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(Dokonceni.)

O.

. Jedn<Jni y geodet,ickě sekci možno shrnout asi takto: Y plenu referuji stáli zpravo<iajové a delegáti států o ~'ěde~ě žni z gaodesie (pokud má mebiJllá,rodni 'význam) za posledni třiletí. V komisích se diskutuji vědecké otázky, které jsou právě oo.s,ové.
Chci naznačiti stručným obsahem zprávy o z obr a z e n i, kterou kongresu předložil
p. H. ROUlssilhe,jaké asi jsou zprá,vy "tálých zpraNorlajů. Podle zpráv, ktere dod!llv jednotlivé stá,ty, pracuje se ve třech státech, aby bylo zavedeno zobrazení stereografické.
Tak v Bulharsku (jedna soustava, poloměr obolru 250 km, maximállní d3formace délek
1/5.200, zo,brazeni mezinárodního elipsoidu), v Rumun'Slku (jedna SiOustJavas počá>tkem z. š.
510, z. d. 28 o v. od Greenwiche, poloměr oboru 400 k1li, maximální defOll'rri,:we
délek menší
než 1/2000) a v Polsku (nruvrh p. Gratbowského a Biemackého, jedna wU8tava s počátkem
'Z. š. 52 o 7'.5, z. d. 22 o 55' v. od Greenwiche, poloměr oboru 510 km, maximální de~ormace
délek n~řevyšuje 1/1000). V Holandsku bylo stereogJrafieké zobrazení zavedeno již dříve
(jedna soustava s počátkem Am8ll1S~oolrt,
z. š. 52 09' 22.178". poloměr oboru 150 km zobra'Zuje se eHpBOlidBesselúv). -- ZpráIVa uvádí dále sousta-vy zavedené ,ve Šp.a,n~l"kuk' účelum
kartografie.
H1avní čá.s.t zprávy se týká. nových publika,ci z t,olloto obo:ru, Z nich je nesporně
nejdůležit.ější práce J. Lalbordoo: La nOUlveUeprojection du Se'Th-icegéogTaphique de Madagasoo,r, Tananarive 1928. Re~i v ní obee-ně tuto úlohu: 'Grciti zobrazení přesně konformní;
pro něž by největší deformace délek a ploch pro wbrazované území byla redukOlVám na
minimum a pro něž by výpočty triangulací (i I. řádu) se Galy prováděti v pravoúhlých
souřadnicích bez volkých potíží. Sousta,va wbmzení má býti jediná i pro-velmi rozsáhlá
zobrazovaná území. J!sem pře,s,vědčen, že některé úvahy Laoordeovy
zŮlstanou trvalvm
'Obohacením teorie konfm-mnich ~ohrazení.
.
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Uvedu dále stručně obSi3Jlze7JprWvY našeho geodetického a geofysikálního kOlmitértu:
Na státníhvězdárn.ě
v Praze byl studovánneoSiobní mitklXlmetr,kte,rý má. být.i důležitÝJIl doplňkem Nuši-FriěolVla circumzenit.álu, a navý přístroj foto-diazeniMl k současnému
určOtvání Z€měpisné šířky II, délky.
.
Y,ojenský zemělp!ÍJsnýústav dokončil astronomicko-geode1tické práce na Podl,a.rpatské
RusL J'edná se Oi část poledníkoveho oblouku, jdouc,ího mezi 200-25 o stupni východní
délky od Severního moře ledového až pOI moře Středozemní.
Zpráva našeho komitétu naznačuje stručně, že 23. května 1930 rozhodla naše vláda,
že vedením trian~ulace základ ni se pověřuje ministerstvo financí (tríangulační kanCBlář)
za spolupráce ministerstev: zemědělství. veřejných prací a národní obrany, a že vě<iet)kou orga!llisac.i všech pfislubných prací má na starosti ~eodetický a ~eo:fysikální ko-mitét. - Komitét vypra,covaJ již návrh trigonometrické sítě základní a rozhodl o rozložení základen v sítí. Pracuje na instrukci pro měření základen a směrnicích pro měření vodorovných úhlů.
Nivelace vysoké přesnosti byla prováděna ministerstvem veřejných praci a vojenským zeměpisným ústavem; podle zprávy z min. veř. prací bylo za období 1927 až 1929
zmvelová.no 1268'6 km.
_ .. ..
.
.
Tíže byla zatím určena jen na hlavním· bodě čSR. v Brně na české technice a. to
připojením Dá Postupini a na Vídeň (Univ. hvězdárna). Výsledná hodnota je:'
.980'961

± 0'9.10-3

dyn.

Pokud se týče zemského mag-netismu,. referuje zpráva komitétu, že na pražské stálémagneticfué stanici bylo za,stJaV6nona. ten ča& měření variací; hledá se v okolí Prahy,
vhodné místo pro novou stanici. Ve Staré Dale se určují variace mag-netické deklinace.
- V letech 1925 až 1929 bylo provedeno předběžné měření mag-netické deklinace. Mě-
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ření bylo redulrováno na. epochu 1925.5 a byly sest~rojeny tři zatímní mapy m~netických iso~on (pro Čechy, pro zemi Mora,vsko-Slezskou a pro Slovensko s Podkarpatskoll
Rusí). Speciální práce byly provedeny v okolí lUpu a u Příbramě.
Konečně zmiňuje se zDráva komitétu o zařízení seismických stanic v ČSR. - Následuje referát o pracích meteorologických.
Účastnil jsem se jednání komise pro tíži. Nejdůležitější č:íst jednání se týkala
t. zv. redukce hOOJlIOt
tíže na. hladinu moře *). Chtěl bych stručně vyložit, oč jde. V nauce
o potenciálu se dokazuje: Z hodnot tiže na geoidu lze určiti jeho tvar za předpokladu,
že vně geoidu není žádné hmoty. Abychom mohli z hodnot tíže, naměřených na povrchu
země, určiti ~tV'argeoidu, musíme tedy:
1. PřemístitI hmotu, která je vně geoidu. dovnitř geoidu.
2. Uvážit, jak se tímto přesunem hmot změní geoid.
3. Z hodnot tíže, naměřených na povrchu země, vypočísti hodnoty tíže na změně·
ném geoidu.
4. Z těchto hodnot určiti tvar změněného geoidu.
5. Přejíti od změněného k skutečnému geoidu.
Podle toho, jak si myslíme proveden zmíněný přesun hmoty, dojdeme k různým
způsobům redukce, jež by - správně provedeny. - vedly ovšem na konec k témuž
geoidu. Komise pro tíži se rozhodla doporuciti, aby se užívalo redukce isostatické.
Při Prattově modelu zemské kůry vyrovnáme nadbytkem hmoty nad geoidem v pevninových oborech nedostatek hmoty od geoidu po plochu vyrovnaného tlaku P. Tím by
již byla splněna podmínka, že vně geoidu není žádné hmoty. Abychom však při témže
modelu docílili po přesunu hmoty toho, aby byla stejná hustota v š ude v stejné hloubce
pod povrchem geoidu, musíme ještě v mořských oborech vyrovnati nedostatek hmoty od
dna po hladinu moře nadbytkem hmoty, který je mezi dnem moře a plochou P.
lsostatická redukce chce z hodnoty tíže, naměřené v bodě B na povrchu země, vypočísti pro bod Bi, v němž svislice bodu B protne geoid, hodnotu tíže, kterou bychom
tam naměřili, kdyby hmota kůry bvla nřemístěna. tak. jak bylo orávě vyloženo.
Přemístění hmot má za. následek uuoou gooidu. Nutno tedy ještě dále z hodnot tíže,
vypočtených pro lxld na skutečném geoidu, odvoditi mži gr (redukova1lJOu)v příslušných
bodech na geoidll změněném.
.
Při tomto způsobu redukce se očekává, že redukované hodnoty tíže gr budou míti
hladký průběh a že se tedy z nich tvar změněného geoidu dá určiti bezpečněji. Mimo
to se soudí, že odchylky skutečného rozložení hmo,ty od rozložení, předpolUádaného na
př. v Pra,ttově modelu, jsou dosti malé a že se spíše projeví v rozdílech gr - r (kde
r je t. zv. tíže normálnn.
Od tvaru změněného gooidu, který se dá určiti z hodnot gr, bude ovšem nutn/)
přejíti zpět ike geoidu skuteě:16mu.
Na návrh presiilenta Bowieho budou redukce počitány pro každou stanici po oborech
zvolených po<HeHa.yforda a v publikacích budou uvedeny střední výšky těchto jednotlivých oborů, takže bylo by pak snadno, vypočítat redukce i podle jiných způsobů a.
tvar skutečného geoidu kontrolovat.
Finský ~eodét p. Heiskanen byl komisí nožádán, aby vypracoval pomůcky pro redukcí tíže za předpokladu .'\iryho modeoluzemské kůry.
Pro normální tíii byl přijat nový vzorec:
r = 978.049 (1 + 0'005 2884 sin2 'P - 0'000 0059 sin 2 cp) dyn.
Koefici6lltX u sin' <D, sin' 2 'P jsou zvoleny tak, že vzOO"ec
představuje tí2i v případě,
že změněný geOld je identioký s rotačním elipsoidem meziJlá,rodnfm:
a = 637,838.800 cm.
1
a ::0;'197'

a že ID (úhlová rychlost denní rotace) = 0'00007292115. Faktor 978.049 je tíže na rovníku.
Pro turo hodnotu mluvilo více důvod'ft. Snad nejvíc rozhodovalo, že tatáž hodnota tíže
na rovníku ie ve dvou vzorcích pro normální tíži, které odvodil v r. 1928 z měření tíže
redukovaných Í.S<>statickyHeiska.nen a ž~ souhlaisi S hoonorou, která pro tJÍži na rOiVI1íku
plyne z měření Vening-Meine82O'Vých.
V poslední době se pracuje intensivně na různých změná'ch způsobů pro měřeni
tíže. Na jedné stra.ně jde o zpřesněni - na př. vhodnou volbou tvaru kyvadla, nebo
tím, že časová stUDnice, pomocí níž určuieme dobu ky,vu kyvadel, a která byla dOiPO'!luď
d:ána hodinami., jež bylo nutno bráti na. každou s1JaI1lÍci
II sebou a jejichž denní chod bylo
nutno určovstd na llta.nici, ile nyní nahrazuje časovou stupniťí. vysíl.?.JlOJu
radiOttelegl'aficky
hodinami, jež Zů.staaJ.ouv centrální stanici a jejichž mIIIOhemstálejší chod se v klidu určuje
na centrální stanici.
*) Diskuse byla připravena pojedná.ním p. Waltera D. Lamberta: The reduction of
observed values o·f ~ravity to sea level. Bulletin ~éodésique 1930, str. 49 až 121. - Oklepek
rukopisu dostali členové komise asi dva měsíce před kongresem.
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Na druhé straně jde o to, aby se určení tíže zjednodušilo
třebas by se nedosáhlo takové přesnosti,
jak se dosahuje při měřeni tíže pomocí neproměnných kyvadel.
V komisi pro tíži podával na kong-resu ve Stockholmě stručný referá.t p. Lejay o svých
pokusech s pružnými kyvadly. Stručná teo·rie byla uveřejněna v Bulletin g-éodésique 1930,
Č. 25, s názvem Recherches
sur les pendules élastiques a v Comptes rendus des séances
de l'Académie des Scíences, 16. VI. 1930, je poznámka pp. Holwecka a P. Lejay "Dn instrument transportable
pour 111. mesure· rapide de 111. gravité".
Nechť jest 1 délka pružného vlákna. na jehož konci je upevněna hmota m, r poloměr vlákna., E Young-ův nwdul, (.) výchylka, která se může měniti od O do ~:k Rovnovážná poloha je svislá. Na hmotu m působí při výchylce e ve směru kolmém k vychý.
lenému vláknu složka tíže mg sin 8 a v opačném směru pružnost vlákna mk 8, kde
3lt 1'4

mk=4"jTE.

d2e
Bude tedy rovnice pohybu ml dt 2
sobíme-li
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2 lit
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V případě nekonečně malého výkyvu je doba kyvu To = 2 lt

V

I . Tedy redukce na ne, 'k
. To T'To
U
"'2
k-g.
1
ma y vy yv Je 0= o16 (k _ g)U] .
Je otázka, jaký vliv na dobu kyvu T mají změny dk v pružnosti a dg v tíži. Protože

k one čěn

a T =_lt11

l_{l_

{l-

I
3g
82 ... } tJT =ltl/
tJk
V(k-g)a
16(k-g)
1
'tJg
r(k-g)3
bude, spokojíme-li se jen s hlavními členy
dT
dk
dg
T = - 2 (k 2 (k -

9) +

VI.

2k+g
16(k-g)

62 ... \
I

J'

gr

Perioda obyčejného kyvadla je přibližně T= 21t
Změně dg v tíži přísluší změna periody
T
9
d T = - 2 9 . dg. Srovnáním tohoto výrazu s předcházejícím je patrno: Zvolíme-li k tak, aby
bylo blízké 9 (na. př. k - 9 = g/20), budou. malým změnám k i 9 příslušeti
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značné změny T.

Rovněž redukce na nekonečně malý výkyv je velká. Ale naopak, abychom změřili 9 s určitou
přesností, stačí určiti T s přesností značně menší (v uvedeném případě 20 X menší) než dosavad.
To značí, že stačí ptJ'orovati 20 X méně oscilací.
Holweck a ~ay
realisovali tuto myšlenku tak, že tyčinku křemennou 5 mm prů.
měru a 10 Cm délky upevnili v objímce z elinvaru (kov, jehoo modul elasticity se í) teplotou téIQ.ěř nemění), nesené pružinou z téhož kusu elinvaru. Kyvadlo je uzavřeno ve
skleněné nádobce, z níž byl vyčerpán vzduch. Tak se docHuje, že za dvacet minut by
amplituda klesla teprve na polovinu. - Aby odpadla nutnost určo,va,t a připojovat re·
dukci na nekonečně malý výkyv, nasf~wuje se kyvadlo pomocí mikrometru velmI
přeSlIlěna tutéž {loMteční ~LJnplitudu.Teplotu stačí urcovati na ;:;tupně, pot,)že změny elin_
,aru s teplotou JSou malé. Korekce na tlak odiparlá,protože kyvadio osciluje vždy v tomtéž prostředí. Oscilace kyvadla se registrují pomocí fotoelektrIckté buňky. Péro registrujícího chroíl1ografuzapisuje také vteřiny chronometru. - Celé zatízooi váží a~i 41} "ff a
autoři uvádějí, že 10 minut pozmo·vání stačí, a!by bylo g určeno na několik milidyn.

•

*

*

Chtěl [bych jen ještě s diky uvésti, žešvé<!Jský komitlét pl"ÍIpravilúcastniJkfun řadu
recepcí, zába.vy a vyjížďky. A chtěl bych vyjádřimi upřímný dik za. podporu, kterou vláda
ČSR. umo~nila členům geodetického komitétu úwst na kongJ"esu. Pověděl jsem již vo
zprávě o praa,ském kongresu, jak mnoho je možno získati na Koogresech Meziná,I'OKlni
unie
geod1etické a goof)'1S!ikální.
Mohu jen dooati, že pro příslušníky národa, který do nedáJvna
neměl moilJ:lJostiúěalsltnit se t.ěchto kongresů, je účast důležitá i z dli.iV'<Jdi1
politic.ko-státních.

Dr. Jaroslav Nussberger.

V ÚJStředJnď:m
cejlchovníttn inspektorátu V Prruze bJ71lydokOiIlJčoo.yins,ta1a,ční
práic:e ~ďetické
base a přistoupeno k j e,j.ípřesné definici. Bruse je umlÍ:Stěna ve
dll"uhém SlUt'e:rénupodJé[ hlavní stěny budovy na Istrruně do dJvora, v mfstnosti
32 me,trůdl1ouhé. SutJerénm umfměni j:e proto, ruby prostor, V nělm~ měřime, byl
vystaveu nej;mecuJŠfun
změnám tiepl'Oty vůči vnějbŠk:u a aJbybyl vylouoon vliv
otřesů pŮisoboo.ých pouličním ruchem. Poděl hlavní zdi byl usazen v celé
délce místnosti železobieltolll0VÝkvádr rozměrů 0'4 X 0'36 m, na němfŽ ve vzdiáleuostec:h 1'3 m jsou upevněny žele,zné s~oiUpky nesouci ko,lejnice. Po těchto
posUlluj'eme vozík, 00 němž je 4 metl"ové základní měřítlm obvyklého typu H,
výIŠky 50 mm, j'e~ je podepiřeno ve divou přim!kmc:h t.aik, aby průmět jeho neut,ráJní OBY dlo horizontální roviny byl co lleIjméně odlišný od! její vlastní délky.
Toto nOl'lIIláln!fmě,řitko bylo v minulém rOcte verifikováno v; Bureau Interna,tional d:elsPoid~ et Mesures v Parři'ži a jeho dé'lka byla UJd.Mlapři t,erplotě + 13'5°C,
L=4m-40'3 "",
a koeficient tepelné roz,tažnosti ve vodíkové škále je
a = (1'087
0·00360 T) . 10-6•
Vedle toho by~y udOOy hodnoty poddlělení met,roiVélh~)i
při teplotě + 13'5°C:
0-lm=lm7'7 "",
2-3m=lm2'0 "",
i-2m
1 m-11'1
/1,
3-4m
1m-19'5 "".
TěClhto verifiklaičnilich prací zúča:stnil se též pi:saool tohoto článku. Normální měřítko bal8lej1eve vzduchovém term06tatu a čtyř!mJi teploměry, pololŽenými
přímo na kov, určUJjletmejeho t.e'J}1otu.Na toto m'mtko almmodltl'jleme při d!efiniei base vždy SiouČoaSJliě
dva mikroskOiPY upEllVněnéna hlaNIlí 'zdli ve vzdtrulenostecih čtyřmet:rových:. Vlastní geodetickou ba:sii před!slta,vuje přes,ně zjaštěná odlehlost optickJých os d'v'ou krajnícih JllIikroskop1Ůve V'zd!álenlOsti24met,roiVé, jíž
obd:rž1l1ne SIOtuKítemšesti čtyřmet,rových inteI"V'alů. Při definici base je nutno,
3lby optické osy 7 mikroskopů ležely ve .8lpote,ČJně
vertik1áihJ.irovině a a;hy roviny zřete'lné1hto vid ění tvořily jedinou rovinu horizontáilni. K splnlěni. uV'8rllených předlpOk1aďů je nutno prové!!';ti s mikrook,opy řadlu jÍUSit3JčmchmlmenL VertikTh1ní ustavení do srpoleěné 'roviny SIe provádí zaJOlstřovánim mtikroskJOlpů ve
střooJu zornéiho pole na napnutý slaib$' dirát. Dmlhý předipoklarll splňuje sle vertiktáilním mikJrorrnetricik!ýmpOSiUvemmikrosíkJo:pudiozřeoolnélho vidJěn:ímečištěného povrchu kapaliny, je~ je v náJdlobkácll soojnélho p!I'iiměrn (vyloučení kapitál"-

+

=

=

1

1931/112

ní koreklce) spojlených mlelzi sehou tak, že tvo,ří systém spojit)'ch nádlQb. Užité
mikroSlkopy base js.ou přímolrledJné, SI tralllSlpalrentllliÍstupnid informačniÍ, jež prekr}"\>"*neulŽHeiČnouspodní: část zornéiho pole. V ro,vin'ě této stupnice se zobrazuje
povrch 4 mletJlové'ho nonnruln.í:ho měfítka a pohybuje se soulstava dIVOUnitek,
jejrichž lineál'ní posuv měříme mikrometrickýrn šroubem. Skut,elčný POSíU:V
nitek
o 0'5 mm 'OIdtpovidlá,prervedle!Illoobj'ektivem na povrclh měřítka, od~ehlos<ti1/10 mm,'
Hlavictí mikromet,rického šroubu děltíme tiemto posuv ni,tek přímo na 1/100' odiha,..
dem na 1/1000' COIŽ opět přervedeno na polVtr"cihmrnitkia" dlátv'á uSltavují:c,í chybu
0'1 "".
Po přesné definici odll.'ehlosti dvou kraj1nrch mik}1ooknpů bud!oo po vySlUnutí Vlolz.ikus nonnálním měřítkem ustaveny pod! zmí:něnýmJi mikJloskopy dva
811port.ytak zvané base slekundm-ní, a to tak, a.by na oce,llQtViélm
výčnělku proV&diené rysky byly ustalVleny do roviny zřetelného vidění obou mikwslwpů. Po
fixování této sle!IDundlárntí:
base mM:emle pak pouhým posuvem a odJečtením
mikromertrIU krajlllích mikrosikopů' dIe,fino;vJatiodlethloslt ry:sekbase
ISlekUlllderní.
Tato balSiepak slouží k proměřování inva,rov'ých dll'átů geodetický'ch, jichž hodnol1:aje v,ztalžena na homolické ry1sky obou limitníClh ID!ěřítek drá:tJu při oiboustranném za,tí'žien,ídlrátu 10 kg. Odelčítání d~átu na obou SJtmnách děje se p~k
vůči ryl~kálm ba,se seknnderní silnými lupami. Základiem uvedené bruSle brude,
jak ji:ž bylo řečeno, nonnláJln[ čtyřmetrové měřítko a ja,ko daJší kont,rola bude
",loužiti řadla drátů, z nlicM dtv8i byl!J vooifikovány v Bureau Internatiornal d~s
Poid:s et MelSures a ud!ámy pro ně nás,ledujíci hodnoty:
délka při + 15 o C drát č. 868 1 24 m + 0'90 mm,
Č. 869 1 = 24 m + 0'22 mm,
koefioient tepe,lné rozt3JŽností ve vodíkové škále
a = (0'581 + 0·00103 T). 10-6•
K urČieill:Íteploty invarových dlrá:tů užírvá s!e řada teploměrů rOVllloměmě
rozestaNených podlél dráw a aby teplo,ta t,akto zílSkaná' byla totožna s teplotou
zkoušeného dr'átu, us,ta;vují se zkoušená; měřítka na brusi nedmiéné 24 hodln před
za1počert:ímměřeni.
DaJiší jUJ8itačuíprálce budioru se týkati pouze mikroskopů, kdle po jejich de·
finitivmm u8taVlenÍ budlou definovány všechny
kolIlSita.ttlty mik:l1Ometric:kýoh
šJloubu. čtyř:metúrorvé základní mlěřítko budie pak v ji'Slt,ýchča,sových int,ervalech
pOl"o'V'lláno s č.;eskloslovenským prototypem melt,m, poně:Va.d~ sta:bilisačuí proces
invarorvého měřítka pro j'eho nepatrné stáří bude pra;vd1ěrpodJťjbně
dosti znateiliný.
Přesnost verifikáce geodetických drátů na basi rovná se jedné miliontině eelé délky
Ce:lkO'Vézařízeni této base je provedeIlJO jako přesná; kopie goodietické
ba,síe Mezinálrod:ního ústaiV1Upro míry 3J váhy v Paří'ži a Vlšechy součrus.tí byly
vyrobeny ve Švýcarsku VIe ználmé torvárně Société Génévoise D'lnsl1:ruments dle
Physigm~.

=

Résumé: L a b a s e g é Ú' d.é s i q u e duB u l' e a ude v e ri f i k a ti o n des p o i d s
e t des m e s u re, 1'1 a P l' a g u e. La 0000 en cause oot Ipkwée daru; le l!Iouteriain du paJais
propre. Elle a la longueur de 24 m, e8JlJimée
a ľaide du métre d'origine dle 4 m dont la, valeur em0te L aélté fixée par le Bureau International dels Po~ds et Mesures á Parispendrunt 131 temperature de 13'5 o C 00mme suit: L = 4 m - 40-3 ~. Comme contl'6le de la laugueur de la baseont servit encore dleux fHs vérifiés également ft Pam. La oase tehéoo·
sloV1aquee.Sitl11reoopie eXlIlictede 131 base géod8SÍque du B. 1. d. P. et M. a Paris et !leSáléments ont été livrés par la SO<'iótéGénévoise d'LnstrUIDOOtsde Phvsique,. La balse repres.e1Illte
le moyen pour 131 controle des fils d'invar utilisés en Tchécoslovaquie.

Přesné dálkoměr~

v praksi.

Ing. A. Pej chota.

V čísle'c:h 2, 3 a 4 Zem:ěměříčlského VělStnál{iU
z r. 1930 otištěn Jest článek
v. měř. rady Ing. F. PotMk!a o měření met,odou polární 'S použitím přesných
dálkoměil"Ů, Merý byl piíedlnesen na s;jezdlu S. 1. A. v Bratislavě r. 19'29. Předi-
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nášlm vZlbudila tehdy za'Jem v našich řadách a dne's po uplynutí dvou let mo~no jidioplniti,
výkony rů'zných stro,jů srOiVnati a tím doJmizati, co polární
metodia pron:ás znrume'nái,Zvlášt.ě na Slov,ensku při velké práci, která nás č'eká
a při velkém nedlosta,tku m&. in~enýl'11, kte1rý jle viditelný a citelný, bude použiváíll~ OOlkoměrných sltmjů jistě čiiI1i.telem,kte,rý odborné instance jen tak nepřejdou.
V letním IpracoviThÍmobdobí r. 1930 byly při půV'odním měře'nÍ n~ mtastr-áJním ú'z,emlÍKálnke, OU8iS Nové Město n. Váhlom, použity tytodlruhy
dáJ.koměrů: K:ern., oba typy Wildovy a Bosshar-dlt-Zeiss. Podmínky pro poláirn'Í m€>todu byly diob~é. TorraiÍn z 90 % kopcovitý, parcely huSIté, křivé a nepra,vid:elně. Bři m\ěř,en:ídetailu, které se provádělo poiliygonálně apolámě,
byly přidělovány partiím se stroji úseky, jak tvarem terainu, tak i strukturou parcel, nejtěžší.
Nej'1erpši výkon v metodiě polygonáJlní (1 inížen,ýr a 1 techn. síla) byl 21'6
pointů. Při IDIěře[);ídIe;tailu me1)odou polámíbyl0
s ka:ždlým stmjem (praooiVal
1 in~e!(1jýra 1 tecibJll.síla,) dIocíleno pěkných výsLedků, které staví samoredukční
s'trod Bosshar-d!t,a-Ze,isoodo popředi.
Bylo docíleno: ďálkoměrem systému Bosstha,rdt-Z'eiss, 41'6, systému Kem
38'431 ,systému Wild 32 pointů.
Při polygonJisadbyl0 stll'o}em Bossha,rdta-ZeislSe zaměřeno denně 30-32
stanovisek a také toHk polygonáJ.ních strall, při průměrné 61/2 hod. prrucovrni
dIolbě (lceSlty n:epočítarjel). Sro~áme •..li tento v:ýslediek s dIosav:adnim zpŮisobem
měření, t. j, zv'LáJštědě[iky a zvlášt.ě úhly, j,e to jistě poměr výkonu 1 : 3,

Difer,
v cm

Měřeno
Čís, bodů
opticky
125- 201
201- 202
202- 203
203- 204
204- 205
206- 207
207-208
208- 209
209- 210
210- 211
211- 212
212- 213
213-- 214
214- 215
215- 216
216- 217
1528-1529
1529-1530
1532-1533
1533-1534
1535-1536
217- 218
218- 219
219- 225
Z19- 220
220- 221
221- 222
222- 223
223,
25

I

61'63
83'05
79'68
70'97
82'21
64'44
4Hl2
72'96
75'21
48'93
60'81
58'14
70'76
66'77
86'78
58'93
l:S(}45
85'59
125'72
136'60
98'21
53'25
51'64
98'35
57'93
41-77
43'86
71'80
122'74

I

přímo
61-65
83'07
79'70
70'98
82'23
64'43
47'83
72'99
75'2ň
48'93
60'80
58'16
70'76
66'81
86'80
58'95
80'45
85'59
125'70
136'57
98'20
53'29
51'67
98'32
57'97
41'77
43'90
71'77
122'76

Délky jsou voleny v terainu

Dovol
mez
v cm

Čís. bodů

6
7
7
7
7
6
6
7
7
6
6
6
7
7
7
6
7
7
9
9
8
6
6
8
6
5
5
7
9

223-224
224-225
225-226
226-227
227-228
228, 95
95-229
229-230
230-231
231-232
232-233
233-234
234-235
235-236
236-237
237-238
238-240
238-239
239, 35
240-241
241-242
242-243
243-244
244-245
245-246
246-247
247-248
248-249
249-250

~".no~

+- +2
2
2
1
2
1
1
3
2
O
1
2
O
4
2
2
O
O
2
3
1
4
3
3
4
O
4
3
2

svahovitém,

opticky

I

celkem __

I

+- +-

~římo

70'86
89-12
105'58
83'03
77'07
85'16
62'73
97'43
101'24
102'08
74'17
78'47
91'76
92'37
82'86
62'24
82'09
58'73
70'76
65'64
69'07
52'83
72'50
66'88
62'09
86'04
44'85
57'45
96'90

70'90
89'12
105'61
83'06
77'08
85'16
62'76
97'44
101'23
102'06
7H3
78'46
91'73
92'36
82-83
6~'27
82'11
58'70
70'79
65'64
69'07
52'84
72'48
66'87
62'10
86'04
44-86
57'42
96·90

4399'00

4399'30

aby samoredukce
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Difer. Dovol.
v cm mez
v cm

4
O
3
3
1
O

3
1
1
2
4
1
3
1
3
3
2
3
3
O
O
1
2
1
1
O
1
3
O
iI

,I

tím více vynikla,

7
8
8
7
7
7
6
8
8
8
7
7
8
8
7
6
7
6
7
7
7
6
7
7
6
7
5
6
8

Po 1'0 V n .ám í str O j ů.
O sarrnorOO.lUk(;ním
d!áiLkoměru Bosshardta·ZeiSl&e zmlllI:IDI&e obšírněji, naproti tomu o oolkoměrech Kelffi a Wildt jen pověl'chně, jelikož podrobněji po·
jednal o ncr.chve svém čl'ánku vrch. měř. radJa Ing. PortMek.
Dálkoměr Bosshardta-Zeisse:
Výho<1y strojie oproti druhým:
1. Odipad~ čtení úhl'ů na v€rliká1nÍm kruhu a v kancelá:ři redukoo d~lek.
2. Přesnost VIe M,ení &'Jilky, viz tab. 1. Na lati je dvojí dělení. Černé diělení pro dlélky až dia 160 m a oofVlené dělení pro d~'lky do 110 m. Dělení je m€trové, non.ius na lati je deciIlill,tro'vý. Centimetry 100 čtou na hUlbínku, a možno
je odečí~ti dlv'ojím 1oo1ncidl()váním.Na bubínku je ozna,čeno 22 dTlkifi a každý
diílek odporvídá 1 cm. Délku do 110 m miO~nočísti v jedné poloze a v jednom
smJěru 4 k.ráte, dvakráte červené čtení a dvak;rá,te černé čtení.
Příklad:
74'00m
na lati .
5 dm při koincidování 5. dílku nonia
nonius na . lati
6 cm (nonius červený)
bubínek.
. . .
74'56 m
74·00 m
4 dm při koincidováni 4. dílku nonia
16 cm (nonius červený)
74'56m
Podobně přečteme d!éil!kuna noniu Čierném. Dokonce dlélkY', končící v centimet,rech na 1 cm, 2 cm, možno čísti 3 králte na jednom Dloniu.
.
nonius 6 dm
2 cm na bubínku = 62 cm
"
5 dm
12 cm"
"
= 62 cm
"
4 dm
22 cm"
"
= 62 cm
Strojem lze měřiti dl@w 00 2'5 m, oo~ má velký význa.m v tera,inu svahOiVitém a členěném.
3. La.ť možno pOlSta.v'itiaž do výšky 2'5 m a tÍlIlllvyhnouti s'e piiekáižkám,
jako obilí a křovinám. Jelikož la,ť se' 1Jehee otáičí horizontáJlně a kolimator na
lati hl oto'čný v rovině V'ertik:ální (u Kerna ne), možno SlpráJvné pOlstavení latě,
i když figl\llfant do kolimatorru névidi, kontrolovati.
4. Uved~ní dá[koměru v činnost je velmi jed'noduché. stlliČ~pouhé pootočení p~sténeempfi
okuláru a,odpaďá naslíl~iová>IliÍ
a Slundáivání dIáJlkomě'ru(Kern,
Wild), který se tím vy:stavuje lloškození.
5. DV'Ojité čt€ní centimetrů na bu bínku má tu výhodu, že mlOiŽnopolygoná/lní delky č,ústi s j i s to ta 1\11 i při slaMí vibracri a tím spílše dléiky d1etailu.
povš1€chně: Obmz latě je, ostrý a jasný. Zomé pole dlíllekohI:oou je veliké, i při délce 160 m obj'eví se obraz černého nonia na okll'::lJjizornéiho pole
a lze jej dobro zaolStřiti. Lep'ěí lIJle je, PO'SUI1ov.atila,ť horiZiOO1tá1lně,
a,ž obrruz č'et'-.
ného nonia j,e blížestiiedu zorného pole.
Nevýhoda,: stroj je poměrně tě,žký.
Dálkoměr Kernův. P.racUljepiíesně.. Nevýhody: Hed~kce délek, krátké stoJany na la,tě a koHmator na la,ti není otočný v rovině Vle:rtik:ální. Čtení vzdár
1JeIllOS,tí
pod 20 m je zd[oU:havé. Na vzd'álenlOst 3 a~ 4 m neru čtení na lati vid~ti.
Dálkoměry Wildovy j8lOuu obou typů strojů stejné. No~j1Ší typ má vlastně
zdokonalenou s,tavbiw tihoodlOlitu (otáJčivé oSlV'ětroiVa,č€"d!ěleníobou kruhů, optická c,ent:ra,ce a ochraoo. repetiční u8ltanovky). Stroj s nas.az.eným dlállroměrem
ne~ze proh)~iti. Novější typ má lať zdl()kornalenou, lwť je posuvná ve směru horizontálním, snadno n:asadiitelná a má jednodJušší a jasněj'ší dJělení. Také poinJtovací značka je jedlnodušší. Na lati se čtou m a na buhinku. cm. Bubínek je dělen
na lati . . .
nonius na lati
bubínek

+
+
+
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na 100 cm. Stroj pracuje přesně, přece 3J1e'lIllUBíbýti při měřeni st:wj'em veJ.ká
pozornost; p~iza,ostiiování musí oroo pooolfOvatele hleděti přeSiIliě centricky do
okulá:ru a zvyknouti si na Wildem přeďepiSaný zpŮisobzaostření latě, jina,k vznJÍ.bj>í dHerelIlcie. Při dlelLŠĎJch
délkách objeví se obralz llIonía na oba,ji zornéiho
pole dalekohledu a špatně ,se koinci~uje. V takovém případě j'e l~pší latí posunovati, a,ž ohrruz noma přijde bliž,e -S'tiíediuzorrného pole.
Sltroj ,Í'e lehký a snadno se přenáší.
Použití
Kernova
stroje
s kontaktem.
Kerrn()vým strojem lze měiřiti délky buď pomocíd'á[koměrn
a latě, která
je v poloze vodorovné a k záměrné OSK3 dJrulleikJohlOOlu.
kolmál, IlieOOpormlocďJ
kontaktu a sV'islé latě nivela,oní. S tímto di'uhým způsobem měření délek hylo při
měření! v Káini,ci provedeno po,lm'sné měření. Výslled'ky délek DJeodpovidají přesnosti poiŽadované pro mmení polygonáJ:nich stran, ale pro moceni detailu nebo
měřelllÍ ploch a pře1dmětů, kd~ na přesll()sti tolik nezále,ží - jako pa:stvin, skalisek, S1trží neb horskych bystři~ s:e dají dJobře pou@ti. Pr() inroll'lIIll3Jci
přikládálm
výtah z měření tímto způsobem prroved:eného, viz tab. II. a postup měření popíši podrohněji. Samo měřerní je velmi jedmoduché. Pozororvatel z.amJělří na 00řej'Ší čáJst svislé latě aJ čtem d~ktuj;e zapiJsoV'ateli. Otočí buibínkiem dio leva a~
ulSlyší cvaknutí a přečte znovu. Rozdlil obou čteni X 100 dláN:áhledlall1iOU
déllku.
Otoč,Í je1ště j.edalOububínkem a zase přeč,te azutV'Oiených
rO'zd'íiů po vynásobení 100 dlOstaJliedtrul100 déllku. Pro kontrolu oto.čiizpěltbu:brmloom (dŮl p!rav:a;)do
pťlvodní polohy a dostane čtení III. Bubín€k cvakne dvakráte; délka rovná se
50tiná8ohné'llllUJrozdílu ()Ibou čtení.

Délka měř. II Oprava
opticky
I! vm

značení bod 11

Difer.
Jest

Má býti

II

6. Chrast - O 1270
6. Chrast - C:) 1326
1270-0
1269
1269-8
1268
1268-8
1267
1266
8 1267-8
O 1266 - 6. Chrast
O 1379-81380
O 1381- . 1382
O 1382-8 ]383
8 1383-01384
1328
01 :l27-0
1328-8
1329
329 - C:) 133U
1331
O 1330-0
8]331-8
1391
01391- O 1375
O]375-0 1376
1377
81376-0
81377 -O 1378
01378-81320
01320-01340
]339
81 340-0
81339-01335
01335-01336
6.K á.lnica- O 1336
6.Kálnica-O
30
6.1{ álnica-O
29
6.K álnica - C:) 23
028~0 27

O
O
O

81

I

82'45
. 124-65
70'47
89'95
80'42
49'50
85'38
67'40
86'50
76']5
42'54
105'98
93,82
64'50
75'30
67,95
60'28
80'94
63'4~J
47'22
60'06
74'39
84'10
90-60
74-14
91'j-48
68'49
130'00
100'55
107'65

I

I

II

0'22
0'35
0'17
0'25
0'21
0'13
023
0·17
0'23
0'19
0'11
0'30
0'26
0'17
0'19
0'17
0'17
0'22
0'17
,0'13
0'17
0'19
0'23
0'25
0'19
0'25
0.17
0,36
0,28
0'30

82'67
120'00
70'64
9020
8(}t;3
49'63
85'61
61'57
86'73
76'34
42'65
10628
94'08
64'67
75'49
68'12
60'45
81-16
63'66
47'35
60'23
74-58
84-33
90'85
74'33
90'73
68'66
130'36
100'83
107'95
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82'69
125'00
70'68
90'23
80'74
49'71
85'70
67'66
86'79
76'35
42'67
106'30
94'10
64,68
75'55
68'1:&
60'48
81"18
63'64
47'35
60'25
74"62
84'28
90'80
74'30
90'70
68'66
130'44
1Q()'82
107'9i

I' v cm
+!
I

+-

O
3
2
2

7
9
7
8
7
6
7
7
7
7
5
8
8
6
7
7
6
7
6

O

li

2
4
5
5
3
3
O
8
1
1

6
7

2
O
4
3
11
8
9
9
6
1
2
2
2
1
I)

I

Dovol.
mezvcm

7

8
7
8
7
9
8
8

r

I

Měření s~miOjde velice rychlie, nebo,ť t,roj,Í odeě.teni na l~l..tii pohyb bubínku spojeného Si exc,entrickou de<štičkou kont&ktu trvá! 20 vteřin. Obirruz latě
i nitkov:ého kříže dlaJlekloMedunutno dobře W/ostřiti, j~oo,k VlznilciA ptM'a1&xa,
Označení
bodů

Čtení 1.

2"7300
1'8740

831-032

08560
.. . _._------_

832-031

.. _-,

.

... - ..........

Č,•• , II. II Č"'1 III. Výsledek

1'8740
1'0200

2'6600
1-8050

1'8050
0'9JOO

0'8550

0'8550

Délka

Skutečná
vzdál.

1'7100

85'50
. __ ......

I ...............
I

- ....

0'23
..__ .-------_ .

85'73
.........

85'81
___

0

______

26610
09500

I
I

Pozn.

I

2'7300
1'0200

0'8540
........ ------

Oprava

••

.

........ - ... __

.

8555
0'23

1'7110

85'78

85'81

která vede pOZlOrov:a,te,le
k omylu. Ten m)"slí, buď ž'e se chv'ěj,e lať, nebo že je
v~blrace!.Při čtení doporučuji owčiti bubínkeml am cvakne (d1olJerva)a zpět a~
zase zaskočí. ZvIláště nesmí se opomenouti tak 1lJ0initi, kJdIy1ž,
se otem jemným
vjškhvýmšrouhem
nastavuje. V tab. H. měřených d!él'ek tímto způsobem jsou
zIl:3Ičnéopra,V'y. Komtwnta dbt)"ě:ného stroje ne'IIÍ pře,s:ně 100, reSlPeiktivlezářezy
na excentriclOOl dešt~čc'e, db nÍJž mecha:nismuslwI1Itaktu při otálČiení bubínku za,padlá, I1IeodlpolVídají:
pdíeslně 100 nebo 50. Bylo proto nutno vyšetřiti veHkost
oprav. Stroj byl pos.taiVen d:o stl'ed!u přímky, VySltaničenél řadlou bodů, v!Zdálených od! sebe po 10 rnteb·ech. a vš,echny body nadbytečným
mlělřením opticky
zaměře1ny. Oprwvy pohyborvaly se při 10m O, při 50 m 14 cm, pN 100 m
28 cm, piíi 150 m 45 cm.
Sestavímle-lisi pak! int,erlpolad tmhulkiu pro jedlnotli:vémetry a z&vedleme~li
tyto opravy k opticky měřeným dé'lkam dostáválmle výsJJedk)", jejichž přesnost
je piTOmnohé účely odlpovídIaJiÍ'Ci.
Poznámk~. Uveřejnění těchto dat povolilo min. financí výn. č. 127.891/30 ze
dne 16 .ledna 1.931 a pocházejí z měření provedeného v Kálnici r. 1930.
V Tre~čí:ně, dlne 16. únooa 193~
l

Résumé: Les tachéometres
de ,préci&jon
en pratiJque.
L'auteur l:\'OCcupe avoo les tachéoonetres, utiliJsiéspar le ministere de finanoos aucours des mesurages
en SIOV'aquie.En fa.isant la compa,raison entre eux iil estime leur quaIité ďapres les expér1elIlC<els gagnées 'peoolant l'année 1930 et fait la concJusLonsuivante,: A la premiere plaoo il
faut mettre le tachéometre J.e Bosshardt-ZeiS<:l,
a la second:e le type de Kem, et a ],a,troisieme le type de Wild. A 113. nn H déerit le prooédé a suivre pour le mesurage des Iongueurs a l'aide de kwhéometre li contacte de Kem (31V1ec
la latte vertdoo.l).

Poznámky k výpočtu ploch v nových katastrálních operátech
Ing. Jan Vrba.

Výpočet ploch v no,vě zřizewaných katastráJnJí:ch opeil"áJtech dJěje s,e' d1e
i.IIstruk!c1ez r. 1904 a 1907. Na př.: u map v měřítku 1 : 1000 l"()Iz,dlělí
SI8I ploo·ha
celého listu (32 ha) po~ygonál1nímli stranami IItť1b101
mJěřiclklýmripříJmikami asi na
6-8olblra2<Ců (v obr. 1. ťarm - telčka). Vr:clwly too.hto OIblraz.cůjsou dJáJny StOUřadínJiClenI:i
a pJoc<ha se vytpočte analyticky v předelpsrun.ýclhfOIfllllIUJ:áJříIOO
'ze souřadm.licdiV'Oijm:o.
Tím je dána kootra pro vý;počet. Kont,rollou jes.t, že solUČet
plIOichjednortlivýc;h ohrwzců mllli"fd:áva.ti plochu celého li'stu, t. j,. 32 ha naprosto
přesně.
Jelikož poly:go:ná!ln~strruny a měřické přímky jsou přímky, je~1 namlIIOOe
na mapě zůst&illOIllJ
joo v tJIIIŽICe, tVlOříse pro VýpoOOt.olbira;ziC~
,podlel m~jetk~tVýtclh
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hranic, IlJebo hranic paroe[ ležícilch v bHzkios,ti stram těCihto obrwzcŮ. Tím jsou
vyl1lv'ořeny početní sID'uJpi:ny, j:etj~c:hž plocoo nutno v;zhl€dem k V)'íp00tJfIDIým jiižl
ploclháJmi jiedlrrotlJilvých oibirazc,ů Otpraviti o pňlf'ůJstkya Útblytikly,jak ,paltmoz obr.
č. 1. Ploclhy těCJhto přírnlSltJků a úbytků počítají se zwse analytí'ck:y, z měl" přÍlIDo
velllk!u 'zdi:štěnýc;h. Po vypočlteiní Vlšercllltěchto ploch S18SltaVí se teprve k:oneČlJlá
pooclha jiedlnotliv:ých pO:Oe1tmJÍchsikuJPÍll, piíi čJemi slouží za koutrolu,
ŽIe SIOI\lIČiet
ploch muJSí čipJti 32 ha. N y1D'Ípoěíltají se ,ploohy jednotlivých
pail"C,ed.nítlmvým
planilInetrem dJvak:rárt (e'VJ€IÍ'.ltue,lněz přímo měřtelllých měr), oprruvi selo
ervootUle,lni SlráAžku papiru a r:ozdělí SIe po~ertní dJiferencle, a:Dy sO'Uoo.t ploch v!re0h
parrc,el (res.p. dílů prurc,e:l) dáJval plocllu Cieh~ skupiny; tím je výpoiČet wk!OiIlIČen.

;:1"
i:

-

.,j'

VII

I'
j:

VI

VIII

:'''1
OH po~yg. bod.

_._.

-polyg.

strana.

~

hranice polat. skupiny.

Obl". 1

Podiítvejme se na některé
z uve'denýuh úkonů sle s.trunolviSik:ah o Sip o d' á rn o Siti prálce. Nejd'elSi dJolb'u zabielfei vedllie planiÍmetrováIDí ustaveni
a uSlpořár
dIáinIíIVýpočtUJ plo(;h přírůstků
a úlbytků, zl8ljména V mistni trati. Je nutno vyhleďa.ti Vlšoohny polní náJČ'rtky z daného .lis,tu a vypsatí všechny koty, t. j. pořailln.i:ce a úsečky 1oonJorvýcihbodů hranic jeidJnottHvých sku'pÍn, ahychom
rnphli
a.nalyticikJy SltamOiViti plo'ClhJu. Jl8kfuá; se nyní. o to, je-Ji toto nutné?
Mys>Hm, žé
niwoliv, a roz nás;Ilediu)j~clílch,
dťtv:odft:
Jak jez ptředieslanéiho pa,trnl()l, slo\lží v:yIpiOičt,eníploclhy jiednotliJvých skupin
pouze k tomu, ruby se 1llIOthlyplanimle,tI1em vYJPOětené plochy jednotlivých
parce,l
vyrovnati
IlJa plochu, přelSlIl.ěj~Í!mleitiodklu stanove!nrou. Vcel'ém
d3ílší.m kla,ta.strá,llliÍml ope,rátě
se jiiž s poiČieoo S1kupinou nesthiledJáme. N e m ()i h I ru bys
e to 'ťJ d Y
plocha
planimetrem:
vypoětených
parcel
vyrovnáJvati
již
na plochu
o,braz,ců,
vytvořelných
jednotlivými
polygoná.ln í ml i Si t ran a m i a pi\írustky a úlbytJky poěítaM jlen na hrruni:cí'ch, krut:mtráil:ní'ho
územi? MánlI za' to, ž!e kooefuý erfelkt zůstam sloog:I1iÝ.
Plochy jedJnot~ivýcih piaJl"C:~1
buuOIUs.tJeůně přesně vypoiČitelI1y a ušetří se při' tom hrollDladlu času. NarnJí:tne
snad! někili><, že polygoná.ll1Íffilu s,tramami budou. rOZlří'Znuty někteJl"é parcely ulice,
cesty a pod. y několik pro v,ýpoče,t nepřímnívýclh
ohra,z,ců. Soud~1IIIi V'Šiak, že
UIŠ-etře!níúmornépráJce
s přted!piSiOvám.ímvýpočtu příru:stků
a. úbYtikl1 tuto ne-výhodlu daleko vyváJži!.
Další bolestí je, výpooet ploeh nitkoiVým planillm>etrelIll. V tomto
ohí\edJu
js:me stáilie jielŠtě tam kldlet jsanle bydi v. začá,tcich
k:altastru
(př€~ 100 lety).
Ze
bYIChom mQhM počítati plochy: jinak, než tím věčným "píclláJlím",
ukiáiŽi v d!al-
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ší.m: V přilo,ooných trubulkáJch na s,traně 120 u,dá,váan v~počet ploch, POOítW1ých
I:1iI.tkovýmplanime1treIDI a Corradiho. polámÍiml planimettrem, j:ehož dva dlruhy
j;ouz.dJe vylObrazeiI1Y,(OIbr.2.). (Tak: Z,V. vaJivý a s peJV1lýmpó~elllll.)Oba pracují
do6ta.telČiI1ěpřes.ně a bezvadně, j~ mOiŽoo z lwedené tabuilky PO'SlO1urlIiti.
výpiOČJetjmi je slIladlný a rycl1ltý. Nemůže se stát, fuza,pomenlťtme nějaklé I1Ů1Zipětí

Obr. 2.

knW)ítka. Netrpí tím tolik oči a poČiitá se rychledi. POloítat s nimi se naučí
lcl.ždý velmi rychle. Je llIutno jlOO.si na ně z,vyknOi\lt.
Že je věru akutní, ohlíiŽe,tse po ryIChltjšÍm 'zipůoobu výpočtu ploch, dovoluji s,i diokálzat na následiujk"ím.
1. U od!děIení pro nová měl"eiIlÍtrvá při neljlepší vůli vždJy aspoň 2-3
roky, něikd~ i d!étle, ne~ IPO dokonJČienípo,lnfch pra,cí můž~ 8lel vydati, příslušný
opelrát, a prá.vě výpočet ploch zaoore z kancelámkých prací, vedle zobralzení,
nejiVÍJočasu. Nevadily by ty dva roky (nebo vÍce) u obd a měst venkovských
s maJým pohybem majetku, ale předstaV1IlJe si, co to dělá u oblee. v těsném
oo~ví
vielkoměsta v oolZJozeasi 800 ha s 25.000 oby1Vaiteli,·kkte za rotk jest
ohlf'Ollll.nýob~at ve změnách vlastnictví (noV1osta,vby, dělení, pa~eelace na staV!ťJblnill
místa atd.) a, kde j,e ve,lký příliv olbiyvatelSItNa,. Kolik změn nutno pak
provésti za ty divě, tN neho víoo let, po která Ise nová mapa nel0'P'ra,vovala, a
jak úmIDrná práJc,e je 3!llitlelntiďi:kaco
v ta kK)~ém ÚJZeflll.Í.
2. Nové nebezpečí alJe,vězí jinde. NY1ní přizaměřo'Válllí obcí mu,s,í tyto
zad:a.ti práce měř~cké ciV'ilnJm l1ÍiJ.'IIl1á1IIJ:
neoo provésti svými úředu!Íky. POOdlpiSoUljle
se jim, že polní prálce mlUs,íproivádět as,plOň čtyři techn~čtf úředlní,ci. Ti
mají provésti za doz.oru je, dno ho, úřed1níika zaměřooí a zob!ra;z,eníoiblC'eI.
Všimněme! si dobře poměru pra.cujÍlc,íicih4: 1. Rek:něm~', že takové ooce se dělají
v oiblvodu jeid:nolhood!dětení pro nové' měření tři. To znamená), že vyhotovení
kat. Ope~á,tU, výpočet plioclh atd!. bude toto odldělerníz a m o'ř o'vat, a ln t,Ím
spíSe,žle počet úředníků těchtO' odideI,ení jle 'n1edlostačujiici a bi\lde v poměru
proti pollliÍm prac1em zaoo 4: 1. NI€!budou-li plochy poČí,t.áaly zMdlnodUlOOnou
mletodlOu s'e za~:ením V'šeho~byb3Ičlllého a z,atěžujícího a nebUld!e
•..
li pOi\l~líváiIliŮ
přístrojů mlodiernějších a ryJCihle>jJ.
pracujíoích než nitroový plrunillrll'etr,neid:oČJk~ie
se po ukončeni po,llIlJílch
prací nového katastrálníh.o ope~átu ani za 10 let.
N a vrh uj i, aby ploclly hyly počítány násJiedlov'llě:
1. Ze ,SOi\l,řadhicobfviodlových polygoíI1ální clh bodů budi~ vypočtena plocha
cl(;[ého,ka,tastráJního ÚlZeInJi.PřilrůJstky a úbyt,ky buďtež vypočten.y analyticky.
2. V jednotlivých lisltiek:lh- pok!ud neLeží na nich hranic,el území - budiž
VYlŤJVořenodle po,třeby 5-8 sik!u:pdn,které budlou tvořeny polygO'llál'llíimii:s,trana.mÍ!.Plochy přirustků a úbYtků se neb:udlou poičíiŤiati- vyjlm.a u st,rani, ležídch na ohViodě katastrálniiho území.
3. Plochy jednotlivých parcell buďte~ počítány přesnými po~árními plmimetry nobo z originálnooh měl".
1
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Tabulka
Kat. území Ž.. . . .
Skupina
Číslo
parcely

1095/2
1096/1
1096/14
1096/15
1096/16
1097/1
1107
1109
1112
1113
1114
111[>
1116
1117
1118
1119
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130/1
1130/2
1131/1
1131/2
1132/2
1133
1134
1135
1136
1137
--------

1.

Tabulka

List mapy č. 10.

Kat. území Ž.... .

č. IV.

Výpočet
v m'
nitkovým
planimetrem

Corradiho
planimetrem

600
513
25
291
26
366
1156
3211
1859
1977
1812
89
247
1841
1941
1815
1112
1884
1~3
1899
837
1941
]970
2018
2129
5569
3222
4149
4246
4155
7482
5065
188
2699
61

600
514
25
292
26
367
1157
3212
1857
1978
1813
90
248
1842
1942
1816
1113
1885
1882
1900
838
19!2
1971
2019
2129
5570
3225
4151
4247
4154
7484
5065
188
2700
61

Skupina

Výpočet
v m\l

výpočet

Střed
v rn2

600
514
25
292
26
367
1157
3212
1858
1978
1813
90
248
1842
1942
1816
1113
1885
1883
1900
838
1942
1971
2019
2129
5570
3224
4150
4247
4155
7483
5065
188
2700
61

Číslo
parcely

v m2

Corradiho
planimetrem

1642/1
559
1643/2
1157
1G44/3
9028
lG!7/1
2763
1648/1
1358
1649/2
732
1650/1
2078
1651
1419
1652/1
1299
1334
1653/2
1654/2
1588
1656/1
3207
1575
1657/1
4864
1G60/1
1707
1661/3
1662/1
1816
1663
1831
2121
1664/1
1665
2117
1666
1955
1667
1779
1668
1825
1669
1926
1670
2335
1671
1936
1672
1986
1673
1667
1674/1
902
1674/2
856
1675
1873
1676
520
2048
602
-----62.775

2.
List mapy č. 10.
č. V.
Výpočet
V

m'

Corradiho
planimetrem

560
1159
9032
2765
1361
734
2080
1421
1298
1332
1591
3208
1577
4866
1710
1818
1833
2122
2116
1954
1779
1824
1922
2333
1992
1989
1669
900
854
1871
518
601
-----

62.789
Má býti

----

70.278

70.303
Má býti
Differ.

Differ.

70.303
70.323
+20

Výpočet Corradiho planirnetrern sám
o sobě je příznivějším. Blíží se více ploše analyticky stanovené než Ilýpočet nitkovýrn planimetrem. Možno zde určit osobní chybu při
planimetrování.
Bylo planimetrováno ns1abě".

Střed
v m2

560
1158
9030
2764
1360
733
2079
1420
1299
1333
1590
3208
1576
4865
1709
1817
1832
2122
2117
1955
1779
1825
1924
2334
1994
1988
1668
901
855
1872
519
602
----

62.788
62.795
+7

Obojí výpočet proveden Corradiho polárním planimetrern. Difference proti analyticky vypočtené skupině je nepatrná.

4. Kontrolou bud~ž, že plo>cha V:Š<ech
listú musí se shodovat s,pllochou vypočtenou sub 1. (Tato ~ontlrola rad, 4.] S'H d,08Ud lliepmvádiěla.)
ZaV1eldie nímtohoto postupu při výpočtu ploiclh Izktrátí SH doibapotřeb~ui
k této práci o 50 % a vylouč,f sel po'četníchyby
- jak.o jle roq;,pěti kružítka ve
dvou SiOl1lliiednioh
parrcelách s rnzillýml znamélnkean -, ~ež,s.e' přťis Vlš'echDlupe!člivost cUolSltanoumnohdy až do prurice!lníhoprro>tokolu a na ně'ž se přijde teiplrVe
náhiodlOlUu lmtast.rá1nfch měřic'kych úřadú.
1
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Pozmmllky k vlád.

llaJř.

í tvá

ř.

ze dne 23. května

1930,

voj

Č.

64 sb. z. a n. *)

Když vyšel nový záklon katas.tirální v r. 1927 ěekali vškhni na vládní
nařízení, aby zaháljeny byly práJce dlel nového zákona,. Všeobooně 00 ViOOěli(),
že
z.dlflŽOv:ání
j,igtě blukle a že "ústřední úřad, vel(:1xHlc.í
v patrnosti t,rianguJaiČUii a
nivela,čnrí prákle''', zakročí. NilwlIllu nepřipadlo však na m~, ve by také< § 51
lú\L zálk. mohl pD,skytovati jisté obtíve a že min. Šlkio,L'ltvía ná.rodní osvět,y
v tomto směru zak'flOiČí,pokud se týk:í 7Jeměměřiooltého vzdlěrláJnía z,eměmě'řiěské prak15ie.Jaki l"tl'ZilH~ jsou náfwry ri'llZných orgálnlfi téhož mlillliste~tva ukálŽí n.á.fřledující poznámky:
Poznámky

miIlI~d,erst'Va
ši,kolství
a nár. osvěty
k o!\nově
vládního
na ř í z e n í k z á k o n u k a ta'!\ t r á 1n i!JH '1.
Bezpros,tředll1lÍ zajem na této. O'Snově má minilS,terstvo školství a ná,ro.dní osvěty vzhledem ,k nav,rhoV1aným 1) u&hmovením ~ 35 a 'to zejmfina 'P'roto, že osnOVla vládního nan1.ení SI13JŽí~ se zřetelem k u8ltJa,noveni § 51, zAk. č. 17~127 Sb. z. a n. ClO neJv1ce zúžiti
pojem "vzděláll1i zeměffičřičské"a
pojem "praxe zeměměři&:ká,". což nutně vzbu7,uje dojf'm. ž,e pro toto zúžení uplatnily se spíše z á j IIlJI Y st:Jj v o vs k é než 'zájmy odborné a
zájmy
příslušných
úřadů:.
Vl'astní
studium
zeměměřičské2)
bylo
a jest
i pro budoucnost
u nás upraveno t~
že obsahuje 'pouze
podrobnější
proiP'racování
rúznýc,h
s t, a.t í g e ode,; ie t e r r e str i c k é a a str o I1i o mli c k C, kde, ž t o v j i n Ý C Ji s011JvisejiÍdch od bor ech, důkžitých
pro zhotovování a vedení k.aw,mrálních map, jako je na
př. pozemni stavitelství,
inženýrsk.é stJavit'),lstvi rnzných odvětví, těžba bářlSká, výroba IC'Rnioká a poct, jest
dáváno
pooslllcha.čům;
Ij)říliš
omezené,
ú'z·ké vzdiíláni
e 11 c y k 1o p e d i c k é 3) a p.říslušné úřady neobejdou se a,nlÍ v blldouclJ'OISti bc,z intensivní
součinnosti při zeměměřičských pra,oích v užším s[ova smyslu tf~ inženýry sta,vebními, kulturními, inž,enýrského ElÍolLvit.e1ství
obou l'1]Jeciálních Rmčrů., tJ inženýry hornlÍc,kými a lesnimi
(poukazuje se jen na př. na st~wbl1 tóang1l1ačních VělŽí,8'j}rávné vyz,nlll,čová.ní různých inženýrských staveb do katastrálních
map, ID po,třeby regulační
a UllStavIOv1acíchplánů měst,
kJteré mohou vzejíti jedině ze spoolupráce architektů a inženýrů stavebllií,~h a, kulturních.
na potřelbiy scelování lpozemků, při nichž neni vlaEltní zeměměřičsk.á 6innost ne.idůležit~.i~í
a na mnohé jiné 'mvažI1ié důlv'ody). Kdyby
se měla
upl'atllJiti
navržená
styli.
s a (l e o s n o v y, 'P~lk by 00 mohlo struti, že by' z rŮJzných úřadů, IJia Ipř. pro agrární operaoo. měst&kých st,avebních úřadů., voj. zem. ústavu, báňskýcJh. úřadů 3. pod. ID u s i 1y
h Ý t i z dlI, vod ů vy p 1Ý v a.i i cic h z té to
OE n o v yv
Y It1a č o v á TI i jiní
o dh'orn:ci
než vlastni zeměměřié.i. což bylo by na úkOlr vl~niho
posláni těchto úřad,,,! a
není proto m'ož,no, aby v osnově zůstala navržeM styl1sace. a to i se zřetelem k tomu, že
vla.stníc.h
'zeměměřičů
je nedostatek
(poukawje
se v tom směru i na interpe!Jad posl. Ing. Neoase a dmhů v poslanecké
sněJ.novně. č. 2025fXVlI.) a osnova. Ly
mohla takto sama ohroziti úěe~, klterý sleduj;.
Zl' by dClSllh této osnovy byl dalekoEláhlý v tomto slllěl'U, svědčí nit př. jcn to, ;Ze
v ú ř a o. ech TJr o s celo v' á n í p o zem k ů v zemÍ" Mora'V'skoslezSlké :t zemi slovcne,ké
p Ůi s o bit é dob y (pi'i nyně,Hím omezenflll w1Jl'lahu IptrováděJlii t.čchto [)rací) na 35-411
in žen Ý r ů s t a v co lY nii c h. 1 e iSnic k Ý c h a k u I t u r nic h, neobyčejně zapracovanÝch
ve všech příslubnýClh pracícľi zeměměřič5kýeh
a tito
by
byli
projektovanou
osnovou
velmi
postiženi
ve svém
úřed'ním
postavení
a s nimi zároveň
i zájem jejich úřadů.
Z týchž dŮlVodů ohradila
se též Vysoká
šlk,ola
báňská
v Příbrami
pr o Iti d e f i nic i zem Č měř i č ,s k é h o v z dělá n í v této oRnově v původně
její
foI'lllllě.

Se zl'etelem ku předJe,slanýltl výlvodům a vzhledem ku Ipř€l8rlému měni § 51 zákona
č. 177/27 lIlutruOpoukázati na to, že v § 35 OSllQVYmají odi\tavce ad L aa) a odFt. biJ'!
tJ'Ochu odlišné znění proti z[lkonu, jež by mohlo véslti TJ.fík1adně k různÝm výkladům, ro.znicím se od textu zák()lna, a proto doporučuje min. šfuolství a nár. osvffi,y, aby přítomné
vládní nařÍJzení použilo stylisace doslovně Sltejné jako má § 51 lGutaiStr. ,zákona.
Vodis,t. ad 2. tf'hož §, ve kterém tkví tělžiště Wiejšího nazídllí, doporučuje ee tat')
stylisace:
*)
1)
2)
O úpravě
3)

Poznámk,'1 rediallroe: Otiskujeme opožděně pro nával látky.
Ve vlád. na,ř. ze dne 23. května 1930, č. 64 Sb. z. a nař., je to ~ 42.
Srovnej: 7..eměmě,ř. Věstník, 1927. str. 97. Vládní ruílvrh a dliVlOdová
zeměměř. I>tudia. (zvláště str. 99).
Zeměměř. VČ!5tnik, 1927, str. 105. Zeměměř. Věstní:k, 1927, str. 143.
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zpráV1a

2. Zomčmě!ičské
vzdělání prokáže fe
a) vysvědčením
o ú~'pěšně vyk,mané
d,ruhé
statní
zkoušce
zt\měměřičského
inženýrství
nebo o ľlllpěšně vykonané
odb,orn,é
státní
zkou~ce
na býlV'alýct k n r sec h pro vzdělání zeměměličů
(geoootíckých
kursech)
některé tuzemské vysoké školy nebo některé
cízozem&kě vY'80ké školy stejné úrovně, jestli'že by bylo
v t(J(ffit-opřjj}adě ono vysvědčení
minísterstvem
Š'lwlSlt,vía náJrodní osvěty pro CSR nostrifikováno.
b) Vysvědčením
o drnhé
stá'tní
zik"Oiušce
odboru
s.tJavehního
illížen Ý r s t ví z odboru k u 1 t u r n í h o i IlJ žen Ý r s tví
nobo z od bor u in žen Ý r s k é h o
stavitelství
vodohoflopodářf"kého
a kulturního,
nebo dále z odboru
hornickéh,o
čí le1fmiclkého
inženýrství
některé tuzemské vysoké školy; pokud
by šlo o obdolbné vzděL'Íní na některó cizozemské vys~é
škole stejné úrovně. přikládá se
příslušným
vysvědčením
o zá,v6rečných zru,}uškách stejná !platnost tehdy, byla-li dotčená
dzozemSlká vys,ědčení
ministestvem
škoLství nár. osvěty d,říve pro čSR nm;.trifikována.
K tomu nut.no podotknouti,
že na odhorech
uvedených
ad
b) poskytuje
se z,eměměříčské
vzdělání,
vycházející
z e-eodesie4)
v takovém rozsahu. že při ,p o ,ž a d a v k u 5 let é p r a x e nutno absolventy
těchto odbolI'Ů pokládati z a
p 1 Di ě r o v noc e n n é s absolventy
d vou 1 e t Ý c h g' e o d 'e ti c k Ý c h k u r s ů, reSlpCkbve 3letých
oddělení
inženýrstvízeměměřičského
pro
potřeiby
katastrální.
Také definováni ,pojmu "z e m ě měř i č s k á p r a x e pod
ve den 1 m od b o 1'ní k a" v odst. adi 3. téhož § jde Had rozsah Thst.aoovení § 51 zakona
neboťpouživá
zde
omezeni ~lovell1 "výhradně",
které jde zřejmě IIJad. meze zákona a mělo by býti z osnovy
vypuštěno.
. "'~I
že pojem "z e m ě Dl ě ř i č s k é h o v ~ děl á n í" v OdBt. ad g. jest n e při 1I1ěř e n ě
z ú žen, prokazuje přímo sama. osnova, neboť v odst. ad 1. aa) mluví výslovně i o olllěch
odborech vzdělání, o které sr; dopomčuje
roz~ířiti § 35, odst. ad 2., i žádá tudíž ministerstvo skolství a nár. osvěty, aby stylisa.ce ustanovení § 35, 1. aa) byla co do výlpOčtu od:h:)rů
vzdělání doplněna dle výše uvédeného
zdejšího návrhu pro styliStaci § 35, ad 2. b).
Za ministra: l'aleček.

Tyto po'Znwmky posllailo min1sterstV'o školJSltví a Mr. osvěty všem mini8t'm~stvum.
IDeďmfl, j!ak rŮlzná je stylis.a.ce o zieměměřič;skem vzdlělán.í v diůvodl(),v.é
z,práJvě ze dlnBl17. ledlnia 1927. (Zeměměř. V., 1927, st,r. 99, od!st. 4.), kde, se
pra.ví: "Podst~.ta OJSiIlorv:y
spočívá v rozšíření 3Jprohl,ol1'oonístudia" jak po stránce thooretické, tak i praktické ve všoohodivětví'Cll n[~ší i Vyšší geodooie (inklusive asrtronolffi~e)v tom roz's3Jhu, jak bylo se Vlšiemiii\1lteil"€~orv~ýmiklruhy již do
všelch ,podmbniostí pro~jed'náno")."
Doufejme, že ,tento obrálZek upO'z,orni zem!ěměři,oo česik!osrlov~nské, jak je
t,řeba V1šelckySlHby, da\r:ané minii&te~8tvem školství i nár. OSiVěty,opatrně zkoumati a s.táJe sledlorv~lti.
Ministerstvo zav'edlo dvě státní zk!oušky zeměmlěřič'skélh.oinžiellllýr'8tví,pfedeps.alú pitO I. s.táJtní zkoušku 16 předmětů, pro II. státní zkoušku 29 pře!dttrretu
speeiali:oova.ných, a,Ie to mu nevaiCllía proh1áS1ÍJ,že jsou to jen pIOd!rohnější propraeování n"llzných s,tatí ge1od'ffiie a v jiných odJbore,ch
'že je jendáváalú
příliš omelZOOJéI,
úzké v~diělální enoykloped:ic}{:é. ZeměmělřičUlm Vlšak niktliy neš:1o
o jiné odibo,ry, v!ždly&tMali se () svůj odbor a budou mlusiti se stail'ati jelŠtě
dlouho o svůj odbor, jeito mrinis.teT'&tV'o,
j.ak zře'.imo, staráJ se velm,i málo o zoda,r
a pokrok j,ehlo.
i

Literární zprávy.
Recense.
• TpYAbI KOH.pepeHn;1I1I aeMJIeMepOB II aeMJIeYCTpOlITeJIeíl: JIaTBHH, 8CTOHlIH
II J1UTBbI, COCToHBlIleíl:cH 0'1' 26 ro ~o 28 ro .peBpaJIH 1930 r. B PlIre.
(Zpráva o konfeR"enci zeměměřičů z LotyšSI!rn., Estonska
a Litvy, konané v Rize od
·26.-28.
února 1930.) Vydáno za redakce Ing. E d. Dan g u Ii s e lotyšským
spolkem .zeměměřičským, Riga, 1930.
ných

4) Dle 2. odst. těchto poznámek mají zeměměřiči
sta,tá geodesie terrestrické
a astronomické.
5) Zeměměř. Věstník 192,7, čis. 9: ,.Zákon o studiu
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pouze ,podrobnější
zeměměřič.

propracování

na. vys. škouch

růz-

teclhn.".

Kniha čítající 200 stmn obsahuje dvě fotografie účastníků t~to první mezistJ,tní konference, diagramy, !>trui"istiClké
tahulky a referáty přednesené zá,stupci uvedených tří států.
Je tištěna v jJazyce ruském a z referátů pořizeny francouzské výta,hy. Obsahuje celk,em 2:3
referátu týkajícich se zeměměřiéských prací v uvedených třech státech (o pozemko, vé ro
formi\ pracích koma.sa.ěních, o jednotnOlSti triJangulace pro k.onferujíci :>táty a o "mvu
zeměměřičs.k.ém !P'Ostrádlce prálvnía
materiální). Přítomno bylo: 3 oficielní vlá(iní zástupci,
52 delegátů (hmsujíoich) a na 300 odborníkfl a hOlStů.,lednádlí zahájil ministersJq;- předseda
lotyšský p. CelJmín.
1. Za L oty šs k o referáty přednesli: Ing. Jan s o n: "ZeměměřiČifJIffi,i-'tI"álCe
v 1.0·
tyš:>ku" a "Základní geodetické Ipráee a jednotllJost zeměměřičských prací v různý(l:h re'Ortech L60tyšska". Ing. K u z e: ,,PozemkQvý katastr v Lotyšsku". R i e k 3t yn: "Rozdělení
půdy pro menší osady v Lotyšsku", Ing. A d s o n: "Spojitost triangulace I. ř. Estonlilka,
LiJtJvy a LotyŠlSJta", geoorál Auzan:
"Krurt.ografiClká práce v Lotyšsku".
prof.
Buch·
h o I z: "Užíti fotogrametrie
při zeměměřičských pracích", Z v e j n i e k: "OrglllniSllloo zeměměiíič!&ých úřadů v Lotyšsku a ffil),l;eriální a prá.vní postaveni zeměměřiČŮi v nřClh'" In g.
E r tel:
,,0 instituci úř. O/právněrn)'ch zeměměřičů v Lotyšsku a jejich činnosti".
2. Za Es to n s k o: l' e t s: KOII1aSl3.Ce
státni a soukromé půdy v Estonsku", Ing.
T í j t s o: "Pozemkový k:atastr v Fjs,tons,ku", B o k: "Zaknihovál1lí půdy Pcčelfského a Zana.rovs.kého kraje". Delegát spolku est. zeměměřiě,ů: "Místní triangulace m<ěst v Estonsku",
Kabanov:
"Zaměření mě'sta Narvy", Lukac:
"Situace
zeměměličů
a zeměměřičské
'Práce v Anglii a jejích koloniích" a "Organisace
úř'adů pl'O geodetické
a ~měměřičské
práoo, právnli a materiální postavení geodetů a zeměmČIřÍJČův Estonsku"'.
3. Za Litvu:
Bačalis:
"Státní území jako objekt pro zeměměriČA,ké práee", "Komasaění zákony nezávi8lé Litvy" a "Přehled komasačníeh
prací ry Litvě !během 11 1et".
Delegált Pjpolku l1te:vských zeměměřičů a kultur. techniků: "Zeměrněřič!'lké a geodeiticke pd"áce
v LiifJvě", J n g. C h Ti1 i e I i a u s k a s: "Právní a ma.teriální posta,vení zeměměřičů a kultur.
technIků v Litvě", Ing. D a u g u 1: "LitevskÝElplOllek z..eměměřiěů a kulturních
technikl1
a jeho činnost".
Z referátů jest patrno, ja,ko'll intoosivni práci mmdi mz,viIlJouti zeměměřii;i jmenova·
uých st:Uů, aby při nedostatku kvalifikovaných
sil bylo umožlllěno Ipra,],.tiC:kě provedeni
alespoň části zál,Qnů komasačníeh a o por.emkové reformě. Bylo třeba překonávati mnoho
přelcia€;k (všechny nejsou ještě překonány) p,ro oopooho,pení a podcR,ňOiVállívýznamu zCffiěměřičskýeh praeí jak se strany vládIlJÍeh kruhů, tnk i se st,ra,ny ~hěanstva a přinášeti takřka oběti na oltá.ř zeměměři&lkého rozlvoje.
.
Na ,sjezdu byla přijIJ.ta resoluce asi tohoto obsahu: .Test třeba poříditi noVlé mapy
J..atastrá1ní na ,podkladě důkladné Bp.olečné sítě trigollomettioké
a polygonální. Podobně
práce k'llIrtografické buďte iízeny jednotně pro všecllllY 3 stá,ty a navázány na s,íf t.rigonom.
a nivelační. P,VOměsta, buďtež poří.zeny plány na řádném teclmíokém wk1;«lu, aby usnadněno .bylo vytyčování s[:J.\·ebních č:ar, prováděni projektťl ta staveb (.kanalisaěních, v'Jo1ovoďJnÍch aj.). Měi'eni fotogrametrické
miJ, velkou důlež1to"t; jest třt'ba d08avadníeh poznatků ciziny "\')'užíti ku provát1ěltí zkušebnich prací. Majetek po~mJ,;(jvý budiž řádně zaknihován na podkladě ,plánů 'Z nYllěj3iho měření vzešlých. Zeměměřiči buďtež jaJw teohnikO\Vé SiP€cialistéřádIIJě honorováni a vzhledem na to, že jejich poslání má nepmznivý vliv
na zdiravotni st.LV. zaslOUží zvláf:tních odměn. Dále U5nesena pcMeba stálé jednotnosti
v ~ní
;t'~v~~lěřÍJČ~ýcvh.prací v~.ec~ tři stá~ů 013. ll1~tnost_f,pol.~čnýeh a~{cí .k dosaže.IIJÍpráN,
J3Jke ,zememetncŮll1 nált'zeJI vedle Jlnych teehDlku, k O€lm!IZmaJI napoJl1ahat.1 OOOOrI1le
spolkv
a. komise uvedených 81t~tů.
.
Spis informuje mnohostr:lillně odbornou veřejnost o činnosti kolegů v těchtll 3 stútech, jež se ofl3Jll1os.wtnily po svě1:.ové válce. Je p3Jtmo, že vedouei činitelé j~u velmi
cilými odbornými pmoovnÍiky a že jes,1; tu i kádr osob, kte,ré v malých a nepNznivých dost
poměrech usilují 01 lqpší wpIa.tnění principů zamJěměřičských v cdélm státním aparátu. ľřejeme jim úspěchu na tl'llité oe8ltě, větší přízně u vládruíchčinitelů
a hlubsiho porozumění
v šÍirOlké tamní veřejnosti, a.by splniti mohli program, který si vytkli.
f'Í..rJ.tpuškir;,.
4. Int.ernationaler
Kongl'eB
der Geometer
in Zurich
1930. KongresBericht.
Vyš'el právě SVlaIZt':kkongreSlOiVéz;právy, vydaný ve 3 řečich - německy, francouzsk~'
aa.n.g'lioky. OhSlahuje přednáŠllm pro!. dr. Baeschlina. slečny Th. Dang-clfovy, dále referáty
a zprávy jakož i IreflOilucevšech 6 komisí, konečně i zpráJvu o výstavě souoo8lně s kongresem pořádJ3JIIJfJ,
v niž d,le zemí uvedeni jsou vystavova.telé.
Celkem 270 strnn na pěkném
pa.píře s mnohými obraz,ci do textu ,,·loženými.
• J n g, ~. l' i a sec k i: Wspókzesne metody i przyrz,dy fotogrametryczne. Vydal
Przegl~d m:€il'I11czy,WaI"SlZlava,Zlota 29, r. 1930.
Pěkným příspěvkem rpolské l.it.eratury fotogrametrické
je citovaná hl"OŽura, čítající
IlJa 70 stl'lan. Obírá se výkladem teorie, na :kter,é jsou budovál1lY Ip,řístroje !ku poJo- a celoa,utomatiokému konstruování
plám'l.. na podkladě měiřickýeh snímků l€lteckých a stručným
jich !POpísem, při čemž dle sp()lloonýoh 7..á.kladníehi konstruktj,vní-ch ,prvků jsou stroje 'zařa.děny do Ul'Č1tý,ohskupin.
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Po ikrátkém úvodu o stereoskopii podává autor
podstatu
"teodoJitu-gon:ometru"
(~'nílnkoměruého teodolitu) a po;pisuj.ep,řístl·oj.e, které j>flOUsestrojeny
na pooa.,ladě užití
snímkoměrného toodolitu. Do této skupiny řadí: autokartograf,
ste'reoplan~graf, aerokartogmf (typy německé), autograf Wi1dův (typ švýcaMký) a stereotQpograf (typ franoouzský).
Do dališí menší skupiny q..ahrnuje re:stitutor !tJ.!a. Santoniho, na jehož karaikteristiku
str1lJČně IpoukaJzuje, a autowaf Němoo Boykowa. Do třetí skupiny počítá autor alparáty,
pO'ří'Lené dle prioo:pu dvojitého ~promít4ní, a zmiňuje se o Ipřístroji~h: původu německého
GaflSerově a aerosimplexu Hugershúffově
a původu italského i1owkartografu Nií>trilio.
Na tyto statě je naváizáno pojednání o aerotriangulaci a U1VooellYpriooipy postu,pu,
U!žívanélho k vypra.cován~ plánu z jednotlh'ých mětř. snímků letooký1ch a ptři tom 'bliže
viZlPomenuty tři novější typy "přetVlOrníků" (fotorestituční0h
aparátů),
1. j. Rou.ssi1hefiJV,
ZeiflSův a Hug-gershoffův.
Spisek je doplněn 'lprávou o přesnooti, docílené při použití jednotlivýoh autografů
a přetvorníků. Dílo je fOIzsa·hem nevelké, ale přehloeidne podáNané state dob!ře poučí každého, íkdo chce pOZill1t ,billie, v jakém v~ta,hu k sobě jsou uvedené přístroje a jak poBuzovaH jich užití a výkonn;)~t.
RrFlička.
Nové knihy.
Ing. Pavel Pot už á k: Letecká fotojtrametrie.
Lithograforvaillé přednášky.
Vyd'a1:l.
Ústřední vyoovatel&ká IIwmise a Spolekpo,gluchačů
'zeměIllěř. inžený['ství na če.ském vys.
učení technickém. Praha 1931. Cena 30'50 Kč. StraJll 165 formá,tu24/31.
TechniCká kultura Pardubicka.
Sbornik vydaný k XI. sj€iZdu osI. inženýru v Pa.rdubicích, 1931.
.
M. V a ,Io u c ha
M. A. Val o uch:
Tabulky logarithmické. Osmé vyd4ni, nákladem Jednoty čs. IllilJtematiků a fysiků, Praha 1931. Cema 17 Kč.
D. Sel i van o v: Základy počtu diferenčníhO, Pr.aha, 1930. Vydala II. třída České
aJkademil€l
BedeutunJr und UmfanJ( der Meliorationen in Deutschland. Sklad PauI Pa,rey, Berlín
SW 11. Vy~Io 1931. Cema b~OIž.M 8'5.
Ing. Dl'. Flrioorich B a s .t I: Reformierungsvorschliil(e
zur TrianJ(ulation.Vydal
C.
Winiki€lr, Brno, 1931. St~'an 50. Cena 24 Kč.
InJg. A. M a IIIni: ~
geometria. Geometria pl'ofessionale SIp:e'gata in modo facile. Torino, 1931. Oena 14 liJr.
P. G ran e t: PhOíoJ(faphie a.erienne et son adaptation
li Ia tacltéometrie. Vydala
Libmirie Savacte., 15 rue Malebl'a,nche, Paris, 1931. Cena 14 Dranků.
Dr. v. G r u ber:
Traité de Photogrammetrie
aérienne et terrestre. PřC'kiLarlJdila
, F~erienkUl11S
in PhotograIIillle,trie" pořiwného Ing. A. Ansermootem. Nakladatel Editi·on la
ConcordJe. Lausanne 'Vle Švýiooříoh, 1931. Cena váz. 20 marek.
Bulletin de la Soclété fran~a:se de Photographie,
Supplément trlmestriel de PhotoJ(rammétrie je náJz.ev novélho ooJborného &ts.opisu. věttlOivaného snímko'lI'.ěření. Vydává jej
f,rancoulZská sellree Meziná,r. fotogram. společnJosti. Předplatné 26 fr.anků ročně (pro ci'vinu
30 franků). Přihláška za č len a sekce činí pro CÍ!zÍillIOO
6 Kč. ŮaS'Opis vyClháJzí pod vedenim gen. PeITiera. za spoIUlPráJoočlenů red1kce (Oousin. Danger, Lahu8>;J!ere.,RoussHhe
a W emz). Adrieosa adm~nístrruce a reda!k{~e: Société frMll;aise dle PIhotngraphie, Pl1['is 8o'
51 rue de OHchy.
Ríl.
F ran k & M e y e [' h o f: Ein Astrolab aus dem indischen Reiche. Vydal Winter.
Heidelberg.
Le systeme métrique déchnal. sa e.réation en Frruoce, son évolution
sel'! prog1re~.
(Ministere du commeree et de l'indust·rie_ directÍJOllldes aff.a,ire,s commereial1es et industneUes). P.aris, 1930. Vyda,I GautJhier & ViIlars, 1930.
R. J. Ha'rv.ey-Giihson:
Two Tbousend Yars óf Science. (AC. B1ack, Ltd. Lon(Ion, 1929.
O I a ,i r e V. M'a n n: Objective Type Testes in Engineering Education. New YOl1k,
1930.
W. M. S ma r t: Text-book 00 spheria astronomy.
M. S. De.pmrteJrrlentof Commerce, Coast and Geodetic Survey:
H. A. Ma r m er: Chart Datum. Spe'~. public. 170. Wa,sh:,ngton, 1930.
W. N. Me·. Farlan
d: Results of observations
made at 'Dhe United Strutes Ooa,st
and GeodetiiC Survey magnetic obSIC\fV~tory3.t Sitlffilla Ahska
in 1923 and 1924. Serial
No. 481. Wiashinigron. 1930.
W. N. Mac F a.[' I a n d,: Results or observations made at The United States Co.:v,t
and Geode,tic Survey magnetic obsel'vatory at S,it1ea Alai'lka in 1923 and 1324. Serial
No. 498. Washillligton, 1930.
The Fi~ure of The Earth. BuHetin No. 78. (Oena 3 dlolall'Y.) Nationa.I Research
Cound1. Wa.S1uingtolli.D. O.
Age of Tbe Earth. BUi1letin No 80. (Cena dolarů 4'50). NaJt,iona1 Hesea'l'Ch Council.
Wa,,'lhington. D. C.
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Odborllll pojedlllJai v časopisech.
Zprávy vereJne služby technické. Č. 11. V'yhJ:álška min. spraJV.edilnostize dme 19. dubna 1931 ooprá,v.
zem. úř. V HrllJtislavě vyb!otovovati geom. plány. Výnos min. veř. pracÍ
ze dne 30. duhna o ipOl3tupu při sdlělá'Váni pOll~hových [ltlá:nů ....
pI'O v,šewžitJeJčné elektr.
podniJky:. Dr. A. Sem e rád:
Letecký
p,Ján hLavniho
zemE'&éh:o měst31 Hrna. (Konee
z čís. 10.)
Rozhledy
matematicko-přírOOovědecké.
Čis. 3. B. Š a lom OIllJ: PrylŤJzův planimetr.
Lesnická práce. Č. 5-6. PlM. Dr. A. T i 'c h ý:
Qpcické zamělřOlVOOÍhiminic (~sán
veilmi vys1Jjžně přist'I'oj "Lod!is" a jeho použití v praksi).
Journal
des Géometres
et Experts fral1~ais. Čís. 128. L a 'e h ,a v aJn ne:
1I1l'lUffisamce du Régime fonder.
M ar t ~ n: L'équelNe ZeiSlS ft IUIlJette stadimf\trlque.
,Przegl~d mierniczy. Č181.4. Prof. W a r c h a 1o w ,sik i:
VylroiVJlání tJrig. sM
(pokrM.). Civ. geom. Trofimowi,ez:
KTise v zemiíměřic1JvL T. N.: úloha zeměm:ělřiěe
v urbllinismu. No w i c Id: Zemčaněřič jako ekonom. čiis. 5. Prof. WfJ r c halo w s k i: VyrovruiillJí trig. sM (pokraJČ.). W. K. Za,měřován.í měst. By c ha WIS ~d: AniaJytický výpočet
plochy starého stavu při S1celování. K-i. StalV ,zeměměřičství
v Lotyšsku.
Zeitschrift
fUr VermessunJ{swesen.
Č. 11. Dr. Ne u ma n n: Me,ssung,oorgelbinisse an
lnvardirahten.
S ,clh i v €I: Berechnurug die1s mittleren Fehilere dier ausgeg'lichenen
Werte. Ein
neues Ved.ahretn. Č. 12. W e r k m €I i ,s t €I r: RechoorÍl3C1he Bestimmune; der mit1Jlemn K!oordinatenfeMer. • . .. M ti 1ile r: Kooroinatenvennittlung
fUr BauID8ignale.
Č. j 3. S t a a b :
Ki:lJrtenlúligang. F ai'l c h ing:
Erd~llipsoid: und 1'< olTIDa,1~,were. L ti dle m a n. n: Genauigkei,t der AbilJotung mit d!em Seh[lurlot he,i der ZugmelssU!llg. Roh 1 €I di ~ r: N euordmmg des
Kartenwesens
in den L:mdlClsplanUlllgsverb1ilnd en.
-zrňsterreiciIische
Zeitschrift Hir Vermessu nl!:Swesen. Č. 2. Ma:1 y: Bericht
iiber die
10-Jahr-Fl'!Í9r des Bundesamtes
fUr Eich- und Ve1l'IIll€lssul1Ig'Swesen..
- referálty - č. 3. W €I lI i s '0 h: Úber dlie Genauigkeit
",on Beobar,htun~sreihen.
Dr. U lob r i c h : Studie iiber amtliche Fehlergrenzen.
Roh re r: Ein IIeliotrop in VeI1bIDdung mit einem Scheinwerfer.

-zr-

Al1j!emeine Verme8Sungsnachrichten.
Č. 20. Dr. F. J. Miii 11 €I I' : Der gefahrliche
Ort
beim RiiJckwa~tse,inschJn,e,idoo im Ra.ume' (a čil>. 21-23).
Č.22.
Mori.t'Z:
Oberr- die ge·
planten ErgaruzungsV'OTSchrioften zur preul3. Kat. A'I1JW. IX. Čis. 23. Dr. Do b,rli t z sc h:
Zur Aibs,tookungo vo<n LemniskatoostiiCJkie:n als GrUllldriB vo:n 81Jrat\enkurv'eru. Ů. 24. L ii di €lm a n n: Untersuc'hrungo dleti:' SchJe,ifenschluBfe,l1[er .... Č. 25. Pirof. Dr. I s r II; e 1: Umwandlung 10keJer konformer 'KůOirdinatoo...
ein deuÍlSiClhe EinJheitskoo'rdtnaten.
S 1 a w i k: Das
Bussolen-Tachymeter.
Č. 26. Mo llen h o ff: Das Howel!lJgesetz der RepubLik CIÚ1Ja, vom
Jahre 1930.
-zrStiidteb1:lu. Č. 7. K 11 n 'Z€I: Startisti8che Boziehungen zwiSICihen Mensclh und Flache.

-·zrGeodezist. Č. 1. r. 1931. J a z e v a P a v I ov:
R,adiotelegra,fické
určení rozdílu země,pi,sných d'éleP'.i Nikolalje,v-Pulilwvo
v r. 1929. V y:s o c k i.i: RŮlZné IZpŮisoby vyroV1llání
úhlů a délek v poJyg-oTháaních po:řad'ech metodou nejm€lIlŠ~(')h čt:voerců. And r os o v: Studium dJeďormaic,e geo'du na pobřelŽí Černého moře. Alf a: KOffilhinování systémů pra,voíthlých souřadnic
při kulturníKlh te,chnictkých praJcích v UraiJ,ské oibl'listi. A n to n () v - Z €Ir a v š a n s k i.i:
Stanovení
s,férick~c'h opralV pro SoJdnelrovy souIř.'lid!nke (g'l1aficlky). S m i rn o v: Opt"cká m()lntáiž. Pro top o P o v: Nový dálkk>měr Ze'ssův Ul. , Lod~s". L i 'z u n o v:
O jeéLnotnoE'lti oznalČelllJí,fumkcí a ipOimů o geodezii. Geodezist. Č. 2-3. F €I o ď o r o v: Jedoo
z prawenů sY'sternatickÝClh chyb nři měření 'zá,ikJ1adny zlj'.lůsclbem JltdJerlnovým. L i 'Z U n o v:
Nový ZeÍ&sův. te'CJdoJ1it.S mi ,r n o v: No-vý t1fo'jolb!mlJzlOvý
taohiymeJtr fy Heyde v Drážďanec,h.
Ha n j ,š in:
Uloha PotJhoootlOva. Mja ElI e,n i k o v: Měliíení dlé~ek p3lsmem s poulŽitím napíilllJCího 'LávaJží. Ti c hon l' ~ V o v: Ještě o mčení orie~tačníchcentrálniClh
směrů při futotriangu1llJCi. Mii 1 'C' n k i aJ V €I S €I lov s k i .i : A.erofotomělření d;le metody Brookovy. K r a t:
Různé chyby při techn/oké nivehci.
Geodezist. Č. 4. Han j li in: J elŠt,ě o úloze PoilJhenot.ově. Mj a li ni jk:o v: M,etodaztotoMování
Ilmlygonállllliich bodů s hody trip-ollKlmetrickými
IV. řádu. S mi r n o v: Metoda p,řesného měření krá,1Jkých intervalů
času. Her a s i m o v:
Použití a,erofotoMlímků pi\i Rt,oilovém měření.

Zprávy odborné.
o

činnosti maďarského státního zeměpisného ústavu

pojednává
úřední část "Térkénészeti
kozlOny", Č. 1-2 z r. 1930. Je tu vylíčeno založení a
vývin ústavu a jeho činnost v 1. 1919-1929 a dosti podrobně okolnosti, v nichž se utvořila
zprvu "Skupina
maď. voj. mapérů" a jak skupin;!, v důsledku mírové smlouvy trianonské
se stala civilní institucí
při min. financí Jako oddělení č. XIII/C. Pracovní progoram a postup je v celku týž, jako při tvoření našeho Voj. zeměpisného
ústavu:
bylo třeba budovati od základů s nedostatečným
počtem odborných sil a bez vlastní tradice. Jak i u nás,
přikročeno
napřed k opravě mapového
materiálu,
získaného
z vídeňského
Voj. zeměpis-
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ného ústavu, při čemž s výhodou a šťastně bylo použito kvalitniho katastrálního
elaborátu (žívotního to díla českého zeměměříče Marka).
Plány 1 : 25.000 byly přepracovány
ze systému polyedrického do vhodnější projekce
starého katastru,
t. j. stereog-rafícké (nová katastrální
tríang-ulace a nová katastrální
mapa jsou v projekci válcové). Tím bylo umožněno konstruovat
do plánů jednotnou souřadnícovou síť a byla získána také celá řada v přírodě stabílísovaných *) katastrálních
pevných bodů (1-2 na každý km') bez přepočítávání
projekční soustavy. Že tímto způsobem rekonstruované
a pak reambulované
či nově doměřené plány top. sekcí hodnotně
mnoho vy získaly, jest zřejmé. Po stránce vnější se jeví rovněž pokr,ok, neboť čistokresba
plánů 1: 25.000 jest provedena
kartog-rafem (u nás topografem),
reprodukce
pak čtyřbarvotiskem
(situace černě; terén, jenž místo šraf jest vyjádřen' 10 metrovými
vrstevni(Jemi jako hlavními, hnědě; vodstvo modře; lesy a zahrady
zeleně) nebo aspoň trojbarevně (v tomto případě je vodstvo černé).
Podobně nová speciální mapa 1: 75.00) doznala také určitého zlepšení. Projekce
je rovněž stereog-rafická. Plošná výměra listů zůstává však celkem nezměněna (1 list
speciálky znázorňuje asi 1000 km'), podobně i dělení listu na topog-rafické sekce a vyměřovací čtvrtky se shoduje s bývalou spec.álkou. Šrafováni nahrazeno hnědými dvacetimetrovými vrstevnicemi a šedým stínováním. Vodstvo je tištěno modře, lesy pak zeleně.
Tato pěti barevná speciálka je nesporně čitelnější i vzhlednější, než monotonní šrafované
černotisky.
Nové topog-rafické mapování se provádí od r. 1927 v měřítku 1 : 25.000 (v měřítkách 1: 5000 a 1: 10.000 bylo zmapováno do konce r. 1929 nepatrné území v rozloze
27 km'). V podstatě jde tu o pokračování
podle zásad rakouského
"přesného vyměřování'~ z r. 1896, avšak s určitou racionalisaci
a zlepšení sledujicí modifikací.
V Maďarsku je zeměměřičská
služba org-anisována centralisticky
(u min. financí)
a každý státní resort pracuje v duchu jednotného plánu a v rámci přesně vyměřené kompetence. Tak na př. triang-ulaci I.-IV.
řádu a přesnou nivelaci I. řádu smí prováděti
jediný org-án: Triang-ulační úřad (Háromszogelo
HívataJ).
Vlastní geodetická
skupína ústavu zabývá se pouze místním doplňováním trig-onometrické sítě (g-eodetická příprava pro nové měření) a hlavně nivelací II.-IV.
řádu.
Zasloužená pozornost a péče jest věnována
fotog-rametrii, které se využívá jak
pro nové mapování, tak i pro různá opravná měření (reambulace, revise atd.). Upotřebí
se zejména letecké stereofotog-rametríe
a fotog-rametrie restituční,
kteréžto
způsoby vyplývají z okolností, že Maďarsko je zemí převážně rovinnou.
Celkový výkon ústavu do konce roku 1929: Nově zaměřeno v měřítku 1: 5000 a
1: 10.000 27 km' a v měř. 1: 25.000 1702 km'. -,- Fo,totopograficky
zpraoováno v rúzn~-ch
mťřítkách 58:i km'. - Reambulov<i.uo (túp. sekce) 23.420 km'. - Revidováno 20.815 km'.
Do konce r. 1929 bylo vydáno celkem 96 listů reamb. top. sekcí v nové úpravě a,
4 listy nové spec. mapy vesměs na podkladě l'eambulace čí revise z let 1920-1926.
Specíální mapy z území, kde nebylo revidovál'O
ani reambulováno,
by~y vesměs částečně
opraveny podle dat evidenčního oddělení (bez opravy názvosloví). Dále bylo započato
s definitivním. přepracováním
map 1: 200.000 a. 1 : 750.000. V létě r. 1928 pořádal ústav
v rámci s't.átního pedag-og-ického kong-resu výstavu
svých výrobků a téhož roku obeslal
berlínský
sjezd mezínárodní
fotog-rametrícké společnosti.
Zpráva s uspokojením konstatuje
zájem širších vrstev o fotog-rametrii, což vedlo
r. 1929 k ustavení maďarské fotog-rametrické společnosti.
ŮinJno,st
geodeti0,ké
skupiny.
Organisace této. skupiny spadá do let 1925
až 1927, kdy byla vybavena náležitým personálem a dotována nutnými přístroji. Organisace skupiny je tato: a) Přednosta. b) Geodetické oddělení (vedoucí a 14 geod8'tů). c) Fotogrametrické
oddělení (vedoucí, 7 úředníků, 1 výpomocná síla a 2 úředníci-letci). d) Mechanická dílna (vedoucí a 2 pomocníci-mechanici).
G e ode t i c k é o děl e n í dodává geeodetický podklad (zhuštěním) pro nové mĚření
topografické a fotogrametrické.
Na každou vyměřovací č'tvrtku (asi 65 km' musí oddělení
pořídit aspoň 20 vhodně umístěných trígonometríckých
bodů a jistý úsek přesné nivelace
III. až IV. řádu. Kde toho vyžaduje terén, měří se výšky též trigonometricky.
Pro měření obojího druhu platí všeobecně předpisy, jimiž se řídí Triang-ulační úřad.
Fo t o g r a m e t r i c k é odd ě len í organísováno bylo od r. 1923 do r. 1926. Počáteční práce řidil Alexander K u r t z, dnešní zástupce přednos·ty ústavu. Prvním úkolem
bylo praktické přezkoušení různých způsobů a přístrojů. K těmto pokusným pracem dodaly jednotlivé továrny fotokomory, snímkový materiál byl pak zpracován za spoluúčasti
členů ústavu v dotyoných továrnách (Heyde a Zeiss). Výsledkem pokusného měření bylo
zakoupení stereoplanigrafu
Bauersfeld-Zeiss
a poloautomatíckého
fotorestÍ'tučního přístroje
Aschenbrennerova,
kromě jiných menších pomocných nebo ryze školních přístrojů.
Po
ukončené organisaci koncem r. 1926 má oddělení
sekci stereofotogrametrickou
a sekci
restituční a jest vybaveno též vhodnou fotolaboratoří.
Z tohoto učlenění jest patrna také další čínnost oddělení fotogrametrického.
Podle
statistické tabulky byla činnost oddělení do konce r. 1929 tato:
*) Z trig-onometrkkých
bodů kata str. byla stabilisace
nalezena v 110 případech, tedy pouhých 62%.
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nalezena

u 1768 bodů a ne-

I. Letů provedeno: 151, zhotoveno snímků: 4631, pořízeno kopií: 13.458, plocha ofotografovaného
území: 2660 km'.
II. Stereofotogrametricky
zpracováno
bylo: v měř. 1 : 5000 23 km', v měř. 1: 10.000
:292 km' za celkovou pracovní dobu 770 dnů.
III. Fotorestituční
metodou bylo zpracováno:
v měř. 1: 10.000 242 km', v měřHku
1 : 12.500 560 km' za celkovou pracovní dobu 320 dnů.
'
O hospodárnosti
fotogrametrických
metod je tu vysloven názor, že náklad je asi
týž, jako při tachymetrii,
úspora jeví se pouze časová, kterážto okolnost je často důle'Žítým momentem.
Pro pořizování leteckých snímků má oddělení k disposici vlastní letoun, šestisedadlový Fokker, jenž jest k tomuto účelu specielně přizpůsoben. Užívá se ruční fotokomory
Heydeho.
Čin n o s t k o n s ,t I' u k ční h o odd ě 1e n í. Oddělení člení se organicky do skupiny topografícké.
Zaměstnává
2 úředníky a 6 kresliM.
Jeho
úkolem je zpracování
všeho početního, plánového a mapového materiálu,
jehož se dá použíti
co podkladu
k opravnému nebo novému měření topografickému.
- Provádí
převod soustavy
polyedrické do projekce stereografické
a konstruuje
rámy listů v nové projekci. Připravuje
vyměřovací listy pro polní práce. Dodává bodový podklad pro fotorestH.uci a zhotovuje
modré kopíe z hotových již fotoplánů.
Čin n o s t top o g l' a f i c k é s k u p i n y. Topografická
skupina
byla první, jež
v roce 1919 zahájila činnost. Pro' doplnění počtu topografů byl v roce 1920 zřizen první
topografický
kurs. Všichni topografové
absolvovali
v letech 1925/26 dvouroční
geodetický kurs. O další vzdělání bylo postaráno řadou odborných přednášek.
Dnešní organisace
skupíny: a) Přednosta
s pomocným personálem. b) Dvě mapovací oddělení s vedoucími, po 7 topografech
a po 1 kartografu.
c) Samostatní
topografové (3). d) Topografický
kurs, vedoucí a 5 frekventantů
(1929). e) Konstrukční
oddělení
(viz vÝŘe).
V líčení činnosti je vlastně podrobně rozvedeno to, co bylo jliž vt;eo~cně řečeno při
popisu činnosti celého ú~ta,vu a je tJaké znázorněno v sta,tístJokých přehll'dných tabulkách,
které jsou věstníku ipři1o,ženy. TOIPografieké práce roku 1929 jsou pGdrobně rozvedeny a
z této tabulky pl'O zaj>ím'H1ost. v)'Ijimáme několik dat:
Obě m:tp. odděleni pra('ovala na novém lIl1,ěřeni 1: 25.000. Průměrný denní výkon topOgu'afaěiní:
a) ()·42, b) 0'49 km', měsíčníchpak a) 8'8, b) 9'2 km'. Samosta,tní topografové
prováděli revisi P<pec. mapy, jejich prt'lměrné výkony: denní 6'8 km', měsíční 107·0 km'.
Uvážíme-li, že bylo počasí příznivé (nodJ1e tabulky) a že mapované území bylo celkem jedIlJOduché a jen místy členitějsí lPodle tabulky), musíme dojíti k názoru. že výkony
jsou abnormálně malé a že daleko nedosahují úl10vně pracovních efektfi Ipoklobn)'ch ústavů
jiných států.
Charakteristickou
8t.ránkou činnosti celého ústavu jest ona péče a důslednost, s jakou
se věnují všechny dosud vyjmenomné
složky ústavu fo:togTametril a jejímu všestra.nn6mu
zUlžitkovánlÍ. Lze v tom spatřovati jistě dobré vystižení momuIlitu modemí doby.
Jos. Jedlička.
PC'ihvby kůry zemské. K notioce tohoto znění 'za,slal. redakci Z. V. Ipan prof. Ing. Dr.
techn. A. Sem e rá d poznámku. kJterá uoslovně zni:
V' čís. 4., Roč. 1931 Zeměmě'řičského Věstnfiku piše nejmenovaný pan refe'reut recensi
o "Pohybu k~
zeml'lké" dle, přednášky p. Dr. Ing. Bl1stla,
prof. něm. vys. školy techn.
v Brně. Vyzdlvi.huje tu "klesání (iso1GJ.tabaRY)" núdy Francie teprve p. S c h m I dte m a
K 11Y sel' e m v 1'. 1922 prý objevene a repro du:kuje k tomu cíld i mapku.
Pan refe'rent, stejně jako pan předlnášejÍJcí. nelDlrostuidio,vdI~Ipis p. Ch. L a 1~e ma ud a,. uveřejněný o tomto p,ředmětu jii'ž r. 1886 v Broc·és veIiooux dle l'As,oodaJtiOlIl géodéElique intema.tloona.le a dále opakoVlll.ný ve člá nku p. Oh. L a 11e m li; n d a v BulleHn géodé.
sique 1'. 1925. str. 97-107,
kde p. LaJllemand ,znovu vV1světJlUj.e že 'lillÍJlooé m?ldíly staJré
n'lvel8JCe Bourd:ai1ooě a nové nive1llJce Servi'ce dIw Nivellement générllJl dlClih F'rll;IIJcenemají
pří!Činu v klesání pudy, nýJbrt'IŽv za.noobání s féroidi,cké omlllVY ve 'VÝ!počtu Btaré niV'e1ace.
P. Lallema.nd končí tento ělánek slovy: ,.JedJnoduché Ipředch:OIZ,ívysvětlení dosta~
čuje pwkálzati. s ja.kou lelhkostí SIei předkláil arjí učenému ·světuza p1'O'k:áizanéprwvdy pouhé
hypotésy. o nk,hiž by 'Poněkud pozorlivé stu d~um ,poučilo že j'80U pouhýmI ilusemi-"

Semerád.
K této poznámce dlOdárrJ.abyJ1a reld'akd tato o d!p ov ěď:
Nap;udená no,tieka není rec ens í a je pr oto ottŠitěna vod
bor n ých
z p I' á v á c h
na ,s,tr. 63-64 jakožto rprostýobsah. předOOšk y prof. Dra Balsrtla, aniž by byly ná:zory jeho
podirohenv kritke.
Oh. La:J.,1f,mallld
a pluk. GouIi~1r již v r. 1886 a 1888.. 8,rovná:vajíee vVsledky sta.ré nívelace
a nové, nedovedli od'Ůvoonitl velilké rorzday až 1 m chybami povahy g-eodetkké a připou.št'ěli možnost pohytbru kůry zemské v inter~<t.lu ča,sovém me'zi ·oihěmazmíněnými
nivelacemi (v:',z Buil1eJJ'ng-éodiésique 1925, str. 100). Ze však ony veliké rozdi[~ nemají přičinu
jen v zarnedbáváni ortometrické opravy ve výpočtu stalré nive[ac.e. jak mdí p. prof. Dr. A.
Semerád, plyitlJe z toho, že běžný V7.orec pro ol'tometrkkou
opmvu (VtZ na př. vzorec užíY2,nÝJ~\i m'ni,.térstvu
veř. praci) aplikovaný na př~p:a.d nive.la,ce francouzské. podiává jen
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nepatrnou
část na.značeného
rozdílu (maximálně
a.si 10 cm), jak také sám .Oh. LaJ:lemanď
dOILnává ve sloV'eeh (Bu~~eltin géodésique
1925, str. 103): "L'import,anoe die oes éearts Id épasse
tres
notahlement
celle
descorre.ctions
orthométriques
(max im u m 0'10 cm). důll1c 0111n':wa.it pas tenu compbel dans le ca1cul des a1titudes anciennes; eIle dépaSlSe enoore de beaucoup les résuHatels de <les eor:re,ctions {'·omhinées a,voo les
el'teurs
acddell1Jt.eIle,s des deux nivelileme!llts et ave,c les er,reuQ"Ssystéma,tiques dn nOuveau ré~Jel3.u.Les disco'l'rullJnces en que·stion do'Ívent dJ<mc et,re llJttriibuées surtout a des erreurs.
systématiques
affect"lIIlt les opéraMons de Bourdalouě."
'110 jeslt aute!llticikJé mínění
La1:lemandovo. Z něho vy;svitá.že
všechny ty V1e[iké TOIZ- .
díly mezi oběma nive'laclemi jsou hozeny na vrub - ne ortomet!l'ickýcih oprav, klte:ré jsou
nepatrné - aae sy~.tem:ltkkýtcllI 'c>hylbstaré nivelace BOI\l,I1dialouěo,vy.Zdali takoVý výk1aď
veHkýtBh rozdílů jelst U!spokoj iV1ý, posoudí čtenář sám.
Státní hranice v programu
ministerstva
veřejných
prací. V r. 1930 byla provedena
úprava, ohraničení
a zaměření části čij.-něm. hl"anke saské v dělce 240 km a vyhotoven
příslušný e13borát maJPovací a plhemný v části 'pruské. Projednána
výměna části uzemí při
čs.-pruské části a v příro.lě vyznn,čena osazením zna.kŮ hraničních. Ujednána hraniční do ..
hoda 'v úseku čs.-rumuJl8kém
při Tise (62 km) a provedení jeji v přírodě vykonáno
bude
v r. 1931. Min. veř.pmci
počítá, Žf1 r. 1931 ukončí úpravu hranice čs.·saské v délee 320
km a zhustí trigon~íť
v sev. polLlIVil1ěbavort3ké l'ábti. Vedle toho drr',~siti tie má řada různ)'ch otázek hospodái'skf.hn
a právního lázu a výměll1Ja území při bavorsko-es.
hranici.
Kritický rozbor § 13, odst. (10.) a (11.) vládního nařízeni ze dne 23. l•.věína 1930 čís. M
sb. z. a nař.
'
I. Odst,a'vec (10.) § 13 uvedeného naříLení zni:
.,Aby obce, okresy. zemí' nebo sltát lr'Ůhly včas
(v rozpočto,věm
roce)
vyhověti ustanovením
katastrálního
zákona o 'P'OvinIlJém omezní,kování
pozemků,
jsourich
v jejich dr~bě nebo v jejieh správě. sdělí jim krutllJstrální měřický úřad JI e j p o z děj i d ()
15. ř í j n a p fe d r o k e m r o z l' o č t o v Ý m pro~am
zamýšlených
větších prací, t\-kajicích se takOlV\-rch nemoví-tostí."
.
Účel je 'logicky: 1. možnost zajištění obnosu na ohra11ičení v rozpočtu na příští rok,
2. umožniti úřadil.m rozvrh prací v budoucim roku.
K jasnějšímu
lozhoru tchoto odstavce užijme letopočty na př.: nejpozději do 15. říjn.~
1931 oznámí s'e 'zamýšlený pro(!ram větších měřiekých
prn.ei v r. 1932. 'fu je první nedostat'Clk: po 15. říjnu H131 je už pozdě doplňovati
anebc· něeo mč,niti na stát. neb zemském
rozpočtu pro rclk 1932, pOIJěvad.~ v M době je už rozpočet
ve st.a.diu poslední redakce,
l'lnebo ve sborech, kde se o rOll:počtu jedn;í, a hlalsuje. P,roč se volil až 15. října. 1931,
neohá ,se s velkou pravd('lpodobností
t:tkto vYlsvětliti: !polní práce u bt.
měř. úřadú započno1u 1. květ,na 1931 a končí koncem října 1931. Progrr'la.m na rok 1932 sestavuje se tedy
na zál,ladě ••kutečně
už provedených
praci z progromu na rok 1931.
Okl'esy, země, a stát musí tedy vyčkati na každý pád 15. října l!'11)1, IJoněvadž do té
do'by mohou dlojit,i F(lělení kat. měř. úřadů.
I kdyby se tm~nín 'pcsUIml na př. na 1. srpna 1931. bylo by už asi t.;žpazdě,
prot.ože by tu nepQE,tačil ČJaEovýrozrlíl prvnímu pracovníku
na rozpoětu na rok 1932 až ku
konečné úpravě rozpočtu
před vlastním
projednáním
a hlal>ováním.
II. násl€duj[c,i odstavec
(11.) znti-,Po schvá.leni dotčeného pmcolVního rOLvrhu. ne j p o zd ě j i však alespoň ~O dnů:
:př e d za poč e tím
p r a c í, oznámí katast,ralnJi měřický úřadúřa.Ju
l1pbo orgánu 'lf1.~ttlpujícímu obec, okres, zemi nebo stát, které ze zamýšlerJých
a iiž dříve sdělených
pracř
nebo které nové p r á c e ~e v rozpoč'~ovém roce skuteř-ně pl'Qvedou a kcty. a vybídne jej,
aby zaHdil včas potřebn!'>."
Ná.sledloom .schválení zam~·sleI;.ého programu
nadříz·ooou
ins,tanci kat. měř. úřadŮ'
mohou nastati. následujícÍ
přip<ady: 1. program se sCJhválí beze změny, 2. program se zredukuje, 3~ některé
zamyslené práce ~e vynechajd a mí~to nich vsunou se úplně n o·v é
p r á c €I, 4. program
se r o z š í ř í.
Ad 1. to je neljvýhodnější případ, ad 2. v roz.pOČtu !le váže obnos, který se přÍipMně
nevyužije" ad 3. 'vyžaduje-li rm.díJ většího obnosu anebo nového obnosu pro obce a okresy.
kde lpl1'Vodll1ěVŮlheC uemělo být měřeni prováděno. nerní tento rozdíl. potažmo no'Vý obnos
rozpočt.(;vě zajištěn. V opačném přÍJj]ad1ě nastane
uvedené
sub 2. Ad 4. pl"O nové práce
není úvěrů:.
Uvedené pod ad 2.-4. jS'ou daW nedostatky
$\ 13 ,a. dále anuluje se zá.sada o ~dělení
zamýšlených
prací '1spoň 2% mi'l'-íce zájemníkům
předl noVým roz.počtovým rokem.
PoHebné schvá.lení je pův,odcem nejistoty
v zamýšlených
prograJIllOvých pmcich a
proto se samoz,ře:mě posečká. s objednávkou
hrrunečniků a s ohraničením samotným až do
sdělení schivále,ného programu
a rpot,om případně
nepo,staČJí už minimálně
sta,novená lhil.ta
30 dnů !p1f0 objednávku.
dodání ruranečníků: a ohmničení.
Dále se zvrhne rozvrh měř.
praoí úřa.dům, kde se pot,om ná,sledkem nedo statku
úředniků
rozvrh těžko zas'c skližuje
dJOhromady na reelnim z.:i.kladě.
Zá,konodárce měl tu velmi uobrou snahu, ale zapomn'ěl na· nutné formality, kterým
1
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se musí fOIzpočty podrobiti, a hla.vně z.ap()J]]Ilělna vlastní logickou zásadu, kterou si v předešlém odstavoi post<l!vil jako axiom v pros'pěch ohraničováni.
.,
Z uvedeného je patrné, že je tu třeba oprav, k1Jeré by od·st. 10. přIzpůsoblly ~kutečnosti a kde by ,pOltomodst. 11. neměl protkhůdne ustanovení s ol1st. 10.
Ing. Hynek lí..lusáček.

Úsporné grafické zakresleni (kontrolování) pa)cových značek na rámu sekčniho listu.
Při reambula,eoi katastrálních nillIp'na Slovensku je třeba přesvědčiti ,:;e o sprá'VlllOstizakres.
lení palc.ovýiCh značek na rámu sekéního listu, kterým za býv. Uherska se nevěnovala
'V m noh ýe h pří Ipa d ech nále,žitá pozornost. Poněvadž palcové sítě teprve nyní se vice
poUlŽáJvák vynášení hodil. polygonových, je třeba věno'V'ati jejímu zolbl"3iZernlí
patřičnou poumlost.
Ve většině přÍ/I)adll:kontrolaza.kresltmi palcových zooček provádlÍ se při reamibula.oi
btastrálních
map určením srážky papíru v ka.ždé straně sekčního liJstu a. potom poč-t á ř s k Y z vypočtenvch srážek pro jednotlivé paJiCe- vynášeClim pr3JVÍJtlkem
a trojúhelníkem. J,sou tedy kontřolov:ímy a. za.kreslovány jednotlivé palco~ézrullČky prac.ně a nákladně.
Doporučuji uživati IJlIl"O tento úéel metodu gu-afickou, níže lpopr>anou:
Strany (viz abr.) se:kčniho listu
I
nejSiou ideální přímky vlivem deiol"
2~ r
mace papfru a je tedy nutno kUl
E
stra.ně AB v bodě A a B sestrojiti
t
kolmice AF, RE. Potom nulový bod
I
palcového pravítka 8e iPřilo~í v bodě
I'
I{
A a pravítm
otáčí kol bodu A, až
'}
2ó. dílek (přlpadně 20. dílek při E_'
.
_
výšce sekčllIho listu) protne kolmici
I
BE v bodu E. VpOllme AE lJaloového
měřítJka vyrýsuje s.etuŽlkiOuostrá čára a. jedlllotlivé ,pralcese na ní označí
{jehlou). Nyní llIIJIIÍBtÍlIne pravfltko do
polohy PE a tr.ojúhelnikem přenášíme bod l' dv !bodu 1 atd. Us;pořime tim prO'ti jinému
?;pds()bu mnoho času a 8 d!OSitatečnoupřesnO'Sti zakreslíme palcové zllJll,čkydo sražené sekční
čáry, užívajice j e di n ého pirnVÍJtJlGL.
Doporučuji, by paJco:vé dělenlÍ bylo provedeno i na s.pojnicích středů rovnoběžných
sitra.n se1OOníholistu, aby bylo odstr!lJ1ěno maximálni skreBl~ní kraj nich paku Gpi\i sekčnim rámu) následkem neroVlThostísekčnÍch linií.
Le'vlce 8.fII. 1931.
.K r O n i k a.
I

rE'

Matouš Ornys je prvým zaznamenaným zemským měřičem králov,~tví Českého, o něm~
ne mnoho zpráv se zachovaLo. Kdy a kdle se na·rodil, nem 'Zoomo. Leč lze předpokládati.
že IpOcháJzelz rodiM sta,vn městského a že spatřil Sově/Uo
sVlěttaasi okolo r. 1530 .• Jmenoval
se asi Pták nebo Ptáček, ale jméno 1) své dle tehdejšího ZlVyku;pořečtil. Vzdělal se I}lrrýza
hranicemi. v matematice, měřiČ.s,1Ní,malířst.vÍ a do8itatlse před rokem 1550 do Prahy, neboť
již 1549 ,.Z přímluvy 2) jeho miloSlti panla l'ychtáliíe královského i jiných dlobr~Cil1lidi a přá.teI
při.iat jest Matouš 01'llYlS,maJ.íř, 11amistra a spolubratra I1I3JŠeho
a Ipři tam ma.jstrf.tuku po.
ložil kopu a 2 libry V'osku a ještě zůstává, kopu míš."
Pro dokoI1JaJo&tIWých obrazu sta~ se oblibeným IDl.'z.í šlechtou a dostal se až ke dv01l'u
FerdiIlJ3J1lda1., k<terý mu projevOiVal mimořádnou přízeň a roOillečmJě
majestátem vydaným
na hradě !pražském v pondělí na den SiV.Bartoloměje r. 1562 udělil mu list erlbovná3), aby
se mohl psáti z Lindperka. Jako hesla uuval prý: ,.Durum paitientia frango" (Obtíže t,rpělivostípřemálhám). Z jeho malíŤskýich praci je zachován lPergamenový kancionál pvo literálty mě.st.a Litomy1Šle, sepsaný od .1'iřího Lachel8ia NepomUlC'kého,vyzdobený jeho malba.nli
a vázaný od Ad~nm., knihaře pr3JŽsk'ého,z r. 1563. Práce ta Ivynesla mu 47 kop grioši\.míšeňských. Pol(]iobllJěvyzdobil kancionál literátfi. města Tř8lOOIl1JÍc.
V a,rcmvu mil,.ta Prahy je ~,ápis, ž.e Matouš Ornvs, malti', kOUIPilsobě. Anně manželce.
llědJicfi.mbudoucím dům v osadě sv. JNjí metzi domy MikuL1.še Czeygkle, zla,tmfkra,a Jana
Feyffara. krej\ČIÍho.oboustranně ležící, u červeneho 1vIa řečený, od AbrclIama Linczara za
"300 lwp gToši\. miš.

Svýeh zna!(lIsti z matema.tiky a měřičSltVIÍvyužÍJVal i k tomu, že prováděl měřičské
prruoo pro osoby urozené a pro města, &loužil v il.'ozepřích mezních a . vyměřování hranic,
na ~dě
čehož iSvěřen mu r. 1570 dŮJe.žit)"úřad ,měřiče zelIIlského" v fkTáJovství Českém,
který" a.ž do své llI1IlIrt;i
zastáJvral. Podepirovail se "Math. Ornys a Lindrperk pict. Regni Bohemiae Geometra". Kdy ZelIIlřelnení zjištěfro, ale zdá S6, kolem 1599. poněvadž 11. prosince 1599 Sikládá přiSlahu jrulm král. geometr Šimom.Podolský z Podolí.
J. PetřiTc.
1) Archeologické paan.á,t,ky,1857. Str. 90.
2j
3)

PiI.'~ský cech malířs·ký, zápisy z r. 1490-1582.
Aug. von Doerr: Der Adel der bOl1mischen Kroollinder. Prag, 1900.
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Zprávy stavovské.
Zeměměřičská služba " ministerstvu veřejných prací. Plato,vým zákonem ze dn~
24. čenvn:a 1926. č. 103 Sb. z. a n., bylo rozdělell1Oúřednictvo dle předběžného vzdělání dl)
4 služebI1lÍtCh
tříd; úřednici mlěř~č.tíbyli zařazeni do služební třídy I. co vY50koškoláei (I c).
Tímtéž zákonem: § 7, odst. 5., § 8, odlSt. 3., § 11, odSt. 3., 4., § 12, odst. 4., § 14, odst. 1.,
a § 17. odst. 6., bylo provedeno
mezi služebními
třídami
1a, 1.0 a Ic vyr 10 v n á n í r o 'zdíl ů P 1Yn o u (liÍc h z n e st €I j n éls tu d i j ní dob y wpravením čekatelských a postupových lhůt, jakož i plli!tovýchpožitAků.§ 5, od"t. 1. téhož zákona ~tanoiVf
služebnf mÍJsta pro I. služební třídu (tedy i I c) v 1. až 6. plaJtové s,tupnici.
Tato zákonná ustanovení byla provedena pro měřičské úřednictvo' min. veř. prací
(ústředí) takto: (pro srovnání uvedena tťž systemisace míst ka,teg. I a, která má stejný
poěet úřednictva).
Platová stupnice
1
2
3
4
5
6
Celkem.

I

Měřičtí Ic

Báúsko-právní lB

Poznámka

1
3
3
2

Čísla v závorkách znamenají
stav v před
resyst9mací.

-

I

-

2 (2)
3 (2)
4 (1)
9 (n)

I

--

-

-9-

I

I
To tedy jest po provedenď prvé res)'stemisace výsledek všech snah ministerstva,
veřej. prací o vybudování zeměměřooské služby a zlepšení post.aveni měřioských úředni~ů
v jeho službách. Ani vyhrazeni m.ÍJstapřednosty zeměměřič·ského odděleni, ja.k toho vyžaduje od:borný ráz agendy. ani dosaženlí vyšších platových stupnic (Ipodileplatového zákona
vy,šš.ích než čtVI'lté)- nýbrž přidání 1 míti·ta v páté a 3 míst v šesté plat. stupnici a tím
z.mčné zhoršení 'per~fflltuá1n!ÍhovJ?Uměru
v.- ~o.sm:admá ~spokoj!tioprá;vněné rozhořčení liodůvod!llěmQU
nedilJvl:lruzeměmenčů VŮClmmlií'lterSJ1Jvu
ver. rpracľ?
Věru. krutá ironie v dOlbě,kdy ve všech jiných resorteoo přece jakž tiaJkžse zlepšila neutMená situace měřičlSlk:ýl(',h
úředníků, - ironie. která znovu dokwz.uj.e,jak bláhovým
bylo spoléh,á;nína to', že v jediiném ministerstvu, řízeIlJémtechniky, dostane se zemr,me-řioSlké:prác,i f':ec jalkéhosi UZIrá.ní a zhodnoeení. Co máme iííci o tom, ,že minister:;tvo veř.
prací dosud neodpovědělo mL podánj, usne3ené vailnQu hromadou Sllolku mstupují(liho na
1000 přÍislušniÍkůzmněm6řičského sta·vu!
J&lIle si dobře vědomi E!véhovýznamu, početnosti, sVýcJhkv'alit věde(lkých a odborných, i výsledků d.os.a'Vadnlípiíoobnosti zeměměřiče jak u nás, tak i v cizině, kde 7illlizely
malichemé předsudlky ipll.'otizeměměličům. Po uze u nás brání tyto předlsudky až dosud, ruby
zeměměřlěfun bylo přiznáno slušné míM v řadě {)SItatníchkategorií tech,njků, ba dokoooo·
se zhoršují důsledky plat. zákona, pokud jsou na prospěch zeměměi'1éů.
Pišíoo o trapných těch 'poměrech, zdůrazňujemM,'že činílIlB Zllň odpovědny vlivné
jedtJOO1ivce,
kteří brá!ní se všemi pro!'Jtředky splnit S'pIl"av'edliV'é
jpOIŽMilwky
naše. Oni jsou zodpovědní za. bědnou situaci, do kte~é uvrhli se starší generaci i zeměměřič'Skéinženýry. Je
na ČIlIlSI8, :by tito jednotJ.ivci nahlédli, že konečně musejí př:i.SlPět
k nápravě. Doba je vhodmí
- h06pOOářBlk4
krise nemá 00 činiti tl odstraněním újmy. iťž trpá hmtka zeměměřičů mini8terstva veř. prad - a k nápravě desolátních poměrů vybí7-í obsah a duch 1jlbt. zákona.
Voláme rpo zrušeni systému nepříznivého zeměměřičům a po spravedlivém hodnocení
všooh slotek vy@okoQLolskýchtecllllikll ministe~stva v~. prací.

Zprávy spolkové.
Zápis o scluizi předsednictva Svazu spolků čs. inlenýrů zeměměřičských, konané dne'
3. července 1981 v ústavu pl'lof.J. Petřika. Sch~e konala lSez.a předsednic.tví prof. Pe.tnka,
svou ůčalilt omluvili pánové Souček, Pudr a Prok.ůpek. Přečtena a vmta, na. vědomí zpráva
o lUlta.vujci sch"6.aiS"\'lLZU,
dMe vzato na vědollllÍ, že došlo potvrzem o právním trvání
Svazu, za něž byl v~-měřen pOlpllltek 30 Kč. Prof. Petřík čte pak pozvání ke schůzi stálého komitétu :Mezinárodní federace zeměměřooské, jež se kJonáv 2ene·vě od 17. do 19. červemoo t. r. Sek:reta.~ federace žádá o oznámeni jmen vicepresidenta a sekret:iře zastupujíclch zemi. Dosudz.astupovali čSR jako místopředseda prof. P €I ti' k, jako tajemnjk
Ing. Z u k li n a jako zfravodaj prof. dr. R y š a v ý. Bylo usnes~mo. aby zllstali nadále'
v těchto funkcích Na nkrh Ing. Krejzy bu<le Svaz z.astupován na schil.zi stálého komitetu Ing. Zuklinem.
Na to bylo jednáno o rozvrženi př~pě"iků placených Mez i n:í r ()dni f €I der a c i.
Příspěvek sestává z příspé,-ku země 50 š;v. fr. a z přís.pěvku 0'15 ~v. fr. za každého ělena
s.polků ve Svazu l5uružen)'c-h.·P,ylo up,neseno, že zemsky přispěvck tll,lle rozdělen stejným
dílem na Spolek inž. stat. měř. služby, Spolek čs. zemělm~řičůa Jedr'otu M. aut. civ. geo-
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metn'l: a příspěvek za člena bude rozvržen dle počtu členů. Ostatní výdaje se Svazťm
spoJené budou děleny aiikvotně na výše uVťClcné spolky.
Bylo stanoveno, ie phsti schůze před5ednictva
Sva.zu se bude l\.onati v říjnu.

R

ů Z n é.

Volby akademických
funkcionářů.
Min. školství a nár. osvěty [l'útvrdHovolbu
Ing.
Dr. J. L 6 5 C hne I' a rektorem německé VY8. školy tec,hniťJké v Brně, Ing. Arch. VI. F i·
s iC her a děkanem inženýr. st:witelstvi a zem ěměřiJč. mženýrstvi IlJa čooké vys škole techn.
v Bmě a Ing. Dra AI. Ti c h é h o děkanem le,suického odboru IlJa VY5. škole zemědělské
v Bmě.
Zeměměřiči doktory technických
věd. Dne 19. června t. r. byl Ing. Fra.nt. ~I a šek.
měřičský komi&ař a zatímní přoonosta katastrál. měř. úřadu v Klatovech, prohlál'en doktorem techillck)'ch
věd. Zasedaei sín éeflkého v""sokého učení technického byla toho dnesvědikem obvy;klé jÍJIlla~ s1amJJosti. ale pro nás významné zvwť Um, že PO prvé promován
byl doktor :technických věd zeměměřič dle zákona ze 14. červenoe 192í, č.115
Sb. zák.
a Th'1ř. Dr. Mašek působil }ako asistent ú&tavu praktické
geometrie prof. J. PetřFka a na
vysoké škole b:iňské v PIIbrami u prof. dr Čuiíka. VedLe ost&tních kolegů s kw.lifikacf
zeměměřičslkou a d()ktorátem~ jako prof. dr. techn. Fmnt. Fialy, Ing. R!\'Dr. Ant. Pokorného.
Ing'. dr. techn. B. Korrrnundy a Ing'. RNDr. Frant. Rezděkv. přispívá k posile sta,voVllkéhově(liOlffiía 11ipevnění naší posice v ř'adě techniků vysokošk'olSikých.
Přejeme Dr. :Mllliloovi úspěchy na dráZe. kterou volil; .i,e Mžká ja.ko u všech země·
měřiiČft a 'Vystavena, útokům se strany těch, kdo žijí v předsud<'Jích. Jest málo osob, které
nállI1 přejí, ale činy 'Pl(),({,obnéjako Maškův nemohou býti trvale přehHženy. Nechť příklad
Dra :Maška najde hojně následováni ku poIVzn6semlí &1Javu zeměměřičského, ku cti vysoké
školy praž'ské a liaších akademický'ch učitelů.
Dne 22. če,rvna 1931 prohlášen byl doktorem technických věd Ja,l'Oslav V o Š v I' U a,
zeměměřič a aprohovaný
1q),nrlidá,t profesury iPl'0 s,třední školy, asistent lÍstavu astronomiesférické a základů vyšší m~tematiiky JlI'1Č6S. vys.. učení techn. v Praae, dř!íveasistO'nt
ústavu praktické geometrie a 118uky o katastru na tornže učení a asistent úst.a.vu matema.tiky a dJeskr. geometrie na vysck: škole báf'ské v. Přibrami.
Stipendia pro zeměměřiče a posluchače, kteří vstoupí do služby pozemliOvého ka·
tastru na Slovensku a Podkarp. Rusi. Aooolvovaným zeměměřiMm. majicím čsl. státní pří.
slušno&t, s dvěma. státnímI zkouškami ze zeměmětřičSlkého inženýrst,V'Í nebo se státní zkouš·
kou z učebnóho běhu 7,eměrněřiěského, ne Etarším 30 let. kteří se gener:Unímu finančnímu
ředitélstVi v Pratithvě
neb Užhorodť zvlástnim reve,r&em zavá.ži včnovati se a.spoň 6 rokft
státní měřické tilužbě u r.(IZ katastrn na Slovensiku a. tuto službu I:a vyzvání 8kutečn~
mstoUfPlÍ, vyplati tol& ředitl.llství 8100 Kč náhrady za studijnlÍ výlohy.
Posluchačům
zeměmMiéi\tvi kteréhokoliv ročnIku. ne starším 25 let, bude 1111.
obdobný
revers Yy»láceno f'<tipendinm r()čních 5100 Kč v mě~ičních splátkách po 425 Kč do ukonstudiiÍ v řádné lhůtě. Stipendis,téz
II. nebo III. roooíku ,obdrží kromě toho po nllstouponí služby ještě doplatek 2íOO nebo 5400 Kč náhrady studijních výloh za I. nebo za I.
a II. rQooítk..
Podrobné podmínky wělí genedJni finanční ředitelství v Bratislavě a hlavnífimanční
řediJtehtVIÍ v U7.horodě IlJa neikolk'Ů1vaný dota,z, jemuž musí bý,ti připojena pOŠOOVJÚznámlka
7Ilt 1'30 Kč na odpovéď.
Tiskový fond. Reda.koo Z. V. poslala norvě povýšeným kolegům složDli lístky 5 vý.
zvou k odeslání :přiměřelllé častky na náš st:tvovský tilSilrový fond. Výzva oo!chází ohla.su a
ooufál1llle, že !Všichni jmenovaní (povýšení) kolegové ochotně na d,obrý ten účel prispějí..
Dle ~ZImJDŮ pok1iadních 7iasla.li příepěvky na tiskový fond tito kolegové:
Ing. štvAn Antonín, 0Pl1Vlli, Kč 100'- (jalko 1JlIlVníIIJnsip!ÍV'atel).
Ing. Fanta Jaroslaw, Praha, Kč 50'-, Ing'. Dvořák J'osef. PMOO, Kč 10'-, Ing. Gul.
da.n Karel, Praha, Kč 30'-, Ill~ Tippl Fmutišek,
Děčín n./La.b.. Kč 20 -', Ing. Pavelka
Richard, Praha, Kč 10"-, Ing. Skoda Franti~eik, Ml. BoleslJav, Kč 25'-, Ing. Lad. Kožouěek,
Brno, Kč 25'-, Ing. Bednář BohumH. Praha, Kč 50'-, Ing. Baše Jan, Bratislava, Kč 75'-.
Celkem Kč 395'-.
Kolegové, následujte příkladu hojně a brzo, aby obnos byl aspoň uleewtej]'on~oben.
Heslem budiž: Tisikový fond 10.000 Kč.
Masarykova akad. práce 7.Hdíla: N á I' dní
s k U!p i n u Č<SI..Mf)zin:kodního výboru:
pro dějiny Věd.
Státní hvězdárna v Praze připravui'e KOiPernJilk.ůlV
rukoP.íJs ve f:Jcsimile ja:ko I. svazek
serle B (dokumenty) !publikaci Meza,národníhovýboru
pro děJiny věd.
.
Z geodetické skupiny Technického musea čsl. v Praze IV. Za prvníětvrtleti
přibY'lo:
a) do I'l b i r lity st roj li: theodo1it ř. III, ni vel. stroj ř. 1, JI1aJlýnivelační stroj ř. 2, 5Vll_
homěr1ibelo,ý,
orientační busola, ;průzorový svahoměr a goologická busola (dle Dr. Kodyma), vesmě'8 výrobek a da.r fy. Srb a :"jtys. Praha-Košíře,
Dělostřelecký
přístroj měřický
(dar Dr. J. Nmsbergra).
Z p',)zfu;talosti prof. Dr. Tilšra: 2 globy transparentní
a 2 měřítka
loktová. Počet strojů a přbtro;ů celkem 603;

oom
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b) do sbírky
map. atlasů
a plánil: různých (\ kusll., Atlas antiquus D'AnvI!lianus z r. 1784 (oar vI. r. Ing. J. S"obody) .1 19 repl'odukrí starých mal' a plánů z archivu
minist. vnitra. Stav sbírky: S~77 kuaů;
c) dog e ode t i c k é k JI i h QI V n y ~ přírůstek 7 !knih - z toho: 1 kompl. výtisk
všech roč. Země:!uěř.vestníku" dar Spolku čsl. zeměměJ-ičů;osolmi zápisník prof. Č. Strouhala. 001' pí. "Miekové;Purt!: Letecká fot.ogrametrie. 1. díl. dar a1ltora; od vI. rady Ing.• 1RV1Obody:
3 sepa.ráty; Dr. Nechvíle: Sur ht theorie Elli})Boídalede Schwarzschild.. dar pra.zsiké stát. hvězdárny. Celkelll má knihovlllt 694 klllih.
Členů skupiny hylO konoem roku 1930 c,elkem 93. (Není to málo při tak četlllémpočtu čsl. geodetfi a při ročním příspěvku Kč 21'-?)
Sbírky musejní byly obsMjně navštěvovány, přes velkou zimu 11 oopohodu; sbírek
geodetických. knihovny a ma.poveho materiálu bylo ;pOiUžito·
v uplynulém čt-vrtleti od šesti
vědeckých pracovníků. - 8bírky jsou přístl.lpny denně (mimo pondlHijod 10-17, v neděli
od 11-13 je přítomen též předseda geodetické skUIPiny.V pří.padě, že by některé korporaci Mbo i jednotJivcúm tat() doba se nehodila, nechť ozu:iJní la..skavěaléspoii den předem
ředitelství mllisea své přáni, a to již potřebn,~ zařídí a předsedu geod. oddělení o zamýšlené
ná>vštěvě uvědomí.
G. TJ.
,
Soutěž na zastavovací plán nového Bítova, který má. vznáknout,ipřeložením městyse
Bítova, ležíciho v úzOOllÍzaJtopenémpřehradou u Vranova, měla temto výsledek: Nebyla
udělen:a cena iprvlÚ a třetí. Druhou cenu (15.000 Kč) .přiznala [lol1otaproj~ktu aroh. J. K.
Říhy (Praha). Zbývajícá došlé 4 projek,ty ll'a,vrzenyb')4y k za.koupe.IIií,
a to hesla: "BudoucnoSit" (8000 Kč), "Agrolet" (7000 Kč), ,,112" a ,,4732" (ft 5000 Kč). NáIVi1'h
,,112" pochází
od Arch. Ing. B. Čerllllá.lm.(Brno), Ing. A n t. P l' o k e š e, úř. a u t. c i v il. g e o m e t l' a
v Brn ě, a. Arch. N1Orb.Kaf1ky (Brno).

Zprávy osobní.
Jmenování na vysokých školách technických. President republiky jmenm1a1 řádným profesorem deskrjjptivni geometrie mimořádného pro~e'sora.Dr. techn. J o s. K 1í m u
(Bl1llO),řádným profesorem národnlího hOlSpodá.řSitJví
mimo.řa.dného profesora Dr. F l' a nt.
Zemana
(Brno).
_.
Změny ve stavu měř. úředniků poz. kat. na Slovensku (!březen-duben,:
. Jme n o v á n; měl'. kom.: Ing. L. Hor:l.ček,Ing. V. Labuza, Ing. V. Elznic :l. Ing.
FramJt.Hapl.
Přijati:
mili-. kOlllcipiiité:Teodor GonČial1Ov(Spiš. Nová Ves), Ing. Ivan Lukyn
(Trenčín i. k. v.j, Ing. Martin Klobuczki (Turč. Bv. Mialrtini. k. v.), Intj- llOll'isBeljl'.ev
(Dolný Kubín), Ing. wan Akimov (Bratislava, odd. pro vederu ~oz. b.t.) , Nilwlaj Rozoo.
krane (Prievidza) a J06m Lafant (BratJi6lavn.,odd. po nové měření); smluvr..iměř. úředníci:
Vlad. Dady1ldn (Tl'enčín i. k. v.J,'Ing. Vasilij Shlon ('I'renčín i. k. v.). Vlad. Běljakov
(Trenčín i. k. v.J. :Mykola :Malinovský (l'renčín i. k. v.) a Ipatij Rjabinin (MichaJovce).
V y s t o u P i li: Ing. 1. Parchomenko, Ing. T. Lepněv. Pře I ož e ni: Ing. V. Sa.uch 00
Tmč. Sv. Mllll't.ína.Ing. p. Altuch<N do Do\. KubíIliaa Ing. J. BaHa do Trenčina.
Další změny od !května do oorvna:
1. Při jat i: a) za IIllěř. kondpisty: Ervin Szuttor. Ing. JOSl6fH1aváček, Fra;nt. Zá,Tuba. Karel Ryšán., Ant. Chochol!ll.Ing. Dij Levlcin. Ing. Vasmj Z3N1Odn.ov.
Ing. Bohumir
Soušek, Ing. Frant. Stodoll:l.,I'IIIg.Jo,;;ef Kupka a. Ing. Frant. Klimeš. b) ~ snill.UVD'í
měř.
úředníky: Ing. J'I1raj TI'ailin, Rudolf Lange. ,Jakov PoňatOlVský.:MichalSŮ'lorvjeva Ing. Vasiliij Glazlwv.
2. Jme u iOv á,ni: a) Dohledacimi úředníky: Ing. K. HaIIlzaJ1,
Iug. R. Klimeš a Ing.
V. WlaiIlkát; b) měř. kOOlisaJři(6. pl. st.): T. Gončá.rov,Ing. J. AkÍin1OiV,
B. FalkOlvský,Ing.
B. Belj~ev, A. Stepanek, Ing. B. Unger a J. ŽdímaL
3. Pře I o žen i: Ing. J. 'fi'una k min. fin. v' Pira7>e.IIIIg'.O. V3JCado Dom.a;ž1Íc,
Ing.
E. ženíšelk dia T. Srv.MOO'tina,B. Zdiara k odděl. P,l'Onové měřeni. Ing. R. Koller do Turj\
Sv. Mart.inJa,Ing. J. Vakar do BnutÍsI'avy,Ing. G. AIII3JIliSkij
do PreIŠova.a Ing. N. G&li~jevič
do Ko.máJr:oo.
4. Přednosty
jmelllováni:
Ing. J. Sojka (i. k. v. 'I1reDJČín),
Ing. J. Nosek
(kat. měř. úiíad Brat~slava). Ing. R. Reichard (Odděl.[l,ro poz. kat.). lmg. J. Oi8aŤ(odd. pl'O
nové měř.). Ing. Jan KriMofík (odděl. vceňování), Ing., V. F1arka.(odděl. autemtifi:k;ační)a
Ing. J. HumJhJaJ(arehiv, Bratislava).
,
5. Vy II t Ql u pí li smluv. měř. úřednici: Ing.J. čekiooll.,V. Běljakorva Ing. V. Skalon.
Změny ve stavu kat. měl. úřed. na Podkarpatské Ilusi (dubem-ěerven).
Přija.tiza
smIUJV'Df
mlěř. úřednfky: Ing. J. BelIa, A. PrO'Lrec.ký,Ing. VI. Golubcov
a Ing. J. BMa.tov. Jme n o v á ni: Ing. K. Rllžičlm ;přednostou' vceňOVlacihoodd. v Užhoradě; K. SokolOMlkij (ChlU!t)a F. St.olzl (Užhorod) měř. komiSlaři. Pře 10 žen i: lI~ěř.
koncipisté M.MasQlP11sta I~. M. Korobčenko do Chustu.
U Stát. pozem. úřadu Jmenováni do V. pl. stup.: K. Prusenov<lký, lmg. L. Barto'; a
r.. Glaser.
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