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o vektorovém řešení některýcb problémů
9eodetickýcb.
Napsal Karel Dus!.

t. :Myšlenka zavésti vektorový počet do nauk geodetických
pochází od A. Schreibera z r. 1908 I). Schreiber užívá vektorů
prostorových tak, jak se jimi zabývá obecný počet vektorový.
Vektorové výrazy, k nimž se touto cestou dojde, nejsou však
dosti přehledné a jejich číselný výpočet dosti jednoduchý.

R. 1921 vydal K. Friedrich spis "Neue Grundlagen und
Anwendungen der Vektorrechnung", ve kterém systematicky
používá vektorového počtu k řešení netoliko základních úloh
geodetických, ale i k úlohám geodetického počtu vyrovnávacího.
Vektory, jichž uživá Friedrich, nejsou však vektory prostorovými
- leží všechny v téže rovině (resp. jsou s ní rovnoběžné), nejsou
to však ani rovinné vektory v obvyklém smyslu, nýbrž t. zv.
vek t o r y c y k 1i c k é, řídící se odchylnými pravidly počet nimi.
K. Friedrich konstruoval vektorový přístroj - "vektator", či
"Gaussator", jímž i složitější vektorové výpočty provádí pomocí
několika ustavení přístroje s přesností troj- až pětimístnou.
:Metoda Friedrichova vzbudila záhy čilý ohlas. Tak hned v roč.
1922 "Zeitschrift fUr Vermessungswesen ", str. 585 nalézáme člá-
nek E. Hammera: "Vektorielle und Rechenschieber-Auflosung
trigonometrischer Aufgaben", na str. 686 téhož ročníku od Dr.
F. :Mullera: "Neue Losung des ebenen Ruckwartseinschneidens
nach der Friedrichscllen Vektormethode", na str. 691 pak obšírný
rozbor Friedrichova spisu "Neue Grundlagen etc." od téhož autora:
Vedle toho r. 1923 ve Štokholmu napsal Dr. Rubin ve "Svensk
lantmateritidskrift" pojednání o vektorovém počtu geodetickém
(Vectorraknung v. d. geodetiska problem), v němž podává důkaz
Friedrichových vzorcll vyrovnávacích pomocí determinantů.

R. 1925 ve zmíněném již "Zeitschrift fUr Vermessungswesen"
vyšlo opět pojednání K. Fríedricha: "Vectorielle Ausgleichung",
seš. 1/2, 21/22, v němž obšírněji pojednává o řešení úloh vy-
rovnávacích počtem vektorovým a podává také důkazy některých
výsledkt't, jak jsou uvedeny vjeho knize, dříve zmíněné. V ročníku
1926 téhož časopisu vyšlo v seš. 20, 21 a 23 obšírné pojednání
R. Schumanna: "Vektoranalytischer Ausgleich geschlossener geo-
datischer Figuren in der Ebene", v němž se autor vrací k řešení
obyčejnými vektory prostorovými, neužívaje vektorů cyklických.

I) "Das Potheuotsche Problem in vector-analytischer Behandlung". Zeit-
schrift fur Vermessung3wesen. Sv. 37. Str. 625, 1908.
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.MetoduFriedrichovu považuji k řešení úloh geodetických
za výhodnější, nežli řešení pom?cívektorů prostorových, proto o
ní chci blíže promluviti. Naznačím pak, jak lze také použíti
obecných vektorů prostorových a poukáži k rozdílu obou metod.

2. Nejprve chci se zmíniti o definici vektorů cyklických
a základnich úkonech s těmito vektory.

Vek t o r em rozumíme veličinu, která má kromě určité
velikosti také určitý směr v prostoru t. j. jest zcela určitým
způsobem orientována na př. ku pravoúhlému systému os sou-
řadných v prostoru ~). Vektory v rovině budeme označovati, na
rozdíl od hěžného způsobu, dvěma údaji na př.:

aa
znamená vektor velikosti (jedničku délky vhodně zvolíme) a
a mající odchylku a od, pevně zvoleného směru v rovině. Místo
symbolu aa píšeme někdy krátce A.. - 1a znamená jednotkový
vektor směru a.

Jest tudíž nejprve:

tedy na
mítneme

aa
a=1a

A. = a1a= aa
Rozložíme-li vektor aa do dvou směrů fJ a r píšeme:

aa= b~+ cl=aa,~+aa,~3), (3)

př. složka cI= aa, ~ povstane, když vektor aa pro·
směrem fJ do směru I' Složka cI bude míti velikost:

C= aa, ~ = a fi3)
1r ar

1<

ltiOB=e ,
lze komplexní číslo vyjádřiti tvarem:

a (cos a + i sin a) = a éa; (I)
při čemž a znamená úhel a ve stupních. A tuto hodnotu označme
vektorovým způsobem dle (2) aa t. j. pišme:

Ba = Bliia•

My tudíž radius vektor obrazu imaginárného čísla (t. j. jeho
vzdálenost od počátku) znamenáme a pokládáme za rovný hod-
notě imaginárného čísla samotného. Takto definované vektory

2) o definici vektorů prostorových a základech vektorov(jho počtu jednaji
učebnice na př.:

Valentiner: "Vektoranalysis", Sammlung Goschen.
Dusl: "Úvod do vektorovéhopolitu", Praha 1923.Tamt~ž seznam literatury.
Větši na přiklad:
Kampé de Fériet: Calcul vectoriel 1923. Paris. Gauthier-Villars.
3) Označeni Friedrichovo, účelné, jak uvidime z dalšího.
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pak nazýváme vektory cyklickými, při čemž dva rovné (velikosti)
a rovnoběžné vektory pokládáme za rovné t. j.

aa = b~,
a=b
a=j1.

Netřeba si tedy mysliti všechny cyklické vektory vedené
z počátku, mohou vycházeti z kteréhokoli bodu roviny.

Vektor, oproti vektoru aa pootočený o úhel j1 ve smyslu
rostoucich úhhl bude:

A~=aa+~'
Vektor konjugovaný k vektoru aa jest:

A= a-a = a (cos a - i sin a).
Vektory cyklické spolu násobíme a dělíme tak, jako pří-

slušná komplexní čisla.
Zpflsob tohoto násobení a dělení lze nazvati komplex-alge-

braickým a jest vyjádřen těmito rovnicemi:
A. B= B. A=aa' b~=aba+~=ab t a + {J

~=:;=(:L-~: ta-{J

Zejména jest:

I(II)
A2 - (aa)2- a22a.

čehož v následujícím častěji použijeme.
Násobení komplex-algebraické liší se - jak patrno od

obvyklého "násobení" skalárního a vektorového, jest vskutku
násobením ve smyslu počtářském a tudíž jest kommutativni ř
associativní. Algebraické výkony prováděné vektory cyklickými
mají tudíž značnou výhodu oproti obyčejné algebře vektorové.

3. Ke snazšímu počítání s vektory sestavil K. Friedrich
přístroj, nazvaný původně "Gaussator" 4), pak "vektator", nebo
prostě vektorový přístroj. Vektator skládá se z děleného kruhu
K (viz obr. 1), který otáčí se v opsaném pevném čtverečném
rámu R, jehož jedna strana SI nese měřítko I s nulovým bodem
ve středu té strany, kde se dotýká děleného kruhu K. Uvnitř
děleného kruhu lze otáčetí ukazovatelem U, diametrálně upev-
něným a opatřeným dělením na obě strany postupujícím. Vedle
toho posunuje se po čtverečném rámu pravítko P a to kolmo
ke straně SI. Jest opatřeno stupnicí III, jejíž počátek nachází
se ve středu pravítka, takže posuneme-li pravítko k nulovému
bodu stupnice I. splývá počátek stupnice III se středem kruhu.
- K určitým výpočtům opatřen jest kruh také dělením hyper-
bolickým a pravítko P nese ještě druhou stupnici počínající u hrany
Sr. V přesném provedení vyroben jest vektator zkovu a opatřen
na všech stupnicích honii s odčítacímí dalekohledy. Přesné za-
stavení kruhu K děje se mikrometrickým šroubem. Vektator
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vyrábí firma bratří Haffové v Pfronten v Bavorsku. - Přesnost
při počítání vektatorem odpovídá čtyřmístným logaritmům. Na
obr. 1 jest znázorněn vektator schematicky.

Směr ....•.--
, nulový

. 4. Sečítání vektorů. Rozklad vektorů na složky. Jak lze
tyto základní úkony na vektatoru prováděti, nejlépe se dá ob-
jasniti určitým příkladem. Mějme na př. sečísti vektory 4,813[,0

a 5,6280. Budiž kruh K vzhledem k rámu R v nulové poloze t. j.
nulové body stupníce kruhové (O) a stupnice I (01) nechť splý-
vají. - a) Na ukazovateli U odečteme 4,8 a otočme jej do
polohy svírající s nulovým směrem úhel 135°, Tím jest vytčen--_o_
vektor 4,81850 (= O2 Ml, obr. 1). (3) Otočme nyní kruhem K o
23° v opačném smyslu rostoucích úhlu; takže počátek stupnice I
(bod 01) splyne s dílem odpovídajícím 23° na kruhu. Pravítkem
P posuňme nyní tak, aby stupnice III procházela koncovým

---o-
bodem prvního vektoru (do polohy ]}[1 M2, viz obr. 1). Na 'ltup-
nici III odečtěme nyní z pmva na levo od prusečíku obou--stupnic 11 a III délku Ml M2 = 5,G. Tato délka jest vzhledem
k dělenému kruhu vektorem 5,623" r) .Nato otočíme ukazova-
telem U tak, že bod stupnice II splyne s koncovým bodem dru-
hého vektoru, t. j. s bodem Mi na III. Na ukazovateli U ode-
čteme přímo 5,972180', přesněji 5,85372030"

I jest patrně: -..- -__ --""-
02M1 +M1M2 = 02M2 (10)

a vzhledem k dělenému kruhu:
4,81850 + 5,6230 = 5,85372° 30', (11)

čímž sečtení obou vektorů jest provedeno.
Rozklad vektoru na složky provedeme postupemprávě opačným.
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Z rovnice (11) vyplývána př. rozklad:
4,81350 = 5,853720 30' - 5,693" (12)

takže dle označení odst. 2. rovnice (3) jest
7J10 90' --->

4,8195" 23' = - 5,623, = 5,6130 + 180' = M2M1 (13)
jak na přístroji i na obr. 1 přímo lze vyčísti.

5. Jednoduše se utváří vektorový způsob řešení úlohy
protínání vpřed.

Ukáži to na vektorovém trojúhelníku, jímž jsme se obírali
v minulém odstavci. (Obr. 2.)

---Buďtež B a O (obr. 2) dané body, vzdálenost B 0= 480 m,--úhel s nulovým směrem 135°. Jest tedy B O vektorem 480135" Dány
jsou vedle toho úhly (3= 72°30' a r= 23°, máme stanoviti souřad-
nice boduA.

úlohu lze přímo řešiti vektatorem takto:
1. Ukazovatel U otočme na 13l)° a odečtěme 480.
2. Kruh K otočme o 23° jako v úloze předchozí.
3. Příčné pravítko posuňme do bodu O a odečteme při bodě O

číslo 1020,2 na III.
4. Otočíme ukazovatel na 72° 30'.

--"-
5. Na ukazovateli U odečteme B.A. = 585,3 a na pncnem

pravítku P bod 1580,2 jakožto průsečík stupnic II a III. - Bude
--"-

tudíž délka OA = 1580,2 :""-1020,2 = 560,0~
6. Otočíme kruhem zpět na 0°, posuňme opět příčné pravítko P,

aby stupnice III procházela bodem A a odečtěme:
a) na příčném pravítku LI x = + 558,2
(3) na ukazovateli LI y = + 176,0

a to jsou souřadnice bodu B vzhledem k A.~--Znamenáme-li v~ktor B O= A = aa., .jsou vektory:

BA - .A.~, OA= A~ (14)
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a souřadnice bodu A vzhledem ku bodu B.
90 O

A~O' A~ 90

a vzhledem k ubodu O: A ~ 90 - A ~ ~
rO' r90

v označení Friedricliově (srovnej odst. 2. rov. [3] a [4]). Z příkladu
patrno, jak lze tyto délky ihned, bez počítání odečísti na vektoro-
vém přístroji.

6. úloha Pothenotova (Snelliova) protínání vzad.

Z

-~ -~
Dány jsou body A, B, O, takže lze vektory OB= aa., OA= b~-a A B = cr pokládati za známé a vedle toho jsou dány úhly cp a 1/J.-..-

Máme ustanoviti bod Z t. j. vektor Z A = x~ a to i jeho velikost x
i směrový úhel ;.

Nanesme úhel cp od vrcholu B tak, aby jedno jeho rameno---bylo AB a úhel 1/J od vrcholu O aby jedno rameno měl OA. Pak
druhá jejich ramena se protnou v bodě D.

Jelikož se lze snadno přesvědčiti o podobnosti· trojúhelníků:
6 ABO C'O 6 OAZ
6 OAD C'O 6 ABZ

jest především co do velikosti:
ZA : OA = AB : AD

ZA- QA.AB
.. AD'

(15)

(16)
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----Označíme-li vektor A.D = da, bude vzhledem k označení
ostatních vektorů předešlá rovnice:

bc
x=-

d'
Jelikož dále (viz obr. 3)

4:: a1 = r - <1= a2 = a'2 =g - f3 (18)
g= f3 + r - <1. ; (19)

Vezmeme-li zřetel k rovnicím (II) odst. 2., lze, pokládáme-li
všechny vektory za vektory cyklické, obě rovnice (17) a (19)
spojiti v jednu jedinou a psáti:

x _ b~ . Ci
~ - da '

což jest pro vektorové řešení velmi výhodné"
Vyplývá tudíž vektor x~ jako čtvrtá měřická úměrná

zektorů b~, Ci a da. Pokud se vektoru da dotýče, tu jest patrno,
v obr. 3 a z označení vytčeného v odst. 2. rovnice (3), že lze psáti:

da= On - b~= aa, r~:-b~" (20)
Bude tudíž konečný výsledek:

bc~ + ix~=
a i + cp - bR 'a, ~_ tf r'

Všechny úkony provedeme snadno na vektorovém přístroji.
Číselný příklad:
a=791,6m, a= 0°
b = 280 m, f3= 24 °
C = 547,8 m, r = 348°
p= 38°, 1/J = 46°
Jest tudíž:

f3 - 1/J= 384 ° - 46 °= 338 °
r + p = 386 °= 26 °

aa, ~+~= 791,63::: = 467,0338"
a tedy: 467,03380 _ 280,0240 = 338,83010 32"

ffiedaný vektor jest patrně
x 280 . 547,8
~= 3388 24°+348°-301°32', ,

t. j. x~= 452,770028' . Pok,"ačování. (A snine.)

Poznámky ku soudobé fotog~ametdi ve F~ancii1).
J. Peterka, Praha.

Jest významné, že v pováJ.ečném chaosu různých názorů
o přesnosti a hos,podárnosti fotogrametrický,ch met,od, jež v po-
sledních třech letech za,žil-yhlavně v Německu velmipl1ldký,
někdy i přenáhlený vývoj, kd,e i ve vědeckých kruzích vládne

i) V měsíci červp,J1 1926 byla mnou vyk,onána studijní cesta do
Paříže tk dosa,žení uceleného úsudku (J aplikaci fotolgrametriokýoh
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vzájemná neshoda, projevující se v literatuře někdy až i osob-
ním bojem, zachovala Francie podivuhodný klid, hodný staré
tradice, již Francie rozhodně má již od dob Daguerrových a
Laussedatových.

Že tu nebyl udržen stejný krok s fotogrametrickou tech-
nikou v Německu, nelze nijak přičísti snad určité zaostalosti
vědecké (ve Francii se intensivuě sleduje každý pokrok v cizině),
nýbrž zvláštnímu technickému instinktul, jenž nákladnost celého,
obzvlášť leteckého problému záhy postřehl a z,a!Chováváopráv-
něnou reservu, kdykoliv jd,e o investování tak značných kapi-
tálů do věcí, co do hospodárnosti dosud vlastně ještě dosti
problematických.

Kde ovšem okamžitá potřeba toho vyžadovala, tedy ni-
koliv z nějaké vědecké nutnosti, tam ihned zasáhla mistrovská
improvisace francouzská a razí si cestuobchá,zením finančních
piíekážek, dov'edouc předem oceniti míru nejen dosažitelných,
nýbrž hlavně dostačujících pře,sností, ba i hospodárnost.

Bylo tOlpředevším při otá,zce měření katastrálního ve kraji-
nách válkou postižených, kdy se zrodila metoda Roussilheova,
která se již; tak osvědčila, že jí užil též francouzský země-
pisný ústav k prac,em topografickým v terénech ne příliš tvádi-
vých, a to s dobrým úspěchem při novém vymMování Francie
v měřítku 1 : 20.000, pří revisi a reambulad, dále í různé ústavy
státní a civilní k účelům měření katastrá,ln:ho a urbanistického,
jako na příklad ministerstvo financí, Compagnie aérienne fran-
<;aisea 80ciété Mamel Chr'étien.

Francouzský Vojenský zeměpisný ústav (Service Géogra-
phique de' l'Armée) disponuje prozatím }en malou organisad
fotogrametrickou v poměru k velikosti státu; protože však
každá kolonie, r,esp. skupina kolonií (Alžír, Indočína, Mada-
gaskar) má svůj samostatný zeměpisný ústav, tak i vývoj metod
f6togrametrických děje s.e v těchto různých ústředích dosti
samostatně a snad dostat,ečně vyhovuje i při novém vyměřování
kolonií v malých měřítkách. Poznatky ve francouzském země-
pisném ústavě v Paříži tvoří tudíž jen maloUJsložku veškeré foto-
grametrie francouzské.

Šéf fototopografie u S. G. A., komandant Gendre, který
řídí toho času fotogrametrické práce pozemní a letecké, má

met'od některý~h čelný~h geodetiokých ústavů ve Francii, které se
prakticky 'ZJaJbývla.jíponejvíce pozemní a letookou fotogrametrii; při této
cesjě byly též navázány osobní a pfátelské styky s francouzskými před-
ními pracovníky, směi'ujíeí k vyměňování ná,zorů aziskÚJIlí vhol1ných
pramenů k dalším studiím. .

Hluivuím cílem pi'i tét,o, cestě byl o'v'šem francouzský vojenský
zeměpisný ústav, kde po,ž,adia.vkyčistě vojenského rÚJzu jsou sko'~o
tytéž, jako v čs. armádě, ovšem modrifik,ovány tou okolností, že FranOle
právo v těch ,krajinách, které přicházejí prol maloměřítkové vojenské
vyměřování v úvahu, jako v Alpáoh, nedisponuje vždy s nějakým pod-
klaid,em přesné zmenšovatelné ka-tastrální kresby. Mimo to byly na-
v<Šótěvoványté'ž ústavy, slouŽ.ící účelům civilního vyměřování, itudíž
vyměřo'vání ve větších měří,tkáoh technických, a poznány metody, jimiž
se tyto za.býva,jí. Tím z,působem byly zís.kÚJnytéž cenné poma,tky pro
výv,oj fotogrametr'cké praxe u nás.
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k disposici jedno oddělení pro pozemní stereofotogrametrii, které
v roce 1926 provádělo nové měření 1: 20.000 v Hautes Alpes
Lizeres,sevemě od savojských Alp lli též v Hautes Alpes Sa-
voyes již třetí rok,; toto oddělení jest z,celapodobněorganiso-
váno jako fotogrametrické oddělení československého vojenského
zeměpisného ústavu. Pracuje s vlastnís.Mreofotogrametrickou
výzbrojí firmy Zeiss staršího typu "vodorovnou" stereofoto-
grametrií; ježto oddělení s,e nacházelo právě na polních
pracech, nebylo možno činnost jeho porovnati s. na,ší. V od-
dělení působí 2 fotogrametři, 2 kf,esliči a 1 počtá,ř.

Výsledky polních úkonů fotogrametrických zpracuje
civilní firma prof. Paula Corbina, která se S. G. A. je v,e smluv-
ním poměru, Orel-Zeissovým stereo~utografem typu 1912.

Z konstrukčních lis,tů fotogrametrických (t. zv. plan a la
minute) pořizují se hnědotisky vrst,evnicové 1 : 20.000,' které se
v následujícím roku v poli doplňují podrobným měiíením ekli-
metrick'ým.

Charakteristické pro stereofotogrametrické měření u S. G. A.
jest, že •

a) nemá k disposici dosud žádného podkladu katastrálního,
jest tudíž úplně nezávislé na jiném konstrukčním oddělení, což
zaručuj,e jakousi volnost ve fotogrametrických dispo,sicích,

b) obdobně jako 11 obyčejného topografického mapování
francouzského nezná než nepravidelná topografická ohraničení
svých vyměřo,vacích sekcí (obyčejně dle hřebenů),

c) i v,e zhotovení geodetických podkladů jest samostatnější
a soběstačnější,

d) vzhledem k širšímu pracovnímu všeobecnému progTamu
u S. G. A. uplatněno jest v terénu velmi výhodném, jakým jsou
velehory, skýtající pro "vodorovnou" fotogrametrii žádoucích
protějšků,

, e) disponuje velmi bohatými praktickými zkušenostmi při
stereofotogrametrick'ém měřeni v předešlých letech (Oisans
v savojský,ch Alpách), získanými týmiž silami právě v malých
měřítkách.

Okolnosti ,sub a), b), d) usnadňují zvláště polní práci foto-
grametrickou valnou měrou.

Z líčení Vielitele fotogrametrického oddělení kpt. Recor
dona, o zkušenostech získaných v Alpách, kde pro 1km2 bylo po-
užito jednoho signálu a kde bylo pracováno na vzdálenosti až
5 km při základná,ch 200 až 500 m dlouhých, dá se souditi, ž,e
postup praCí ve velehorách a v malém měřítku nemůže býti
valně rozličným od našeho případného vyměřování v podobném
území; o měření ve velkém měřítku nemá žádných vlast11Jcl!.
praktických zkušeností. Na,šemu měření údúlí Vltavy v měřítku
1 : 1000, které bylo se vhodně upravenými kopiemi fotogramů
odevzdáno francouzské fototopogra,fii, dostalo se plného uznání.

S. G. del'Armée zabývá se též my,šlenkou pořízení vhod-
ného automatického přístroje pro poz,emní fotogrametrii a jest,
jak z různých poznámek francouzských fotogrametrů vyplývá,
nakloněn k nákupu pozemního auto grafu firmy Wild v H ,er-
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br u g g u. Má též odborné styky s Eidgenossische Landes-
topographie v Bernu, ale je zř,ejmo, že si ukládá určitou reservu,
než bude vyzkoušen automatický přístroj pro fotogrametrii "sklo-
penou", zvaný stéréotopographe Poivilliersuv, firmy "Société
mécanique et d'optique de Haute Précision", do kterého se
u fototopografie S. G. de l'Armée kladou velk'é nadě}e. Tento
přistroj se ve své nové, životaschopné formě (počá,tky jeho se-
strojován~ sahají až do roku 1921) právě zač·íná stavěti 2), pokud
bylo pozorováno, hned seriově a bude za jeden rok hotov.
S novým. tímto aparátem hodlá S. G. A. podniknouti kompara-
tivní pokusná měření ve velkém stylu,.

Příčinou, proč nebyl jíž dříve zakoupen Orluv stereo-
autograf a že francouzský vojenský zeměpisný ustav jest
tudíž závislý na civilní firmě P. Corbina, jest jednak nedostatek
fina.nčních prostředku, j!ednak zmíněné' vyčká;vací stanovisko
S. G. A., jenž čt8ká ještě na vyjasnění otázky generelnějšího
řešení fotogrametrie "sklopené", které stereoautograf Wilduv 3),
ač jest jinak o něj největ,ší zájem, ještě úplně nevyhovuje
(zvláště ne k účelum leteckým). .

Druhé oddělení fotogrametrické, jímž disponuje šéf foto-
topografie, zabývá se výhradně restitucí lete·ckých snímkú dle
metody Roussilheovy, používajíc vla;stního odzkreslovacího pří-
stroje Roussilheova, ista,ršího typu; šéf,em oddělení, které se
právě zabývá odzkreslováním s,erie svislých snímkú území
Montpemer pro opatření podkladu mapérských prací k novému
měření 1 : 20.000, jest ženijní dústojník Jules Clous,card; j,emu
jsou přiděleny 3 technické síly pomocné (2 dessinateuři
1 restitutteur).

O postupu restitučním, který koná oddělení podobně jalw
jiné ústavy francouzské, RouiSsilheovy metody upotřebujicí (foto-
katastrální oddělení ministerstva financí, Compagnie aérienne
fran(laise ,etc.), bylo již často a velmi poučně psáno, v n'lzných
pojednáních našeho známého fotogrametrického pracovníka
Ing. J. RUžičky v Brně (ku příkladu ve spisku: Hospodárnost
fotogrametrie pozemní a letecké, ve článku: O francouzském
měření fotokatastrálním, uveřejněném v Zeměměřickém Věst-
níku 1926 a v řadě referátú v čs. technických časopisech otiště-
ných), na kterážto pojednání čtenáře a zájemce zvlášť upo'zor-
ňuji; není tudíž zapotřebí theorii zde opakovati.

Jest zásluhou téhož aurtora, že po prvé poukazoval na
hospodárnost Roussilheovy metody v území plochém i tvárlivém
a dokázal, že není tato tak primitivní, jak se často, obzvlášť
z německé strany, tvrdívá. Metoda autogrametrická, postulovaná
za každých okolností v nejpřednějších německých metodách,

2) Přistroj byl mm uká,zán při společné návštěvě se zástupcem
jmenova!J1é firmy,a,rciť ve svých rudimentech; podrobné pojednáni
() apa,ráitu uv·eře1ním V pozdějším čísle Zeměměi'ičského Věstniku zá-
roveň s 'popisem stereo'topometru Prédthumeauov,a.

3) Právě v d!obě prohlídky S. G. A. byli vysláni dva důstojníci
do Sernu a FIumsu z,a účelem studií optického zařízeni u Wildova
stroje. O str,oji vyjádřili se, 00' do způsob-Hosti -pro fO<togrametrii pozemní
nanejvýš přiznivě.
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nebyla dosud s to· vydržeti porovnání s metodou Roussilheovou,
jakmile se jedná o skutečné výsledky ve vět š í m sty Iu a vět š í
s o u v i s los ti; při stejné přesnosti polohopisné předčí moderní
metody německé přesností výškopisnou, COž jest arci dosud do-
ká.záno prakticky jenom na j<ednotlivých nesouvislých pokusech.

Dlužno přiznati, že celý pracovní postup při a,plikaci Rous-
silheovy metody právě svou jednoduchostí, a tím, že nevyžaduje
zvlá,šť vědecky školeného personálu a drahých pracovních sil,
budí důvěru a skýtá potěšitelných výsl,edků co do jakosti a
množství.

Jest však nápadným jevem, že nepanuje žádná tendence,
aby byly získány údaje výškopisné přímo z fotogramů v málo
tvárlivém terénu pro nové měř/ení, aneb reambulaci 1: 20.000.
S. G. de I'Armée omezuje se toho času při vyhodnocování letec-
kých snímků výhradně na rovinný a mál.o kopcovitý terén, při
čemž měření výšek se provádí teprv dodatečně obyčejnými
metodami. Arciť vyhodnocovacího materiálu v rovinném terénu
j/e!sttakové množství, že se jím toto oddělení úplně zaměstnává;
činnost j/eho se omezuje výhodně na restituci polohopi:snou bez
ohledu na deforma,ce, vzniklé různým převýšením jednotlivých
vlícovacích a podrobných bodů. Avšak vyhodnocování se děje
jenom v užší části fotogramu v blízkosti optické osy.

Restituce jednotlivý-ch svislých fotogramů jd,e z toho dů-
vodu ruku: v ruce s prací topografickou, která právě svou pod-
statou zvlá,šť restituci usnadňuje. Tento topogralfický postup
spočívá v tom, že veškerá detailovací práce 'se při eklimetrování
opírá o velmi hustou síť trigonometrických a hlavně polygonáJ-
ních bodů (cheminement), při čemž detailování se smí prováděti
jenom na nejbližší vzdálenosti a obyčejně a,ž po zhotovení celé
podrobné sítě.

Při takovémto postupu jest 'snadno bráti svědomitě ohled
na veškerá předešlá přání fotogrametrická, když obdrží topo-
graf před započetím prác1e veškeré kopie fotogramů do jeho
úseku spadajících; na těchto byly fotogrametricky způsobilé
vlícovací body, na něž fotogrametr reflektuj.e za účelem re·sti-
tučním (nejméně 4 body), zvlášť vyznačeny.

Protože topograf začíná s detailováním až po ukonč,enÍ
husté' sítě polygonové, do které pojme žádané body fotogra-
metrické, zbývá mu dostatečně času, poslati souřadnice nebo
grafické kopie jednotlivých skupin bodů (coupures) současně
s přesným topografickým popisem a seznamem fotografií voj.
zeměpisného ústavu. Týž provádí pak ihned přefotografování
a redukování na příslušné měřítko· a výsledky (photoplan
d'assemblage) zašle zpět dotčenému topografickému oddělení.
To platí ovšem pro Mn případ, že nebylo možno programovým
postupem poříditi podrobnou topografickou síť a letecké foto-
grafování odděleně a pokračovati s detailovací prací vždy
o jeden rok později.

Vlícovací body základní nemohou se př,es tu dlouhou dobu
ztratiti, ač nejsou nijak stabilisovány, protože jsou zásadně tak
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voleny, aby jich identifikace se dala bez pochyb vždy na zá-
kladě snímku obnoviti.

Fotogrametr, který na snímcích vyhledá;vá vhodné vlíco-
vací body, užívá při takovémto "lokálním určování" topogra-
fických bodu výhodně stereoskopu anebo mikroskopu. Stereo-
:skopy, k tomu účelu určené, jsou francouzské konstrukce pro
formát Rou:ssilheem užívaný 18 X 24 a opatřeny mikroskopy;
užívají se vždy tam, kde je vzájemný překryt - jinak se po-
užije pouze obyčejných drobnohledů.

Zásadou jest, aby dobrý podrobný popis nahrazoval ná-
kladné stabilisování a označování. Jenom t,ak jest možné, aby
tato spolupráJce fotogrametra a topogra:fa 'S'8 stala hospodárnou;
při tom se ovšem předpokládá, že součinnost letce-fotografa
jest iniciativní a naprosto spolehlivá, 'že není nijak těžkopádná
a že u francouzského lete,ctva vládne porozumění a živý zájem
o fotogrametrické mapování.

Toho času jest jeden důstojník letectva, kpt. Callon, vý-
hradně k tomu určen, aby bez prodlení obstará,val vše potřebné
pro poříz,ení žádoucích leteckých fotogramů v přímém kontaktu
s .fototopógrafií u ServiceGéographique, za jejíž výsltedky nese
s p o I Í1fzo d P o věd n o st. tIkoly fototopografické mají před-
nost pře:dostatní činností letecko-pozorovaMlskou. Cdt. Genďre,
šéf fototopografie se vyslovil, že jest s nynější činností fran-
~ouzský'ch letců~pozorovatelů a iniciativní podporou ze strany
vedoucích m~st leteckých úplně spokojen.

Soudobou lebeckou fotogrametrii vojenskou, užitou ve
Francii pro topografické účely, možno právem označiti jako
fotogramet.rii "polohopisnou"; letecká fotogrametri,e se toho
času praktikuje jako výškopisná toliko v koloniích, zvláště
v Maroku, a to ku pořízení mapy 1: 100.000 př.ed a během
válečné akce v Rifu ~ však také jenom jako improvisace pro
strategické spíše, nežli dělostřeI,ecké a topografioké účely. Po-
dobně jako při bývalém rakouském válečném vyměřování
v Albanii a zrychleném mapování 1: 50.000 j.est tu zachován
kombinovaný způsob mapování grafickou triangulací, při níž se
sice úhly měří' úhloměrným strojem a používá vynášecích pří-
strojů úhlových, za pomoci vhodných šikmých a svislých letec-
kých stel1eofotogramů.

Tyto stereofotogramy byly soustavně zhotoveny v prů-
měrných výškách 1500 až 2000 m a upraveny jedině s hlediska
dobrého stereoskopického vidu a nikoliv z nějakého ohledu
měřického; za to však byla provedena na zemi velmi hustá
běžná siť zatriangulovaných význačných předmětu (stromy,
věže, budovy), hlavně v terénu nepřátelském - tudíž postup-
ným protínáním z vlastní linie přes nepřátelskou - a zvolených
na takových míst.ech, mezi nimiž byla již přípustna lineární anebo
alespoň topografická, interpolace vrstevnic. Stereofotogramů
leteckých bylo při tom použito takřka jenom jako plastické
skizzy, tudíž aby plastickým pozorováním ve stereoskopech
bylo možno vrstevnicový plán mezi triangulačními body kreslíř-
sky upraviti a la vue.
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Přesnost oné mapy závisela tudíž na hustotě oné pozemní
triangulační sítě válečného vyměřování v Maroku - ale dle
tvr~ení cdta Gendrea dobře uspokojila v měřítku 1: 100.000 ;
fotogrametrickáJ konstrukce byla konána v měřítku 1: 50.000
a výsledek pak zmenšen fotograficky.

Pouze v jednotlivých případech vět,ší důležitosti bylo užito
jako u indirektivních cílových prostortJ. dělostř,eleckých zvlášt-
ních konstrukcí grafických obyčejnou metodou prusekovou, na
základě co možno nejpřesnějších údajů vnější orientace, kt,erou
svědomitý letec při letu zaznamenal.

Nebylo nám možno získati informac,e o tom, s jakým
typem leteckých komor bylo v Maroku během celé akce pra-
cováno, rovněž mi nemohlo býti sděleno, zdali Service, géogra-
phique v Maroku užil, při tamnějším váIečném vyměřování
poz,emní fotogrametrie, obz,vlá,ště stereofotogrametrie, Ježto vy-
měřování v Maroku. jest jako ve všech koloniích docela samo-
sta,tné (i reprodukce).

Ukázky válečné mapy 1 : 100.000 (Bou Ganout) činily na
nás velmi dobrý dojem co do účelnosti a topografického vzhledu.
Nabyl j8'em dojmu, že pro čs. válečné vyměřování, které dispo-
nuje s dobrými plány topografick)-mi, nepřijde arciť způsob
válečného vyměřování fotogrametrického, jaký jest ve francouz-
ských koloniích zaveden, v úvahu; u náJs se zdá býti každákoliv
metoda fotorestituční v rovině - od případu do příp3idu bodová
reduk'Cl'e výšková dle metody Roussilheové - účelnější -
hlavně pro výzvědnou topografickou službu dělostiíeleckých
cílových prostorů nepřátelských; ovšem, že taková bodová
redukce v terénu hornatém klade i při přesném a moderním
odzkreslovaeím přístroji, jakým jest Zeissův přÍiStroj čs. vojen-
ského z,eměpisného ústavu, podmínku, aby letecká! komora, jíž
užívá letec, nebyla komorou jakoukoliv ft 131Goldmann, Koula
atd., nýbrž komora s přesnou vnitřní orientací a známých kon-
stant, t. j. komora, při níž jest poloha desky vždy zaručeně
kolmá na optickou osu a fokální vzdálenost vždy stejná a na
milimetrové zlomky určená.

vývoj a zkušenosti při váIečném vyměřo,vání ve světové
válce u S. G. de l'Armée j,sou ovšem takové, že z největší části
letecká fotogrametrie válečná byla užita v terénu rovinném
aneb~írně hornatém, což vedlo k jakési specialisaci v rovinné
restituCl a zanedbávání otázky výškopisné.

Porovnáme-li požadavky francouzské s oněmi v čs. ar-
mádě, mám za to, že by bylo, účelné, věnovati otá,zce výškopisné
v letecké fotogrametrii - vzhledem na naše, větším dílem
hornaté území - zvláštní záj,em3i na,ší techniku k tomuto
požadavku již v z á k I a d ech přizpůsobiti.

Résumé. R em arq ues sur I a p hotogramm é trie c on tempo-
raine en France .. En France, ou on a choisi - contrairement a rAlIe-
magne, les méthodes photogrammétriques les plus rationeles et meilleur
marché on a suivi l'évolution de la photogrammétrie a l'étranger avec les
yeux des critiques severes.

II y a quelques instituts qui s'occupent de la photogrammétrie pra-
tiquement, comme par exemple le 8ervice Géographique de ľArmée, la 8ection
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de la photogrammétrie cadastrale. Parmi les usines fran9aises produisant
des instrument photogrammétriques il faut énumérer: le nouvel Institut
ďOptiq\).e Fran911.is, la Société Secretan, et 111. Société d'Optique et Mécha-
nique de Haute Précision.

Le S. G. de l'A. s'occupe actuellement de la photogrammétrie terrestre
aux Hautes Alpes Savoyes a l'aide d'un photothéodolite Zeiss et d'un stéréo-
autographe Orel, dont le propriétaire est le prof. Corbin a Paris. En méme
temps S. G. de l'A. pratique la phototopographie aérienne en appliquant III.

méthode deM. Roussilhe au but du relévement et la réambulation d'une
échelle 1:20.000. Car il s'agit genéralement du terrain peu aecidenté, on
peut bien négliger les denivelés, si on prends les photos aériens assez
normalement et d'une hauteur assez élevé. Lil. méthode Roussilhe est 111.

meilleure marché spécialement dans les régions dévastées, ou on a eu besoin
de résultats immédiats pour régler bien l'agriculture.

Pendant l'action militaire contre les Riffains on a exécuté de bons
relévements photoaériens d'une échelle 1:50.000 avec des méthodes graphiques.

Le Service Géographique de l'Armée en Prague va organiser aux
pays moins aecidentés les mesurages ďapres III. méthode Roussilhe appliquée
a l'appareH de photorestitution de Zeiss; a ce but on va marquer a eet
instrument la trace de la plus grande pente sUr III. restitution a cote d'un
ti! métallique avec deux points optiques lumineu5es spécialement arrangés.

Ing. B. Kormunda.

Značné terénní pfekážky v hornatém území Švýcarska,
znesnadňující polygonáJl..nízaměřování detailu, byly příčinou, že
švýcarští geometři hledali j<inoumetodu měřickou, u níž by od-
padlo přímé měření délek a jejíž přesnost by byla dostatečná
pro měření katastrální. Seznalo se, že vhodnou metodou je
metoda polárná, v níž se délky měří nepřímo optickými dálko·-
mě,ry se skleněným klínem. Podkladem takového měření je síť
trigonometricka a síť polygonální, jejíž délky stran se měří ne-
přímo d.álk'oměry současně s měřením horizontálných úhlů sítě.
Body podrobné jsou zaměřovány po,lárním'i souřa,dnicemi vzhle-
dem k jednotlivým boďům polygonovým, při čemž vzdálenost
bodu měří se rorvněžnepřímo ďálkoměrem současně s horizontál-
ním úhlem směrovým a úhlem vertikálním.

Princip těchto dálkoměrů byl znám již v minulém století,
leč většího propracování diOs,talose mu teprve v posledních
letech ve Švscarsku, kde bylo sestrojeno již několik typů těchto
ďáJlkomenl.. J:ednímz nejnovějších a nejjednodušším z nich
je dálkoměr zkonstruovaný Areggerem a vyrobený firmou Kern,
známý tedy pod jm'énem dá,lkoměr Kernův. (Obr. 1.) Normální
theodol'it repetiční s dvěma nonickými mikroskopy na horizon-
tálním kruhu o nonické diferenci 20" a dvěma nonii na kruhu
vertikálním rovněž o nonické diferenci 20" se doplní v dálkoměr
tím, že se na objektiv dalekohledu našl'oubuje kovová objímka
s'e skleněným klinem. (Obr. 2.) Objimka je dvojdílná, přední část
s klínem je možno odklopit (obr. 3.). Aby dalekohled s klínem
byl vyvážen, nasadí se na okulár prstencovité závaží. Da,l.eko-
hled prokladný, analak1tický, má nitkový kříž se třemi honzon-
tálnými nitěmi, dá: se ho tedy užít po vyšroubÚ'vání objímky
s klínem k obyčejné tachymetrii podle Reichenbacha.
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Uvedený dálkoměr náleží do skupiny dálkoměrů se stálým
Zorn)Tm úhlem, který je uskutečněn skleněným klínem předlože-
ným přeď objektiv dalekohledu. Rovina hlavního řezu klínu
se ztotožňuje s rovinou určenou optickou osou dalekohledu a
osou otáčecí dalekohledu. Klín zakrývá pouze část objektivu,

takže dalekohledem pozorovaný předmět se zobrazí dvakrát
v téže rovillě obrazu. Jeden obraz je uskutečněn částí objektívu
klínem nezakrytou, druhý zbývající částí objektivu a klínem
samotným. Oba obrazy jsou vůči sobě vodorovně posunuty.
Tvar klínu v rovině kolmé k jeho hlavnímu řezu je volen obdél-
níkový s dvěma výřezy tvaru kruhové úseče. (Obr. 3.) Tyto
výřezy jsou odůvodněny tím, aby obraz vytvořený nezakrytou
částí objektivu nebyl vytvořen jen paprsky vzdálenějšími od
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optické osy, neboť by byl znehodnocen nás,ledkem sférické vady
čoček, čímž by povstala p~rala,xa mezi oběma obrazy. Z těchto
důvodu by byl nejvhodnější klín, skládající se zedV:ou. kva-
drantů kruhových proti sobě horizontálně postavených (obr. 4.),
takže by oba obrazy byly vytvořeny stejným množstvím paprskú
pa,ra,xiálních a' paprsků. ktajních, byly by tedy stejnocenné.
Klín takový není. prakticky možno do,sti dobřesf;lstrojit, zvolen
tedy tvat v obr. 3. nazna,čený, kt.erý se mú blíží. Aby bylo za-
bráněno rozkladu. světJ.a'do jeho spektrálních barev, je klín se-
strojen jako t. zv. klínachromaHcký. t. j. komb~nace dvou klíniL
s opalčným sklonem ploch, z nichž jeden je ze skla korunového,
druhý ze skla flintového. Poměr úhlů j'ejich stěn je as·i 2: 1,
nebo·ť sklo flintové jeví větší účinek na rozklad světla.

Aby byl pokud možno nej.více eliminován vliv refrakce
paprsků svě1telných,užívá se vodorovné la.tě. (Obr. 5.) Lať je
osazena na sv'Íslém sloupku vzepřeném dvěma, š1kmýmiopěrami,
jichž délka se dá měnit podle torénu. Svislý sloupek má centi-
metrové dělení, takže je možno odečítat "ýšku latě nad zamě-
řovaný1n bodem, když se má provádět současně výškové měření.
Výpočet výšek se velice zjednoduši, když se lať zařidí do stejné
výšky jako je výška srovnávací roviny theodoHtu. Sloupek se
skládá ze dvou část.í do' sebe zásuvných, ta.k>žeje možno měnit
výšku latě nad terénem od 1'10-2·00 m. 'Latí jelmožno posuino-
vat ve směru jejÍidélky, což je někdy potřebné, když se vyskytne
překážka ve visuře. K urovnání latě do polohy hoifÍzontální je
ke s.vislému sloupku připojena krabicová libela,. Romocník musí
zařídit lať tak, aby její osa byla kolmá k vísu~e. Za tím účelem
je ke hlavě svíslého sloupku připojena jakožto průzorr kovová
trubice otáčivá ve svislé rovině, na obou koncích uzavřená
deštičkami se st.ejnými výřez.y ve tvaru křiž,e. Romocnik zaměří
průzorem na theodom a otáčí svislým sloupkem tak dlouho, až
uvidí theodoHt uprostřed záměrného kříže. Pak přitáhne šl'Oub,
kterým lať v této poloze fixuje. Aby po'Zo:l'Ovatelmohl kontro-
lovat pomocníka, za.řídil-li dobře la,ť, je na konci průzoru na
straně okuláru připevněno plechové zrcádko pod 45 o skloněné
k jeho ose. Powrovatel zaměří dalekohledem theodiolitu na
průzor a musí vidět světlý křížek. Lať j1ezařízena tak, že je
možno nasadiLji. nru stojan také svisle, což je třeba ku př. při
měření v lesích. Tím ovšem se znehodnotí měření následkem
nestejné refrakce horního a spodního pa,prsku.

Lať má na černém poli naneseno bílé centimetrové čárkové
dělení až do hodnoty 110cm. (Obr. 5.) Dělení sáhá jen do, polo-
viny ší,řky latě a prvé dva decimetry nejsou děleny v centímet,ry.
Nw druhé sttraně šiřky latě je na,nes'en nonius t~k, že 20 jeho
dílků odpovídá! 19 centimetrům. Předpokládejme zatím, ž~ nula
nonia se shoduje s nulou centimetrovéhodělenL Zaměříme-li
dalekohledem opa,třeným klínem na lať, obj'eví se nám dva její
obrazy vůči sobě vodorovně posunuté a navzáj!emse zakrývající.
Bylo by třeha na jedné lati odečíst k nule la,tě dTuhé'vzájemné
posunutí obou obrazů a to násobit tangentou zorného úhlu. Tím
bychom dostali vzdálenost přední stěny laM od anaJaktického
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bodu, t. j. od průsečíku přední stěny klínu s optickou osou
dalekohledu. Odečtení je zdokonaleno použitím nonia a umož-
něno tím, že prvé dva decimetry nejsou děleny na centimetry.
Pak v místě, kde odečítáme, se nám nezakrývají dvě dělení,
nýbrž je tam jen jed'no dělení a proti němu nonius. Odečítá se
k nule nonia a, vyhledává se dílek nonia, shodující se s dílkem
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centimetrového dělení druhého obrazu. Nejmenší dílek měřítka
je 1 cm, což při násobné konstantě 100 odpovídá: 1 metru vzdá-
lenosti, na noniu .i'e 20 dílků, je tedy nonická diference pro
vzdálenost 5 cm. (Obr. 6.) Vyhledání koincidujícího dílku nonia
je usnadněno tím, že dílky nonia zasahují asi o tlouštku čáry
do dílků hlavního měřítka; bílá ba,rvadílků jednoho obrazu
bude stlumena černou půdou druhého obrazu, jen u koinciďu-
jícího dílku přijdou na sebe dvě bílé čárky, bude tedy toto místo
intensivně bílé. Pro vzdálenosti menší 50m může cvičen$'
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pozorovatel odhadnouti je'ště zlomky nonické diference, na př.
pětiny a pakJ čte vzdálenos,t na centimetry. Dosud bylo uva,žo-
váno, že měří se vzdálenost přední stěny latě od analaktického
bodu. Abychom získali vzdálenost svislé osy sloupku nesoucího
lať od svislé osy otáčecí theodolitu, je nutno takto určenou
vzdálenoslt zvětšit o konstantu adiční c. Poněvadž tento úkon
by bylo nutno opakovat při každé měřené vzdálenosti, je zde
další zjednodušení, že nula nonia je posunuta o hodnotu 100
vůči nule centimetrového dělení. Není t,edy třeba dále počítat
s adiční konstantou. Pro měření větších vzdáleností je na lati
druhý nonius o 30 cm vúči prvému posunutý. (Obr. 5.) Odečítá-li
se k tomuto noniu, j,e třeba přečtenou vzdálenost zvětšit o 30 m.
Největší měřitelná vzdálenos't je zde 120 m. Délky menší než
20 m není možno touto latí měřit, ale je za tím účelem sest,rojena
laťka pomocná 30 cm dlouhá, z plechu, která se zavěsí na lať
normální. Na této laťce je dělení na půlky centimetru, ale jen
v rozsahu od 5 do 25 cm. Prvých 5 centimetrů je využito opět
pro nonius s 10 dílky, je tedy nonicka diference pro vzdálenost
opě,t 5 cm. Touto la,ťkou se měří vzdálenosti od 5 do 20 m,
vzdáleno,sltí menší než 5 m je )nutno měřit přímo pásmem.

Bylo již řečeno, že úhel zorný j€ volen tak, aby jeho tan-
genta, t. j. násobná konstanta" se rovnala HlO. Tomu odpovídá
úhel Oo 34' 23". Ze známého indexu lomu skla použitého pro
skleněný klín je možno vypočítat úhel, Merý spolu musí svírat
obě stěny kHnu,aby odchylovaly paprsek světelný o žádaný
zorný úhel. Mechanikovi nepodaří se však vybrousiti klín přesně
dle vypočteného úhlu, je tedy nutno určiti k hotovému dálko-
měru přesnou hodnotu ná,sobné konstanty, která se bude o něco
odchylovati od 100. V opačném poměru, než se změnila,hodnota
násobné k1onst1l1nty,změní se pak délky centimetrových dílki'l
na lat,! a pro takto opravené dílky bude platiti násobná kon-
stanta 100. Toto opatření však podmiňuje, že k určitému dálko-
měru patří vždy určitá lať opatřená stejným výrobním číslem.
Není přípustno navzájem zaměňovati latě od jednotlivých
dálkoměrů.

Měřický výkon spočívá v tom, že s,e zaměří dalekohledem
s klínem odklopeným zhruba na s,třed latě, zkontroluje se
pomocník, zdali postavil správně lať, pak se zaměří středem
nítkového kří(e na s,vislou rysku na hořejší části sloupku ne-
soucího la,ť a čte se úhel horizontálný. Nato se přiklopí klín,
doměří s.e tak, aby st'řední horizontálná nit nitkového kříže pro-
cházela rozhraním mezi hlavním dělením latě a noniem a aby
nonius, na němž se odečítá, byl asi uprostřed zorného pole. Čte
se pak udání latě a úhel vertikální. Mají-li se určova,ti také
výšky podrobných bodlI, přečte pomocník výšku latě. Zkušený
pozorovatel nemusí již odklá,pět klín pro měření horizontálných
úhlů, nýbrž řídí se vždy podle toho obrazu s...,-isléhosloupku,
který vidí v zomém poli na levé straně.

Uvedeným způsobem měří se' šikmá vzdálenost latě od
středu stroje. K redukci této vzdálenosti na vodorovnou je třeba.
násobiti ji cosinem úhlu sklonu. Pohodlnější je po'číta,t rozdíl mezi
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délkou šikmou a vodorovnou LI D=D' - D=D' (1 - cos a).
Hodnoty (1 - cos a) se seřadí do tabulek podle jednotlivých
úhlů a. Pak se LI D počítá výhodně počítacím strojem. Pro
počítání loga,ritmickým pmvítkem je vzorec transformován na

a
LI D= D' (1 - cos a) = 2 D' sin2 2· Specielní logaritmické pra-

vítko i tabulky hodnot (i-cos a) vydala firma Kern.
Měřická souprava pozůstává z dálkoměru a dvou latí. Pro

transport se latě vyjmou ze st,ojanů a spojí se ,obě dohromady
5 dělením dovnitř obráceným, aby při transportu neutrpělo.

Dálkoměr Kemův má oproti ostatním dálkoměrům této
skupiny značnou výhodu, že j,e velmi jednoduchý, neobsahuje
žádný jemný mechanismus, jehož správnos,t by se dalo těžko
kontmlova,ti, jak je tomu u dálkoměrů osta,tních. Odšroubováním
skleněného klínudostá,váme normální theodolit, kterého lze
použít ke všem obvyklým pracem. Obdobně i každý jiný theo-
dolit lze doplniti v dálkoměr připojením skleněného klínu, pokud
jeho dalekohled má dostatečnou světlost. Nebo jak. fkma Kern
nabízí, lze u starých theodolitů vY-měnitidalekohled za nový,
který by se hodil pro tento dálkoměr.

Konstmktér dálkoměm Are'gger provedl srovnáva.cí měření
tím, že délky dá,lkoměrem určené měřil pro srovnání latěmi.
Dálkoměrem byla každá délka měi'ena dvakrát opa,čným směrem
a výsledek přímým měřením la.ti získaný byl pokládán za bez·
vadný. Z toho vyplynula průměrná chyba + 13·5mm pro prll-
měrnou velikost měřených délek 60 m.

K zodpovědění otázky, zdali se uvedený dálkoměr hodí
i pro naše měření katastrální, nutno uvážit, že při vodorovné
lati vyskytnou se čaMo překážky ve visuře, měří-li se v době,
kdy je vzrostlé obilí. Lať je sice možno vysunout až do výšky
2 m nad tmén, ale pak ji pomocník nemůže zařídH.průzorem do
polohy kolmé k visuře, poněvadž průzor je příliš vysoko, ne·
li1edě k tomu, že v této poloze je lať málo stabilní. Rovněž
koruny strOlm"1.podél cest a mezí znemožní zaměření mnohéto
bodu. Jinak je tomu ve Švýcarsku, kde se těchto dálkoměri'J.
užívá k zaměřování území ve vyšších polohách s nezalesněnými
pastvinami a holými skalami, kde je vo,lný rozhled. DálkoměrH
dalo by se tedy použíti pro měření' délek polygonálních s.tran
při měření podle naší instmkce z r. 1904 s,oučasně s měřením
úhliL Leč tu narážíme na okolnost, že tato instrukce připouští
i strany 300 m dlouhé, kdežto dálkoměrem je možno měřiti délky
jen do 120m. Připustíme-li, že je ďovoleno délku polygonální
skany zaměřovati na· dvakrát, rozdělením jí na dvě. části, vy-
plývá z toho maximální délka 240 m. Ani tato obtíž se nevy-
skytuje při měření švýcarském, neboť podle tamějších předpisů
nevyskytují se délky polygonálních stran větší než 150m.
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o sinusomet~u
a jeho použití ku stanovení vodorovných úhlů při doplňovacím

měření katastrálním.
Ing. Ja.rQsllav F e jI e k.

P o Ipi s pří s ,t r 01 j e. Na ramenou ikmžidJ.a jrsou '1llf1'pevněna dvě
7Jl'cá,tika Zl, Z2, kw,rá jsou p1'loti sobě lpOS!t1a.ve!llazTc3JdliC'Ími plochami.
Kružidlo 12·5 cm dlouhé, od točného bodu kloubu po konec hrotců, má
h1'O'toe velmi jemně přThroušené k pře'snému ,odečtená na, měřítku lho mm.
ZI'cátko Zl jesrt na kTUlžidllu Ipd'iipevně!llovně ramena, je'ž při mě,ření kla-
deme k oku,z'!'ICJáJtikoZ2 paik ,zevně rame'l1e druhého tak, že 'P~ sevřeném

kTll:ži,dJu je o !SiVOU!pOlovinu hlíže ke k,louhu kružidJla.. Připe,vněni zrcátek
zaručuje možnlosrt rteiktifiikaoo do 'PO'lohy rovnobětžné, čili při :zaV'řeni 0skllvp-
nutÍ!) ],ružidíla muSiÍ >b~ ,z[\caJd:licí plochy obou zrcá,tek rovnoibětž:né; obě
jejich! roviny ,stojí kollmo na rovinu TO'zev1řenéhrokruži(lJa. Není-li tomu
taJk:, ,positavílDHl neEipráiWlěsrtojÍiCIÍ zr,cátko uv01něním ane,bo přiJtáhnutím
rektmkaJČnmošroubku, je'nž příslušně od'tl3JČí anebopd'ikJoní 'zrcátko *).

Bro jemný pohYJb ramen kfU!židla použijeme kovové tY'ČJiJnky,která
je jedním koncem prřiJpevněna 'zadžkou v rameni, na nětmž je, zrcJátko, Zl
a ve druhénl rramenu prochálzi oblým otvorem část, o'Patřená, záviJty volně
proto, aJby se m~..ti'CÍna vně'jšíčálslt,i ,šroubu dJaJo totr(J ramerno ,stl'ačiti a:nebo
uvo1nětnÍ!Dl !ll1wti,ce rorzeV'řit~ když ustaJujeme na zaměřený předmět.

S Iplřístrojkem dodává mec'ha:nik ocelový iPlíšek ,z,šíří 12 mm, v němž
jsou dva maJé ot,VIOry od .sebe V'zdálené 12'5 cm. B],ÍJšek tenit.o Blouží 'pTo
gralkké použití výsledíku měřeni.

Při měřem (obr; 2.) na nějaký předmět (B) roze,vř,e 'se kružidfo
tak, aihyzl1c:áltt-o Zl bylo obrráceno zrc.3Jdlíd plochou prati hodu (A),
o jehož IpOOohuse jedná,. Prup~sek od ipowrovaného předmětu (A) dopadne
na ",rcáltiklo Z1, odráž.í se a oopadn,e na 'zl'cártko Z2; zde se olpět odráží
a vej-de do oka (O) IpO'zoI'OIVIa>telova.Směr ;papl1l>ku ,dvaJkinllte odraženého
'svírá s rprwprs1kemrpd']mo na Zl ,diopa,d~ýImúhel w. jenž Ee rovná dlvojnáBob--
nému úhlu~ kterrý mrají ramena íkmžMa;a. (!'Ioviny zrcá,tek). Z obráJzku 2.,
na němJž je whralzern dopad í odmz pa'P,rsku z ,bodu A, vychází známé
VlzÍl1lhy :

w=2(€+"()
Q. = 180 - (180 - € -"()

čili Q. = € +"(;

po dosazeni vychází: w = 2 Q..

Odpovíd.á tudiž ro~pětí ramen !IDruž,~dla,polovici úhJu APB. Proto
jest při slanovení početní hodnoty měřeného úhlu zdvojnásobiti hodnotu

*) RelIDtifilkad uv,edJ '!lmf. J~n ŠTŮ,tek ve ~prává,crh veře1néslužhy
technické, ročlllÍk 1923, se,šit 22, str. 611.
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d3lIlOU rozlpětún k:ružidia. Při grafickém vymas,ení úhlu illLne,s,eme mzpětí
krU'židla (= poloviční tětivě) dvakráte.

d) úhel 180 o vyltyčíme tím, že dvakrá,te vytyčÍlIllé na, známou
prumku úhel 90 o, jemuž odJpovida rozlpětí hrotu roruž,1dla 95-7 mm. Tím
p'I'odloužíme Ipd'ím[{u vellmi spoleMivě, nelze-Ii ovšem jiným způsobem
uSltlLnovití v přírodě bod p'rodloužené přímlk'y;

e) i ta,ké opačně možno Hib<WlOlnésměry na ma1p,ě přenáše1ti 'do
přiI'ody tím z:působem!, že na. známou pořímku vykreslíme' kružnici o polo-
měru 12'5 cm a oďp,íClhneme tětivu kružnke, která p,mtíná hledlllný ,s.m:ěr.
Na Ipotov1ci této ,tětivyza,ří.d:ime ramenasinusometru a na známý směr
v pnrodě přeneseme hled'aný san;ěr pomoci výtyčky tímžezpUsobem, jako
rkdy:ž ze známého bodu p'římJky Vl'ZIty<čujemelwlmiici na dlanou přímku.

P o s tup ~ ř i měř 'e n i IS i n u ,s o ml e otr e m. Známe po101hu
(obr. 2.) předmětu B i stanoviska, P. Je,st určiti polohu bodu A vzhled'em
k přímce BP; čili jest měřití úhel BPA.

,Pozorovatel se posta,ví nad bod P, nad: nějž ústředí sinuSIOmetr
olov:n1c,í, kt,erá se 'Lavěs,í háčkem na jedno rameno kružídla b[íz[{o ~'l'Cátka
a to bHzw Z2, P021orujOOlle-IiVlprlllV10(powruj,eme-1i vlevo,Zlavěsi se' olov-
ni'ce vlevo zrcátka Z1). čelem k předmětu B po,stlLven drží 'pozorovatel
sinusometr vod o r o vně prsty obou rukou tak, aby prsty levé ruky
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sviraly čep 'kmžidla, prvmími třemi prsty pravé ruky pak konec kružid1a
při hrotech. Palcem a llJkazo\čwč,kem levé ruky drží cep kružidla, :pří čemž
pro~tředník Weda si místo ulspodu mezí rameny hn€d za čepem :proto,
aby ,pomooa1 flozerv,irat kružid~o. Pravá ruka IPOII'rnÍJhádržeti kruž,idJo
v poloz,e vooQr<>,vné, při č,emž se paJ.e'c opírá o přední (oku bíLžší) hrot
kružidla, kdeŽ:to ukazováček pHdrzuje druhý vzdálenější hrot; prosti'edník
'Pak pomhá. tlakem 'll:a ram€ua rozevírati ikružidJo, a to potud, až ,obraz
boou A dvakráte odražený 'Padne do oka :pozorovatelov3J, a a,ž tento
uvidí obraz hodu A u 'p~edlIl1ětu B. Pro :přesné 'zas,tavení obmzu hodu A,
jenž má. ,s,pilývlati 's předmětem B, pO'1.JIžijemejemlllého poh)"bu. Př~táhneme
nebo povo:líme matici pro jemný pohyb, přezkoumáme ústředění a jakmile
jSlIl1e nrubyli jis,toty,že obmz boou A co nejpřesněji spaývás pňied:mě-
tem ~, odečteme rozlpětí kružidla (vzdálenost hI1otů) na >přeslUém :miělřítku
1 : 1000 na 0'1 mm aza,znamellláme si sta, de,s,ítky, jednotky a ,des,etiny
mmmetrů. P,ři ne'ZIIl1ěněném rozeV'řetí simlJsometru ()Ipakujeme pozorování,
abychOlIl1 is,e přeóivěďlčHi o jeho IspráV'nos,ti 'co do odečt,elUÍ i 'co do nerlmě-
ftěn.éJlo rozpětií rrumen kružid!Ia. Z dvo~ji'ho čtení ,bereme' průměrnou hod-
notu do výpočtu.

Výsledek powmvání možno ihned na místě samém oceniti. Na
ioo~k3JčníSlkizze sp()j!fune v dané ,situaJCi 'b{)d B s,e sita,noviSikem P.
V 'bodě P, ja,ko střediu,opišeme čá,st kružnice pomocí oc€loV'éfuo pUšiku
jeJrož j,eden jemný otvorsJouži za točný ib<>d,druhým otvorem pomocí
tužiky kresJí se kružnie,e o ldoměru 12-5 cm. Na <tuto krnžnicivynese:me
od známého smě-ru BP dValkrMJ8 fOizpě1tíkrnžid1a. Druhý prů'sečik kruž-
niJc,e s tétivou sp<>jime s hodem P, IlIan~seme na te,nto směr z bodu P
měřenou délku a tak obdrželi j:s!ffie graficky přesný o:hra,z zruměď'eného
úhlu na mapě. W)

V Ý :po čet ú hl u. Poněvad~ sinus čtvrtiny pozoro,vaného úhlu (4"
t '

W 2
jest poměr poloviny tětivy k ,délce ramene, je3,t sin T = 125' Pro případ,
že t.= 108'7, . W t 108'7

sm T= 250 = 250 ;
čili W 434'8

sin T= 1000 = 0'4348,
Uvedeným Ip:ostUlpem jsme stanm'Hi veu'čďnu ,pl'O sinus úhlu; úhel

ooIPiOvídaj;í'oí sinu o'bdrž,íme 'Z ,t3Jbulek př'Ímo, anebo 10ga,nitmovánÍm;
W W .

jest tedy log T = 9'638209, úhel T = 25° 46' 21" a úhel w = 103° 05' 24".
Proč možnosinusometru použíti pro doplňovací

k a t a str á I n i ID ěř e ní? Protože lze sinusometrem měřiti liboV'olnťl
úhly přesně na l' *) a tud~ž možno na :známou ,polohu Ipď'ímky měřením
ú,Mu zgis:titi přesnou polohu nového směru, dá se jej s výhodou použíti
při doplňovadm katastrálním měř'ení. neboť měření tímto p'řístrojem
nevyžaduje tolik času jako :mě'ření úhlů nákladnými úhloměrnými Is<tI1oji.
rděřický stáltni úředník neni vždy s' to, bráti iS sebou doohci úhloměrný
stroj, po příprud'ě ani nepředlvidaJl,~e se mu na.81kytne úloha měřiti změny
pomocí úhlů. Úhloměrné kružidlo však pro ne'patrné rozměry může stále
n0811UIS selhou, a,niž je výZJhrojí Z3Jt,Í;žen. Ježto ,se se st,rojkem mMeme
postaviti nad Ik3lždý hod:, a VÝisledky měřeni dáV'ajíd:os,tate'čnou jistotu
pro' přesné určení úhlu prol účely lmta.strální, možno použití a upotřebení
tohoto přístrojku pro mě-řic,k,ou praxi dopomčiti.

Sinusometifem mo'žno měd'iti úhly s úspěC.h.fflIl hlavně všude ta:m,
kde nel'!ltalčí měření jooiné pásmem měřicikým a zaměření na mě,řické
přímky. Je nesporno, že téměř 'každý ,případ nl'ěření k d'opilnění malpy
kat~strá]ní vůbec yY1ž,a,duje 'zV'la,štního studia, a to ,tirnzevrubnějšího,
jedná-li se o obj,ekty, které nesouvisejí přímo s jinými danými sHua,cemi.
Proto přic.há.zÍ měři'c,ký úředník do nesnáú,neboť> nepoužije-li n.áJklad-
ného úhlOlIl1ěrného stroje, není mnohdy s to, s ďosa'žitelnou přesností
zajistiti a zaměřiti po1ohu dotyčné'ho p'řed.mětu. Témě'ř denní úlohou

~) Viz pojednání v poznámce první.
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bývá z,aměfiti objekty na, měfické přímky, které je nutno vždy navázati
na pevné ,kat3JSltrálníbody; z praxe známe, ·že průvodní ·stav katastrálnich
plánů se misty mohl OIpmti přírodě změnitiěastou l'elprodJu,fucí,a žel i pří-
rodu měn,í nejen vlastníJk ,pozemků, ný'brž i lllIl10z,íměřič~ klteří vytyčuji
v'e'lIni často hranice· na základě výměry a ne nap<O'dkla1dě kresby mauy.
Jelst proto nutno každé měl'eni roz.š.ilřiti wž na hody - mnohdy veLmi
dal€,ké -, k,terých nikdio v přírodě neměnil. Be,z použi,tí úhloměrné!JJo
stroje jest navaz,o,va.cí měření pásmem zdlouhavé a. mnohdy neskytné
a.bsolutni ,záruky. P,roto Ika;ždý ráds,áhne 'PO m:ěfilckém ,strojí, a sinuso-
metr může zde k:onati 'zvlášt,ě velmi cenné Isluž'by.

Výhoda další, že stanoviska pro mě·ření Is,inusom.et.remmožno' voLiti
i v mís,te,ch, kam neIze vůlbelCrpostaviti měřioký stroj na trojnožlku s, pod-
stavcem. také odůvodňuje zavedení tohoto laciného přístrojku pro do-
plňovací mělřeiThÍkaJtalStrálni.

PraJkticltý reměměřič .posoudi, k'dy má poUJžíti složitého měřic.kého
s,tl'oje a. kdy útllOllněrného ,roružid1a. Rozhooné momenty jsou účel a
pře>snost. Hroty kružidla zdají seo:brožova.ti oko powmvateJ<l'Vo. Výtka
ta je mist.ná, aViŠakpři 'Patř~čné opatrnosti, postupuje-li se dle odstav·oo 3.
tohoto referáitu, nemůže ~ pozorovatel z,raniti.

Zkušenost učí, že se sinusometrem oh tíž ně zaměřuje na předmět,
který leží výškově nápadně r·ozdílně, nehoť pa,k se objeví dva,kráte od-
ra:žený o1:J.razpozoro.vaného, boruu vys·oko nad neho nízko pod přeďmětem,
na nějž. zaměřujeme.

Résumé. Sinusometre et son emploi aladéterminationdes
an g I e s h o ri z on t a u x a u x m e s u I'a g e s com p 1é m e n t a i r e s cad a-
straux. Le compas sinusometre sert aux mesurages cadastraux complémen-
taires surtout dans led cas ou iI s'agit déterminer les angles horizontaux
formés par les lignes a observer et sur les points inconvenables pour
la station de I'instrument d'observation des angles, ou, a son défaut. Le
compas sinusometre est construit conformément a la loi de réfraction des
rayons lumineux sur deux miroirs ou l'angle formé par deux refractions
est égal a la double valeur de l'angle serrés par ces deux sUl'faees de
reflet de deull: miroirs. Ainsi on p('ut mesurer par le sinusometre l'angle
horizontal a 1 minute pres. Ce mesurage économique satisfait aux bnts
cadastraux surtout li. la détermination des limites des parcelles d'une grande
étendue, a la détermination des points inaccessibles (de la largeur des
COUl'ants ďeaux, etc.) pour les mesurllges daos les vallées faisant les détoUl's
et pour tous les buts quand il s'agit déterminer un ou plusieurs angles
des lignes basés sur les points cadastraux connus.

Zp~ávy lite~á~ní.
Recense.

JUDr. B. Pro Ch á z k a: Če!ské vodní právo, Systemaiticoký výklad
noremčes1kého zákona vodního sezřeteJem ok ú0h~Ikám vodního zákona
mOI1avského a slezského. Vydáno nákla,dem aUitorovým v Sušlci 1925 a
vytištěno firmou E. Stivín a synové, Plraha II, Voj'te,šská-. Stran 495.
Cena 70 Kč.

V rubrice "Nové knihy" Z. V.Č. 9z r. 1926 uveden tento s,pis
j:lJko novinka a tím již na:zn:lJčena důležitost díla, jehož autor "za své
viceleté prá,ce co referent vodoprávního úřadu" seznaJ mělkou zna:lo,st
vodního práva v kruzích úřadů a 'zájemn'Éků. 'Podávají:c cOI možno ucelený
obraz o v Ý k 1a d u vodního piáNa" jak: jej již nUlzna'čiH,právničtí teore-
tťkOlvéa nejvyš'ší 's'Právní soud, ,stává se kniha ČeElkévodl1lí právo vÍJtanou
pomůckou nejen P'l'aktickým právníkům, ale i zeměměřičům a inženýrům
stavebním i !kulturním. Ze zeměměřiČŮ jsou to v ·prvé řaidě civilní geometři,
dotazovaní často od svých kHentů stran ,ru'zný.chustano'V'etnívodoprávních
a vodohoslpodá,řskych, a mě1'ičtí úředníci úřadů vodohoslpodád',skýoh.

Zeměmě1'iče poučí kapito1la ,,0 p·rávní vlastnosti vod",
zejména vý,klad k V!la.stnid,ému právu vo,d veřejných, relativně veřejných
a soukromých (prameny, ElI'ážková voda, odtok a pod.). Z kapitoly
,,0 li ž í vání v o ,d" poslouží mu velmi cenné vysvětlivky o povinnosti
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držitelů břehů, o užívání ,soukromé (omezení vlaJ&tI1i~kého:p1ráva k vodě
tekoucí,záJka'Z zá.plavy cizíoo pQzemků) a ve1řednévody. Velimi ínforma-
tivní .0zv~:íJšťpro stavebního a kulturnlliho inženýra) je ,stať o povolení
k vodním stavtbám (konsens), o no.rmálních znameních (cejch) a pod.
Kapitola ,,0 .svo.zování (odv3.ďělni) vo·d a hránění se, jim"
obsahuje mezi j~ným i bohatý výkl:lJd o zása:dách k vodop'fá,vn~mu vy-
vlastnění a určení náhrady za pozemlky. Je ve'lmi poučná a znalost do-
tyčných předpisů bude ,s.e ik:olegům :z civilnípn-a:xe jís.tě ,dobře rentovati.
V téže kapitole najde čtenář ,zhuštěnou informaci o povinnosti k udržo-
vání a čištění náhon!l, o ochraně hřelhů, o uS1tanovení, že regulac'í z.Íi'lkaný
pozemek patří sltavebnikovi a ,Í. K,a,pitola čt,wtá ,,0 vod n í c b dr u ž-
s t v ec h" pojednává o ji,oh z,řizování, organisaci,lprá"\"coh a povi'l1nos1tech,
ka,pitob :pMá o přestupcích la treste'ch, daLší o ÚJřrudJech,a řízení, .na něž
jsou vázány vodopdvní akce a st,avby vodní. Vihodný dodatek knihy
tvoří slovní text několiJkazálk:onů, z nichž jaJko nejdMežitější uvádíme
zákon meliora,ční, vyvlastňovací a o "\"odníknize,.

Recem:'ent-t,echn;,k nemůže posouditi Ihod'notnoBit ,dna po 's.t'ráJl,c.e
právní, to taiké není jeho w'ohou. Jemu jest dána jen možnost kOlllstruto-
vati, zda dílo ,pro ul'čitý kruhte,chniků jeBitcenriým, •••da přiná,šíprllJkti'cké
pokyny a poučení Ik alpli:kllJcijednotlivi,ch paragrafůzá!kona. U ,díla Pw-
chazkova .splněna je 'tato okolnost měrou vysokou, a ISltudiumtohoto s:pisu
kb'legům jen prospěje, !zrovna t,ak jako p'rospívá jim ,pr i vát ní studium
výk,ladft o zákonech jiných (održltě, ,vlastnictví), kte:ré ke' 'zdárnému
'"YIk:onávání praxe jakcivilniho tec:hntka a t,echnického porllJdce, tak
iik úřední činnosti 7Jnáti potřebují. .

Otázka věbšiho :právního vzdělání 'zememě,ři;čf1nabývá stáledftle-
žitosti, a na,še kruhy \p.rwktic'ké·pra:cují k jejímů ře,šení vhodnými návrhy.
Je ovšem po.třehí, alby právn:čti odbornici na vytSo:'ký1chškolách tech"
ni:cký,ch brali k tomu zřeni a slvé předná,šlky ,pro zeměměřiče rozlšířili
o výklad práva onoho, . se kterým 'zeměměřLč v praxip,řiehá:zí do
sty;ku. Rfižič'ka.

Nové knihy.
V. Hl avatý: Úvod do neeuklidovské ~eoit1etrie. Vydaly Jednota

čs. matematiků R fysíků v Praze 1926. Stran 211. Cena Kč 30.
Jubilejní zpráva komise pro kanalisování řek Vltavy a Labe

v Oechách. Praha 1927.
S ta n. Š pač ek: vývoj technického hospodářství ve Spojených

státech amerických. Elzevir. Praha 1926.
Ing. Kolanowsky: Rzuty kartograficzne. Vydáno nákladem

Przegl~du Mierniecziho 1927. Stran 304. Cena 10 zl.
Przepisy o zniesieniu slutebno~ci gruntowych. Vydáno ná-

kladem Przegl~du Mierniczeho 1927. Stran 80. Cena 3 zl.
H. d e V ri es: Die 4. Dimension. Lipsko 1926 u Teubnera. Stran

167, cena 8 R M.
E. G a b r i e I: Éléments de Topographie. NOlvě doplněné vydámí

z 1926. Cena 60 fr. (zvýšena nyní o 40 %), s:ran 674. Vydal H. Morin.
Paris 17 , 11 rue Dul:ong.

Pierre L av e d a n : Qu'est-ce que' l'urbanisme,? Vydial H. Laurens,
Paris, 12 rue de Tournon. Cena 30 fr.

Pierre L a v e d a n: Histoire de l'urbanisme. Díl první: Les
temps ,anciens jusqu'au moyen-age. Vyda,1 H. Laurens, Paris, 12 rue do
Tournon.. Cena 120 fr.

N ,(Jí u Ir i s s a t: Expropri,'R~ion pour cause d'utilité publique.
II. vydání. P:aris, Librairie Belza,eq, 147 boulevall'dJ Saint-Miehel.;
Cena 6'5 fr.

JUDr. Amediée B:o n d e: Traité pratique de l'aménagement, de
l'extension, de I'embellissement des vil1es et des lotissement. Paris
11 rue Soufflot, Librairie Daloz.

C h a p pel e ,t: Méthode de rectification ,du tracé des courbes de
chemin de fer en correction des fleches. P,ari8, 3 rue T'hénarď, Librairie
de l'Enseigcnement technique.
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Bulletin géodesique. Organ de 131 seetion de géodesie de l'Union
géodesique et géophysique internationale. Publié par G. Perrier. Année
1925. No. 7. Hermann Paris.

Travaux de la Sectian de Géodésie de l'Union géo,désique et geo-
physique internationale. Rapports nationaux. Tome III. Publié par
G. Perrj,er.

Dr. H. J. M li II e l' : . Direkte (e'xllkte) Losung des elnfaehen
Riiokwiirtseinsehneidens im Raume. II. Tei!. (Au:sgleiohung iibersGhiis-
siger Beobalchtungen.) Zvláštní otisk z Allgem' Verm. Naohri<lhten,
wčnik 192()-27. Vydal R. Reiss, Liebenwerda.

G. S o h e w'o i 1': Handbueh der Strallen- und 'Vegefiihrungen
a'uf dem Lande, 1917. Vydal VerIagsbuchhandlung P. Parey, Berlín S. W.
11, Hedemanns,tr. 10. Cena 19 marek. Stran 419 s mnoha obrazy.

G. S 'e h e w i 01': Gestirnkoordinaten und Beiwerte fiir 1927. Vydal
K. Witwer, Stuttgart 1927. Cena 3 marky.

Publikace: U. S. Coast and Geodetie Survey.
Annual Report of the direetor United States Coast and geodetic

survey for the year 1926. Washington 1926.
Les t e r J on es: Use of Coast and geodetic survey data in the

surveys of farms and other properties. Serial No. 347.
Hod g s on: Manual of first-order triangulation. Serial No. 329.
B o w i e: Isostatic condition of the United States as indicated by

groups of Gravity stations. Ser1al No,. 366.
H a z a l' a: Resufts af magnetic observations in 1925. Se.fial No. 353,

Odborné články v časopisech.
Sborník čs. spole'čnosd zeměpisné, 1927. Čís,. 1 a 2. Dr. Fr. K 0-

1á Č e k: Některé 'Poznámky o Miillerový'ch mapách. Dr. B. Š a I a ID on:
Měřítko na geografických ma,pá,ch.

Věstník inženýrské komory. Čís. 9. Dr. S't e h I í k: Frekv·ence
na vysoký<lh š·koI.ách technických v republice československé v uply-
nulém roce.

Zprávy veřejné služby technické. Čís. 9. Ing. Vrb a: Z čin-
nosti miJllisterstva školství a národní osvěty v roce 1926 a pmoovní
progmm pro rok 1927 v 'obo'rech t,echni.cký<lha příbuzného::álZu. Ing.
E. Sní ž e k :ŠvýGarské pokusné fotogrametri(';ké práce. - čís. 10.
Ing. J. K ř o v á k : Řešení nO'rmálnkh rovnic ,připojováním nebo spojo-
váním. Dr. A. Se ID e l' á d : Hlíd:ka. zeměměořičská.

časopis čs. inženýrů. Čís. 7. Dr. A. Sem e l' á d: Geodetioké zá-
klady Če.skoslovenska. Dr. J i I e k: Návrh vodohospo,dářského využití
řeky Moravke ve ,Slelzsku (diokončení v Čí,s.9).

Pozemková reforma. Čís. 3-4. Organisace a. r01zvrh agendy ústředí
S. P. Ú.

Mitteilungen des Hauptvere,ines der deutschen Ingenieure in ČSR.
Čís. 5. Ing. Pes·o h ke: Der neue Stadhegulierungsplan von
Tsoheehisch-Teeehen.

Journal des GéomMres-Expcrts-Fran4;a.is. Čis. 78 (duben). B i on:
PI.an ď,aména,gement et d'extension de Ciboure. - Dan gel' - D u-
e l' o i x : Le prohléme de l'intersection. - 8e h w a l' t z : Le remembre"
ment en SU'lslSoe.

Zeitschrift fiir Vermessungsweselll (ří.šsko-něm.). Čís. 9.
Dr. P i n kWH, r I': AufHisung der Normalgleichungen von Dreieck-
net'zen .drurch sc!hrittweise Annaherung. - P. G a oSt: Die Ausgleichung
der Westhalfte der NordamerikaniechenHa,uptdrei,eeksketten.
Dr. Fen ne I: Betr,a,chtungen iiber NiveHerins.trumente mít Hever-
siolllslihelle. - L o t z: Die internaltiona.1en La'ndmesser~KongreoSse ulld
der interna,(j,onale Landmesser-Bund. Čís. 10: L ii dem a n n: Die
Leistungsfahigkeit der K,ompensations-PoIarplanimeter von G. Coradi
uud Ott und des Kompensati'onsplanimeters mít Kugellagerung von
Sehnoekel. - H e n s S : Aufme,ssung der Neuhauten in Preussen.

Zeitschrirt fiir Vermessungswesen (rak.). Čís. 2. Dr. Fa 1t u 's,:
Gmphis,ehe Fehlerree1hnung mH. Anwendung von Williotplanen.
Dob l' i tec h: Zur Ausgleichung der Polygonziige (s odpovědí Ing.
L. Candido).
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przeglad mierniczy. Čís. 4. Ing. N o w a k: Úva,hy o ínstrukcí
mínisters,~va a.grár. reformo - Ing. K Iu.ž n i a k: Pfesné vyro'V1I1ání
polygónů. - Ing. Ne w i ,ar o w s k i: Určení zeměpisných Slorufadnic
observ,altolř·e varšaviské školy poly-techni,eké.

Merniecibas an Kulturtechnikas Vilstnesis. Čís. 3-4. Pwf. B ue h-
hol t ,z: Mezinárodní kongr,es fotogr.ametrický v Berlíně. - S ma 1-
k a i s : St,av měNckýoh ,P,I'looÍ.- Ing. Jan s 'o TI s: Svolání geodetické
konference haltických lstMů. '

Allgemeille Ve~messungs-Nachrichtell. Čís. 12 a, 13: S c h u I ze:
Das 'Rechnen mit gektir'Zten Zahlen. Čís. 14. Roh led e r: Wirt-
schalftlkher Stiidteha,u.

Bildmessuug uud Luftbildwescn. Č1s. 1. G r u ber: Uher den
Bau von Ent'z,errungsgeriiten. U n t e: Die staa.t1iche Messhildanstalt.
- K oe r n e r: AI"~en der Lu:f1tbiJdverwend'lmg.

Schweizerische Zeitschrift fiir Vermcssungswesen und Kultur-
teohnik. Č,is. 4. Pwf. Ed. I m h CI f: Unsere LanďeSlkarten und ihre
weitere EIl'twicklung (178 stran, 12 ta,bulek). - Čís. 5. Ing. Z o II i n-
gel': Bestimmu:ng dc,r Zylinderkoordilnaten Y'2 X'2 eineoS Punktes
P2aus den ZyHnderkoordinaten Y'1 x't eines Punktes P1 mit Hilfe der
bekannten Kugelliingen und "brei':en der beidien Punkte.

VBlnt siezd Spolku čs. inlentrll
koná se

V Mladé Boleslavi ve dnech 23.-27. Cervna t. r.
Upozorňujeme kolegy, by se jej hojnou měrou zúčastnili, zvlášť také proto,
že na letošním s iezdu vystoupí zeměměi-íči, organisovaní v S. I. A., s větším
počtem zajímavých odborných přednášek, konaných v sobotll 25. června.

Výtah z jednatelské zprávy Spolku čsl. státních měřických úředníků.
Dne 17. ledna t. fo pod: č. 326 podala vláda v senátě n á, V '1' h

z á ko n ,a o ú p ra v ě ze m ě m ěf i čs ké h o 8 t udi a. Bohužel 'z od-
borné 'otáJ:1Jkystala se věc politická a pfedloha zůstala trčeti v kultur-
ním výboru senátu. Jednání uváz,lo prý na 'požladavku Němcu, ahy i na
pražské techni.ce hylo zfízeno z,eměměfické oddělení, které vládni návrh
tam ruší pro nepatrnou fre,kvenci. Jako doklad, jak těžko, se probíjíme,
U1Vádímloňské jednání v kulturním výho,r'U poslanecké sněmovny v z~
ležitosti rozšíření vysoké školy ohchodni ze 6 na 8 semes,trů, tedy též
o 2 semeoStry jako v případě našem. Němcům se v tomto vládním návrhu
vysoká škola obehodmi vůbec nezfizuje. pouze resolucí kulturního vý-
boru se viMě ukládá její zfíz·ení. Návrh byl p,fiznivě projednán. V J;lašeqJ
přípaďě (viz Vysokoškolský věstník č. 7) zfizuje se Němcům země-
měfi,cké odld'ěleni v Bmě se stejně velkým skoro ná<kladem ja.ko, pro obě
české techniky dohroma,dy a pfes to hyl návrh ,odl,o,žen. Z,de je, zřejmý
onen dvojí loket, horší vždy pro geometry. Mimoohodem podo,týkáme,
že na. obou německých teohniká,ch je z,řizeno studium pro pOijistnou
techniku, na, české jen v P'rnze, v Brně nikoliv.

Je nám trpik,ry při pomyšlení, že ná,vrh o reformě, již se od roku
1903, tedy skoro plných 25 let, marnědovlOláváme, byl odložen, alČlpři
brněnském manifesbčním sjezdu i jindy pfeď tím nám stranyohou ná-
rodností neskrhlily projevy uznáni a pfízně za. ohromnou práci, kterou
jsme pro stát vY'konali a která nás v budoucnu na dlouhou fadu le't
očekává.

Refo'rma zešněrována. tak, že pfíslušníci měfi.ekéhCJ stavu, pokud
JSou vefejnýmizaměstnanci, nehudou z ni nijak těžiti. Domruháme-li se
tedy pfes to společně s ostatcrlJími př'íslušníky našeho stavu provedellí
této reformy, činíme (ak jen z mravních pohnutek, vlas'tníoh každému,
své di dbalému jedinci. S o'bavami sledujeme náskok ciz,iny o'proti nám,
kteř'í jsme dHve nebýv,ali vždy poslednimi a s tímto smutným údělem
jsme v oSVlohozené vlasti nikdy nepočítali. Reforma, Ucha.s 2lúžená, má
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nám umožniti zlep.šeni nerovnocennosti mezi kvalifi;ko'vanými měřiči
ostatních s:tátů. Bo,lestně tedy neseme ,odkládiací jednání kulturního vý-
boru senát,Uivůči nám i při tom málu, 'člímnás vláda, pociáním reformrníh.o
ná,vrhu chtěla obmysliti. Se strany parlamentu jsme, průta,h v našem
dávném pQlŽ:adavku nikdy nečekali.

V rooe 1926 dovršil p,rof. Ing. J; Pe tří Ik šedesát let svého
plodného živiQlta.VysOlké učeni technické v Praze poó!ilo jubilanta pro-
půj1čením mu nejvyšší akaicťem;cl\:éhod~wsti,zvolivši jej rektorem pro
školní rok 1926m. Předsednictvo našeho s,polku Blahopřálo Jeho Magni-
ficencí panu rektorovi, jehož škola odchovala velkou část našIch kolegů
k oběma tak významným životním událostem.

Těší !tJJás,že vystoupení čs. delegace na mez i ná r o ci nim
k o n g r e s li zem ě měř i č s k é m v Pař í Ž,t, vediené Jeho Magni-
fiooooí rektorem Ing. PetHkem, bylo tak působivé. Jsme jim všem,
mezi nimi našemu ,kolegovi FaHo'Vi z Bohumína, ,za,vázáni povinným
díkem za uhájení dobrélw jména IČis.·z,eměměřičů na :!1olrumezinárociním
za poměrů vzhledem k neproved,ené reformě dosti nepříjemný·ch.

V červnu ,19216 konal se s jez d č S. ~!IIlŽe n Ý r ů v Mor. Ostravě.
Stejně j.llIkoroku 1~ i v tomto roce neprojevila se zatím ještě účast
poněkud slabé skupiny měfi.cké. Avšak na letošní zájezd v Mladé Bole-
slavi činěny jsou djwkladné přípravy a právem očekáváme, že měřická
skupina. zajistí si v rámci toho,to vý'zJllaČlIléhopodniku čs. inženýrů místo,
které jí po právu náleží. Předsedrnictvo' z,ve srdečně pány kolegy k náv·
štěvě sjezdu, neboť ,ka,ž,dý úspěch, ať kdekoliv neb v čemkoliv, před-
pokládá spoluúčast a spolupráci.

Novou, vít,anou tribunou k hájení 'p,ožadavků různých' vysoko-
ško,lských organisMí stal se "V y s ;ok 'O Šk o I s k Ý v ě st ní k", jehož
i my jsme několikrát použili .a v jehož širší redakční radě jsme za-
stoupeni. Upozorňuj.eme pány ko,legy, aby nepodceňovali význam
"Vysokoš,kolského věstníku" vzhledem k pozo'rnosti, jaké se na vyššIch
mistech těší.

Záležit,ost plřeměny Spol,lm čs. zeměměřičů na Svaz odložena na
dobu pozděj,ší.

Náš poměr k Jednotě státní:ho úředllliCltva ke Stavovské radě a
Vysok,ošk'o,lskému svazu jest příznivý. V těchto významných korpomcích
jsme zastoupeni a účastnime se tnlensivně nutné spolupráce jak ve vý-
borech, ta,k i v různých komisích v lůně těchto ko'rpomcízřízenýoh.
Stejně jsme ve stálém styku s ostatními měřickými spolky a technickými
institucemi.

Po celý rok jsme pilně sledoviali vzestupný výv'oj "Z e m ě-
měř i č s k é h o V ě s t n í k u", zajímavost a rozmanitost látky i bohatě
zastoupenou IMst ohrawvou. Tato pěkná representace našeho jediného
odborného časopisu i bezvUlwná aidlministrace zav,azuj,í nás k 'plYvinnýrn
díkům kolegovi r e d ,akt o r u R ů ž ič.k 'ov i a kolegovi a dmi n i-
str á to r.j]j V i čar o v i. Bkoda,že do ;tétŮ'pěkné výslednice poctivých
p<ríl<CÍskřípavě zapa,cťají oprávněné stížnosti obou o - bohužel - dosud
nepřiměřené 'podpoře se strany přísJ.ušníků našeho stavu. Žádáme opět
zd'Vořile pány k,olegy, aby hod1nýmipříspěvky umožnili zpestřeni zpráv
"Zeměměřičského Věstníku". Každý měl by aspoř! jednou do roka něco,
třebas i jen menšího, ·zaslati. JSIO'Uťv různých časopisech, dílech, revuíeh,
našich neb cizích, mnohá pojednání, jichž sdělení s udá'ním pramene
bude koL redaktorovi velmi vítáno .a od čtenářů se z,ájmem čteno. Dále
dlužno poděkŮ'vati panu prof. Voskovi za oehohlé uvei'ejňování našich
článků do "Vysokoškolského věstníku", jako'ž i denním listům.

Žádáme pány kolegy zdv'o,řile, aby nám msílali novinářské vý-
stři'žiky článků, našeho stavu se týkající, aby laskavě animovali kolegy
nečleny k přistoupení do spolkru, ahy svůj zájem věnO'Vali ;též Technic-
kému museu československému a aby dotazy předisednictva neignorovali.

Nastává pro nás doba velmi kritická vzhledem k projednávání
zákona o re:liormě studia, o pozemkovém katastru, 'o .scelování pozemků
a o civilníoh toohnicí,ch, tedy čtyř význačnýich, možno říci životních
zákonů našeho stavu, jehož osud,y i výv,oj budlou jimi na dlouhá desíti-
letí určO'Vámy.Nechť tedy ka.idý si uvědomí staré římské: Vigila.ntibus
iura, bdělým práva slouží. Gd.
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Zpráva jednatelská o činnosti Spolku ěeskosklv;. zeměměřičů za rok 1926-
Předstupuji před: vás, abych podal přehled nejdůle,žitějšich uclár

lostí za uplynulý rok, týkajících se zájmů našeho spo,lku ,a, j·eho členů.
Přál bych si, aby aspo,ň ty bolesti, které jsme ještě loni cítili, byly již
odstraněny. Nuže, srovnejte sami.

Ú p r a va s tu d i a zeměměři('ství, týk,ající se nás všech, která
před ro,kem byla ještě ve s't,adiu ,pří'prav, v.stupuje sna,d do konečné fá,ze
svého ř·€Šení.

Ministerstvo .š,kolství a náro<ďní osvěty podalo v lednu 1927 návrh
zákona" jímž se ,0,11 p{)'čátku studijního roku 192:7/28 z,avádí na vysokých
školách toohnický,('Jh tříleté oddělení zeměmč,ř. inženýrství se dvěma
státními zkouškami a právem promočním. V náV'rhu je,st obsaženo ustru-
novení ohledně do'končení stud'ia dle dosavadního programu. Ministr
ško'ls'\ví .a národní osvěty stano'ví podmínky, jak bude možno absolventům
dosafV1U1dníhostudia prokázati způsobHoslidle programu nového. Ačkoliv
tento návrh nesplňuje vš,e to, ,o::íse spolek dlouhá léta zasu,Z<O'val,přece
jest to průlom do st,avu, trvajícího 30 let beze změny. Úrovně států
cizích tímto návrhem sice <ďiocílenonebyIo', ale je to snad 'první krok
k <omu.

P I a t «) v é IP o m ě r y měřickýeh úř·e<ď;níkůstátních byly npraiveny
zákonem ze dne 24. června 1926, 'Č. 103 Sb. z. 8; n., se zpětnou platností
od 1. ledna 1m. Dodržen byl eelkem vládmí návrh zákona" o němž bylo
v Z. V. s.vého času refero'Váno. Pokud se týče měřických úředníků
čsl. státních drah, bylo jeji,ch post,avení upraveno současně s ,osta.tními
kategoriemi zaměstnaneckými státních drah vládním nařÍ'zením ze dne
5. března 1927, Č. 15 Sb. z. a n. Postavení 'těchto úředníků v poměru
k ostatním k,ategoriím úřednickým státních drah odpovíd'á postavení
měř. úřednIků s.tátních.

Pro ,civilní geometry jest z,a,jímaNýn á vrh zá k o na, o op r á v-
n ě n í c i v i I n í c h i n žen Ý r Ů. který jest ministerstvem veřejnýah
prací po dlouhém a obtížném jednání s orubornými ko'rporacemi vypraco-
ván a při'Praven k íplři,pomínkovému řízení. DosavadJní počet ku;tegorií
civilních techni,ků ro'zmn,ožuje se o novou - .o civilní inženýry 'p,ro
zemědělství; úředně autor. pojistní technikoV'é do návrhu p·oja,ti nejsou.
Oprávnění pro všechny kategorie jest p.řesně vymezeno, ahy nema.hly
nastati kompetenční iSpory. AutorisDOO civilního inž,enýra pro země-
měřictví můžedJosáhnouti v hudoucnosti jenom ten, kdo .a,hso.Jvoval
zeměměř. s:tudium na vysoké škole technio. směru a podl'o<hil se přede-
psané státní zkoušce. Po této' stránce jest to ,p'rG,tinynějšímu sta.vu roz-
hodný ·p,okrok. Vzhledem k neU8'polřádaným poměrům na Slo'vensku a
P.odkal'patské Rusi bylo by žádoucno. abyosnov,a byla po'kudJ možno
brzy uzákoněna,.

Jak jest vám známo, k,onán byl v Fafíži v říjnu roku 1926
k o n g r es Mez i n á rod n i F e der a,e e z,eim ě měř i č s k é, jehož
seZ/Účas,tnilo něko.Ji.k členů spolku. Na t,omto kongresu měly býti stano-
venyzás,a,dy pro jedno'tu zeměměř. úkonů, pro vzdělání doros'tu a zvý-
šení sociá,]ního postaveni členstva,: PodrobD'" referát uveřejněn jest
v 3. a 5. čísle letošního Z. V.; pro informad uvádím, že na, kongresu
bylozast<o'llpeno 22 států, mezi nimi i Česl o'slo'V,ensko. Za Česko-
slo,vens,ko podali referáty: rektor pmf. Petřík, :.)roi. dr. Ryšavý, vrchní
rad,a Ing. Kuhík a měř. radia, Ing. Fa1ta. "

S kongresem spojena byla. pěkná výstavka měř. strojů. ,hlavně
fmncouzskýeh,švýea,rských a něme~kých, dále plánů, z nichž )}o'lltaly
pozornost plány švýcars'ké a francouzské, zho,t,olvené metodami letecké
f,otogrametrie. Z předmá<šek uvádím pO'jednállí ředitele mezinárodního
ústa,vu pro míry a váhy Guil1aumea, () výsledku jeho badálllí o přesném
měření základen, jak,o.ž i řeě ministrazemMělství o dúležitosti země-
měřiče přiakcíC'h sce].ovacich. .

V listopadu minulého roku konán byl v Berlíně k 'on g r e s Mez l-
n á rod n í S P '01 I e o n o s t i f o to g r a m ,e t r i c Ii: é, spojiený s vý-
stavkou fot,ogram. strojů, ma,pa plánů, jehož se též zúčiastni],O'několik
členů na,šeho spolku. Tam byl dán též podnět k utv,oření čsl. sekce
v rámci Mezinárodní Společnosti.

Řada přednášek podJala názomý obra,;z ,o ,použitelnosti foto·
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gra,metrie v různých 'ooorooh, zvláště 'pro .zhot,ovování ma,p a plánů
v růz,ných měřítkách a pr-o různé účely. Velmi zajímavé byly vý·sled'ky
kritických zkoUJŠek, po<lniknutých ve švýca,fí,ch s různýmipi'íS'troji
k meohruni<Jkémuzpraeová,nísrnímků v plán. Po'drohnější referát o tomto
kongresu uveřejněn byl v 1. čísle letošního Z. V.

Dále ll'powrťiuji' na to, že letos bude se konati v Pra,ze koneem
srpna a zaOátkem !:á.ří ,k o li g I' e s Mez i li á 1'0 dní U li i e ge o d e-
tickéru geofysikální. .

Z,a. 'Účelem vyřizování hěžnýeh záležitostí pořádáno pět výboro-
vých scllŮzí. Vykonána iía-da. intervencí jak ohledně refo,rmyzeměměř.
studia u ministrů ,škoIstvi a národní osvěty dra Krěmáře, dra Srdínka
a ara Roďži, tak ohledně návrhu záJkona o civilníeh technicích. dále
ohledinězeměměřiěů, konajících činnou službu vojenskou a j.

Bylo je,dináno se Spolkem státních měř. úředníků a Jednotou civil-
ních geometrů ohledně přeměny Spo,lku čsl. zeměměřičů na Ústřední
spolek čsl. zeměměřWů, který lépe vystihuje ráz tohoto spolku. Výbor
za;kNličil li minis'jerstva skoIství a ná,rodní osvěty ohledně po'dpo'ry m.
vydávání časo,pisu.

Zeměměřičský věstn1k vyšel v 10 občas rozMřených číslech za
obvykle svMomité redakce doc. I,ng. Růžičky, jemuž k ruce stál redakčlní
výbor. Všem těmto páJD.ůmjako,ž i administr&ei patří naáe upřímné dtky.

Od!bočka ,Spolku čsl. zeměměřiěů v Brně konala valnou schůzi dne
13. února 19127,na níž zvo,len za odstupujícího předsedu Ing. Filkuku
novým předsedou Ing. Faltus. Spolek poslucha,čů zeměměřičstvi v Praz·e
zvolil na v,alné schůzi dne 23. listopadu 1926 z,a předsedu V. Menčíka,
místopředsedu B. Janele, jednatele A. Pštrossa. Přednesl Švec.

Z Jednoty čs. úř. aut. civ. goometrů v Praze. Dne 7. května
konala. se výíbo'rová schůze Jedlnoty, kter,QI\l zahájil kol. Ftirst.

Týž ja,ko delegát, vyslaný Jedno,tou na slavnostní večer k 70.
narozeninám prof. Dra Ing. Hl' á s k é ho, přednesl zprávu o tomto
sla;vllO\stním večeru. Jednota považovala; jednomyslně2Ja svou povin-
nost, ,aby na IPočest sedmdesMin prof. Hrás<kého vyslal,a delegáta, který
by mu Uumo,cmdtk za jeho zásluhy pro stav geometrů, což také jednak
přípisem a jednak kol. F'tirstem hylo učiněno.

Kol. Cerný z Nuslí 'Žádal, aby ja1ko pokla,dntk byl na pět neděl
zastcl\lpen jiným kolegou. NaíVrž·eno a schváleno" ,3jby jeho zástupcem
byl jmenová.n koL Náhlík. Rovněž schválen návrh kol. Černého, ahy
hotovost Jedno1ty byla uložena u pražské spořitelny.

Na,to projednány některé stížnosti k'o,legů ve příčině tarifu. Kol.
Prokůpek referoval a 2% dlani z ohra.tu z·a práce, zadané Státním
potZemkolvým úř,a,ruema usneseno, aby hyla, vyz,vána Komora, urgovati
v tomto smě,ru miniSlj,erstv'o financí. Kol. Zuklín, Černý a Krejz,a po-
věřeni vypracováním výzvy na nečleny Jedno1ty, alby přistoupili za
členy llr.,Ší Jednoty.

Kol. Pro,kůpek Ziahájil m'zpravu o sazbách pro lesní reformu.
Sazby, dop,lněné dle náV'rhu kolegů bmtislavských, budou předloženy
inženýrské komoř·e.

KOII.Školk, referoval·o kraji 1ské 'Wstavě v Mladé Boleslavi a
o sjezdu spo,lku inž,enýrů ,a archite :tů, který se bude konati ve dnech
23., 24.. 2ó.a 26. června ,a. vyzýval aby co možná velký pOlčet kolegů
zúča,stnil se této příležítosl:,né manHestaroe stavovské.

Projednána byla záležit,ost, týkajíeí se vydávání vysvědčení
kandidátům .u, zdůraz,něno, aby nebyl,a uznávámá prakti,cká doba oněm
kanrui,dá.tŮID,kteří jsoru společníky vystavov,rutelů ,a nejsou ve služeb-
ním poměru, poněvard'ž to odporuje !Ila,tízení z roku 1923.

Dále projednán zákon o civ. technici-ch a usneseno podati pre-
sidiu komo'ry ,pozměňo,vací návrh v někl'.erých hodech.

Návrh kol. Hovorky, alby utv,o'řen byl odbor pro komasaci po-
zemků, byl vzat na vědomí a stanovenol, o této' z,ále'žitosti se hlíž~
poraditi. O nest.avovské rekl'amě jednoho z kolegů usneseno, předartl
věc inženýrské komoře.

Schůze 'Ziúčastnilo se 13čllenů pracovního výboru a, omluveni
kol. Šír z Moravy, kol. K,o,dl a kol. Zuklín. Sehůze sk,ončenapo čilé
debGJtěvšech ZlÚčastněnýeh o 10 hod. večer. Zapsal Ing. J. Kre'jza.
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Zp~ávy stavovské ..
čtyřleté zeměměřičské studium hude zřízeno letošním rOlkem

v Drážďanech, scď:uůBemelSUovév Mnichově.
Ze Státního pozemkového úřadu. Dle 'časopisu Pozemková reforma

byla. v poslednídOlbě plřeměněna orgllinilsa,ceS. P. Ú. a upraven rozvrh
ag'endy: v ústřední! Slprávěl. P lře,dJ's e dni c ,t v o selstárvá z :předs,e,dy
Dm 'teKlhn.J. Voženllka, mfstopiíe,ďsedů J. Noska a JUDm M. RlIidlinského
a presídiálníiho odboru, s ococIiělením vlšeobe'CIIlým,personálntm a TO'Z-

počtovým, admírristra.tírvním, fínančním a úvěmrvým, a konečně účetním.
OdJbor I. (právní), je}ž vede JUDr. T. Novák, má 5 oddělení; odbor II.
úpřejimllicí a rervísní), ř:izený F. Novákem, má 7 od~ělení Be třemi refe-
ráty knihovmmi. Udbor Hl. (odh:adni), se 6 odděleními řízen je Ing.
V. Špitálským. Odiboru LV. (přídělový) Is,toji vČ6le v. měř. rwa In.g.
F. F.anta; má 8 odděleni. OcLbor V., který spravuje mg. V. Špítá1s.ký
se zástupcem Ing. J. Bolehovským, má 4 odděleni, kterým připadá
2~genda všeohe,cně i slt3lvehně te'chnická (2 ll,(l,dělwí), dáJ6 z·eměměřičská
(rovněž dvě oďdlěl.). OdbQil'V. je podiízen JUDr. E. Vondruškovi.-

ZeměměřičS:ké oddělení v odboru V. (přednosta min. ra.ďa Ing.
J. Novotný) Iprovádí: Zadá,vání mě'ř. Ipmci ad:ministračních pro území
O. S. R.; (pro účele komaela'ční pmeuje společně '8 odborem IV.). Vede
evidenci splá,tek,a pro území Cech, MO'M,vy a Sle'l;slka opatřuje tech-
nické pomůcky a mapy, dělení a vymě.řováini přídělů,. má dozor na
provádění této akc,e, reviduje a schvalujez'eměměřičSlkéellalborMy a
grafické plány. Da:I.š,í oddělenízeměmě'řičské (přednosta mělř. rada
Ing. V. Prupež)opatřuj,epro území SlovenSlka a Podk. Rusi technické
pomůcky a p~áiny, děHmía vYJlněřování přídělů, prorvádi do-zor nad
pra0emi zeměm.ěř.,čiskými, jkh re;visi ascJwalo·válIli.

Jen přeh:le,d tétoorglanÍ'sace stačí, hy ukálzal ohsáhlost úkolů,
kt.eré S. P. Ú. řeší a kde zeměmě>řič sta~ se< tak nepo's,tráda,telným, že
také i proň zůstala místa rv,edoucí. Je j~cih miái o a není tim PQčtem:
naprosto doložen vý'znam součinnOlSti ryzí agendy 'zeměmě'řičské v kom-
plelxu otázek, které S. P. Ú. řeBL (Krom dvou urvedený·ch kole,gů .před-
nosty odboru Fanty a přednosty oddělení Papeže jelslt j,en je,ště jedno
místo ze 70 a,s míst přednostů odborů a oddělení - ohsa.zeno země~
měřičem m. radou Ing. K. Volicerem.) Funkce zeměměřiče je tu funda-
mentáll'llí, ale vedoucí úloha se mu ,přiznává sotva do 4%. Kolegorvé
S. P. Ú., dosud Vás úřad Váš má,lo odměnil za VlIiŠi nálluruhu a trad!i-
cioneiní píli! Jak se uoohorvá pH systemilsa.ci m~st, jelŽ pro Vás zákon
umožňuje zříditi jako proostatniÍ inžený:ry ve plaltové 'slt.wpnici 6-1 '{
V ,čele S. P. Ú. jest technik; bude k Vámbene,yolentDějším Ille,žprá,vník
v jiném úřadě stá,tním? Agrimensor.

teny jako posluchačky zeměměřičslkého studia nejsou zvlá,šť ne-
ohrvyklýlIIl zjevem rv cizině. Ale i v O. S. R. - j:ak urváději Zprávy
stá,tn1ho úřadu staJtis,tkkéhO' v čís. 25-26 z r. 1927 - nllijdeme je mezi
pos~ucm:ači technik. V roce 1925-26studorvaly zeměmělřič,s,tví (na
rvYlsoké,škole spe,ciálnkh nauk v ,Pta.zea m brněnské něimee;ké technice)
celkem dvě lženy ze 479 Iposlucihlličů~zeměmělřičů. Tatio maJá účast žen,
vysvětlite~ná ohttžemi po'volání nllišeho, je,s,t hodně p,od pTŮměrem, který
vYlkwzuje ku .př. 'č,eské vysoké učení technické v Pmze, kde z 5922
pOlsluchaiČŮ,hylo za:p,sáno 209 žen čili 3'5 % .

Příspěvky zeměměřičů, věnované Spolku .absolventů a bývalých
posluchačů vysoké ,školy te,chnické v Bmě,činí z obnosu užitého ke
zi'heni "Juhilejní daru" ,bclzmála osminu 'Z celkové upsané .sumy 65.712 Kč.
Z vět,ších darů urvá,ďíme: Ing. Bayer Hugq, VJ~škov, 1000Kč, Ing. VI. Fi!·
kuka, Brno, Ing. Kouha Jos .., Boskorvice, Ing. Š1rroch Jos,., ,podp~uk., Pra:ha,
ft 300 K,č. Je nám piŤÍj,emno vZlpomenouti tohoto momentu, kte,rým
kole1gové doložmsvůj zá,jem k vyslokéškole technické, jejímž rubsol-
ventům. je JUlbileijní ,da,r ku prrospě'c:hu. Pokud 's,e tý,če přihIá,šek, Zla.
člena, dlužno v,šak uvésti, že jen mailé procento ,zeměmě,řiiČŮz, brněns,ké
techniky se přihlásilo.

Upo-z.orňujOOle,k,olegy, by do Spolku absohentů se hlá,sili, udavše
svoji wr1resu dru O. Gartnerovi, docentu če,sl.telchniky rv Bmě, Veveří 95.
Olenský ročni .příspěvek jest jen 20 Kč (krom 10 Kč zápilsného).
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Pozemková! ddba a agrámí operace v Sovětské Ukrajině. Stav
pozemkové dlržhy v Uikmjině ihned po revoluci je, ikairaOOteri~ovánpří-
dělem půdy, zabrané -oodV1e,likos,tatkůa cíI'kve, roln:íJk'ům a in~titudm.
orgMlisací sorvě1tSlký:chhos;po<lařs,tví a IkoJelktivů, dáJe rovnoměrným roz-
dě~ením půdy I;le[,s/kémezi samé ro'lná.ky. POIZději polJitika sovětské vlády
směřuje k ustálení držby v rukou držitele a na kone,e ike zmohutnění,
rOlzvoji a zdokonaJ'enIÍ s,el,ského ihols.pKJdwřen:í,jaJk:ož i k,e p'řiz,p'Ů.sobení
zemědělské výroby poaně'rům rprům%lO'Vý:m. Jako výs[.eldelk této IpoHti1ky
byl na kon0i r. 1922 vydán zálk'on, 'zvaný ."PozemkJový ko4B1ks", klterým
byla ustálena, držha ,a dány směrnice k provádění ,agrárních oper:lJCí.
Pozem1kový kodetks s,tanovi:l rv pod:statěltyto ,ziPůsob~ agrá,fIlilch operací:
1. příd,ěl půdy ,srtáitm1morgMlirsacim, úřadům, městům, měfltysům a rů.z-
ným svwzům roLnrilcikym 2. vytvtOŤení SJpOOiá1nlChpozemkový'ch fondu
(:pm vystěhova[oo', ikoloni'Stya ,pod.), 3. llJ'říděl :půdy pro v,eřejné účely a
k ,stanovení obvůďífi měst, 4. r~zdělern půdy venJkovskych obc.i k vytvo-
ření nových osad; 5·. dělffiÚ OIbd k vytvOlřooí n€fZáviSllýcll hospodářst.ví
- "chutorů" a roq.pa,reel<>vání těohJto ih:O~iíSltVlÍ\. 6. sce[·ení rozpty-
'lenýcih pozemků, odlIDUzeni zákliiČek, ZmienŠOO[V'Wáleností 'POzemků od
usedlostJ rolnicikydl, vyJroVlnání hrani,c rpoo.emkŮ', Úipravu silnic a ,c.est,
stabilisaci a změnu hranic obcí, okresů atd.

Agrární op€mce m:ají se ,plrovfu:}lěti'podle státního návrhu během
sedmi let a to, jen v některých 'Obvodech (u státní hranice, u cukrovarů
a pod.) a mají 'bý't,i u~OIllčen\yVie 2 :lJŽ4 lete('Jh.

Ni,žeuveďená tahulka :podá:vá ohralz o postupu agrám~clh operací
v Ukraj:ině.

1. Na ceMm území Ukra.jiny podle soollli[e,tého
pTO'graimUmá hýti upravena držba na poz€'Incich
selských i 'státních *) o vým'ěře. . . . . . 30,947.000 de,sja,un.

2. Do 1. října 1924 byla držba upravena pro plochu 4,690.000
3. V r. 1924/2:5 prováděny agrární <O'Per:lJCena

,pozE'1l1l/C.Íiť,hJv rozloze per . . . . . . • 3,796.000
4. V r. 1925/26 pro~áděny agrární ope!1'lwe lila

PQzeTIlicTchv rozloze IP'e'!' . . . . . .
5. Ke ,konci r. 1926 zbývá upraviti dll'~hu pro

piíilb1i~n'ou pilOiChu. . 211,600.000 ,.
AgTám.'Í op'era.ce 'p",ov'ádějí 'Sle'pod dozOlrem Námdního komi,w,riá,tu

,prozOOlědělsl1:ví místními jeho orgá:ny na žádost úČ:\lstníIT{'ůa t~ za po-
platek, stanovený státem. - Tato okolnost (p<oplatek) jest jednou z dů-
ležittch pří,čin. Iproč- ag'rá.rni o'p€rwce nerOlzMřeny na věftší obvody p<l-
zemků:; v po~1ed(ll,ídohě všakz.amý:~H stáJt převz.íti některé poplatky
na svůi účet a tím alkd usna,dniti. V. Tjutjunnyk.

Pro~am topografick,ých prací polniCI}) Voje1!Ského zeměp,isnéhro
ústavu v Praz,e pro rok 1927 jels,t asi tento: Odlbor g'eooe,tkko-astrono-
mi'oký 'bude ipokmčova.ti v triangula.ei 'a určenízeměpi'sný'ch souřadnic
tri,gOlllom. hodů r. lřádiu v Podikarpi3Jtské Rusi, prováděti triangulad
v <J'biVOd;udělo,sltJřeIe,cikéSltrřelniJcev Brd~cih a pobačovatJi v přelSilliénirve-
la.ci na SloveulS'ku. Odlbor topografi'cký hude ,činný v novém měřelní
(1 : 10.000) u Bohumína, Orlovéru na Hluč-ínsku, reambuloovati (1 : 25.000)
na Plzeňsku. kol Prahy, Kralup, Kladna. Revise speciálek podniknu:ta
bud1e u o~s. Budě,jovic a v Úizemi melzi Kroměříži a RožnovOOl. Odděleni
fotogrametrkké budečinno prři Vltavě ,střední a v Bl'd~ku. Topograii.clký
kUTS pořád!a,ti bude cvičební mRpovámí rua. Kladensku.

Různé zprávy.
Zeměměřická sekce S. P. T. na čes. vys. škole techn. v Brně zH·

zuje knihovnu, aby umožnila snadnější studium nemajetným posluchačilm
zeměměřictví. Tato otázka je velmi akutní, neboť techn. knihovna je -
pokud se týče vědeckých děl geodetických - velmi nedosta:teěně vybavena:

*) Podle záznamů sov. vlády ukrajinští rolníci měli na rok 1923
92 Ofo veškeré ú1'O'dinéIpŮidy a j,en 8 Ofo bylo ip,řidělenostá,tními Ú.řad'Ům
a sověh31kým hOlspodá1řstvím.
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a kromě toho o těch několik málo knih se musíme děliti s posluchači
inženýrského stavitelstvÍ. .

Universitní knihovna nemá vůbec žáduých geodetických děl.
. .Bude·li zřízeno tříleté, případně čtyřleté studium zeměměřiěství,
lze očeká vati větší počet posluchačů a tím zvýšený nedostatek učebných knih.

Proto vzala si sekce za úkol zříditi knihovnu a poněvadž její vlastní
prostředky na tento {lkol nestačí, žádá proto touto cestou zdvořile pp. inže.
nýry a geometry o darování starších knih z oboru geodézie, jak českých,
tak i cizojazyčných. Doufáme, že technická veřejnost pochopí naše snahy
a bude je podporovati.
• Příspěvky za sekci přijímá Karel D uf e k. knihovník geom. sekce,
Ceská technika, Rrno. .

Nové ocelové pásmo firmy Werdauská továrna na měřické přístroje
ve Werdau (Sasko) má tu výhodu, že k oz.naoČen:ímetru uživásvČ!tlých
lístků, do kterých je leptáno číslo metru. Před každým decimetrem je
menšími číslicemi udán také příslušný metr, takže čtení celkové je rychlé.
a omezeny i chyby odečítací, které pří jiných pásmech, zvláště při decí-
metru 6-9 pozorováním značky blízkého celého metru jsou příliš časté.
Úpravu pásma k dokonalému přiložení ke zdi obstará firma na požádánÍ.
Němečtí zeměměřiči novinku v číslování pásma si chválí a doporučují
je k užívání.

Lotyšský sjezd fotogrametrický v Rize. Skupina Lotyšsko (Lettonie)
sekce,N ord", me'Zinárodní spo.JečnO'sti fotog-rame,trické, konala ve dnech
17., 18., 19. května 1927 svůj prvý sjezd v lUze. Na prog-ramu byly
zprávy. porady a výstava fotogrametrická.

Provádění pozemkové reformy v Evropě. Z evropských států, které
buď skončilý, re,s(I}.dosud prakticky řeší pO'zemkovou reformu ve větším
stylu, sluší uvésti: Bulha.rsko, Č. S. R., Eston'Sko, Finsko, Litva, Loty,š,sko,
Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, S. H. S.

Z Fotogrametrické společnosti. Sekce ,.Německo" pořádá sjezd ve
Vratislavi dne 8. až 10. června t. r. v místnosti techniky. Na programu
j,sou též přednášky (Dr. Feyer, Ing. Bas,se. městský mě:ř. ředite,l Lorke,
Ing. Slawik a prof. Dittrich) a výstava. Přihlášky. k účasti .na sjezdu
'přij~má: Priv. Doz. Dr. Edwin Feyer. Bre:shu 9, Pauls,tr. 33. Ve Š'panělích
uspořádal Dr. Torroja předporadu pro zřízení sekce, které se zúčastnili
zástupci 15 čelných korporací státních a vědeckých.

Zp~ávy osobní.
Čestný doktorát technických věd propůjčen byl vys. učením tech-

nickým v Praze chvalně známému továrníku J o s. F r i č o v í na
Král. Vinohradech. _

Ing. R o li'P cíli s k y,p'fOIslulý be.Jgický zeměměřič, jmenován byl
rytířem .řádu LeopúIdova.

Jmenování u evid •. katastru na Slovensku. I. Měřickým elévem
jmenován a službu nastoupil Ing. Vladimír S t.r a t il u státního měřiokého
úřadu v Krupině. II. Smluvním měřickým úředníkem jmenován a službu
na,stoupil Kcnstatin S o k o lov s k y i u ;,;tá,tního mě'řického úřadu v Lu-
čenci. III. Na trvalý odpočinekpře,loženi: Měřický vrchní rada Ondřej
K í s s a mělřkky vrchní komi~ař FrantišekG e II e r t, oha od i.nspe'ktorátu
katastrálního vvměřování v KošicíclJ.

AutorísniČi úř. aut. civ-. zeměměřiči'! zLskal Ing. Benno Tichý v Brně.
Právo k už,Ívání stavovského označení .•Iu,!!.'." bylo přiznáno kole-

gům : St. Čech v Dh. Brodě. J. Lenc ve SIP, N. Vsi, V. Kondr v Duch-
cově. P. PocLubeclký v N. Zámcích a E. Riebl v Chehu.

S děl e n í r e d a k ční: Čtenáři Z. V. jistě pozorovali. že' náš
časopis rozsahem zv~ášť letos vzrůstá, dík porozumění a podpoře p'ánů
přispivatelů. Ani tento sešit (dvojčíslo'~' neznamená zmenšeni. rozsahu,
neboť v červenci neb srpnu vyjde další sešit v Jl1IÍřeaspoň obvyklé.

Pány autory prosíme, by vzali na' vědomí.. že redakce má snahu co
nejrychleji {\oš,lé p'řispěvky uveřejniti.. Eventuelní zvolnění tempa v otis-
kování příspěvtků, nechť si nevysvětlují úmyslným zdržením, nýbrž ne-
dostatkem Jl1IÍsta. Zádáme je, by trvale našemu časopisu svoji podporu
věnovami.

Za redakci zodpovídá Ing. Jos. Rtižička. - Tiskem Polygrafie v Brně.
Nakladatel: Spolek československÝch ~8měmě!ičll v Praze.
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