněni jeho
zaměstnance Ing. Antonina ť: e r mák a.
Vyhláškou ě. 1812 zaniklo oprávněni ministerstva ze-

mědělstvi a osobní oprávněni jeho zaměstnance Ing.
Františka S o u k u ps.,
Vyhláškou ě. 1818 zaniklo oprávněni měřického úřadu

hlav. mělsta Prahy a podpisové oprávněni jeho zaměst-
nancA Ing. Antonina N ÝvIt a, Ing. Jana Pe x y a Ing.
Jindřicha S u se.,
Osobni oprávněni, která dosud přislušela pro jednot-

livá ředitelstvi státních drah, zanikla u těchto osob:
Ing. Hugo Ho f f m a n a, Ing. Antonina Bal e k,.,

Ing. Augustina We i \!l e, Ing. Josefa V á cla v 'd, Ing.
Karla ft í h y,. Ing. Františka ~ i 1k y, Ing. Eduarda
)l ě m e ě k a, Ing. Edmunda Bud i k a, Ing. FranUlka
Voz k y a Ing. Karla Ve t t e r 1e h o.

Oprávněni k podpieovAni geometrických plAn6 DArOd-
Dich podnlkca. :Ministerstvo Eopravedlnosti udělilo opráT-
něni podpieovati geometrické (polohopisné) plány pro
úěely vlutniho sIulebniho oboru těmto nArodnim pod-
nikAm:
a) Ús. 8tátnim 6tatkAm, n. p.; osobni oprávněni maii:

Ing. Karel PrAcha, a Ing. Frantilek Hal i k.
b) Oeskoslovenským drahám, n; p. a Oesk~loTenak6

automobilové dopravě, n. p.; olObnl oprávněni majli: Inlr.
Antonin Oh r a m o II t a, Inl'. Dr Rudolf K los 8, Ing •
Josef llelounek, Ing. Jaroelav Te s a ř, Ing. :Miloslav
D e IIo r t, Ing. František amel h a u 8, Ing. LadillaT
K u n i o k t, Ing. Antonin L u k a, Ing. Karel B e Ile ••
In..g. :Miroslav B e n e š, Ing. J arOf'lav O u dr a n, Ing.
IUa Na:1I8 r k ev y ě, Ing. Metoděj Z a hra dni k, Ing.
Jaroslav Plavec, Ing. Jan Rosický, Ing. Frantiiek
K ap k a, Ing. :Miloslav B r á IId a, Ing. Karel S k o r-
pil, Ing. Josef Oer mák, Ing. Viktor :Ma t y á I, Inlr.
Rudolf :M71 k a, Ing. Jiti Je i n s k ý, In,.. Dimitrif
ltoanyea, Ing. Dr Adolf Fiker, Ing. Jan Koni-
e ar, Ing. Slavomir Po 1car, Ing. Dr Václav B u r d ••
Ing. František Hro m á d k a, Ing. Antonin Do h n a 1,
Ing. Emil Pro c h á z k a, Ing. Bohumir K r I k a, ln,..
Theodor A b t, Ing. Vilém S r a j I, Ing. Robert Oa j to
haml, Ing. Jan D·nban, IDg. Josef Koleěkát, IIlg.
OyriI .J i I e k.

Schwellérisehe Zeltsehrirt f1lr Vel'Dle•• aq ancl Kul-
t1Irteehnlk. Roěnik XLVIII (48) • r. I••

O i •• L Dipl. Ing. R. S. H a Ion e D II Helsink ve Fia-
lku: Die VerllchlitM& der Flugkammer RlIK HS 1818
(dokoně. II roě. 1149). - O. St. u b: Erdmagnetismua
nnd Buuolenmessung. - K. E b ing e r: Praktisehe HiD-
weise fur Arbeiten mit BU88oIentheodoliten;

O i s. 2. O. F. Ba e ech li n: Wen des POtential8 ••
der Oberfliiche des Internationalen Ellipeoidell. - H-
It a s per: Der Priizisionll-Theodolit Wild T 3 mit pho-
tographisoher Registrierung. - V drobných zprávách je
sdělení, le president FIG Marcel Baudet· byl imenovAa
008tným členem anglického RoyaI Institution of Ohar-
tered Surveyors (Král. společnosti oprávněných zemA-
měříM).
Oi s. 3. Oceněni životniho díla t Dipl. Ing. Dr ho o-

Hana ZolIy-ho a t prof. Dr F. Baumbergers.-
Dr K u k k a m ii k i z Helsink: Die nivellitisohe Re-
fraktion in dem finnischen Landesnivellement.
O i s. 4. Dr K u k k a m ii k i: Die nivellistische Re-

fraktion... (dokončeni). - O. F. Ba ee c h li n: Ge-
nauigkeitsunte1'l!luchung uber das Verfahren von Bohnen-
berger-Collina fiir das Riickwiirtseinachneiden mit dem
:Messtisch. - H. K a s per: Ein numerisches Verfahren
des Folgebildanschlusses fiir gebirgiges Geliinde.

Ů i s. 5. Dip!. Ing. R. Ne f: Eine graphische :M:ethode
zur Bestimmung des Azimutes mit Hilfe astronomiseher
Beobachtungen. - Dr Ing. E. S a Ion e n z Helsink: Die
Genauigkeit der Polygonknotenpunkte. - E. Ber-
t hol d: Die optischen MitteI zur Berichtigung dee
Wildschen Reduktions-Distanzmessers RDH. _. Zpráva
o jednáni statutové komise FIG, které Be konalo ve
dnech 11.-13. dubna t. r. v Pařiži. bp.
Oi s. 6. E. Ber c h t o I d: Die optischen Mittel ...

(pokrač.) - M. S c h u 1e r, Giittingen: Sprungweise Liin-
geniinderung des Invar. - A. A n s e r m e t: Les lieux:
critiques en aérophotogrammétrie. - E. Trii e b: Die
Anwendung der :M:aulwurfsďrainage in sehweizerischen
Verhiiltnissen und besondere Probleme der :M:aulwurfs-
drainage.

Ů i s. 7. E. Trii e b: Die Anwendung der :M:aulwurfs-
drainage. .. (pokrač.). - K. R i n n e r: Geometrie mit
Strecken. - Zpráva o 29. konferenci spolkových a kanto-
nálních dohlédacich zeměměř. úřednik1\. - Knižni pře-
hled (referát o dalším vydáni Schwidewského fotogra-
metrie aj.). bp

lIajltel a ~da".tel Spolek eeak~enlJlte1l lnIentr6 a teelm11l6T Praze • ealOpll ffdf Inl. Dr. Boh. Pour I redak!nim Iborem •
Uvetejnfn6 pffspfv1t7 se honorujf • Rukoplll7 a obrazce se n~jf • Separ'tl z p6voc1nfe1ll!1'nJt6 se ZbotOVU1fna n6kiad autordv
• Reklamovan' ěfll1a jsou zdarma jen do vyjltf núledujfcfho MIla, jinak stojf jednotllv6 l!fllo 21 Kl!s • Objedn6v1t7 ěasopia1l
• 1aIena DfUSIů admtnistrace •• Praze L JAn*, uUee 1.. telefon l!fs1o III-51 • VeAker6 oenHnf DOukazY •• usllaJf

1tatfedl SIA T Praze DB jeho 6ěet u Polt. spot. l!Ú1.11.25S I oznaěenfm 6ěelu pla~,..

DohlHaef poItoTllf tf" PI'Ů. III.
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Obr. 2. t
Stupňovitá plastická

mapa.

Obr. 3. +
111odelářsky provedená

plastická mapa.
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t Obr. 4; .
Plasticky plan.
Senešova stadia
-I' Srně 1:1000.

-+- Obr. 5.
Plastická mapa •
pohoři na M orave
1: 25 000.
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Zememeřioké dokumentaěn! středisko /ZmDS/,
státního zememeřického a ka~tografického ustavu
Praha X - Invalidovna. IU k á Z k a. J

061.3.05 w1948" = 4
Comptes rendus d'ensemb1e de 1& Vllle As-

semb1ée Généra1e - 091o~aoat 1948,/Souborn!
zpráva z VIII.Generá1ního Shromáždění - 0.10
srpen 1948/.-Zprávy ze shrom4žd~n! me_in! -
rodní geodetické a.socia.ce.•jednánf. a rozhod-
nutL
1949 .•Bu1.Géod,mT1.č •.•str.7-94

Z obrad Pa!stwowej Rady Miernic.ej y
1949 r./Z porad státní měřlok6 rady v rooe
1949/.-Přeh1ed o jej! činnosti.
1949,P.G.č.7-8,atr.186-191

Prob1em wla60iweJ 1 zorientowanej elip -
&oidy w palsoe./Problém skutečného a orien-
tovaného ellpsoidu v Polsku/a-otázka tižni-
cových odohylek ve svctle dosavadníoh vf -
sledk6 astronomioko-geodetiokých ~ na zá -
klade vyobrazen! gravimetriokýoh anomalii.

13 str,l obr,2,tab,1 map.příl,lit.l
1948,WarezaW&,Gi.Urz.Pom.Kraj.
zú 8791

526 ..3
Pokus o náhradu podrobné trlangulaoe přes-

nou paralaktickou polygonisaoí.-Popis meto-
dy,příatroje .•měřen! .•Týpočet a výsledky.Au-
tOr dOTozujej~e Danilovova metoda přesné
paralaktioké polygonometrie se nehodí jako
souvislá práoe pro na~e terénní poměry.

14 str,5 obr,3 tab,lit.4
1949 ,Praha, VZÚ ,A,č .3,

C z/VA ZÚ 8e39
526.36 (439) w1873/l899"

Wirtsohaftliohea Koordinatenreohnen.jHo-
spodárný výpočet souřadnio/.-Popis konstruk-
oe Coorapldu speoielního počítacího stroje
pro transformaoi souřa.d~io polárnýoh v pra-
voúhlé a popis práoe s ním.Jeho přesnost
vyhovuje požadavkdm katastru.Jiná použiti
stroje.
2 obr.

1949,S.Z.V.K.o.9,10,str.247-249,253-256
ZÚ 7992

Apparent P1aoes of rundamental stars 1949.
Containing the 1535 stars in the Third run-
'damenta1 Cata10gue /rK 3/ of the Berliner
Jahrbuoh.-S angliokým,franoouzským,němeokým
a španělským úvodem.

570 str.
1948, Lon<lon,Hls Maj .Stat .O!.

ZÚ 8106

RazvItije geodezičeskoj nauki za gody So-
vetskoJ v1asU./V'ývoj geodetiok& vědy v ob-
dob! sovětsk~ vlády/.-Stručný historioký
přehled a nové výzkumné prá.oe v oboru geo-
desie,gravimetrie a geodetioké astronomIe.
1948,Sbor.GUGK o~2l,str.l9-35

Matyarország régi e1s3rend~ s.tntezési há-
lózata./Stará niveiaon! 8í~ prvé~o řádu v
Maaarsku/.-Autor popisuje nivelaoi býv.voj.
zemep.úst.ve Vídni provedenou 1873-1899 na
území Ma!arska,zkoumá její přesnost,.rovná-
vá výsledky starého a nového měření a zkoumA
výšk.rozdíl mezi zákl.výšk.znaokou ma!arskou
/Nadap/ a oeskosloTenskou /Vrútky/.

3 obr,1 map,l tab,lit.2
1949,Ál.r6Idm.K~zl.č.3,str.7e-85
ZÚ 9133

Vyrovnávací přímka pro téměř ekvidistantní
hodnoty argumentu řady pozorování.-Autor po-
dává vzorce pro prvky vyrovnávaoí přímky
y- a + bx, jednak exaktní pro ekvidhtantní
bodové řady,jednak přibllzné,platné pro ekTi
distantní řady 8 velkým pootem pozorováni.
Vzoroe přibližné znamenají značnou úsporu
práoe /asi 9~/ při analyse diagramu sčíta-
nýoh odohylek zavedené ve vědeokýoh nlvela-
oioh a při tom se jejioh nepřesnost pohybu-
je kolem 8%.'W.etoda je uplatn~na v návrhu niT
instrukoe vypraoovaném v zeměměř.úřadě.

3 tab,3 diagr.
1949 ,Z.0.č.8, str'.93-97
ZÚ 6264

Mesurea de pesanteur exéoutées dana
1"ouest de la J'ranoe./T:íhod. měření konaná
v západní rranoii/.-Hodnoty tíže a Bouguero-
vy anomalie stanio v Normandii,Bretagni a
v Poltou.
1948,C.R.Aoad.Soi.č.19,str.935-937 Vá
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Compensation des oheminementsípolygonaux
non-tendus./Vyrovnání polygonálníoh tah~
nepřímýoh obeoného tvaru/o
5 obr ,I tab.

1949,J .G.1l.ě ••8, str .317-326
Z'(j8096

~ber die rorme1n fUr die rehl.rgre~zen
der Polygonmessung./O vzoroíoh dopustnýoh
med ohyb v polygoná1ní.m měření/ .-Autor po-
jednhá o ohyb'oh při délkovém a Úhlov6m
měřen! a o'jejioh vliTl1 v po1ygonálníoh ta-
zioh,jako~ i o ohyb$.oh zbylýoh po vyrovnA-
ní udv~rovýoh odohylek.V závěru uvádí pro
n~ vzoreo zalozený na pozadované přesnosti
-m~ření.

1 tab,lit.5
1949,S .Z.V.K .0••9 I str. 235-247
zt1 7992

Genaulgkeitssteigerung der gegenseltigen
~inpas.ung von Luttaufnahmen auf Grund nooh
nloht beaohteter BedlnguDgsgleiohungen
zwlsohen den OrientierungsgrUs8en./Zvý~eni
přesnosti vzájemného vlioováni 1eteokýoh
snímlt6.na základě dosud neuvazovanýohpod-
mínkovýoh rovnio mezi orientačními prvky/o

6 obr,lit .28
1948,8st.Z.Verm.č.1-2,3-4,str.25-45,56-6l

Základy geod'zie a foto~rametrie.-Základy
geodesielzákladní po~,meření situační a
výfkové,taohymetrie,zobrazení. povrohu zem-
ského,měření plooh,vytyčoV80oí práoe, státní
vyměřování a mapování.Základy fotogrametriel
základní pojmy a vztahy,pozemni a leteoká
fotogrametrle •

179 str I 240 obr I 16 tab. .
1948,Bratislava,Slov.vya.šk.teohn.

Ob izmerenii atmosfernbj refrakoil./0 mě-
ření atmosferioké refrakoe/.~utor Ty~etřu-
je ve- spojitosti a Chvost1kovovou metodou
určení refrakoe - podmí.nky,.při niohz zna -
lost záVislosti refrakčního úhlu na déloe
vlny umohuje jeho určení .Au"tor stanoví
experimentální krlteria pro splněni těohto
podmínek a uvádí,jak lze této metody pou-
žít ve skuteoné atmosféře.

lit.3
19~9,Izv~kad.Nauk SSSR,Ser.geogr.geofiz .•

CS.5,str.383-387

6 - UUté v edy ..Teohnika. •
622.1 1 526

Vyhláška báňského hejtmanství v Praze a
báňského hejtmanství v Drne ze dne 27.z&ří
1949,kterou se vydávají značky d~ln!ch map.

2 tab.značek
1949,Úř.list I,~ást.17l.0 ..l029,str.ll14-ll27

Najnowsza objektywna kontrola elementów
reprodukoyjnych mapy./oryglnal,negatyw,dia-
pozytyw/./Nejnovějš! objektivní kontrola
reprodukoníoh prvkl mapy.OrigiDál.negativ,
dlapositiv/ .-užití densitometru.

3 obr.
1949,P.G.o.5-6,str.l53-l54
ZÚ 8055

A.A.Miohajlov i ego raboty v oblasti astro
nomii./A.A.Miohajlov & jeho práoe v oboru
astronomie/.-ehronologioký přehled vědeoké
činnosti A.A.Mlohajlova u příležitosti jeho
601etého jubilea.
1948,Sbor.GUGK 0.2l.stroI5-l8 NN

Každý inženýr oi teohnik potřebuje k svému dalšímu sebevzdělání a zvyšování svýoh od-
bornýoh kvalit neustále sledovat poslední pokroky svého vědního oboru.Při dnešnivysoké
odborn6 úrovni je téměř nemo~né IV každém případe vtfak neraoionální,aby kazdý sám sledoval
všechny tyto pokroky publikované jak v domáo1,tak i v zahraniční literatuře.

V rAmol Státního zeměměřiokého a kartografiokého ústavu je zememěřioké dokumentaoní
středisko /ZmDS/,které jako souoást jeho výzkumné složky nejeI\.sleduje tuto literaturu,
ale provádí též rešerše,pořizuje fotokopie,zprostředkovává překlady,podává informaoe a
v neposlední řadě vydává vl&stní referátovýoasopis ~Přehled zeměmeřioké literatury-o
Všeohny tyto práoe provádí ZmDS nejen pro příslušní.ky Státního zeměměřlokého a kartogra-
fiokého ústavu,ale i -pro všeohny externí zájemoe za režijní oeny /viz Zememěř.Obz.194-9,
č.9,str.3 obá.lky/.

Ukázka "Přehledu",kterou je tento list,nemAže ov~em vyčerpat všechny dokumentované
prameny, jazyky a obory a je proto nutno ji považovat Jen za ukázku zp6sobu zpraoování.
·Přehled"je vydáván ve dvojím provedení - tisk po obou stranáoh papíru /sešit/va tisk
jen po jedné strane /jednotlivé listy k vystřihování/.Jednotlivé záznamy jsou radcny
podle mezinárodního desetinného třídění a obsahuji kromě třídníku ještě jméno autora,
název článku oi publikace a jeho eventuelním překladem,struoný obsah,bibliografioká da-
ta a šifru toho.kdo záznam vyhotovil~á-li knihovna ústavu publikaoi,je uvedeno i její
inventární Oíslo.
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