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O vektorové geometrii ploch a geQdetických čar na plochách.
Napsal Karel D u s 1. (Pokrač. - A suivre.)

1. Vzhledem k tomu, že jsem v pojednání ,,0 vektorovém řešení některých
problémů geodetických," uveřejněném ve Věstníkú Zeměměřičském r. 1927 vylo-
W základní pojmy vektorového počtu, omezím &ev následujícím na výklad zcela
stručný, týkající se vektorového počtu v rovině. Čtenáře, vyža.dujícího bližšího po-
učení, odka,zuji ke spisú:in odborným!).

Vektory, jejichž délka se rovná jedné, budu nazývati vektory jednotkovými
a označovati písmeny malé německé abecedy. Jednotkový vektor mění se toliko
co do směru, jeho velikost zůstává konstantní (rovna jedné). Vektor, čítající A
jednotkových vekton'l. a označíme:

~r=Aa. (1)
2. Uvažujeme-li vektory v určité rovině,hude znamenati i~vektor stejné délky

A, ale otočený o 90°, v kladném smyslu rotace vzhledem ~ (a), Dle toho bude:
'2 <lY ~ <lY ·s (li _ • (li '4 <lY _ (li (2)~u--u, z U--ZU, 1 u--u.

S k a I á r ní s o u čin (také vpitřní) dvou vektoru ~, lB jest:
~ X lB= ABcos(~, lB). (3)

V rovině jest pak výhodné zavésti t. zv. s o u čin vně j š í [~,lB] 2), zname-
nající plochu rovnoběžníka, sestrojeného z obou vektorů ~, lB, při čemž šetřeno
jest pořadu obou vektort'l, takže: .

[~, lB]---- [lB,~] . (4)
Součin vnější jest tedy rovnoběžník, veličina vektorová dvourozměrná. Jeho veli-
kost jest: P = A B sin(~, lB) rovna ploš,e příslušného rovnoběžníka. Z obou
těch definicí plyne ihned:

~ X}B = [~,i lB] . (I)
3. K různosměrným vektorům ~, lB definujeme vektory reciproké ~, lB

vztahy:
:-. ilB
~=- [~,lBJ' _

Vzhledem ku (3) a (I) jest:
~X~=lBXlB=1,
~XlB=~XlB=O

a naopak, jsou-li pro čtveřinu &, ~; lB, lB splněny rovnice (5),
1) A u t o r: "ÚV1oddo vektorového počtu", Praha 1923, kde uveden obšírný seznam

literatury. - Z novějších spisů: A. E g ne 11 : L'ochématique. Paris 1926. Jiří Klapka: nÚvod
do vektorového počtu .•..Praha. 1932.

2) Součin vektorbvýuzívahýv prostoru třírozměrném je'st pak: ~ A ~ = r~,~] n,
kde u znamená jednotkový vektor direktně normálný k rovině [~ ~].
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proké ku m:, ~. Vztáhneme-li libovolný vektor ~ k systému souřadnému m:, $,
lze vzhledem k (5) psáti:

~= (~X ~)m:+ (~X~)~. (III)
4. V následujících úvahách hrají důležitou úlohu pojmy i~finitesimá,lní:
a) Diferenciál jednotkového vektoru na př. t: dt jest vektor kolmý ke smě-

ru t tedy podle (2) směru i t a velikosti d cp rovné úhlu pootočení vlektoru.
b) Veličiny vektorové i skalární budu uvažovati jako funkce polohy bodu3)

P (x, y, z) v trojdimensionálním Euklidovském prostoru. Body, jimž přísluší tatáž
konstantní hodnota Ci skalární funkce cp (x, y, z), leží na ploše hladinové

cp(x, y, z) = 01,
Hladinov á plocha jiné funkce skalární

'l/J(x, y, z) = O2,
protíná onu první plochu v křívce hladinové. - Soustavy hladinových ploch dvou
funkcí skalárních cp a 'l/J (pro různé hodnoty konstant 01 a O2) protínají libovolnou
plochu lG (x, y, z)= 03 v soustavě hladinových křivek.

c) Základní důležitosti jsou diferenciální invarianty: gradient funkce ska-
lární a dívergence vektoru.

Gradient funkce skalární jest vektor, udávající směrem i velikostí vzrůst
funkce skalární směrem kolmým ku ploše hladínové příslušné fukoo" často však
uvažujeme gradient skaJá,rní funkce cp na dané ploše X, tento pak udává vzrůst
funkce směrem kolmým ke hladínové kři vce na ploše

~
Znamenáme-li polohový vektor OP= r v rovině (m:, ~)

r=xm:+y~,
jest gradient skalární funkce cp dán výrazem:

6, _ocp~ . ocp~
cp-ox +oy .

m=am:+ (j~

v m=oa+o{j
X ox o y'

nebo na základě (III) také:
- om - omv X m= m: X fi +~X 1);' (VI)

Čtenář poučí se laskavě o fysikálním významu této veličiny ve spisech od-
borných, v následujícím vystačíme s výrazy (V) resp. (VI).

5. Uvažujme plochu P a bodovou funkci polohy u definovanou v každém
bodě této plochy. Funkce u určuje na ploše P soustavu křivek hladínových; podél
každé této křivky jest hodnota funkce u konstantní. Budiž v jiná bodová funkce
polohy, definovaná na ploš1eP a nezávislá na oné první funkci u. Podél hladino-
vých křivek této funkce v mění se toliko hodnota u. Takovou křivku označíme Ku.
Křivka Kv bude podle toho náležeti k soustavě hladinových křivek funkce u. Bu-
deme předpokládati, že v každém bodě plochy P protínají se dvě křivky Ku, Kv
pod úhlem ~ od nuly rozdílným - odpovída,jíce příslušným hodnotám v a u obou
hodových funkcí v uvažovaném bodě plochy P. Takto každý bod plochy P odpo-
vídá dvěma u určitým hodnotám - k ř i v o čar Ý m s o u řad nic í m u, v. Kaž-
dá bodová funkce k ploše P se vztahující, ~Lťjiž skalámí či vektorová, dá se uva-
žovati jako funkce (event. spojitá) obou křivočarých souřadnic u, v.

6. Uvažujme soustavu hladinových křivek funkce u a jejich ortogonálních
trajektorie, t. j. křivky, která onu soustavu protíná v každém bodě pod úhlem

3) '1'. zv. funkce bod'ové.
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pravým. Gradient skalární funkc€ u: [::,u bude patrně vektor tečný k takové křiv-

ce C, a jeho velikost bude rovna :~ v každém bodě plochy P podél ortogonální
trajektorie a směr bude onen, v němž funkce u vzrustá. Analogická úvaha platí o
gradientu 6. v.

Vektor ~, ležící v rovině tečné určitého bodu (u, v) plochyP, lze vyjádřiti
v soustavě těchto gradientu:

~=~6.u+~6.~ ~
Označme dáLe jednotkové vektory tečné ke křivkám (Ku, Kr) písmeny tu a

tr a definujme vektory:
d~ d~ ( )

tu =--= tu -(J:;;-' tr = tu~, VII

pn cemž d Su a d Sv znamená diferenciály oblouku obou křivek Ku resp. Kr. Vzhle-
dem k významu gradientu 6. u a 6. ti jest patrně:

du . dv
tu X 6,u=-d-' tv X 6.v=-d- (9)

Su Sr

a tedy čtveřina vektoru: 6, u, 6. v, tu, tr splňuje rovnice:
tu X 6. v= tu X 6. u = O, tu X 6. u= t" X 6. v = 1 (10)

a tedy podle (II)
i6.v i6.u

tu= - r6. u, 6. v] , tr= [6 u, 6. v I'
t. j. vektory tu, tr jsou recjproké k vektorum 6, u, 6.v.

Položíme-li :
(11)

a.u = 1. (12)
7. Budiž K libovolná křivka na ploŠte P, procházející bodem (u, v). Podél

křivky té můžeme obě souřadnice u, u livažovati jako fukce téhož parametru t.
Označme t jednotkový vektor tečný ke křivce K a zaveďme vektor:

ds
tl=dtt, (13)

kde s znamená oblouk křivky K. Podle významu gradientu jsou skalární součiny

t, X 6. u a t, X 6. v rovny oběma derivacím :; resp. ~;, takže na konec podle

(VlHl)
(Pokračováni. - A .nivre.)

Délka pražského lokte.
Ing. František V 1k.

Ježto Čes. Matice technická v Praze vydala nový přetisk manulem tištěné
zprávy Šimona Podolského z Podolí z r. 1683., naskytla se mi příležitost zjis-
titi délku pražského lokte ze čtvrtlokte, který je nejen v rukopisu, nýbrž
i v tisku znázorněn.

V rukopise Šimona Podolského z Podolí z r. 1617, který je zprávou pro
zemský sněm o užívaných mírách a je uchován v universitní knihovně v Pra-
ze, j€ na listě šestém vyznačena délka pražského čtvrtlokte. Čtvrtina délky
pražského lokte je tam, jak sám Podolský poznamenává, "pro skrovnost kníž-
ky, ježto celý položen býti nemohl".

V uvedeném rukopise koncové body jsou označeny A a B. Takto ozna-
čený čtvrtloket je rozdNen na šest palcu. Šestý palec 5-A je ještě rozdělen
na čtyři čtvrtpalce.
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Celková délka A-B byla,změřena vynasecím přístrojem fy Frič - vzor
Štefek, a naměřeno od B d() A 147'5 mm a od A do B 147'6mm. Průměr z obou
měření dává 147'55 mm, délku pražského čtvrtlokte. Táž délka byla změřena
vynášecím pravítkem a nonickým trojúhelníkem, a sice od B do A 147'{Hl11n
a od A do B 147'6 mm. Prnmér 147'55 mm.

Délka jednotlivých palcn, na něž je pražský čtvrtloket rozdělen, byla
také změřena prnběžně, a naměi:eno:

Délka. palců měřená vy- Délka palců měřená vy-
Palce měřené Pa.lce měřené nášecím pravítkem s non.nášecím přístrojem vzor

od B do A Stefek od B do A trojúhelníkem (průměr
ze 4 měření)

I
B-1 24'2 mm B-1 24'13 mm

1-2 24-7
" 1-2 24-70

"
2-3 24-7

"
2-3 24'72 "

3-4 24'6
"

3-4 24'43
"

4-5 24-8
" 4-5 24-92

"
5-A 24'5

"
5-A 24-60

"I
B-A

I
147'5 mm B-A I 147'50 mm

Zprávu Podulského vydal tiskem r. 1683 Samuel Globicz z BučÍna u Jiřího
Černocha v Praze.

Také v této knížce je na straně 13 sestrojen a vytištěn (dřevorytem) praž-
ský čtvrtloket, označen B :)"A a rozdělen na šest palcn. Vzdálenost B-A,
měřená vynášecím přístrojem vzor Štef0k, byla 147'0 mm, mě,řeno od A do B
147-1 mm. Průměr jest 147'05 mm. Vzdálenost B-A a A-B, měřená vynášecím
pravítkem s non. trojúhelníkem, byla 147'Omm a 147'1 mm. Prúměr 147'05 mm.

Délka jednotlivých palců byla také měřena přístrojem vzor Štefek i vy-
nášecím pravítkem s non. trojúhelníkem, a naměřeno:

Délka palců měřená vy- Délka palců měřená vy-
Palce měřené

nášedm přístrojem vzor
Palce měřené nášecím pravítkem s non,

od B do A Štefek od B do A trojúhelníkem (průměr
ze 4 měření)

I
B-1 24'8 mm B-1 24-82 mm

1-2 24'5
" 1-2 24'35

"
2-3 24'6 "

2-3 24'58
"

3-4 24'0
"

3-4 23'95 "
4-5 24-4

"
4-[) 24'48

"
ti-A 24'7

" 5-A 24'82
"

B-A i 141'0 mm B-A 14NlO mm
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Vyplynula by tudíž délka pražského lokte dle délky čtvrtlokte, udané
v rukopise: 4X147'55 mm = 590'2 mm, délka dle tisku z r. 1683: 4 X 147'05
mm = 588'2 mm .

. V manulovém přetisku z r. 1933 je na str. 13 otisk čtvrtlokte, který změ-
řen dává tyto výsledky: _

Délka A-B, měřená vynášecím přístrojem vzor Stefek, od B-A a od
A-B je 146'4 mm. Táž délka, určená vynášecím pravitkem s non. trojúhelní-
kem, je také 146'4 mm.

Délka jednotlivých paku v přetisku z r. 1933:

Délka palců měřená vy- Délka palců měřená vy-
Palce měřené

nášecím přístrojem vzor Palce měřené nášecím pravítkem s non.
od B do A Stefek od B do A trojúhelníkem (průměr

ze 4 měření)

B-1 23'4 mm B-1 24'38 mm

1-2 25'3 " 1-2 25'32 "
2-3 24'7

" 2-3 24'70 "
3-4 23'8

" 3-4 23'75 "
4-5 24"4

"
4-5 24"42

"
5-A 24'8

" 5-A 24'83
"

B-A I 146'4 mm B-A 146'40 mm

Dostáváme tudíž jen nepatrné odchylky, zaviněné asi přetiskem.
Profesor František Novotný provedl v r. 1917 přímé měření pražského

lokte, jehož originál je dosud zazděn na novoměstské radnici, a určil délku
0'5914 m *).

Srovnáme-li v}Tsledkyměřeni v rukopise Šimona Podolského z Podolí
(1 loket = 590'2 mm) s přímým měřením pražského lokte (1 loket = 0'5914 m),
provedeným profesorem Novotným v r. 1917, vidíme, že se sobě blíží a že
pražský loket můžeme obecně udati délkou 59 cm.

Résumé. La longueur de l'aune de Prague, La longueur de l'aune de Prague dé-
terminée de 1A longueur d'un quart d'aune de Prague d'apres un manuscrit de l'an 1617, qui est
le ravport de Šimon Podolský de Podolí pOUl'la diete de la Boheme sur les mesures en usage, est
de 590'2 mm. En 1917, le professeur Fr. Novotný a entrepris un mesurage directe de Paune de
Prague dont l'original se trouve encore dans l'hótel de ville de Prague-II. et il a trouvé une
longueur de 0'5914 m. En comparant ces deux résultats on peut généralement désigner une longueur
de l'aune de Prague par 59 cm.

Restituční přístroj Mahr..Kolář.
Ing. Ka.rel :M'a.h r. (Dokončení - Fin.)

Pro samočinné zaostřování používá se tak zv. inversorů. Konstruktivně
nejvhodnější jest inversor, založený na třetí rovnici čočky.

Druhou rovnici čočky můžeme psáti:

X, X'= (XtXY - (X 2 xy =ft.
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X+X'
2 -p,

X-X'
2 =q,

pak můžeme psáti třetí rovnici čočky ve formě věty Pythagorovy: p2 - q2 =f (22).
Přihlížíme k rovnici (21) a znázorníme si význam rovnice (22) (viz obr. 8).

Obr. 8.

V praktickém provedení pohybují se (viz obr. 9) konjugované body
i a j s ocelovým pásem, kter)T jest veden přes čtyři kladky takto:

Tento inversor dovoluje i změnu ohniskové dálky. Máme nyní všecky
prvky pro konstrukci restitučního stroje a můžeme načrtnouti jeho schema
(viz obr. 10).

Restituční přístroj jest zařízen pro čočky ohniskové dálky 15 až 30 cm.
Dovoluje zvětšení nebo zmenšení v poměru 1: 5, resp. 5: 1. Fotodeska jest
prosvicena sedmi žárovkami o 100 W. Aby deska neutrpěla žárem deformace,
jest chlazena elektrickým ventilátorem.

Příloha I. ukazuje přístroj pohotový k práci. Vše, co je třeba obsluhovati,
lze snadno dosáhnouti beze změny místa. K obsluze stačí jedna osoba, která sedí
před strojem pohodlně na židli. Příloha II. ukazuje napínací soukolí inversorů. Za-
řízení pro změnu ohniskové dálky souvisí s inversory tak, že průmět zůstává i po
změně ohniskové dálky ostrý bez jakékoliv rektifikace. Veškeré osy pohybují se
ve válcových nebo kuličkových ložiskách. Ve stavbě stroje bylo vydatně použito
lesklých kovů.

Résumé. Ap par e i 1 dep h ot o r e s ti tu t i o n Ma h r - K 01 á ř. Appareil de
restitution Mahr-Kolář est autGmllJtiqueau podnt de vue de lai mise au poÍl1lJtett de la.
sat~SÍiactionde la0ond1ition due a Scheimpfug. DaJDB1e MS, ou le pla.n dIu telrlrain est
parallěle au plan de réfél'ence.• un systěme de centrage wl'Il'ige '3.uroma1Jiquement131 po-
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h hlavní bod snímku
f ohnisko dálka čočky
F ohniska
i, j konjugované body

I
I

I
I

I
I
I
I
I
I

I

I I
I I
I I
I I
\ I
I I
, I
I

I
I
I I
I I

" I-1. __

'5 I
/ I
I I
I ,

I I
I I

sition du e-lichéa l'égard d:e l'axe optique" 00 que préfere l'appareil aux auťres construc-
tions. Pour amtomwtiJSercette correction il faUJtemployelI"la 161!1Jtillede la měme longueuT
fooale quecelle ue la c,}mmln'ephotographique, et pOUTcela, l'appareil st muni da plusieurs
lootillets écha.ngeables et oorespollldantes a l!a loogueur focale des divers objoo1lifsphoto-
glI'&phiques.Le poid de l'appareil est de 400 kg environ et on p6'UJt l'utilism- pOI1ll
l'agra.nd1ssement jusqu'a 1:5 e1; pOUlI"la réduction 5: 1. L'appareil est bien transportable
et i3:estClap3J1J.Leau tlI"anspoIltpar un automobil de livraison.
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Zprávy odborné
Planimetr geodeta Fr. Horského. "Z,e:memeřič,&kýVě,stnÍJk" Ipřinesl v roč. 1916 živtoco_

pis tohoto geodeta. V našich naučných SIOVllících nenajdeme o něm vůbec zmínky žádné.
Rakouský časopís zeměměřičský přínesl v roč. 1903 a 1911 dost,i podrobné zprávy () pracech
H. z péra bývalého přednosty triangulační kanceláře ve Vídní Abrah. Brocha. který v le-
tech šedesátých pod H. pracoval.

Broch zmiňuje se též o patentovaném planímetru H., který byl zdokonalením plani-
metru Posenerova. Pla.nimetr H. konstruovala firma Kraftova ve Vídni. Kdežto u plani-
metru Posenerova na př. při stanovení plochy Čítyřúhe1lníka je nutno odměřiti dvě hodnoty,
totiž úhlopříčnu a součet výšek k této kolmÝ'ch a vynásobiti, podává planimetr H. výSlle-
dek přímo na stupnici měřítka na něm upevněného.

Popis tohoto planimetru nenajdeme vt naší geodetické literatuře. V Miillerově "NižŠí
geodesii", I. vydání, je pouhá zmínka jména Horského mezi konstruktéry planimet,rů. Hor-
ský sám jej popsal v roč. 1850 "Zeitschr. des ost. Ing.-Ve,reines" (str. 57). Velmí příznívý
posudek o přis,tl!1ojipodJal prolf, S. Stampfer a plukovník Hawliczek v témž ročníku, str. 49
a 101. Ačkoli planimetr H. má základem znamenítou myšlenku, přece nedošel rozšíření ve
své době, aní potom. Objeven byl totiž té doby planimetr Wetliho a polárný planimetr
Amslerův. kteiré. vzbudily mnohem větší zájem vědecký í praktický.

Není pochyby, že by pla.nimetr H. v novodobé úpravě mohl býti i dnes velmi víta-
nou pomťlckou při počítání ploch. Hanák.

o polárním koordinatografu firmy Coradi.
Se zavedením přesných dáJkoměrů pl10 měření katastrální, kterými získáme polární

souřadnice zétměřen~-ch bodů, ukázala se potřeba přesných polárníchordinatografů. Ta-
kové přístroje zhotovuje na př. firma Comdi v Curychu. Podr,obně pops<aJ1polární koo,rdi-
natograf Coradiho A. Starkle ve Schw. Z. f. VermelSsungswesen u. Kulturtechnik z 1927,
z něhož čerpám též pro tento referát.

Polární ordinatograf skládá se v podstatě ze tří částí: kruhového železného pod-
stavce U, na něm posta,'eného' úhloměrného vozíku W a vozíku pro měření vzdáleno!stí D.
Do podstavce U je vloženo v kruhu posouvatelné úhlové děllení K. V podstavci U je také
drážka. ve které otáčí s,e na dvou kotoučích úhloměrný vozík TV, a v chráněné poloze
shora neviditelný ozubený věnec k otáčení úhloměrného bubínku.

Úh10měrný vozík je kll'lUhový rám se dvěma rovnoběžnýmí vodícími rameny. který
se otáčí v kmhu po dvou kotoučíoh v drá,žce podst1avoe U a po lehce otáčívém kolečku g.
Příčné rameno je na up,evnění úhloměrného bubínku r s ustalllovkou a drobnoměrným
šroubem A. Na hlavním vodícím rameni je připevněno pravítko L se čtyřmi měřítky:
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1 : 1000, 1: 2000, 1 : 2500 a 1 : 5000 ve dvro různých barvách a drobnoměrně malým ozu-
bením pro pohyb bubínku Ti :k měření vzdálenosti.

Na vodící rameno úhloměr:ného vozíku, které má rovnou drážku, je nam:on~ován
vozík na měiíení délek; pohybuje se na dvou Vlodících lwtročích a kolečkem g1 ve směru
vodícího ramene, při čemž na příčném ramení vozíku pro měi\ení délek p,ropichoVJaCí jehla
a ustllJnovo'V1aClÍznačka v dirobnohledu pohybují sle stále v po:10měru buhu. Na pravé stJraně
V'ozíku pro měření dé~etk je umístěn bubínek na měi\ení délek s ustanovkou a drobno-
měrným ,šl"oubem A1.

V zásadě liší se polární ordinatog"l"af od pravoúhlého jen v tom, že měřítko úseček
je nahrazeno k!Tuhovým dělením. Jinak je přesnost, jakost a provedení stejné.

Dělený kruh K joe k p,rozatímnímu postavení úhlu. Je dělen na 400 stupňů a má
poloměr 15 cm, takže jed,en stupňový d~lek měří 2'36 mm. Úhly a délky měří se bubín-
kem (na šroubo'Vé hlavici). Nejmenší díl na bubínku mě,ří 1 mm a odpo,vidá úhlu 5 min.
nového dělení. ,případně vzdálenosti 10 cm v měřítku 1: 1000. Pří odhadu 1/10 mm
možno pOlhodlně berl lupy zl&stavit 50 sek., příp. 1 cm v měřítku 1 : 1000. Nullový bod délko-
vého dělení je uprostřed pravítka L. PosmvHi se nulová značka délkoměrného vozíku na
nulu měřítka délek L, dostředí se propichovací jehla neb kruhová značka v drobnohledu a
nemění svou polohu, i když se úhioměrným vozíkem otáčí. .

Celý přístroj spočívá na prstenc.ovém podstavném kotouči. Jest k němu připevněn
ocelovými péry a dovolujoe dl1obnoměrný pohyb stavěcími šrouby s, S1.

Zacházení s polárním O'l'dinatog-rafem jest následující:
Nejdřive postaví s'e značka ,.drobnohled" délk'omě:mého vozíku na nulu dé:lkového

měřítka L zhruba a bubínkem. takže drobnohled zaujme dostřednou polohu. Pakposta-
víme le,hce přenosný přístroj tak na plán, aby kruhová značka dl"obnohledu kryla se zhruba
s obrazem stanoviska, od kte,rého máme vynášet polární souřadnice. Přesné postavení pří-
stl"oje s dlrobnohlediem stane se oběma,g,tavěcímii Š1"ouby S podstaivného kotouče. NllJto·uvol-
níme ustanovky úWoměrného i déJkoměrného vo'loÍku 'a posuneme> dl'lObnohled nad koncový
neb mezilehlý bod orientačního směm. Po přesném zastav·eni značky drobnohledu drobno-
měrnými šrouby posuneme dělený kruh K' v ložisku Itak, aby nula. úMového dělení kryla
se s pločátkem na úhloměrném vozíku. P.oté rukou postavíme na nulu úhloměrný bubínek
tím, že vyzvedneme ozubené kolečko utažením malého šroubku z ozubeného věnce pod-
stavce U. Malý rozdíl, který vznikne Illěkdy zapllJdnutím ozubeného kolečka do věnoo,
opravíme posunutím nudy opravnýin šroubem: k; Měřítko délek a déJlkoměrný bubínek
udávají zároveň vzdálenost obou pevných bodů v příSlušném měřítku, která musí sou-
hJasit v dopus1tných mezích s přímo měřenou délkou. Tím je ustavení přístroje skončeno.
Ba,k :posuneme vičk,o d .ďélkoměméhOl vOrliku nad pravítkem L do leva, čímž přikryjeme
značku "drobnohled" a ,odk'ryj,eme značku .,j.ehla". P.ootavíme~li tuto značku na nulu mě-
řítka L, zaujme propichovací jehla" protože< vzdá~eno-st obou zn~ček ~eprávě' tak veliká,
jak'o vzdáleno-st jehly od drobnOhledu, d,O'středné postavení, případně. g,taničení, a mu-
žeme s vynášenÍllIll zaměřených bodu za·číti. Usměrnění pNstroje je rychlé, trvá po zacví-
čení sotva Y. minuty.

Úhly a vzdálenOlSti zhruba za,stsvi se značk,ou počátku na dělJ.eném kruhu, případně
měřítku délek. Po utažení ustanovek provede se přesné zastavení bubínků drohnoIÍ1ěr-
nýmiš~ouby. Jemnýmstisknurtím p,ropichovaoÍ jehly vypichneme značku vynášeného hodu.
P,o malém zacvičení dají se vypíchnouti v minutě až 3 hody; přístJroj o'Všem vyžaduj.e od-
borného zac.házení.

Pi\esrros,t polárního ordinatog-rafu je stejná j~ko pra,voúWého Coradiho- přístroje.
Do·středění drobnohledu bylo zk!ouše<no tak, že úhloměrným vozíke'In bylo otáčeno

v kruhu za stálého powrování v nulovém pOstavení vypíchnutého bodu. Chybil, tímto zpu-
sobem zj!ištěná ukázala se hlavně jako výstřednost kruhové značiky v drobnohledu a byla
průměrně -1,5 cm v měř. 1: 1000 což jest 1j75 mm ve skutečnosti, což jest vlastně vý-
sledná střední chyba z' chyb v zastavení, odeětení, YYlP1coouti,kruhovédiráJ~y a výstřed-
nosti je,hly.

Při zkoušení míry přesnosti děleného kruhu, případně kruhového ozubení ukáza,la se
f>tŤOOlll.íohyba 0'47', vyboooní 0'8 cm v měř. 1: 1000, oož jest 1{120 mm. V tom.to
čísle jsou ještě ukryty vlivy chyb dříve uvedených, k nimž' se řadí ještě nepřesnost
v chodu ú.h1oměrnéhio bubínku, takže přesnost kruhového ozubení je s jisltotou ij200 mm.

Po předešlých zkouškách bylo ještě zajím!avé zjist,jt přesnost ve vynesení bodú. Zjis-
tily se střední chylby směrové 1'4' (minut nového dělení) střední chyba diélková 2'3 cm
v měř. 1: 1000, :MaximláJni chyba déllwvá byla 5 cm v měř. 1 : 1000, největiíí vybočení 3 cm.

Uvedené výsledky přesnosti po,lárního OIl'dIinatografu jsou !Velmi dobré a s~edné jalw
u O!Tdinatoglrafů praV1oúWých. Vystupňování přesno,sti bylo by zbytečné.

Myšlenka polárního ordinatogvafu byla vyv:olána potřebou přesného přístfO'.iek vy-
nášeni přesných tachyme·trlckých měření, příp. polá.mími souřadnicemi zil1měřených bodů,
kterýžto způsob měření novými úspěchy v přesném o;ptickém měření vzdáleností vždy více
11, víoo se v odbornýciJ. kImzich ujímá, neboť obyčejny transportér nevyhovuje I,ožadavkům
přesnosti.

Popsaný přístroj zhotovuje se ve třech ve.Ji,lrostech: pro rozsah 110, 160 a 210 mm
v poloměru a stojí 1500, 1700 a 2100 švýc. franlků. Ing. J. Rozsypal.
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o volbě projekce pro Lot~'šsko pojednal v minulém rOČllliÍkulotyšského odbor. časo-
pisu "Merniecibas un Kulturtechnikas V,stnesis" měř. komisař Ing. Dr. techn. Fr. Ma šek
z Prahy na thema "Volba nejvhodnější kartografické projekce pro Lotyšsko". Uvedl v něm
hodnoty skreslení kompensaění metody Tissotovy, některých metod kuželolvých,azimutálních
a válcových. Pro použití doporučuje konformní metody kuželové a vwlcové, zvláAtě pak
obecnou, konformní, sečnou, válcovou, při které hlavní kružnice je kolmá k poledníku
25° v. d.

Zeměměřické práce v oboru ministerstva financí v roce 1933. SdělujB miJnlislte<rstvo
financí.

Ministerstvo financí schváMlo, aby kromě prací pro vedení pozemk. katlllStJrubyly
konány v letním období r. 1933 katastrálními měř. úřady a inspektoráty kat.. vyměřování
tyto zeměměřické p'ráoe pro založení, reambulaci nebo obnovení pozemkového katastJru:

1. V zemi České: Obnovení pozemkového katastru: a) novým kat3Jstrál·
nim říreIllÍll:I1:v měř. Okresu Hradec E;rilové (2 kiat. ÚiZlemí),'l1iíeboň(1), ŽiaJt'ec(1) j b) auten·
tifikačním kat. řízením: v měř. okJreseBrandýs IIJadLawm (1) a pÍJsek (1).

II. V zemi Moravskoslezské: 1. Založení pozem. ik:a<tastru původním kat.
řizenim v mlěř. ,O!kll"esuHlučín (3. kaJt. území);

2. 10 b n o ve n í IpO' zem. k a t a str u: a) novým lmt. řízBním: v měř. okresu Brno
(5), Frýštát (1), Hodonín (1), Napajedla (1); b) auterutifikačním kat. řízením v měř. okrese
Olomouc (4), UhelI'ské Hradiště (1);

3. d ,oplň o va cíp r á c e po komasačním řízení: v měř. okresu Moravský Krum-
lov (1). Pře,rov (2) a Třebíč (1).

III. V zemi Slovenské: 1. Z'a1o 'že ní p o zem. k a t a str u původnim mt. řízením:
v měř. okJresu Košioo (1 mt. úZt€IIIIlÍ),Krupina (5), Lučenec (4), Nw-a (3), Nové MěsW nad
Válhom (1), Prešov (1), Trenčín (2);

2. r e ,a,m b u I ač n í p r á cc,: v měř. okJrese Banská Bystrica (3), Bardejov (2),
Dolní Kubíu (2), Humenné (5), Kežmarok (1), Košice (4), Krupina (1), Levice (14), Liptov-
ský Svliitý Mikuláš (2), Lučenec (1), Michalovoe (5). Nové Zámky (1), Prešov (1), Rimav-
ská Sobota (4), Spišská Nová Ves (1), Tornara (1), Verké Kk'lIpušany(6), ZilJatéMOlfaJVce(2),
Zv'o~en21);

3. ob n o ven í ,po zem k o v é h o k a t a str u novým kat. řízením: v měř. okre·
su BratiSl1ava(2);

4. a ut e t i f i k 13.ční k iat, ř iz e ní: v měř. okll'esu Dolní Kubín (7), Liptovský
Svatý: Mikuláš (4), Nové Mesto nad Váhom (1), Prievidza (1), Rimavská Sobota (1), Tren-
čín (3), Turčianský Svatý Mrurtin (1), Zvolen (1), žilina (2);

5. dO'plň o v a cíp r álc e po komat!ačním řízení v měř. okrese žilina (1).
IV. V zemi Podkarpatoruské: 1. Obnovení p,ozemkového katastru nO'-

vým kat. nzoo.ÍiIn:v měř. okl1esuSevluš (4 kat.úzelIlllÍ);
2. r e a m bul a ční p r á c e: v měř, okrese Chust (2), Mukačevo (1), Rachov (4),

Sevluš (4), 1'aěoviO(4), Užhorod (9) a Veflký BeoorLný(6);
3. a u ten t i f i k a ční k a t. ř í z e ní: v měř. okresu ŤaČ!ovo(2).
Vhodná úprava trojúhelníku k jemnému rýsování je pl'Ozeměměřiče a kroolíře ne·

zbytnou. V ČSR. dle návrhu Ing. E, Slavíčka, v. měř. komisaře v Levicích, zavedla fa
Str e j c a s p o 1., Praha 1., HusolVa tř. 8 n, výIl"obu ceLuloiirllov:ébotrojúihelní'1m, jehoo
hrany jsou upraveny v této formě -'-, a tak usnadňují řádné Irýs.ování a obtahování
lineamentu co ne1jpřesněji:. ("

Přijímáni autorisovaných zeměměřičů ke správě státních lesů a statků. Min. remě·
děLství se rozhodlo k vypsání soutěže na přijetí několika smluvních zeměměřičských
úředníkfi pro službu v podnňku .,Státní les,y a statky". Tito měli - vedle priikazu O' zna·
100m stát. jazykla - do konoe b řez n a t. r. připojiti k své žádosti tyto listiny:

1. Curiculum vitae, 2. todný Hst, 3. domovský list, 4. osvědčení o stát. občanství,
5. vysvědČ!eni zachovala.sti (potvrzené okres. úřadem), 6. osvědčení o vojenské povinnosti,
7. výtah z matriky (svobodný, ženatý), 8. vysvědčení úředního lékaře, 9. pl1ohlášeni. zda
žadatel byl (doklady!) či neby[ ve státní službě, 10. vysvěděení dospělosti a vysvědčení
o "teQll'etickézkoušce ze zeměměřičství", 11. prulkaz o zkoušce autorisačni. 12. vysvědoom
o praxi a jiných odborných zroouškách, 13. u legtonářů legionáhké potvrzeni, 14. seznam
příLoh (dvojmo). Doklady sub 5.-9. nesmí býti starší 3 měsícii.

Plat se stanoví dle délky předběžné praxe - nejnižší aSii 17.200Kč ročně.
Vypsání podobné soutěže čekali s poměry obeznámení kolegové již dáV1lio, neboť

v tomto úřadě (stát. podniku) je značné pole působoosti pIl'Oičinnost zeměmffi'. inženýra.
Vždyť v,ellmstJatkář Schwarzenbell'g'měl svou "katastrální" kancelái' a jiné velkostatky
hojně užívruly odborných služeb nllJŠichkoleg-ů. Věru ]oena čase. žemlin. zemědělství se od-
hodllailok tomuto krok:u. Neni nám zrnímo, jaký je v tom směru dJalší Iplán mmistemtva
oomědělství, alLeprvní rozhodnutí se staJJo.My je vitámel nejen j.aJkopT'OIjm',zrnOOíci pocho-
pení potřeb tohoto podniku O' taJkovém vlastnickém roz,sahu, nýbrž i jaJkOlpočin, kterým
minis1Jell1Stvototo ukazuje, že /Vidív zeměměřič'Ích odlbomíky P['lO určitý úsek v jeho
spll'áNlnJičinnosti.

Doba bllzlká 'Podá. dokilad o tom, jlhk vhodně upraV1enybudoo IsllliŽebnipomělry no-
výoll měř, úředlníik:ů,jak vypadnou pracorvní instrukce, 'vyIIlez.enajejich ,pravomoc a povin·
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nO\lti, jaké odměny a práv"a budlou jim diána. Vedelllí nO'vě tvořící se :tgendy nebude< leh-
kým olřiškean pro dobu ,počáJtecní a j,en 'l1ěkoLiJka1etývývoj mŮIŽezavésti onen polřá(blk,
jk'tlkýje asi očekáváID. Piíejeme sJ.,by kl'olk ministerstva bylI úspěšný v k:!aždém směru pro
stwtní zájmy, ale musíme, už nyní powamena t 'že brchom té·ž rádi viděli, by měř. úředníci
tohoto odvě1Jv'ídJoži1ise 'osudu lťiPšilio, nllJŽ je do~ud ui'e1emkolegii u ag1rámích úřaJdiů,a aby
p,ro řízení jejich we[a nové agendy dosta10 se jim u ÍIllteresov8illých oddělení v centráie a
lesniÍch úřadech náležité podpolrY. ič.

Literární novosti.
Posudky.

Úprrava držby na Slovensku, - vyd~ná ilm1ihkupec1tvímDaniela Pažického v Myja,ve,
obSlahuje v plřekladu sbwku [lIrávnich norem, platných pTOúpravu držby, '1.v[áště pro urba-
riální ooděl1oiVIání,poměrné dě1elllía komasacl m území, [lm něž pbrt:í zák. čI. XXXIX.
z. ,r. 1908. -

Bohužt>'I,dostávám ZlpráVlU,že jest úplně r~z,prodána a asi sotva bude znovu vydám.
PříTUčikla:ale může býti vydána nová dle ongrnáJ1u.ses,mV'eného p. měli'. ro.d:ou Ing. Oín-
g1TošemJoz .., rev. 1000g.Gfr. v Br3Jtislave, a obsahovullla by 'V1ŠechnykomasaČlliÍ zákony v tom
lIozsamu. v jalkém se dneíS zkouší při 'zkoušce ustanovovací. Telsp. pOVYŠOVI3JCí.Podmínkou
vydání ovšem jest. ruby Ise přihlásil dostatečný počm loobě'rateM., čímiž by ce'lla byla 00
nejnižŠ!Í! Ing. E. Jelínek.

"Anweisung zur Aufstellung von Genauigkeitsvoranschliigen beim trigonome'trischen
Punkteinschalten", vydaiLa 11. č,ervence 1932 katastráilní sp'~:íNapruského ministerI'Jtv:); fi-
na'llcí. bmž .• 'Clena0'70 ř. m.

Návt(lid.doplňující některá uSÍJail1OVielIlí,vydJaná 1.oervna 1931 k no'voměřické iD:8tlrukei
IX,obfu"á se zjišť10váním tVMU a polohy eHpsy chyb v trigonome>tncky urowa,ném bodě;
obsahuje llŮiInO rpříkJady mbuJikiUsmmových součinitelů a a, b pIlO S = ()-6 a.ž 6·0 km, ta-
bulku polQ1Ilěrů)kružnic chyb pro ide:íl1ní přípooUll1oern bodlli a mImiku průměrných chyb
y měřeném směru jeoootkové váhy pro některé druhy teodloHtů, jichž se v Prusku užívá
při :místních tJrNtngouJacíoh. štv.

J ()il"dla n - E g g €Ir t: Handbucb der Vermessungskunde, II. d!íl, 2. slva1.elk (ffoMn-
IllIeiSsmngen.Tachymetrie, Photogtr"ammeltrieund Abstookung-elll).9. Vyldlán,í,Nakl. J. B. Metz-
M, Stuttgart 1933. Oeoo. knihy brož. 25'25 mL. váz. 28·25 RM.

Před divěma lelty otiskíl Z. V. (viz roč. 1931, str. 44) zprávu (JInovém (9.) vyd:mí
II. diilu Jordanovy rpřLručlkya UiČebniee geodJes~ a >dlopanilji podllobným l'e~erátem o l.
sV13JzkuII. drlllru,kteTý tehdy pIlávě vyšea a, do kte1réhoprof. Eg g €t r t. porvěřený redJakcí
nového vydání. zailiJrnulvše, co Sle,tý1klal1Joa vZltahovalo k měiíení slitwaěnimu. TIelhdejší
1.právu Id!OfPilňujemednes referátem ()l 2. svazku II. díllJu.ktl€lrÝje věnováID jednak metodám
měfi'ieIllívýšk1ového. jedlnak me>todám. kte:ré slučují v sobě měření situační i výškové. UáJtka
je rozvržena CIeillkemv 7 kiapitoi1,z nichiž většina j!€\ - Iproti předchozímu ;vydání (8.)
z r. 1909 - účelně prerpr3Jeovállllaa obsathově vhodrně doplněna a přizpil.soben!L lPOŽadav-
kům dJnešní doby.

K a pit (JIila 1.. věnovaná n i vel a c i, je vcimi pods,tatně změněna. Všechny s,tarší typy
nivellačních strojil., wrčooých pIlO běžné prácel, jsolUvypuštěny a nahira:zeny tYlPYnovějšími,
z nicbJžzej'lIlJéIm,pozOTIllostisi zasluhujel SitJrojBreithaupltil.v a- Fellllleilův(s hrano!. pi'ievodem
obrruzil.bublin:LylibelO1Vé).V~m 'podstatně jest rozšíi'ien a obohacen oddlil, vztahující Se
k metodám a pomů:ckiám - niv. wojů:m a latím - určeným pro niV'ellaJOOvysoké plřes-
nosti (lSŮl'odes pLaIIIParal.de,štičkou. latě se st'upnieí ÍIlliVarOV'Oli,se stupnilCIÍDieperinJkovou
a HanelOiVou). úipUně nový odstavec p(JIjedm:ává(JI IlJiJvieillacipřes širok:!ouhladinu vodní.

K a p ,it o I a. I I.. jednající o t r i g. měř e n í výš H k, jest jelll nepaAllměpozměněna
Itiml.že'bylinoV'ězaiíadiě[};příklad lIJ31výp.ůčet výšky z oboll'stronně a souČllIsněměřených zelIli-
tový,ch vzdáll€lllOstí.

K alP i t o la II I. .,Ba r o me t r i c k é měř e ní". až na to, ž,eněkteré zastaralé
věci byly vypuštěny, 00 nijak nezměnila.

Zato k 'a pit o I a IV.. "T ach e o me t r i e" d'ozDJa1a,ve,lmi značný1ch změn. Byla do ní
pojarIJavalln.á část dřívějšího samosmtného octdNu, věnovaného dáJkomělrů:m, z něhož přede-
vším je převmt 1VIe1mipodrobný výik~ad o nitkovém. dálkoměru. 11Oz,šíiíelllýještě o teorii
platnou pro dalekohledy ISvnitřní mosNO'ValCíOO'Čk01l.Nově za,iía:zenyjsou dMe Qlbr~ky a
popisy IlIitk. tacheomerIJTŮBireiJtlrnwpŤiova,Fenl1el1OtVaa Porrova "clepsu" (od! fy Sahnoi-
raghiJ). jam~ i niveil:aičníchtacheometTŮ Fennelov8. 3J Zie,iSlSlOVla.Zvláštní oďsmvec věnoVán
nitkovému tacheometru BreithauprtOlVU,s6strojenému ;podJlemyšlenky illJž.Hecikmann~ který
při ÚipTavě<OO:koměméhoz.ařízem lil swpnice vOOOO'lOVlllél3itě měl na my;sli asi stejný cíl,
jaký sladoV'a.1s~édioby švýc. iniž. WeriMi (nitě dáHmměIJ'IUHeckmannova jsou uspořá-
dány k[ínově, jedn:uajle' ,sVlÍsiLá.druhá Mrně šikmo naJk!LOIllěná).Drulšich plnýcftJ.22 stránek
je věnov:í,IlIotachelQmetlril.mautoredukčrnim. Zejména zmíněny jS<lllltu tacheomert:Jrypravft-
iWovés tangetIl!tovým šroobellIr 3J s OIkulár.milkrometrem. dále 1:Iache:ome'trydotykové (Sa.n-
gouet,VOIgler. KieIrn), t. Swpe,ss,yhba t. HammeTŮiVv úpmvě Fennciově a BredJthMllpltově.
VhJodIněpOZllllliěnělllj,e tu oostavelc pojednávající přehledně a krátce o magnetce. o IlJIaigne-
tických stl'\oti~cha busolním měli'ení vůbec. Měri.cký stůl a stoLoiVémělření, které je rovněž
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do této ikJapitoly zařraděno. vyřídi~ nebo ještě lépe ,,>odbyl" prof. Egg'ert na 7 stránkách.
To je stručnost, která u nás sotva nalez.ne pOJ1ozumění a souhlasu, i když uznáme, že
metoda stolová v katastráJ. vyměřování úlohu svoji dohrála Vv nělkltie:rých stJáltJech j~t j~
z měřic. prací tohoto druhu úplně vyloučena). Nelze přec neuznati, že používáním pa·
píru, nalepeného na alumín. deskách, pozvedl se znovu její význam, a dále, w v topogra-
fickém vyměřování zůstane stůl ještě dlouho pomůckou, po které pm.ktický topograf za
určitých okolno>stí vždy znovu rád sáhne.

Kalpitola V .. ,Fotogramet'fie" mus1ela být ov&em přepma>cována. tak důk~adně,
že možno říci, že jest úplně nová. Vyžádal si toho ohromný rozmach této moderní ziltmě-
I'ovací metody za poslední dvě desítHetí (od 8. vydání knihy uplynUl10 téměř čtvrt svoletí).
Jest ovšem zřejmo. že v učebnici g-eodesie, nelze Cellou látku k fotog'r:l,metl1ii se vztahující
plně vyčeI1flla1t a; dopodrobllla zprncovait. Aut,or, i když věnoval fotog-rametrii téměř 150
stran, musel některé věci vypustit (na př. optické a mecha.nické zařízení komor, teohniku
fotografování), jiné pak úče'lné zkrátit. Přes to všechno, co potřebuje znát a vědět prak-
tický' zeměměřičský inženýr >O f>otogrametrii, je v knize probráno a podáno velmi úplně
a pri tom přehiedlllě. Po krMkém úvodě o podstatě fovogrametrického způsiobu vymělřova·
cího jsou tu popsány všecky důležité konstrukce moderních fototeodolitů (f. Hug-enshof.
fův, stereof>ototeoddl'it a unive'J1sální f. Ze~ssův, f. Finsterwalde>rův, unive,rsální f. Wildův),
jakož i přístroje k proměřování snímků (koordinatometry, fotogonIometry), dále pojed-
náno jest o prů8>ek. foltogrametJrii, o pozemní stmeofotogramet,rii a stereoautog-rame,trii.
Dále následuje řada odst.avců, věnovaných fo to g r a m e t r ii I e te c k é s příslušnýmI
stl'Oji a pomůckami (letecké komory, překreslovače, aerotriang-ulace nadirová a f,okální,
prostorové protínání zpět, dV'ojité projektory: Gasseruv, NistrihOJ a Galiu8-Ferberův, amo-
simplex, triamgulátor Boykowův, autoreduktor Santoniho, velké převáděcí přís.tJ1oje>: slte-
reoplan'igraf, autOlkartog-raf, stereotopog-raf, autograf). Výklad je prová:l.en pěknými obrazy
všech popisovaných přístrojů.

PosloonidvěkapitolyVI.>a VII. (Trasova,cí Ipráce". "vývoj a přehled
map o v a c í c h p r a c,í vNě m e c ku") nedoznaly celk,em valných změn. Zmínky za·
sluhuje, že v kapitole VI. je věnováno několik s·tJránetk n>ovým tYjJům železničnich pře-
chodnic.

Na konci každé kapitoly a po případě také u jednotilivých 06dilů jsou bohaté a
velmi cenné poukazy na odbornou literaturu věci se týkající, jež přijdou vhod každému,
kdož by chtěl hlouběj,i se obeznámiti a prostudovati danou otázku, ať již ve směru teo-
re,tickém nebo pnktickém. Veškeré výklady jsou velmi účelně uspo,řádány též po strálllce
typografické (sa.zbou jsou rozlišeny. věci zák,ladního významu od doplňků a podrobností
podir!užlIlého rázu), je v nicih hOlSpodareno slovem, způsob vyjadřováni je stručný a pN
tom ve[mi jasný. Příručka a uoebnice Jordanova představuje ve svém ce,lku -- je troj-
dílná - kromě dvojsva7koiVého II. dllu, k němlUž se vztahují oba referáty Z. V.o tvoři ji
ještě 1. dH ,.V Y r o v n á va cíp o čet" a III. díl "V Y š š í g e (}des i e" - úplnou, ne-
obyčejně důkladnou encyklopedii geodeste, jakou bychom v jIném jazyku marně hled3JIi.
Dílo něm. geodetů Jordana, Reinhertze a Eg-ge1rta těší se světové pověsti, z čehož nepo·
chybně těŽí též německé závody pJ10 jemnou mechaniku, které nalezly v něm velmi lev-
nou a účinnou propagátorrku svých vý>robků. Rš.

P\rof. A. B uch h o I t z: Uber einige Probleme der Radialtriangulation. RAga 1932,
~krát!ko po uveřejnění "Etude snr la !polygomltíolll aériennel" v,e Sborníku, vydá·

vanw M3il:llrykovOlll akademii práce. v Pra,ze vydiala inženýrská, falkuJ1ta unive!l's,ity v RiJze
nov,ou BuchlIoltz,olVu studii 01 le>tecké radiáJ1a:ú tJrÍJa,ngulaci. . V němecikém j3lzyku vydianá
studia obsahU(je na 135 >straillJáoh základy., pracovní postup a zhoonolCiOOÍ iertJecké tJriJangu-
lace. ObsaJhkn1Jhy jelM; velmi poučlllý, kniha j,e~t dlOIPll'ová.zena ŤIaK10u.obrazů a náwrných
přikladu ..

Základem letecké tl1ilangulace, vynalezené již Scheinpf1ug'e1lll a znJOlVuoiživené Finster-
waldelI'em.. j,siou svislé snimJky s překrytem 50 aJž 65%. S<vis[é snimky území rovinného a
vodooovuého lIllIohou býti iPo~žovány za hotové pil:ány v určitém měřítJku, kde všechllly
úhly loolem jeoootLivých bodů jlSou věrně zohrazeny v pTlavé v;eHkosti. Pro 1P,řevedelllí SlViLslých
snímků do >s,tejlllélIoměiřítJm Dlutno znáti> pm ka,žd;ý snímek 3-40pěroé body, uroené iPIl'OSto-
rovými souřadnicemi. Ačkoliv orp'ěmé body se volí v překrytu, je>st nutno uroiti [lil'O rcnsálh·
l.e.jŠĎú~ffiDIÍveliJké IllillIOlŽstrvríopěimých bodů přimým zaměiiováill.ím., což vyžaduje pOIIllěrně
značného ná~adu a času. Toto přímé mě,řem opěrnÝ0h bodu ~ze nahradliti Meckou tri3lngu.
lJací, kdy poat.ači znáti Ipro foto'grafované· územJÍ 1Po]ohy ,aspoň diV:ou bodů daných V' wuřad-
ni'cích. čím víoo jest rec.Mo bodů. tG přesnější jest pak vyrOlVnání v letec!ké triangulaci.
7..a opěrné, kontJrolnL pomocné a j. body, nutné pro re,s:tituci snímků, 5e' zViOl1in.a negarti·
vech lete'ckých míiJll.ků, nebo, na jejich otiscích. význačné a smdno identifikovaroelné body.
Této otázce, j3Ik. rvyu!žíti vl\'llstnosti svřslých snimků k Ulfčooí !poloh o!pěmýoh bodu, se, věnuje
a.ut,or s plnÝ1mJúlare\m.

Na [JiOOMku podáva a,utor volbu vrcholů letecké tritangukWruí SiÍM. jimi.ž mohou býti
snímko'Vé lIlIllrliJry,folka1ní trody, h[arvni snímkové body (středy snímků), nebo jiné ,význačné
bodiy poblíže stňedu snímku. Paik. nazn.aOOje volbu OIPěmých, pomocných a kontrolních
bodů, rozvinOlVání sítě a vá!záll1í boidiů v trojúbe'1nilmvou. ll'eibo IwsočtVle>reOiVou·síť.
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Zmiňuje 'se () výhodách a ~lách jednoclJivých triangumcí (nadilrorvé, rokální, hla-v. bodu)
vzhledem ke sklonu snímků a výškovým rozdílům v území. Nato autor podává způso,b
idJentHikace bodu na snímcích směrovým určováním a stereoskopicky. DMe, pojednává
o obyčejných prostředcích směrového měření úhlů a výpočtu průměrných chyb v úhlech,
o měřeni úhlů zvláštními přístl'oji, zvanými radJ.álními triangulátJory (Aschoohrennell'ovým
a Grube<rovým), o vYlOvnání a výpočtu sítě triamgulační, o grafickém vyrovnání vnitř-
niobJ prvku t'I1QjÚb!.sítě, pak vnějšich !prvků trojúh. sítě, o číselném vy:ro;vJnláváni mdiální
triangulace, o sn]mJkjorvém pollygt<máilním pořadu a, jelho VJ'Il'ovrnáni.

Následuje rplak určení nadírové vzdiálenosti a vyšetřování oprav úhlů při tJriangulaci
hlavních bodů vzhledem k zallledbávané nadiI'ové vzdálenosti. Dále uvádí vyrocvnávání
radiální tJriangu!ace po částech a určováni výšlwvých rozdílů. V poslední kapitole uvádi
výsledky něk,dlika pokusů, pl"ovederných geodetickým ústavem litevské uníversity a končí
závěTečnou úvahou, pokud jde o pře1snost a hospodárnost.

Pokud přesnosti se týká, tu auto,r ucvádí, ž,e jednoduchými pomůckami při dosta-
tečné péči oiní chyba v určení úhlu 2-3 minuty. Při použití Gruberova rad. tJriangulá-
toru a originálního Illegativu zmenší se ta,to chyba na 0'6'. Se stanoviska hospodárnos,ti
posuzuje ,aultor leteckou triangulaci velmi příznivě.

Vzhledem k zajímavému obsahu a bohatosti látky přejeme spisu hojného rozšíření.
Potužálc.

lng. KorseH: Užitá geodesie v lesnictví. Odpověďprof. Dra Tichéiho.
V odpovědi p. dOlc. Ing. K o r s e lot a je zastJiíem výtJkJa, že jeho nenáročné přednášky

byly vůbec kritJisováIny. aŽiCl mojekJritik>a je zaujata. Oteivřeně se ,tam píše. jako bych
b)1 dokoil1oo zauja,t !prolti všem I e sní k u m - g e 01 d e tu m! Z mé k'ritJiky přediná8ek ~ana
doc. Ing. K () r IS e I t a to ocvš,em nenásiLeduje a Itaké k takovému bláhocvémru stanocvJsku
n e ID á m pří čin y.

Chtěl jsem vydati přednášky o nižší geodesii jil r. 1923 a podnikl jsem kiroky
u Spo,lku posJuchaču lesního inženýrství. KJonstJatuj,i výsledek: Mislto mých přednášek byly
vydány Poznámiky 'z přednášek o užité geodesii v lesni0tví 'po hon. doc. Ing. K o '1' s e I t a
s podpol1oU MŠ. a NO. (1. vyd.).

Záldar]Q1Í pojmy nesmí býti založeny ll:1 h i s t o r i s m u (ooebnice až z r. 1895!),
nýbrž JUt s o u dob é m a již ,vytříbeném Sltavu vědy i úřední pra,xe (instrukce!). Nejde
očí s e I n Ý row,íl mezi azimutem a směrníkem, jdiC10 přesnOlu for m u I a ci d vou z á-
k 1.a.<dn í c h poj m ú, ktmé nejsou stejny. Ani prakticky se, nemohou ztotožňovati, nehoť
oficWní pl1a:x;e,(měJliické JlIávo<dy jÍJŽ 'z r. 1887!) je p'řesně Il'omlišují, Také žáKllná geodet~<lká
příručlk~ z n o v é dob y neztotožňuje tyto zakladmJí ploOmy. Žádá-li s'e na př., laby přímé mě-
í"€ni ÚWŮ v trig'onom. s,íti bylo vyU\"onáNáno přesně na ně k o U k v t e ř i n, nebo žádá-li se
výpočet ,směrníkul. dokonce 8 mí8ltnými IOg'laritmy 00 několik dle1setinlllých míst vteřiny, jak
by se ll1Iohlia,zane:dbávati diference mem směrnH~em a azimutem, když může ,obnáJš,et,ii několik
minut, tedy čísJo, které v plřÍlllIém měření úhlů v t,rigonollll. síti znamell1Já již hrubou chybu?
Měřic:ké nálVlody kladJou tedy V'elikou váhu na iPřesnou a .i e dnO' t n o u mien1Ja<CÍ;má se
taková snaha k!a;ziti nes po l' á v n Ý m Illlá,zvoslorvím\ a ještě bez příčiny? 'DaJké. když se po-
čitá na př. meridliánová konV1e<rgence (i maM), pak je llezbytllo oba pojmy (dříve spojené)
zase pře s TI ě rozHšovati, j,Íi11llikto pď'ece nejd'e. To učinil i lpan dOle. Ing. K 'O r s e I t (li.,
str. 12). :MohJ bych stejně také uvésti citáty z novodobých ge1odetic;kýrJJ příruček, Jme se
prárvě d ů l' a z n ě poukiaLuje na to, že' azimut není směmík, ale považuji to 'za zbytoono.

Busola s excentrickým daJekohledem je podle Ta p I y "n () s p l' á vně" (unrichJlJig)
stavooa, ,ale Mlze říci, že by byLa n e přes n á (ungelll'au)!

1
Vzorec pro srážku papku v šikmérrn směruz11Í: s = 100 ,,' . (a,2 p % + b'2 q%), kdež

s' je délka šikmé úsečky na pláně a a', b' j.sou její průměty do rovnOtběžek s délkou a šíř-
kou sekčnÍJho ohdélilllku, a p, q percent. srálžky lineá,rné v délce a šířce Iflekčního obdJé1llliÍ:ku.
SIOiŽ,~tolstvzorce se dá oldstraniti ,vhodnÝm di agram€l1IlJ.

Aby nebylo nedormzumění o děleIlií pozemků, nepocv8lžuj,i "zkuSllllÝ" způsob z>a j e-
di n Ý. který "ivOOlei za všech o!ko~ností k cíli". nýbrž z>a j e den, který je na místě, jde-li
na př. o ?<praoovállliÍ scelovacích pJánu. Ale v civ. ge,ome~)l1ovské pra<:ld, s jejilirnIDžpřípady
lesní iilliŽelllýři přijdou truké a mnoho> do styku, nutno udávati j,eště j i n éa lep š i V:1;Ol'<le
i postupy, nežlipQd::ivají zrus.t.aralé a ta~é "historieké" vzorce ZimmermamnOlVY, Gaussovy,
nebo Ebe,rha,rdtovy. Ty 18' P š í jsem myslel. Provedl jsem sta dělení pozemků. ale nemohl
jsem už,iti snad ani jednou glrafického ZlPŮl8íohu,nelboť by nebyl býval na místě.

PLooha, která se mUže považo>vlati v situačnim měření za rovinu, se, dá pře 8,n ě o d-
v,oditi 'z rpředP'Okladů, p~,atných pro nižší ge,ode8íii a 8íOUVLsítaké s dovolenemi od-
e h y I k a m i. takže není nutnoii o d had o v a rti. Jdte především o plochu, která je p ř í_
p u st n a, p~oolIa, ktemá. s t ač í, 1,e zcela jiný !p'oj8l1I1.- Stroj E n g' i-hOl nelze objed.nrulii,
iPúněvadž yYruÍle'zoe jej <dosud neplieidial výrobě. Potvrzují ,to Bos,,ghardt (str. 39) i
Baeschlin.

V předlllášk:kJI o užité geodesiI v lesnictví je v,esměs jen boj o z á k I a din í poj my,
jak pa,trno z výše uvedených vysvětlivek. To porva,žuji za v'8'liký n e d o s ta t e k dIila, jež
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má SI101Užitiza. u 'Č e b nic i. - B a s ti učdnil sVl1jvýrok velmi vhodně a na svém mistě,
ale prostoduchý p r i ID i t i v i s m u s se jím nedá 2akrýva,ti, ani oon~ouva.ti,nebo dokonce
snad Pl"Oih:LašOiV3Jtiza zásluhu!

Konstatuji,že jBleImse drZie!lve své kritice přÍlSně nes t ran ně,
Prof. Dr. Tichý.

Doslov redakce: Redakce Z, V. '()OV'ažujedJislkusi'za.ukončenou.

Zprávy spolkové.
Zpráva o valné schůzi Spolku inženýrů státni měřické služby.
Valné shToIIllÍlŽděníSipolku inž. stát. měř. služby kOIllalo 8'ez.a četné přítomnosti

členů dne 12. března t. r. v domě SiIA.v Praze.
KoL pře d sed.a v. m. r. Ing. K a va 11r v zahaj();vacím proje,vu děkuje diod8ltooně

za zvo~ení předsedou na minulé valné schilzi, které -se ternkTáte pro n€U:nlOCnemohl zúčast-
niti, a pod:ává. retI'losrpektivní obraz činn.ostÍ Spolku z.a minulý rok. Celý S'tav stáJtně-za-
městniallleckýpocírtil tiZivě na svých bedrech zhoršernéhospodářské poměry a ami ill1te'lllsivni
činnost spod'ernýchstavorvských orrganisací nedovedl3J zabrániM snillŽierní[)l:rutťlveře,jných za-
městnamcťl.V novém roce bOOie'potřeba hodně a nové práce ik zabránění dmlších nepří-
jemných opatření, která by směřorvllJ1aproti hmotnému postavení velřejných zaměstnanců
- a k ní zve a vybím všechno čl:enstvo, hlavně mJ.3ilší.

Podirobně vypmcovaná z 'Pr á v a je dna tel e Ing. Mikuly podiáViina prvinÍmmístě
přehled spolupr:áJc.es-polku s vrcholnými organisacemi stámich zaměstnanců, to j,e,s Vyso-
k.oš1kolJskýmSV13memaEXJekutiV'oustát. a veř. zaměstnancťl. Zdůrazňllje, že, .ařJk6livzásah
jejich v,e věci snJiž,eníplaltťlneserbkalSe se 'zdarem a k snížení pla,tŮiprosincovým: Zlákonem
došlo, přece dlLUlŽnoIkcmsta,tomti, že Ex,elkutiv·a vykonala mnoho a z.abráníla, že nedošlo
k opatřením pro zamě'stnanoe dialeko nepříznivějším. J'e proto lpochopite[n)"ill, že činnost
OOJŠehoSpolku, ať &amOlSt3Jtná.či ve spoluprn-ci s ostatními org3Jllisacemiúřednickýlmi srně-
řovaJ!a k ŤJOIIllIU, aby byl zachován alespoň s,tatrusquo. I to b~a prráce vysilující a ne,lzelji
přehlédlll'ouIti'Při posuzmtá.ni činnosti spolku v minulém roce.

Spolek byl Vysoko'škooským svalz€m vywán k součinnosti při vyprooování návrhU
na. refomInu&táltJnísprlÍ!VY.Současně však vytvoř~ byla zvlláštni komise, obirajíci se jen
r e for m o u s t lÍ!t n í s pTá v y fi n a n ční, a proto uSIPmádána pÍlSlemná.runlreta mezi
člerny SpollJku,zabýv~í(')í se touto otázkou. Došilo{)myrhy - jichž bylo nleČekiamémnožství
a které svoočď.o zájmu úředn,mtv,a na re,llormě úřad!O'Vánia práce- ve sltátn~clhúřadech -
byly zpll"acoványa část, týkající se přímo reorgamsace měřické 8,I11Žbyu mináster:stva
finand, přediámaby-la ve formě memoranda odd. lII16 tohorto miIlJÍSiterstva.Náměty, pasta-
vené na širŠÍ basi, budou předmětem jedmJáillízmíněné komJiBle.

Zástupci Spotku zakročili piÍlSemněi intervenci v miIndsters1JvumanC'Í, aby ISmychle,ním
vydán b~ zk u še b n í ,řá.d u I> t a n {)l v o v a 'cí (')h a porvyšovacích z k '0u šek. Minister-
stvo p,roh1ásilo;že zIkoušky Ibudou pwváděny z[ttím podle vydianých směmic. ježto v dů-
sledku na1éh3Jvýchpracď j!iných není minils,terstvumožno vydati iihned d'efinitiVDiÍzkušební
řád. MinilstJerstvuvnrutra bylo ve SUlJySllunáv rhu na loňské v3Jné schůzi zasláno obšírné
memor.aruiumproti uděi10lVlánístátního 0OO3Jllstvíciz,incůID.- Záa;oveňv o,Pi!se'zasláa1omlinis-
tell'Istvufinancí s po~ádá.nim, a,by cdzinci-měř.iIl!ž1enýřinebyli pd'ijímáruiJJa1kopmgma,tiká1ní
úředníclÍ, vzhledem k vysokému počtu poslUlChačůna odd. zemělměř. inženýrství Ilia všech
technik:áeh, kteří v nejbližší době absolvují a věnují &eměřické službě Istátní.

DáLe!vypracováno b~o pll'lOminisWrlstvofinanci memorrandum,obsallujÍ!C,í/POžadlarvky,
jež i v dnešní kríticiké době by molhly bý1tsplněny. Žiádálllo bylo za'VIedení polniblo pří-
davku. 1ÍVmvakilometJrovného, zvý~ení noc1ežI'ého a zvýšení diet v tJUrist. a lázeňských
místech, úpmva diet při měření v místě úřadu a pod. Memoramdiumdoplněno i návrhem na
úhrwu nák1adťl těmrit,o'IPožiadavlkyvzniklých. V min. škols,tvi a nár. OISIVětyj~áno. aby
kore,g'Ům,kteří vykonali odbomoustá,tn:í ZikJouškuzeměměř. po 30. listopadu 1928, bylo
11IOOžněnodoplniti II. stá,tn.i.zkOUŠkuplodle vydaných přechodných DJařízení.Akce ztrosko-
tala vzhledem k smktnímu znění min. nařízern:í o swoženIÍII. státní ZlkJouškypodle pře-
chodných ustanoveni.

Stav členstva doznal z,výšeni pro,ti minulému roku o 55 nových členŮ1.Výbomvé
schůze kOMnytřii, předsednické dvě. Korespondence čJtal:a220 jed, čísel, dopŮ!Sůodesláno
93. Jedmtel končí zprávu přáním větší Rpolupráce členů Spolku ve věcech ISPol:kOvýCh.

P ok 1a dní k kol. Dr. Ma šek UJ1Gtzujestav pohybu peněz v pokladně Spo,lku a
vylkazu.ie přebytek pro příští rok ve výši Kč 7891·30. AčkoHv Sp'OI1ekplatí z člernského
příspěvku 50 K,č na. ,příspěvcích jiu)'ln organis8lcím, za předplatné Il!3JZerněměiř.Věstnik a
Vě.stnik VysokoškoLského' SV31ZUa pod. Ms,tku Kč 48·85, takže na vlrustnIÍ spoJlrov'ou
agendu zhývá Kč 1-15 za člena, přece navrhuje po~dladník,aby byily vzhlledemlk nynějším
rpoměrů!mponechány příspěvky v <1olslaivladnivýši. Po zprrávě revisorrťlúčtťl uděleno pokro.d-
niik()vi aboo~utorrium.

JakJOdalší bod p'l'oved!enyvol by v~-boru a důvěrníků pro jednotlivé oblasti v Oe-
chá.ch a volba de,legátů. Volby prov'ede!llYaklamad a zvoleni k()~egové,naV<fŽe'llÍvýborem.
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Ve v ()ln Ý c h n á v r'Z í c h projednány iplooněty w.s1ané kolegy z P1zně. Ve VOOI
samost.atné př:íllooy Zeměměřroského Věs,t.níJkuse, Zlpd"áwmi sta.V()IV:~Ť a. mganÍJs.ačními
rozhodnuto po debatě přílohu nevydá.vati vzhledem k tomu, ~e zpráNy odJborné v Země-
měř. Věstniku uV1eřejňOlV'ányjWiUa zprávy a úVlahy s,taVlovské '3. OIfga,nÍJ8aČJILÍmohou čle-
n()IVéuveřejňovrutd ve Vyli>okošk<Jaskémvěstníku, jehoi sek~dému čloou našeho Spolku
diostává zdanna.. N'áwll na. zvýšení Menského přÍJs,pěvkuo 10 Kč byl po [J~dOOiozímvysvět.-
leni p()Ik.lMníkově V7JllitpodaVlate1i zpět. Konečně sděleno, že třetí náwh lkiOlegůz Pilzně
na změnu stanov v tom smYlslu, aby zřrzeny byly k r a j i n s k é od b o č k y. které by
zproSltředlkolVlalySltY'kSpolku se člensrtvem sice výbor llllipředkládá lV'aITnéhromJ3.děk jed-
nádlí pIro formá1lllJízá.vadu ~náwh nebyl podlc'J)lSálllstanovami předepsaným počt.em ,čilem't),
avš3!k v1tá ho j<'lJroprojelVzájmu 10činnost SIpolku a dO\pQručuje zvolení dův'ěr:ruílků pro
určité Ikra,je v Oechách ale,spoň na zkoušku.

Brojednán Mwh na ~loučelllí 2 členů z. Momvy a 2 ze Slovenska pro nepilacení
příspěvků, a. návrh výbolfU na p o u tIká z á,n í z á 1oh y ve výš,i 6500 Kč Sp10llkučs, země-
měřÍičů na vydaní zeměměřičského kalendáře" Oba návrhy Vl3!lná s,chůza
přijala.

Na. kOll1eckoJ!.p'řediseda Kavalír selznámil v půlhDdinJové zajímavé přednášce přítomné
s novým z;pit8'obemreprodiuikce map, zhotOlVených na ,papíře·, naJ,epeném na hIDiníJkOlVlou
desku. MinÍisterstvo finanoí ve snaze zidiokonaliti1PI0z;ka.1Jastrui po stránce reprOldlukcemap,
nelitova~o značných fiillJallčrnchobětí, jichž vyžadov,a!o 'zakouiPelllÍ vý1I1dbníihotajemsrtv'i a
opa;tiíelllís,tl'OljolVéhozařízení, a ReplfooUlkčlIlÍústav min. finall(lí Tlouž~vájiž se zdarem této
t. zv. metody :reflexThipři repl'lodiulkcimap vzešlýoh z původního a no,vého kartas1JráJnáho
řízeni

Podle zápisu Ing. Šulce sestUIVil Ing. B. Pour.
P o 'znám ka: Spollwvá kOlfClSpondence Spo[ku inžienýrů státní měřiclOO slUlžby

v Piraz.e řizena budiž 1131jedIl3ltele Sipotlku Ing. B. PO'lll'la, Praha n., Václav,ské nám, 58,
Státní poz,emkový úřad.

Z Jednoty ČS, úř. aut. civilních geometrů v Praze,
JednOl1JaIDotnailajubNejní 25. řádnou valnou 'SiChůziv Pmze dne 26. března 1933.
Schůiza zahájil :pOOdsedJaínž. Fiirrst o 10. hodině dopoledni. PŤiiPomenu[, že na den

16. kvi%nia t. r. připadá 25. výr očí z lt I o žen í J e dno ty. PřednesJ s1Jruěně ooltlkOlVÝ
výV100llJ3ŠÍ. Jednoty od těžtkýcbl p,QěáftŮi a~ [JO nynějši dobu. Uvedll. jak zástUJP'CiJednoty
energicky hájili zájmy civilních g-eome1trů ještě ve starém Rak,ousku a nastínilI postup
práce po převratu.

Jelikož před: pěti lety byla konána. oslava 201etého t.rvání Jednoty ve větším mě-
řítku a za velké úČlLStizáJstupců různých techniClkých spolků, Inženýrské komory a kruhů
úředních, bylo Letošního '['oku na návrh spdvního výboru Jednoty, s ohledem na velkou
hospodářsl\loo tlÍiseň, upuš,těno od vykOOiáJlllokáza1ejiší oslavy a usooseno, vzpomenouti vý-
znamného jubiJlea 251etého ';;rvání Jednoty jen na řádné valné schůzi.

V uplynulé době trválIllÍ naší Jednoty se zasloužmi zvláště o stav civilních geo-
metlfů; ved1e vedoucích fu:nkcionáH'ůJedooty, prof. Ing. dr. J. V. Hráský, pIrof. Ing .• J.
PetHlk a min.. rada MlaIldYis.

ZásJuhou pl'Iof. iIlJž.dr. J. V. Hráského. byla předJOilul.,podáiVaná v rakoUlském piarlia-
mente v il".1908. poIdIlekteré by mohl konati měřické ipráoo skol'lo ~alždý, vza.ta, zpět. a tím
by[ s1Jav oiv. geomel1lrů.uchráněn od ve:1ké pohromy. 7;ásluhou prof. i11Ž.J. Petří'ka bylo
studiUIm zeměměř1ěské rozšířeno a prohloubeno a tím byJ čs. z,emJěměřič postaV1en na
úroveň ostatním alkJademicky vz:d.ěJaným inienýrů'm.

Zálsluhou min. l1ady MMldy'se byl vyd1án kat. zákon, jehož význam. [:'1f0 V1šechny čs.
z,eměměřičc\ alt ve službě státní 'a veř:eljné, t.ak i v,e službě civilníč bude zajisté náležitě
oceněn. Po přednesení jubilejních vZ\POmmekpříkil"očeno k projednámí pořadu řádné výročnl
valné schůoo.

Kol. předs,edlL sděluje. že od: p10sllednívalnésClhůze OIP'UI!tílinavždy mše' řady činI11
členolVé:Ing. Jindřich K~(jdnelr,Ing. Fmnrtišek I.iškJa, Ing. Bohuslav Nechvila, Ing. Jindřich
Zahmdnik, Ing-. Josef Wimnge~ a lmg. Jaroslav Kra'jza,oe.lkem tedy 6 klolegU. Z nich se
z,láš.t,ě o naši Jednotu a o stav civilních geometrů, jiakož i 'o SOOIVvšech čs. zeměměřiM
:mJSlouŽiiIlinž. Krejza, který byl členC[n sprá'VI1íh(}a p1r3JOovníhJovýbol'lU Jednoty. a naším
dru:hým jednatelem. Všichni přítomm uctili pCIVIStánímprurmitku našich z.esnu1ých člem1.

Zprávu jedJna,te,liS1kouza uplynulý rok pd'ednesl kot Prokůípek. V ní u~edl celkolVou
činnosrt Je,dnoty, vykonanou v ,r. 1932 ve' pTospěch civ. g1{lomertrů.Mezi jiným vypmcOlvala
Jednorta připomínJky k mwhu nových klat:lastráln:íchmělřůJckýchins,trukciL illltelrvelllovala ne-
kOllikráte v miniSlterstvu finanoí ve věci výkladu § 14 tikat. zállwna, dále aby nové mě~ní
kat. území na. Slovensku bylo zadiáváno též civ. geometrům a aby ,daňové o'fw:obození
novostlaV1ebIb~o pov:olovánlo jen n<'l.základě žádlClSltidoložené geometrickýmrplánem novo·
staVlhy.V min. školství a nár.()lSvěty v min. veřejných pmcí a v min. financí jsme ínter-
v€lllovali ve věci nOV1ffiisacc>min. l1Iař. () civ. technicích z r. 1913.

V poslední dlobě se uchází mnoho kandidátů o ,autorisa,ci cli,y. geome,tTa, letošního
roku bylo podáno jen u zemského úřa!du v Pl1'!azena 25 ž!ádolstío připuštěni k autocisa.ění

1933/87



zkoušce. Me·z;i nimi jest veMci většina' cizinců, kteří získl'ili s,tá,tní přísJušnost. J·eist 00 zjev,
který sl1loji za llJváž,enou, zvláště v ny;nější hospodáJřské Ikrlsi, kd~ všíchni civihií geometři
trpí velkým nedlO&tatJkem p!1"áoo. . . .'

Rovněž i 00. vysokých školách technrokých jest 1etošního roku nebývaly ruí.val po-
sluchačů !llIa odděLení zeměměft';i,čského illlženýrství. Tak na české teclulÍce v Pra.z.leljest za-
psáno 520 posluchačů', na české t,echnice v Bmě 245 a na německé technicevBrně 20.~,
celikově tedy 968 po&uchačů. Bude' teldy na dlouhou dobu ipiřebyte.k a.lro.dJelIDicky v~d:ělar
nych zeměměřičů:, _~e by bylo :lJáhodno, upozomiti jížnyni před:' maturi,tami na tlento
nepříznívý zjev. "

Pokud se tyče statistiky čLenstva oo.Ší Jednoty, měla JPdnota lpočáJtJkem wku 1932
161 čleml. během l'oku p.riSltoupHo 7 nových č'lenu, zemlíelo a vystoupilo celkem 6 členů.
t~že stav ke OOi 1. lelOOa 1933 jeislt 162 členů.

Zprávu joonatelsllrou d:o,plllli[ kolega Janč o poměJl'ech c,iv. geometrů 111<'1'Mmavě.
Zpil'á.vu !pokladní přednesl kO'l.Kural a zprávu revismů (~čtů kol. Bukač. a-šir.
Piíedl1€sené zp!1"ávy funkcioruí.řů byly PtOdebrutě jerlinOnl~SI1něschváleny .. S ohledem na

nebývllJ1ý Mv-al posLuchiačů ru1 oddlě1eni zeměrněřičs'kého iružernýmtví a 1\1 oh1edéni na ny-
nější hOlspodářskOlu kTisi, by[ usnes·en Dásledujíc.í

Projev
Jednoty čs. úředně 8Jutods,ovany,ch civilníoh goomeúrů v Pra:ze, přij,atý na jubilejní 25.
řádné valné schůzi, konané dnei 26. bře,zna 1933 v Pl"a.ze:

Jednom ČiS. úředně autori,sovaných civilních geometrů v Pra,ze UJIPO'zomujena nebý-
valý ruí.VIa'l posluchačů na oddělooi zeměměřičského inžený11Ství na obou českých, jalkož
i na němeok!é vy&oké škole t.echnické. kteJt stoupá rok od !roku, ačkoliv možnost nabýlti
zaměstnáni rychle .Sk)zmenšuj;e. NáIS[edkem těžkýcJh hOlSlpodiářskych poměrů je oonezeno při-
jímáni nových mě/řickýchi Í!llžooyru u státních měřiiClkých úřadů a u jinýClh úřadu (Stáitního
poZie!mkového úřadu, z,emslkých úřad'ů, ministerstva veřejnýlch Ipmcí, u ,dráhy, u státních
lasů a statku) byl.o vůbec zaSílaVl8i1llo.U civilních geometrů nedsou nové sily vůbec přijí-
mádly a v pos1ední době bylo mnoho zapracovaných geome[,rů i s ně!kolikale<tou praxí pro
naprosty nedosta.tek práoo 1p!1"0pušwoo a jsou nyní bez zaměsmáni. ..

Z těchto důvodů p o k 1á d Iá mez a s v o.u p o v i n n o 'fltup o z o r nit i z v 1á š-
t ě a bit u r i e n t y s tře·d n í c h š k o 1, aby s i n e v Q li I i z a s véb u d o u ci P b v 0-
lán í zem ě měř i č s k é i nž e n Y!r sty i, jelikož po abso~vov.ání n8lbudou míti žádné
naděje, najití zaměstnání.

Usoo.seno, aby O[pIÍIs,projevu byl vaslán vYRo,kým školám technicJkym a odbornym
t.echnickým čallopisům k uVielře'jněrní. .

Správní výbor Jedrnoty 'podává valné scMzi návrh. aby Jednota upsaL'\, ze spolko-
vého jmění nějaký obnos na. půjčku p!1"áce.Usnes8lIlO vyřízení ,tohoto návrhu pNděliti pro,-
COViJlÍmuvybOi!'U Jedno·ty. aby bylo na pI1j,iílku práoo upsáillo pokUd možno nejVíce, podle
stavu našeho spolikiového jměni, s výhlradou, že bude minimálně up-sáno a,18lSi1J'Oň1000 Kč.

Č1enský příJSpěvek na !rok 1933 ponechán na dosav3Jďní výš.i, to j,elst 80 Kč.
Při volbě nlových funkcmoruLřů J,ediIloty by~ zvolen Zla Iplředsediu ~pětněl iniž. Fiirst, za

prvého mástopředsedu inž. Zu:k:lin a za druhého mi&topředlsedu inž. JaaJlč. Do výboru zvo-
leni větš1mou dosavadni členo.v,é, nově zvolen inž. Pe.ttiák, a zla revismy účtůl 'l,vo~ooi mž.
Hruška a mž. VIlk. .... " ....

Ustavujici schůr.e sp!rávního výboru Jednoty s'e bude konaJlJi S. dubina t. r. v Pll"aze.
Ve vo1nýtch MVTzích uS[JJeseno z'aslati z jubilejní valné -schůze, pOlZdravny přÍ!P'Ís panu

pro.f. ing. dir. J. V. Hll"áskému, p3JllU prof. inž, J. PertJříkoV1ia p. min. rad.ovi inž. MandysQlVi.
Dále usne8'8lIlo zaslati choti Zlelsnulého inž. Krejzy příp,ms, že na jubi1ajní v!alné schůzi Jed-
noty bylo vzpomínáno neJhynoucich zásluh inž. KTejzy o stav CÍ'vilních goom~rů. .

Na to nás18ldlov!ala je,šilJědebal1:a o růz.ných stavovskýchotá.vkácih, o volbách do přeq-
stavens.tvla Inžooý1rSlké kOllDmy. o samostJatmém vy,stoupení přípmvného vyboru pro volb!1
piíedstave1lSltva, o rplodání zvláštná klaJldl1dJátlkyatd. Věci tyto přikáv;ány k vyřízení sprárv-
nimu výboru Jednoty.

SchUze skončellla o pMdlruhé hodmě odpolední výzvoupiíedsedy. aby členov·é podá.-
vali iniciaMvní návrlhy ijlm00vnimu vyboru Jednoty, do jehož schůzlÍ máka,ždý člen Jed-
noty [liřífltup a !kde lbude srdečně vítán.

ScMze prMovního výboru kornají se k,aždou pll"VOUsobotu v měÉicl :.ato v Praze II:,
Obe!0ní dům u Prašné brány, pokoj Č. 5, o páté hoo, odpolední.

Ref. Prokilpek ..
Upozomění: PoikJladník. Spolku čs. reměměřičů žádá veške'ré PP" kQlelgy, kteří dosllld 00-

vyrorvna1Jí č1enské ,příspěvky, obzvláště ty,kteří d~uliuJtí za Í1ěk>OI1ÍJklet, aby tak uč~-
ni[i co n e j d ř í v e. Spolek hodlá vyda,ti ještě 1\ie;toěnáho ro/ku "Zetm:ěměříčský !ia-
lendlář", který .sivy.žárui většiM finančního nákl1adu. K jeho zajištění je ne'Lbytně
nutné, aby člern!Ské příSllP'ěv'ky bY[y zav'čais zapla,cerny. Nem;íte-li .složní !líJSItleIk.po-
žádej-te Qň, nebo ~upte si na IPoště bianco-slolženku, výp~ňte jI IplrO šekový ÚiČet čís.
,,14.674 Prahla" pro .,Spolek ČS. ZieIIIlěměřičů Pro".. . . .

Ing. Jar. Payer, pokladník S. Čs. Z., Praha~Košíře, Na cibulce 416..
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