
ROČNÍK XII.

ZEMĚMĚŘIČ5HÝ VĚ8TníH
Láskúv univetsální tacbymet~ V p~ovedení

Rostově. (Patent Láska.Rost.)
Prof. Dr. Ing. AI. Tichý.

(Pokračo"ání.)

V tomto vzorci jest h = 100 . Lv. ZLá sk ov y podmínečné
rovnice (3) má býti:

, Lv = L. tg a = (Lp - LB) tg a.'
Čtení Lp (obr. 10.) jest určeno <t 1fJ, který nutno tedy nejprv

stanoviti.
(O Především však si třeba všimnouti úhlu dálkoměrného o,

o který se skloní záměra pro pevné vlákno po sklopení kliky.
Úhel tento jest proměnliv)', jak si snadno představíme z po-
hledu na obr. 10.1). Základna ab = s v Li O ab se poi§inuje při
zaměřování po pravítku P a čím dále se vzdaluje od svislé osy OA~
tím <t o jest menší. Úhel o se tedy zmenšuje, roste-li výškový <t a.
Pro a = O <t o nabývá hodnoty největší oj)' pro kterou plati:

s 1tg 00=-=-= 0'01,
e K

v míře stupiíové 00" = (I" .0,01 = 2062'65"= :340 22'G5"== 34' 23".
Touto hodnotou vyjádřeme napřed každy jiný <t J. Z obr. Hl.

• .1 ac s (.1'.1Jest: tg u . Oa = e cos a . cos a + u) = tg Uo. cosa . cos (a + o).

Protože <t o jest malý, položme: cos o = 1, sin J = tg O.
tg o = tg 00 • cos~a (1 - tg-a . tg o). (6)

Odtud: t o = tg 00 • cos2 a ~_
g 1+ tg 00 tg a . cos~a --

-'- tg 00, cos2 a(1- tg 00 tg a. cos2 a). (6 a)

P v dv t 2 1. 2 . k v voneva z g a . cos a = 2 sm a, Jest onecne:

tgo . tgoo.cos2a(1- ~ tgoo.sin2a). (6b)

Pro a = O jest tg o = tg 00, čili 0= 00, jak bylo již zmíněno.
Pro a = 450 jest, tg 0=0'00497 čili o -". 17' 07".

Tato hodnota by mohla býti považována prakticky za mini-
mální, neboť strmější záměry nežli pod <t 45 u se nevyskytují.
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b) Dalšim důležitým úhlem jest f/J' (obr. 10.), který odpovídá
v-ýškovémuúseku Lu na. lati. I jeho hodnotu třeba napřed stanoviti.

"Z obr. 12. jest: tg 'l/J' .: tg 0= L'v : L'. ÚsekY,L'" a L' vy-
jádříme větou sinusoyou z. Li mqt a muz.J eliko~, opět jest <7:: 'l/J'

velmi maiý, položíme cos 7J/ = 1. Dále dosadime z podmínečné roy-
nice (3) za tg a = (Lp: L). Obdržíme pak:

tg 1/1' _ t a cos (a + 'l/J')
tg o - g cos (a + o) .

Položíme mimo to: sin 'l/J' = tg 'l/J', cos 0=1, sin 0= tg o,
takže yyjde: tg 1/1'= t a 1 - tg a . tg 'l/J'

tg o g 1 - tg a . tg o
Odtud yypočteme: tO''l/J' _ tg a . tg o

., - 1- tg a (1 - tg a) tg o'
Pro a = O jest tg 1fI = O a tedy také 'l/J' = O: Pro a = 45°

jest tg 'l/J'= tg o --=-.~ tg '0o, neboli 'l/J' asi 17' 12".

Jako výškový <t: je tedy 1fI tím citelnější, čím větší jest
vzdálenost lati od stroje.

c) Konečně důležitým úhlem jest ještě výškový <t cp (obr. 10.),
záměry pro pohyblivé vlákno. I jeho hodnotu dlužno určiti dříve,
než přistoupíme k odyození <7:: 'l/J'

Z obr. 10. jest: cp= a + 'l/J', takže
tga + tg 'l/J'

tg cp= 1- tga. tg 'l/J,.
Dosadime za tg 'l/J' z rovnice (7) a upravíme přiměřeně, takže

obdržíme: tg a+ tg a tg o - tg~a tg o+ tg3 a . tg o
tgcp= 1-tga.tgo
_ tg a (1- tg a. tg o) + tg a. tg o (1+ tg~a)_

1-tga. tg o -
tgatg a (1- tg a . tg o) + tg o. -.-~-c'os a

1-tga.tgo
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Odtud pnbližně:

tg p = [tg a (1- - tg a tg o) + tg o tg ,a ] (1+ tg a tg o).cos a
Když vynásobime a pomineme členy řádu tg~a. tgl o, vycházi:

. (, tgO)tgp-tga 1--r-~-·.cos a
Pro a=O jest p=O. Pro a=45°, jest p=a, jak má

býti, a jak vzorec (8) také dosti přibližně podává.
d) Po právě předeslané přípravě přistoupíme k odvození <t 'l/J,

který určuje žádoucí záměru pro vlákno pohyblivé.
Vyjdeme z podminečné rovnice (3), do niž dosadíme z &br.10.:

L.=D(tgp - tg a),
L == D {tg (a+ o) - tg a}.

Nabýváme tvaru:
tg p ~ tg a = {tg (a + o) - tg al. tg a. (9)

Vyjádřime postupně rozdíly na levé i pravé straně vesměs
jen známými <t 00 a a.

Z obr. 10. jest: <t 'l/J'= p - a = o - 'l/J..
. tg(p - a) = tg (o .~ 'l/J).

Rozvedeme podle známých vzorců, a protože úhly o i 'l/Jjsou
velmi malé,položime tg o . tg'l/J = O, takže:

tg p - tg a _ t o _ t ./.
1+ tg p . tg a - g g 'f"

tg P - tg a -=- (tg o - tg 'l/J)(1+ tg p . tg a).
Na pravé straně dosadfme za tg p podle rovnice (8):
tg p - tg a . (tg o - tg 'l/J)[1+tg~a (1+ tg.o )] .

COS" a
Po vynásobení a úpravě dostáváme konečně:

tO' o tg 'l/J
tg P -- tg a = ~.(1 + tgo. tg2a) - --.- (1+ tg o. tg~a). (10)cos a COS" a

Nyni vyjádřime rozdíl z pravé strany rovni0e (9):
tg ,.a + o) _ tO'a = tg a + tg o

\ b 1_ tg a tg o tg a.
Po úpravě:

( '~) . tgo
tg a T u - tg a= cos2a(l _ tg €i tg o) .

Teď dosadime výsledky z rovnice (10) a (11) do základní
rovnice (9):
tg o (1+t o t 2a) _ tg 'l/J (1 t o t ~a) _ -.!g~ .tg a ,";
-cos»a g. g cos2 a + g . g - cos2a 1~ tg a tg o'

(
tga . ) . '\tgo 1+tgo.tg2a-1 '~-tg'l/J(l+tgo ..tg»a),'-- tga tg u

t ď 1+ tg o . tg2a,-tga tg o - tgS a tgZo -tga -tO' '/'(l-1-t íJ t 2 )
g 1- tg a tg o . b'f' '.' .g . g a.
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Vynecháme člen řádu tg2 o a dosadíme podle rovnÍee (6)
prozatím za tg o na levé straně před zlomkem:
tg 00 Cós2li (i -'- tg li -c tg li . tg d + tg9 li tg O) = tg cp (1- tg'!lX • tg o).

Odtud:
tg 1/J ~ tg 00 cos2 a (1 - tg a -- tg a . tg o +tg3 a . tg ó). (12)
Nyní dosadíme z rovnice (6 d) za tg o a zanedbavše členy

s tg2 o, obdržíme:
tg 1/J=tg 00, cos2 a [1- tg a - tg oú' tg lX (cos2a- sin2a)j.
Když vynásoblme cos2 a a vezmeme zření na funkce úhlú

dvojnásobného, destávltme konečně: .

tg tp - tg 00 [eos2a (1--tga) - ~ tg 00, si1l4a].

Přejdeme na miru stupňovoti:

1/J" = 00" • [cos2 a (1 - tg a) - ~ tg 00 . sin 4 a]. (13)
. Pro a-- O jest 'l/J" 00" čili tp'l nabývá nějvětší hodnoty.
Pohyblivé v~ákno se hálézá v zorném poli tiéjllále od pCl"1ného,
tedy na konCIpátého zářezu. Tedy hodnotě "o odpoVidá pět zaretfi
v zorném poli.
. Pro a = 45 o jest 1/J" =gi tedy minimální hodnotě. Pohyblivé
vlákno zaujme polohu na počátku 1. zářezu, t. j. ztotožní se
s vláknem pevným.

Má-li a hodnoty mezi O a 450" nabývá 1/J" hodnot od g
do 00" a pohyblivé vlákno se nalezli obecítě v n - tém zářezu,
kd v > g

ez n < 5'
Budiž z výška závitu. Pak (obr. 10.) tg 1/J = ne ao

1/J" = n. ť"~' Podobně 00" = 5. (l' ~-. Dosadíme do rovnice 13.
D o

a odvodíme konečně:
n=5cos2a(1--tga)-- ~ tgoo.~i:fi4lX. (14)

Odtud počítáme pro zvolené úhly a (od g do 45°) příslušná n.
Takto vypočtená n dávají známou již stupllici indexovou Sl, na-
nesenou na obvod výškového kruhu při okuláru. Stupnice tato
byla znázorněna na obr. G. a 7. a zároveň byl vysvětlen j~jí
vztah k okulárovému lllikrometru, kterýžto vztah odůvodňuje
teoreticky rovnice 14. . .

Hodnoty n, odpovídající kladným <r.a (od g do 450) po-
stupuJí celkem pravidelně, pro záporné úhly a však nepravidelně
a přesahuji také i číslo 6. Tato okolnost vedla prof: L á sk u
k originální úpravě okulárového mikrometru. Dal totiž nanésti
stupniei S. pro záporné <t a tak jako pro kladné a upravil okulárový.
mikrometr otočný tak, aby pro kladná a byl jeho bubínek nahoře
a pro záporná dole. Polohy ty jsou znázorněny v obr. 6. a 7. a
pak na stroji v obr. 4. a 5;

Představíme-li si obě polohy mikrometru pro a = O, zaujme
p,Elvné,vlákno souměrné polohy k přímce záměrné a obě polohy
jsou odchýleny od sebe o <t o". Z té příčiny bylo třeba pr6
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ka~dou stupniei znázorniti dílek pátý samostatně, jak bylo již
uvedeno v popisu. .

Zbývá ještě dodati VZOl~cepro výpočet výšek při zaměřováni
dol ů (<t a -). Jak postupovati prakticky, bylo již popsáno.

Z obr. 11. jest patrno, že
h=lOO. Lv= 100(Lp-Lh),

a ježto /Jh > Lp, yycházi h zápomě. Dále:
VB= VA+, +(- h)- /Jh -ll- h - LI•.

Nastupuje tedy v tomto připadě vesIQ.ěs čten i ho rn i
(Lh, t. j. pro kliku dole) ij.a I$točteni $podniho, které platilo
jen pro zaměřeni vzhůru (rovnice 5.).

Výpoěet vfidálenosti D jest však stejný.
Vzor zápisniku podává tllbulka na straně 12.
poznámka. Právě předeslaná teorie byla odvoz.ena v zásadě

způsobem Láskovým, ale s uváženim kritického stanoviska prof.
dra A u b e 11a 1).

Prof. L á sk a předpokládal ve svém odvozeni přibližně
tg cp .....:...-tg a, takže obddel

( ) . tg fJJ - tg a ( ) 2tg cp-ft = 1+~g2a - tgcp-tga .cos a.
y d~l.edku to}w vyšla llj.1,l potom rovnice (14:) ve tvaru:

n=ócos2a(1-tga). (14:a)
Podle ni vy,cJJázin ve&mě,sv čt š i nežli z přesnějši rovnice 14:.

(P~dp.Qklad jest správný jen pro krajní ho.dnoty a, totiž prD ~o
a 459.)

~.R~ktm~II-,~~.P?mineme z~hné rektifikace stroje 1,1Djvel:$áI~i40
.lJ. uYI'lQerne pOj,lze OI~y, ~teré vyž.!Wuj.e ~oyá kOJl,.Strukce dál~JIlěr11JÍ. a
výškon,.čmá. V té pi"lč~)lě jsou i rektlfikllce tak prajednoduché jako .celé
použití stroje v()beé.

a) Zkouška konstanty K=lOa. Na rovinném území odměl'íme
přesně vzdálenost 30 III. Na konec jcjí postavíme přesně svisle dobrou
nivelační lať. Na počátku pi·ipravimc stroj k měření a potom zaměl-íme na
lať dalekohledem, skoro vodorJvn)'m a pro kliku ;,ahoře. NaHdíme pevné
vlákno na nejbližší celý centimetr. Pak skloníme kliku dolil. Pevné vlákno
má ukazovati pi'esně na 30. cm od pi·edešlého. Není-li tomu tak. opravíme
přiměřeně polohu tallgenciálného šroubu, aby požadavku bylo vyhověno.

b) Zkouška správné polohy oku1:íl'ového mikrometru. -
Za těchže okolností jako v pi'edešlém od~tavci n) zaměHme zase pevným
vláknem na některý celý eentimetr. Nastavíme pohyblivé vHkno v mikro-
metru na konec pÁtého z iřezu a sklopíme kliku dolů. Vlákno pohyblivé
má pak ukazovati na dHvější čtení pro vlákno pevné.

Nebyl-li by tento požadavek splněn, pak dlužno pošinonti vnitřní
analaktickou čeč).!;"" která je-t :>:aehyceua dvěma šroJ;lpky, viditelnými
zevně na objektivové trubici. Tyto šroubky poni;kudpovolíme a pak
uchO<pjY'ie1'& j.aji.Qb brla:vii:ky, llošineme jimi y i:ádo,uclril .směru, a.ž· b-y
~~ bfiaQ4}rav~. PQt,QUlje zase přitáhneme. .

Než této !,ektifikaee )Jývá 'potřeba jel). velmi zřídka.
5. Pf~t,. ZáyW I,lll Mk9n,/!J.Q;~i~sWJJ.~ ~f.Qj,qv.é, ~

lati, zručnosti měřiče a na počasí. .

l) JjH:. ,ieohu.. ;1.+'1'."nj) eli, B.e~.l'kWlg.ea ju 4en ~ont{l~meWJ!l,
.w b~e;r.m um Un;.y:lnl!Atacb,YJJ,leiervon Lá$:.a-Itost, J.hterr. ~&it\Wbrift tUr
i'M'~l<Iis~elP», -j.}}~.
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Nejvíce záleží na stroji a lati, neboť ostatní okolnosti možno
zvoliti, aby dobře vyhovovaly. " ,

Konstrukci stroje slouží za základ předeslaná teorie. Pokud
jde o vodorovné vzdálenosti D, jest Lásků v stroj konstruován
bezvadně a délky naměřené souhlasí velmi dobře s přímo naměře-
nými pásmem.

Za to výšky nejsou v k a ž d ém pti pad ě bezvadny, jelikož
indexová stupnice Si jest v malých mezich při bliž n a. Větší roz-
díly, až do několika decimetrů jdoucí, by se musely o~ieviti pro
velké <;:. a (zvláště kol 22'5°) a dlouhé vzdálenosti (nad 100 m).
Chyba tkvi právě ve výpočtu n z přibližné r0vnice 14a) a do-

sahuje hodnoty L1 n= ~.tg 00 • sin 4 a, která nabývá svého maxima

pro a= 22'5°, t. j. hodnoty 0·0125 otočky mikrometru. Tato chyba
čini podle A u b e II a již přes 5" v úhlu 1/J a nemůže býti pře-
hlédnuta.

Fotografický přístroj k měření stejných výšek. V "Revue d'Optiqlle
théorique et instrumentale" č. 2, r. 1924, popisuje René Baillaud, nový
pHstroj, zvaný fotografický pcr'ístroj stejných vý,šek, který však 'není
ničím jiným než hranolovým asltmlábem o velkých rozměrech. V ohnisku
dalekohledu je uložena fotografická deska. Přístroj ustaví Se do azimutu
tak, aby obrazy jedné hvězdy vytvořily své dráhy protínající se up!.'o-
střed pole desky. Jde o určení doby, kdy obě dvě dráhy se protnou.
Nutno tudíž znáti vzájemné polohy obou obrazů na desce v určitých a
znúmých okamžicích. daných kyvadlem. Z tohoto di'lvodu je před deskou
uzávěrka\ pooi'lstávající ze clonky, dle jejíž polohy je závislý průcllod
světelných paprski'l. Clonka .ie pohybována elekt,romagnetem, jehož cívky
jsou upevněny na obvodu kyvadla. Uzávěrka se otevře nebo uzavře při
celých v,teřinách postupně v konstantních intervalech. Obě dráhy, vy-
tvořené na desce, nejsou souvislé, nýbrž skládají se z, ekvidistantních

T~:>A~O
C . . O

.~..'

Mrek (obr. č. 1.): Doba počátku a konce exposice pro ka,ždou čárku je
známá a tRkmožno přesně určiti měřicím přístrojem jich .zaujatou polohu
na desce.

Přístroj je zhotoven firmou Bouty. Od manolového astrolábu se
liší v podrobnostech, ale princip je týž. Výhoda jeho spočívá v tom, že
výsledky jsou bez osobních chyb.

Hranol musí býti dosti veliký, aby počet hvězd pozorovatelných.
byl dostatečný. Velikost hranolu by žádala, aby byl zhotoven z látky
naprosto stejnorodé, což by. zase na druhé straně omezovalo jeho roz,.-
měry. Z tohoto důvodu, jak z obrázku č. 2 je vidno, hrana A je obrácena
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k objektivu 00. Plochy AB a AC js.ou zrcadelné. Dopadající p'aprsky se
na nIch odrážejí, neprostupují hranolem, a tím možno dáti hranolu velké
rozměry.

Objektiv má otvor 18 cm a ohniBkovou vzdálenost f = 1'90 m, neb
přesnost měření na deslCe je tím větší, čím ohnisková vzdálenost je větší.
Zvětšuje-li se ohnisková Vlzdálenost, musí se též zvětšiti průměr objektivu
i rozměry hranolu, čímž zase se zmenší jasnost obrazů.

Poněvadž jasnost obrazu vytvořeného jednoduchým odražemm
paprsků na hranolu by byla větší než jasnost obrazu vytvořeného dvoj-
násobným odrazem paprsků od hladiny rtuťové a spodní části hranolu,
nutno obě vyrovnati, a to tím, že paprskům jednoduše se odrážejícím je
projíti menší částí ohjektivu než paprskům dvakráte se odrážejícím, a to
tak, aby poměr obou svazků světelných se rovnal od,rážejícímu koeficientu
rtuti. Hranol se tudíž urovná tak, aby jeho hrana se nepromít.ala na.
průměr objektivu, nýbrž na tětivu, jsoucí asi 2 cm pod jeho středem. Tím
se trochu zmenší počet pozorovatelných hvězd, a to o několik oosetin
velikosti.

Rtuťový horizont je týž jako u astrolábu Claude-Driencourtova, až
na malou změnu, a ovšem že vHších rozměnl. Poněvadž rtuťový horizont
se chvěje vlivem otřá,sání se země nebo účinkem kyvadla, je d.ráha, dvoj-
násobně odraženého ohrazu nejasná, třehaže přímo pozorovaný obraz se
jeví býlbi dobrým. Proto používá se miska, naplněná rtutí, která pluje
v jiné nádobě s větším množství rtuti. Takto jsou zmirňovány otřesy první
rtuťovou hladinou a druhá zůstane úplně klidnou, čímž se obdrží, dobré
",nímky,

Clonka, uzávěrky se pohybuje elektromag-netem. Dle toho, jak proud
prochází prvm neb druhou cívkou, uzávěrka se" otevře nebo uzavře, což
je regulováno kyvadlem a relais Claudovým. Současně tím se děje spojem
nebo přerušem proudu v pérovém' chronogTafu, ovládaného tímže kyvadlem.
Tím se měří z.poždění těchto otevření nebo uzavření.

Malé zrcátko, skloněné pod úhlem 45 stup,ňů, odráží oba obrazy do
mikrometru, čímž možno p,římo pozorovati Jako astrolábem. Tím lze přímo'
poz.orovat.i oba obra.zy před fotografováním a přezkoušeti tak v6dorovnost
hrany hranolu. .

V příslušném článku u?edené revue je uveden i příklad o určení
oprav chronometru tohoto příst,roje. Pavel Potužák.

P r ()f. dr. Ji n dři c h S v o bo d a,: Astronomie sférická. Lit 0-
grafavané vydální předml,šek, konan~"ch na českém vys'okém u'čeni tech-
nickém v Pr:vze. Nákladem Ústřední vydavatelské komísea Spolku po-
sluchačů zeměměřičství za ,po>d'poryministerstva školství a náTodní osvěty.
Praha 1924, 4°, 'st.r; 368. Cena neudána.

Výkhdysférlcké astronomie na technikách mají :p'ři'praviti poshr-
{'ha,če - příští ge,ometry -, alhy mohli dob-řerozuměti výkladům z IlJstro~
nomíe geoodeti,cké (urč'ováníč'a,su, zemČ\p,isné dé}ky, šířky a azimutu).

Pruž'3ká technika poskytuje 'po'sluchwčům zeměměříčství větší
možnost vniknouti do sfér:cké :llIs,tl'onomie, než ostatní českosJ.avenské
vysoké školy te,chniciké.

Na českébměns:ké te,chnice není dos,ud zave,denasamosrtatná před-
náška ze :sfériJcké astronomíe. To ze sfé,ric.ké a:s<tronomie,co :posloohači
nejnutněji potřehují k 'P'Ů'l'oz'llmění a,stronomíi geodet:cké, musí býti po-
dáno 'stllručněpřed výkhvdem geodetické astronomíe (dvouhodinná ,před-
iJáška letního seme:s:tru jako dOlplněkčtyřthodinné přednášky o vyšší geo-
(lesií ze semestruzimnílro).

Na německé brněnské technke je zavedena přednátŠka a cvičení ze
,sfér:cké ageoodetické astronomie (celkem dvě hodiny --i ,p,rof. LěS'chner).

Na německé !p'taž:S1kéteohnke jestzllJvcdenapředná,ška a cvičení ze
sférické llIstronomie (2 + 2 hodiny) a 7.vláštiní přednáška a cIVičení,z geo-
detické :as:tronomie (2 + 2 hodiny - ,prof. Haerpfer).
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Na. pr.až,flli.éčeské teclmi,ce je za;veQ;erul,7.vlá.ij.tní'P'ředRá,šika a cvičení
ze -sférkké a!Ytronomie (3 +2 hoďilllY) a 'Z'vlá<6tni přednáška a cviooní
o určování zemělpisnÝ'ch souřadnk (2 + 2 !hodiny - ,prof. Svoboda).

D.QISitaiek čaw mábýJti. !!!foci<\ké .a.i!tl!'OOOluÚíVěIWVáuo na všech
č€$.lros~OIVenskýJcihvY#Okých ěkolá.chteochJOOkých po uskutečnění refmmy
gi)QIUletrovského stuma..

Bro!. dr. Jíndřicll SvOlbooa vydal nyní i>vé předruíiŠky osférkké
(M'twoomií jako liwgaoafie. Je 00 ,prvni če~ké téměř JÍll'lné vy;dání ·lJ,férické
a&;r(momie. (N3I př. prof. dr. J. Kavá.n vyOOJ v [etooh 1006-10 v 'Programu
m'alootrans.kého gymnat\~a "Úvod d.o -8féril'lké ~8't))onOOlie", v němž je roz-
vedena jen látka. o ,sléri.ckýCJh SOOřadnÍJC1l'ih,Iprof. K. Mina:řik T,oku 1896
v 'programu gymllM'ita, v Olomouci článek "Zatmění mě~iee astUnlce, řešeno
pollŽiÍtim metody grafické".)

Předná,šky prof. Svobody j&ouJ10'Zdbleny takto: I. 8félrí6ké souřad-
nice. II. PfQb~élll! d'V'ou těles. III. Čas,omíra. IV. PamHaxa .. V. Aberrwce.
VI. VlMtní ,pohyb stálic; WI. Praeces,s;e a nuta.ce. VIII. Re,frakce.
IX. Interp'uhJJce. Následujít3Jbulky, seznam literatury, věcný rejs,třik
a '01pt"9NY.

Výklady () UlItměni slunce 'a měsí~, o zákrytech hvězd, o určová.ní
kon~tant a Ud'čovánís.ou.řadrnc hvězd, je,ž obyčejně bÝVll.ji v učebniCí-r.h
llfér.leké astronomie, v pt'edlnášká\Cill nejsou, '1l'robože je :i!iu1:(JlTprávem 'P0va-
Ž(l'V;I..lza méně nutné 1pIro 'poroo'llmění geodetioké $t.l'onOllllii,

Vwoce pl"o 'pmcilod .hvěroy p;-vnim vertFkMem, nej:větší digTť's,sí i
pro rycll.'loSlt,8 jakou. se měni horizontáJlní slouř:a.d'nice h.vězdy, a 'výklad té
části efemer~ď, která obs3Jhuje zdáilllívá miJsta stálic,· nepodává prof. Svo-
boda. v přednáškách ·0 JlistJ.1Ollomii'sféri.cké, nýbi"Ž v 'Přednáškách (l' určo-
vli.nizeměpislIlýcoh souřadnÍoC.

Výklady 'prof. Svobody jsou psány Ipříst,ulpně, téměř všechna tvrzeni
j:soo doká.zána. Nutné odchylky od tohot,o pravidla jsou v kapitole VII.
o praeces-si a· nuta,c:i.

Kniha. ziskarla hojnýmičis,e.Jnými 'P'řiklady, ohjasňujicími teoreUcký
výklad a ča.stýmod'volávánim na efemeridy. PJ.104'. dir. J. 8v·()Ibooa vyplnil
vyd:alllými 'p'řednáJŠk~mi dobře jednu z četných mezer naši astronomické
literatmv.

Uvedl bych několik oprav : .•
Str. 37, 16. ř. sh.: místo sin R cos a čti cos B sin a.
" 8O,10.ř.sh.: (1-2cosu+ .... ) čti (1-2ecosu+ .... ).

14, ř. sh.: "(k + 1)h-2 čti (k -1) Ik_2•
" 81,10.ř.sb.: e2sin2M=sin[], Cti e2sin2M=e2sin[].

"110,4.ř.zd.: (1+tg2;cos20)-tčti (1+tg·licOS20)-1.

12'2+ 122'2+
126 9 v I 2 2' - e Bm <p •• , Vt' 2 2 - e sm <p •••

" . . r. s 1.: "p = a 1_ . . . C 1 P = a 1_ ...

" 150, 12 a 13. ř. sb.: místo - sin a sin G. ~ sin q cos G čti - A sin q sin G,
- ásingcos G. '. .

"151, 8. ř. sb.: místu «(1.' - (1.)S= -l5 1tt COll<p' .•• čti

(') 1" ,(1. - (1. = - 15 Itl P cos <p •••

" 181, 10. ř. sb. má býti: Násobíme-li první rovnici v (23) cos; (x' + 'I),

dru.bou rovnici BÍn ~ (X' + X) •.• ' (V n.:W. rovnieIeh

(i v IIIl má býti cos ['1.0 - ~ f..x' + X)] ).

"195, 3. ř. eh.: místo MUa-' sin 1 Hi ~~' cos I' .
•• ~1, 1. ř. zd.: chybí u posledníhc;> členu nlj, pravé str~ě faktor tg 3-.

2 • 2

"282, 1. ř. zd.:DlÍ8tO B '=.2*.k 1" Mi B""" - 2klllD['"
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Str. :a!,7,15. ř.llb.: místo t = 1:1. - ti resp. t'= 1:1.' _ 8' čti}=,e - 1:1., ť == 8' - 1:1.'.

313 3 -; b' . 1 <1" )2 čt' 1 A" ( 2 2) B V.l-d·'" • I. li .' " 2 w' (x - Xa . I 2 w 2 X - Xo· • n,;w, IVO.

Výtoěni zpráva V0f:DIk~ozeměpi8nébo úStavu za rok 1m. v ko-
misi knihkupce Fr. Řivnače v Praze II, cena 30 Kč.

Jako obyčejně jest i tato zpráva bohatá obsahem a vysokou úrovni
v čáflti vědecké. Jest ozdobou odborných knihoven a zvláště na ni uJ}O-
'Lorňujeme.

Podáváme docela, stručný obsah.
Ze z p r á v y vel i tel s tví se dovídáme historii novos.tavby na-

šeho Voj. zeměp. úSltavu. Bude to budova' obrovských rozměrů a velko-
lepě zařízená.

Práce a s ,t r o n o mi c k é l)fov;iděny v mistech ,potřebných nl'lbo
za 'příčinou revise starších měření. Jest pot~itelno, že pri určováuí země-
pisné šířky a délky bude používán ěeský speciální stroj, t. zv. circum-
zenitál Nu š 1- F r i č ů v, kte.rým byla započata měření zkušebná.

V g e ode ti c k é s e k c i pracováno dále na triangulaci u Milovic,
Českýoh BudJějovic a na Těšínsku.

Pře s n á nivelace prováděna na Slovensku a veSlez&ku. Celkem
bylo znivelováno 1550 km tratí s 21.684 přestavami. Prrucovala čtyři DiveL
odděleni (1 důstojník a 5 vojínů) od pIlI dubna do začátku listopadu.

V top o g 'r a f i c k é m o d bor u pokračováno na pracích z let
předeš.Jých a na tachymetrii Velké Prahy. Pracovala tři mapovae,í oddě-
lení a jeden samostatný topograf, jakož i fotogrametric:ké odd61ení.

Top o g r a f i c k Ý k u rB měl teoretický běh do 31. května a pak
cvičebné mapování do 15. října.

K a r t o g ,ra f i c k Ý od bor prováděl jednak práce programové,
jednak objednané pro úřady (vojenské, civilní a soukromé). Také i jeho
činnost byla velmi rozsáhlá.

Od bor r e pro d u k čni vykazuje f(}vněž obrovskou činnOllt, tak-
že tiskárna jeho se všemi stroji byla plně zaměsd:nána, jak (}(j.:i).VodDitJw
podrobnými výkazy.

Odbor pro statistiku a popis válečných jevišť pr()-
váděl rekognookační práce v úz-emÍ podle rozkazu hlavního štábu. Zpra-
covával též práo~ topografického odboru pro své účely a evidenční d:.Wt
různý1ch vojenských jednotek. Připravuje služební předpis "Pomůcka pro
rekogno&ccnty" .

Ho s pod á ř s k á spr á va vykazuje celkov)' rocm obrat
Kč 9,231.968'65 (osobní v},daje, výdaje za oděv a výzbroj muž&tva a za
lo~niny).

Tec hni c k á " P r ú v a udává úspory oproti preliminovanémll
rozpočtu o Kč 515.676'78. 'fa,ké i pHjmy za výrobky převyšují očeká-
V'anou částku o Kč 274.542'01.

Cel k o v ý s t a v muž s t va: 85 důstojníků, 106 rotmistrů,
12 poddůstojníků, 45 vojínů a 36 civilních zaměstnanců.

V e věd e c k é m odd í I u obelahuje zpráva tato pojednání majora
dra L. B e n e š e :

1. Trianl!ulace 1. ř. na Morayě.
2. Pmza.timní vysledky prací nivelaěnil'.h na Slovensku za rok 192;l.
3. Před1:ěžné určováni zeměpisné šířky circumzenítálem Nu š 1-

Fričovým.
Zpráva ob~ahuje 10 příloh (map a obrazů). T.

Z,,~ávytltftA~nj,
Nové knihy.

I~. Frant.Plala: 8éznam mAp li plánů Cech, Moravy, Sleuka ti.
čs. republiky 1518 U 19;33 v ~eodetickém oddělení Tecb.n~Q JJl!.iscačs.
Nákladem Technického musea Čil. ~R piiílpoěni UliJ}. škOO!wí. Stmn W.
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lrig. Jos. Růžička: Hospodárnost fotogrametrie pozemní a letecké.
Nákladem Ústavu pro stavbu mě,st při Masarykově Akademii Práce.
Praha 1924. Stran 50. Cena 6 Kč. V komisi Fr. Řivnáče, Praha II, Příkopy.

Ing. R. Halaba: Vytyčování kruhových oblouků z osy úhlu. Vyšlo
u nakladat<ele E. Dobrovolného v Přerově 1924. Stran 63. Cena 12 Kč.

Dr. R. Janota: Nové poznatky v meliorování půdy. Nákladem
ministerstva z,emědělství. Cena 4 Kč. Pra,ha 1924.

Dr. Ing. A. Fasching: Das rationelle KOOlxlinatensystem zur Be-
rechnung groBerer Triangulierungen. Záhřeb 1923. Stran 11. - Das wis-
senschaftliche Kriterium zur Beurteilung desl menschlichen Fortschrittes
auf allen Gebieten heiBt "allgemeine Theorie der Nliherungen". Záhřeb
1923. Stran 13.

Dr. Ing. P. Werkmeister: Das Entwerfen' von graphischen Rechen-
tafeln. Stran 194. Vydal Jul. Sp,ringer, Berlín 1923.

C. Miiller: Kalender fur La.ndverme&sungswesen und Kulturtechnik.
Vydal K. Witwer, Stuttgart 1924.

H. Blumenberg: Deutscher Landmesserkalender fiir 1924. Vydal
Reiss R. v Liebenwerdě. Cena 2 ·zl. m.

Služební pragmatika. Vyšla nákladem .T. Bř. IIů,rky v Praze 1924.
Stran 100. Cena 12 Kč.

První ročenka Masarykovy Akademie Práce za· léta 1920 až 1923.
Nákladem M. A. P. v Praze 1924. Stran lf\8.

L. Knotek ·a B. Vávra: Československý &tátní zaměstnanec, jeho
práva a povinnosti. Praha. 1924. Cena 20 Kč. Zasílá L. Knotek, Karlín,
Palackého 2;

Odborná pojednání v časopisech.

Zprávy veřejné služby technické. Č. 11 : Dr. J. Z e len ý: Hospo-
dářská výstava v Praze 1924 p'O stránce technické. Č. 12: Arc.h. VI. Z á-
k r e j s: Podrobný plán upravovací (Po<lička), Č. 14: Vyhlá,ška presidenta
zem. správy polit. v Pr3Jze o změně sazby pro odměnu za prá,ce, které
úř. aut. civil. technikové konají z nařízení úřadíi. a podohná vyhláška
zem. správy polit. v Bmě. Č. 15: Vyhláška téhož rázu pm Slezsko a
Ratibořicko. Č. 16: Pře·sné nivelace provedené ministerstvem veřejných
prad roku 1922 a 1923.

časopis čs. inženýrů (Tedlll. obwr). Č. 12: Dr. A. 8 e m e r á.d :
Gprava smj.řadnicových ;soustav pTO nové katas't'rální ,p,lány Č. S. R.
Dr. Jos. Š pač e k: O příčinách protržení údolních přehrad. (Dokonč;:,ní
v Č. 13.)

Věstnik inženýrské komory. Č. 10: Ing. H. F i sc her: Fehler-
quellen und Fehlergrenzen l:ei Llingen- und Hiihenmessungen. Ing'. Jar.
H o vor k.a: O odměně civilních geometrii. Č. 13: Ing. E. S o u k up:
K zevnější úpravě plánků na rozdělování pozemků. Č. 16 a 17: Technická
státní rada.

Nová Práce. Č. 9 až 11 : Pluk. AI. II I í dek: vývoj topografického
měření.

Časopis vědeckého ústavu vojenského, červen .1924. Kpt. Jos. P e-
t e rka·: O fOŤogrametJickém vyměřování a Jak. se ho užívá pro účely
vojenské.

Journal des Géornetres-Experts Fran~is. Č. 43: G o d i v ie r et
B ,a r ber on: Estimat.ion des boi~. G í o t: La division sexadecimale et
la circonférence. F. Ma u r i c e : Le,s machines qui calculent a notre place.
Č. 44: Giovanní S c h i a par e II i a R. Dan g e r: Dn grand topométre
italíen Porro. Mot r e u I: L'équation du second, deg-ré et les élément,s d'un
trapeze. Č. 45: Jar re: Organísation des' relevés ta.chéométríques.
M. S c h w a r t z: E.conomic fonciere en Suisse. .- Le tachéométre auto-
rédueteur Jeffc·ott. Č. 46: L e r o y: Rememhrement de la c<ommune ;je
Combles. Co rad i: Les planimétres.- Le géometre en Finlande.

Festschrift der deutschen technischen Hochschllle in Brňnn 1924.
Dr. H. L·ii s c hne r :. Photopolarmethode.

1924/122



O. Zeitschrift f. Vermessungswesen. Č. 1 a 2: Dr. H. E c k e I' :
Dber die gťinstigste Gewichtsverteilung bei PUIlkteinschaltungen. Prof.
H. H a i dl: Zur trigonometrischen Hohenmes.sung. Ing. K. Leg o :
Geometer und Besoldungsregelung.

Různé zp~ávy.
Koty nivelačních značek lze O'bdržetiza- režijni cenu v minister-

stvu veřejných prací, odd. XIII b, v litogmfovaných ~eznamech, pokud
nebyly. dosud souborně otištěny v publikacích.

Vojenská inženýrská kolej bude péčí ministerstva národní obrany
zHzena letos při čes. vys. učení techn. v Praze. Přijímáni budou zbraně
I\chOlp'1líkandidáti inženýrství, kteří :s,l'ožili'prrvní ,stMní zkou.šku a chtějí
se věnov3,ti vojenské služhě. Bobyt vIDoleji obnášíše'st až sedm semestrťt.
Letos bude přijato 25 kandidátťt, a to 10 ze strojního, 14 ze stavebního
a 1 z elektrotechnic,kého. oboru. Chovanci jsou zaopatřeni vojenskou
spr;tvQu.

Pozemková reforma. Do konce roku 1923 bylo přiděleno celkem
183.913 hektaru pťtdy zeměděhlké, z čehož. pi'ipadlo 148.192 hektarťt prro
116.970 přÍlďě:ků, ·o!s,tatekpak na 425 statků 'zbytkových. V akci koloni-
s~,ční ,přiděleno 15.357 hektarťt 1187 rodinám. Dle pracovního rozvrhu
na rok 1924 má býti přiděleno 206.981 hekt'arťt půdy.

Dle výnosu ministerstva financí. č. j. 65.347/8939/23-IlI 6 b, ze dne
21. června 1924, jlsou asistenti, přihlášení Inženýrské komoře co kandidáti
stavuc,ivil. geometrťt, pokud mají příslušnéJ státní zkoušky na odboru
zeměměi'ičském, stavebním, kulturním neb báňJské akademii, .oprávněni
k pořizování snímkťt z evidenčních map. katastrálních, přípal!ně pťlvod-
ních map. Musí se však vykázati legitimací inženýrské komory.

Kvalifikovaní as'stenti civil. techniků musli býti hláišeni u pracov-
ních sekci inženýrské komory, jinak ztrácí se průkaz o praxi, ztrávené
v soukromé silužbě. Vysvědčení musí býti správně sepsána a potvrzuje je
pracovní sekce. Je nutno, by v nich udána doba nastoupení a vystoupení
ze služeb civil. tec,hnika a přesná data o vykonané praxi dle toho, zda
asistent pracoval v poli či ,kanceláři. Každá část pra,xe dle technického
oboru budiž v nich - případně í trvání její - vymezena, aby roz,'ah
praxe v tom kterém oboru hyl pa,trný.

. Dle vyhlášky Inženýrské komory, č. 871/24.
Regulační sbor ostravský byl utvořen pro sdružené obee M.ora.vská

Ostmva, Slez"ká OsMava, Hrušov, Malé a Velké KunčiJee, Miehalkoviee,
Muglinov a Svinov. Jeho úkolem je připraviti a vypraeovati jednotný
základni plán upravovací pro uvedené obce. Jinak ,z,achovávají obce
svoji samO',tatnost, ale v otázkách výlstavby měs't se týkajick,h, uznávají
regulační sbor za nadřízenou instanci. Regulační s,bor bude míti rádce
v Ú,stavu pro stavbu měst pH M. A. P., který bude též fungovat co
prostředník mezi regoulačním s<hoorem,obcemi a privátníky. Jest jen lit~
vati toho, že ostatní obce se nesdružily a neumožnily tak, hy regulační
sbor mohl pra.rovati v rysech rozsáhlejších a uplatňovati jedn,otnou úpravu
krajinnou.

"C. k. .e:eometři" v učebnici měřictví. V učebnici: Buzek, Mě-
l'ioství a rýsO'vání pro měšťanské školy ťJhlrupecké, II. díl, ná-kladem Dnk,
1921, čt v rt é vydání, schválené výnosem ministerstva školství 6. února
1920, č. 2959, čteme na str. 63: "Při hernkh úřadeeh jsou ustanoveni
e. k. evidenční geOlIlletři (zeměměřiči) ... "· - Podotýkáme, že tato učeb-
nice je dodnes na ~kolách užívána.

Dotaz o vysokých poplatcích notářů a geometrů. V senátu podán
dotaz sen. K. Sáb I í k a a spol. na ministra spravedlnosti a financí
ohledně vysokých pop,latků notářů a geometrů při p,rovádění převodů
malýeh nemovitostí. V dotazu uvádí se na př., že účet notáře za pro-
vedení převodu p'arcely ve 'výměře 7 a 37 m (tedy asi 'I. míry) obnášel
500 Kč, účet geometra 350 Kč, ač za pozemek sám zaplaceno-200 Kč.
V dotazu se p'r~ví: "Poněvadž j'est nám známo, jak p.nsně trestáni jsou
naši zemědělci, živnostníci a výrobci vůbec za každé přecenění své práce,
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jevící se požaillwkem vyšších ~Jl a &t,íll4ci j'il/}l.l !loudně pro lichvu, tá-
žeme se pánů: 1. Zda jest dovoleno beztr~~tu.ě žádati tak ohromné .ob-
nosy za provedení poměrně Jl~patrný,ch Wací not!íiských ageQlI1fltrov-
ských? - 2. Zda jsou páni ministři oohotJli qpr~viti ta,rlfy: nO'táililký,
advokáitský a g'eometrovský tak, aby byly pro lid !'lnesitelny a odpovídaly
nynějším poměrům cenovým a skutečně vykonané práci? - 3. Zda pla~í
posud u soudů příkaz, aby !'loud, když !Je jedná o menší knihovní zá-
ležitosti, v1)al žádosti dotyčné do protokolu a sám je vyřizoval?" - -
Poslanci a senátoři repubI. strany snaží se skoro systeJIlaticky útočnými
články a d'0I1:,aI7Ynl!,ministry a též čaSOlpise,cky,šířiti ° civiluích g~omeWe{*
ná:zor.že žádají nemírný honQrá.ř za- 'i'lvé výkony. Vybírajice specíelR.í
případy, zapomínají, že každé měření, domněle přeml'Štěnpst prokazující,
žá.dá mnoho času a že Iruilo rozhodu.le, zda měřice pozemku stojí 500 ~
či 5OCOKč; nejsou Bi vědomi rozsahu těchto. prací v poli ·a v kap.ceJMj.,
IlJe činí pokusy, pqlijick}'1U tlakem donutiti civilní geometry, by pracova,li
se škodou. Myslí snad, že vlá,da má k disposici dost měřk~ých úřeqnil>-t.,
kteří by pro p r i vát n í zájem byli poyínni. konati t,ěžkou službu z.a
b í d n Ý plat a nechávati úřední činnost. která dosáhla velkého m7,,~JHI,
)1evykonánu? Inženýrská komora dovede se zastat mjmů civilních
.geoin.etrů a n~ ~. všeJ~h jest, p?učiti :,ěvcn~.vpodob~é .pí~tele a ,inter-
j:>ela.ntyo cene naSl pr;we a male ()(jmene, JlZ oproti .J1nym stavum se
nám dostává.

Zákonné pŤ~píllY ltYO(bliCh kPih4d1 se sbírkami liiOtin a pw..m
ma,jí býti změněny vlá,4níul nařízeJlim. Nejprye má Ee tak státi v obvodu
,zemí sva,tová,clankých, pak na Slovensku a Podkarpatské· Rusi.

OpraVil postupových poměrů měřických úředníl,ů v RakOUSku na-
bývá určitých forem. Dle přísllL~ných návrhů mají býti zeměměřiči poja~i
do jedné. a téže platové ~ikupiny akademiků, při čemž budou jim čtyři
léta odečtena od "zalpočita.telnýclh" let ,shtžehnfch. Přired'llkci ta;kto 'ua-
stalé mají dosáhnouti za 6 let třídu IX., za, 12 let VIII. a za 18 let VII.
"Zapo.:?itatelnou" služební dohou rozumí se doba ,ode dne [rastoU'pení do
služby, zmenšená o dvě léta.

Památce prof. Líěky. Zaznamenáváme další příspěvky, došlé od
uveřejnění výkazu v čísle 7. Z. V.: Ing. Fr. Novotný, Brno_ 50 ~t\,
maj. AI. Arnošt a kap'tán Fr. }Jořava 40 Kč, Ing'. Fr, Oelechovs~ý, Lito-
vel, a Ant. Mala, Byst.řice pod Host., po 20 Kč, Ing'. Ant. Novotný. ~()st.,
19 Kč 50 h, Ing. Prokop Holý, Příbram, 15 Kč, Ing. R. Nehola,. Smíchov,
Ing. A.. Vitoul, Uh. Hrl!d.i.ště, a .Turek Leopold, Bystřice pod Host.. po
20 Kč. Přibylo tudiž 194 Kč 50 h. Plři'P'0čtením k obnosu yyká:zal).qI)1u
v čísle 7. (3325 Kč + 194 Kč 50 hl, jeví se stav došlých přísp~
v sumě 3519 Kč 50 h. K tomu připsáno celkem na úrocích u Agr:4'I).í
banky čs., filiálka v Brně, 35 Kč 28 h.

Zákony a nafíEení.
Vyhláška *) presidenta zemské s-právy politické ze dne 31. května

1924, Č. 2ú4.049, o z měn ě s a z b y pro od měn u z a p r á c c, k t .(11' B
úředně oprávnění civilní technikové konajíz nařízení
úřad u.

Vyhlášením místodržitele {lIl'O Č ech y ze dne 2. listopadu 1869,
č. 105.75j!, Itákoníka 'z.emsliého č. 69, uveřejněná sazba pro .ódměnu za
práce, které úředně oprávnění soukmmí technikové konají z naříz\Wí
úřadů, se vzhledem k změněným poměrům zrušuje a vyh:laš.uje se tam
sa-zbll> :

Ba-zLaoÓměn za úkony, které úře~ně oprávnění civilní technibvě
(civilní iIlŽ!Jllýřía .civilní goometři) vykoJll~vají z nařízerí úř.ad'Ů.ve smyliŮl.
§ 7 nat. stát. ministerstva ze dne U. prosince 1860. Č. 36.413 (YYhJá.šeD.ého
IB!ÍB!todržítelskouvyhláškou ze dJ:l.,e21. pi"osinee 186O,č. 65.569).

*) P.odotJ.tlá vyWáškl,t ,vydl!-n~ hyla i pro Moravu, Slezsko a Rati-
oomo.
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t. Za úkony ci"ViJníhotechnika: a) v by dli š ti: do 3 hodin 90 :Kč, do
tj hodin 150 Kč, za každou další hodinu 30 Kč; b) mi m O' bydliště: do'
g hódin 120 Kč, do 6 hodin 180 Kč, za každou další hodinu 40 Kč. CeSltovní
l1O:Íiihyúčtuji 1i~ja.ko práéOvní. Cestovné účtujě se dle VII. tř. hodn. stát.
ttrednikft. Přenocování účtUje se za každou noc olmUscm 20 Kč. 2. Za úkony
alť1is~tá s uphiýfu vyeiokoškolským vzděláním účtuji se tři 'čtvrtiny
S1J,zbr uvedené v bd:MiLV'ci1. Cestovné účtuje se dle VIII. tf. hodnost. stát.
úředníků. PřehOcování účtuje s,e obnosem 20 Kč. 3. Za úkony asistenta
s úplným saedoškolskýI!i Vlzděláním účtuje se polovina sazby nvedené
v oast. 1. Cestovné účtuje 00 obnosem dle X. tf. hodnost. stát. ú,ředníků.
Přeti'OéOvátii účtuje se obnosem 20 Kč. 4. Za úkony figura.ntůa pomoc-
nýcl'tděfuíkU účtují se skutečné mzdy s reiHjní přirážkou 30% ní. Jakoží()
cestovné účtuje se jízdné III. tř. dra,hou, II. t,ř. parníkem. 5. VýlOhy re~
Ujní za kresHéí p{~třeby, rozmnožování plánÍl, knihařské práce, kolkovné
a jiM hotové vylohy hradí se dle účtt'l. V odměně za pracovní čas za-
lrtnuta jest již niíhraňa za sdělání plánů, předběžné vyměřování, analysy
ceti, rozpočtu náklátlu, všoobecných podmínek, protokolů, zpráv, dobro-
zdá.ní a pod.

Pódtobtié Mlčtování honorářů, cestovních náhrad, nocle,žného,
figurantských a dělnických mezd, režijních a jiných hotových Výloh
(d'Oló2efiých příslušnými účty) předloženo buď nejpozději do čtyř nedě,l
ol'i6lnu úřadu, z jehož naiízení dotyčné úkony byly převzaty. V zúčtování
buď pracovní a cestovní doba přesně uvedena. Sazba tato není závaznou
pro prace, které vykooR,vá úředně oprávněný eivilní technik pro strany.
Pt'elíiden1l: Kosina v. r.

výnos mlnistérstva veřejných praCí z 30. května 1924, Č. j. 13 B
- 16/7/32.995 - 1924, o provádění fotog'rametrických prací
na úze-mí československé republiky.

Aby zabráněno bylo cizozemským firmám opatřiti si snadno
fOWgta.meb·ické snímky a plány našeho územi, nařizuje ministerstvo
veřejných prací podřízeným úřadům, zadávajícím provedení měřic-
kýe,lJ praCÍ: 1. aby Vždy zjistily, jak)'1Il ~plisobem z.a.tnýšlf
oferujíCí firm.a úterní zaměřiti, případně aby úřltd.y stanovily samy mě-
řickou metodu; 2. aby při z.ambfování metOdami fotogrametrickými (foto-
gram. prt1seltO'vá, stereofb,tOgflUnetrie, metody pozemní neb letecké atd.l
vyÍárlaly si od příslušné domáéífirItJ.y prohlášeni, které práce provede
v tuzemsku li zda čs. příslušníky a které práce je nucena zadati do ci-
ziny akctTl1u. Upozorňuje se, že v O. S. R. nejsou dosud civilní tech-
nické firmy na podobné práce úplně zařízené; jsou zde· blavně zástupci
cIZůzemských firem; 3. aby zadá.vací úřady před zadáním měření hlá,sily
výše uvedené ministerstvu veřejných prací (odd. XIII b), které rozhodne
o da.lšfm v dorozuměni s ministerstvem národní ohrany (hlavním štá.bem);
4. dozor nad prováděním fotogrametrických prací přisluší ministerstvu
veřejný,ch prací neb určenému stavebnímu úřadu. Bude-li povoleno foto-
grametrické vyměřování v pásmech, které se stanoviska vojenského mají
zvláštní důležitos,t, účastní se dozoru i orgán, u8ltanovený ministerstvem
nátodní obrany. Náklad s dozorem spojený hradí úřad, vysílající úřed-
níIta.; 5. tento výnos budiž dále sdělen podřízeným orgánům a přesně
plněn. - Za ministra: Roubík v. r.

Přípravy k návrhu na změnu zákonných předpisů o civilníchtech"
nicfclt. NwHzení min. veř. praJCi ze dne 7. května 1913 o civilních tech-
nicích, které dosud upravovalo činnost jejich. vykazuje mnohé nedost,atky •.
Tlak poměrů, hlavně ominésní výklad juristů o rozsahu oprávnění civil-
ních inženýrů vzhledem na živnosti stavební, mezera v nařízení o vý-
lučnosti oprávnění civil. technika ,a mnohé jiné závažné okolnosti způs'Obily,
že k,onečné nedokonalé 'předlpi'sy mají býti nahrazeny zákonem, k:te~'Ýby
jasně vymezoval práva o povinnosti civil. inženýrů a civil. geome~rů
a také je chrániL
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:Min.veř. prací a Inženýrská komora pro čs. republiku pnpravují
'Proto ,pLslubnénávrhy. Můžeme se dnes, zmíniti jen o podstatě úprav,
které má na zřeteli referentský návrh min. radů Ing. Jar. DittJ:icha a
R. Krause. Návrh má ,celkem 40 paragrafů, v nichž se s'tanoví: A.význam
a účel stavu úředně oprávněných civilních inženýrů, B. jichrmdělení na
kategorie, C. rozsah oprávnění a povinností, D. podmínky k dosažení
autorisace, E. výminečné přiznáhí oprávnění, F. ztráta neb zánik autori-
sa'ce, G. Qdměnyza výk;onycivi1ního ilJ'ženýr,a, H. us'tallovení trestní,
1. ustanovení přechodná a K. lustanovení závěrečná. '

Pokud se týče obsahu návrhu, zavésti se má j ed not n Ý nazev
úředně autorisovaný civilní inženýr dotyčného odboru. Rozdělení kategorií
se vša,k nemění. Návrh vyslovuje v Ý hra dno s t oprávnění s urěitýIJ1i
výjimkami taxativně vypočtenými v § í, dle něhož se nevztahuje výhrad-
nost na vyhotovení situa,čních plánů orgány zmocněnými k tomu dle
čI. I. § 1 cis. naŤ. 'z 1. června 1914, ř. z. ,č. 116, a též na tecrhnické práce
podřízeného drtlhu, k nimž st,ačí empirické znalosti .z geod,esie, trasování,
hydraiwiky apod. Cívilním ill'ženýirem nadálle mohou býti Ipl'Ofesořia S()U-

kromí docenti vys. škol techn. směm, kteří přednáší praktické obory
a nejsou v jiné veřejné službě. V e ř e j n Ý placený úředník (llItá.tní,zemlský,
obecní, župní) , nemůže dos·íci autolisace.

Civilni inžer.ýřizeměměřičtí mají pOOlélhatipři úpiravě majetko-
vých poměrů di&Ciplinární mooi soudní stolice, jinak disciplinární moci
Inženýrské' komory. Zřizování pobočných z~í.vodů. (filiálek) je za.ká.záao.
Podmínky k dc:,aženi autorisace ne,Í'sou v principu měněny. Staré ustano-
vení o nabytí t e o l' e t i c k é průpravy k dosažení al~toris:ace' civ. inž; země-
měřičského má zůstati v ,pQatnoi>ti.V ,tomohled'u je návrh nedostatečný
a bude věcí Jednoty úředně aut. civ. geometrú a Inženýrské komory,
by docíleno úpravy odpovídající moderním názorům a pož,adavkům o od-
lJúrnýdl "tudií zeměměřičský,eh. Nelzepřece udržeti nlll!dále ustanmr·enL
by každý, kdo vykonal studia "na jiném ()(lboru některé vys. školy teehn.
směru, na němž státní zkoušky zahrnují (?) také zkoušky z V}éššígeodesie'",
mohl dosíci oprávnění zeměměřičského. Toto ustanovení neodpovídá pojmu
specialisacestudia, nesrovnává se se změnami, které prodělávají studijní
osnovy "jiných" odbord, a lpí na něm snaha připustiti mnoho absolventů
techniky ku praxi civil. zeměměřičSiké, třebaže řad u od hor n Ý c h
~,koušek a hloubku znalosti geodetických neprokázali,c

§ 24, odst. 1., o průkazu p l' a k ti c k é h o zaměstnání je dosti nejasný,
neboť nepraví, 'že k dosažení každé autorisace je třeba určitou dobu praxe
zvláště vykonati. Kdyby zůstati mělo při návrhu, byl by za,s stav země-
měřičský poškozen, neboť uchazeči o autOlisaci civil. inž. zeměměřičského
předkládali by neurčitá vysvědčení o praxi ztrávené' při mě,ření pro
projekty a stavby, která však neprokazují jasně způsob ,dokona,lé praxe
zeměměřičské. Tato vysvěd<čení mohla by pi'es protesty pracovních sekcí
býti uznána a autoriMce udělována" ač kandidát specielni praxi nepmkáz.al.

Zkouška ústní se má díti v jazyku státnim. Profesoři a soukromí
docenti jsou cd ní osvobozeni, podohně i ti, kdož složili zkoušky pro
příslušnou stát]lí službu inženýrskou aneb jako úředníci ve státní službě
měřičské ztrávili dobu potřebnou k do,sažení autorisace. Ustanovení do-
tyčné nepravÍ nic pod,obnéhoo úřednících měřičských ve 'i'\,lužhějiné než
"státní mčřič.ské". Nepřísluší týž nárok úředníkům ve ř e j n Ý m všech
odvětvi zeměměřičské služby? .

Závažnou novinko]l j.e možnost výminečně získati oprávnění pro
určitý obor ostře ohraničený jak co do rozsahu výkonů, tak i co do
trvání. (Z návrhu však není j,asno, j.a.kou kvalifika.ci ])y dotyčný inženýr
civilní mllsil prokáJzatL) Rovněž jest novotou, že právní osoby a veřejné
společnosti mohou konati pmxi civilně-inženýrskou, když mají k tomu
účelu svého úředníka, který jest úředně autor. civ. inženýr a byl úřadům
ohlášen jako vedoucí pro' dotyčné práce.

V ustanoveních trestních, jimiž s,tíhati ·se má uživánírůzných názvů.
které vyvolávají dojem týž jako úř. a.ut. civ. inženýr,chybí vypočisti i
název ".c~vilní ge,ome,tr (zeměměřič)", "civilni 'techniik", "civilní inženýr".

O návrhu zákona celkem lze však říci, že byl dobře uvažován.
Brzké uvedení jeho v zá,kon, po úpravách, které zde naznačujeme a jež
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Inženýrská komora, .Jednota úředně autor. civil. geometrů 3f Svaz civil.
hlženýrů jistě p<>daji, bude. ku prospěchu civiL techniků a přinese uklid-
nění do stávajícich poměrů. . Rů.
. Reforma studia zeměměřičskébó je provedena, ne však v Č. S.u.
- ale v Rakousku, jehož bídll)" finanční stav nellí závadou k tomu, hy
náV!l'hy, prospěšné veřejným zájmům, byly realisovány. Pro zatím uvá-
4ime, že zřízen byl samostatný odbor o šesti semestrech se dvěma s,tli,t-
nimi zkouškami s právem doktorátu. Oplná rovnoCennosť v praxi s ostat-
nimi vysokoškolskými techniky je zanlčena. Přejeme kolegům rakouským
dosaženého úscpěchua současně želíme, že ministerstvo školství zdržuje
zřízení zeměměřičského odboru osmisemestrového v Č. S. R., které če",ké
techniky a celá veřejnost zeměměřičská žádají po tolik let. Bližši zprávy
přineseme v čí,sle příštím. . _

Z Jednoty čs. úředně autor. civil. geometrů v Praze. Pracovní
výbor "Jednoty" konal svoji řádnou schůzi v Praze v .sobotu dne 5. čer-
vence t. r.. Přít'omni byli kolegové: Fiist, Zu1kHn,Fritsch, Černý, Škoda,
Túms, Krejza a Prokůpek. .

Omluvil se kolega Bukač. Neomluvili se a nedosta.vili kolegové
Kodl, Janč a Tal:lJŠ.

Schůzi zahájil kol. Fiirst rozpravou o rozhodnutí nejvyš.šího správ-
niho !>oudu o odvolání se jednoho člena Inženýrské komory proti roz-
Budk,u čestnémdy. Po delší 'debatě kions'tatováno, že tarif, vyda,lIý
Inženýrskou komorou, je závazll:)'m pro členy Inžénýrské komory, již
z toho důvodu, že byl schválen valnou hfl'omadou.

Kol.Prokůpek podal referá,t o anketě konané v ministerstvu veřej-
nýoh prací dne 16. če,rvna t. r., na které byl projednáván sazebník (ta,rif),
předložený Inženýrskou komorou. Podle výsledku ankety dá se důvodně
souditi, že ta,rif bude ještě letošního roku schválen.

Dalším bodem pořadu bylo projednávání stížností několika ko!eg'ů
na nízký honorář za práce !lJpojené s rpl'ováděním p(nemkové reformy.
Konstatováno, že vina je u kolegů Siamotných, ježto p<>dávali tak nízké
nabídky, že nyní není možno při poměrně malém honoráři a drahých
pracovních sUác·h něco vydělati.

K dotazům více kolegů, mnoho-li mají požadovati za vyhotovo-
vání grafických plánů, bylo po delším jednání usneseno, doporučiti čle-
nům, že za práci tu jest honorář 20 Kč (dvaeet Kč) od jednoho hektaru
přiměřený.

Na přípis jednoho kolegy bylo usneseno, zakročiti proti jednomu
neoprávněnému uehazeči o práce zeměměřické u Inženýrské komory.

Přítomným kolegům rozdán od ministerstv,a obchodu došlý návrh
na zákonnou úpravu stavebních živnOStí s podotknutím, aby si kaz
do příští schůze pracovního výboru vypracoval poznámky, které se na
schůzi projednají a po celkové úpravě před'loží Inženýirské komoře.

Návrh bude též zaslán ku prostudování kol. Jančovi co zástupci
členů z Moravy a koL Talašovi co zástupci členů ze Slovenska ..

Příští schůze pracovního výboru koná se v Praze v sobotu dne
2. srpna o 5. hod. odpol.

V Nymburce dne 14. července 1924. Ing. F. Prokůpek.

Zprávy osobní.
Vládní rada Josef Mašek, hývrulý v,rohlllí m'&pektor evid. ).atalstl'U

V Bmě, slavil 3. července t. 1'. své sedmdesátiny v plné svěžesti. Zivotopis
tohoto vysoce za~loužiléhu muže přinespme v přišt.ím čísle.

Jmenování: A. Ve službě železničn~: Ing. Jos. Dušek
tito vrchním měř. radou.

B. Ves tát n í s ln ž b ě měř i c k é: Frant. Finda (fin.
ředitel!>tví, Opava), dále Jan Kovalski, J oseí Pražan, Otto Neužil,
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Petr Pistulka:, JarOl~lav Novotný, StanlslltV Suchánek, Alois Jenček, Ing.
JO@. Hanuš, Ing. Frant. Valcha, Aut. Lukáfi, Václav Rondra (vesm~
v Čechách), dále Václav Fa,rka, JOB. L11O'ta,Frant. Lenc, Achi1 RoziňáK,
.Jar. Tůma, Tomáš Brabec, JOB. Bašitý, Imrlch Varg-a, Fraht. Kněžínek,
F.id. Jelínek; Theodor Sohranz (na Slovensku), dale Frant. Thám a Antal
Cservenyak (oba v Podkarpatské Rusi) měřickými komisMY;

Skopal Jos. (fiíl. řed., Opava), Václav Krákota, F'r. Kunzl, Otakar
Chatvá,t, Hoběslav Jakubička, Ka,rel AS1chenbl'cnner (vesměs v Čechách),
dále Th. Buchinger, Karel Rosenbaum a Jan Čochnář (na SlovenskU)
mělick)'mi adjunkty;

Ing. Dalito,r Hlaváček, Ka1rel Mlihlbauer a Ing. Frant. Pithart (ve&měs
v Čechá,ch) a Bedř. Miillet v Emě měřickými asistenty;

Jos. Trešl, Ed. Palla, Václav Reichert. Jas. Honců (vesměs v úe-
ehácb! mě'řickýmí elévy.

Krom toho k jednoroční zkušební Blužbě u evidence kataBtru při-
jati na Slovensku: Jaroslav Šlitr, Frant. SWlzel a Jos. Drban; pak na
smlouvu Vlad. Jakimenko, Jaroov Dllbrova, Nikola.j Tlokarev, Dimitrij
KG1pany,ca,Michal Zaporožan a Niko~<ajPedčenko.

Na trvalý odpočinek přeložen měř. rada E. Kard'llsch v Nem.
Jabloném.

Oprávnění úředně autor. civil. geometra nabyli: K. Rohrich
v Hostinném n. L., Ing. Otto Himmel v Duchcově, Karel Friedel v Nýdku,
Jlnd.ř. Němec v Praze-ZižkOvě, Ka,rel Mrkvička ve Vet Meziříčí, Ing. Lev
Balling ve Wmipe,rku, eívil. iIIJž.slta,v. R. Malinti v Rané u Hlinska, civil. tnž.
stav. Václav Fidrhe,1 ve Sl. Ostravě, Kare,l Lang v Teplicich-Šall'ově,
Gustav Vlk v Praze, stav. inž. L. Š'afrán v Prešově, dip\. les. inž. Lud.
Langos v Jelšavě, Karel Lenk v Děčíně a Josef Falb Ve Šluknově.

Právo k užívání stavovského názvn "Ing." bylo přiznáno k(jlegr1m;
Jahu BenC'Šovi v Bmě, Jos. Cibulkovi v Prešově, Waldemaru CzermaItovi
v Duoo, Karlu Ka8telovi v Hradci Králové. Janu Mynářovi v Dolním
Kubíně, Ant. ROdlovi v Plané a Vrat. Šír0vi v Nov. M~tě na Moravě.

Zemřeli: Civ. geometři Ing. Rud. Pernica v Pelhřimově, Mořic
Seidner ve Vel. Kunčicích a Ant. Edelmann v Teplicích-Šanově.

Město Budějovice vypisuje s,outěž na zaměřeni a ohraničeni ohoc-
nich pozemků j,akož i pozemků obcí spravovaných ve výměře asi 2746 ha.
Tyto leží v kata.sttu 31 obcí venkovských a v katastru města (90 ha).
Práce mají býti provedeny do čtyř let. Termín, do kdy nabídky bylo
dodati, určen byl dnem 15. září 1924.

Masarykova Akademie P'táce vypisuje ceny na původní vědecké a
praktické ,prá,ce, sep'sané česky neb slovensky, z o bor u s t a v e h n í,
pro voz n í a d o p r a v nit ech n i k Y a n a u k p o m 00 c n Ý c h. Ceny
- tři po 2000 Kč a šest po 10COKč - se udělí: 1. vědeckým pracem
původním, předloženým buď v rukopíse neb uveřejněným roku 1923 a
1924 a dosud neodměněným. Rozsah prací nejméně 48 stran formátu
10'5 cm X 17'5 cm ; 2. 'Pmkti'c,kým 'pracem původnim, o nic,hž platí vše jako
ad 1.; 3. původním pracem o řešení bytové krise, návrhům na snížení
výrobních nákladů v kterémkoli oboru lidské činnosti a námětům na
úpravu pculiční dopravy ve velkýeh městech. Tyto práce mohou býti i
menšího rozsahu než ad 1. a 2. - Soutěž konči dne 15. ledna 1925.

M~tó. Strassbourg vypsalo soutě·ž na llpravovací a zastavovací
plán. Ceny Od 5000 do 30.000 franků. Bližší sdělí Direction des Travaux
munieipaux de la ville de Strassbourg.

Soutěže na regulaci vnitřního Brna zúčastnilo se sedm projekúantů.
Porota, v níž za Odbočku S. čs. Z. v Bruě zasedá kol. Ing. Ivo Beneš,
rozhodne a,si do měsíce o jich kvalitě.
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