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oblouků (bez úhloměrného stroje).

Prof. Ing. Dr. AI. 'f i c h ý, Brno.

Celkem krátké a ploché oblouky kruhové (do 200-300 m délky) se vytyčuji
v měřických pracich zpravidla od tetiv kolmicemi. V případech, jež máme na mysli
(na př. obloukové ulice v upravovacich plánech) možno postupovati takto (obr. 1.):
Vytyči se podle plánu počátek P a konec K oblouku. Změři se tetiva t = P K.
Poloměr r bývá znám z projektu.
Každý bod, jako na př. M, urči se úsečkou x na tetivě, prozatim od středu
C, a pořadnici y. Vytyčované body oblouku se volí však zpravidla ve stejných
vzdálenostech od sebe. Úhel středový
w se tím také rozdělí na n stejných
části, každá o velikosti~.
n
Plati známé vzorce (viz obr. 1.):
1J=2rsin2
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Úsečky x vypočtené ke středu C.
se přepočtou konečně na některý koncový bod tetivy, buďP nebo K.
Tento způsobje dosti pohodlný,
neboť nepotřebuje nějaké veliké aparatury, ani zdlouhavého počitáni a
Obr. 1.
dává pro zminěný případ výsledky
s vyhovují<'í přesnosti. A pokud pořadnice y příliš nepřesahuji 20
vání rychlé a pohodlné.
Než chceme tu poukázati ještě na jiný, také výhodný způsob, který rovněž
nevyžaduje úhloměrného stroje a Zll jistých okolnosti redukuje i práce početni na
nejmenší míru. Je to též známý způsob od středů tetiv.
V literatllře, sem zasahující 1), jsou udávány podobné metody, opirajíci se
však nejen o středy tetiv, nýbrž i o tečny, takže polni práce vyžaduji příliš mnoho
délkových měření a pečlivého vřazování bodů do přímek, což vše zdržuje. Podávám
proto zdokonalení oněch způsobů tak, že redukuji polni měření v nejnutnějšim
případě jen na tetivy. Vzorce jsou také velmi jednoduché a dají se rychle vy-
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I) Ing. V. Rosenkranc,
Vytyčování oblouku kruhového a parabolického pomocí nomogramu, Věstník pro vodní hospodářství, Pardubice 1930. Nomogramy však slouží pouze na
stanovení tečen.
V o g I e r, Zur Kreisabstechung
ohne Theodolit, Zeitschrift fUr Vermessungswesen, Stuttgart 1894.
H e g e m a n n, Kreisabstechung
durch Streckenmesllung, Z. f. Verm. 1895.
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číslovati běžnými pomůckami (logaritmy, kvadratickými tabulkami, počítacím strojem
a na kontrolu log. pravítkem).
. Výpočet i vytyčování se vždy opírá o projekt, podle kterého se vytyčí buď
jen prflséčky tečen Sl' S2'"
(obr. 2.), nebo body Pl Xl' P2, X2 .• ·, tudíž i tetivy
tI' t2••• Poloměry rl, r2'"
jsou vždy známy z projektu.
Pi"ipad 1.: Územi je pf>ístupné a pf'ehledné. -- Předpokládejme, že jsme
vytyčili podle projektu průseky Sl' St ... tečen (obr. 2.), abychom mohli ukázati
postup, který vyhovuje i všeobecněji, na př. také v některých inženýrských pracích
(regulace mal$'ch toků vodních, vytyčování odvodňovacích náhonů ap.).
Protože poloměr oblouku je
O
dán, nutno stanoviti nejprve délku T
~~
tečen( obr. 3.). Odměřiti délkytečen
" '"
pouze z projektu, mohlo by býti
r.,' \
v jistých případech málo spolehlivé
Y
"
(na pf., byl-li projekt proveden jen
/
"
na katastrálném pláně, tedy bez
předchozího, nového zaměření).
Délka tečny následuje z podobnosti trojúhelníků OPS a OPO
I

2v

T=r'T'

(1)

Ale poměr 2 v: t není v tomto případě ptedem znám. Vypomůžeme si proto
takto: Naměříme od průseku S stejné vzdálenosti
P'S=XIS=na
př. 20m.
Změříme délku P' X' = ť a vytyčíme její střed M. Změříme dále MS = v'. Poněvadž
nutno, aby střed ]}!. byl správně zařazen do úsečky P' XI, je radno počítati kontrolní hodnotu
-----~!
t'"
1
v' = 20 ~-- 4" =2 V 1600 - t' 2 •
~ -

V

.

Z podobnosti 6X'

2d

P' S a X PS

plyne, že -t'
.
2v'
T = r'7 .

takže i

2v

~-t
(1 a)

Vypočtenou hodnotu tečen naměříme od bodu S na obě strany a vytyčíme
tak počátek P a konec X oblouku. Změříme tetivu t = P X a vytyčíme její střed
O. Změříme konečně i výšku v rovnoramenného 6 P X S.
Na kontrolu ji zase počítáme ze vzorce
v

=V Tt (~r V (T + ~)(T - -~) .
0--

=

+~

(SouČet vypočtených činitelů T
a T- ~ musí dáti 2T.)
Nyní následuje:
a) Vytyčení
obloukového
vrcholu
V.
Vrchol V je llrčen pořadnicí y (obr. 3.) uprostřed tetivy XP=t. Je známo,
že bod V na kružnicovém oblouku je stejně vzdálen od tečen i tetivy spojující
body dotyčné .. Proto i kolmice O' V a O" V jsou stejny a rovny y. Této okolnosti
lze užíti s výhodou na stanovení pořadnice y.
60PSC'.:> O'SV
t
SV:OIV=
T:
2
t
u:y=T: 2'
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u+y=v,

Ale:
tudlž

y

v

= 2 T + ft.

Z úměry (~) lze ještě psáti další: u:(u+y)=2T:(2T+
v

takže:

u=2T+

t),

(2T.

Kontrola podle rovnice (4) je také splněna 1).
b) Další body oblouku.
Jednoduché vzorce (5) a (G) platí ovšem i pro každý další bod oblouku. Jen
dosazujeme po každé další tečny TI, T2•••
i další tetivy ti = P V = K V, t2•••
Počítáme tedy další pořadnice Yl' Y2'" a doplňkové úsečky Ul' U~ ••• , které určují
s pořadnicemi další výšky tečnových trojúhelníků podle rovnic:
Vl=Yl
V2

+

= Y2 --j-

ttl
U2

atd.
Oblouk se tedy vytyčuje stále ze středů tetiv, vepisovaných do oblouku ve
stejných úsecích.
. Na vyčíslení všech uvedených prvků nutno znáti stále nové výšky VI, tečny
Ti a tetivy ti'
.
,
Tetivy ti se měří vždy přímo, neboť je po každé třeba vytyčovati jejich středy
pro vztyčování pOřadnic Yi. Ale výšky Vi a tečny Ti je možno stále počítati podle
prajednoduchých vzorců a vždy dvojmo, takže je kontrol stále s dostatek. Přímé
měření není nutné.
Postup ukážeme pouze
jen pro bodN(obr. 3.).Pře~n.ě'·"':ď
6. 01' PV "-'KP V, #L
takže:

= y.

VI

~1...-.

""'(7)

Kontrolní vzorec: V pravoúhlém 6.O'IPO je
ti
(2 =nl,vl'

)ll

Z pravoúhlého 6. 01 PO: .

V

I
r2
-

nl=

=

(tf )~=

lf(r+ ~)(~_ ~) (8)

(Kontrolou je, že součet činitelů

t

t

r+ ~ a r- ~ dává2r.)

Tudíž:

=

t]2

4--'
(7a)
ni
Tečny TI počítáme obdobně:
6. 01 O'IP '" O'lPO,

takže:

VI

+

T1-- ti' (ni2r VI) .

Kontrolní vzorec plyne z podobnosti trojúhelníků 010'1 P a
T -~!:1-

2nl .
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Obdobně vzorci (3) a (4)
dostlíváme nyní:

Yl

= 2 TIVI+ ti . ti

Ul

=

2T;+ ~.2 TI'
+

1

I

Kontrolou je opět
Yl
Ul = VI'
Pro dal~i body je postup úplně stejnS". Měřime další tetivy NP=NV= ... =t2
a vytyčujeme z jejich středů pořadnice Y2 atd.
Metoda od 8ttedů tetiv je tím prakticky výhodná, že ve vhodném okamžiku
je možno přejíti na známou me t o duč t vrt i n ovou, podle které plati
1

Yn =,f .Yn Tím pak

1•

další výpočty skoro celkem odpadají.

Iull'. J. K a v a1 i r.

(Dokončeni.

-

Fin.)

Při kopírování jest dbáti stejně jako u positivního procesu ve fotografii
toho, aby reprodukovaná mapa tyla položena kresoou na tu stranu hliníkové
desky, která jest opatřena citlivou vrstvou a aby byla na ní co nejdokonaleji
přitisknuta. PotřebnÉ-ao tlaku se docHuje v pneumatických kopírovaeích rámech
(obr. 3) v zásadě stejně sestrojených jako kopírovací rámy fotografické a vša1{s tím
rozdílem, že gumová deska, která u pneumatického rámu nahrazujE r1řevěu011

dpsku fotografického rámu, není na sklo přitlačována pružn~;llli pery, n)'brž
tlakem vnějšího vzduchu, zpusobeným vJ1ssátím vzduchu z prostoru mezi sklem
rámu a gumovou pokrývkou.
Paprsky denního nebo umělého světla, pronikají při exposici skleněnou
deskou kopírovacího rámu a prostoupivše i katastrální mapu zasahují enmlsi
v tčeh místech, ktera nejsou přikryta kresbou a mění původně rozpustnou chromovou sůl, obsaženou v emulsi, v nerozpustnou, kdežto na místech zastín€ných
neproniknutelnou kresbou zustává tato sůl i nadále rozpustnou.
Exponovaná reprodukční deska ponoří se do vy,"olací mísy naplněné vodou,
, níž se dvojchroman am0l1l1ý,pokud zůstal rozpustným, odplaví. Po tomto :,vyvolání" jest reprodukční deska pokryta pO~'lakem nerozpustné arabsk€ gumy
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a jen v čárách odpovídajících krtl1;bě, objeví se nahý kov, který se však svou
barvou jen nepatrně lí~í od žlutoiiedého povlaku. Aby kresba byla učintna zře
telnější, ponořuje S€ r~produkční deska do anilinového barviva (methylvioletu),
v němž se povlak arabské gumy zbarví temně fialově a číst)", barvu nepřijímající kov v čarach vynikne na tomto tnl'tvém pozadí.
Při popsaném kopírování jest nejdůležitějším
správný odhad exposdční
doby, která jest závislá od intensity světla a od průsvitnosti papíru a která má
býti co nejkrat8í. Nestálost intensity svčila nepřichází v úvahu při světle umplém
a proto jsou v reprodukčním Ú~U1YU mapy pmsvětlovány s()upravami čtyř elektt:i~kých Oblo~kkov(Ýbch
4lamy)poskvědtlostilY
~
.
.~.'.
lSlC normo SVIce o r· a n. o li. ge v 1-'
"
vu papíru na exposiční dobu týče. třeba počítati s průhledností a barvou papíru. Černá

barva nezadržuje sama svčtelných paprsků; v daleko větší míře jCiStbarva čprvená a žlutá překážkou pro prúnik těch
částísvětelnél10
spektra, kteTt~ způsobují v látkách chemické změny a jest
proto třeba tím déle nrosvetlovati, čím
více jest papír originálu žlutě z.bary@
a zašpiněn.
.Také· následky má vša!\:
příliš dlouhá exposice. která se u sešlých
map katastrálních
pohybuje
mezi 30
a 60 minutami? 1':važme pi'ípad kl'ajnp
nepříznivý. Papír jest zn,.či~těn a žlutě
zbanren do té míry. že klade vět.~í odpor průniku paprskú než kresha proYe-

-.,

Obr.4. Souprava pl'o8větlov. lamp obloukových.

Ohl'. 5. Prosvětlovací siň reprodukčního ústavu ministerstva finallcí.

dená sice původně sytou černou barvou, avšak nyní již vybllOdiá a silně po
ruŘená. Při nadměrně dlouhém osvětlení, jemuž jest v tomto případě mapu vystaviti, stane se ú1Jl'oofJlOvá
sůl nerozpustnou nejen mimo kresbu, nýbrž i na
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mistech, která mají býti kresbou chráněna, čili obraz se po vyvolání na desce
buď vůbec neobjeví, nebo }sou pat-rny jen jeho nepatrné stopy. Z této úvat.y
jest zřejmo, že k docílení žá,doucí jasnosti obrazu nezbytné pro následující
práce ryteeké musÍ býti veškeré platné čáry, ať znamenají púvodní. stav v barvě čeflJé nebo změni~ný v barvě čen'ellé, kresleny dokonale krycí barvou, odolávající déle průniku s,větelných paprskťl než žluté zabarvení papíru a nečistota
pokrývající jeho povrch.
Z tohoto důvodu jest v předpisech o přípravě triap k reprodukci kladen
zvláštní dttraz na to, aby byly veškeré čierné čáry, pokud znáizoriíU!jiÍdlosud
platný původní st:!v, znovu ostře vytaženy sytou tuší třenou ve slabém roztoku
dvojchromanu draselného a aby stejně byly krycí rumělkou oživeny vybleillé červené čáry, znázorňující pozdější zrněny v kresbě.
.
Jedná-li se o reprodukci nULpy vze,šlé z nového katastrálního řízení a je-li
tato mapa vzorně, t. j. sytou tuší a stejnoměrně kreslena
a parcelními
čísly
\" předepsaném typu opatřena, možno reprodukční desku, získanou pop.saným
způsobem, leptáním jejího povrchu učíniti schopnou tisku. Tento způsobzhotovování tiskové desky, litografickým Úistavem ye Vídni lleilžívan~-, znamená
velký pokrok v reprodukci katastrálních map, neboť jest jím {1plně vyloučena
rytina a tím nejen značně sníženy výrobní náklady (asi na l/S)' nýbrž dosaženo
jest jím téměř absolutní přesnosti geometrické. Nutno ovšem zdůrazniti, že po
Sltránce grafické úhlednosti nemůže Bťi tento zpusob tisku nikdy vyrovnati tisku
z desek rytýcb, poněvadž jest úplně odvislým od rýsovací zručnosti a est.ert',ického pojímání tobo, jenž mapu lueslil a jak již výše dokázáno, nikoliv v poslední řad'ě též od čistoty papíru a. &1 užité tuše.
Katastrální mapy, obsahující neplatné čáry, nelze tínltt). způsobem reprodukovati, neboť v nových výtiscích SE' tyto čáry nemají více jeviti. Jedině vyrytím platných čar a parcelních čfsE'1do reprodukční desky za současného pomíjení čar a čísel neplatných jest možno mapu zba,-iti nemilé přítěže, ktel"Ouž
jes,t množství čar a čísel pozbyvších významu.
Hytí obrazu přeneseného fotomech!tnicky na hliníkovou desku jest nejobtížnějším výkonem v celé rE'produkci,neboť vyžaduje nejen značnou zJ'Ucnost,
nýbrž i svědomltoF.t a schopnost vzdorovati únaV'ě, způsobené námahou a nepřetrž,itým držením těla v l'Iebnuté poloze. Čá,ry se ryjí zvlášť přibrou~onon ocelovou jehlou podél oCť'lových pravítek,přiklManých
t,ěs.ně k ryté čáře, při čemž
poloha pravítek mění 8e jen v místech, kde čára mění směr, aniž by byla jehla
z ryté čáry zdvižena. Parceluí čísla· a smluvené znaky jsou po vyrytí čar ryty
od ruky v zrcadelné poloze, v níž byl též lineament na desku přenesen.
Rozlišování stavu platnp.ho od nf-platného jest na reprodukční desce du·leko nesnadnější TJeŽna originálu, nelloť nehledě k tomu, že Y osLrosti obrazu
stojí kopie vždy za originálem, jeví se na desce celý obraz výhradně ve světlých čarách na temném pozadí a odpadá proto výhoda dvoubarevného znázornění starého a nového stavu v originálu. Aby proto rytec usnadnil si Ú'rientaci ve Sipleti různých car, nahlíží současně v příslušný list kataJstrální mapy.
I z tohoto jednoduchého popisu rytecké práce jest zlejmo jenř více než
tomu bylo u popisu fotomechanického procesu, v jaké míře jest rychlost práce
a je,ti přemolS;!;odtvis1ou od citJellinostima.py a ~vlálšť 0Id' OIStrélhoa herzrvadtnérho
výtahu krmby a psaniparcdIDch
člísel, při čem~ třeba ješM UlVálžiti,že rytec
nemá. zeměměřiJčsfkJéIhlOi
předlVizdiělámia jeSlt pl"OOO pro něho daleko netsooilnějlším
oriento:vati SIe v mrupě, pří jejiíim~Výkladu se i zkUiš:en~'zeměměřič zhusta shledá s tě11Iwi1e8itel'n.ýni[ 'záhadlam[.
PráJc,e ryteckli jlest podll'oibóvám, pHsné revisi srovnáJvá.'nim()ll'igiináJius k3Jrtáčový1n otisikJem t. zv. "lliátiskem", odsunovál11ím dé1ek a kl(}ntro~lIlimvýpočtem
ploch, zvMJŠtě parc,el táJhliérhotvaru. Tuto rervisi prorvádějí v repl"odukČilÚmús,taVu miÍ1i:sterstV'a Nuancí výhradně miěiič,tí Úředníci. kt,eQ'í'rytcům uděluji též
ve.škeirávY$větlení o platnosti či llIeplahlOsti čar y mapě.
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Po vyryti celé sitw,ce přichází reprodukční d8lsk8, do tisk:a,lisikéhooddělení, v němž mUisí být dwepfr\ÍlpraNena, t. j. rytina sahajicí pod povrch d~y
musí být změněna v relief, vynikající n a dpovrch a schopný při<jimati tiskací
barvu.
Při zhotovování reliefu se s' výhodou využívá úkalzli, ž,e se, mas,tnotJa a
voda vzájemně odpuzují. Celý proces, záiležed~icíve vymaštěm:í dJes:ky a z postupného nanáŠiení tiskové barvy, jest zdWnliv'ěmechanický, vé skutečnosti však
vyžaduje zmčnost a cit, obě dlOls'3!žitelnéjen dlolUhým cviklem.
Povrch de'sky jiest stáJle ještě cihráněn fialově zha,rvenou vrsWouarahskě
gumy a možno vtíráním tekutiny, obsahujkí velké mnlo!Ž'ství mruSltných látek,
vyplňolVati rytéčáry
mast,notoru. Při tomito vy:maštěnÍ zachytí se ma,stnota té71
na povlaiku amhs!ké gumy, mů'že však býti snadno odstraněna tím, že,slel s8ltiie
me.chanickým způsobem (kartáiči) ce,lý povlak. Tímto :stírá,nj:rri:pOvl,aklu noodstraní se mastnota z rytin,y a, máme proto nyní" čistou de,sku 's vymaštěnou rytinou. Aby pOlVrch desky při další práci snadno přijímal v'Odu, natiíe lse, znOVU
čistým floztokem aflabské gum~ vel vodě, při čemž tato ~ma ulpí jmi na čistém změném pO'V'fchu, nikioliv vlšak na ryt,ině, kdfei jest; odp1.llzována mastnotou.
Po této, p~ed;chozi přírpravě pov'rchu desky není obtíž no V!etřiti mMltnou
čerň do rytiny, neboť mwlh:číme-li nejprv~ povrch d,e,sky, nelrnUŽlei8,81 mastná
ba,rva na něm uchytiti, poněvadž jest tout,o vlhkOls.1iíodpuzová,na, spojí se vlŠak
snadno s mastnotou us~,z,eniOUv ryti,ně. Tato první vr:st.vat1skalisikéiČiemě jiest
slahá a vyplňuje jen zčásti ryté drážky, aV1šwk možno ji plřled' ruanáJšenÍlffi
dal'ší barvy zh.ustiti. Za tím úČJeilieurr,
nanese se na clelou de,sku prášková srrněs
jemně mletého asfaltu a dm'č,ílkrve, která se zachytí na mastoooorvě,
kdle~lto
z ostatního povrchu delsky dá s,e snadno setřit,i.. Zahřátímdiesky
nad, plY'JliOvými
kamny mastná baNa s ře!čenou práJšlko~ou směsí dok.onaJe se spotjí v pervnou,
avšak pružln:ou hmotu, která z,us.tává i nadáJel mastnou.
Opakov'ánÍlffi, tohoto
procesu, t. j.. vlhičienjm dieSlky, naN'alováním barvy, na,prašiOiVáníma zaihřívánhn
do,cHuje so postupn.ě na, místě p!l"álzdlnýchrýh fle:lie:fu,čnícího n a di po,v;rh dlesky,
který, jsa nasyC'en m'astnotou, přijiÍlmá rovněž ma,stnou barvu tJska.řslkiou. Tato
barva se ředí na ro~,t.íT'acímkam8lni až na vhodný srtU!IJleňhus,toty, naoeiŽ se
pomo'CÍ koženého válce ~ená1ší J'I1.IJČllÚm navaIolváním nal'eHe.f r,ep'l'odluikJčrnf
desky. I při tomto na,valování ,se povrch desky na.přled na.vlhčí, aby se zab!l"ánHo
zachycování barvy na
.
místech, která mají
zustati
čistá;
před
vlastním tiskem musí
však deska býti dokonale osušena.
Přenos barvy z reprodukční desky na
papír děje se - jak již
na začátku tohoto pojednání uvedeno v prutahových lisech,
které byly s počátku
téměř úplně ze dřeva,
nyní však zhotovovány
jsou (vyjma vozík) ze
železa a do pohybu
uváděny elektrickými
motory
( obraz 6 ).
Princip
stroje
jest
Obr. 6. Pl'útahový tiskaci lis.
jednoduchý. Dřevěný
vozík, na němž spočívá tiJSik{wádieska, je1st tažen vodol'O'vným směi.em popru-
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hem, navinova.ným na hřídd, otáčenoo ručně neibo motorickou sHou. Za tohoto
pohyhu přitlaoovám j.es.t papír mdesku
dřevěným~ kůži potaž;eným tříČiem tlakem, který IIlIOOnů'regmlorvati páiklovým za,řízením. Aby Siepapír prr;itomto tlaJku,
kte'l"ý na něho běhJem průtahu postUlpIlě působí, llIeposunul, pďikiI"ý;váse hladkou,
lojem natřenoo. l~~ou,
usook1ňující průchod pod tříČ9rn.
Po tisku lineMnlentu zhýrvá ještě k úplnému dohotovení mapy vtisiknouti
oo,looou barvou písmo z dlesky píSlffilo,vé,kJter-áljest ~hotovov:ána pt"os,větlením
oleáty a násJedujicÍIDll lJelptání:m, tudíž< bez rytí.
,
Tím popsán byl re'Produk,ční způsob užívaný hlavně při 'l1e.produlkcik:litastrálních ma,p a tVlOňcí ne'jrvětší čáJst prací reprodukčního úst:liVU; jiJ8l1Jo
je V1Šak,
že vzrůstem 'z.áklad!nich měřiJckých prací na SLovensku a PodkarpatJské Rusi a
zdoko!IlalenÍm tamního teclmicik!ého pelfwnálu v kreslenií map (rýIs,()IV'á'ni)
nabude
časem převahy hotovení tiskové desky leptáním fo,tO!Illlechanicky přeneseného
obrazu, o němž byla zmínkl3, při popisu ~otomechanic,kého procesu.
Vedle rozmnožování k!atJaatráJ.nich map přísluší reprodukčnímu ústavu též
studium vhodnosti papÍ'1ll, užívaných k tisku. Všem, kdož: ,použ.ívaj'Í ka..ta,stráJních map k prov4dění gl€lOmietrick'ýICh
prací, jso'u znárn,y obtíže, způs1obovan:é
srážko'lli prupíru. Defo'1'1lnaoopllApílfU
~sobené
ani ne tak změnou teploty, j:ako
spíše změnou stupně vlhkosti vzduchu, by nebyly t,echnilw'Vi přiefktážlkou při
jeho prací'Ch, kdlyhy změny rozmeru byly ve všech 8iIll.ěOO0h
'Sit,ejné. T'akovátD
stejooměm06t jest boihužel říd!kÝJmzjevem a možno ji pozo'l'ovati ne1jVýšeu pův,odnách map, j.ejichž pa.pír se, běhl€lInmnoha des.ítiletí ustá1il, čilí, jak se odborně
říká, "vypracoval".
.
Katastrální oddělení v mJilliÍJS,~s,tvufinancí TO'zhodlose po důidadném studiu otázky sráJžky p3Jpiírn dbma i v cizině zavésti v naŠlem kata,stm MiniikovB
desky poleip8lIlé oibous.tranně nedJieplŠimkreslicím papiI1€m, u nichž b~10' č'e,tnými
zkoUiŠkami prokázálno, že nemění vůbec rozměry ani při ahnolflllláJnícih změnách
telploty a vlh'lmsti vzdu'Chu.
Tyto t. 'zv. hliníko'Vé ~oUe, jl8j~ch~ zhotovení j:est spoj.en.o se značným ná-.
kladem, dojdou sice zprvu použití jem.u těch katastrálních map, na n1:chiž,jlsou
znázorněny pozemky IlJe,jc.enn.ěj6Í,přes to znamená jejich zav,ooení v kat.;:us,tru
velký pokrok.
Poněvadž mapy krelslené na, hliníkový'ch foliích není možno pros,větliti,
byl reprodukční ÚJStav nucen vyhledati m1e'zi č'etnými metod:ami, kterými disponuje dnešní grafický průmysl, tu, kte:á hy nevyžadovala průsvitnosti hmoty
zobrazovac,í a která by při zamčené geometricképřie'Sono'sti by,la nejhospodárnější. Ja:ko nejlépe použitelný byl shledán reprodukční z.působ- l'eflexní. zavl€'"
dený i v kaltast'1l šv'ýcarSlkém, při němž světelné paprsky, procb:lzející dokonale
pn1hledným filmem, se odrá,žejí od mapy a po odtazu působí na c.itlivQluvrstvu,
kterou j.est film opatřen. Reprodukční ústa,v milIl~ste[l1stVla
finaIDicí jlE1stprvním
a dosud jedJilIlýmgrafickým ú:staverrn v republice, použí,vajícÍim tohoto nejmodlernějšího zpdsohu a jeho za,vedeni, vyž!ádavší si značného finanČiI1!ÍhonáJkladlu,
jest no'Vým důkazem ll:epom~jejiící péče ministerstva financi o do,sa,ŽJeníc.o Ili2jvětšího stupně dOlkIO'IliaJosti
V' reprodukci ka,tastrálnkh map.
Vývoj reprodukčního ústavu neni dokončen, vždyť t,iíeba ještě řešiti nejnaléhavější otázku získámJ d~finitivni budovy, vhodné pTo průmysLový podlIlJik,
jímž ve skutečnosti reprod'Ulkční ústav j.elst. Přehlédneme-li práci, která b~la
vykonána v prvIlJÍch dJeisíti letech jeho trvání, práci, která do.šla již i v cizině
pochvalného uznáni, nelI1Ípochyby, že ná,š ústav v hrzké době dosáhne, dle,
který si byl vytld, zW:áště dojd:ou-li jeho snahy plného porozumění a, podpory
těch, pTO ně'ž v první řadě pracuje, t. j. katastrálních měřických úřadů.
Résumé: R e pro d u cti o n d es car t e s cad a str a I e sen
T c h é c o s I o v aq u i e. Dans son articIe, 1'auteur mentionne ďabord Ie déveIoppement de Ia reproduction
des cartes cadastraIes a partir de Ia fondation de 1'établissement mhog-raphique cadasfial a. Vienne, en 1818, jusqu'a la fin de Ia guerre mondiaIe.
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La république tchécoslovaque
fut la premiere des états i1uccesseures de l'ancienne
empíre d'Autriehe, qui fonda son propre l'établissement
spéeiale ft la réproduction
des
cartes cadastrales.
.
Ensuite, Pauteur ,polUsuit le procédé de reproduction en detail qui fut l'mployé a la
reproduction
de la plupart des cartes. La surface des planches ďaluminium, due a la
l"eprodllction, est rendue plus grossiere au moyen des vibrations
des petites· boule s . en
verre. Puis, cette surfaoe est enooit d'une émulsion chromique.
Apres la mise SOils un
cadre pneumatique,
qui facilite la pression parfaite de la carte contre 131 planche, la
carte est éclairé au moyen des lampes électriques arquées a 7,000 de bougies normales
ďéclairag-e. En développant
et en plongeant ensuite la planobe dans unecouleur
d\1Ililine,
on obtient une imag-e précise sur la planche de réproduction.
Si le dessin original est
éxécuté sans reproche et ne comporte aucune lig-ne sans valeur,
on peut directement
procéder a la préparation
mécanique de la T,lanche pour l'empression.
La nouveIle rcproduction des anciennes cartes, Qui comportent beaucoup des lig-nes non plus utiles, se
f~it .par ,la gravure des lig-nes valables: La g'rav~re est éxécu~e au moyen des ai*,uille.s
d amer blen tranch:mt. pt,. elle el'lt pnl'l11JtAQ11cceSSlvement remTJ1Je de III. coulellr d Imnr'me,rie et de l'asphalte bien hroyé jusqu'a 1:l srurfuce de la plandle.
L'impression se fait
damElla pre<'se lithogra.phitlue, oil on fait pas er la planche par 131 presse et eIle est miso
en mouvement au moyen d'un moteur électrique.
A l'heure actueIle, on a inventé une nouvelle reproduction
des cartes dessinées sur
les matieres opaques. La reproduction
est faite par la réflexion des rayons qui sont
renvoyés de 131 surfarce blanche de 131 carte contre l'émulsion sensible.
Le perfectionnement
universel de la technique de reproduction.
admis dans l'établissement de reproduction au ministere deg finances, prouve 131 tendance de perfectionner
la reproduction
des cartes cadastrales a tel point de précision, qui peut Hre réalisé dans
l'état aetuel de 131 sciell'ce graphique de reproduction.

Literární zprávy.
Recense.
Pozemkový katastr
a pozemkové knihy. Nupsal Ing. Dr. teohn. Alois T i Co h ý, ,profesor vy:s,oké šikoly 'Zemooělské a civilni geometr v Brně. Vytištěno ve ViHmlkověkalendá-ři čsl. stavitelů na rok 1931.
Autor uveřejni!l po prvé v rooo 1912 ve své výte0né kni'Ze "Prakti,c!ká geometrie
hospodářská"
(Pra:hlli, Vrue,) statě o htal!tru a pooemkových kniháoch.V
druhém vydání
této učebnice (Vrue, 1924) vypustil však v důsledku nově upravených učebných osnov prl?
hospodáJ'ské školy obě statě. V rOZlŠíd'enémpOOámi uveřejnil je vš.ak letos v KalendářI
staNitelů. Na 58 stránkách
malé SO drobným tiskelm je zhuštěně p'odáno všecko, čeho je
třeba. k po.znání IIJi()zemkového kJatastru a pozemkoV'ý1ch knih.
.
Oddíl 1., jednajfuí o !katastru, zaěíná stručnými dějinami jeho v historicikých zemíoh
i na Sloovensku a PodkJal"patské Rusi. Pak probírá technic.ké práce, vceňování a vtříďování pozemků; katastrální
vyměřování jel podáno velmi obsažně a doplněno řadou obrázkd,
hlavně týikajíciohse
~naěování
Wlěn na kata.strálních mapáoch!. Zmiňuje se o pisemném
operátěk.ata,strálnim,
o organisooi katastrální služby měNčslké. o vedení kata-stru ve smyslu
nového katastrálního
,zákona, jaikOlŽi o praktické ceně k.atastru pro veřennost. Kon6IČně
"'MiZena. je Zllltnka o obono'vě /pozemkového, kata-stru, o připojování
novýob měřeni na
novou síť trigonometrickou.
vybudorvanou trianJ;u1aJčni kanceláří 'm:Lšehominist. financí.
V druhém oddH€1 jedná o pozemkových knihách a jich wÍlZeni. vedeni, o vyznačováni ·zmoo v niob, olustrování
v kníháclJ. a o knihovnÍJC'h výpisech. Vše IPod:áno Jasně a
obS3JŽně; přÍipQjeny VlZocy zápisů, rejstříku nemovitostí i reistiiku osolhního a jiným.
Svým svéráJzným způ'SiObem podaní je zmíněné 'Pojednání ~tanou
orientační
pomŮi}kou nejen stavitelům, nýbrž izeměměřiJČllm. Přejeme jí co n~většÍJho rO'ZlŠířenív hdáclJ technických.
Hanák .
• Dr. H. L (\ s c 11 n e r: EinfUhrung in dle Erdbildmesstlng.
(TerrestJ'ische Photogram.
metrie.) Vydal Fr. Deuticke, Lipsko a Vídeň, 1930. Stran 218. Cllna brož. 10 :Mk.. váz.
12"40 Mk.
Skoro v tiiŽe d,oihě co říš~tí fotogramf.tři HU!!eTslJoff. v. Gmber a Ga.!'<tvydali ob~áhlá.
díla, jednajíeí o celém sou horu nauk fot()l,,'Tametrických, objevuje
se na literárním trhu
práce Iprofe?lora němeeké bměm~,ké t~chniky Ing. Dr. H. Loschnera, která, jak z nodtitu]'I
plyne, vytkla si za ílkol ot·sáhnouti část sn{:rII1ooměřenfa to pa,rtii o rpozemni fotog1\l,metr!i.
V ~oooěiiíí lhůtě vy.:ode teprv", {bIM v onpi\ní době významovl' t1iiJežitější kniha o letecké
fotomet,odě vyměřovarí. Dl'. I,oscIln!'r stal ~e vydáním této knihy třetím npmeckým autorem, který ~:1, svého působení na pl'tdě črskoslov. re,publiky sepsal samo~tatnou knih.l
o fOltogrametrii *).
*) První nap~al lng-. Fr. ~ t e in e r, prof. Ipra,žskJé.něm. techniky: "Die Photographie
im Dienste des Ing-enifurs, eín Lehrbuch der Photogrammetrie",
Vídeň 1893. t1ruhou nr. H.
Dock, bÝIY.'P~·of. lesnické školy v Hranicích IlJ./B.: .,Photogrammetrie
nnd
Stereophotogramme,trie", Samm1ung lioschcn 1913.
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AutorF>naží 'S<; pOF>tlJpo'V'ative svém z,pl'acování
pedagogicky.
Od z á k I a dní c li
pojmů a stanoveni vzorců pro mčpní líhli\ z htO'gramu
přechází
k vYlPsání potl;:taty j e d
n () sní m k o v é h o měřellí, kde též obírá se - poměrně obsažně snimkoměřením
pro účely
~oua:ní. dále fot,o;prooly. zl1Cialllovon fotogTametrií
a svou m~todou fotopolární.
Ve statí
o p r u'S e k o v é fotlOInetodě podrobněji
VSlili;' si rekonRtrukce
fotog-ramů
architektonických, !princípu Tenero-Hauckova
a vyměření fotodes:ky dle Koppeho.
Ve stati o stereofotogrametrii,
pro kterou
v němčině
raúl
autor
název
.,Raumbildmessung",
podává vedle matema.tic·'ých
vztahů mezi jakkoli vzatým fotogramem
a předměwm,
proprac'Ovanou
partii (} stanov3ni délky steroozákladJny
a jimi podrobnosti.
V Ý z b roj p o I n í a to 'starší i nové typy (f.Jtokomory, fototeorlolity a fotoun!Íversály)
popísuje :pll.třičně i s jich rektifikací.
V oddílu o p r a k t i c k é m p (' s tup u p, ř i p o I n i III
měř e n i je hojně IplOkyml' pro úoelné a prog1ramové prováděni prací geodetických
i fotlografických.
Následujíci
lmpitola obsahujp, přistroje
pro práce kancelářské
a to
jak pro rekomtrukd
'811ímku v plálll hod za bodem, tak i 01'0 f!lltop;ramf:'tric,ký výikon. Zde
autor vedle stereoautografu
OrlO1Va řadí i llJutoki1l"tograf, stcreopl:migraf
a autograf Wildův,
takže věnuje se úle pc,pisu přístrojů, které teprve vynálezy v ohl,ru letecké fOitogrametrie
přiV'edly k platnosti.
Oiuí tak oVlšemzcela
odůvódněně.
'
Ve spisu jsou uvedeny
obory, kde pozemní
swreofotometoda
se uplatňuje.
d,í]e
druhy lÍzemí výhodné pro jeií použití. Ke konci díla podán je I' oz ba r pí' e sn o sti
dat
získaných ze I'nímku. po~emnihn, vyzvednuty
pře dno s ti Eltereofotog-rametrie
a uřičiněny
poznámky o historickém
v)'Voji pr~bírané nauky. Značná
c.itace s:P!Ísů a článkfi, dobré
obrazy a reprodukc.e str'Oji\ zvyšuji eenu díla.
V celku lze o spise řici: Těžko lze souhlasi,t B tím, že letec,k.i foto;;rametrie
neni
současně zpmeovAvMla
a že autor se pi"idržel dříve obecně platného členřní látky . .Iinak
všakpoje«]'na.] o vylbrané čásltí dobře" místy však hodně podrobně
o iednotlivostech,
kteró
d,oošni technik~ fotoilramlltrickfl
troohll zatlačila
v původnim
významu .. J:lko ú y o d do
fotogrametrie
však Jest kniha, Loschneroya
cenným přírůstkem
literárním
a dobře v ni
budou studovati oni, jimž se jedná o první soustavné zavedeni do oboru snímkoměřického.
Bulletin Jtéodésique, 1929.
Rilžička.
No. 21. Obsahuje JllOkYlny r[lim pubJikování
a předpisy
VlztaJmjící se kt organisaci
mezinárodni
geodetidké
lbibi1iogra,fie.
Dále pod:lvA zpra.vu Lf'J Spojených státůsevCll"Onmerických
o měrr.ních intensity
tíže
zemské. vykonaných
při Y~'chodním pobřeží sflveJ'oamerickém
od Wa,shingtonu
až k zálivu
mexickému
profesorem
utl'echt6kó university W e n i g - Mil in e 8 zem.
PooorŮ'vání
pravá.
děna. byla na pwnlořském
č.Jmm, v jehož středni kabině byl instaJ101Ván stroj, Meioo·szem
konstruovaný.
Mimo měření íntensity tíže studovány
otázky, zdali existuje rovnováha
isostatická v zálivu Mexíckém a moři Karibském,
vzdaluje-li
se ústí Missis,sippi, jaké jsou
hodnoty intensíty
tíže zemské nad mořskými
tůněmi v fŮznýeh místech východního
pobřeží a mnohé jiné.

No 22.
William E o VI" i e, 1'he uhio are af Hrst-order triangUJ1at.ion. Popisuje tríangulaci
prv·
ního řádu, konanou během r. 1928 v Ohiu od Sandusky
až k Portsmouthu
v délce 322 km,
obsahu.iíeí 96 troiúhelníku.
K sig-nalisování
použito signálů Bilbvho. Úhlv měřeny bvly
strojem Hildebl1:1ndovým a Kernovým
o pn'měru limbu 21 cm. Průměrná
chyba v uzávěru
Ťl'ojúhelníku byla, 0"74. 65 u1.ávěrO bylo mezi O" alž 1", dva.eet sedm mezi 1" a 2" a toliko
4 uzávěry nad 2".
.
Hans S. Jel str u p ve článku "EnregistJ'enwnt
direct, en un observatoire
cent.raI,
des :pa.Sfla.gel.!obE'ervés gltr le tcrrain au mikrometre
impersonnel"
m:wrhuj.e, rp'ro :piOlzoTOvání
zeměpisných
souřadnic
trígolJ1ometrických
bodil. 'v terénu malé zařízení při chronometru.
jimž
by bylo mú2no při každém poz,orovaném prCIchodru hvězdy zpraviti ústřední astronomickou
d!>servatoř, aby mohl býti určen spr:ívný choi upotl"el1eného mikrometru.
WaJter D. L a. lil ber t a,nd Osc1.r A dam 's, A form for thc .'omputa.tion of geoneUc
pIositions., V pojednání ukazují autoři. vzoree užíVllJllé při U. S. C. and (J:. S. pro zeměp. :3ířku
a déJJku jakožto flmkee rolámich
souřadnic b)du trig-onometóclklílho, palk J'ovnioci pro a,zimut
a u~řád:íní
výpočtu i s čígelným příkladpm.
ll. část Bulletinru ob~ahuje t.ab1'lky pro. intensítu
normální tíže, zemElké počít:mé dle
formule Helm.C!Itovy z r. 1\;01 a Bowieho z r. 1917, a to pro šířky od Oo (10 90 o v intervalu
10'. K mm plipojooa jI' tabulka pro rnzdíly z obon vzorců plynoucí.
Na konci sešitu jSlou administrativní
zprá,yy Unie.
F.
Nové knihy.
Gen. K. Rautlc.h:
O síťování mao pro úěely vojenské. Zvlá.štn:í otisk 'L VQjen8il{ých
rO'zhledu. roč. XI.. čís. 11 a 12. Praha 1931. Nákladem vlastním. Stran 20.
L'Annuaire
du bureau
de Longitudes
pour 1931. Vyda,1 Gautier-Vmars,
Pa,ří'Ž. Oena
12 franků.
Biblio~apble
des livres fran~ais d'Jndllstrie
et de Technolol!Íe (od r. 1919 alŽ 19i1O).
J. O. G. Nottrot:
Leerboek der Nomografie. VydaJ Nool1hoff. Groning-en..
~J. S. A. Delpiartement of Commelrce. Ooast and Geod'etk Survey:
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Annual

Report

of the

Director,

for

t.he fi,sc3J yea,r ended. jUlle 30. 1930. W3Jshing--

ton 1930.
Spec. ;puhlie. No. t68. Pro~ess
of work in terrestrial
mal{11etismus >by !MnieI L.
1" d. Washington
1930.
Spec. puhlic. No. 169. First-order
Leveling in AI3JSka. by Bomard S. R ap p' 1 e Y'e.
WasbinR'ton 1930.
Serial No. 48e. Results of magnetic ob;;ervations
by Daniel L. H a'zard.
Wa,shing'ton 1930.

H al'z a

Odborni polednfml v časopisech.
Pozemková
reformla. čís 1. Dr .• J. I~ i·c h 1. Rozhledy 'po pozemkové
re,formě a pozemikClv'ých Doměrech! v ciJz'ně (PoJsill:o). Úřední vy,hlálška,: O poz,nalčenlí přiděle.ný<,,}ť pareeI
v g'eometriekýc,hpI:\nech.
Ra:zby 'Za práce zRměměřj,čs'ké. prováděné iP,ři 'zkráceném přidělovém řízení. Kv~lmka,ční
komi,se pl"O ústředí
a obvodové
íd'ad{)lvny (Pl"O 'z'e,J}1ěm~ř:čc
fungují v ních k,oleg-ové: mín. rada; Ing. F'anro. měř. radově Ing. VoHcer a Ing'. Hauk, a
v. m. kom. Ing. Bauer).
,.,,,-,,.-'
Przef!'l~d mil'rniczy. čís. 1. W ar c halo w s k i: Vyrovnáni
tríallgulacní
sítě (6áHt
j)rvái.
Bil s k i: Org'an;sa,ce a :postaveni 'leměJl'lěři,č", VP ~v'rC:l,r(',,,'h ('i",. 2. Ri,p.zd' fotf\grametrický.
Nový pří'stroj
1 minutový
hez nonia. .1 ach i m o v s k i: Nomografie
:t jEjí
užití v g-eodesii (po,kraiČ.). Fotog-rametrie
ve švýcarsku.
Návrhz.'Í.kona
,o komorách
z'eměměřičskýc,h.
Journal
des Géometres
et EXllerts fran~ais. 1931. Leden (Ič. 123). R. D ain CI; C r :
Commentc'olIlJT)oser
un pIan ďaménarrement
do vilIe.
Dr..T. R v š a, V":
Adi,1pt,~tion dl1
!1011Vf1",1l
1'1\",,'1U trilTonr>mMrioTlf" ;, l'anc;en. Do 1,e žal:
Ln, vie et l'oeUVTf1' rl'Edoua,rd
Gaston DevilJe. F l) i ret:
BauJ[ rnnu{
et in,t.8Jhi1ifl\ monétail'e. Únor (ČíR. 124). Th. D a Dgel" o v á: Le géomětre rlan~ 1'1lrLani~mc. S i tz:
Le remenbrement.
Tllr1!'chl"lft VOOT Kad1aster en Lanlfmeet1{unde.
19R1. 1. číslo: vn, n R i R 1: MeziIl.Lrodni kongres pro fotogrammctrii
v Curychu
1930. H e in es:
Výpočet pIoClh:ne 8'011řadnic počítacim
strojem.
Zeitscbr1ft fur Vermessun~swesen.
Č. 1. G r o n w a 1 d' ': Die Feineinw1ig'Ung'Hn in Arg-entinien 1899-1926.
Fen n e 1: Kleinp, TIlCodo1'tr mit AbJesoog durch Strkhmiboslkone.
Friedel:
Die neuen thuringi'Elc,hen VermeR"llngsges,etze.
Č. 2. Branďenbul'g:
AhRtecikung von Brec,hpunkten
glckhla.ufenf1e,r WRlle- oiler Graheng'J'p,n'Z~IIl. Č 3·. R:I, 11Cr :
Vereinfachte
Grund'stiiekteilung-.
TI o 11 a c k: Die Bedeutung
der FeIdbereinigung
f;jr die
badisehe
La,ndwirtschaft.
Č. 4. R ic h t e r:
Das
neue
s1ilcJhsische La,ndesniveHement.
Len €i rt: BaulandumJegung.
-,7!Scbweizer'sche
Zeitschrift
f. Vermessune;swesen
u. Kult. Č. 1. Z o e II y: Le'R' BMe's'
Q'éodéslQues des menRura.tions dla.ns le- Canton
de N euc.Mte!.
(Pok,raJČ. 7; Č. 12/1930).
S 'e h w a r·z: Lei l'enďement d.es travaux
ďaméliorations·
fonciěre'8 de vig'Ues.
-zOsterr. Zeitschr. f. Vermessune;swesen,
1930. Č. 6. Ko,p:pmair:
Der he-uťge Stand
de~ Gf"of1asie-. Sje1zdové Teferáty.
-zAllP'P.meine Vennessun~s-Nachricbten.
Č. 1. Lip s : DiA Berec,hnung de,r Ro.Jdners'ehen
Koorilinaten
mit ,der Re'ehelnmas,c,hine. Č. 2. ThQo t: Zur Bere,c:hnung- GauJ3-Krugerscher
Koordinaten
mit der Roohenmaschine'.
Č. 3. Dan k I e ff:
Neuere
NiveUierl<1tten
'zUm
direlkten Ablesen....
Č. 4. Se h oD 1 ze:
Die gute Flucht. Č. 5. Lip s: Die Bereclmung
der geogT. Koord;na,ten
mit der Rechenmasc hine. Č. 6. I dle r: Die Feinve.rmessung
der
Schwa:rzeniba.chta1speorre in Baden (a Č. 7, 8), G o b e I (pOkNČ.Z č. 2, a ě. 7).
-zVermessungstecbnische
Rundscbau.
Č. 1. Organisation
und Aufga.ben der LandeskuItuflh€lhOrden 'm PreuJ3en (a č. 2, 4, 5). Č. 3. Lip s: E:nwagungen
III. Č. 5. Lip oS :
Vorwartsatbschneiden
(ohne AusgIeidlUng).
-z-

Zprávy odborné.
Spojení sítí trigonometrických
českoslo venska a Polska. Jak v denníc,h liste,ch bylo
oznámeno, konaly se v únoru v PLzni poTady po,hranÍiční komise československé
a, polslké
za předsednictví
ministra
Ing-. RoubíJka.
Skoro Honěa,sně 'z3lsed~H jiní delegáti čef,koRlovenští a ,polští ve dne'clhOld' 16. února
00 24. ímora v Pra'z,e,. a,by s.iednali spoj:ení trigonometrických
.sítí mezi oběma, st:Lty,
Polskopřed~ožHo
*) pří melzinárodním zas'edá ní ,.Unie geodet. \1 geofysiill:áJní" ve Stookholmu 1930 zpráVu o své základní
triang'UI aci. Z publikace této vylp~ývá. že jsou podél
hranic čeSlk:osIovem,kých projektováJny
dvě z 3lkla.ony. jedna jižně od' KmkovaJ a druhá
jižně od Lvova, v řet.ě't'Jci pohranÍiČním me.zi Česko~,lovenslkem a PoLskem.
PŮ'lská reputhHka, 'zdědila totiž trianguI aci po t.řeah státech:: Bo NěmeoCku s.fť t.riangula·č,ni dolbře provedenou,
kterou bylo mož no zužitikovati a Ipřejmouti; po Rusku řetězee
*) RaippOrt
éxooutés jusqu'en

Rur la triangulation
fondallnentale,
1929. Cra.covie 1930.

1931/63

sur

les

nivellements

de

précision

Struveho, jehož 'bOOiy byly za; vá1kyzničeny;
po RakouSku
konečně triangulad
v Haliči,
která bylaroV'ně:ž
za váJky zničena.
Také niveladzdooiJJa
pol!S,ká. republika po třech státech: Po Německu niv€laci, která
je vztažena
na ,hlad'nu Seve,rniho mo,ře" dále ruskou nhnelaci, Vlztlit~enau na nulové body
BaltiClkélho a Černého mO'ře. a rakouskou
n'vehwi, Vlzta,ženou na; nulový ,bod moře Adriatiok.ého. Roz(!,ily mezi nivelací německou
a rus,kau dosa,huji 2 dm, mzd.íly mezi rakouskou
a němookou litsi 4 dm.
Návrh polský
dle uvedené ,pulbli'kace předpokládá
podél oe81koslovenských
hranic
souvislý řetězec a jeho body Ib~ly voleny výhradně po úz€mí ,polském. be'z ohledu na výhodnější body, které leží ovšem na, územi česKoslovenském.
Kd\YIby se bodiy přesunuly,
Iwlo bv možno V'ésti řetěz,c€ po obou str.mác,h hranic se sp'o,le'čnými bodly buď v ČfJ,skoslovensku neb v Polsku. Jednání toto jeví !'I e důsledkem
me,zinárooniJho jednání
pro Vyměřování
poledllliikové. které jde ip,řes Polsku, Podikarpatskou
Rus n Rumunsko.
Současně
B pracemi
trianVllla,čními projednáváno
při~.1ení
síti nivela,čnicih obou stá,tů na různých
úsecích buu po železničních traf;ich neho po f.ilnicích.
Při poradách naskytly
se ještě jiné otá:Z1ky ge'odetické a g-eofysiká.lni. které bylo by
účelno 'řešiti v dohodě ohou států a; kt'eré byly hy Vihodným ~~ředmětem d!a,lšíc,h:jednání.
Bylo by si jen přá,ti. aby zaMjené parady sikončily příznivě a ahy min. veřejných
prací V'e V::trš'arvě a min. financ·í s min. veře;nýc,h ;pra,cí v Prruw mnhla hl'izy přiik['ooiti
ku pracím zahajovaťim
po ohous',nl,JmÉ'm sch -rálení sepsanýc,h prot.okolů.
Petřík.

Pohyby kůry zemské. Dr. Ing. Bastl, prof. něm. vys. ~k. techn. v Bmě. ']J'rom1t,vil
a. poj€,dnal právě před rokem o tomto tf'matu a mujal k němu, pokud. se vztahuje na práce
geodetické.
kritické s1lallO'vioko 1). Vybíráme z jeho, !práce ,podstatrJě toto;

50

Zerm;ký roy,rch j'68t z m Č.
nit e I n ý; je v stálém neklidu.
I když tyto pohyby ll€ViiIíme
a necítíme - I'áš živ(·t je příliš krátký
a pohyby jen nepatrné .- JI' pí'ece dne,; úplnou
jistútou, že výhHdIDOIVépoIl"l1ěry
po z(>Jlll't.řeseni se podstatně
změnilY. t..'1.klla př. v K~nici.
,kde bj'10 až po r. 1UB vítlěti
zámek MP1'sehu'~, Dokonee i bez
prudších pohyhn pozměněny pohleilv v severní Moravě kolem
Prailědu,

Difenmce r>Í"Í pracích nivelačních byly jE.ulloduS6 připsány na ('čet chybného zRmě<Ťováni a obyčejně
pouka.zorr<ÍJlO
na nedokO'llalé dílo ,.,starŠích'
- kteří se nemohli ana brániti
ani
osprave·liniti.
'reprve
Schmidt
a Kavser
V'd
svých prac.ích v r. 1922 objl'.~ni1i otázky poh)'bu zemského
'polVTc,hu s docela nového hle.
di,ska.
PorovllMLim
v<'sledků
jemné nivelac,e Franoie' z roků
1857/64 a 1884/93 odvodili čáry stejného
klesání
(isokatabasy)
a vypracovali
mlllf'u,
v niž za.klresliH katab8li>y po 10
"0,00'.'00
centimetrech
(viz OM. '"). Tour
• '. 'e •• 'm
to prací upozornili
na. 8eku:
lární pohyb zemské kUlY a geologové byli s tímto dilmyslným
p!:íJl',em 7.('ela spokojem.
Dr. B:18rtl uvádi podorný' případ z 'bnvorských krajů předaJpský('h.
Cituje též práce plof.
Dr. IIi li, t o u š k a z Práhy 2). Vyškorvá m~ení v r. 1920 vykazují
0PI'Oti dřívějším výsled1) l,ebemzeichen
an l\Jutter Erde. - Z I!láštní otisik z Mítt. H. D. J. HmO/8-10. -Brno, Údolní 45.
*) Las,kavos,ti redakoo II. D. J. Mitt.eil mgen dosmlo se. nám slv'Olení k reprodukci to··
hoto obrazu.
2) Dr. O. MatOll~ek Věstník stálního g'l}ollog1ického úi'lt8.vu ČSR, 1926/1I, st.r. 351
a~ 358.
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kům diference 5 až 4'j mm Z). Dr Matoušek při P ou š t í mOi[lost pohybupftdy.
Prof. Ba~tl
zabývá se dale vlastní prácí. kterou provedl ve svem dřívějlSim pusobisti v l~kousku lJ a
pouJ{~uje i na puh~by ve elllěru hOrIzontálním t,,~,kna pi'. v Dolních RakouslCh, kde b)'ln
zjištěna. smrětrová odchylka 5 {'bloukových vteřin u jedné stJra.ny při I.orvé trian~ulad I. řádu.
Jako daJši příklad "nevysvětlených"
nesouhlasů při Iůvel:tčnich praclCh o(lkazuje na, výsledky voj. zem. ústavu rak. v letech 1"S7{88, kde po lIv;iženi v~e('h možnosti zÍlstala chyha
156 mm čili střední chyba na 1 km ± f,'25 mm.
Autor obrací BC proti ,(')Ii;a'ra~ITJim praktikám
při vyrovnání velmi jJri'Jin'ch rr,éřír:
kých dat na. výškové kóty starších bodfi bez ohledu na mOiŽnézměny Jejich polohy ve svis.
lem směru. Vědee/d. ob1ka o poh) bu zemskehio povrchu má přivrženrr
i odpÍlrce. Prof.
Bastl projednává hlavní d \ě namltky preti možnosti tohoto pf'hybu a pouK.azuje na za uja.·
tost georlet.iokj cÍl kruhů k 1,éto otázce v době, kdy geologové
svúJ názor Jill kerigovali.
Obrací se nstl •• proti lH·vědecken'.u způiohu zamlčení možnosti pohybu ve V)"znamné učebnici geedesie (Jordan III), kdE' ve dľívějsích vydáníeh bylo na 'přliE'žil0HlIě se vYi'j{ytujicí
odchylky ve v~'~k(l'YIm mčleni poukal.áno a otázka ifuhyhu zť'll1!'k(>h(,povrchu I:>yla ()Značena 'za nerozluštěnou. V novém vydání z r. 1923. redig'ovaném prnf.fg-.il'ertem,
není I)
těchto věcech ani zmínka! Pr{lvem kritisujealltor
tento pOllt.Upv tak dúleZlté z;ile7.itostí t)'kca.jíci 819 goodetú jelikož při ~(upllOIV1nltJpřesnosti měření t{tkové diťerence Fe budou čím
dále tím vice vyskyt,(}vati. Pvdle prof. Bastl:1 musí g:eooesie osvojiti si metody a Zpl180hy
pozorovací příl'Odovědy a heslpll: hudií. vý,w:t: Neto1ikio vyrovnálVatJi, ale VloCehádati.

Zprávy spolkové.
Zápis o valné schůzi Zájmové skupiny zeměměř. při SIA., konané dne 14. únol',l
jfl31 v ústavu prof. Ing. J. Petříka.
Za omluvivbiho se přeilsedu Ing. Mandyse zahájil schůzi prof. ['etřik uvítáním přítomných a sdělením, že ke sehúzi se omlouvají pánové: Krejza, l'ozděna, prof. Ryšav3',
Souček a Sůra. Na to pfečfRn a schválen byl zápis o minulé valné schůzi a vzata na vědomí zpráva o valné schůú Záj~ové skupiny v Brně .• Jednatel Ing. Potužák podal pak
r.právu jednatelskou,
ve ktrré vyznačil nejt1 ůležitoČjší události v 7,ivot.ě skupiny v minulém roce.
Pak přistoupeno k volbám, které provedeny byly aklamací. Zvoleni byli: předsedou
Iug. Mandys, místopř. Tn['·. 7.uklin, jednatelem Ing. Potužák, ;;apisovatelem Ing. ]"iker,z:ístupcem v pražském odboru a ú~tředí prof .. J. Petřík; dltlšími členy vyboru zvoleni: hlg.
Brandl prof. Ryšavý, Ing. Soui'íek a Ing. Stlra.
Prof. Petřik obraCÍ pak pozornust k phštímu
sjezdu čs. inžen~Tů v Pardubicích.
Sděluje, že přednáška Ing, Potužáka byla. již oznámena sjezdovému výhoru. Jako další
uvoluje se přednášeti Ing'. Vacek a to o nových pi'edpisech pro nové měřfJní, a bylo
usneseno, že hude skupinou požádán vrch. rada Ing. Kavalír, aby pi'ednesl informativní
přednášku o pracích v reprodukčním
ústavě, zejména o pokusech"
papírem na aluminiových deskách.
Během debaty bylo vysloveno
" mnoha stran přání, aby naše úřady uveřejňovaI~'
častěji zprávy o vykonaných
pracích, použitých metodách a dosažených výsledcích. Vysloveno bylo tÉ'ž přání, aby naše úřady pečovaly o zastoupelll na mezinárodních
jednáních. Poukázáno bylo na tI} že na př. při loňském lJ1C1Zin:ímdnímzemělněř. sjezdu v Curychu nebyla naše krutastrální slu1.ba zastoupena ani jedním úřednikem. Spolek inženýrfr.
státní měřičské služby nemohl totiž z dfivodů finančních nikoho vyslati a ministerstvo
financí neuznalo za vhodno tak učiniti. Ing. Heneš, vrch. měř. rada hlav. !Il. Prahy, slibuje, že se postaní, aby byly vydávány zprávy o měřeních provedených a prováděných
u hl. m. Prahy. Dále byly předneseny stesky, že naše úřady nedb:tjí, aby byly úřední
instrukce, které se v dohledn~ dolič asi nezmění, přeloženy z němčiny do Češti'IY. Ing.
Ohramosta byl pověřen. aby vyšetřil. jalkým zpusobem by bylo lze urychlit
pi'eložení
instrukce pro mezníkování ielezlličmch pozemkil.. ProL Petřík sděluje, že při vys. šk. spell.
nauk je zřizována užší poradni komise pro otázky studijní a doporučuje, aby bylí předem vyznačeni zástupci do teto komise. Navrženi a zvoleni bylí Ing, Krejza a Ing. Mikula.
PTi volnýeh návrzich Jopomčuje
Ing. Chramosta, aby se skupina postar'tla
o to,
llJbyi v radiu byla prosIoven3, IpTcdná1ška o Kaiastru a pH této phležitosti
aby byla vyzdvižena dtlle~itá služba státního zeměměřiče. Ing. Beneš navrhuje, aby skupina propagovala
mezi svým členstvem záJožnu čs. inženýrů.. Ing. Háva podává návrh, aby pra,žský odbor
byl požádán, aby poskytl ~kupině 100 Kč na běžná vydáni. Návrh byl jednomyslně přiJa.t.
Prof. Petřík doporučuje
návštěvu
přednášky
prof. Dr. Ry~avého, která se koná
27. února v 19 a ptll hod. v STA a končí valnou schuzi o 18% hodině.
Záp's o výborové schůzi Spolku čsl. zeměměřičů. konané 27. února 1931 v ústavu
,prof. J.Petřfka.
3) CeSlká technika 17 mm, nádraii v Chuchlí 46'9 mm, Malsarykovo mldr. 18 mm atd.
t'est.stellung \'01', Erdkrustenhewegungen
"', Zeit~chrift r. Gtologie unu ]}auwescn.
Vídeň. 1929{2.
.
4)

1931/65

SchUze byla zahájena o 17 hod. za př edsednictví
prof. PetHka schválením protokolu o minulé sehůzi. Vzato bylo na vědomí, ie se omlouvají IPQnové: prof. lLr. lty'savý a
Ing. Zuklín. Na Ť.{) prosí ptedseda zástupce jednatele Ing. Švece a pokladníka Ing. Payera,
aby přečetli svoje zprávy pro valnou hromadu. Obě ~lprávy byly schváleny. Rovněž návrh pokladníkův, aby členům 8polku stát. měř. inženýrů byl poule rozpočtu účtován ročník Zeměměř. Véstníku Hl30 za 28 Kč, byl schválen: Stav dlužn)'ch příspěvků klesl dle
zprávy pokladní na 8.144 Kč. V dalším byla čtena a vzata na vědomí zpráva o valné
schůzí brněnské odbočky a přistoupeno bylo k sestavení kandidátky
pro volby funkcionářů. Po delší debatě bylo rozhodnuto, že výbor doporučí za kandilláty dosavadní funkcionáře. Za delegáty do Evazu spolků čs. inženýrů zeměměř. v ČSR. budou za Spolek čs.
zeměměři:čů na,vrzeI11: pmf. P,e třI k,PWf. M. R y š a v ý, Ing. R ů ž i č k '1, Ing. Kr č m:í. I'
a Ing. Lukášek.
Prof. Petřik čt~ pak návrh na intervenci Spolku čs. zeměměř. u min. vel'. prací,
kde resystemisace nepřinesla očekávaných výsledků. Bylo rozhodnuto, že Spolek vypra(;lije sirší f(}rmulaci nD,vrhu, kterou pak předloží valné schůzi,
1\. přípisu vys. školy speciálníeh nauk obsahujícímu vyzvání, aby tyl Spolkem vyslán z:istupce do užší poradní komise studijní, bylo definitivně stanoveno, že Spolek bude
zastupovati Ing. Kle g a. Za nového člena byl přijat p. Hynek V. ElIner.
Schůze byla skončena o 1874 hodině.
Zápis (} valné schůzi Spolku ČS. zeměměřiěti, kODJanédne 8. března 1931 v budově
České techniky v Pralze na Karlově Mm.
Prof. Petřik zllJhajuje 'o 9. hod. se.hft.zi k(}nstatováním~že
před půl hodinou nebyl
přitomen staillovami předepsaný počet členů, vitá ipiřitoIIlilléa sděluje, že k valné schůzi
se omlouvá koL Beňáz,Na
návrh Ing. ProkŮ!pka bylo od čtení prot~olu
o minulé valné
schilJzi upUiŠtěno. Před-seda v.zpomíná. pWk během roku zelsnulý,ch kolegů: Ing. Jana T r á vn í č k a, Ing. Ant. Č íž k a, Ing. Frant. J<~r i t se h e, Ing. VlJIle!llJtinaŠ i ID e č k a a Ing.
Frant. J o š t 31, jichž památJk:a. byla uctěna povstáním . .N a to podává kol. Š v e c ~ p r á v u
j e dJn a tel s Iko u, 'V nÍJŽukazuje, jaJk Spolek háji1zájm~zeměměřičů
ve stáltnich úřadec.h,
při umisťov:iní v cizině, při ůpra.vách studia a na jednáních mezinárodních, dále jak se
učastnil lli1 hudovaní 8va.zu 'SpOlKŮzemě',něrických
inžen~"l'1, Zpráva byla jednomyslně
soováIena. Ing. Pa ye r IPooáIVá z p r á v,u IPo k 1a dní,
dle mž činí ~,poli{ové Jmění
Kč 12.079'50 a stJa.v dJwžný!OOpi\íspěvků Kč 7854'-.
Bokud jde o Zeměměřičský VěstnH{j bylo v y dl á ní:
Kč 24.40',)'80
1. Tisk "Polygu-afiti" v Hrně, za štoěky, dopisní papíry, obálky atd.
2. Autorské hoooráře
" 3.052'95
3. HonoráJř redialktora
.
" 2.000'-4. Honorá.ř administráto,ra
" 1.000'K,č 30.462'75.
Pří j e m činil:
1. Inserce, v r. 1930
KJč 4.096'2. Separáty autorů
"
892'Úhrnem.
Kč 4.988'50.
RozdíJ. příjmŮ! a vydáIlJi za Z. V..
.
.
.
,
,
.
.
.
.
Ké 2'5.474'25.
Vytisknuto hy~o celkem 1000 exemplářů, taJl!:'Žocena exempJáJře,je oikrouhle KJč 25'k tomu smluvený přípl:a,tek 'Za ročník
KJč 3'celkem cena jedn(}ooexempláře celMlo ročníku
Kč 28'-.
RevÍSoor účtů, Ing. R u li 1, sděluje ve z,právě revisO'rské, že pokladna .byla SthJledána
v ipO'řádku, zápisy jsou řádně doloženy a navI1huje proto, aby ,zpráva pokladní byla sehválena. Stav polcladny 'Zdá se mu VlŠak pro piřfpad.'V ětŠiich výdajů nedostaiČu,Hcí a d{)poručuje z toho důvodu, alby byly diŮrazněji vymáhány
nedoplatky.
Pokladník
kol. Payer
oznalIDuje, že se tak ji~ v dohodě s' administrátorem
kol. Vroou děje. Ing. Faltus žádá,
aby 'byilo vždy v upomínce rykázáno,
kterých let se dluh týká. ffedíSeda předáVá kol.
}'altusovi vzor upomínky, z něhož je vidět, že se tak děje. K,ol. Kred'za a Prokůpek v-ysl(}vuji přáni, aby výlŠ6 [příspěvku byla, uvád,ěna jak n:a složence, tak na Zeměměř. Věst.
Předseda slibuje, že jejich přání hude vY'hověno. Ing. Sům žádá, albr~ nebY'ly složenky
vkládány! do Z. V.. který odebírají členové Spolku stát. měř. inž., ježto se tím vyvolává
zmatek. Kolega administ,rátor vysvětluje, že se ta,k stalo snad. Jen výjimečně vínou ma,nipulace v tiSlkarně. Naoo byly zipdva, revis;:,rská i pokladní jednomyslně schváleny.
Ing.
R ů ž i č k a navl'lhuj.e, aby kol. Payerovi byl vyslO'Vell dík za neúIUlvnou píli a svědomitost, se kterouzastruv'a1 ,funiklCipoklad[lic.kou.
Pak ibY'lo přikrooeno k vol b á m nových fun.kdon:Hů ~
třetinu
členů výboru,
kteří dle stanov vystupují, jsou to': 'PT(}f. Pe tři k, Ing. S ft r a, Kr (' j z a., Hl 8. V á. č e.k,
Pro k o p a prof. dr. F i a I a. Předseda prof. .Petrik saěluje, lŽe SIV'OU funklCi dává. k dl;;,
posici,a;by
poskytl lilladšWJ. silám !p,říležitost ku prá.ci. Po proslovech kol. ThJtuse, Beneš~
a. Rumla bylo usneseno. ruby dosavadní předseda jak~ i vystupující členové výboru byli
znovu voleni. Volba byla provedena aiklamaci a z,voleni funkce přijali.
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Další volby týkají se zástupců dio "Sva;zu spolků čs. zeměměř. inženýrU v čSR."
Na d'opoT'l.llěení výJboru Ibyli jednomyllJnězvoleni
tito pánové: IProf. Pe tří k, Ing. L uk á šek,
Ing. K I' Č m lÍiř, prot d,I' R Y š a v Ý a Ing. R ů ž i·č ka.
Ing. R ů i i č k a pod.ává pak I' e d a k ční 'zpráNu. OznMlluje, že Z. V.oo .do vnitřní
hodnoty se utěš·ené r07.víjí. PříEq)ěvků má redak,ce tolik, že autoři musejí často delší dobu
čekat rua. uveřejněni svých příspěvků. Pokud jde o š,krty redaamní. jeIŽ budí O'bičas nelibost, doporutuje,
aby v těchto v.ěcech se domněli postižení ohraceli na výbor Spolku.
Vy!zývá klolegy, ahYJ !pomOtbli redakci wziíířiti kruh odbě·ra.telů, alby náklad VěstnÍJku stal
se hospodárný. Redakce, reda.k'ČiIlírada. a administrátor
byli sclhváleni v dosavadním Eložení c11ezájmových sdružení. Revisory ÚiČtůzvoleni opět: měř. rada R u ml a mjr. S och o r.
Na to přJlkročeno bylo k volným návrhům. Redakce Zeměměř. Věst. poda.vá návrh,
aby ruhrika "Nové knihy!" a "Odhorná. pojednání"
byla lpři:Má.diána jako přílohra. v rozsahu čtvrt tisk'ového archu a no :buď oh čislo př~padně 4krát do roka. Red. Ing. Rúžička
podává k návrhu vysvětlení a sděluje, že 1.ento návl1hznamená
v1ra.stně ro~iření
Věstniku, při kterém 8'e náklad 'zvýší asi o' 10%. PI:k. H 1í dek
oceňuje výwam obou rubrik
a zdůrazňuje nutnost rY'c.Mé informace, která je s uvedeným návrhem .v odJporu. Totéž
st3JnovilSJko'zastálV'á prof. Pe tří k a navrhuje, alby dobrá snaha redtaJkoo byla podlPOrována tím, že bude výbor zmocněn, aby případ od případu povoloval redra.kci I'OIZšiření
čísla o čtvrt, PŤÍlp. O' [p'Ůiltir;;kovéb!o archu. Návrh před!sedŮJV bYlI jednomyslně
schválen.
Další volné návrhy v)'IŠlé z odbočky brněnsiké podává
Ing:. Fa 1t us. Brněnská
odbočka žádáJ, aby ná.zev "SvalZ spoJků čsl. inžený,rU zeměměř~čský<lh v. OSR." bY'lzměněn na ,,8Ivaz čsl. inženýrů měři:čSlký'ch" případně na "ÚstJředí ČiSl. inženýrů Izeměměř.",
aby byl d'án "ýrruz tomu, 'že cílem Svazu je zjednodušit
naše organis3JČni pomě'ry. Ing.
S ft r a upowrňuje na to, že kdy-by SV3JZnehyl svazem spolků, že 'by připo1llŠtěl mdivlduální č1enství, čímž by se !poměry jeiŠtě více tlwmpliko,valy,. Ing. P :11e n í č e:k vy&lovuje prání, <:tby počet zá.jmovýoh spolků sdJružený'ch ve Sva:zu 'byl 'zmenšen. Prof. Pe tří k
vysvětluje pe-stré rozvrstvení nrušeho spolko-vé:ho 'žÍv'ota rozma,nitostí zájmů. Svruz nemohl
být vytvořen zcela dle přání brněnské odbočky v drů&ledku změn, které žádaJo ve stanováe.h ministerstvo vnitra. Po deihatě, které se zúčastnili pánové F JI, I t u s, S ft l' a, R
ž ič li:a. Z u k I i TI, b~'1 pozměněn návrh v tel smysl, žezálstupc,ům brněnské odbočky ve
I)Va;Zll se ukládá, a,by pUsobili ve Svazu v duchu přání bměnSlk:é ,od!bočky,co~ bylo valnou
schŮJz.ísch.áleno.
Brněnská odbočk<l. nav,rhuje dále, alby byla věno,vána p<llzlomos,tnovému
živnostenskému
řáJdu. kde se '7..alvádíživnost meliora<Čniho a studnařského
mistra. a; kde
meliorační mistr má mít 'lJiPrávnění měři'cké 'Pro menM proj~kty.
By:lo rozhodnuto,
že
v souhlase s Jednotou úř. aut. eiv. geom. hude proti tomu zakl'očen!o.
'Dřolí návrh hmělnsiké odlhočky je r e s O1u c o ve prospěch
z e In ě měř i č Ů při
,1grárních
opera,cích'
a 11 zemského
úřadu
na Moravě
a ve pros1pěcll
zoměměřreů v ústředí In i 11i s t o I' 8 t v a v oř. V r a c í. Resoluce bYlIa předána
výboru
k propro.ciQvání a bude podána rpředsedni'ctvu min. rady, ministerstvu
veř. prací a min.
zeměd ělství. Kol. Dol e·i a I žá.dá. aiby Spolek uja,l se též požadavků zeměměřičů u min.
žele1znic, kteří v r. 1925 Ipod<:tHmemorandum, jež zůstalo 'bez výsledků.. Předseda VY'zývá
kolegy od min. žele:zni1c, alby delegova,u {10 výboru 'svého lzá.stupce, který by byl ÚiČasten
na 'zpr3JOoválIlíresoluce.
Četně navštívená schů.ze byla, skončena doslovem předsedy o 11 Yt: hod.

u-

Zpráva o řádné valné schůzi Jednoty čs.

úř. aut. civilních geometrů v Praze

konané

dne 7. břmna 1931 v Praze, v domé Inženýrské komory.
Schůzi z,a:hájil kol. předseda Ing. Fiirst, uvítáním přítomnýic.h členů 'z Čech, z Moravy a Slovenska. V7JpiOllI1Íná.
'zemřelýich členů v minulém roce, a to kol. Ing. Fr.itsche \1
Malece a v ·letošním roce kol. Ing. Popka>. Povstáním v,šeeh piřítomnýCJh V'Zid:ánaposlední
pocta jejich památce.
.
Výroční jedna,telskou 7Jprávu a současně zprávu za Oechy přednesl !kol. Prokůpek,
za Moravu koL Janč a Fa1tus a ~a Slo.vensklo za nepřítomného kol. Talwše ,podal krátkou
zprávu kol. ROIČák. Ziprávu pokladní přednesl !kol. Černý. 'zprávu revisorů účtů kol. ŠíT.
Přednesené
VÝ1'O'0uí'Ziprávy hyly jednomyslné schváJleny.
Ve výročních zpráv:oohbylo
pojednáno o celkové činnosti Jednoty v r. 1930. Zejmérua. ,bylazdůmzněna
,činnost Jedno,ty při Ip.rojednávání návrhu na prová.ďěc.í nařízení
ke kat. 'záikonu, pojedná.no bylo '0 výnosu min. financí o Olp.ravě dl1žehnostnkh hranic a
o výnosu na projednává.ní geometóctkých plánů k~t. měřickými úřrudy. dále po<jednlÍino
bylo O' novém vymělřoválI1í kat. území na Slo.vensik'u, o 'zápisu no·vých. domů a jejich .popisných čísel do ved'ejný·ch knih, o nedostatku vhoooý1ch místností u knřhovnkh
soudů a
u kaJt. měřictkých. úřadů, 'o š[latném stavu kat. map, o vydání le'gitim3Jcí zemskými úřady
civ. geometrům,
opravňujícic.b civ. geometry Vlstupovati pří pfOlváJdění InělřiCJkýOOpra,eí
na cmí nemovitosti, o návrhu zákona () civiJních inženýrech, o potřehné IlJovelisaci min.
nařízení ~ r. 1913 o ciV'. toolmicích, pokud se týče ·civ. geometrů, ,zejména průkazu způsohilosti s ohledem na ZlJjvedení druhé zko1llŠky na novězř~zeném
odd.ěleDlÍ zeměmělřičského inženýrství na VYlSokýcl1škiolá.c:h teehnie.kýc.h, okomis1ch
p1'O'reformu sturnia techniclkého a o užší komisi ,při vys'oké škole speciálnichnauk
!pil'Ore,f·OfU1ustudia zeměměřič-
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ského inženýrství,
dále pojednání o oSllově nového stavebního řádu, o SiJmbách na provádění zeměměřiČ8lkýc;h pra.cí, spojených s prováděnímpoz€mkové
reformy, o sazbách za
práce koma.s3JČní, o vyměřováni
Jugoslavie, o svwzu spolků čs: iruž6ll1ýrů měřickýoh atd.
01enský příspěvek sta.noven na dosavadní výši, to je,st 80 Kč ročně.
Za revisory účtů zvolen na rok 1931 kol. Šír a ;JmI. KUIul.
Přednewné
volné návrhy (stížnOlSt na nedostatek 'vhodný.ch místností
u knihovních
soudů a u kat. mělřických úřadů. Iliávl1h na pensijní pojištění OISob samostatně
výdělečně
č:nnýc.h a zadávací podmínky :plři veřejnýclJ. soutěží,ch na regul~ní
plány), přikázány po
debatě k vY'ŤÍJzenípffic<ovnímu výooru,
Ret. Ing. Prokilpek.

Zprávy stavovské.
Poměr starší generace k dorostu třeba nyní vážněji uva;ž,ovat jak v krou~cích, tak
v organisacLchzeměměříčskýclJ..
Kolegové měř. ínženýři mají mnoho na srdd,
je nutno
po:přáti j.ID sJuchu, poro.dit a dát podJporu pro akce, které pl'O dorost jsou v úřadech
velmi duležité.
Do redakee Z. V. mladí kolegové zasílají zprávy, z nichž vYlpIývá nespolwjenost.
Z ureitýcJ1 GUvodu jsme, proti jic.h ot,isknutí doslovnému, neboť jsou dost OISOlhni,ba útočné.
Tenor věcných 74j}ráv jest asi tento: Spolky mají více se ujmout měř. inženýru 'zvlášť tam,
kde poměry křÍIČí. - Je trapno všem, ale mladému měř. iI1lŽenýru tím více, když odlborný
výikon měř. inženýra odměnou !pIatovou dá se sroVinat s platem mladíJk:a 'z měšťanky. Protesty a akce většÍJho Bty;1u teprve tuto trapnou ,situaci mohou ~z.měnit. Kolegové mlad'š'Í
na to čekají, podobně jako na dosaJŽení polního měřického přÍIPlatlku, he:z něhož jest jim,
z3JČátečnikU.m ZvlálŠť, nemožno se ošacovat pro poIní práoe..
Ministe,rstvu financí třeba 'z,d'Ůraznit, že, bude-li o dOl'ost Mdně y úřadech postaráno,
hude se kataBtrální sJi&M důslednč vyhýbat. Že státní Sipráva špatně jimk: pochodí, to už
dnes musí být jasno vedoucim činitelum. Ji'c,h osobní odpor proti splňování požadavku zeměměřÍIČSkýlc,h,plynoucí z nepochopení těžké služby měřičské a z jakÁsi těž'ce tajené ne,chutí
k ooMmu stavu našemu, 'Z doh, My j€j representovali
netechnikové, třeha zlomiti. Měřičtí
inženýři musi v úřadec.h dioBí~i životní míry, jalká jest udělem ostatníc,h ~okoškoláku.
Na nás starších v prvé řadě jest. bY('jhom mlad,ší ,podpořili Y organis.acic,h a nepřezírali jich
()pravd'Ovou vU1i sta,yoYElky mys.lit, pracovat a hojovat, byť i form'ou výra'zu snad! přestřelili a přeceňovali sílu našieh organisací. .Jsou dobře vYlZhroj.eni !pro život a poll1Čry
k vyhojování
slušné e~istence jsou jim příznivé. Podporujme je!
Agrimensor.
Podivný insert otiskla letos v březnu jedna
"ini. technkká"
kancelář
'z Olomouce
(asi): hlerl:ajic "assisten<ta-geom.etr<t". kladla jaJko ;první podminilm, alby byl "prV'otřídní
k r e s 1i č". Dotyčná f~rma. má kuriosní pře.lstavu (} lčIDoosti ~plřísJušníku n'lkho stavu. Jakkoli t:lké i my povalŽujeme úlh1ednost ve výpravě plánůzeměměřičsikých
na nutnou a určitou 'zMhlOlSt kresl:íJřskou za užitečnou, přec jen lituJeme pana šéfa, kterýtailťoyou
podminku i:nsertem v odiOOmém listě na pře dní ID místě klade na náš' dmost.
Měřičtí in~enýři sotva C1hytnou se takového místa., kde šéf chce je U1Žítza kres1ÍIČe! zapomnělI(>. 'šéV
"inž. technické" kanceláře., že měřičský inženýr studuje na vysoké škole, aby mu ja!ko
asistent prospěl hodnotným
odborným výkonem? Oi myslí snad, že výkoozeměměřičský
je lkamkterisovánzručn~m
kresliřstvím?
Pak oVlšem byl by dvojnáSlOlb k politovwí,
neooť
za8lpa! aspoň 33 let. Je-li dot,yéný p. šéf členem Inžený,rské komory, měl by býti stíhán
pro stavovsiký delikt. Odnětí autorisace takovému "odbomÍJkovi" nebyIo by ta.kó ne,spravedHvým, kd~
svým odiosním požadavkem v.eřejně anáJzorně
ukaJzuje svou n e O' d ob o r
n o s t.
Jeden z úř. aut. civ. geometrz~.

Zprávy osobní.
u

státniho pozemkového
úřadu. Jmenování:
A. Ústředí:
Do IV. pl. stup.: E.
Mal1Šálek a Ing. V. Zít~k; do V. pl. stup.: Ing. J. Petr1úk, a Ing. B. Zahrádko.
B. Olbvod o v é ú řad o v n y: Do IV. pl. 8'twp.: Ing. H. Jirkovský, Ing. F. Bauer; do V. pl. stup.:
Ing. J. Živna, Ing. E. Litschmann Iug .. J. Hičište, Ing. B. TrZický, K. Za.jíi':ek II. Ing. Fr. Cbmclai:·.
Zemřel: Ing. A. Pop e,I" úř. aut. civ. geometr v Ja.roměři.
Právo k užívání stavovského
označení "Ing." získali koleglOVé:K.
Ha.raschin (Bys,třice 1(>. H.), E. Hra,ba~ (Rýmařov), R. KarásclK (Stodo), K. KreďlČí (Šternbel1k), J. Pompl
(O. Krumlov), VI. Prokop (Lirovel), J. Vláčil (Bmo) , A. Wohlrmo (ŽlutÍiCe') a A. železný
(Horažďovic,e).
Úmrtí. V Drálžďanechzemřel
Dr. h. c. G. H e y d e, zakJudatE1 znám~eh g-eodetic,kÝ'ch
dílen. Toto jeho životní dHo těší se dnes 3větovému jménu. Stroje na d,ěle.ni kruhu podle
Heydeho jsou stejně Wedány jwkio jiné opticko-mechamické
výrobky
tét,p firmy. Gustav
Heyde byl 'za soVlézásluhy r. 1922 jmenován ďrážďanskou vysokou školou 'ttechniloko'll čestným Dr. Ing.
.
Vyznamenání. Ing. Dr. tech. U I br i c h, jeden z nejmladšiC1h pnlCoovnÍJků rak. spolkového úřadu pro vyměřováni, byl vYlznamclJlán profesarským sborem vys. školy technic.ké ve
Vídni propůjčením
medaile K r a ff t ov y za výjimečné výlkony; v dOibě studijní 31 v následujících letech.
.
Za redakci zodpovídá Inlf. Jos. Rilžlčka. Nakladatel: Spolek československých

Tiskem l:'olygrafte v Brně.
zeměmtltlčft Y Praze.
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