V BRNĚ,1.

října 1913.

ZEt1Ět1ĚŘIČ1K9 UĚ1TníK
stanovení sploštění země z měření

kyvadlových.
Napsal Václav ~ pač e k. prof. reálného gymnasia v Roudnici (Pokrač.) :

Sílu v~ směru normaly n, jež tvoří s osami souřadnic úhly
a, 13, 1'; lze stanoviti jakožto průmět složek X, V, Z na směru,
tudíž

°oPn =

X cos

+ Y cos f3 + Z cos

a

=

=

ds cos a, dy
ds cos {oj, dz
malou úsečku na normale, bude

oP
. on

=

ox

oY

ds

=

ds cos 1', značí-li ds nekonečně

+ oP

j P ~~_

A ježto d x

y.

dy
ds

+ oP
oz

dz
ds'

Vzhledem k tomu lze psáti
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kd;c::t Jna pravé straně lze integraci vztahovati na všechny hra,;;
noly elementární. Avšak dó cos a jest průmět povrchového elementu na rovinu XY, tedy.
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kdež M jest hmota uvnitř plochy ó obsažená.
se Oaussovou.
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Tato věta 11. lOve
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(Poincaré).

Geoidem rozumíme, jak bylo řečeno, plochu, již tvoří hladina
mořská, rozšířená i do pevniny, případně i jinou plochu hladinovou.
Měření geodetická ukázala, že přibližně jest země sploštělý rotační
ellipsoid. Ve skutečnosti
není však jedinou plochou algebraickou,
nýbrž skládá se z částí p'loch různých, jak vysvitne na základě vět
uvedených
v odstavci předešlém o potenciálu.
Geoid jest plochou téhož potenciálu, tento však jest dán jiným
výrazem
vně hmoty, kde vyhovuje rovnici Laplaceově,
a jiným
výrazem uvnitř hmoty, kde vyhovuje Poissonově
rovnici. V místě,
kde hladinová plocha z hmoty vystupuje,
souhlasí hodnoty potenciálu plynoucí z jednoho i druhého výrazu, nebof potenciál mění se
spojitě při přechodu hranicí hmoty, jak bylo ukázáno.
Značí-li Pp P2 • • potenciál
přitažlivosti
různých
pevnin
a to Pti, P2 i uvnitř, Pt., P2. vně pevniny,
P potenciál
ostatní
,) Na str. 100. řád. 3. a str. 101. ř. 7. má státi P. místo V. jak ze
souvislosti zřejmo.
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hmoty zemské, TJ pot~gciál síly odstře,divé, jest potenciál na hladiněmořské
.
12.. .
V . p + p + Ple + P2e +.
. . ,.
Uvnitř prvé pevniny jest klá~ti Pli místo Ple, takže
13.. . . .to
. • V,;:::::;. p+
p + Pl i + P2e +
a v pevnině !4nlh~,
14......
.N;:t::. P + P"+:Ple + PZi +
o

,

•

•

•
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". !l? ď,g'e6id1" musí míti V Ve všech těchto případech tou,Ž
h'()~n6tu;'na právo jsou však vý.razy různé, každá rovnice. vyjadřuj~
plochu jinou. Jest tedy geoid složen z částí ploch různÝch, i každému ostrovu bude odpovídati zvláštní plocha, hladina klidného
oceánu bude ovšem tvořiti největší jeho část jakožto plocha
jediná.
.
. . j'ed"~tli,v( Gástit;eoidu přecházeií jedna ve druhou dotykajíce
se' gel, hranici 'hmoty.' Volíme-li při hranici hmoty dva nekóne'čně
1:>lízk:ébody, příslušné témuž v, z nichž jeden leží uvnitř a druhý
vně hmoty, jest určen v bodech těch směr normaly na vnější. ploše
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Lj,., obě P10chy mají na hranici hmoty touž normalu a tudíž i touž
tečnou rovinu,. dotýkají se. Nemají tedy hladinové plochyž,ád.ných
hra.n .ani rohů. Křivost plochy závisí na druhých poměrech differen.9,uuJÚcl1
.a ježto tyto spojitými nejsou při přechodu hranicí různé
h~to~y};.(~
V má před hranicí, jak bylo odvozeno, hp<;!.notu
- ~'~;r*lh:+2 W2, za hranicí - 4 'Jr k h2
2 (2) polptl1ěr
křivósti.}~\We,)~e.ltu měniti skokem.
"

+

Kdybychom si ku př. představili pevninu jako skrojek konle/)
jejíž větš'Í část sahá dovnitř geoidu, bude potenciál jeii vně koule
km.
-r'
uvnt.tr

v

kttI

2R3

.(,.

-

r2')..

R2' Je-li m hmota,

.,

v

R polomer koule,

r

vzdálenost.ód .jejího středu .. J e~li P potenciál ostatní hmoty celého
tělesa, jest dle 12. li 13. rovnice hladinové plochy příslu~né pO'"
t~nciálu V vně koule
'
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Oba výrazy značí ovšem plochy prostírající se :kólcelézemě'.
Volíme-Ii určitý bod uvnitř' koule ma vedeme jím obě tyto pldchYl plyne 7; ,rovnice I. konstanta VI , dosadíme-U, dq ní souřadnice,zvolenélIo bodu,az
rovnice II. konstanta V~,příslušná této
pfpše:: Odečte?,lm óoou' rovnic obdržíme'
,
,
'
,
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VI-C-Yfj "T2R3r(R-r),
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'
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Jest tedy VI
V2 a teprv vevětší výši klesne VI na hodnotu V.",čijiriÝrni
slovy: Pro touž hodnotu potenciálu V leži
Dlochá'l"(tvořící
hla<linovou'plochu. vně, hmoty) výše než pilocha
n.,,' tv6řícI, hladinovoti., plochu ,uvnitř pevninr. Vzdálenosti jeji'ch
na zemi budou činítijtm několik m. '
'
. (PokračJ,

Pozemkový katastr v Bosně á Hercegovlne.
•

Jan

Ba šev

v

Saraievě. (Pokrač.)

Rozdělení IIstti a organisace vyměřovacich praci.
Dle předchozího IJ.čení,lze se snadno domysliti, ž.e,měření Bosny
iHercegov~ny pohybovalo se, v rámci již v geografickém ústavě ve
Vídni plattiýchpředI>isů i mdhod.
Tak ihned rozdělení celého území na listy bylo přijato dle nla-r
povní vojens:ké instrulkce (II, díl, 3. odst, § 18.) ,jakožto pokrač.ování
stávajících listů spedální mapy Ra'kousko ..Uherska. Jsou to tedy tak
zvané»stupňové
listy map« (OradkartenbUitter), omezené meridián,ya ,rwndběžkatlli' tak~,že délka, ,líSUI obnáši30" děfkových. ti
VÝška' 15' :~iř;Souhrn' listů, mezi týmiž dvěma meridiányodstWeni
kjíhu 'ria'zývá se sloupec, oZ'l1iačovanýřímskýmičtSliciWn~ďa':S:OUtitn
listumezi'dvěma
roV1J1dběžkamiod východu kiá,pa~ú; 'iirstvaoznaoova'ná' arabskými čisUcemi, stejně jakostáv,ajíd' již rozdělení spe';'
ciálnkh map. Přeohod pak z vojeHsky,ch listu" speciálníinapý
na
listy katastrálné ubíral se ta'ldéž vesmysltivojenskérnapOovni
in~
strukce :
"
'
Jižní hr·an~ce,a5.,vrstvy, t. J. rovpoběžka 4Z?30' sev. ~em.,šířkY,
rozdělena byla od sloupce k sloupci na4 stejné díly; meridián, :ve~
deny polovicí SlOUpCe,tedy druhým díle'~, nwzývá se osou slouP,ce.
KAéto ose vedeny, byly Jlrvním a třetím :dílem,.f'Ů'vnob~žk~,~KoI;omě
tohoo~alkaždého
,listu rozdělena byla ve směru, sever~ji}I' takt#
na'4 'díly, jImiž vedeny kolmice k ose. Tím se rozpadl ,kaidý( stup'~ý: list na 16, katastrálných sekcí" označovaných 'arab'skými čI.slicemi, počí:naje od severu a západu 'k výc,hodu,alibu.
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· :§-tppi\Qvý.li~t, ~Z,! }):0pi~vyplÝvá, "mápog~b,u sym~trlj;kébo
licll9Q~~niku a'krp..mi;·~~g!,l'~' lI" 51 9,.13 i 4, 8.: 12,' 8. l(i, dpsta'flO1l,
.M§I~em p.řeQ~~p~bo d~lenít\far ,pra'vQú'hlýchliolii:()pětníků, kde~'"
ffi)pro~tředl1L?~)lel' ~i i·tM~r:p.ravJ)líhdý<;h'n),vnobě~m1{Ů:.
PoněV~f;'Pak ';gi:'~ficKá•tíiíangUllaee pro.va'tl.ělase iirtéřiékým
stolem v'l'Áěřitkl1i:(I':i 12~500'',,75.000 :6), pfedstavóvala1oonJa'sekoe
záto'Veií}~trNl,ngunrení
,list." Jakll'ttdedá'l'e 'popsáno", pťó'Vádělo
se,podr-M>atJ ~éhi'V
měřftkill :,6.250 (6.250 z:: 12.500 :2) málý<m
měfiek#hi;';:Vláls'tneisktzovacím, stbtkem; ZvětšenHn' měřft.kal1útrio
r{)1Jnltlofiti ovšem po,čet Hsttf a ták bylo ji nult:no piřistoull:lUiklial~
Šliriií' 'dělení sekcí.
Za základ vzata byla ptav.Qúhlá, tak zv. »normální«,sekcea
rozdělena výška idé1ka napplovinu, čímž vznikly tak zvané' "čtvrtky~, OZi11;a:Č(),\~rt'1é
ďpismenami a, b, c,d. Každá pak čtvrtka sWjn.ým
ipflsobem •tp~étělená'ďbyla na "šestnáctky «; , označované' číslicemi 1,
2;3,'4. Tíit'ýzniklY tak zvané ;normálnéšestnáctky«.
Co se pak týče
Hc;hoběžníkoVých sekcí, nanášely se od pravoúhlé strany' jejich, třikráte normálně rozměry, takže každá i lichoběžnlkCJlVásekce měla
pqUlze 4 lkhqb~~nÍ'kové ,Š~~.tnáctky,to)est bU,ďa!l, a/a, C/l, ~/~ane'\>
b/2, b/4, d/2'(J./~, dle toho, jed:ná~li se o sekci Č. 1, 5,9, 13 'aneb '4,
8,12 a 16..
'Z~oiyahY ShI,Pl\ových Ji,stí'tdále vYlplývá, že listy téže vrstvy
majLstejné;.rozměry, kdežto T,ozměrú listů od jihu k severugbýVá.
Tato' piroměhIivost rozměrů přenáš! se ovšem i na další iejic;h díly,
fo jest sekce, čtvrtky a šestnáctky.
','
&čkoliv jinak soustavastupňových
listů. jest theoreti~ky, spr~v~
nější, nežli soustava, právoúhlých souřadnic,' jakž je za'Ve'del1a,na
.PJ,:~t~[r~'9'JlSlkémkatastru, neb je tím vyh!1uto, rozdílůwineZí~~~ ..
tečriYm(az~~uřadnic
vypočítanými, délkami na ,obvodu sY,stému,
nepravidelnost ap~měnlivost,
rw;měrů li~tú jest však rychIěkonstru'kci zase :na új{l1u.Jsou sice pro~kQnstrukci' Ii~tů sestaveny)abul:~y, Z ,nichž i dotyčné plqchy lze vyjmůUlti; přes to· však ,'uptnQ
Hrf);,k-ata~tr.~h~é
účely vytknou'ti tomuto rozd~lení nepnrktično$t..~mí-,
něné, obtíže QbjevÍs,e zvláště .při pozděišíchpracích,
kdy. nutrl'O,na
starých mapách k vůli přesnému výpočtu ploch' určovati sráŽKU
p~p,íru nehopřenášeti některép.artie doS'Oused;ního listu, a}pod:;V ta':
~~~Pflk
lpřÍpadechjesf, ,sn~sHelnější maniipulova,fi ,se svrCl~
z'mí~ny,'nt±l'differeucemÍ, nežIj', neu~tále redukovati ,partie ,ie,gUQ@
listll~;ďs~ř~l1~ice,. Íistu sousedního, neb' osy ka~tlé'hostU:Pň9yél~
listu jSQll:z.áf~y~;,osami, souřad,nic"a,jesttecIYv
bosensk~fri. ,katastru toIikpOCat~p souř,adnic, kolik stll,pňo.výoh listů(65)~,
0<;1 dobY ,voj~~,~Mh~k~tél~tfu kona'10.se po &SJl~ ně'k'olik no,,:
vých měření ve větším měříťku (1: 3125 neb 1 : 1562"5); co se však
rozdělení listůdýČe>!)nbl1í;,~htpm línatn~Da:tbžá:~t
pokroku, přes
tq, ",že:nová)ustrqik,<:e vídeňskéhQ zyměvjsnébo,ústi:lV)1 z ,ri, 1905
při~~~sQbilť- §e.ji{přesněiHm
požadíl,vků'In: ';,w';,,'
'. .
"'Ii,
{\[;;';1;PYI~hat~to bylanut'n~"abyst:'Inohla
,fl'tMfniti:orgimisac~:roě'"
řiokÝ~llpmcí vofensk4ho lwtastru., mqli~,.bn~9z, p'pč~tlW. \fY'V~nputii
ŽemMje~í; senepro:v4d.ělol~~1l5.~~tr1\lnýqp ,ob.c$,nýbržd{e
&~k9L
c,

I
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, S':détailempŮočato'bylonajafer.:
1881, kdlý vyŠIatéž»IJfstruk.
cephHiata'Strální měřéní V Bósně a HercegovÍ!t1ě.«'Vtti"dobu scltV"
lo'vála se v RálkourSku právě reambulace Sfubill1ého'1mtttslrUprO
úpravu 'pozemkové daně ku koooi. Oeoglrafick9 ústavpouŽiPPU,k této
P:řUežitQS,tia vyzval ,prostřednictvím. jednotlivých .~mančníchJWitelstvi přira:kQUiské. reambnlaci súčastněné ,.ge~metryk přHetí ~Í§t
vyměřovadch adjllJnktú u vojenského katastru. Jak v tehdejšíchpEk
měrech
Izeočekávati
sestaven byl ve vélmikrátkédoběpotř.epný .vyměř.ovací .sbor pr<l ~abrané země neb se kaž,dý nadál
rychlejšího pOstupu, nežli' ve své. vlasti.
.
Včele
vyměřovací akce stál jako řiditel plukovník, jemuž
bylo ,podřízeno 6 místních řiditelství <UnterdireMionen)· se setníkem,
POpřípad~ prapornikem v čele. Místní ři:ditelství skláda]o se 11*
ze 12 důstojníků geometrů a 24 aďjunktů, z nichž vždy jeden dÍlstojník s dvěma adjunkty skládaH. jedno měřické oddělení, jehož
úloJwu bylo vyměření jedné sekce. Jedno místní řiditelství vypracovalo obyčejně během léta dva stuP'Ďové,listy. Během dalších let
nahr,ažováni byli dústoj.níci geometry <.;ivilníhostavu z řad adjunktu.

bYlo

j

j

•

Trlangulace trlgonometClcké sítě řádŮ pnrn.o,drUhého
~tře,tiho.
Triangulace mrbraných zemí proveden.a byla stejným zpúsobem jako v ostatní monarchii dle předpi,sli vojenského zeměpisného
ústa'Vu.
Sluší tu pouze poznamenati, že bosem,ká trigonometrická sít
není nikterak samostatná, nýbrž vložena mezi sít ohorvatskou a
dalmatskou. V pozdějších létech byla teprve ja'ksi pro kontroluzměřenau Ilidže v okolí Sarajeva základna, která nevykázala nikterak
uspokojivého výsledku. Dosti značné odchytky zavini,lchvat, s jakým bylo pmoováno, n.eb U'váží-Ii se, žev létě r. 1880 započato
striangulaci ,a dni:hého léta se již v plném proudu praco,val detail,
možno pochopiti, že na pečlivé vyrovnání nebylo ani pomyšlenÍ.
Z hmbabyly vyrovnány body v mezích jednoho stupňového listu,
kdežto souhlas sousedních' listů se pone'chal náhodě. Tak se i stalo,
že na hranici dvou listů vznikly neshody, které se musily násilim
upmvovati. S touto neblahou okolností bojuje· bosenský katasti'
i dodnes.
.
, ....
Po ukončených výpočtech znázorněn byl sttíttňdvy'list v měřítku 1 : 75.000 a.zaneše,ny do něho jednotlivé body'
svými souřadnícemi a .vzdáJlenostmi Od bodů os~att1ÍCh.Tento list, op,atřenýčíslem sloupce a vrstvy, nazván byl »fundamentálný list«. Kopiejejich
uschovány jsou v archivu katastrálných map při zemské vládě v Sarajevě. Zápisníky horizontálných a 'ver.tikálných úhlli, jakož i po.
četní -protokoly jsou'· v archivu vojenského ústavu ve Vldni.

se

Grafickátrlangulace a podrobné. měřeni.
Jak svrchu' uvedénó bylo, pracoval v každé sekci jedengeo-'
metr s dvěma ;a:djunkty;První prací bylo vždy vytýčení Obeoních
hntnic, hranic stá trtích Iesůa.porpis těchto hranic, což výkO'náváno
bylo'ádj\lll1ktY.MezitímpnpravH
si 'geometr Potřebný 'mlrleriálpro
signály a signaJisoval dané trigonometrické body, jejioh popis obdržel
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od svéiln .,místníbo diditelStví,
které mu též .vydAilo měfieký.)sttll
s vynešeriou sekcí apříslušnÝ1JJi body v.měřitkí:f ľ': 12.500 a reko::'
gnoolrovacÍ stolelc;stýmiž. body v měřítku 1 : 25.000:.:V sekci zná:.;
zoměny byly.·i patřičnymi.přímlkami jednotlivéšestná~*ky.
Po těchto ,pří,pravách počal geometr s rekognoskO'váním. Na
vhodném. mí.stě orie:ntoval.stolek boussolou a protínánh,nzp~t u'rčil
jehostanQviskl(),promitl ..jej· na zemi 'il dal postaviti signál. Tímto
způsobempostUlPQva,l, .ažkaždá
š~stnáctika byla opeltřena nejméně
třemtbody,~. nichž.musily alespoň dva býti stanoviska. V rozsáhlýqh lesních komplexech př~pevňovány byly sIgná'lyve vrcholech
stromu a vůbec určeny všechny význačnějši předměty té které! sekc!::.
Konečně zakresleny do této rekognoskovací skizy j obecní hranice,
toky řek, potoku.a kommunikace; zkrátka postupovalo se při tom
způsobem, přik~dém
měření stolem obvyklým. Kromě toho vedl
dotyčnY· ge.ometr .hned při rekognoskování » rayonní zápIsník«,· obsa:hující všecbny body sekce a r<l'yony, kterými se tyto body určují.
Dle předpisu měl mHi každý bod vždy alespoň o jeden myon více,
nežli' je k jeho určení zapotřebí. Rezy pod' 60° nesměly se vzíti .
v ,úvahu. V deštivÝch pak dnech byla rekognoskovací
skliza tuší
vypraoována ,a míistnímu ředitelství s rayonním zápisníkem kekort •.
trole a schválení předložena.
Bezprostředně na to počato s grafickou tri<angulací v měřítku
1 : 12.500. Jako pomuc:ka sloužila tu rekognoskovací skiza a rel·
yonn.í zápis'llfk. Určené body, to jest prusečíky rayonu musily se lupou přehlédnouti, zda-li skutečně procházejí jedním bodem, načež
byly pozorně ,a ,přesně propí:ohnuty. Této podmínce mohlo býti ovšem
s ohledem na tak maléměřitko i při méně bedHvé práci vyhověno.
Od další-ho popisování grafické triangulace možno upustiti, neh se
Postupov~Jo podobně jako při stabilném kat astru rakouském, s tím
pouze rozdílem, že nebyl trtangulorván celý detaH,nýbrž jen body
k, určení jednotlivých šestnáctek.
Z měřického stolu, na němž všechlfl,y rayony, body,obecní hta~
nice atd. byly čistě tuší vypracovány a popsá:ny, přenášely' se tyč.·
kovým :kružítkem jednotlivé body do svých. šestnáctek v měřítkti
1 : 6250. Souřadnice těohto bodu byly totiž jednoduše ,z triangulačního listu odpíchnuty a do zvláštního seznamu zanešeny.
<",' .. Dotované šestnáctky rozděleny byly pak mezi geometra a jeho
adi\Y1~.tYA za'počato s měřením ,podrobným. Obyyatelstvohylo
ovšem 'z.avČ-as o účelu a duležitosti měření zpraveno a vyzváno,
aby ve všéfu,zeiména 00 se týče majetkových hranic a poměru d0:tyčným· geometrům vyšlo vstříc.
Při práci samé. postutpOv:j.lose podobně jako při rek()gnoskování. ZVOlH<1Sě~lf~i)é'Staňovist{(), .p()l(lha jeho ,se" lÍt:čil'l;1'pwtínáním
zpět, r~eŽ. j~dn~t1ivé body z urč,eného stanoviSka, se .rayonovaly,
délka .riiyotiifse'U'ročUa'odkročefuift '·á'pOčet kr.oka se háit1esl dle krokO'Véhoměřítka?1:6250 na rayon. Takto celý. d~taU určen byl. mírou
kroko'Vou .apatřik> to k hlavním povinnostem každého měřického
fooIk~i()náře, aby si nacvičil 'délku svého krokU .p,ro rozličný. skloo
terrainu.Vě,tŠí, obzv1áště.le:sn.í komplexy. určovaly· se bousSOlouP9
obvodu·přeskočmo. Kultury a obiektyoznačovaly
se ihned na místě
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dli k '.toI.'nu: cíli se&tavenehoklí'Če' konvenci'Ól1~I'li{ch,~n.ún Krottiě.'Íoho

č.sl<rval

.'katdý měU~lG'iuI1!kcÍ'Q.nář.'p.aT-ce'ly,své: šestná'Ctkyhez
Ob~~\iI:ooobeC'lÚhfa:nice, POČinajes ~ .azazaamenáva1beZp.r:ostředně
po vyměřeni j)~cely do »narce:lniho prot()lrolu~ ieií číslo; k""Uuru a
vlastníka,· jaJ~.i jeho bydliště.""
Jakzvylíčeného
'vYJplývá, postupoválnó 'tímtéž zPů'SObe.Il1 jJtko
svého ča:Stl U sta.bilně-ho kat:81stru přH;hotovo'Váhí stolnlCh skiz
Vy'koffkovárif parcel. Přes to, že tenlokatastrálný
ela.borát· dostal
v úfe:drií itehninologn jmeno" In·ap,'zasluhtlié s techrt-i'Ckéhohlediska
pouzefména sklz rieb nocrtkti.nž
nedokona.lé vYrovnání trigonometrické .sttě řádu prvního,~kuheh<Y a, třetího, ,pak dále grafická
triattgu~'ace'v nepa{mémi 'měříťku 1: 12500,obzvlá'ště n{tsledujícfpřeriášení bodů do dvojnásobného měřítka lf' konečně nédóstatečné'- défů"'
vání šestÍ1áctek zahtnujídch průměrně plochu 445 ha, nehledě ani
k primitivnímu měření podrobnému odkrooováním, vylučuje každé
~'dostishovív:avé nároky na přesnost Kromě' těchto nedostatků ležících v methOdě přistU'pwjej(~ště vada v provedení. Před počátkem
polních pracína:vržen byl pracovní-prograTtl pro letní období. Centtátni správa přirozeílě hleděla' pracovní pensum co možná'zvýšiti.
Jež'topakpfo-íi vojenskÝTtl ro~ka:zťim není ooVólání, riutsntgednťe'tři
i adjunkti rozděliti čas nikoHv dle povahy terénu, ,nýbrž dle rozkazu
a: tak 'právě' šestnáctky s obtížným terénem vykazují, ježto nebylo
přislu'Š'ného času, přhho křiklavé nesprávnosti.
ď

'Pro

Proti tomu 'Ovšem nutno uznati, že tak malým, ná:kladem a
Ykrátké<iQbě ,pořízené dílo bylo své ceny hodno, Vezme~1i se krom~
toho j nepatrná tehdejší cena pozémků (l dunum= 1000 m2
5 K)
v.úvahu, není ku, podivu, že se hledělo lacinou půdu i lacÍJnÝmz'působem 'Vyměřiti. V době vojenského kwtastruse Q<statněani na další
jeho upotřebení nepomýšlelo, neh hlav:nÍ'rnú,čelem bylo sdělání specielných macp v měřítku 1 : 75000 co, se katastru. samého týče, lllěl
účel jen inf()rmatiViný a statistický. Tomuto názoru svědči již ta okolnost, že plochy, při .il:mní práci nepočítaly se přesně nttk'ovým planimetrem, nýbrž se určovaly přibližněodhadným sklem. ,na němž byla
v.y~yta čtvercová' sít vhodných rozměrů. Při pravidelnějších,.ob~
zvláště řemenových parcelách odhadovaly se pIochY\nJ!Q~c,)~ ()ka.
Plocha, celého .listu byla pak, tím způsobem. vyrovníina,.ie součet
kultur al stavebnicp!pacrcel odr,ati! se od cel'kóvé 'I1Io'~ÍítHstu a zbytek
se rozdělil poměrně na vel'ké lesní komplexÝ, iežv každé skoro šestnáctcese vyskYtu1í. V opačném pří'Padě vměstnala-se différence' do
řek, potokŮ, cest 'atd.
'
(Pokrač:)

.as

a

Zprávy literární a .odb()rné;;,
pul)lics. NhreileDlent de haute Précl,ldn
Buteau QiesLottglttides
etc.' ))euxiertteédifion. revue et augméi1tée 1912. Paris &·Liěge'.itUtbrairie
polYkchniQueCh. , Béranger, '..éditeur PalTis, 15 ruede" SaintstPeres' ",eí'
\.ie~e"21,t!Je, deja. R,égence; Se 783 stranllmi '3; lO<i,obr.az~if,yteJ;tU. ,
••' ,,90bř~. ~náIMzpravoda.i Q i>r~Cích\>.řeSJ1é,niYe.l~~eď p'roMezin~r0<ln(
s<lruižení ku'mě'řeni mně; řidHef á výborný ()l1"gatiísfitot'lra11čouzsképřesné
niVelace; iejlrl' 'výsledkY a· zařízeni' přímo vzo'tl1ýmlilzé" názvat!,' předkh1dfl
, .'

eltcykl<mé'die désTtávauJ;

pa't 'Ctíiltl~sLm11eÍJ1:and: in,e,mbre'de ,1'IÍIstitut 'ddu
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veřejnostiivedruhémiaóplněn~
vydání své znaméJldCedílo o př;tsn4
niveiaeitdako samostatn~oddíl,spisui,.Traité
de Leverd:esp}ans et Ni\l'll"Me,.;
ment. par L. Durand~Claye.Peíletaneť
Ch: LaUemand.«
i'.'
Obsáhlá 'ilá~á;kteť~
le~t v tomtodlle zpracována,'1eSt. nás1edovně
rozčleněna:úvotl.u....'t
Oddll. Theorie. - TIteorie nivelace~ Vliv zakřivení
povrchu zemskéHo. Theorlezemské refrakce ve specřelhént případě geometrické nivelace. -II. oddll. Přístroje. - Stroj nivelační. Latě .níYelační.
- III. 'OddH.Polnf:práce:
- Obhlldkaúzemí
a zajištění značkanti výškovými. M.ethdda' liivela~ntChYbyvrtivelaci
a prostředky ku jich: odstraněni. :.wc..'lV/Oddtl.'<VýJ)očet . a zKou§!ťaměřickych údajů. Vyrovnání
a. "v~fe)l1ěi1ívýs~edků, ~. Gnfick1 deriník a statistické diagranty. Zkoušky
pfésndStinlvelace;
Výpočet výšek zajišfujícich 'značek. Theorie vyrovnání
sítě nivelační. Uveřejnění výsledků. Finanční výdaje přesné nivelace. V.' Oddíl. Srovnávací výšková plocha. Střední hladina mořská. --. úvod.
Medimaremetr. Výpočet střední ihladiny oscilační povrchové plochy kapa~
liny. - Doplňky.
• . V prvém oddílu pojednává autor o·definici výšky dletheorie o\'thoWie~fick~'a~heorie dYnamické cestou početní i grafickou. podává něk:ter~
nomo'~ramy ku řešení tohoto úkolu a uvádí kritické poznámky k obě,ma
theotiim,. Velmi podrobně jest probrána terestrická refrakce za zřetele' ku
vlivům atmosférických okolnosti,. jakož i délky a polohy záměrné.
Ve druhém octdile jest popsán nivelační stroj a laf z konstruktivného
stanoviska i pokud se týče návodu k jich upotřebení. Jest tu vysvětlen
postup etalonování ,latě a určení redukovaných úseků na lati .vzh~ecfem
na' změny systému vlivem teploty a vlhkosti a udány jsou diagramy
k usnadnění sem spadajících počtů redukčních. Stroj nivelační opatřen
iest ..!Íosednou nivelační libelou, jejíž stav lze odečísti specielním prismatlckým zařízenímrefJekčním přímo od okuláru, stroj má otočný dalekohled.
zaHzení k optickému měření vzdáleností a elevační. šroub. Konstruován jest
firmou Ponthus & Theorrode succ. v Paříži. Nive~ační lat jest v podstatě
konstrukcí Goulierovou a opatřena jest dvojkovovym kompensačním systémem ž'eleza a mosazi', který jest dovnitř latě vložen a umožňuje určovati změny délkového metru lati teplotou a vlhkostí.
.
Ve třetím oddíle jest objasněn postup nivelační. Nivelace prvého řádu
tVQříY~francit
základní výškovou síf, sestávající z polygonů, které připojeny isóu ,částečně na mareografy neb medimlllremetry a částečně na výškovéznačky sousedních států. Výškové body jsou značeny spolehlivě kovovými značkami, ponejvíce do zdi vpravenými, na nichž vlastní bod jest
rea1isován nejvyšším bodem speciálné sférické plošky. Tabulka nese výškovou kotu a označení bodu v mnohoúl1elníkové síti. Vlastní měření jest upravenO ,idle. methQdy geometrické' niv·elace ze středu. tak, že· lze z výsledku
vyšetřiti chyby systematické a chyby nahodilé na míru nejmenší snížiti.
Při tom jsou dodrženy tyto okolnosti: .1. V každé sekci se provede nivelace
dvakráte. 2. Druhé měření provádí se v opačném směru. 3. Body obratu
jso~ zaiištěny jako podkladné body latě dřevěnýmř kolíky opatřenými
vljla:vě sférickou železnou značkou a do půdy dobřezaberaněnými.
4. lnter:vaCl1voupevných značek se změří v obojím směru téhož dne. 5. Upotřebí
se soúčasně dvou latí. 6. Tyto latě jsou v opačném pořádku Qd stanoviska
ku stanovi,skl1"llP!il{C)vány
.. 7. Pořádek upotřebení latí při zpětné. nivelaci
jest zvráCen proti onomu při nivelaci' vpřed. 8. Délky záměrné vpřed ivzad
jsou s dostatečnou přesností stejné. 9. Délka záměrné nepřesahuje 60 až
70 m. 10. Stojanstroje jest tak stavěti, by dvě nohy byly vesměrunivelované, třetí pak ku .tomut.Q!směru kolmo., 11. Líbelu jest co UI,jpřesněji urovnati. 12.Vrovnání libelyděje se vždy' při postupu ibubliny v. témže směru.
13.. Ctenl. ve,Š.kerá, pro:ved®neoqvi$leqvapozorovatelé,kteří
tedy. správnost čtenf!l:b~ly,á čt.enf.na lativzáfemně'zkoušl.
H. 'Zaměření: jectllOhopozorovatele PI:éw',~ew v opačném pořádku. v=zlrledemkuzarněřenípozorovatele druhého;
'.:CivfÍÝ
oddllobjasňuie
zpracování odpozorované látky. až doko~~
uveřejnění výsledků. J·esttupostaráno' 'O to, by měřické údaje byly
ve'srejnbnchodu
s polnímiměřickým~pracemihotóvYitak,
abyseumož~
nilo včasné znovuměřenÍ,když pDtřeba se 'ukáže a by bylo o stavu a správ-
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nosti měřických údajů neustále jasné ponětí a tak postup prací se uspíšil co
n'ejvíce. Aby docíleno bylo důkladné zkoušky měřických výsledků, jest o to
postaráno, že výpočet měřických údajů děje se ,neodvisle od pozorovatele.
Z těchto důvodů jsou zasílány měřické údaje každodenně početnímu oddělení. Z došlých údajů sestavuje se grafický denník, který zobrazuje průběh
polních prací a sestavuje statisti'cké diagramy,jež
pak umožňují studium
základních pravidel pro měřické methody.
Z měřických údajů odvodí se jejich míra pksnosti a vliv chyb systematických i chyb nahodilých na výsledky. Rozboru přesnosti údajů měřických, jako velmi důležitému oddílu řešení nivelačních výsledků, jest věnováno mnoho místa a pro tyto počty, j.ež spracovati mají velmi objemnou
látku, jsou konstruovány velmi důmyslně potřebné grafické pomůcky, zde
objasňované.
Když rozbor př,esnosti měřických údajů jest ukončen, přikročí se ku
počtu výšek. Ježto se tu jedná o spracování velice objemné látky, jest
účelným racionelní postup počtu, jak upravuje ho »Nivellement généra! de
la France«, který současně vylučuje ve veliké míře případné počtářské
chyby a tím ztrátu času. Počet postupuje takto: 1. Tvoření převýšení od
značky ku značce. 2. Tvoření převýšení celých tratí nivelačních. 3. Počet
uzávěrek poJygonů. 4. Vyrovnání mnohoúhelníkových sítí. 5. Počet orthometrických výšek uzlových bodů po!ygonů. 6. Výpočet orthometrických
výšek pro výškové značky dle sekcí či tratí nivelačních.
Výsledky těchto, pro technické účele velmi důležitých prací, které
tvořiti mají vědecké základy pro ostatní výšková měření, uveřejňují se ve
velmi přehledné a účelné úpravě. Toto uveřejnění děje se jednak vypsáním
výšek naoznačovacích
tabulkách při jednotlivých výškových značkách,
jinak sestavením výškových soupisů (katalogů), které dle tratí nivelačních
jsou sestaveny. V těchto katalozích obsaženy jsou výšky jednotlivých bodů,
topografické znázornění jeho polohy a výkres a popis předmětu, na němž
j.est značka umístěna, by mohly žádané body bez obtíže každým interesentem býti vyhledány a upotřebeny.
Také finančním výlohám, které s provedením těchto prací jsou spojeny, věnová'na jest zasloužená pozornost. Organisace prací byla tu tak
volena; aby žádaná přesnost výsledků byla v poměru s h'Ospodárností ve
vydání na tyto práce. Nivelace Bomdaloueova, která byla ve Francii v létech
1857-1864 provedena, stála pro 1 km 50 fr.; při nové nivelaci francouzské
podají se specialisované výlohy na 1 km nivelované délky polní práce
18.50 fr., za zkušební počty a konečné výpočty 6.10 fr., za materialie 3 fr.,
za publikaci výsledků 3.60 fr., tedy úhrnem 31.20 fr., což značí úsporu as
40 procent proti dříve zmíněným údajům.
V posledním oddíle zanáší se autor stanovením střední hladiny mořské a uvádí patřičné přístroje a theoretické řešení problému. Z přístrojů
sem spadajících, ku měření střední hladiny mořské slou·Žících, j,est tu specielně popsán autorem konstruovaný medimaremetr se stanoviska konstruktivného, jakož jeho theoretickéodůvodnění
jest tu podrobně probráno. Vnikání a vytékání mořské vody do i z přístroje děje se filtrací porésní stěnou,
jež odděluje vnitřek přístroje od vody. Takto reprodukují se vnější oscilace
hladiny s touže periodou a hladinou střední, ale' s redukovanou amplitudou
a s opozděnou fásí.
Do nového vydání jest přijato 7 dodatků: I. Úprava měřické methody.
Průběhem doby zavedeny byly následující změny v měřické methodě za
účelem odstranění některých systematických chyb: libela se pečlivě chrání
proti záření slunečnímu zvláštním zaříz·ením ochranným. Dvě nohy stojanu
staví se střídavě v pravo a vlevo rovnoběžně ku nivelační trati. Měření
v jednom směru rozšiřuje Se na delší tratě 15-'-20 km, aby připadlo měření zpětné na jiný den a provedeno bylo za změněných atmosférických
okolností. Zkušebné měření za druhou sUu opatřuje sám nivelér, čímž redukují se vydání a výkon měřický se zrychluje na prospěch zvýšení přesnosti
výsledků. Ctení střední nivelační nitě v prvé i ve druhé poloze dalekohledu
následují bezprostředně po sobě a nitě dálkoměmé čtou se v intervalech
před a po niti nivelační. Zaměření v před a zpět provede se ve změněném
pořadu na dvou sousedních stanicích. Stroj .nive,lační chrání se na stanici
i při transportu co nejpečlivěji proti' slunečnímu záření.
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lL:; SMsiernatické chyb}" a' sro:vtláváni í př,esnosti ·'velikÝch· evropských
nivelaeír
,'i'
""
,i.'.
, •• ,/..,
Pro »Nivellement généraJ.de.JaFrancecpodává.se
'z.výsledků. dle
tratí pro systematickou chybu:
s;třt~dní kilbítltitl'ovt chyba;r'±
0"35 mm
s efektivnt,ňodnotoll ohYby nahodiné gm i=' ±'O'32' mm
a s hodnotou syst~matické chyby gs = ~ O'IS mm
Při· témže POčtU dle' poddUu.'sekCi ~tá.n():·

g'r . ..:...±
g'ltI= ±

O'S3
O'Sl

níin
mm

g's = ~ 0'13 mm
vlastní nahodilé chyby v téže nivťlaci podá se hodnota
1j r 0= ± 0'80 mm
Ku srovnání obnáší tatáž chyba v nivelaci pruského ústavu Landesaufnahme
1j r o = ± 0'89 mm,
Z rozboru přesnosti nivelačních sítí. plyne, že systematické chyby
tvoří podstatnou hodnotu proti chybě nahodilé. a má tudíž pramenum chyb
systematicKých věnována býti zvýšená pozornost proti'každé komplikaci
methody a stroje měřického,
Za nei!epší prostředek ku potlačení systematické chyby o nivelaci podává se redukce obiemu polygonů nivelačních, iak bylo shledáno při niovelaci v tlollandslw,
.
,Kobiasnění
přesnosti nivelací velikých států evropských .lze uvésti
náBted,iící údaje:
Propočet

RakouskoI Uhersko
Celková délka nivelovaných
tratí
'
Chyba v uzávěnrobvodového
mnohoúhelníka

Španěly

Prusko

Francie

91S0 km' 6370 km IS100 km 10800km
84 mm

297 mm

98 mm . Sl mm

Pravděpodobná systematická
chyba kilometrová:
1. z měření vpřed
a zpět

0'17 mm

0'22 mm 0'12. mm

2,z uzávěru polygonů

0'18 mm O'14mm

O'OSmm 0'11 mm
---

b) z dlIčÍCh
tratí'

1. z měření vpřed
a zpět
, . ... ".
2, z uzávěr'fi po~
Iygonů

Pravct~podob, nahodilá chyba
kilome~rová z dvoiího měření
Střední chyba v lu:ávěru
polygoIju

1.00 mm

0'26 mm 0'27 mm

,0'18mm

0'20 mm 0'10 mm

0'15

I'30mm

±8Smm±110mm

mm

O'8Ůmm 079 mm
±34mm

±~\lY1mj

i,; ...

I
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»';i dl:luStai)ilítIL zatflttJÚ.(:h,plttaroHlÝ'«h
' značek. 'v .:pft:$Q:.; ;,aivelaei.. Ve
zkoušených sek.cíchnalezena byla pravděpodobná, nepravidelnávariacenir..
velaQnlk(l·k<>llkuhodnotOu mezid..8 t1mtn.a 4Admm.··,
',I'

IV. VyrovnánlniyelačI11 $itědJe ~ijlod~
V. SystematiC"kéchYbyvlU'r'Čen'ístřední.
metru.
.

ne\lrčitÝ~h;~~#~lU.
hla'dlny ·pomoci· medimare.

VI. 'Praktická instrukee.kpostaveni
a P9zorování na medimaremetru.
Při postaveni přístroje jest dbáti následujících okolnosti:
1. Stanici jest voliti na straně proti moři otevřené.
2. Zvolený bod má vzdálenhýti od ústi řek.
3. Přístr-oimá !>jti nrotizdi anebve'studnLPřipevněn
tak, aby byl
přístupný dobře, a by voda ku přístroii nerušeně komunikovala a přistroj
spodni části pod nejnižši vodou ležel.
VII. Mzda a výdaje na pracovni sily při "Service du nivellement général de la f'rance«.
S.

Přehled

časopisný:

Oster.
Zeitschrift
f·ur Ýermessungswese;u.
Nr.9.1?13.
S. W e II i s c h: Ober die Nomenk'latur mathem. geQdiitischer. Ausdriicke
unt! deren Symbole.
Zeitschrift
fiiT Vermess'Ungswesen:Nr.
24u.~!t'
1913.
li i I leg
a Tt. f'ormeln und f'ormulare fiir die Berechnung' des "Ducchschnitíes zweier Gera\ien und von Absteckungsmassen bet Verwendung von
Grenzpunktkoordinaten.
Zéitschdn
fiir
Yermessungswesen.
Nr. ZťCI91"3:
P. W e r k m e i s t e r. Tafeln fur die Genauigkeit, mit der bei exzentrischer
Winkelmessung die Zentrierungselemente zu ermitteln sind.

a

Vyšlé knihy:
S c h u h m a n n Dr. R.: Ober Gezeitenerscheinungen in den Schwankungender Stationspolhohen. A. liolder. Vídeň, 1913. Ze' zpráV math. věd.
tříd'5"ds. ak. věd ve Vídni.
li e lm e r tf' . .R.: Die Bestimmung des G:eoids im Gebiete qes liarzes.
Ze "Sitzurigsber. d. kgl. preuss. Ak. d. Wiss. 1913.« O. .Reimer M. 0.50,
li e I m e r t 1". .R.: Jahresbericht des Dir·ektorsdes kgl. geod; Inst. 1912-13.
Stankiewicz. Bertin, 1913.
Me! s sne r Otto: Seismometrische Beob. in Postdll.m. 1913.' Stankiewicz. Berlín, 1913.
.
Bar t H Ion Alph.: Photographie métrique. P~ris, 1913. LacourBarthiot, rue f'roissard. 5 f'r.

Zeměměřiči u železnic.
Nen.i-li obor. pusobtlo~ti geometru u ž~leZnic..jáks! "Šeobephě '~lÍám,
a převfádá-li názor, že geometři u železných drah jsou ne"li Zbyteči1tmi,
tedy alespoň nevyužitými silami', třeba uvésti, že trvalé ustanovováI1i geometru. při železničnich správ~ch Je teprvé nedá.vného >datai.t~tese
doposud, nemohla činnost v tomto obóru patrněji proj.evitt Z téh<>ž duvodu
netll zeměměřičskáagenda
doposud tak rozdělena, aby se pracovalo dle
jistého Pll"ogramuo odstraněni závad operátu a mapa zakořeněného starého
způsobu zaměřovaciho.
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--' - 'Geom~t1i3t'(fřaICj~~&iir
••
l~niil~TClši~7i~iižbě:,·jťž.,~jži""duje,;iejich sllÍ!či.rm'oslprO' ijfftjravrie práce projekční, á nutno proto kccelkovélnu'.l>osouzení jejich rmsi:ce n~črtnout organisaci tétosltl.žby~
,
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Ci k. rakouskýmstáln1m
drahlim, jakoŽto největšr železn.iční. síti
mQC:n~řství,nutJ),o:pečovati o dozor nad 18.947'339 km·) trati. T-ento dozor
ob~1arává J6řjdn~lství a správa provozu (== menšímu řiditelstvOv Cernovicích, jéž ma.jípo jednOm oddělení pro stavbu a udržování drflby, ,tzv.,
III. oddělení. Tomuto oddělení. jsou přímo podřízeny c. k. sekce proudržování dráki}ra správy provozu,'jež jsou'Utnlstěny v důležitějších městech
dotyčné trati. Výjimkou jsou nedávnoPGstátněné soukromé d'ráhy, jež mají
ještě m.e~nstance a to: severní dráha: 4 železniční oddělení a 3provpzní
in$PeI(tdtl'ty;
"
'
"
společnost státní dráhy: 3 kanceláře pro udržování dráhy a
severozápadní dráha: 3 provozní inspektoráty, kteréžto úřady jsou
zbytkem bývalé organisace těchto drah za soukromé správy a sídli ve větších, resp. hlavních městech té které země. Konečně jsou ještě technická
odděleni pro vedení staveb (2), pro tracování (2) a pro dozor nad stavbou
(1). iežl>~léhají
přímo ministerstvu železnic.
V připQjep,é,přehledné tabulce je uveden počet geometrů, ltstanovených v dotyčných oddělc níi;h:
.
l.J6 :04dě~ení III. u řiditelství zaměstnává "
45geonfutrů
2. 1 oddělení III. u správy p·rovozu zaměstnává ,
1 geometra
3. 4 žel'ezniční oddělení zaměstnávají
, . .
- geometra
4. 3 kanceláře pro udržování dráhy zaměstnávají
3 geometry
5.6 provozních inspektorátů zaměstnává
.
- geometra
6.221 ,sekci pro udržování dráhy zaměstnává
3 geornetry
7, 36 provozních správ zaměstnává -. . .
-geometra
8. 2 oddělení pro vedení staveb zaměstnává .
2 geometry
9.<2 oddělení pro tracování zaměstnává,
'. .
'I geometra
10. 1 oddělení pro dozor nad stavbou zaměstnává
1 geometra
Celkem 292 technická oddělení zaměstnávají 56 geometra·)
III. oddělení, jakožto centrální úřad, má přidělenu kancelář pro vyvazení pozemků (GrundeinlOsungsbureau), jíž podléhajj geometři uvedení
suli'4a,6"
staéionování na trati.
Těto' k;tticeláft 'pfísluší té,chlÚcké ageodet1cké záležitosti v'yvazenf
pozertlků, evídence ti!áMI a iJi1mobiliární držby a nájem pozemku. Ovšem
llřenáš( se 'jí též značná agenda oddělení II. (právního).
Uvážíme-li nedostatky našich drah, jímž se posl~dní dobóu hledí odpomoci (rekonstrukcl' mi tratí, rozšiřováním nádraží}, stavební ruch (soumezné stavby), rozmach pTŮlJ1ysloVÝFhzávodt) {zavádění vleček), všeobecné ohra:nřčováni, parc,elace, scelování atd. atd;, dá se vzhledem k zmíněnému počtu kilometnLtratisouditi •. že t a.k m a I Ý po čet geo m e t r ů
llemůžezdolati práci, Již Hm následkem nutné jeiich součinnosti,292 technic~ýph. a,l7 právních oddělení ukládá.
Následkem této\l1alé dotace měři'čských silmQžno sotva (}bstaratf
běžnéprác,e,r~t.se
hromadí stále více, jelikož nelze z těchto diIvoďů prováděti řádnou evidenci držby. Nápravu nelze, ovšem za nyní zavedeného.
úSI>QJlJ~!lo"šeV~Jlí,9<Gekáyati,
byfby se i na ,llÓÝolaných místech dobře vědělo
škodách 'sptáv~ vZcházejidch. Geometrovi u drah přenáš/.se také vYjednání cen vykupujících ~e, pozemků a z toho plynouc/(;h nároků ná,odškodnění hoSpodářských: plodtn, pbk\Id se týče i vyšetřováni eletnen:tárnÝch škod.
DoÚ)r.~í~lužba po způsobu' oné u evidencí a agrárníCh operací ne·
eXistuje~L""
'
" "
'.
,
K posouzen~hmotného postavení stůjž zde tabulka pJatového schematu
úř.e~níkŮ:c"k,st., lirah(časoveho postupu):
'

o

'·,(,!;},~r Délkatatrj

není totožná ani s· déllrou staviJ:,v.,ani s délkou, provozu.
·':';;,~húředničtičekatelé
(elévové) a, geometřipfiděleni k zaškolení v do....
praV1{f'$1užběnejsou počítáni. Je iich ceHtem; 1.
o'
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S dotyčnou třídou spojen jest titul geometr III. tř. (X.), II. tř. (IX.),
I. tř. (VIII.), vrchní g·eometr (VII.). V dalších třídách jsou tituly všem úřednickým kategoriím společné: inspektor, vrchní insp·ektor a centrální inspektor. Označení služební třídy jest oproti hodnostní třídě státních úředníku
o jednu vyšší, tedy X. = XI. atd.
Z. D. B.

Zprávy patentní*}.
Patent. přihl. v Rakousku, vylož. do 1. listopadu 1913.
42 h. - .Em. Arbeit.mathematik.
Wetzlar: Sféricky, chromaticky a
astigmaticky korrigovaný fotografický objektiv. Prior.13. če,rvence 1911.
Patent. přihl. v Rakousku, vylož. do 15. list. 1913.
42 a. - Abraham Agi. stavitelský kreslič. Terst: Přístroj ku vytahování mnoha k témuž bodu směřujících přímek.
42 b. - Jos. ryt: Korwin. c. a k. setník. Vídeň: Přístroj ku přímému
čtení krychl. obsahu beden a p.
Patent. přihl. v Uhrách. vylož. do 1. list. 1913.
3558. O. 3862. - Optický závod C. P. Ooerz, akc. spol.. Berlín. friedc nau: Ko,incidenční dálkoměr. Dod. k pat.č. 58.510. Prior. 29. března 1912.
*) Oznamuje patentová kancelář ing. L. Voj á č e k, Pr a h a II., J in dři š s k á 18, která
na požádání opatři levlli! opisy vyložených patentových přihlášek. Během lhůty vyloženi možno
podati odpor proti uděleni patentu na kteroukoli uvedenou přihlášku .

•) Podmíněno počtem hodin mimo úřad strávených. Jízda volná. povozy ani mílové s'e neposkytuií ..figuranty a materiál dodá sekce, pesp. provozní správa, na jejíž. trati se pracuje.
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3586. K. 5531. - Akos Kostyán, učitel, Tápiógyorgye: Přístroj ku
sestrojování mnohoúhelníků.
Patent. přihl. v Německu, vylož. do 18. ř1jna 1913.
42 c. K. 54.627. Přístroj ku měření úhlů. Pranz Kuhlmann,
Riistringen.
42 c. O. 8117. - Dvojitý dalekohled, zvláště k dálkoměrům o veliké
odlehlosti objektivu. Optický závod C. P. Goerz, akc. spal., Berlih-Priedenau.
42 c. P. 29.140. - Přístroj ku měření vzdáleností a úhlů ve tvaru
prismatu. Perd. Piitz, Cassel.
42 h. ti. 59.849. - Urovnávací zařízení pro prismatické dalekohledy.
M. liensoldt & Sohne,Wetzlarer
Optische Werke, Wetzlar.
42 O. 1(. 53.746. - Přístroj ku měření rych~osti létadel. Dodatek ku patentu č. 262.746. Wo1fgáng Kreuter a Otto E. Lindpaintner, Mnichov.
4211. W. 39.461. - Zaměřovací dalekohled. M. liensold a synové.
Wetzlarský optický závod.

Zprávy osobní.
z e s lu ž b y c. k. k a t a str u. Povýšení: Vrch. ev. g. 1. tř. Emanuel
li e II i c h v Německém Brodě a Adolf Ke s s" e r v Celovci povýšeni byli
do VII. hodnostní třídy (31. srpna 1913).
Do evid. služby
byli přijati
jako elévové:
Petr Samohod, nar. 1886, pro Zad ar. nastoupil 12. července 1913, Prantišek T a s c hne r, nar. 1891, pro Scharding, nastoupil 20. července 1913, Prant. Šimon
P r oe ho w n ik, nar. 1882, pro Lvov 1., nastoupil 30. července 1913, Jan
Marian S a b I ťis k i, nar. 1892, pro Stryj, nastoupil 30. července 1913, Tadč:j
Perdinand L o s 'I e r, nar. 1890, pro Przemysl 1., nastoupil 31. července 1913,
A1fons B e c ker šl. z Dar'nfelsu, nar. 1889, pro Celovec, nastoupíl' 30. července 1913.
Ú m r t í: Adolf M o u č k a, vrchní geometr 1. tř. ve Vídeňském Novém
Městě, 27. července 1913, Jan li ude č e k, vrchní geometr n. tř. v'e Znojmě,
30. června 1913, Antonín W a jda, elév v Przemyšlu 1., 9. července 1913.
D o v ý s I u ž b y dán byl: Josef J dí n.e k, vrchní geometr I. tř.
v Písku, dne 17. červ'ence 1913.
Přeloženi
byli: Emil Kadiunig,
elév, od agr. operací v Lublani k oddělení p;ro nové měření tamže, Josef Ve rb i é, vrch. g. I. tř. od
odděleni pro nové, měření v Lublani k evidenční službě 1. tamže, Matěj
I van č i é, elév, od nového měření v lčici k evidenční službě ve Volosce,
Alojs R i s m o n do, elév, z Pirana do Dignano, Bartoloměj A p o Ilon i o,
elév, z Dignana do Pirano, Gustav Mu t h, elév, od evidenční služby v Innomostí 1. k založení poz,emkových knih, Josef Pa c k e n ber g, geometr n.
tř., z Klatova do Staab, Antonín M ach á č e k, elév, z Blanska do Tišnova,
Jan K u k I a, geometr I. tř., z Kalva:rye do Rymanova, Otto P o II a k, elév,
z Mielce do Kalvarye, Antonín R o'I a n d, elév, z .Jasla do Limanowy, Josef
Mi c h a I s k i, elév, ze Zaleszczyk do Mikuliťice, Jaroslav Ma š í n, elév,
ze Zadru do triangulační a početní kanoeláře ve Vídni.
Op r a va: Vladimír W i n nic k i, g. II. tř. v Podhajcích, jmenován
byl dle sdělení finančního zemského ředitelství ve Lvově ne dne 15. srpna
1913, nýbrž dne 31. července 1913 geometrem II. třídy.
Ze službyka tas t r u v Bosně ..a . .lieroegovině: Vrch. ev. insp. při
hm. vládě Val·entin Čz á s I a v s k ý v Sarajevě vyznamenán byl při pensionování řádem cís. Prantiška Josefa.
.
'.
Personální změnY.ye ,.~tatu ú.ř'edníků při
a g r á r I :c h .op e r acic h: Lesní assistenti Richard Ex ner a Richard D e 1< a m.a jmenováni
.agrár. inženýry n. tř. ve statu technického personálu při agrár. operacích
24. srpna.
Per~oná~ni změny ve statu úředníků při h r<qen íb y s t ř in: Lesní
TluliOndřejSch.e
itz jmenov.vrchn.
lesn. rad:ou vestatu
lesn. techn.
oddělení pro hrazení bystřin 11. září 1913. Vrchní lesní komisa,ř Dr. Amerigo
lio f m a n n jmenov. lesn. radou, lesní komisaf ,.,I. tf. Milan Muž i li I é
1111en.OV. yrcJm. lesn. komisa.řem ve statu lesn. techn. oddělen! pro hrazení
bystřiii 19. září 1913.
.,' . ....
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Petsoná'ln{ z~ny:ve
statuúř,ednfkti·pHle
sn l.lÍitrá v ěd om a i n
(ev. polit. spr, a .·rtlbož. fondu): Lesni insp.kormsafihrli 'tj!"Aristides.filfr •.
I' a I' i, Maryan
PiH tl'O wléi; Jntenovániv.·tchn,lesn~ kom.::ad persoUlim ve
statu.,le'$l}i technii'jpřL,tlOlit.'SI)tbě 30. sl'pnad9J3., - .
-~!'.
, . Lesnicko-techn.
úřednici stát. a fond. lesul správYlcH:mis
HL:
Quido šl. ·'lfentseD,1,,'tiierooVm ffieoowicki,iStamsl.-,·Dabtdw!>ki;,-Vladimlr
Karatnicki,fft\; fotster., 'AdoH .S;chOtrthaut,šL; z. Hernwáldu.fmiř,
~otn'Y;
Frant. Lessnágg>, J08.. tIu1>ka,'Cyrm Drápal,·l(!lem. ·Scl!nelder, Jani8~!1nt
ryt. z liegemarku, Ant. Wittig, Pavel Rust jmen:()vánvlesnlini radyadn.H
sonam, dá-le ,1es ní s práv cia správ
c1<1:o m aim lililŤm.anSteidf,
Jan Kolek, Michael witawski, WitQ!,IMach, Jaroslav Podhorský, Bedřicll
W(ihrl, Emil Ulzer. Josef Lisowski, Ludvlk Then. Jindřich Ribitsch, Arnošt
BitteroHch,,Kazhllir. Geppert, ,Viktor Lobos, l<a1"elliasko" Viktor Kosterkiewicz, Pro Rafleí-, Dr.Walter
Sedlaczek, ,.Maxm.Kautscb,
1<arelEigl,
Miecislav Drzymuchovski jmenováni Ie s in i str. y adpersonam.
Úřednici ve statu správy statků bukov. řecko-orient. nábož. fondu:
prov. lesn! radové:
EmHBrachtl,
Ludv!k Semmler
alesmistř,t:
Karel D i f f m a n n, Kristian, K a r s t jmenováni lesními rady ad personam;
správcové domain a lesni: Theodor O ul e h I a, Boris W e I e h o w s k i,
Vladimír B o. h In jme-no'vani lesťnistry ad pe:r:sonam. Lesní asistent Alfred
T ru n k.pro-v. lesni spravce domain fr. Schreiber, lesnf asistenti: Bedřich
K o p s c h šl. z Wackt'nittu,
Ant. .Puxjager, Josef .Chri-stiran, Bedřich
B a u mg a I' ti, JindřichStoczkiewicz
jmenováni lesnimi správcidomain
adpersonam 19. záři 1913.
,
Lesní komisaři IL tf.: Jan Ricltter,Kaw:;eLtlidler,AJl'4i:naAm;..
b ro ž ek, Karel A nt o n k o II i jmenovánilesnhnl
Komisáři 1.. ?třid')h.ad
personam' ZO; záři 1913,
',f,

Ve článku jUrčen! délkové srážkY papiru« 'II či's. 7. jest provésti tyto
opravy;
str. 103.
řádka 2. shor,a doplnit stI'. 35
(na str . 35.\;'zoteC '. ...' .
.s ..p'říslušným,dUledent.
. .
q siiť x'lI nikoliv q sm2 x,
" 12.
,~ "16.'"
ti'
':úhel·s přesnosti
t,
7. ,zdola
p= P a nikoliv x=P
.
DosL 11.3 anikolivDos-lľO
5. "q'sin2
xa nikoliv <í. smJi',
f
6. shoraP"
, P+ É1anikolivP' p
2 .
2
7. shora
tedy mlsto jetiy
Tabulka-Vzhledem
k t~~tllmělo
by být všude x mlsto a
pro; a ...;,..61lo/W :
. lO~88 mlsto 9'88

+~

7 °"
9°/00,
17°/00.
84 20f>/"" .

.= .22
= 26
= 34

==

OEOMETR

%

6'02
'. 7'27
';. 1 ť~'
,; '-0'22,

"

sestátnl
ZkDtiikow. nahlzl své služh~tethnickýin
kancelářlm •.~ Ct,né nabldky pod značkuu .;ZRIJC:
N~ do administrace ,;Věstnlku··.,
;

i

GEOMETRUinost.tRii·lI
.

.

GEOMEtR

IIvědóbíltá
tecbn.i slit.: zápracovatiý VI"
. všech směrech svého oboru. nablz[ tlmto ct. te~hn. k,~'
,své služby. Ct. nab.,4,o adm. t ..1. pod zn..••Svel1om~tllSi.

'.$l)ofeh'IiVý·s.e stl.tnl ikouiko\f' a částečnoU 'ptá1t&1 '.hlellá
mlstu. Na vel~ý plat r:rreflektUie, Ct. na~. ,40 admin ..· ,
,:
t. Hstu po .~načkoll ••PIC,N~.,
",
f j

Za l'edak<:i zodpovídá Dr, A. Selllerád, - Tiskem Rolnické tiskárny v Brně.
Vydava,tel: Spolek českých. geometrů v Pra~.
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