ZEMĚMĚŘIČSHÝ

vĚsTníH

Šedesátiny p~of. Petfíka.
Dno 2-2. hřezna t. r. dožívá I"e ,še·delsátého wku Ing. Josef Pe tř í k,
prcfe&or vy,soké školy &pe1c1iMní.ch
nauk na českém vy;sokém učení tec,hnickém v pJ'aze, přediseda Spolku čsl. ,zeměměřičů. Juhilant stoj~ v p,opředí v1šech Ipra.cOivníků, kteří ,poctivě ,a nelzištně ,sesna.ží Oi ~}ovznelsení
otavu ,zeměměřičlského, a čeští 'zeměměiřiči vítají s radostí tuto příležitost.
ahy mu ~rojevili svůj v,děk za práci, kterou ve ~rospěch 'zeměměříčského
otavu vykonal a ,s~ále k,oná, ,a a;hy mu také lřekli, že oceňují a válží si
i jeho činnosti ostatní.
Jubilant narodil se IV Praze (22. března 18(6) ;studía
technická,
ota,vebně-inž,eIllÝl1ská,konal a alb&olvoval roiku 1889 na pražské technice,
a je1ště téholž roku vstowpil do prwkttůckéiho ŽiV10ta. V prvJ"c1h letech hyl
činným v různých obolf,ech technický,ch, v nichž zíslmJ. si bohaté a vlše'itranné zkušeností praktic.ké; hl'zy "šak IV j,eho činno,sti Inabyl ,převahy
směr geodetický a měřičsk'ý vůbe1c. Činnost sv,ojizahájH v továrně Ringhoffemvě, v ,oddělení pozemní'ch Is'ta,veib a železný,oh kOI1lstruk,ci. Dále
byl zaměstnán u Sobotins1ké mostámy a p10té (mIm 1891/92) 'zúča,stnil st:'
pod: vedením ,prof. MiiHe1ra.,jehož byl již 'předtím knLtlk:ou dobu asistentem:, mmení města Písku; při tomto mě,ření hyl0 užito - po :prvé v c.echách metody trigonometric1ko-polygonorvé.
V násiledujicích
létech
(roku 1893/94) Iplfa,corval!S pmf. No'votnýlm na vyhotovení polo11O'půsného
plánu RoucLnic,enad: Labem. V roku 1893 složil autorisačníz:koušku
zemčmč,ř;lčsikou a půl druhého raku Ipoté 'Vstoupil ·do ,služeh ,zemského vý:boru
korutanskétho,kJdež
byl zaměstnán ja;ko stavbuvedoucí inženýr při stalvbě
alpské ,silnÍiCe ~o jižním hře.hu Vrh&kého je1zem. V Toku 1895 přij:ť,l
místo u městského Sltavelbního úřadu lublaňského, kJdež ,svěřeny mu byly
práce spojené s regulruclÍ a úpmvou města, Ipo&tiieného ,krátce plředtím
země1,ře·s€ním; provedl zde t.Tigonometriclmu i polygoinO'v,ou Isíť a praeoval na vyhot,ovení :p,o,lohopisného ~lánu Lublaně. V ná,&led'ujícich letech
hyilzall1ěstnárn při ,starv>bách 'Vodních, ·a to ne,jprv,e u soukl'om~ch podnikMclů (u fy Lannovy a li fy "V,eríng-Halll1lhmrg" ve Ví,dni) a .p1otom
ja,ko sek,ční inžený~' v rkameláři pro ~roď€kM'vání průp'lavu dunaj.skovltavského.
Odtud pd'ešel pOlsléze (1'. 1899) d·o slulžeh komise pro kanalits,ování ře:k: VItavy a Labe. Pl'O projekt .průJplavu dunajsko-1vl<tavského vykonal řadu roz.sáhlých měřeni tac.heometrkkýeha
nivelačních y úseku
.,Čelské BU!dědolvice~Velenice" (piI'Onádrž,e a napaječe .průplavní), na Lahi
paikp,rovedl
zaměřovad práce pro zdlÝmadla labs],á v trati ".MělníkRoudnice".
Po vke než 15leté prarksi, rá:zu př,ervážně geodeti1c1kého a měřičokého, byl jme,nován (roku 1905) prof,e,s,orem 'na p'l"ažské technice, kde
jitžod k:once mIm 1900 suploval Ipřednálš,ky ,ze ZáJkladů geodesie a Ú" katastru a kdež tarké - na jaře roku 1904 - se habilHo'val pro .,.Mě'ření
kata,strá,1né, jeho technický vývoj a evidence".
Stal se přednostou nov;)
zřízeného Ústavu ~11aktkké geometrie, ús,tavu belz 'tradic, he,z řádných
místno,stí, je}ž musel ,sám ,od počát:ku budlo1vaiti; j.e pra;vda,že IpNspěvky,
jež mu byly poskytovány 'karMoročně na rvybavení a vybudová1ni ústavu,
nebyly veliké, spíše múižno říd 'Velmi nepatmé, !za.to vš!ali nemohl sí
nikdy E1tČiŽo!'V'at
na ,počet posluchačů:
těch měl vždy nadbytek. Ale prorf.
Pet,řík zmohl v,šechny svizele a potíže' a plnil své poslání 18 největ:ším
Ú:s'pěchem. Vedle svý,c.hřádných
výkiadů o katas,tru, základech geodesie
a agrárníchoperaeíc.ll
zavedl je1ště ,předná,šky o 'plánech upraV'ovacích a
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zast,avova'~ích a semináJř :prak,tické geometrie (výpolčty trigonometrické
a geodetické počtáJřství). Dnešní mladá i ·BtJřOOnígenera,ce zeměměřičskiá
je z valné ,čá<&tijím ,odchována a j,tstě kwždý z jeho Iposlucl13lčů oceňuje
a rád vzpomíná :na jeho lpf'oSJtý~ jasný výiklad na jeho seminá.rní a praktickácvičcni,
v nichž jednak nab~l j1stoty a dskal sebedůvěru v číselném
lJočítání, jednalk ,seznámil se též s praksí měři0kou.
Literární
činno,st juhilant'OIva. 'pil'O \kterou dorvedíl i v době .své
praktíc1ké činnosti DJalézti ještě VQlnýča8, má rá~ oVlšem téurrěř výlučné
geodetický.
V,edle několika Qbsáhlej.šich tisikem vy,daných spisů (Užití
metody nejmenškh
čtvel1ců V'TI výpočtu nlvelaiCÍ, P,řed'pisy měřické, Zákla,dJ' geodesie), jež ,dočkaly se již někoHkeréJho vydání,sestav:il
a 'Vy,drul
k l1sna,dnění studia ,svých ,předlf1ášek vše'chny jejIch důle'žitéčásti
(Agrá,mí
operace, ZáíkDn z roku 1883 a z roku 1896, Na,řízeníz
roku 1890, Ln,strukc.e z mku 1907, Úvod do Ikatas,tru dlaně !pozemkové, Polygonové a
trigonometrické
výpočty, Měření ,délek a úMů). DMe otískl'řa,du ;pojednání
z oboru pr.alkti'cké geome,trie v na:ši0h i ,c.izÍJchodihornÝ'~h lístech, 'l.ejména
v Techni,ckém OIb7JOfu,jehož <byl dlouholetým odborným (v r. 1904---<1907)
i oopovědným red'a,ktorem (v roku 1907-1913),
Zeměrrněřičském Věstníku.
Zemědělském ar.chivu a j.
Činnost juibi!lantova tím však není ani ,zdaleka vyčerpána. I v tomto
stručném jejím vyUčení nemůižeme nezmíniti se o jeho ;práci v rů,zných
odlborných a ·věde,cký'c.h komis,í,ch, teehnick}nch ins,titucich a spolcích,
v k011porackh poHticlli.o-kulturníeh, v ,iSOIkO'le" ~ j., v nichž má be,zpočt.u funklc~ a Ipil'O,k'terě najide je'ště dosti vorného času, alby vĚechny
úkoly na něj v:znesené - a jes,t jich: jistě nemálo - s,vědiomitě mohl
SIplniti. Ten, :kdo porllOruječioo,ost jUbiJaíutO'VUz,bH,zka\ s ú~asem se podivuje, jak V'$chno' 110 může jediIlJotli'VeclZ:lJsta.ti; jeho praJ~OV1Ilíenergie
jest opravdu obdivuhodnlÍi. P,TI tom v~em jes,t .oohotelll kdyk,oHv a komukoliv, kdož jej, o to požádá, ,přispěti 'L bohatého 'zdr:ojeo,svých zlkušenO'stí.
povzhudiit.i jej v jeho prlÍici, přiSlpěti "v;ou !pOmoc~ ikaždé dobré -yěc.i;
krá1tc.eře,čeno, má ČalS[lIl'o všeiChno, '1»1"0 Ik:a,žd\ého,zato 'V'Ěaknemá téměř
v·olné 'chvHe pro sebe. Jeho ,odde·chem je [loihyt v sokolské tělocvičně.
V'š,ak hyla t,o jedině - myslíme - jeho ,silná kOllstrukce těles.ná, otužilá
sokol,ský11l tělocvikem, ikte,rá ,mchránHa jej alsi ipiřed 18 lety, .rodyž ležel
těžc,e nemocen 'Ve vinorhradské nemocnicoi a k,dYiž bylo již úzko všem,
kdož měli jej ,rádi.
A ještě někoHk sl()iV o jeho os,oíbních 'V'lastnostech. Význačným
rysem jeho povahy je p'římos,t ,a ote>"řenols,t, d~ě V'zácné to vlastnosti,
které v dnešní ·diobě',:kdy největší úspěchy ,slkHz.íMa,dké a "d:iplomaticiké",
nejčastěji v,elmi má.lo Uipfimné jednání, jsou taiko~ka aal3ichl'onisiIllem. Pro
nás zůsta,ne ju!hi'Lant rv:zo.rem nez,dolné, houže'VlUlité energie, zaji.s.té j:iž
vrozené a ještě v:ke vyipěs.to'Vané tVl'dioušikOl.ouživ,ota;
hájí-li dobrou
věc, není mu žádná přeikáJžka ,dost 'VY'8'oká,aJhyse ji nepokusil 'překonat,
žá:dný neúspěch dost veliký, ~by Jej odradiil od další práce,. Výbomá
}Jamět naipO'IIláhá rychlému úsudku a p'ohotoV'olsti v polemice. V,šechny
tyto vlastnosti IDusízejrména dohře oceniti ná,š stav, jehO'ž zájem bylo
.iuhilantovi tolikráJt hájiti, o jeJhož <spravedílivé p()IŽ,a,d:aJV1ky
mllSlCl tolibát
bojovat.i.
Jméno ,prorf. :Betřfka, je newzluČiIl.ě 'Slpj.a.tOIS vývoj,em věcí zeměměři,cských u náJs, a j.eho jubileum jest jubileem celého <stavu z~ěměřičského; ip'VOtonem.ů,žeme je ,přej.iti mlče'nim\ třehalze bylo Jhy to JUbilant,ovi, jak jej ,známe, asi nejmHej'ší. TěšÍlme Ise 'ze ,srdce, že ,šedesátka
jej zastihuje v plném 'zdmvi tělesném: i v plné Isv:ěže,s.t.iduševní a. 'P'řejeme
mu jménem ~!šeoo česk~ch zemiěměi'ičů hojných ú,s'Pěc,hftve vědě i v práci
,sta,vOov,skétalké v ,da},š.ic.hJ,(leceniich, jC'Ž ·s:e stejnou raďo.sti uvítáme a
os,lavime a jkhž hudi,ž co nej.ví'ce!
Rš.
Resumé: Le 22 mars, M. J. Petřík, professeur de l'école polytechnique
ft Prague, président de l'Union des géometres tchécoslovaques, célebre son
GOieme ltnniVerSBire de la naissance. Les géometres se rejouissent de ce
que leur cher maí:tre, au milieu du travail scíentifique, de l'activité pédagogique et· organisatrique
a atteint en bonne santé son jubilé.
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Rep~odukce plánů.
Ing. L. D o lež

a 1, ISlprávce vymě.řOlv;ad skUlpiny státní0h

drah

v Plzni.

Zatěžování výkonu technických kanceláří ručním pořizováním většího počtu kopií plánů na, úkor odborných prací.
vedlo již dávno k myšlence, nahraditi toto kopírování mechanicl.ým rozmnožováním. Vývinem reprodukčních zpúsobů za celoll
řadu l.et, patrným již z obsáhlo·sti příslušné literatury, stavící na
vynálezu litografie Senefeldrem *), dospělo se již i k levnému
pořizování přesných kopií me0hanicky jak na kreslícím a prúsvitném papiru, tak i na snímacím plátně.
Na reprodukci, jež může konečný výsledek naší úmorné
polní a kancelářské práce - plán - kopiemi úplně znehodnotiti,
aneb kartografickou a početní práci v otiscích učiniti ještě pracnější, máme tedy přímo životní zá,jem a nebude od místa,
zmíním-li se krátce o rozmnožování plánů, kterému, ač j.(l
důležitou kapitolou našeho oboru, se přes. to nevěnovalo doposud v naší praxi a výchově dorostu dosti pozornosti.
Prof. Dr. Ing. J. Pantoflíček ve svém znamenitém článku
"Heprodukce plánů polohopisných", uveřejněném ve 4. a 5. čísle
roč. V. (1917) Zeměměřičského Věstníku, podrobně informuje
na základě vlastních zkušeností o reprodukci plánli se zřením
Je požadavkům nutné přesnosti.
Poukazem na toto pojednání je má úloha podstatně
velmi ulehčena a zmíním se o způsobech reprodukce našich plánů
pro běžné potřeby praxe tak, jak je velké technické kallCeláře
- ovšem za určitých předpokladi'l - provozují nebo mohou
provozovati ve vlastní režii aneb jak je provozují živnostníci.
Nejjednodušeji a nejlevněji se kopírují plány s v ě tj o··
t i s Je e m: Snímek originálu, pořízený buď na průsvitném papíru
neb plátně, se přiloží na chemicky připravený světlotiskov~'
papír a prosvítí v kopírovacím rámu, buď přirozeným aneb
umělým světelným zdrojem. Po určité době exposice se kopie
vyvolá ve vodě s případnou přísadou jetelové soli. Tyto druhy
kopií jsou nejrozšířenější a slouží podřadnějším účelům (v dílnách, na staveništích a pod.), jelikož jsou koupáním značně
zdeformovány a časem kresba i úplně zajde. Přicházejí v úvahu
jen u plánů úplně kotovaných (strojních, stavitelských), aneb
u nás jako náhrada náčrtků.
Kromě s,vět1otisku jes.t v nynější době nejrozšířenější n eg r o g r a f i e. Na tento rozmnožovací způsob jest zařízeno nejvíce soukromých plántiskových ústavů a přirovnal byoh jej pro
povšechnou představu k hektografování. Jako u tohoto se přenáší matric.e, pořízená hektografickým inkoustem na hektografickou masu, i zde se přenáší matrice, vyhotovená prosvětlením snímku plánu v kopírovacím rámu,na negativní světlotiskov)'
papír (bez vykoupání), na. huspenitou masu určitého chemického
*) Alois Senefelder, herec, dra.m. spisovatel, na'l'Ozen 6. listo1padu 1771
v Praze, v doOtll1ě,na jehož mistě stojí nyní v Rytiiíské ulici budova Pražské
tržnice, kde je umístěna pamětní deska Senefeldmva.
Zemře'! v Mnic1lO1vě
26. února 1834.
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~ložení. Jako při hektografování púsohí chemický inkoust na
masu a vytvOl'í na ní. negativ, tak i zde púsobí obdobně soli
]Jrosvětleného a nevykoupaného (nevyluhovaného) světlotiskového negativniho papíru, přitisknutého na, tuto masu. Po sejmutí
matrice s masy, se tato navlhčenou houbou očistí, pak se na ni
válečkem k nanášení barvy naválí barva, (černá neb tónová) a
pořídí otisk. Zručností se sice docílí pěkných otisků, ale nehe
přece jen i pH velké pečlivosti zabrániti, aby se při nava10vání
barvy a časté manipulaci na mase, pokud jde i při vyšši teplotě
v mis,tnosti, tato poddajná hmota, ně kdy nedeformovala (nezvlnila, nerozválela), byť i jen v malých mezích.
Nehodí se tudíž tato metoda pro bezvadné pořízení kopií
přesných plánů projektních či těch, do nichž má býti konstruováno v měřítku a hla,vně pak plánú zeměměřičských, hledě
k vynesení min. financí a sprav,edlnosti ze dne 2. prosince, 1921,
č. j. 118.828/13.742}21, Podle nich "musí býti snímky vyhotoveny
na snímkovém plátně (jde-li o více formátť!) nebo na, zvlášť silném
prúsvitném papíru nejlepší jakos.t.i (jde-li o jeden formát), buď
ručně anebo reprodukční metodou litografickou, zinkogra.fickou,
fotolitografickou nebo jinou takovou, která, by s kýt a,1a
z á r u k u, že na jejím zák1ladě vyhoto'vené snímky budou
v k a ž d é m s m ě r u odpovídati podmínkám, předepsaným nařízením býv. rak. min. spravedlnosti a financí ze dne 7. červience
1890, č. 149 ř. z. a ze dne 9. února 1907, č. 29 ř. z.".
Z uvedeného vyplývá, že by kopie dílčích nákresfl,
pořízené negrograficky, mohly býti projednávány úřady jako
formálně závadné tím dříve, jelikož barva, doposud používaná
při pořizování otisků s masy, obsahuje mastné součástky, které
zabraňují jejímu spojení s gaasurou k1opírovacího papíru neb
plátna. Proto se na nich tato barva i po delší době rozma.zuj,e
a, lze ji velmi lehce měkkou gumou setříti.
Z přesných způsobú reprodukce staršího data je 1i t 0g r a f i e. Matrice se pořídila velmi pracně pikírováním bodú
(lomů) na chemicky preparovaný litografický papír, t. zv. přetiskový a spojováním pik na něm vyznačených, provedla' se
litografickým inkoustem kresba. Tato matrice se přetiskla
v ručním lisu na připravený litografický kámen, s něhož se
pořídily otisky.
Tento velmi pracný Zpllsob odstranila nová metoda a lg r a f i e. Jí s,e za určitých předpokladú přenáší kresha přímým
prosvětlením orig'ináJu (tedy bez pOl'izování snímku) na kovovou
nepoddajnou desku (zinkový, hliníkový plech s obsahem 98 %
čistého kovu) a otisky na libovolný kreslířský materiál se pořizují přímo z ní v ručním tiskařském lisu, jde-li o malý počet
kopií a ostrost reprodukce. Přetiskem možno ovšem též přenésti
kresbu s desky na, litografický kámen a pod.
Prosvětlováním trpí do jisté míry originál a proto se používá jako při všech uvedenÝch zpúsobech snímku. Od snímku
pro reprodukci světlem vllbec se hla vně po ž a duj e, mají-li
býti otisky ostré a zdařilé, aby byl vyhotov,en tuš í, rum ě 1:
kou nebo jinou
zemitou
barvou
(temperou), ktera
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světlo
nepropouští.
Čáry
musí
býti
spojité
a
st e j n é in ten s i t y (tedy ne trhané nebo částečně černé a
částečně šedé či pod.). Nákresy, které neodpovídají tomuto
základnímu požadavku (ku příkladu ledabyle vytahované, vyhotovené barevnými tušemi aneb anilínovými inkousty a pod.)
nelze kopírovati s clobrým výsledkem. Stížnosti do špatné reprodukce netkví p o vět š in ě v procesu, ale Vi8 špatném snímku.
Pro povšechnou předsta vu bych přirovnal a I g l' a f i i
k fotografickému procesu: Zinkovou či hliníkovou desku tak.
jak přichází z továrny, nelze ihned upotřebiti, ale nutno ji jednak
k docílení "zrna" nutného pro tisk, jednak k očištění, jelikož
oxyduje, obrousiti jemně mletou pemzou, nanesenou na korek.
(Zeměpisný ústav a litografický ústav min. financí, které
mezi jinými používají i této metody, mají ovšem pro množství
desek, jež zpracují, strojová zaříz'ení, jak jsem viděl při ochotně
mi povolené prohlídce. TýŽ výkon se opakuje pro každé nové
použití již upotřebené desky.)
Čistota při manipulaci, jakož i použití chemicky čistých
přípravků ušetří při reprodukci mnohé svízele a zklamání.
Dobře obroušenáa proudem čisté vody oplá,chnutá deska
se osuší a opatří - jako při fotografickém procesu deska sklel1f~ná- slabou vrstvou na účinek světelných paprsků citlivé
emulse, jež se zvolna usuší. Z nejužívanějších emulsí uvádím
dražší bílkovou, klihovou (rybí neb ruský: klih). Lacinější se
připraví z arabské gumy p1"imíšenímdvojchromanů v množství
a druhu podle žádoucí citlivosti emulse.
Na takto připravenou desku se přiloží originál neb snímek,
pořízený na průsvitném plátně nebo pa,píru (tento je lepší i pro
kresliče) a exponuje v kopírovacím rámu pneumatickém (z důvodu dobrého přilnutí nákresu a desky ke sklu rámu, aby světlo
nl'podkopírová,valo). Po skončené exposici, odvislé jiednak od
intensity světelného zdroje, jednak od tloušťky a průsvitnosti
papíru i síly kresby, se deska vyjme a vyvolá v lázni, odpovídajíoí druhu použité emulse, čímž se získá negativ.
~. Tento se osuší, lihem nebo benzinem, vyčistí a načerni
barvou, která se pro ten účel připraví z přetiskové barvy. Je-li
deska dobře vyčerněná, t. j. jsou-li všechny čáry sytě černé.
opláchne se vodou, aby se odstranila přebytečná barva a deska
se nechá zvolna schnouti.
Na suchou desku se pak napráší slabá vrstva jemně mleté
pryskyřice, která se za studena rozpustí. Takto připra.vená, deska
se oleptá roztokem arabské gumy, kyseliny fosforečné a dusičné.
Tím se odstranila, přebytečná emulse zbylá na deso8, která se
nyní dobře vodou omyje a roztokem arabské gumy slabě natře.
Po této přípravě lze desky použíti k tisku.
, Tiskař odstraní pryskyřicí z negativu buď tím, že vytiskne
několik zkušebních otisků, aneb ji vymyje francouzským terpentýnem a přikročí pak k tisku známým způsobem, jak již řečeno
v ručním lisu.
. Tisk plánů ze zinkových lleb hliníkov)-ch desek vyžaduje
zdatného, pozorného a v tomto tisku zkušeného odborníka. Ti\eba
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přichází s deskou do styku jako poslední, není posledním, ale
velmi důležitým činitelem na zdaru přesné reprodukce plánů.
K tisku se používá pérové harvy pro litografii, která sice
lépe drží na gla-surovaném průsvitném papíru a plátně než barva
používaná při negrografii, ale přece se též maže z důvodú
uvedených u negrografie. PodJ,einformací podařilo se v plántisku
oddělení pro polohový plán města Brna, zbudovaného kol. Peľíázem, jemuž vděčím za laska.vé praktické pokyny při zřizování plántisku u naší vyměřovací skupiny, rozřešiti problém této
značné závady. Zdá se, že i četné naše pokusy povedou podle
posledních slibných tisků k cíli.
Kromě k tisku plánů používá se ovšem aIgrafie i k jiným
reprodukcím, hlavně k těm, kde jde o přesnost. Tak i řediteli5tví čs. státních drah v Plzni tiskne pomocí algrafie nákresné
jízdní řády (grafikony), kde jde též o přesné zatištění čar,
znázorňujících příjezdy a odjezdy různých druhů vlakťt do předtištěných již hodinových intervalťt a rubrik jednotlivých stanic
dotyčné trati.
O úplně přesných způsobech reprodukce originálů a tím
ov~em nákladnějších (tisk z rytiny, litogra-fie z rytiny a pod.)
videat zmíněné pojednání prof. Dr. Ing. J. Pantoflíčka.
Resumé: L'auteur - décrit les méthodes qui sont applicables ponr la
pratique des bureaux techniques dans le but de se munir les copies des
plans. II fait mention des manques de lil. phototypie, negrographie,
lithographie et en meme temps traite l'algraphie et recomande son emploie au
bureaux des géometres.

(Pokračování. - Sníte.)

Jedná-li se však o vypracování plánů z území tvá r Ii v é h o, nestačí
pouze převed.en.í jednoho šikmého snímku j'akouk:01i oesltou mechRJnkkou,
res.p. optioko-mec!hanh:;kou, jak p!ozdě~i se o UJí mníníme, a.le třeba 'Snúmků
d vou.
Z obrazu čís. 5 je patmo, že takových bodů, které mají- na
plotně P svůj obraz v bodě m, ležícím na promítacím paprsku Om, může
býti velké množství (na obraze 5. je to ku př. bod (M) a M). Má-li proto
m.čit)' [llrostor·ový bod M býlU definitiVlllě určen, nestačí obnoviti pomocí
snímku jen po10hu pRJpél"s.lm
OM, nýbél"Ž.třeba lIlajíti pRJp~sek druhý OMp
který ,polohu hodu v pmstoru určuje jedlll,ozna,čně průsekem.Byloo-H území
tvárlivé, tedy líbovolné, ,zachyceno dvěma snímky, je dána možnost
zjistiti polohu hodu 'p,řesně v p.lá.nu, po· stanov1ellJÍpřísluiŠný,ch úhlů horizootálních a vertikálních všech paprskových dvojic a vyhledáním jich průseků.
Zj-ištění smě.ru promítacích paipl1sků p.řed!pokládá vlša,k dostatečně
přesnou znalost v?;duiŠného st3'novisk1a v pro,storu, vzhledem na Isoustavu
souřadlllicolV'ou aspoň t·ří základních hodů, které součrusně na snímku jsou
vyfo,tografovány, dále velikos:t /3,klonu plotny ·od roviny horřzontá,lní,
otočení Y systémusnúmkových
o·s XX a YY a směruoptkké
,osy OS,
hodnoty f, a polohy Mavního bodu s. V přítomné době vyřešen byJ pr·oblém určení ,stanoviska vzdmšnéiho eestami ryze početn1rni či početněmechan~cký!llli od více autorů, hlRJvně Němci (Hugershoff-Cranz, FíscherArmbruster-Pulfrich,
Miiller, O. v. Gruber, Mjarchand aj.).
Po zJ~štění fi!ouřadll:l:iclStanoviska vzdušného v :prostoru Gll'l'Oobojí
fotog1'afování) ,)ze pak vYiP'facovati plány buď dle jednotlivě určených
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horizontálllioh 'a vertikáJnrc,h úhlů pHslušných dvou paprsků pmstorovýc,h,
odměřením z orientované plotny pomocí snímkoměrného
teodolitu neb
užítí strojil., které hodnoty ty samy odměřují a současně plán kreslí skoro
automaticky.
JelstV1lc,ezpůs'ohů,
jež s úspěc,he:m: pozoruhodným
pro-
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vádějí konstmkci 'plánil. ,dle oriento'Vaných ploten aut.omatickými stroji,
které j1Souzhudovány
na st e r e,os k o p i 'C, k Ý c h 'základee,h.
Není účelem 1JěcMoořádků věIWv1ati iP'Ů'Zo'mosttěmto metodám,
jejichž l!oSlpooáJrnéužití V'ztaJhuje,se ,dosud jen 'na kJonstrukcí plánů a map
v měHtku ma 1é m a st ř e dní m IOJ a vázáno je na kruhy, disponující
velkými kapitály; neboť jen bohaté firmy mohou zakoupiti stroje, vypracující mapy a plány skoro automaticky
(autokartograf,
stereoplariigraf).
Právě nákladnost přístrojů to byla v prvé řadě, která tldradila i některé
kruhy německé od použítí drahých automatických
strojů a která vedla
k postupu jínému, na podkladech jednoduchých (metoda Gasserova dvojitého promítání ") a též italská metoda Nistriho). Kruhy francouzské vyvinují snahy o použití principú stereoskopie pro fotoletecká měření, jak
i>vOOčí,o tom práice PoiviHiflI1S!ovya nej:nŮ'věji Predhumeauovy, který svůj
přístroj pro praxi pozemní, stereotopometr, uzpůsobuje pro práce aerofotogrametrické. Dosud však úsilí pracovníků v oboru stereoskopického
vyměřovánípro
konstrukci
plánů velkého měřítka nedostihlo přesnosti.
Ing. J. Růžička: Hospodárnoist fotogrametrie 'pozemní a lete,cké.
1923.
II) Ing. Jos,. Růžič,ka:
Jednoduchá me~oda k se'strojová1ní map a
plánů tvárlivých územÍ. Ročenka Mo'r. Aemklubu 1924.
10)

Praha
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ryc!J1os,tia láce, ~terou s~ vyznamenává postup R o u s s i I h e ú v, vytvoreny za oddane spoluprace Lafossea, Brayera. Rollanda Brandicourta
Guinouardla a jiných.
..,'

Hrubé

teoretické

základy

metody

Roussilheovy.

Hlavním zákrokem k využití leteckého snímku pro úče1e
francouzského pozemkového katastru, jest Ing. Roussilheovi
postup přefotogra,fovací. Při tom ovšem dobře rozlišuje způsob
vypracování plánu území rovinného a tvárlivého, jak později o
tom zmínka se stane. Pokud se týče pouhé transformace fotografické, propracoval ji Roussilhe velmi důkladně, jak o tom
svědčí příslušný spis 12),vydaný již v roce 1917a uspořádání přístroje odzkreslOivacího, který pojmanoval "a p p a,r e i 1 d e
p h o t o l' e s ti t u t i o n".
Všeobecně řečeno jest úlohou jeho metody: a) O d str aniti zkreslení
snímku
šikmého
tra,nsformací
na
s v i sl ý, b) s o u ča sn ě u v é s t i t a k top
ř e t v o Í'e n
snímek
do žádaného
měřítka
M, c) a dále po této
restituci
zbaviti
vzniklý
obraz
dieformací.
které
byly
v něm vyvolány
vlivem
tvárlivosti
území.
Základ geometrický. Rom;,silhe vychází z úvahy, Žie,mezi
snímkem a obrazem území r o v i n n é h o existuje - prakticky
vzato - dostatečně pře,sný13)vztah projektivnosti, a, to proto, že
výška fotokomory nad terénem je vždy značná a sklon plotny
nepřesahuje 30°. Za,chovánívztahu projektivnosti mezi orig'.
plotnou a rovinou, na niž s.eobraz plotny promítá, dá, se:prokázati
geometricky. Sledujme proto obr. 6., kde P znač-írovinu plotny,
R rovinné území, C rovinu, do níž bylo by tiieba posunouti území,
aby situace byla v měřítku M, t ohniskovou vzdálenost objektivu
fotokomory, kterou byl vzat snímek, V výšku středu objektivu
O nad územím, N nadir vzdušného stanoviska, On
výška V X
měřítko M čili redukovanou výšku a, /-t. = úhel sklonu plotny P
od roviny horizontální v okamžiku snímání leteckého.
Dle běžných znalostí z matematiky a deskriptivní g,eometrie předpokládejme pro daný účel vztah projektivní mezi
rovinou P (plotnou) a územím v ro,vině R za prokázaný. Avšak
vztah geometrické pers,pektivy zůstává zachován také mezi
plotnou P a zmenšeným obra.zem úz,emí R, t. j. plánem, který
v obrazci 6. representuje rovina C, rovnoběžná s R.
Chceme-li transformovati zpět obraz plotny P tak, aby
odpadlo zkreslení snímku (perspektiva), může se tak státi do 00
množství rovin, z nichž jednu na př. znázorňuje rovina Z.
Rovina Z jest též ve vz,tahu projektivním Si rovinou P. Její
průsečnice G s rovinou P j,e však to,tožná s průsečnicí rovin P
~T

=

12) Ing. H. Roussilhe: AppJications (J,eIa pho,tographie aérienne aux
levé" topographiques (Je IpréciJsion.Anl1ales hydl'ographique,s 1917, ~oz.ději
u firmy Hanu, Paris 1920.
13) Srovnej:
Ing. E. Sn,ržek, "Užití autokartografu Hiuge11~hoff{)va
v letecké fotogrametrii". ZpTávy ve·řejnéslužhy techniCJké,str. 529 a 530,
ro,čn.ík 1925.
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a C, a ve svislém řezu jeví se v obrazci 6. co bod. Středem této
nové perspektivy nezůstane však bod O, nýbrž bude jím O',
který leží v rovině svislé (rovina obrazce 6.), položené též
přímkou sO. Geometrickou konstrukcí najdeme jej snadno" uvažujíce, že obraz v rovině Z je-s1ttéhož měřítka, jako obraz v rovině C. Ops,áním kruhu o poloměru GQ z bodu G přijdi) bod Q
z bodu Q do S. Spojnice sS udává přímku, na níž leží nový
střed perspektivy. Jeho poloha se zjistí, vedeme-li bodem O
rovinu, para,lelní s C, až protne P v průsečnici 9 (v obrazci 6. vyznačena co bod). Na,rýsováním kruhu o poloměru gO z bodu g,
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resp. vedením parale,lní roviny se Z badrem g, vznikne na přímce
je hledaným novým s,tředem perspektivy,
vzhledem k rovinám geometricky sdruženým P a Z. Důkazem
Srprávnos,tijsou úměry:
QG: Og=sG:sg,
BG: O'g=sG:sg.
Ježto v;šak QG GS, pla,tí: gO gO'.
Základ optický. Tato ceslta geometrick"á má analogii v úkouu
pře f o t o g r a f o va c í m. Kdežto pří snímám vzdušném lze považovati předmět za ležící v nekonečnu - a tudíž podmínku
zřetelného a přesného zobrazování splněnu postavením plotny
v ohniskové vzdálenosti užitého objektivu - j.sou při transformaci fotografické ;poměry jiné. Transformace kresby na plotně P
děje se totiž na rovinu Z b I í z k o u objektivu promítacímu (víz
obr. 6.) a proto původní směr ontické osy sO, resp. poloha středu
sS bod O', který

=

=
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objektivu nemuze býti dodržena, ani při užití čočky id@tické
s.objektivem letecké fotokomory. Krom toho nutno splniti předeyším podmínku: ostrého zobrazení všech bodů promítnutých
zachováním známé základní rovnice z optiky:

~+~-}
.
Rovin promítacích, které této rovnici vyhovují, jest nekonečné množství, pokud f není určité. Pro užitý objektiv, jehož
ohnisková vzdáIenost je rovna p, činí podmínce, ostrého zobrazení zadost j.en jedna rovina, označená Z.Roviny P a Z jsou
spolu opticky sdruž-eny a střed promítání leží v O'. Pro tento
případ bude uvedená základní formule z optiky vyjádřena rovnicí
1 ,1
1
sO,i O'S =g;
nebo po označení délek sO'
p, O'S
p' dle Roussilhea:

=
=
1
pT p'=g;'
1 ,1

Při tom tiieba splniti i podmínku, aby hlavní rovina čočky
promítací, považované za jednoduchou, procházela průsečnicí G
opticky sdružených rovin P a Z. V tom případě hlavní rovina
čočky promíta.eí, jdoucí bodem O' a průsečnicí G, nestojí kolmo
na směr sS, ale odchýlena je od kolmice o úhel 8.
Roussilhe odvodil další materma,tické vztahy, jež existují
mezi snímkem a odzkresl,eným obra,zem, resp. hodnotami délkovými p, p', a, pak úhlya, a', 8, /1, jak v obraze 6. jsou znázorněny.
Podáváme tu jen výsledky 14.) a odk:azujeme inteI'iesenta,k bližší
informaci ve spisech již citovaných 15) :
a f cos Il
,
a f cos Il
p=p.
a'
p =p.
fcosll-'

+

.cosa =
tg8=

p2 _ f2
2 pf- . tg Il,

a2f2 -

.

2

+
, p2 +p .
cos a = 2 pf . sm f.I,

p2 (a2 -j'2 cos2 Il) tg i
fe
f
)
pa a
cosll
sma

+

'-0

sin a'
cOSIl=-o-'
sma

-,

a= V.M=fcosf.I

.p'.
p
Hodnoty p, p', a, a' dají se po dOSR,z,eDÍ
optické koincidence pomocípříshl,šného zařízení odečísti a dle toho pak buď'
výpočtem, nebo - což při francouzských pracech fotoka,tastrálních je pravidlem - prostř,ednictvím abaků, zjistiti hodnoty úhlu
Mtlonu Il plotny P a redukované výšky ao Užití abaků v Rous14) Prof. F. Baesc.hUn v pojedtl1;íní "Das Photo-Re,sti:tutiol1sverla.hroo
von Ing. H. Roussilhe fur die Luftphotogrammetrie"
(Schw. Z. fo
Verm. und Kulturtechnik
1923) odvozuje
vzorce na základě přE>s.

1

1

1

něj.8ího V"ltahu p cos B + p' co s B = !'. Prakticky
HoussHheovy hoví .plně svému ÚČeJu.
. 15)

Vi~ po~nlÍmku 12 a pojednání

VlŠaJk w.ato, vz,orce

v časopise La Géographie
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1922.

silhově meltodě fotokata.sťráJní jest pravidlem, neboť jimi činí
se postup prací nejen dQstatečně přesným, ale i hospodárným.
Aparát fotorestituční
(př.ervádě'Ci). Uvedeného
optického
vztahu užívá Roussílhe jako z áJkla-dn ího
obra,tu pro
aplikaci snímků ke konstrukci plám'l katastrálních a map
topografických. K orientaci plotny P a vzájemnému postavení
rovin P a Z upotřebí již zmíněného převáděcího přístroje" který
navrhli Ginon a Gratioulet 1918 a v němž uspořádání plotny a
rovin sdružených j,e oproti poměrům v prostoru o 90 o otočeno.
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Schema jeho představuje obraz 7. (starší typ) a krátký popis
je asi tento' :
Na jednoduchém, ale solidně budovaném podstavci, zakončeném pře,sně vodorovnou deskou H, posunují se ve, drážkách stojany pro originální plotnu P, která se umístí tak, by
citlivá vrstva byla obrácena k obj,ektivu, pro objektiv promítací O' a pro projekční rám Z. Světelným zdrojem L pros,větlujlese
fotografická deska P, která se dá skláněti kol vodorovné osy,
kolmé ke směru 80' a též otáčeti ve své rovině. Obraz promítá
se objektivem O' na rám Z. V rámu Z nachází se deska Ii připevnění rýsovacího nebo cit1ívého papíru pro vytvoření odzkr,eslené fotografie. Rovina Z dá se skláil1ětikol vodorovné osy
podobně jako plotna P. Hla,vní rovina obiJektivu O' (v obrazci 7.
vyznačená stopou GO') může se odchýliti v malých hodnotáeh
o úhel 8.
Přístroj je tak zařízen, že umožňuje přímé odečtení hodnot
80'
p, 80'
p' na příslušných délkových měřítkách a dále
úhlU a, a', které roviny P a Z svírají SI osou promítací 80'8, na
sektorech. Tato osa prochází středy plotny P, objektivu O' a
desky Z a musí býti trvale rovnohěžná s rovinou H. Uživa.ný
objektiv má f = 50 cm, t. j. týž, jakým prow~den byl snímek
letecký; apa,rát připouští až t.rojnásobné zvetš,erií původního
snímku; pra,vidlem je zvětšení dvojnásobné.
(Pokrač. - A luivre.)
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Recense.
A. Ber g e t. Topographie. Libraire Larousse, Paris. (330 stran.}
V úvodu s,děluje autor, že kniha vzešla 'z jeho přeodlnášeok,:které
lwná na Sorhonněod
r. 1900. Zabývá se nejprve V'Ztahem mapy k pov,rchu země, měřítky pro ma1j)y a přehledem, v j.aký;c.h měřítlGÍJch mají
jednotlivé
státy ,své ma,py sestrojeny.
NJ1to přiikročuje ok ,záJklMním
pojmům ;plallJ.imetrie a a.Jtimetrie a J}wbirá vrstevnioe J1 jicll užití .pro
vyšetřování
sklonu terénu. Zabývá. se pak topometrií, topologií a topografií. Prohírá f'Olmyterénní
V' horách a pruhorik'atině, lluSltruje f,otografiemi a vrstevnicemi
jejich vznik, erosi tekoucích vod', z toho vyplývající interpretaci forem a upozorňuje na v?-tahy IS geografii fysikální.
Na.to mluví o tvaru 'zeměkoule a. o Itrigon.OIIIletrkkých sítích. Zvláště
p,pobírá orientaci busolou a uvádí ročni 1JIllIěnude,Jdina.ce v PaJři'ži 13 ·centígrady. Dále popisuje
signalisování
bodů, dalekohledy,
měření úhlů,
probír8. ;přiJStroje pro UTč·mání pravých: úhlů, pantometry,
lřbely a jíCih
rektifik:we a bus·oly pro prá:ce topograJfícké.
Popisuje
stroje nivela.čni s průhlediítky i od:aJekohJedy, uvažuje
o refrakc;i a zakřiveni povrchu a jich 'význallllu. Probí<rápl1k
přímé
mě,řeni délek řetězcem, 'pásmem a u:valžujeo odo'SllJžitelné'Přesuooti pro
upčité prá.ce. J>[-.avi,že lze 'při mě'řeni pásmem dosi:ei přesnosti za. při·
znivých 'Poměrů 1 : 1500 'při měřooi řetězcem
v příznivém terénu
. . . . . 1: 1200,
ve středním terénu
. . . . . 1: 1000,
ve sklonu do 17 o.
. . . . . 1:. 400.
Dále uvažuje krok a způsoby užití kroik.u pvo určeni vzdáleností.
Vvádi německý krok rovný 75 cm, dále ~ra.nc.ouzský zrychlený 65 cm,
jichž 'Vykoná chodec 110 za m1nutu,korOlk silniční 80 cm, jichž vykoná
chodec 100 za minutu a kone:ČII1ětělocvičný krok 83 cm, jic.M počítá
165 za minutu.
Francouzský
topograf VaJJot udává, že p,ři stoupání zkr:wuje se
délka ,se stoupánim až do siklonu 0·5, taJkž.e, je.Jli krok 75 cm na rovině.
bude př.istoupání
O'20dJán
75 - 0·20 X 75 = 75 - 15 = 60 cm.
Při klesání zůstává délka kroku táž, tevrve při větším tkle,sálllí 'zkmcuje
se opět délka kroku. Poille těchto zása,d ,od"V'Q1Zuje
v:zdáJenostza minutu.
Podobně
'p!I'obirá krok: koně a vzdáJlenost
za minutu.
PopiEmje různé pomůcky )J'l'o po'čítánikrOlků a převod ma, v'Z.dálenosti, dále
probírá !P'očita.dJJ.aotoček ko&a vozu, ~elocípedu, autOlIIl!obilu. V:úl!áleností
v krocích lze používati pro mapy od 1: 50.000 a moo8íeh, Dále' uvažuje
o měření vzdáleností 'zvukem a světlem. ZvukšiJří
ge rychlostí 331 m
za vteřinu při O o C, a ryrchlostVlzrůE1tá o 63 cm lpTo kaiidý stupeň. Při
te'plotě
20 o C bude
331
0·63 X 20 = 343·60 m.
Přesnost čmsová je dosažite,lná na 0·2 V!te,řiny a. dle, toho je přesnost V'ZdáJenosti. Pak 'PTo/bríránepřímá měiíeni vWáJeností či ,s,tadimetrií
s latí proměnnou s dalekohledem analatickým,
popisuje tacheometrické
stroje, autoredutkční Sall1guciův a přechá2:í ke stolu mmickému a pr:k.j
se stolem.
Nato zabývá s·e vytyčovánÍJm kolmk, vYŠletiíoiVáním nepřístupné
v.7rlálenoorti, :vý!p'očtem ploch rp'ozemků růJznýmd metodami a d:ě1bou pozemků. PaJk po p1101brámínivelace a V1IIsteWlíce,přistUlpuje ku pra.eem
topografickým
8
bU8o!0l1, 8 tacheometrem
Porro-Moinot
nebo auto
redukčním Sanguetovým.
Nato popisuje práJce pro fraIlicouzskou maJP'U
1 : 80.000, která. zhotovena dle původního měřeni 1: 40.000, .její historii,
vývoj, znárLorňlovaoí 'pTostředlky, kOlllVemJClone,lní
z.n.a;čky a 'řešeni TŮznýoh
úloh v této mapě. Pro srovnání se starou rakouskou mapou sperciá1ní
1 : 75.000, budiž uvedeno, že sestrojena byla na základě původního měřeni
1 : 25.000; ze 4 listů původních vykreslen jeden list 1 : 60.000 a ten fotograficky zmenšen na 1 : 75.000, z čehož zřejmý podstatný rozdíl prováděcí.
Kromě toho je ve Francii fotogmficky
na 1: 50.000 zvětšená mapa

+

+
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1 : 80.000, která se těší značné oblibě. Po měření výšek barometricky.
po Ul'čování směru a:stl'Onomického pQled:níku a vy,še,třování deklínact'
magnetické, přistupuje
k fototopografii
pozemní i letecké. Pro řešení
v soustavě souřadnicové zavádí positivní směr osy X od počátku na sever, a na západ počítá positivní souřadnice y, čímž dostává počítání jižníků nebo zde lépe severníků od severu, ale v opačném smyslu chodu
ručiček na hodinách. Na konec jsou připojeny vzorce a některé tabulky.
-k.
Deutscher
Landmesser-Kalender
fUr da's Jahr 1926, ročnfk 25.
Zprra,covwl H. B 1u m e n her g, IVy1cUal
R. Reiss, Lielhenwerda. Cena, 6'5 lVI.
Kwlendálř, nehledě k brožovanéz'vlá,Mní
přílo1ze, je, jednosva,zkový :
má 13 částí. jiclhždůležitěj.ší
uvád.ime titulem: II. Ma,temati<cké tabulky.
III. l\btemwtické
vz:orce. IV. Poznámky
z fy;sikY. V. Míry a váhy.
VI. Úředně dovolené odchy1ky.
VII. Geodesie.
VIII. Odvodň.ování a
zavodňováni. IX. Inženýrské Is,tavitelství.
KalenďM jest zpra!wván 'pro potř,e!by 'z-eměměřiče v,elice ,praktic,ky.
Výbě,rem látky, u.spolřádáním, fOIr:tnou i ohsahem Ip1řecLčida,{eko ostatni
mně :známé kalendá:ře. Oá:sti čistězeměmě,řiČiSlké, jsou velmi podrobné.
al~lt,atní jsou 'zpmc-ovány encyklopedIcky
se ziřete1em k potl'ehám 'praxl'
naší, ,dosti obsažně, takže nehledě k čas,ov'éceně
této publikaice jako
kalendáře, má. i trva!lou cenu jako IcLOIhrápÍ'Í'fUčlka. 'S.vému účelu jistě
dobře vyhoví ,a předčí :kalendálře, kterés,e
sna:ží hýti universálními
učeibnicemi.
Oálsti XIII. hy velmi iprospělo, kdyby
ní byly připsány místo
(neho kr-orně) východu a zá:pardu ;slunce hodnoty a, d, g, r (rekta,scense.
deík:linace, ča!Súvá rovnice lIJ poloměr zdánI. óilunce). Br-o tY'to ho..:clnoty
mě,la; zďe <býti 'patrně zvláštní tahulka, kter{~ s,e tam asi nedostala nedopatřením, jak rpatrll'oz textu na str. 189.
Ve 92 stránkov'é B ei I a g e (,cena 6 :M.) tobo,to ka1endá,ře, jsou
uvedeny zeměmělřičs:ké organisee řÍiŠslkoněme1eké a z va,lné čá,sti i cizinecké a jich ča:sopi's:y. Z 'čelský1ch s!polků odhorných uvéďen je S. čs.
Země'llllě'ři,čů a jeho -orgán Z. V. Kmm tOlho ohsahuje příloha, výtah
o 'zkušebních iřá,deeh, 'o studiu zeměmě'ř.iěslkém v Berlíně a Ronnu, jakož
i !seznam v,šeeh úřacHl a jednOltliv'eů, 'za,bývajícicih se zeměměřičstvim
v Něme1c,ku.
Ap.

k:

Nové knihy.
Dr. B. M aš e k: Hvězdářská ročenka na rok 1926. Cena 28 Kč.
Vydala Jednotač\S. matematiků a_fysiků, P:raha II, Křemencovál 16.
Sbírka zákonů a nařízení o pozemkové reformě. Cena, 8 Kč. Stran
128. Vy;dal S. P. Ú. 1926.
G. Per r i e r: Bulletin géodésique. No 6. Vyd'aila geodetická sekcp
Mieziná,rod'ní unie geocl:eticikio'geofysikál:ní. Pa,řiž 1925.
L'annual,re du bureau des longitudes pour 1926 u Gauthier-Villars
et Cie, Parill - hmché 8 francE.
G u i11 a u m e. La nouvelle base édifiée au Bureau íntemational.
G u :ii I a u m e. Discours prononcé a la Sorbonne lors la commé.
moration consacrée au Centenaire de la naissance dIu· général Iba(nez
de Ibero.
G u i 11 a u m e. Rapport a,u Comité international sur la gestion du
Bureau pendant la période de 1923-1925.
Proces-verbaux
dels! séancf:!s de l'Union géocl'és-ique et géophy-sique
internationa:1e. Deu.xieme assemblée générale 1924 ft Mad:rid. Toulouse
LiJbrairie PiriJvat. 1925.
Dr. F'. S. DIiJe :Bedrohung der deutschen
Hioehschulen in der
Tschechoslovakischen
Republik, Reichenherg. Verla.g Kraus. 1926.
L. F a n t i no: Guida pratica per Ia: lettura e ľuso deUa carta: topagrafica. Modena 1925.
Z o e 11 v - B a e seh 1 i TI: Communication
Sur la "Méthode
des
secteurs" en 'triangulation.
Winterthnr
1925. G. Binkert.
C. P a s i ni:
Metodo dei minimi quadrati per la compensazione
degli errori di osservazione topol(l'afica. Bologna, Zanichelli. Tamtéž od
tt>hož autora: Trattate di topografia.
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Dr i e n c o u r t: Emploi de la T. S. F. pour la détermination des
longitl1des et ľunification de l'heure. PaHž 192'5. E. Chirol1.
H. W in kel:
Selbstanfertigung
von Rechentafeln.
Bedin SW.
Beuth-Verlag. Cena 1 m.
C o a ~ t a n c1 G e ode t i c S li I' V e y: Description of Hs work,
methode, and organisation. Washingt,on 1925.

Odborná pojednáni v časopisech.
Nová Práce 1926. Čís. 4. Dr. A. Sem cr á ,d: Věde'cké řízení ,práce,
výzkumnictví a ,stav na:š·lJ!ho:zeměměa-ictvL
Čascpis čs. inženýrů. Čís. 1 : Ing. F. TI' a i ,t ne 1': O osno,vě zákona
scelovalC.Ího po ,stránce te,chnické. (Pokra.č'OIvání v čís. 2. a 3.) - Čís. 2:
Ing. B. Žen a t -Sr: Aerofot'ografíe. - Ing. J. R lH í č k a: Letecko"fotogramMrkké m1dělení na dopravní ,výiSta,vě v Mnichově 1925.
Zpt'ávy veřejné služby technické. Čís. 1: Dr. E. Ba rt oš: Stavba
tunelu !pod iPolanoUl na trati VeseU n. M.-No'vé Me'sto, n. V. - Prof. dr .
•T. W o Ld a-i c h: Z ge'ologické ,stlldijnícesty
k ně'kterým přehmdám
v Němll,cku, Rakousku a Švý,c,arsiku. (Dokončení y čís. 2.) - Čís. 3: Ing .
•T. W 01 f: Využití 'Vodních eneTi!'ií v R. Čs. - Čís. 4: Dr. Fr. F i a 1a :
Příspěvek k volbě 7obraz.ovací metody pro katastr a to!pografii v ČSR.
Pozemková reforma. 1926. čí". 1: Dr. K. V iš k o v sk ý: Pozemková rc-fol'ma na prahu r. 1926. -- Ing . .JUDr. J. Nú v á ik: Státní pozemkový úřad a ",celování ip!O'Zemků.
(První čás,t úvahy o tom, jak dle zákona
ji:!. nyní je S. P. Ú. interesován na sc·e1ování pozemků vůbec.)
Právo Lidu ze dne 9. února t. r. přinel&lo článeček:
Co chtějí
geometři.
Věstník pro vodní hos.podářství. Čís,. 1: Do,c. Ing'. Fr. S 1a v í k :
Agrá,mi teehnika u náls a v Německu. (Dok,ončení 'j)/i'iště.)
Merniecibas un Kulturtechnikas
Vestnesis. ročník 1925, čÍJs. 12:
R. Dan g-0,1' : Me:ziná,l'odní federacezeměmě,ři.člská,. - Ing. A. Jan s o n d :
Základnípll'áJoo vymě!řo1va.cí. -; P u I' V i nš: Botvrzenío
novém přidělení
pozemků R. M. O p,rivilei!'iích udě,lený,ch Sigmundem Augustem. Literatum (franoouz,ská,česká).
Przel"l l}d mierniczy. Čís. 1: Ing. prof. F. K uch a rz e w s k i :
Hist.orie ipo~.ského měIT'ic:tví.- Ing. ,St. K 1u 'z n i a,k : O p'ředpi.se,ch,.'V'ztahujfcích se na 'Použ:tí metody !tr:ig'onomClÍ.rickéa polygonální v novém
mě<řenL Poz.námky "P. M." k těmto :p'ředlp1i&ům,
'VJ~pmcovaillým ministerstvemveřejných
pra1e:Í.- Ask. ge,od. K. Jan k iQ W s k i: .Jak poy,stala
tearie relativity. (pok'račo,vání v daij'šíchseširt:.ech.)
JOl1rnal des Géometres-Experts
Francais. Čís,. 63: H. W i 11 o t t e :
Division de surfaces. Procels-ve,rbaux de hOTnage. (Commission de
légí&lation de l'Uni,on des G. E. F.) Com. F. Gen,dre:
Le,s Levés
an 20.000dans
les Alpe5, en 1925. R. Dan g-e r: Le Géometre en
Allema,gne. -; M a n g-é .e t Men a y: Pour laconservation
,des rubans
d'acier.
Mittenun~en des Hauptvereines der deutschen Inj!;enieure in ČSR.
Č. 1: Interna!tionale rt:echnische K:onferenz in Ziirich 1925.
Schweizerische Zeitschrift fUr Vermessungswesen und Kulturtechnik.
Č. 1: J. F r ti h: Die !kIOll'pomtive Arr.onilierung. Č. 2: L. F 1a mmatter:
Der TheodoHt Wila in der Praxis. - D. Ltide·ma,nn:
Der
EinfluLl der Stra,hlenberechnung anf die Liing-enme!ssung mit Entf.ernungsmeLlfiiden bei lotre,chter Latte. - Ex:tra.it de l'Ol'donnanc·o sur les mensura Eons cac1'asltra[es.
Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde. R. XLII. Č. 1: J. M.
T i e n 's t r a: Punktvereffening
door mididel van vOO'Twam'denvergelijkingen. - H. : Examen v.o:or Landmet.er. - H a I' k i n .Jr: VereenvondigXle
bepaling der richtingl"coěffÍJCÍ<enten a en b.
L'EC'o degli Ingegneri e Períti Agrimensori. R. XXXII. Č. 1: G.
G i u n ti ni: La ,pratica Estimativa
(pokrač.oválllí v daJŠích). Č. 2:
I Geometri dei dive'l'si Ipaesí. G. G i u nt i ni:
Ancma sui reddiiti
agrari (ip'okračování v dalších).
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11 Geometra italíano. R. nI. O. 1 : Per 130cons,tituzione d·una, Federazione internazio'llale Geometri.
Movimento sinda,cale. - J. Vad a.l a' :
Come si applica ],30legge.
Sesta,vil V. a ft·.
----i

Zp~ávy odbo~né.
O knihovním provádění přídělů pozemků, nabytých
a,gt'ární reformou, rozepisuje se J. U. Dr. F. Fiala v 9. a 10. čísle "Pozernkove reformy".
Způ.slob, jakým úvahu Isvouwzvádi,
z.aJsluhruje zvý,šené ,ploz,omOlstizeměměrř:čů, a pl'oto ve výtahu obsah jeho p·odá,váme.
P.H<1ěllo'véfí'zení lJ"Chle se kOlnči a joe mzhodnězapotřebi
pomýšleti
po f a k t i :CI k é ID Ip'ředámi zahrané pÚody v dl1žhru dwbnýc,h i: velký,ch
majitelů, u'spořáJda,ti otázku ipr á v rni h o provedení
,p,řídě1u. Faktický
přiděl nedávh. Ip'l'álvrnijistoty a ta ,se .zvyšuje neprováděnim
krnihovrniho
pořádku.
Rychlému usporřádámí knihovní,hro převodu IstJ<t,vise v ·cestu
důJkladnost předJpi.Hl záJkona 'O knihách Ipozemkových a j. a hlavni; pak
snaha urychleně p'l.'ovéstifaktický
příděl, k čemuž celý a,pa.rá,t úřednický
ve S. P. Ú. je použit. Autor praví doslova: "Nebylo techniků (illl'ženýrů,
geome·trů), již by mohli ,věnovati ,s·e vyhrotovovámí přesných "ituačnÍ<Ch
plámů o J1Ozdělelllípř8'V!z3Jtépůdy, nebo aBpoň revidováJni ,plánu těc,h, pokud
byly svěřeny
ávilnim geometrům. Nehylo také ,p,ráJvniků ... "
P r áJ v III L p 1"0 ve di e,n ~ IP"ř i dl ě J u s oe ISl ,t á v á: 1. z v y h o' t 0,ven í Ip} e s n é h <O P 1 á n u o drOJ ě 10 v a .ci h o a 2,. v y p r a c o v á n í
řádné
p,ři,<1ěl·ové
listiny
Ipr,o vklad
ďo' knih
pozemkov Ý c h, 'která ,se'stavena býti miMe ,po opatření přoopokJladů atd 1. Pl.'oto
navrhuje a.utor provésti ,decentraH<'8icí ve 8. P. Ú. a Ipřenésti činno'st dtO
obvodů, ,kde Isídli Ipf~slušné soudy, evidence kata.stru, dviltní ge'ometři,
advokáti, notálři, a to proto. alby he:zpros.tř·edním stykem (ústním 'zakročením) ,docílilo se urYJch1ení tét'o :akce. Bude ipr,oto t.řeba stanoviti
u ob'vod,ních úřadioven potřebný per,s'onál měřJ.cký, by ,po faktickém příděluza,dáJl'a
byla prá.ce civ. geometru, by na ni nejen doz.iraJ, nýbrž
hlavně odstiraruo'vaI I.'ozpory melzi kata.strem,kníhou
pozemkovou a skutečným stavem 'v Ipřírodě. S,polu s právníky (jeden měřic'ký úřed<ilÍk * a
jeden !práJvník pro 4000 ha) vykona.jí tam phpravu pm knihovní provedení
transakce. Dohlédad 'Orgán v e·entrále nechť sestálvá ,ze šesti teclhmikťt a
še·sti 'p1rálvníků. Ce>lá cile1žitost, t3Jktoorganí,sovaná,
může hýtido
dvou
let :S1koněena..
Návrh dra Fialy přichálZi v kritické době a u:zná,vá za sprá.vnou
zásadu našimi kolegy h1á,slanou, žez e m ě měř i·c k á; čin 11 <O Bt jest
jedna
!Ze základních
:pra,cí
pro ú,spě'šné
provedeni
pO'zem k o v é l' e f 01' m y, a ž.e tudíž 1l,ři ní vliv sltllivovských příslušníků
neměl :býti ni,k;dy ,podc,eň.ován. Dnes je t.ím ·patrnější,že
bez vyda.tné
spo.lupráce zeměměři,če uváz,l:a by reforma pozemJwvá. Nemyslíme, že dvě
léta - při dOSaJvadJnimpersonálu - ,stačí na >skolnčeni iprad, ,s knihovním
prováděním pozemkolvé reformy 'spojených, iponěvadž je mnoho nesh·od.
moha je veHká. Zeměměřič má tu příle'žitost se uplatniti <l býti mmán z,a
nepos1tlI'adatelného. Na jeho bedrálch v nej,vMiŠí míře spočívá zdárné ,s.končeniÍ 'Pl' á v nih .o přídělu. JIEme jisti, že koleg-,ové 'se zájmem a zvýšernou
sta,vo'Vskou pili věnují E,etomuto úkQIu. Doufáme ta,ké, že jich ,práce na,dále bude 'oceněna a uznána IS lepším ,pOirozumělllim,než je tomu u úř3Jdu
pro agrá<1'IlJí
·opemce na MOflRIVě,
kte,rý dlOE,t'o<bdO'bně,jako S. IP. Ú., je činn}-.
Právník-soudce
uznává práv'o a důležitolst zeměmě'řiče 00 činitele
při zdárném řešení otázky agrární. Jmelnolvaný úřa,d toho neuznává, ač
dobře ví jeho přoo'E1tarvení, kdo v d·ohá,ch vzniku a.grárníich operací
pJ<odnou činnos,t jejioh pOlmohl umožniti, kdo s úspě,ehy a lJez vzorů ,přis.pě1
k vy:budovámi výkonU'Otsti tohoto úřadu. Byli to j.istě t:3Jké zeměměřiči.
Doklady po pionýll'~k,ou prád těchto kolegů n3Jle1zlby kaž.dý ve spisec,h
a vyhotolvených [plánech a jim 'P'řip'31dl0by k zodpovídání nejméně nedostatků, které, jako v kazdém lll'lldi', nově zřizovaném. jsou pravdťpodobny. A přece úřatl ten jest od několika let k zerněměHckému stavu
*) Měli by h}rti aolpoň dva. geomeai ,pro j.ednoho právníka,
vadž jeden nesta,čí plně zamělstna~i právníka.
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'P,oně-

bezohledně tvrd)", drže se neslýchaného principu, že geometr nemůže býti
dnes účasten a snad vedle jiuvch i vedoucím činitelem pH pracech, které
jsou s 80 až 900;. výkonem zeměměřickým.
Kolegové ze S. P. D., uvooomt,e ,si tento ne!Jla,hý úka,z a, pamatujtež.
že stav zeměmJěřic:ký 'očekává od vás nejen zachová,ní a možno-li ještě
zvýiŠeni intensity wl,šieh Ú'lwnů pro ,zdárné skončeni a,grátrní reformy, ale
o:n spoléhá na vás, že i v oné dJohě, kdy ne,bude již tohroohromného tlaku
na přislolvečnou va,ši piH a kdy 'o ří'Leni těchto a jim podrobných úklonů
hudou usilovati jiné orgány, bysteos,vědčili
odvahu a sílu k hájení posie,
které zaujimáte právem. odborníků.
Růžička.

XIII.řiídnó 'olnů S(hOZt
SpOlhD (Sl. ztmtmtřllO
koná se dne 21. března 1926 o 9. hod. dop.v sále č. XVI.
české techniky v Praze (Karlovo nám.).
Nesejde-li se dostatečný počet členů, koná se valná schůze
o půl hodiny později.
Pořa d:

1. Zahá j enÍ.
3. Volby.

2. Zprá vy čino vn ík
4. Volné návrhy.

Ů.

Volné návrhy buďtež podány výboru 8 dní před valnou schůzÍ.

Valná hromada
Spolku čs. měřickýcb úředniků státnicb a státnicb
podniků bude se konati V neděli dne 28. března t. r.
o 9. hod. V botelu Beránek V Praze na Král. Vinohradech,
Tylovo náměstí (Ruský salon). Bližší data budou oznámena členúm
zvláštním přípisem.
Zápis o III. valné hromadě zájmové skupiny měřičské při S. I. A.,
odbor Praha, konané dne 23. led:na, 1926 o 5. hodině o,upol. v ústavu Pl·Of.
Petříka za přítomnosti 15 členů.
Jeliko'ž 'předseda min .. rada Lng. Josef Leipert zemřel ra míst,o·
'předseda Ing. For. Zuklin je tě'ŽJce nemocen, mhajuje Isc,hůzi za ,souMasn
přítorrnrných prof. Petřík.
Protokol
porsled:ní va:lné s.e!lŮ'ze pře'čten [,
schvá:1en. Předsedající
věnoval ,pietní vzpomínku zemÍ'e,lému Ipředs,edoyj
skupiny a přítomní povstáním Vlzdaai čeHt jeho pamá,t,c.e.
Jednat,ei prof. Dr. J,os.ef RyiŠavý Ipř,edčitá vY'zváIlJi Úistředí ,ohledně
jmenováni deleg'átia do k,omi'Se1pro ,odpověď na hmžuru Dm. O. P. a de1egá.ta d'O k'omíse přednášk()lV'é. Do Ikom~se ~Jor,véusneseno vyslatí ,profesom
Petřika ado komi,se druhé prof. Dra RyoŠaJVého.Dále 'čt,en ipřipis ohledni'
VI. sjelzdu č,sL inženýru v r. 1926 v Mmavské Ostravě. Usne'&eno, že ,skupiny zeměměřič:ské u příležito"ti sjezdu hudou ipořádati schŮú. 'o jejímž
programu stane se dohoda mezi skl~pinou pr3Jž'sktou, Ihrněnsk'ou a bratislav,skou, ktel'Ú bude ozmimena rSjezdorvému pořadatelstrvu.
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Nat,o přikročeno k volbám a zlvoleni alclamJací: za předls,edu min.
ra.da Ing. F)'. M'andy:s., za místop·řediSedu Ing. Fr. ZlI'klín, civ. geometr,
za. jedna.tele Ing. Karel Pulpit, vIlCh:.měř. kúIl1isa·ř, 'zalpiis'ovatelem Ing. B.
Kormunda, za členy výbom a do komisi z",Oileni Ing. Jan Bra,nd~, vrch.
měř. rada, Ing .• Josef Souče,k, měř. rada, Ing. VáJclwv Sů'ra, měř. rada.
Skupina pražská jako :zájmorvé ústředí 'zeměmě:řiJčsiké'žádJá, aby uo
red'alkčního výboru Tec,hnického úbzom ,zvolen bY'1 její delegát;
s,chůze
navrhuje na toto mtsto 'prof. Dra Ryša,vého, který byl dl,ouholetÝm členem
redakce Technického obzoru. Jak'o delegát dio ústředí za zájuniOVéSlkupiny zeměmě'řičské zvolen prof. Pet,řik. Do .plřed!llá~íové komi,se pd'i odboru
pra:žské:m S. 1. A. ,zvolen prof. Dr. Ry:šarv'ý.
Prof. Petří!k refemje Q některých jednáních z poslední doby, podáivá
zpráivu o rŮizných intervendc1h. Ing. SOUJoe1k
Ise táže, v j!Wkém stadiu je
úpra,va po-žjtkového sYiStému IstátnichzaJlJ!ěstna:ncu. a ipodáivá v té ;plříčině
určité ná!Vl'hy ohledně intervencí u PiQISiUmců.Na nám ..h min. rady Ing.
MandY'se usnelseno, ruby podán byi[ nálvrh úst;ředií o,hledně ú[lil'avy požitkU.
státnich mě~ičských úředniků..
Jelikož jinéV'olné
ná,vrhy u€lbY'ly předne,seny, končípředlsedajici
schůzi poděko·váJlím ,přítomným.
Zpráva o valném shromáždění Odbočky Spolku čs. zeměměřičů
v Bmě, kO!l1anémdne 31. ledna 1926. Pro llo€lIl1OC
,plředlSooovUz,a,hájil aříd'il
va:lnou flchu.zi kiolega Fíai[,tUJs·.
Na nálV1l'hkolegy Mwřika upuštěno 'od' čtení
zápisu minclé valnés1cMze,
IJIl'oto~e hY'1 uveřejněn v ZeměměřičSlkém
Vě.stníku. Zá'P'ís .schválen, Omluven [lmf. Dr. J. Hruban.
NálsITedoV'a,laihned je d:na tel s k ázpráva
k,olegy MaHka, již V(I
výtahu podá:váme:
"Odbočka P'O·dniká veškeré slvé akce v těsné a vzájemné sml·
činnosti .se 'z.ájmovo-u mě<řiočskous,kupinou Ipří odboru Spolku čs. inženýrů
v Brně.
S neutuehajídm
zájmem usiluje dále o rea,Jiisaciřádné
OlSmisermestrové reformy studia zeměměřičského a zúčastňuje se všech akcí
k tomuto cíli směřujícícih v pevné ví,ře, že ne],ze odkládati provedení díla
tak ikultumí,ho.
Pokud jde o {)ISta,tnÍzáile,žát.o
sti, jež byly v Odbočce 'projednálvány,
byla t'o v privéřadě
podáni na změny textu návrhu záikona·.o úpravě
poměru ,C'ivilnkh inženýrů, jakož i ,doda,te,čný návrh změn k nově upravené Mto olsnově.
K P'Ů1V1odnímureferent'skému návrhu min~siteristva veřejných pra,cí
byly podány v lednu některé 'P'ři;pomílllky a náwhy, a podání zasláno .bylo
ministel's,tvu veřejných IJIl'ad. Vládní ná,wh byl ~ozd'ěji pcrie·p,nwován, a to
jen na úkor zeměmělři<Čl1.P1"Oto ·zas,la·la Odbočka minis.terstvu vefejných
prací nové podání a jeho opi,s hyl zasláJl m1ni,s:teil"stvu sp,ravedlno·sti a
ministerst,vu financí s patořičným odu.vodněním.
Olenové výboru Odlbočky ,zahývaili se l'O'vburem návrhu zákona
komalsačnmo, který byl dodán veŠem možným organisadm,
j€'ll ne Odbočce na,ší.
Pož,a,dav:ky mOlr.-slezskýlch lesních inženýru, sdružených v odbom
S. I. A. Brno, jsou 'zajisté v,šem 'k1olegůru !Lnámy z dennicih listů. Odbočka
zaují.má. k pOlžadav'ku lesních inženýrů, kteří za:sla.Ii opi,s svého podání
k vmdní předloze též měi'i'čls,ké zájmové s.kupíně v Brně', sta.nov:s1w
zamita:vé.
Další otá,zikou v Odholčce prohímnou byl a je 'příopravov:lJný ·vlá,dni
nárvrh požitkového zákona stáJtníchzamělstnancu..
Aby se hodně kříklavě
nalzn:lJčil roz,díl mefÚ námi a vys'oikroškoláky s více s.t.átnimi z,k,ouškami.
hyli jsme v před~oze da'íveocej'chováni
jako vysokoškro!áci s ,;-předepsanýlll
neúplným" vysokošlwlslkým v:zdělá.IlÍin. Proto i IV této záležitosti jsme
zaslali ,podání ministerstvu vnitra sežá,uostí o .provedellízměn pd'íslUiŠného
textu v osnově a zároveň jlsme z!aslali 'opis tohoto podání české vysoké
škole teiCllOlieJkév Bmě se žádostí, lliby za;k;ročila u ministers'Íiva vnitra
o náJp.mvu llepřiléharvého ozna,čenístudia
zeměměři-čskéhO.
PH refewvání '0 chystané Úilmvě plat.orvé s .povděkem kons,tatuji,
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že :po uvelřejnění .chySlta;néO'SIllOVY
se našeho stavu vlřeil:e.zalsta,l pan 'vTchllí
finanční rada Oli/but, jednatel"VYls{)ikoškolského
svazu".
Z význa.čněj:ší korelspondielllce, kterou Odlboč!ldw·dbdržela, je dlužno
jmenovati předně dopis od Úis,tředínwšeho s>polku v Pr8iZ€ z 21. února 1925,
v němž se projevujte v:šem kolegům pořwd:atelského 'výboru, k.ted'í se
s mi:nbořádnou 'Pní a oIbět,a:vostí ujallii pra,cí přÉpIfaVllých pro manífestační
:"chůzi 'zeměměř:1čů, konanou ~'oní v Bmě, vlře1lýdik.
Odbočce byl ·ta!k:éodevzdán 'Op1smellloranda 'zeměměř1čů čs. státnk,h
drah ministeTstvu železnic, v němž ,železníční geometři znovu kil:adou slvé
požadwvky, dotýkajkí
·se ~delně
,vyměrovací služlb~ u železnk
Bude
na zájmové skUlpině měř:1ěsikJé'[Jři 8. 1. A. v Bruě, aby hleděla požwdav:ky
svý'ch kole,gli ,že'lelzni,čnic.h prns,třednictvÍiIn! ,svého srpolku uskutečňova.t,
při čemž odlboěka našie V'Ž1dyměřičskiou skupinu ,poo'poří.Jsme
přesvědčeni, že i zájmová skurpina železni'onich inženýrů v Bruě, jejížstY'ky
se
zeměměřičiželeznmími
jsou velrn.i :plřátelské, hude na,š,e o.p:rárvněné požada.vky poruporovati
V ·roce 1925 bylo ilmnáno ,de,vět :sch'Ů'zíIvýhorových a tři členské,
z nichž ,dvě byly konállly s '[Jlřednáš!kami.
Bředná,š!ková akce !se nám 'pr·o malou ochotu čIen'Ů nedalří, a přednáší-li se" jsou to stále tíž lwleg'ové. Prosfm znovu páil1y, kteří svého času
"Ubili přednáš1et, alby ,tak 'laska;vě učinili a oživ:ili taJk na,ši 'činnost.
Tím z,prárvu končím ,a děkuji těm, íklteŤÍo práci v Odbočce :se svědomitě, p'řoo IPiře,káž1kyjejIch poV'oláni, ,starali."
J ednatelská z!práva schválena.
Následujezipráva
pokladníka.. Celkový pnJ,em byl Klč 1304'46,
vydání Kč 1229'50, hOtOVOls,t1. ledlna 1926 Kč 74'00. Bokladní zpráNa. se
schvaluje, na,čež kol. Vičar referuJe o wdttn1nistraci. Pře,ooeda.jicri táže se,
jalk je ·skoncována ,otá:zikianed1opla,tků,což kol. Vi,ča.r rysvětluj.e.
K:ole'ga.čtvrtUk na.vrhuje, aIb.yIs·e,do'poru,čilo valné hroma,dě v Praze.
aohy se pou~ilo mdikáJněj:šich prosUedků k vymálhání ne,dopla.tků. N á 'V r h
sc h vál e n. Kolega Čltvrtlík dáiVá daIší návrh, aby bylo ústředí ,dopsáno
oMedně odměny wdmini,stJrátorovi 'za J'ok 1925, ,která mu nebyla dosud
vyplacena., alčikoliv byla vloni na. rva.1né hromwdě schvállena. N áv r h
s·chvállen.
Boté čte kol. 'Doušek: ~pr~
knihovní a ua;vrhuje, hy 'čá'stka wsi
2()0 Kč na va\zhu bdh byIažád~na
od Úistředí. Sc hlvál ,~no.
K!Oilega Peňá,z upolwrňuje, 'že ll'ři mě,stském ,stalveohním úřadě chce
založiti Slbírku Uteif8!tury nejnověj,ších ·děl z oboru reguIa1ce a výstavby
měs·t. Budiou to z,ejména 'vě,ci franc,ouzsiké a. anglické. Literaturu ·tuto by
pak d,al čilenŮffi spoLku k ,dislposíci.
Koil:ega FaltUJs děkuje ilwl. Peňáz,oviza
j,eho ochotu.
NálsIeduje debata očals.olpisu, již se zú<íast.ňují kol. R'Ůžičika, Fa.ltus,
čtvrtUk.
Klol. Růžička promlouvá o ol1Yt]žich,pro něž nemažno časopis
roz,ší!řit a zdlOlkona1it, jak bychom si toho, přáli. Kol. Vičar dává náJvrh,
aby Odbočka navrhla úst,ředí pro Ip:od'epřeni čalso!P'Ísu zvý:š,ení honoráře
přispěvatelům .
. Ko1. čtvrtlik navrhuje, a,by !byl do Prahy rvy;sllámlkOllega, který by
tuto věc slpedelně hájiI. Po návrhu 'z!volen j.ednomys1lně ko1. Faltus.
Násled1ova.la pak >dieJbataohlec1ně vy,dJání q,eměměřič'ského kalendáře
a usnes€'ll'o, ahy na věd zatím koil:egové Iplfwcovaili'sami tím, že bud10u
shromažďovati materiál ze svého vla;s,mího oboru a připra1ví jej tak, alby
byl k diIS'Posicli,jakmiIe t,oho ibudezatpot,řebí.
V ·0 1b y. Za předsedu zvolen znovu jednomys:tně (prof. Ing. VI. Fi1kuka .. Do výJhoru c·o členi zvoleni za kolegy: e v i den 'č ní: Šimek, 8lezáJČek, Vrba; stá t n lip 'o IZ. úř a d: Krátky;
,c i v i ln í: BeIIleš, Faltus,
Janč ;
agrární:
Šeráal:e!k:;
že le z nič n í :
Mwřík, ProoháJVka ;
zemské:
V,eve:tika; mělsrtské:
Vičar, 'Doušek; Iv'ojenské:
Amošt.
Za náhrwdniky
·zv.oleni:
Dobwv.oilný, K:o'ž,oUJšek, Růžička
a
ČtvrHík.
Za re.visory účtů ·zvoleni kal. Kubín a Vmmec.
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Volné
návrhy:
Ulmesooo '[lOda.ti valnémushromálždění
návrh
zlvýšiti autol'ské hoooráJře na 30 Klč 'Za stránku rprrací pův'odnícha
za
recenlse a :mferáty na 20 IGč Iza 'Elt,rá,nlk'u.JedJ1lJohla,sně,schváleno.
Dále s,ooIVáJennárvrh, aby 'lJř.iští rvýlbor se Ipostarwl o znovunavá:zání
styků I> brněnskými ,posluchači.
Návrr;h kol. Janče, alby spolelk ~)lr,aoOlValpl'Oti udilení au:toris~lc8
oEloihámnekvalifikovaným,
se !pO deba,tě přika,zuje 'příštímu výboru k ,projednání.
Protože vice nikdo ke 'S~OIVU
se nehlá.sil, ukončil rptředse,dajíd výzvou
k daMí práJci valnou hromadu.
V ustavující schůzi Odbočky S. čs. Z. IVIkně, konané dne 12. (mora
t. 1'., zvoleni: míst01plředs,edou Ing. AI. Šimek, vrchní měř. rada" I. jeď
nate.Jem kot
MaHk a II. jedna,te.Jem kol. Bro'cházka" ilmihocvníkool
kol. Toušek.
Moravská odbočka Spolku čs. měř. úředníků stát. ar státních VOdniků konala sv;ou řáJdnou valnou ,hromadu dne 14. února 1926 v Emě
u Ro'chmutů.
Po vy'č'erpání zp,ráv jednutElvýlch funkcioná,řů piřikročeno
k v;olháim. Zvoleni byli: předlsedou kol. Pechr Fr., míist,opředsedou koL
Baal' J'Ú's,ef, do výlborru kot T'rá:vníiček, Vrba" N()IVotný, Persein, Kubín,
Eartůnělk, SlezáJček a za koJe'gy ,ze Slelzlsk'a.pntomný koJ. Fal1ta, náhradníky
kol. Fedleik, Králtký, Bárta, l'evis,orykJol. Krupi<la Haubtmann, de,legáty
do Úistředlí k,oJ. Vrba., Bal1tůněk, Falta,. Ve 'V·olný,ch návrz.ích usneseno
vylŠkrtnouti ze seznamu členstva ty, Men nezaplatifli a rpřes důtk~ivá
upomínáni nepilatí č'1enské ijYřÍi8lpěvk'y.
Dále usneseno pokusíti se v dohodě
II úSlt,řec1íim'0 vydání
celoiS,tátního 'S'chematismu a předplat.ití "Věstník
inženýrské komory".
J. V.
i,

Pozemková reforma na Litvě vykazuje do konce r. 1924 tyto v'!isledky:
Zabráno
bylo 380.000 ha; z toho přiděleno
25.000 osobám
270.000 ha. Z celkového počtu bylo drobných zemědělcil 10.000 a válečníků 7500.
Asistenti švýcarských civilních zeměměřičů pozemI{ových knih, pokud získali zeměměřický patent. mají norma.lisovaný roční příjem podle
rozhodnutí Spolkové rady: v 1. roce 3800, v 2. roce 4300, IV 3. roce
4900. v 4. roce 5600, v 5. roce 6300 a v 6. roce 7000 fr. Denní polní přípla.tek v místě činí f.r.3'60, mimo misto pobytu fr.4·50 pro svobodné.
pro žena,té 1'1'.6'30. V prvním roce s,lužby. onemocní-li asistent, dostává
jeden měsíc plný pJat, v dalších letech až po dva měsícc. Týdenní výkon
pracovní činí 50 hodin v kanceláři, 52 hodin v poli. Milže hýti o dvě
hodiny prodloužen. Hodiny přes čals, práce ve vysokých horáJCh a při
triang-ulaci jsou zvlášť honorovány.
Do,volená v šesti měsících služby
činí jeden týden, v roce prvním pak již dva t:~rdny. Od 30. roku fysického
stáiří má asistent nárok na ,třínedělIÚ dovolenou, když 7.trávil u firmy
asp( 111 tři léta.
Ve schůz,Í Pracovní
selkce Brno
In ž e TI Ý r s k é k () m o l' y
dne
11. [e d na 1926
IbyiLo melzí jiným usneseno,
všemi hlasy.
alby v .zále,žitosti .připlM1těnika.ndidáta k autorisa.čnizilwušce
zeměměřičskú
prr.otivyjá.C\Jření Praco'Vní setIDcežádá'!]io bylo .uuV'edení trestního ,řfz·ení.
p'o,k,ud jde o rvysta:ve,IÚ ko[idujJcÍiCh rvysvědiče,IÚ o zamě,stnání.
Panu O. bylo Il1a d,ona.z, proč se Prac'OVThíIsek,cevysilovila 'proti připuštění p. M. Ik aurt.orisační Zk'OUŠ{le'zeměměřičské, :sděleno, že nebyly
splněny ~k'onité
Ipodmínky. Plři této příležitosti
bylo usneseno, wby
v ,oněch rptřípa:deoh, kdy l'eferent !podá nálVrh na zamíta:vé vyjádření {) žádosti z,a přípuštění k autorisaČlllÍ 'zk:oušce ueho za udělení autorisaee, !přibrán hyl :k vyjáJdiilení ještě koreferent, je-li p'rojednávána záležitosrt 8lporná.
Usneseno ,dále nepřihlížeti ,k podánízájmJOIVé !skupiny lClmích illŽenýa'ů v Bmě OIhledně ro!zsahuop~'áVlIlění civilních inženýrů lesních, jelikož
podání to nebylo učiněno
osobami, které mají opráivnění civilnich
techniků.
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Soutěž na místa zeměměřičská
v Čechách. U evidence k3Jtastru
daně 1]1'olzemk()IVé
~ Čechách ohsa,dí Ise větší počet míst li ě ř i o k Ý 1('; h
e 1 é v ů.
Uchazeči o 'tato místa podei'tež ISVioje žádosti opatřené pět1korunovým lwlkem k 'zemskému finančrumu ,ředitelství v Praze nejdéle do
20. hřezna 1926. žádosti nutno doilo~iti: a) Iprůkazem o věku, b) domo'Vským H,stem, c) 7Jdr3J'Votnim ~s,vědlčením od úředního stáltního lékaře,
d) vysvědčenían
{) za,chovalolst~ e) vys'V'ědJčením o vY'konané státní
zk:ouš·ce, IP,ředeps,ané pro zeměměřiče.
V ,žádosti je's't sezmíníti
také oznalo!sH státního, ,příp,adně mel1šinového ja~yka a vojenské p()IVinnosti.
Presídent:
HanačÍik,
Soutěž na místa zeměměřičská na Slovensku b~"la p>očá,tkem února
uve'řejlllěna . IV denních listec,h. Jedná se o několi,k míst elé'Viských, která
hyl.a vypsána Isouč3Jsně s místy rpro stJředošlwláky a herní e,xekutory!
Pro agrárn]klk: stalo se tak 'ovšem vyhláškou zvlá&n[. Je zajímavo, že Itaké
nedo,statkus,i[
zeměměřičských
vestá,tni
službě na Slovensku má býti
če<leno V~'lJl'sám,ímmíst v !lodn'Oisltie 1é v ů (! !), kde'Zto dříve začÍ'llall0 s,e
požitky třídy X. Konkurs prošel dne 21. února.

Zp~ávy osobní.
t Ing. Vilém Ovořák. vrch. stav. Tada v. v., první přednosta
Ostavu ,prro ,stavbu měls,t pří M. A. P., čilý technieký 'Pracovník, odborník
v ,otázkálch staiV\by měst.
t Ing. Bedř. Bílek, zem. sta,v. TaI(1Jav Bmě. Působil ve službáJch
zem. výboru moravského
zprvu při regulaci vodních toků, později při
katastru vodních sil. Řídil provádění přesných nivelací, kterým věnoval
se s velkým zájmem a porozuměním. Zemřel v mladém věku po těžké nemoci. Čest budiž jeho památce!
Jmenování.
U města Brna: Ing. Fr. Nov·otný mě,ř. ra.dou. U ředitelství státních dra.h v Brně: Ing. L. KiO'Ste:lecikýmě·ř. radou.
Ministr financí jmenoval prozatímního
měřiekého adjunkta Františk/a U r b a n a definitivním měřickým adjunktem X. hodno tř. ve stavu
měřických úředníků evidence katastru
daně pozemkové na Slovensku.
Presidium zem. fin. ředitel. v Praze jmenovalo měř. eléva Zdeňka L a li b e
měl'. asistentem.
Pensitonováni. ti kaltastru nal Moravě: Měř. vrch. rada šímeček, měř.
vrch. ra,da Leheda;, mě,ř. rada, Lupač, měř. vrch. komi6a.ř Mittne,r.
Autorisaci
civil. zeměměřiče nabyli:
Ing. F. Soukal v Pra,zcSmichově. Otto StHmfelder, Pra,ha II, Ing. J. Kopečný, KQš1ioo, fug. Fr.
Stárek z Užhorodu, Ing. IS. Benk6 IZ No'Vých Zámků a Ing. J. Zv·ruský
z Bratis,lavy.
Autorisaci civil. zeměměřiče se vzdali: Ing. Jan Janča v Hradci
K'rállové a Hugo Típ'pmal1ln v Kašp. Horálch.
Právo k používání sta:vovského označení "Ing." bylo :pří'znáno
kolegům: Cyprianu CihláJiov:i, Bohumilu Černému, Josefu DVOiřá,kovi, Juliu
Hanischovi, Os,ka,ru Mullerovi.
Opravy: V č. 2 Z. V. v'loudilo se několikc.hyb
'sa;zeči'lkých: Na
Mr. 23 v poznámce 1) mástátli:
místo obr. 4. a 5. s!prá;vně "obr. 3. a 4.".
Na ,st.r. 28 tJřeha zaměnIti celý 16. řáJdek větou: Č a s op í 's pr o p ě s tav á n í li a tem a t ik y a f y s ik y, r 'o Č li í tK ,LV. Č. 1: Dále na Sltr. 29
v referátu S i n u IS {) m e ,t r třeiha. ZlIJ 'řáJdeik prvý vložiti text:
»~ ~ C hnické",
r.očník
1923, uveřejnil
prof .. Jan
Šrůtek
pojedu.í ní: "Úhlo ... «.
Za redakci zodpovidá Ing. Jo •• Rdžlčka. - Tiskem Polygrafia v Hrně.
~akiadatel: Spolek československych zeměměr'ičt\
Praze.
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