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ZEMEMERICSKY 9
VĚSTNÍK 1933
ČASOPIS SPOLKU ČS. ZEMĚMĚ~IČŮ

••••••••• XXI. ROČNíK - V BR-NĚ 5. listopadu 1933

Memorandum proti zrušeniu oddelenia zememeričského
inienierstva na českej vysokej škole technickej v Brne.
podra zpráv dennej tlače navrhuje úsporná komisia parlamentná okrem

iného tiež zrušenie oddelenia zememeričského inženierstva pri českej vysokej
fikole technickej v Brne. .

Slovenská odbočka spolku inženi,erov štátnej merníckej služby pojednala
na svojej členskej schódzi dňa 10. septembra 1933 v Bratisla,ve o tomto pre mer-
llicku službu významnom zákroku - bez úmyslu zasahovať do rozhodovania
o nútnosti tohoto opatrenia a jeho následkoch pre Slovensko - podá,va za, sú-
hlasu všetkých členov toto memorandum:

Obávame sa dóvodne škodlivých následkov opatrení, ktoré by mohly sní-
žiť docielenú úroveň odborného vzdelania merníckeho dorastu, ktorý na Slo-
vensku a Podkarp. Rusi má vybudovat pozemkový kataster, ktorého odborné
udržovanie zlepší hospodárske pomery v týchto zemi,ach.

Z'rušením oddelenia zememeričského inženierstva na českej technike
v Brne a ponechaním ho len v Prahe by obyvaterstvo československej národ-
nosti od Prahy príliš vzdialeného Slovenska a Podkarpatska nemalo takej
možnosti k odbornému vzdelaniu v rodnom jazyku ako obyva,terstvo menšiny,
pre kt.orú by bolů ponechané oddelenie v Brne, vo stredu štátu.

Na oddelení zememeričského inženierstva študujú obyčajne poslucháči hos-
podársky slabší pre kratšiu dobu potrebnú na, absolvovanie. U tých by značné
náklady na cesty do sídla vysokej školy v Prahe buď úplne znemožnily štúdium
tohoto odboru, alebo pri pevnom odhodlaní k študovaniu ich vháňaly na bližšiu
~kolu s vyučovacím jazykom nemeckým, opať k ich škode a na újmu dokladnej
teoretickej prípravy v jazyku nedokonale ovládanom. Tu by tiež nemohli prísť
v úvahu pri udelovaní niektorých podpor a výhod, ktoré sú vždy viazané na
výbornJ'r prospech, v ktorom by nemohli súťažiť 130 svojimi nemeckými spolu-
žiakmi, ktorým by dokonalá znalosť materského jazyka vyučovacieho usnadňo-
vala vyniknutie v štúdiu.

Poneváč jadro slovenského rudu musíme dnes považovať za chudobnejšie,
doporučujeme vrele, aby táto okolnosť bola tiež bedlive uvážená pred koneč-
ným rozhodnutím.

Nedávno slovenská verejnosť bojovala tlačou aj prejavmi na schódzach za
zriadenie slovenskej techniky s odóvod nením, že Slovensko a Podkarpatsko
zpomedzi, všetkých krajov potrebujú najvacších techníckych úprav, aby sa, pri-
blížily pomerom v zemiach historickych.

Táto verejnosť, ktorá pre blížiace sa finančné tažkosti štátu musela, sa
svojho požiada,vku zrieknúť, ťažko ponese oklesťovanie Slovensku najbJi,žšej
techniky, zvlášte keď oddelenie zememeričského inženierstva bolů uvádzané
medzi prvými odbormi, ktoré sa maIy na Slovensku postupne zriadiť.

Slovenská mernícka služba je dnes snáď jediným odvetvím štátnej správy,
kde nie sú dosiar obsadené všetky miesta, a rovnako súkromná mernícka služba
nemá v niektorých okresoch dobrých, o dborne školených merníckych inženierov.
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Bude ted~' v budúcnosti potrebné, aby ka.ždoročne prichádzal dorost~
v prvých rokoch k zaplneniu volných miest a v ďalšom údobí 5-10 liet k do-
plneniu medzier vzniklých odchodom najstarších zo štatnej a súkromnej služby.

Je tu stále o mnoho vačšia spotreba dorastu ako v Čechách, kde už dnes
je ho nadbytok.

Vymenovi1nim len najdúležitejších okolnostípl'e Slovensko a· Podkarp.
Rus významných považujem za preukázané, že o konečnom rozhodnutí pre zru-
šenie zememeričského oddelenia na českej vysokej škole technickej v Brne by
malo byť uváženie potrieb Slo'venska a Podkarp. Husi rozhodujúcim.

Ing. J. Nosek, Ing. Císař,
t. č. predseda. jednatel.

Vyšetřování možnosti záměr v trigonometrické síti.~
(Nové pomůcky.)
Dr. Ing. A. Pokorný.

Je velice důležité při navrhování projektu trigonometrické sítě studovati
terén z mapy. Od svědomitosti" s jakou bylo toto studium prováděno, závisí
nejen jakost sítě, ale i výše nákladu potřebného k jejímu s,ignalisování. Čím
více možností vyzkoušíme v mapě, tím spíše se přiblížíme k nejlepšímu a nej-
levnějšímu návrhu trigonometrické sítě. Terén studujeme tak, že mimo jiné
hlavně vyšetřujeme profily, t. j. prúseky svislých rovin proložených záměrou
s terénem, a tak zkoumáme, zda záměra z jednoho bodu na druhý je možn{t.

Však často naléhavost jiných prací nechává nám jen velice málo času na
vypracování projektu a tak vzniká nebezpečí, že mimoděk věnujeme projektu
sítě méně péče, nežli je třeba. Proto je nutno, abychom mohli důkladně
i v krátkém čase terén dobře prostudovati. Toho je třeba zejména tehdy, když
během prá.ce se ukáže, že některá z projektovaných záměr není možná, a kdy
nutno tedy s největší rychlostí projekt s ohledem na tuto skutečnost předělati.
Zejména v takovýchto uřípadech nám hrozí, že pro nedostatek času se nenalezne-
řešení ze všech nejlepší.

Pak se musí skutečně pracovati tak rychle, aby v krátkém čase se prostu-
dovaly všechny možnosti. Av~ak při, dnešním způsobu vyšetřování profilů není
to možné, poněvadž je provádíme' tak. že dělajíce číselný výpočet, dosazujeme
hodnoty zjištěné v mapě a v pomocných tabulkách do nepohodlných vzorců.

Zrychlení práce můžeme mimI) jiné docíliti dvěma způsoby:
Při prvém způsobu hlavně tím, že místo číselného řešení provedeme ře-

šení g-rafické a že pomocné tabulky. v nichž máme udány hodnoty pro opr:tvy
ze zakřivení země, - čili tak zva.ného padání terénu -, zhustíme natolik, aby
nebylo nutno v'-nieh interpolovati, což jednak zdržuje a. jednak může někdy se
státi pramenem chyb.

Jinak pnici si zrychlíme a zpříjemníme je~tě tím, že si opatříme dostn,tecne
dlouhá průhledná měřítka pro mapy. z nichž odečítáme údaje pro vyšetřování
profi,lu. Nebudeme muset vyznačovat v mapách čáry a odpichovat vzdálenosti,
či zakrývat si neprůhledným měřítkem kresbu mapy a tak svou pozornost roz-
ptylovati.

Grafické řešení provedeme na milimetrovém papíře (obr. 1, v němž k vůli
snadnějšímu přehledu jsou vyznačeny osnovy úseček řidčeji). Někdy, když se
nám nejedná, o zvláštní přesnost, postačí i obyčejný papír čtverečkovaný. Po-
dle pot.řeby zvolíme si poměr zkreslení pro vzdálenosti a pro výšky. Pak naná-
šíme vzdálenosti všech překážek, o nichž se domníváme, že by mohly záměru
znemožniti a které jsme odečetli v ma'pě, na milimetrový papír ve směru vodo-
rovném. Výšky, které jsme rovněž odeiSetli v mapě, ale zmenšili o hodnotu ze
zakřivení zemského c, tak zv. padání terénu, odpovídajícího příslušné vzdále-

1933/146



nosti od počátku (tyto hodnoty c jsme vybrali z tabulky), naneseme ve směru
svislém. Po té spojíme začáteční a koncový bod přímkou. K průsečíku této
přímky se svislicemi, na něž jsme nanášeli redukovaně výšky, přičteme hodnotu
refrakce, která činí asi 1/8 zakřivení zemského, při čemž pamatujeme, že do polo-
viny záměry tato hodnota vzrůstá, kdežto od poloviny klesá, dos.ahujíc v kon-
cových bodech záměry hodnoty nulové a uprostřed záměry maximální hodnoty,
t. j. osmého dílu hodnoty c pro poloviční délku celé záměry. Tak zjistíme,
v jaké výši záměra prochá,zí.
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Hodnoty c, které jsou v tabulce (viz příloha) vypočítány, vznikly vyčíslením
vzorce:

82
c=-

21'

čili pro náhradní kouli z konstant Besselových a pro střední rovnoběžku 49° 30'
je r = 6.381 km a

C = 82 • 0'078358,
kde c značí, jak jiiž bylo řečeno, opravu ze zakřiveni země a vyjde v metrech,
jestliže hodnota s, která znamená vzdálenost od počátku, je uvažována v kilo-
metrech. Tabulky jsou počítány až do vzdálenosti 60 km.
Vzorec, z kterého byly počítány, není přesný - je při-

bližný. (Obr. 2.)
Přesnou hodnotu c bychom dostali ze vzorce

r l'
1'+c=-- c=---1'.

cosp cosp
Cos p můžeme nahraditi řadou

cosm=l- p2
J ~' /

v níž lze další členy již zanedbati. Za q; možno dosa-
diti z rovnice p = ~ a bude tedy

l'

82
cosp=l- 2r~

1933/147



Tímto presnějším vzorcem zkontrolujeme výsledky vzorce přibližného a se·
známe, že i při t~ největší vzdálenosti, která u nás přichází v úvahu - w je
při 60 km - výsledky úplně souhlasí na centimetry.

Dále třeba uvážiti, zda se nedopouštíme při grafiekém řešení chyby, na-
nášejíce redukované výšky na svislé přímky spolu rovno1Jěžné, ačkoliv ve sku·
tečnosti se jedná o přímky (tížnice)~ směřující do středu země, tedy o n"tzno-
běžky. Největší odchylka by mohla nastati ve vzdá,lenosti 60 km a volme ma-
ximální výškový rozdíl asi 1000 m, Zjistíce ji číselně přesným počtem, shledá-
me, že v tomto maximálním případě nabyde odchylka v přírodě hodnoty 4 cm,
která je skutečně tak nepatrná, že zanedbávajíce ji, neučiníme žádné chyby.

Mimo to se musíme přesvědčiti, jaké chyby se dopustíme, odměřujíce
vzdálenost z mapy, zatím co ve skutečnosti se jedná o vzdálenosti v různých
výškách nadmořských. Tento rozdíl Lude maximá,lní pro předpokládanou nej-
delší záměru 60 km a nejvyšší nadmořskou výšku 2000 m a číselně zjištěn činí
19 m. To představuje graficky při běžném zmenšování délek v poměru 1:200.000
- jaké při grafiJckém řešení obyčejně volíme - hodnotu 0'095 mm, tedy hod-
notu, kterou můžeme také klidně zanedbati.

Konečně rovněž chyba plynoucí ze zkreslení délkového, to je rozdíl mezi
délkou získanou v mapě a délkou skutečnou venku v přírodě - na kouli - ne-
přilchází vůbec v úvahu, třeba že v tak zvaném polyedrickém zobrazení, v němž
jsou mapy, sloužící nám za podklad práce, zhotoveny, není skreslení délkové
v určitých směrech malé.

Konečně ještě přichází v úvahu, že majíce možnost odhadovati nejvýše na
0'1 mm přesně, získáme odečtením z map speciálních neb generálních vzdále-
nosti s přesností asi 20-40 m. Přibližně také s touže přesností máme možnost
tyto odečtené vzdálenosti vynášeti.

A jaká bude tedy konečná přesnost obdrženého výsledku? Ta bude závi-
set1 na nepřesnosti vzdálenosti, také vš ak ještě na úhlu sklonu záměry a samo-
zřejmě také na přesnosti výšek udaných v mapě>.I když připustíme, že vzdále-
ností, s kterými pracujeme, jsou ještě více znehodnoceny nežli jsme udali, a že
i přesnost ve vyná,šení bude nižší a bude se jednati i o hodně strmé visury~
přece nikdy nebude přesnost výsledku tím znehodnocena více, jak o 50 cm.
Tedy nepřekročí přes hranici přesnosti v odečítání výsledků při použití gra-
fické metody. Jestliže uvážíme, že tyto meze jsou ještě přesnější, nežli s jakou
jsou udány výšky v mapách, a že pro naše účely plně postačí, pak můžeme říci,
že číselné řešení profilů je zbytečné.

Právě popsaný grafický způsob má svoje výhody. Jak již bylo řečeno,
zrychluje práci potud, že odpadá vyčíslování nepohodlných vzorců a interpo-
lování v tabulkách. Ale práce se mimo to zrychluje ještě potud, že ji,ž během
vyšetřování profilů máme usnadněný přehled o tom~které koty mohou přijíti
v úvahu jako překážka a které nikoliv. Mimo to je zde výhoda, že možno voliti
poměr zmenšení pro délky a výšky v mezích možnosti~ libovolně, právě tak,
jak je toho třeba,. Stá,vá se však někdy, že ani. tato rychlost při vypracovávání
profilů nestačí. A tu použijeme druhého způsobu.

Je to způsob rovněž grafický: Zrychlení proti prvému způsobu uskuteč-
níme tím, že odstraníme tabulky a hledání v nich vůbec. Ty odstraníme tehdy,
když z našeho dosavadního milimetrového papíru ponecháme si,ce svislé přím-
ky, ale místo osnovy vodorovných přímek zavedeme osnovu křivek, odpovídají-
cích zakřivení země a poměru zmenšení, zvolenému pro délky a výšky, takže
výšky v mapě odečtené nebude třeba opravovati o hodnoty ze zakřivení země,
nýbrž přímo vynášeti. Ovšem ale zase poměr zmenšení pro délky a výšky, pů-
vodně zvolený. zůstane již pro nás závazný. Kdybychom měli na mysli trigo-
nometrickou síť o délkách stran asi od 10 km až do 30 km a výškové rozdíly
obou bodů dosahujících až 1000 m, pak nechtějíce obdržeti přiliš velký· formát
náčrtu profilu, bychom zvolili pro délky poměr zmenšení 1/200.000, takže by
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vyšla délka formátu 15 cm. Jestliže pak bychom chtěli znáti výškové výsledky
s přesností asi 40 cm, tu za předpokladl1~ že jsme schopni odhadovati desetiny
milimetru, zvolili bychom pro výšky poměr zmenšení 1 : 4000, což by dalo pro
výškový rozdíl koncových bodů 1000 m rozměr 25 cm. Formát pro náčrt profilu
by tedy byl 15 X 25 cm.

Při takto zvolených poměrech zmenšení pro délky a výšky se bude Wavní
kružnice, vedená průměty koncových bodů, deformovati v elipsu. Jestliže polo-
měr hlavní kružnice volíme vzhledem k Besselovým konstantám a pro střední
rovnobě'žku našeho státu 49° 30' a střední výšce terénu našeho státu v hodnota
6381 km, pak pro tento poloměr a poměry zmenšení pro délky a výšky prve
uvedené, vznikne elipsa o svislé (velké) poloose a= 1.595·25'm a vodorovně
(malé) poloose b = 31·905 m.

. Hodnoty x pro y, jako nezávisle proměnnou, vypočteme z rovnice elipsy

x2 = a9 - ::. y2, kde konstanty číselně vyjádřeny mají hodnoty:
a2

a2 = 2,544.822·5625, 1;2=2.500.
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Poněvadž se ale jedná jen o nepatrný úsek celé elipsy do vzdálenosti
15 cm, bude možno jej nahraditi úsekem kružnice, a to proto, abychom si kon-
struování úseku elipsy usnadnili. (Obr. 3.)

Vyšetříme-li různé, nepatrně se lišící poloměry zakřivení, které by pro
urč1tá místa v úvahu přicházející vyhovovala, poznáme, že nejlepší z nich je
střední hodnota 0·6425 m. Úsek kružnice o tomto poloměru liší se od úseku
elipsy v mezích 15 cm nejvýše o 0·05 mm, což čini ve skutečnosti výškově pou-
hých 20 cm, kterážto nepřesnost je přijatelná.

Když jsme narýsovali zkreslený a zmenšený obraz hlavní kružnice, mu-
síme ještě až do výše 1000 m narýsova,ti úseky soustředných kružnic. Poněvadž
bylo voleno pro výšky měřítko 1 : 4úOO a pro převýšení 1000 m, máme vymezen
úsek 25 cm, tedy pro intervaly po 5 metrech dostaneme vzdálenosti kružnic
1·25 mm. (Obr. 4.)

Bude tedy podklad pro náčrt pro filu vypadati tak, že jako dříve budou ve
vzdálenostech po 1 mm naneseny svislé přímky a místo dřívějších vodorovných
přímek úseky rovnoběžných kružnic, od sebe o 1·25 mm vzdálených.

Při tom ve vzdálenostech 0·5, 0·10 a 0·15 padá kružnice o 0·00195, 0·00783
a 0·01776m.
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Profil budeme nyní v této osnově přímek a úseků kružnic řešiti snadně.
Budeme v mapě prostě odečítati vzdálenosti a výšky, a ani,ž bychom co opra-
vovali neb počítali, budeme je vynášeti. (Viz obr. 4., v němž k vůli snadněj1Umu
přehledu jsou obě osnovy vyznačeny řidčeji.)

Když máme již profil vyšetřený, zjistíme ještě, zda záměra mezi konco-
vými body je možná. Při: tom máme dbáti ale refrakce. Kdybychom ji chtěli
počítati, zdržovali bychom se. O refrakcI víme, že působí proti zakřivení země,
a že poloměr křivky, kterou probíhá paprsek mezi oběma koncovými body, je
asi 8 X větší než poloměr země. V našem případě můžeme onu křivku nahraditi
úsekem kružnice o poloměru 5'14 m. Abychom korekce z refrakce plynoucí nemu-
seli počítati, nebudeme jako spojnici koncových bodů' rýsovati přímku, nýbrž
část kružnice o zmíněném již poloměru. Za tím účelem si proto do takového
oblouku seřízneme hranu pravítka - které pro tento náš případ by bylo 30 cm
dlouhé a výška oblouku uprostřed by činila 2'2 mm. Pravítko pak hranou seříz-
nutou do oblouku přiložíme ke koncovým bodům a podle ní narýsujeme jejich
spojnici.

Tento způsob vyšetřování profilu je .skutečně prostý a rychlY. Odpadá ne-
jen jakékoliv počítáillí, ale i hledání v tabulkách. Ba i zavádění korekcí z re-
frakce zde není.

Však jestliže dříve jsme ke graf,ickému řešení používali miJimetrového neb
obyčejného čtverečkovaného papíru, není to nyní v tomto druhém případě
možné, poněvadž takových papírů s natištěnými osnovami přímek a částí kruž-
nic není. Tisknouti je bylo by asi drahé. Vždyť ani používání obyčejného mili-
metrového papíru není zvláště levné. Proto zmíněné dvě osnovy necháme vyrýti
do celuloidorvého listu bloku s mizejícím písmem. Na takovém bloku můžeme pak
vyšetřovati profily neustále.

Jestliže tyto osnovy jsou do celuloidového listu vyryty, neb jinak trvale
na něm vyznačeny, pak pouze budeme vše potřebné rýsovati na tento celuloi-
dový list kostěným hrotem. Po vyšetření profilu prostě, stiskneme knoflík při
bloku s mi!l8jícím písmem, načež vše nar}'sované zmizí a zbude opě,t čistý celu-
loidový list s vyznačenými osnovami. Tak možno .blok používati do té doby,
dokud se nezničí. Používáním bloku získáme na penězích, poněvadž při jeho
malé ceně bude mnohem levnější, nežli milimetrový papír. A na čase, protože
práce s ním bude rychlejší, jelikož odpadne obracení listů a vyznačování vzdá-
leností na milimetrovém papíře. Kostěný hrot jakož i pravítko s hranou seříz-
nutou do kružnice odpovídající refrakci, bude vždy přivázánO' k bloku, aby ni-
kdy nebylo třeba je hledati, a byly vždy po ruce. Od každého profilu, který
jsme vyšetřilii před smazáním, učiníme, pokud je to třeba, poznámky. Kde by
Ílám poznámky nesta.čily a chtěli bychom profil míti nakreslený, tam před rýso-
váním profilu zasuneme do rámu bloku průsvitný papír a místo kostěným hro-
tem budeme na průsvitný papír rýsovati tužkou.

Jestliže při prvém popisovaném způsobu grafickém bylo pro délky 60 km
dokázáno, že uvedené vyskytující se nepřesnosti možno za,nedbati, tedy totéž
platí tím spíše i zde.

Jistě~ ž,e by se dala konstruovati řada a i dosti jednoduchých přístrojů,
které by ulehčily vyšetřování profilů, ba které by i pracovaly automaticky, ne-
budeme se však o: nich šířiti, poněvadž význam má jen to, co je levné a jedno-
duché, i když ne nejdokonalejší.

I va nKon e 15n ý. (Pokračování - Sníte.)

, JdIe nyní 'O význam a irOzbor této rovnice. Nejp-rve muslÍme definovat, co rozumámé
romou ikyvu F. kyVadla,. j'eihOlŽkyvy nejsou přece 'VŮJbee rorvinné. Myslem~ si rovinu urče-
pOlU Sv1Js!lJicíplroCIMzej.ící.z:1věsem kyvadlla a ikyviadlem při největší výchylce. Pt!~áJvěna-
pswná !l"omce značí úhlovou rychlost, kterou 6e tato rOV1ruaotá,čí kolem závěsu. ,Ky:vaQ.lo
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nacMziÍ se v této rovině vždy jen při největ.ši výchylce. 3'inak nám ta,to rovnicel o pohybu
kyva.dla nic nepraví. Bližšim rozborem (lili, se zjistit., ~e doba kyvu F. kyvadla, z'anedhává~
me-l] útlum, i,e kons,tantni a ve~mi přibl:iř.ně urrěena stejným elipltÍJckým, inrtegdlem" jako
pouhé kyVl:lJdlliomatematické o stejné výohylce. Projekce dráhy F. kpadfa do půdorysny je
-přibliJži!liěkřilVika stupně čtvvtého. podohajíci se velmi IPrtotáhlé elipse, Merou makticky neTO-
ze'známe od úg,ečky,. Tato křivka se o'Všern otáč.í, alle: ntl;:oHv rroviI~oměrruě; hlavní 000 této
"elipsy" splývá s rovinou k:yvIU prá,vě definovanou vždy při ne<jvěltši výchylce. Další roz-
borr, kterrý pIl"oved[ il'oV!IlěžDuma.s, uka,zuje, že úplný ky;v tam a 'Z/plěItIlJemísymetric;k$r. Mini-
má~IIJÍvýchyllrn. k}'lVladlll. je si:c,e v obou případech stedn~ ale oM maximální výchylky se
od s.eoo málo liší. Pohyb jel tedy nerriodiický s peoriodour()Vllou diobě úplného kyvu.

Dále ,vidíme, že ryohloot stáčení F. kyvadla záVlisi na úhlu tf. Je nejvěltší p'ro ,li = O,
t. j. bylol-li kyvadlo vychýleno na počátku nas,ev,e'r (na pololmuli sevemí). Při rvýchyloe na
jih s,e celý korekčníčJJen odč,í.tá, takže rychlost stáčení je nejmenší. Na jižní polokouli je
tomu ovšem llI3JOIPI3ik.Při odchylce na východ nebo na západ vliv této korekce mizí.
Tento zjerv pozo!roval po prvé M. Mal'ren 7) při pokusu s kyvadlem 20 ni dlouhým, 30 kq těž-
kým a s lPOčáltJeění výchylkou přes 3 metry. Teoretický !Výklad podal ~e po 4 letech
W. Dumas2).

ALe úhe~ q; ne,ní konstantní, neboť se mění rtaJk, jak se stálČi rorvin.akyvÍl. Chceme-li
tedy urrčiůi vý1s~edné otočení roviny kyvu při déle ~iÍciIm pokusu, měli bychom formuli
(7) integrovati přes celou dobu trvání pokusu při proměnném, q;. Integ;moe vede k vý-
sledku, z něhoo se nedá tJ; e'XlplJ:iciotněurčiti, ale toho také není třeha. Vždyť q; se mění jen
velmi ZiVlolna, tak1Ze stačí, když při déle trvajicimpoikusu pOlČit1:lmes vhodnou střední hod-

tlotOU 'f a pov3lžujem:e pak dai za. konstantní. OS'llatně přesná integI1ace hy neomělasmyslu

tM z, t,oho důvodu, že vlivem lítlumu mění se také výcihylka ex, ale o tom prromluvím
později.

Na rovniku Wl = 0, ale w2 = w, takže z výsledného vzorce zmizí člen hlavní a zbývá

jen kOl1'okce. Pro t)i = ; nebo ; 'It, t. j. pro směT výchOl;lní nebo západní, IlJe(nIa,stanežádné &~

{íení roV1ÍID.ykyvu, což je zřejmé již z důvodtl &ouměmos;tí. Pro jiné 8měry"serovin:t kyvu
F. kyvadla i na rovníku stačí, a sice tak, aby se nejkmtší cestou důstailJa, do směru výohodo.
západního, k němuž, jalk ukáže bližší iJ"O'zbor,b1úží se a,:>ymptolticky,

Tyto zjevy můižeme však pO~l)rov:ttj jen při velkých výchylkáoh. Při velmi velk)'ch

výchy]kách může hodnota ~idokonce změniti znaménko, takze rovina ky.u by se při

velkých výchylkách stáčela opačně než při výchylkách moltJých.Při vhodné výchylce ex
a IpOOáltečním azimutu q; můžeme pa,k pro kterékoliv místo· na zeměkouli, pokud jellO
zeměpisná šířka je menší než 570 32', dosáhnouti toho, aby se rovina kyvu vůbec nemě-
nila. Pro naši ~měpiSlIliou šířku 'P ,== 50 o a počáAJeční výchylku na jih (tf = 'It) by to
:1asWo prro výchy]ku ex== 83 o.

Při pr,3IIDtických ilokusech se dosud nikdy nepoužilo tak V'elkýoh výlchylek, ohyčejně
se SnMÍIfJ6 vystačiti s vý<;hylkou co možná nejmenší. Pro malé výchylky jsou výhodné
lOzvoje v iíally. Hodnota p. hyla již v řady rozvedena. Výraz

. 2,254,ex-slnexcosa = "3- a'> - 15 a + 45 a' - ••.

Rozvedeme-li celý korekční člen (6) v řadu podle a, dOBt~e

1 3 17 5 9_
"4 a - 640 a - 5120a'.

Omezíme"H s,e jen na prvé dva členy řad; l1os:t3lIleme PTO okamžitou úhlovou rychI()I8,t stá-
čení roiVÍny kyvu výsledný VZOlfec,;

a w _ .( 3 2 23 ~) ( 1 17 )(ft - - Wl 1 - -S- a + 250 a -.... - W2 cos q; "4 a1 - 640 a5 - ••• , • (8)

Odsud vidíme, ~H v přílpadě kyvů tlak maJ.ých, že třeti !lllocnos,t výchyllky a mfl!Zeme
JJZ zanoobMJ. odpadají všeohny členy řady druhé; zanedbáme'ilii i drruhé mocno8lti a,
miz,i všechny korekčni čIOl!1Yvůbec a zů~tává jen hodnota - Wi, kiteirou uvMějí všoohny
učebnioo. Při přesnýoh kvaiI1tillrutivních měřeních musÍ!lllJe všwk na korekční členy vždycky
bráJti: zře,tel.

Uvedené formule odvodil po prvé, j~k js,em j:iJžUlv'edl, W. DUIm.ias 2). Úpravu a rOIl-
bor výsledikua rozvoje v řady p~'OIváděl jsem samostatně.
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V. Literatura o tomto témat~ je dnes j& IIJeobyčejně fo:zsáhtLá.a není ji téměř mOiŽno
přehlédnouti. Pný teoretiClký výklad, omezující se }en na kyvy nekonečně malé, podal
v C<>mptes RendUls 10. února 1851 Binet týden po Uiw~iiejněni prvé Z«JráJvy Foucan.ltovy
tamtéž. Obsáhlá práce Dumasova z roku 1855 zŮi&taJa dlOlUoo nepřed5t~žena.

Z pozdější doby byl to předevMm Belgiěan Comte de SpiM"['e8). kte,rý věnoval to~
muto tématu řadu pojednáni Při vÝJP!Očtu bral zřetel též na eliptický tvar Země, na přitaž-
!ivOISt MěSiÍc'Ca pod., oole paík též na útlum. Dospěl ik výslOOku, že vliv uvedených čini-
t,elů kiromě útlumu je Wd1"ldbatelný v mezích pozorovací přesnosti. Ani útlum nemá na
rychloot stáčení wviny kyvu přímého vlivu, jen nepřímý tím, že' 'Se zmenšuje amrpaituda.
Při integraci formule (7), o níž jsem mluvil, mUllliIi bychom lPočítati též li proměnnou
aJinplirtmdou. Comoo de Sparre uvádí se zřetelem 00, útlum výsJedný ,VZ<1rec

- Wl [ 1- ;6 ao (ao + ap) ] - w2 cos 'f ~ ao3• (9)

Tato hodnota ZJJJačí st ř e dní úhl<wou rycJ1llolllt sM,čení roviny F. l'Y'vadIa během
prvých J! kyvl1. ao značí výchylku počáJt.eční, ap výchylku zmenš.enou po prvých p ky-
vech. Pti útlumu fOlWlém nule ao = ap a vzorec přejde ve tvar (8), kde však z obou řad
jsou ponechány jen prvé členy.

V poslední době byl znovu pmbUlZen zájem o F. kyv1adlo z jiného důvodu. U nás
to byl A. Zátopek, krterý v ROlZlhledech ma-tematicko-pňíJrodJovědeckýcll z roku 1932 uve-
i'ejnil o tOlll1to té'llllaltu ,kJrádJký článek, ktmým jsem byl vlastně m tento problóm uveden.
Byl to volný piíek.lad lSJta,tíP. Hagena. 9), která rvyšlJa a1Ž po EmlJI1titohotoSlta,řičkého a.stro-
noma vatikánského. Hagen rozebírá pokus, provedený IlJa obse,rvatoři v Sydney, při němž
byla projelkce dráhy F. Ikyvadla do voidorovné Il'oviny zachY0ena fotograficky. Ukázalo se,
ze 'P'OOtáhlá elipslli, jevící ,se na fotogmrn téměř jako Úisečkla, během IPO~UsU se zkracuje
.Hvem útlumu, ale souCaSlllě se ",nafukuje", t. j. se :znlíenšujicí 8'C V1e1kou osou ro!lltie osa
malá. Při déle trvajícím pokusu se elipsa stále Víle a více b1íž,í kružnici, a'ž se již stáěení
roVlÍny kyvu pil'O její nemčitost nedá vů.bec poooro:Vlaci.

Tenro zjelv pozOll'oval IPO prvé V. Vivia.nJ. již r. 1661. Konal tlOtiž pokusy za účelem
určeni doby kYl"u, ra (protože jehc kyvadiI10 mělo unífi1ámi záJvě1s, objevil jen ta·k mimoClho-
dem stáčení roviny kyvu 190 let před Fou(J,'1uWtem, arnÍ.ž tušil jeho příčinu. Pozoroval též,
že kyvy ,pfesltianou bý,t lPo delši doM rovinné. a1ž přejdou v křivku, kterou nazval "spi-
rale ovata". Později objevil závěs bifární a víc se o nento zjev nezajímal. Podobné, zjevy
pozorovali též jiní badatelé, kteří se však správně domnivali, že jejichřičina je v ne-
dokonalostí, totiž především v nesouměrnosti závěsu a kývajícího závaží.

Ha-gen však viděl v tomto zjevu nový nezáNislý d,uilmz zemské rotace :t pokoušel 8t'
jej vysvětlití pomocí 'L<ÍJkona ploch. Jeho článelk vzbudil mezi odborníky čilou po~emiku.
Byl to předie,v:šim J. Stein 10) a. V. S. VrkIjan ze Zag:rebu 11). DolkalzovaIi, že pOJzorovaný
zje:v vůbec ne:~ou:v1si se 7.ákollem plocll, který nemflže platit v případě útlumu. t. j. síly
t~ng'e1JltÍiáJlnLVIikljan provedl též POkllSY, ]}ři nÍc.hž žádnou "ovalJsaoi" kyvů nepozoroval.
Odůvodňoval to delším výpočtem, pří němž v,šak zanoobaJ velmi pod'SJi:a:tnou věc. Před-
pok[:íJdá totiž, ~e kyV1adlo ZlllstAní. stále ve vod oll'ovné rovil1].ě, t:!Lkže k jeho určeni vystačí
~e divěma. souřadnicemi. ld.e,ré výhodně nahradí komplexní proměltIIJou. Ale taJKOVý před-
poklad platí jen pro kyvy nekonečně m:tlé, jak jsem zd'ůra'1:nil v druhé ikaJpitolle, a z to-
hoto extrémního případu nelze přece činiti obecné zá;věry. (Pokraě. - A Bulvre.)

Úkoly zeměměřičského inženýra v našem státě.
v: nejnovějši době hospodářské des organisace (nechci používati frázovitého slova

krise), a to jak v širokém světovém okruhu, tak v úzkém národním okruhu jest snahou
oživiti zaměstnáni prací úče!T\oll ~ užite((T\ou.

V ,tomno JPlojeti má z,eměměřičstvi velkou přednost, neb potřeba z,eměměřiřských pracf
jest velmi rozmanitá. Bez geometrických p<ljkladů se neobe'.ide žádný technieký projekt
a belZ plánů a map není možné hospod.ářstvf, ani Ispmva a denni Žívot. Čim tyto jSlou lepšf
a úč,eIlněijší, tím lépe a h015podámě1jí postupuje sprá:va, doprnva, turistika a jiné výkony
životní.

V geodetickÝťJh situačních základech u nás se základní vě·
d e c k á s i ť teprve proj:ektuj'e, vyhotovena jest však z a ti mni je dno t n á tec h-
nic k á síť p l'V é hoř á d u 'S poctem asi 320 bodů. Za,čaJlí jsme budovati jednotnou

8) Comptes Rendus 1890,CXI, RtT. 496. Annales de la Société scientifique de Bru-
~eUes, XIV, 2, 1889-1890, str. 284--367 a j.

9) Die zwei un:abhangigen Be, ••.eiRe delr ErddJrehung beim Fouc. Pendelversuch'. Die
NIllItUJrWiÍiSlSenschaft,en1930.

10) Zu Ha,gOOlSErkJamng d,ell' elliJpttiseh €TI Bewegung b~1lIIJFouc. Pendelversuch. Rom
1930. Vyšlo v Die Na,turwissensehaf1Jen 1931, ·s,tr. 39.

11) ZUl' E'rage des neuell Hagenschen Eew~ses fUr die DlI'ehung dier Erde. Zeit-
schrit1t fiir Geophysik 1931.
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státní tll'iaJJ.gulaěmsiť ve II. a III. řádu. :Mámehotové 0áJs,m ve II. řádu as "/5, ve III. hW.u
as 1/6 a ve IV. řádu as 1/10 státního území. Prře,jdeme-1ize sítě IV. řádu do podrobných
sítí a uváž,íme-li,že počet bodů .od řádu k řádu roste více jak kvadraticky, vidíme, jakou
obírovskou práci jest v tomto lÍS8'kukonaJti,když zatím tu máme jen s.poradické kousky.
Počítáme-li 1 bod na ,plochu jen a.s ~ km", jest třeba určiti trígonome,trlcky na 300.000
,bodů mís,truítlrian.gulace.

e tát 1!1í ní vel ač n í si ť se buduje v I. řádu a její tempo pro nedo,statek pro-
!>1IřOOkůse zvolňuje, tal~e budfJ teprve as ve 3 letech hotova. UváJžíme~li,jaké práce če-
kají z,eměměd'ičskéhoinže.nýra zhustiti t,uto siť <10 díáJduIII. a.ž IV., by sta,lase pro technika.
užitečnou, tedy byciliomziJslmli1 výšklový bod alespoň na 1km', tož jest třeba určiti geo-
metrickou nivelací llJS 140.000 výškových bodů. •

PoSltup,ujeme-Hd!á1ev poloze do p o1oh ov Ý c h sít í P o IYg o n á I n Ý c h pořadu
jen styčných (h1aVIÚch)a v Ý IŠ k o v Ý c h sít í k o t sty č n Ý c h, roste p1rácedo velik~~ch
rozměrů a přece. jsou její vý's~edkyv kulturní zemi, je<jížPl'OVOZroste, při řádné organi-
saci nezbytné.

'Piíistupme dále ku p lán ů m měst, městysů a obcí, a to je ku plánům katastrálným
"ituačnim. Má,mestaré plány s počátku minulého století; stát ročně vyhotovi nové plány
as 30 katastrálných obcí, z toho asi 2 města, 5 městysů a 23 venkovské obce, vedle as
20 oibcí s částečným měřooím v opravě. Uvážíme~1i,'ž,e máme celkem as 15.700 obcí a
z toho mě'stysů do 5000obyva~ů as 900, měst do 10.000obyvatel as 160 a os,tatnich vět-
Eich a,s 100, vidíme, jakou ohromnou práci jest tu třeba vykonati.

Každ'é město má míti r e g u 1a ční p lán s výškllJlli, ale těch jellt techmcky dosta-
ěujíc.ích ;;00 malý počet - jiná velká většina měst jich vůbec nemá) nebo má plány bez·
cenné.

Rychlý hospodářský vývoj žáilii, aby měla každá řádná, hospodářsky významná
obec svůj z a s t a v o v a cíp lán, aby se vyvíJela hygie.nicky a hospodářsky účelně.
Vždyť podáv:á p. Ing. K. Her ma n n v posledním 35. sešitu Sborníku Masaryk.ovy Aka-
demie práce r. 1933 velmi zajímavý návrh, jak možno přestavbou obcí plodnou prací
čeliti ne'zaměSltnanostia pomoci uspořádati iVenkovské bydlení. K tomu je tteba předem
dOlbrýchplánů.

Přejd:erne k top o g'r a f i c k Ý 111map á m a z nich odvozovaným mapám všeho
druhu. Máme k dis.po8ricistaré topografické mapy z polovice minulého století. Jich pro-
vedooí, jak Z11árrl0,bylo k,on:íno z tehdejšího nooOl8itatkupomůcek i personálu jen aproxi.
mat.ivně: do vykreslené sitl1'ace by iy kresleny ve značn~ míře a la vue goene,relněšrafy se
sporadickými styčnými m1\řickýmiudaji výškovými. Tyto mmpynemohou s1r'užiti za správ-
ný 'Základ teehnickÁll1l1podnikáni v nynější době, žádající srprávIlé goomet,rícké údaje, a
také nemohou sloužiti ke zhotoveni správných odvozených map různého druhu. Uvažme, že
nyní 'se stávajíoími prostředky zmapuje v měntku 1: 20.000 1 topograf za; příznivý pra-
covní denas 50ha a v měřítku 1: 10.000zmapuje 1 tO[lograf za praoovní den :LS 18ha. Za
těohto okolností hy vyžad·ovalo nové mapování jen v měřítku 1: 20.000 celého státního
Ú'z'emías 280.000topografů-dnů.

To jsou vesměs jen měřické práce. K tomu při8itupuj,fv Ý ,po č ty, k (}n str u k c e,
r e p r (}d u k Ci e a jiné práce, čímž se rozsah prací dále [loos,tatně zvětšuje.

Zeměměřičs<kýinžCIIlýrjCllt dáJ.e účasten na měř i c k Ý c h p r a cic h a \' y h 0-

t o ven í p lán ů pro r ů z n é z v 1á š t n í ú čel y tec hni 'ck é, komu.nikační, vodo-
hospodálřské, stavební, horní, lesní, scelovací, osvětlovací, lGLnalisační, vodovodní a pro
různé druhy map, takže jeho o,bor činnosti dále vzmsM..

Choeme-li úČ>eJ:nězaměstna-ti řadu techniků a jim k ruoe přidělených pomocníků, jsou
zeměmč'řičské práce velmi účelným předmě1tem.

Z toho jellt 'Vidno,ž,e nemůžeme rušiti odděLenízeměiměřič"kéhoinženýrství na české
te0hnioo v Bmě, neb potřeba českých zeměmě[,ičských inženýrů jako pionýrů technické
práce v době hospodářského u.spořádJádújest IP T o stá t pří ID o e x i s ten čni o t li z-
k ou, má-li SIepracovati účelně - plánovitě.

Jest potřebí k tomu dobré organisace ústředí pro s<tátnízeměměřictví a spoouprá.ce
s civilními zeměměřič'Sk)"IIlIÍinženýry a samosprá.vnýmiloorporacemi.

Brno, září 1933 Dr. A. Semeráď.

~edukční přístroj
pro měření polygonových stran ve svahovitém území.

Ing. Frant. Kožich, zeměděl. rada.

Potíže, se kterými dlužno zápasiti při měfení délek, zvláště' v terénu členi-
tém, VJ'volávaly snahu po nějakém jiném způsobu měření, než, kterých se dnes
používá a které jsou namáhavé, zdlouhavé 3l poměrně dosti nepřesné. Pokusil
jsem se sestrojiti přístroj, kterým by se dalo čeliti těmto nedostatkům. Zde jeho
st.ručný popis:
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· Na, trubici (obr. 1), která se nasadí na napínací tyČI,jest kloubově~amon-
továno průhledítko s nitkovým křížem, které nese pevně kruhový segment s re-
dukční stupnicí. Redukce L cos a počítána jest pro délku pásma L = 20m. Přím/)
pod průhledítkem po pravé straně nese trubice ještě libelu L pro svislé posta-
vení napínací tyče. Abych vyloučil různé chyby při napínání pásma, hlavně
potažení napínací tyče, jest už,ito pásm:i s dvacítkou uvnitř se zvláštním výře-
zem Z pro vedení hřebíku (obr. 3). Aby v terénu zvláště silně členitém, nebo
J)ři mě'ření v poli přes vysoké meze, nebo sklady dalo se tohoto přístroje též
s výhodou použíti, užito jest objímky O s kleštěmi (obr. 4), do kterých se zapne
kruh pásma a objímkou, která jest rozdělena 10cm červenobíIými pásy (tak
jako první napínací tyč), se posunuje po napínací tyči tak vysoko, aby pásmo
bylo v j e dno t n ém sklonu.
.:Měření jest pak jednoduché. V terénu o jednotném sklonu otáčím při
svislé napínací tyči šroubem S (obr. 2) tak dlouho, až nitkový kříž kryje bílý
vršek druhé napínací tyče. Redukci odečítám na stupnici přímo.

V terénu s měnícím se sklonem (VB směru pásma) zdvihnu objímku s pás-
m~m tak vysoko, až mi toto tvoří jednotný sklon, a po zaměření na bílý vršek
této napínací tyče zase odečtu redukci. Aby zůstala konstantni výška napína-
ček, odečítám dílky na objímce, odpovídající počtu dilků při posunutí pásma
IÍa. napína.cí tyči.

Přístmjem tímto bylo měřeno asi 150 polyg. nových stran v terénu silně
členitém, a, to jen jedním směrem. F,olyg. strany měřené dvakráte pro kontrolu,
vykazovaly největší diferenci 2 cm při délkách 150-260 m. V. normálním pra-
covním dni změřeno 6 km polyg. délek.

V IJrně dne 25. únom 1933.

k článku Ještě několik' póznámek k volbě stereofotogrametrických základen.
Věcné stručné připominky k článku p. Tom s y podaly nestrannému čtenáři

vysvětleni o fotograJ?etrickémzaměř~ni. úzeJ1!.í.u Kníniček, tak že jimi Jze uza;řití,
aniž by se dále vchazelo na neplodne lllvektlvlty. Dr. A. Semerad.

Jsem přesvědčen, že můj rozbor referátu o fotogrametrickém zaměřeni Kníničok
a moje odpověď na námitky p. prof. Ing. Dra A. Semeráda kvojí věcností a otevře-
nosti podaly čtenáři Z. V. správný obraz o výsledcích tohoto měření. - Konstatuji, že
v obou statích řídil jsem se věcno,u stránkou a byl prost úmyslu vcházeti "na neplodné
invektivity". Ing. K. Tomsa.

P O z n áro k a 're d a k c e: Uzavíráme diskusi, považujíce ji za vyčerpanou.

Literární novosti.
Posudky.

Pluk. AI. Hl í dek: Sbírka praktickýCh úkohl v. topografických mapách~'Nákladem
vl~SIÍlJlím,Prwha 1933. Objednávky vyřizuje autor (Kunratice u Prahy), ne<bškolník ústavu
pro praktickou geomettrii, Praha lI., UJ,'Zl1irskául., "U Hedmů". Stran 109 se 121 obrazem li.
tpřHohou.Cena 2() Kč.

Novou Bvouprací podá,váidocent Hlídek uIsp,ořádanýpřehled pl"alktickýchúkolft, které
'Se přih:á.zejJ:tomu, kdo vejde ve styk s topografickou mapou, a současni'J podněty. k dů-
kladnému ;porozumění jejího "obsahu, ba do jii"té nci;ry Mvod, jak postupovati při "čteni"
této mapy. . ,

Na 100 p'nwadů je' předmětem autoróvých úvah.. Mruohéz' nich jsou jednodu~é ve
svém zákJ1aduale všechny důležité. V poďsta.tě 'dělí se na přípllidy řešitelné 1. doma. a
2. v terénu. Docent H1ídek vychází od úloh nejprOlsĎŠtíoo,:toj. od výltlllid'ftO měří1lkua jeho
určení když na ll1aJpěnení udáno, a. přecMzímezi jiným k hrubému stwnovení,zeměpisné
pÓlÍ<fuy bodů v mapě a v kilomettrové síti, pak ík urěení chyby v poloze předmětu, znázor-
něněho p'řehnaně značkami konvelIltionelními.Pěkně poučuje, jak zwkresliti rozvodí, čáry
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hřbetní a údolní, jak stanovít,i velikost sklonu Ú!zemí, nadmÚ'řskiOu výšku, skut-ečnou délku
situačníčáJry (na př . .silnice), a 'sestrojíti tra<;u zamýšlené komunik.aoe.

Spís na~načuje, jak vyhledá se nejvyši;i a ne'jnÍlžš~bod telI"éaluv daném obvodu, jak se
provádí ínterpolace vrstevnic, znáwrňují š,rafami topografické plochy a tvary rerénní.
St.ejně přiléhavě učí s-e,s1J11ojenívertíkálního řezu hřbetem, úbočím a údolím, udáVlá ZipŮ.Siob
ke zjíšttění viditelností určitého místa ze zvoleného s,tanoviskra, k urČ·ení hranice rozhledu
asrkJrytý<ch partií, úlohy to, které í tríangulátor má dohře ovládat. Autor, všímaje Sii jlllk
úloh v mapě šrafované, tak i v,rste,vnicové, neopomínul oo.ěrtnoutí (jeStu k zakJmslení d3lt
leteckých snímků k úpravě staré kresby, dále postup p.m generaHsování obsahu mapy vět-
šlho měřítka pro přípraVJU mapy měřítka menšího, a věnoval P{)lZOll"1losti poučení pro úlohy
ryze vojenského rázu (zjištěni nejkra,tší cesty 'I. bodu A do D, pochodového času, popsati
ráz cesty v daném úseku a pod.).

V ÚlkJolech,které [ze pravé,sti při pobytu v ú~enú, obsahuje kniha případy příbližného
určení světových stran, <tále pokyny, jak provést,i orientací mapy a jak 2:aJCházeti s bus-
solou, hlavně Bessa,rdovou a Valníčkov,ou. Uvádí Izpůsoby ke 'sitanov,ení polohy stanoviska
různými met,odamí a g1rafickým zpětným protínáJním. Také je zmíněno, jak se měří vzdále-
nost pomocí triedru, opa,třeného škálou, jak se s,tanoví hrubě výška předmětu a velikost
úhlů. Spis uz.avírají příkbdy, které řeší zhotO,VIOOíterénního náčI1tu, skizlzy (ikxoki) a náčrtu
panoramatického.

Výběr úloh je pe,člivý a úplný p110používatele topografickýClh map. Brožura vykoná
dobře své poslání, dopllujíc vhodně dosravadní topo,grafické naš'e spisy. Doporučuje se
svým obsahem jak tOiPografu, učiteli topografil., dil.5tojniku, tak geografil.m i zeměměř. in-
ženýrům a inženýril.m-prÚ'jektantil.m děl silničních, že,lezmčních a vodooestnýoh, nebot je
v ní snes-en mrateriáJl, jehoiž znalost v 'P,raxi upGtřebiteli mapy se osvědčí. Mírná cena knihy
činí ji přístupnou každému. Rťtžička.

Vyšlé knihy.
Prof. Dr. At. Ti c h ý: Fotogrametrle. (Prvni část: Všeobecné a fotogrametrie pozemnl.) Vyšlo jako

zvláštni otisk z .Naucného slovniku lesnického", Brno 1933. Stran 28. Vytiskla Mor. akc. knihtiskárna Poly-
grafie v Hrně.

Prof. Dr. Fr. Č ech u r a: Magnetická deklinace v Podkarpatské Rusl pro epochu 1932'0. Zvláštni otisk
ze Sborniku prirodovedeckého klubu v Košiciách, svlizok r., 1932. Stran 10, tabulkv a dvě mapky.

Dam u z e a u x: Le remembrement de la proprlété fonclere dans les Ardennes. K dostáni: Service
de la Reconst~uction f.onciére a Charlevi1le (Ardenne) nebo: M. Vignerot ingénieur en chef du Génie Rural, 19,
avenue du Mame. Pans.

Ule prlvate Stadtrandsledlung untersucht am Berliner Belsplel. Vydala .GrundstUcks-Warte", Bertin
1933.Cena 6 ř. m.

Odoorná pojednání II časopisech.
Zprávy vef, služby technické, cis. 6. Dr. A. Sem e rád: Výkonnost universálnich strojil závodu J. J. Frice.
Věstník Inženýrské komory, cls. 17. Ing. J. Š k ach: K sazbám Inž. komory (I. pol. 8).
Sobota, čis. 32. 6 s t.: Zmatky v pozemkové držbě na Slovensku a Podk. Rusí. (Popsána roztřištěnost

držby, uvedeno, že nový kat. zákon se zde nehodi (I), že scelováni bez soucasného provedeni I)OZ. reformy ne-
bylo by úlevou - a doporučeno vydáni zákona, který by omezil ideálnl dělbu pozemkil neb ji zakázal.)

PHtomnost, čis. 36 a 40 z 1933,obsahuje dva útocné články pod značkou .Z" proti existenci vysoké školy
speciáln1ch nauk v Praze. V čis. 38 na prvnl clánek reall'uje proděkan Dr. F. Fiala.

Bulletin offlclel de I'unlon des Oéometres Experts Fran~als, čis. 53 (srpen). Ma r t in: Les tendances
dans les méthodes et illslrumentes de la tachéométrie.

JournB! des geometres experts et topographes fran~als, cls. 155(záři). René Dan Il'e r: Les géomětres
et le Génie rural. D e I a h a y e: l:lur le remembrement. Ne z: Notes sur le tachéometre. Non verticatité de la
mire. J o r gen s on: Formation des géometres en SuCde.

Blldmessung und Luftblldwesen, čls. 3. Her n I u n d: Vorschlag fUr die Verwendung von Luftbi1dpllinen
fUr die Kartenherstellung in Schweden. Balk: Beitrag zur Kostenfrage der Luftbildmessung. Ri chter: Kann
die Photogrammetrie aus der Luft als Hilfe bei groBmaBstlibtichen Neumessungen herangezogen werden? Bruck-
I ach e r: Stereoskopische Auswertung von Vierfachkammer- Aufnahmen.

Mernlecibas un Kulturtechnlkas Vestnesls, č. 7-8. Van a RS: Definováni chyb měřických. - Nový
krok ke sniženi právniho poměru zeměměřicil. - Tarif pracl zeměměřičských. Rozpocet měřického departementu
pro r. t!H3134. Č

Tljdschrlft v. Kadaster en Landmeetkunde. Č. I. R o e I o f s: Dostředěni směrnikil. . 2. R o e I o f s:
Dostředěni směrnlkil. Koordinatometr Horstink-Montigelilv. Č. 3. G ro o t: Postupné konformní navázán Čina
n bodil. Wiechen, Kluvers: O slučováni parcel. Haasbroek: Určováni bodil s použitim vah. ,4.
Ko rve r: Pevné body v souřadnicové soustavě řlšské triangulace. H o I' Zakreslováni polder v Hiesboschu
pomoci fotogrametrie. Č. 5. Kr u i d h o f: Dvojobrazové měřeni délek lati Dieperinkovou. Zpráva řišské komise
pro měřeni stupňové a nivellaci za rok 1932.Zpráva o hlavní schilzi kat. jednoty v Amsterodamě v záři lm
V každém čisle: Mathem. úlohy, Právni a admimstrativnl otázky, Spolkové zprávy a j.

Schwelzerlsche Zeltschrlft fOr Vermessungswesen und Kulturtechnlk, čis. 3. HYP pen m e y e r: Be·
bauungsplline (a čls. 4). Ber rot h: Eine praktische Mliglicbkeit der Triangulationsverbindung mit dem ame·
rikanischen Kontinent. Ba e s ch I in: Die Panoramenkammer Dr. InR. C. Aschenbrenner, Photogrammetrie,
G. m. b. H., MUncben (a čls. 4).. Čis. 4.5 m i r n o ff: Der Doppelbild' Tachymeter Kern auf Feldarbeiten in der
USSR. (a čls. 5). els. 5. BoB ft a r d t: Ober den EínfluB der Oe Iil.nde-Hlihenunterschiede beim optisch-nrecha-
nischen Einpassen von Luftaufnahmen (a Ns. 6). M o II: Oas Kurvenabstecken durch graphische Ermittlung der
Elemente und mit Hilfe von PolYRonzUgen (a čis. 6, 8, 9). Čis. 6. S I a n ar: Die Gelil.ndedarstellung auf den Č"euen
llsterreichischen Staatskarten (2 přf1ohy). Lan g: Drel sich ergil.nzende Koordinatographen (a čis. 7). is. 7.
An s e r m e t: Le cal cul de )'orienta-tion intérieure en photogrammetrie. ČIs. 8. A I b rec h t: Eine Stollen·
absteckung. Číl. 9. Ba e 8 c h ) in: Die Neuordnunll' der Ausbi1dung der Grundbuchgeometer in der Schweiz,
insbesondere die Reorganisation der Abteilung fUr Kulturingenieur- und Vermessungswesen an der E. T. H. in
Znrich (~ čls. 10). F. S.

Osterrelchlsche Zeltschrlft fOr Vermessungswesen, čls. 3. Wi I s k i: Der Einrecbnungszug. - Normung
von Vermessungsll'eril.ten. C.4. Wilski: Ůber dteheutige Markscheidekunde. Lego: Ein Gesetz ge/l;en die
Zersplitterung von GrundstUcken. F. S.
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Zeltschrlft flir Vermessungswesen, Č. 14. G a st: Die Ergebnisse der Alai·Pamir·Expedilion IlIr die Geo-
dllsie. H r i s t o I I: Einige tiemerkungen zu Krllgers Koordinaten- Translormatlonen. Wo i c ke: Taleln zur Be-
stimmung der zullissigen Querlehler in Polygonzllgen. L li dem a n n: Zentrierung eines Theodolčits unter einem
Lot. Ho h e n n e r: Einige Versuchsmessungen mit dem gro6en Heckmann Breithaupt-Nivellier. Is. 16. G r o 6-
ma n n: Die reduzierte Llinge der geodlitischen Linie und ihre Anwendung bei der Berechnung rechtwinkeliger
Koordinaten in der Geodlisie (a čís. 18). ČIs. 17. R li h I e: Koordinatengeometrie aul der Sprossenradmaschlne.
S c h u 1ze: Seitlicher Abstand eines Punktes von einer Geraden (viz Z. f. V. 1931).ČIs. 19. H li I e r: Abstecken
von Weichenverbindungen nach dem Evolventenverlahren. H. S.: Einlaches Hi1Isgerlit zum Abstecken steiler
rechter Winkel. ČIs.20. G r a b o w s k i: Ober die Richtungsreduktionen bel der Gau6'schen konlormen Abbildung
d.es Erdellipsoids in der Ebene. F. S.

Aligemelne Vermessungs-Nachrlchten, čís. 24. R o m pf: Aufmessung des Wege_ und Grabennetzes ln
Umlegungssachen nach dem pOlaren Vertahren mit optlscher Messung der Llingen. Čis. 26. L li <! e m a n n: Ergeb-
nisse der Untersuchung der Teilung von 2 Felnme6bl!ndern aus Stah!. Čis. 27. S c h u I ze: Ober die AUIgabe:
~Berechnung der Koordinaten des Schnlttpunktes zweier Geraden im rechtwinkligen Achsensystem". Čís. 29.
B I u m e n ber g: Oie Vermessungslachzeitschriften des In- und Auslandes und ihre Bezlehung zu den Ver-
messungswissenschalten und den Vermessunllsberulen (a čís. 30, 34). Čls. 35. L li dem a n n: Zur markscheide-
rischen Messung j{urzer Strecken mit Relchenbachschen Entlernunsme61l!den. H e i s k a n e n: Eine optische
Stadtvermessung. CIs. 36. Kerl: Oas Vorwl!rtseinschneiden mittels Winkel unter Verwendung einer Doppelrechen-
maschine (a čís. 37, 38). Čís. 37. B I e I d t: Neuteilung von ,Hllhenme6gerlit. Čís. 38. We dem a y e r: Nivellier·
iostrumente mit optischer Libelienablesung. F. S.

Zprá.vy spolkové.
Z Jednoty čs. úř. aut. civilních geometrů v Praze. Pracovní výbor Jednaty konal

sVlojiřáJdnouschůzi v Praze v sobotu dne 2. z1ří t. r. za přítomno'stí 9 členů.
Kol. Ing. Vlk byl pověřen podati dobrozdání o vytyčení hranic ve sporu Ing. Lei,s a

Stěch. Kolegům z Prahy bylo uloženo, aby zjistili a vyšetřili olznámené případy krytí ma-
gistráJtních úiíedniků dvěma prružskými civilními g,oomet,ry.Po nále~itém zjištění se předá
celá věc Inženýrské komoře, k zavedení čestného řízení. JeliJkožu obou civilních geometrů
~e jediná a krytí ve velkém počtu případú, bude počet jednacích čísel oznámen příslušné
berní sprá"ě.

Kol. Ing. Zuklín pověřen úskati infornace v MAP, o 'zastoupeni po zemřelěm k,oI.
Krejz1ovi.

Jednotu došel anonymní dopis, pod.f\psa'lý ,.jed'ním z nezaměettnaných oiviIních geo-
metrů". Ode,silateli sdě'liujeme,když neuznal za vhodné se podepsati, že anonymní dopis
nemůže býti podkladem úředního jednání.

Na oznámení jed.noho civilního geometra. že úř€dníci státních dmh, zaměst.naní u ře-
ditelstvi státních drah v Braze, provozuMsou1rromou :z.eměměříčskouprak1si,U'sneseno' věc
náležitě vyšetřiti a na příslušných místech (u ředite1lst,visltátníchdrah, případně u minister-
"tva Žielezmc)zakročit.i, aby provozování s.oukroméIp,rakooZ€měměřičské bylo úředníkům
zakázáno. -

Na sdlělenínašeho člena, že měřičtí úře1níci jednoho velkos.tatku vykonávají rozsáh-
lou zeměměřič:skoupmkJsi pll'Osoukromé strany usne,seno,požádati majitele velkos,tatku, aby
svým úředn~kům provozováni soukromé praksa zaká;zal a práce měřické, spojené s pro'V'á,..
děním lesní ,refOl!1llYna vlastním velk,ostatku aby neprováděl ve vlasltní relžií,nýbrž ahy ku-
pující strany odkázal na civilní g'e,ometry.kteří jim ocho,tněa rycWe vyhovÍ.

Za činné členy Jednoty ,přijati následující kolegové: Ing. .ran Zlámal, Růžomberok na
~loveIllijku,Ing. Dmy;tro Pely:piv, KraluPY n./VJJt.,Ing. Alfréd Lindner, Moravská Ostrava, a
Ing".Jiří Novotný, Votmoe.

Zástupcům našim v představenstvu In?enýrf'lké komory doporučeno, jak mají posu-
zova.t.ive sporných případ,ech vykazovanou praksi 'žadatelů, o přÍ!Puštění k autorisační
zrooušoe.

Usneseno intervenovati v ministers,tvu fimmcí ve V'ěciIpřipomínekk návrhu instrukce
B, jaJ, vykonávati kata,o,trálníměřiC!képráce pro vedení pozemkového kata.stru.

Leták jednoho kolegy, kterým oznamujE'otevření zeaněměřičS1kékanceláře v novém
místě a ve kterém obšimě líčí, co všcehno 'za wé prakse vykonal a kde všude prac0iVlal,
hude předán Inženýrské komoře, aby dotyčný ko1. byl upozorněn, že taková reklama jest
nedů8ltojna stavu civilních inženýrů.

Po předneseni a schválení zprávy pokla:lní a po :projednání interních a důvěrných
věcí. schůze skonče:na o 9. hod. večerní. Ret. Pk.

Zpráva o výborové schůzi Spolku čsl. zeměměřiěů, konané dne 6. října 19113. K pře-
čtenému a schválenému zápisu poznamenává před,oooo Ing. Krčmář, že připomínky k na-
vodu B pro vykonávání kata,str. praci byly odes[ány m:ilnisterstViufínanc·í dne 24. čell'vence
t. r. Ing. Pa.yerr sděluj€VIe' zprávě pokladní, že stav spoifJkovéíhojmění činí 4197 Kč, stav
dlužných příspěvků je 8578 Kč, a navrhuje, V'zh1eoomk výdajům, jež budou 'Sipojenys tis-
kem q,eměměř.kalendáře, 3,by vymáhání příspěvlků u 32 členil. 'bylo postoupeno právnímu
zástupci. p,o de-batě bylo usneseno učiniti tak u těch čte-nů,kteří dluJhujípříspěvky třetím
rokem. Na nálvrh Ing. Zuklína zalHočí trojěle[11l!Íldeputace :z.áJjmovýchspolků v minister-
stvu vnitra, aby l.lirychliIavyřízení memoranda.

Nato jednáno o projevu morav'ské odbo'čky SpolJkuos.zeměmšřičú k návrhu úsporně
komise na 'ZII1lŠeníoddě1enizeměměř. inž. na. čes. vyB. škole techn. v Bmě. Předseda a
prof. PeWk vypracují IProjev za Spolek čs. zeměměř., který bude zaslán min. financí, min.
ilíkolství, úS!pornékomtsi, předJs.ednic.tvumin. rady, mm. Hodžov'Í a pasI. štěpánkovi, opis
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projevu bude zaslán Spo'lku inž. stá,t. měř. služby. Výbor tpOjedna.ltéž·o článcích.týka.jícich
se vysoké školy speciálních nauk a tím také nepřímo zeměměř. oddělení, kte,ré byly v po-
"lední doM otňJštěnyv týdeníku "Pi'ítomnosti". Výborr odis'oudiltendenční á skutečnosti
neodpovídající ZlpůsOibpsaní, jehož bylo v článcích užito. DáIlebyla podána zpráva o po-
slední schůzi kaJenó.ářové komise, jakož i o nových náViI'lZíchSpolku inž. stát. měř.
s[u~by. Výbor vyslQvuje přání, aby kalendtář vyšel pokud možno bl'lzy. Kol. Pudr podal
informaci o vypsání konkuI1sUna mí,sta u měř. úřadu hl. m. Prahy, a žádá výbor, aby za-
kročil v přílpadě, že by byly při ohsazováni míst zkráceny zájmy zeměměřičfl.

Spolek čsl. inženýrů státní měřické služby žádá veškeré pp. k(.le,gy,kteří dosud ne-
vymvnali členský10h příS1pěvků,zvláště ty, kte,ří je dluhují za několik let, aby tak učinili
co inejdříve. l2polek umožňuje finanční podporou vydání "ZeměIněřickeho kalendá,ře" a
také jiným závazkům musí dostáti; .íest proto nezbytné, aby byly členské přlspěvky
včas placeny. SlolžnÍlístky byly již rozeslány, kdo by jich neměL nechť použije biancol-is.lo-
ženiky (kterou možno zakoupiti na poště) a vyplní ji na šek. úče't čís. 35.321-Fraha pro
"Spolek če'skosIovenských 1nženýrů stMní měřické služby v Praz·e".

_ . : .. 1 Ing. St. Suchánek, pokladník.

Z Technického musea čsl. v Praze. GeodetJickéoddělení T. M. bylo posledni dobou
obohaceno o oetné přírůstky, zejmóna knih a~vých děl. Do knihovny G. O. přenešeno
bylo z pnrnční knihovny T. M. vše, co má vztah ke geodeisii. Dále c.emý a z.načný podíl
připadl G. O. z daru prof. německé techniky Ing. Dr. h. c. A. Birka a z darů: jinýoh přátel
T. M.

Velmi V1Zá.cnévěci byly získány z aukci Thun-Hohensteinské knihovny z Děčína, ze-
jména: DidfflortD'Alembe,rtovaEooyklopedie (III. opravené a rozmnožené vydání z roku
1770-1779, 33 mohutných svazků folia, úplně zachovalých, s tisíci rytinami); mapa okoli
Brna; I. G. Hcus.eing-er:Handatlas Uibm aHe beka.nnJteLander des Erblandes, Gutha 1809
(folio); A. Arrowsmith: :Mal]) of England z r. 1815; plány asanačních obvodli hlav. města
Prahy; WeiSls,:Atl8JSde Suiss.e (1800);mapa holan,ské provincie Gra.vehage (E. Long -
1696); Gener. mapa Pruska 1820; Carte toposra.phique de la France 1: 80.000, Paris 1836
(258 liJstů, 104X 72cm).

Z dalších přírůstků uv.ůdíme reprodukci Klaudíianovymapy z Geograf. ÚS!taVIU Kllir-
lovy unive,rsity, řadu ma,p bajů če5kých z r.1794, Kaerriovu ma;pu Čech z r. 1600, Miille-
rovu mapu Moravy, několik poštovních map atd. Firma Neubert a. synové v Praze věno-
vala po výtisku všech map a plám! měsit, které v poslední diobě vytiskla. Město Miinster
a O1omouc:plány města M. a O. SepM:ltní otisky svých prací věnovali zejména prof. TJr.
Semerád z Brna a prof. Dr. Lamrpada.riosz Athén. Dále získány byly také první (hektogra-
fúvané) předná~škyg-eodesiepI'of. Ing. F. Novo'tnéoo z praž,ské techniky.

Prof. Drr. Č'echura 'Z Příbrami obohatil sbírky G. O. signalisačním přís~ojem pro
nUluí měření a originállysvých map magnetický1chodchylek. Revrodukčni ústav min. fm.:
Postupem tisku katastrálních ma.p.

Také Voienský 'zeměpisnýústav čsl. nezapomněl poslati své dary map a tisků. rovněž
Technická matioo. Firma Srb a Štys, Praha-Koš,íře, dala do sbírek své nívelačni stroje,
svahoměr, orientační a g'eologickou busol1l..ČsL státní dráhy velký lineáJrniplanimetr syst.
Wetli-l2tail'ke.Dr. K. Kuchař věnoval speciMku oelého nynějšího král. Jugoslavie.

Vedlo by příliš daleko v~T.imemoVlatívšechny dary a dároe, ale pro posouzení vziil.stti
sbírek uvedeme ještě několik čísel. Sbírky předmě.tůa děl knižních neb mapových (at1anty
v to čítaje) čítaly:

strr'ojů knih map. děl
1. ledna 1930 572 inv. Č. 589 1745
1. září 1!!33 635 inv. č. 11702158

pfirŮ!Sltek 63 inv. Č. 631 413
Tímto přirůstkem stává se nedostatek místa geodeticikému oddělení přiděleného. té:

měř již katastrofální. Je všrukopcrávněná naděi'é; lž,ev novostavbě T. M. bude o místností
dostatečně posrtMáno.

Sbírky otevřeny jsou, jako ostatní sbírky musejnrr,denně od 9 d,o17 (mimo pondělí),.
v neděli mezi 11-13 přítomen jest přednos,tJaG. O., který podává zájemcům výklad. Při
těe.htonedělních pracích ochotně pomáhali někteří posluchači "Dějin ~eměméřičství a mě-
ření" z ěeSlkéhovysokého učení technickéh(" z IÍichž nutno jmenovati pp. Ing. Jaromíra
Průšu, t. č. tPOručíka'Voj.e,nskéhostavebního ředi.teilistvív Bra.tislavě, a Ing. Alex. Cza.pka,
t. č. asistenta české te:chniky v P,raze.

GeooetJickéodd.ělení netěšilo se právě tvlášt11Í návštěvě odborných kruhů českých,
pravideJlnýminávš,tčvniky byli jediné posluchači ;,Dějffn",kteří 'Se zde seznamovali prak-
ticky s předměty své nauky; zato však velký zájem o G. O. jevili posluchaěi německých
vysokých škol a cizí odborníci. G. V.
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Postavení zeměměřičů v ústředí ministerstva veř. prací příznačně' chal1akterisují cifry,
otištěné v brožuře "Státní rozpočet Čs. repuhliky iIlJar. 1933" ('sikupinaI, kapitola 14. min.
veř. pr3!ci, sešít i, všeobecná. část). Dle str. 24 této publrkaoe jsou v sys,temisovanélm
statu tyto s,OtuhrnnécUry:

Služba
I

Počet

I
Suma jejich ročních II Průměrný*) roční plat

11řerlník11 příjmh v Kč iednotlivce v Kt', .

báňsko právní, Ia

·/1
11 643.500 I 58.500

techniCká} 157 7,396.~50 I 47.110
lb I

právnícká l 30

I
1,345.200 44.810

měřická Ic . 9 240.300

I
26.700

účetní II . 42 1:389.800 21.190
.

Dostane se tudíž zeměměřiči ministerstva veřejných prací - jež vedle jiných
funkcí jest pd'edsúaiV1ováJnočs. světu odlbo!l"llémujako činite,l hájíc,i také zájmy vysolroš~o1.
ských techniků vůbec - skoro p o lov i č n íh o . ročního průměrného pl~tu při srovnání
se služ. třídu I b. Oproti služ. tř. II jeví se rozdíl jen 5510 Kč, a tudíž vysokoškolák,
příslušník služ. tř. I c, odměňován průměrne asi jako "technický aktuár". -

Diffioi![eest sa,tiram non scribe,re!
Nedůstojné stavu jest, když kolega otiskne - jako se to staJ10ve Večerniku Čes-

kého Slova 2;e7. října 1933 v rubrioe "Zaměstnání. hledají" - inserát t.ohoto textu: "Vymě
řovámí pozemků, z}išťová.nísporných hranic, překontrolování skutečné výměry, výměny a
úp,ravy hranic pozemkových, plochu za plochu atd. p11ovádím.Zn. "Civ. g-eometr 90.23:;."
Nelze nám prokázrut, že inseruje tak nejapně op11avducivilní koleg-a, 8:nad je to nějaký
fušer, nálhorr,čí,či cos podobného, kdo za in~ertem Vě7í.Věo j'6 však v dané formě, kdyby
to byl vskutku kolega, hodná pokárání; takový způsob získati práci v dnešní těžkl\ době
nelze naprosto odůvodnIti hopodářskou tísní. Povolání zeměmě'řičské j~ přec če,stné a žádný
ko~'ega stavorvsky uvědomělý nesmí, podAvaje nabídku, krýt. se anonymitou, ktell"á je 7.de
tak podezrřelá.

s O U těž e.
Ideová soutěž na získání regulačního plátlu města Mukačeva. Soutě,ž je anonymní a

mohou se zúčastniti jen odborníci, kteří jsou s tátními příslušníky. Soutěžní podmínky a po-
můcky lze obdržeti u technicJkéhooddělení mě:,ta Mukače,va (r:l>dnice,1.. pos,ch. 18) pokud
zálsobastačí !za300 Kč (buď d'obírkolllneh za hotové) ode dne, 5. zá:ři 1933. Částka tato se
vrátí těm účastníkům, kteří podají návrh, vyh ovující sout,ěžním podmínkám. Vypsané od-
měny na nejlepši návrhy j,s,ou:I. een,a20.000 Kč, II. cena 15.000 Kč, III. cena 10.000 Kč a
daJ1ších15.000 Kč na případné zakoupení cenných projektů. Další informace vydává tech-
nické oddělení města. Soutěž končí dnem 5. prosince 1933 o 12. hodině polední.

Výsledek soutěže na pořízení regulačního plánu města Kyjova. Porota, v níž
vedle místních osobnostizltsedali: prof. arch. Ing. E. Králík, docent Ing. J. Vaněček a
techn. rada Víška rozhodla: První cena nebyla udělena, dr u h o u cen u z í s k a 1 Ing.
J. P e Ď. á>z, v r c h. měř. rad a města Brna, tři třetí ceny obdrželi projekty: Ing. Dra
B. Babánka s ú ř. a u t. civ. g e om. Ing. A. Pr o k e š e m z Brna, arch. J. Gunta
s arch.J. Poláškem a Ing. Dr. Babušky - Dlu7no uvést. že soutěž byla neanonymní
(tedy jména soutěžících známá). I za této nezvyklé podmínky, obstáli zeměměřiči
čestně.

Zprávy osobní.
Antonín Kraus t. Vrch. zeměděl. tajemník agrárních úřadů v Brně A. Kraus zemřel

7. října t. r. - Naše obec zeměměřičská, zvlášť momvská., znala úspěšné působení tohoto
p['VIlíhohospodáJřlskéhoodhadce při úředním scelování pozemků na Moravě. Jest na 100
obcí, kOe provedl odhad pozemků, jako podklad ná.hradovánď.O své činllosti napsal Kras8
řadu referátů a také Zeměměřičský Věstník přinesl kolegům několi:k jeho informací o po-
stupu rpŤiodihadu.Kraus byl rodák 'z Val. Me1ziříčí(* 1874), rubsolvent gymna,sda v 0'10-
motici a zeměďěllskéakademie v Libverdě. K agrálr. olp<ei1"acímvstoupil r. 190B, opustiv
dr.ihu učitele mt hOSlPOdářskéškole v Náměšti n./Ost Jako úředník byl velmi svědo··
mitý a za.ne,chávápo sobě výsledky úkonů vpravdě promyBlených a pms,pěšných pro soo-
lOiVání. H.

Čestné čienství: Klub měřických inženýrů hl. m. Prahy odevzdal na své schúzi
3. října 1933 předsedovi Ing. B e n e š o v i a jednateli Ing. Pud r o v i diplomy čestného
členství v uznání za vynikající stavovskou a klubovní činnost.

*) Tyto údajejslOu zjištěny propočtem dat z předchoZÍoh sloupců.
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Zeměměřiě konsulem. Ing. Vladimír .Fi I k u k a, úř. aut. civilní geometr v Emě,
emer. řádný profesor vysoké školy techn. v Záhřebě, bývalý děkan této školy a emer.
inspektor agrár. operací, byl dekretem krále Alexandra jmenován honorámím konsulenl
království SHS. v Emě. - Blahopřejeme!

Ing. Hermann Blumenberg, přísežný zeměměřič, dlouholetý redaktor Allgemeine
Ve'I'messungs.Nachrlchten, zemřel 29. září t. r. ve stáří 60 le,t. Redakci převzal Ing. Richard
Heinze.

Změny ve stavu katastrál.měř. úředníků:
Na Mor a v ě (září). Pře I o že lIJ i: měř. koncip1sté Jindř. Exler do Vel. Meziříčí a

Ing. Vojt. Zbořil do Opavy. Jm e n o v á n Eoh. Číhal měř. komisařem (Brno).
Na Pod k ar p l), t s k éRu s i: Povýšeni: do 5. plat. stup. Ing. Ja,r. Koloc (Svaljava),

do 6. plat. stup.: Ing. Mil. Masopust a Václ. Sairm. - Přijati 'za měř. koncipisty: Ing. Dom.
Navrátil (Užhorod) a Ing. Jiří Hendrych.

N a S loven s k u: I. Při jat i za měř. k,oncipisty: Ing. Jos. Holoubek (TurČ. ev.
Martin, i.k. v.), Ing. Mil'. Hájek (Trenčín, i. k. v.), Ing. Kal'. Jurda (Turč. Sv. Martin, i. k.
v.), Ing. Jar. y,oodráš (KO!Šice,i. k. v.), Ing. Fr. Kuska (Kmpina), Ing. MiJ. Mácal (Komár-
no), Ing. AI. Jeooek (Rim. Sobota), Ing. Vlad. Kotík (Nitra, k. m. ú.) a Ing. Jos. Weigelt
CHumenné). Za sm~uv. měř. úředníky: Ing. Ad. Pluhař (Trenčín, i. k. v.) a Ing. Stan. Bílek
(KošiCie, i. k. v.). II. Ze IsI1U1žbyv y s t o u pil i smLuv. měř. úředníci: Ing. Nik. Romančenko
a Ing. Jos. Černý (Košice, i. k. v.), Ruben Šach-Nazarov (Rim. Sobota) a Ing. Nikolaj Ga-
nitkevič (Komárno). III. Měř. komisa,řem j m & n o v á n Amošt Rosner (Skalica).

Změny ve stavu měř. úředníků agrárních operací na Moravě. Ing. T. Enenkel povýšen
do čtvrté, Ing. E. Palla do 5. platové stupnioe.

Změny ve stavu úřed. opráv. civilních geometrů: a) 0pTávnění (autorisaci) na-
byl i: Ing. J'Os'ef Sak, Praha XL, Ing. Jakub lmnec, Nové Město n. Váhem, Ing. Alex-
ande'r Šach, Orlík n./Vltavou, Ing. Josef Dítě, Praha-Nusle, Ing. Rudolf Tvaružek, Bratisla-
va, Ing. Jan Zlámal, Brno, Ing. Alfred Lindner, Mor. Ostrava, Ing'. Vilém PiLha,tschek, Uni-
č'ov, Ing. Nikolaj Avenarius, Pl.zeň, a Ing. ArnoLd Krbec, železný Brod. - b) Oprávnění
z an i IkI a: Ing. LeotplOldNovák, Olomouc (úmrtí), Ing. JOIS,efBeooš, Seč(wc.e (úmrtí).

Zemřeli: Ing. Zbožínek, vrch. měř. 1ada v. v. a úř. aut. civ. g'8'ometr v Erně, Ing.
A. Va,~ko, úř. aut. civ. ge,ometr v Blanlsku.

Kolegové!

Právě vyšel

prvni kalendář československých zeměměřičů
společnou prací všech odbornÝch spolků. Z obsahu kabnd.áře, který bude kapesního for·
mátu, uvádíme: .

M3Jtematické tabulky, mat. vzorce, tab llky dovoJených odchylek dé1kových i plaš-
n~"ch, geometrie, k'a,tastrální zákon z r. 1927, nařízení z r. 1930, piíedpisy o niyela,cích,
zakon o inženýTské k,omoře a vládní nařÍílení k němu, sazby 'za kopi,e a opisy z katast~.
operátů, předpisy o ustanov ovacích zkouškách, v roz83Jhu 250 stránek.

Pro sv&i bohatý a všestranný obsah kalendář bude jistě vít>lnOlll1omi'tckouillk nr')
ko,legy ve státní službě, tak i pro kolegy v civilní 'praxi, a neměl by prot,o chyběti ř.ád-
nému zeměměřiči. Kromě toho bude připojen brožovaný seznam stat. meč. úřadu a
status stát. měř. úřednfků.

čIlenská ce-na 36 Kč, krráms'ká 55 Kč.
DOt'3ZYa o'b:i~dnávky vyřizuje Spolek čs. zeměměřičů, Praha-II.. Ka,rlovo nám.,

Česká t,echnika.

Oprava. Ve s t a t i "Poznámky k článku p. K. Tomsy ... " (Z. V. čís.
na str. 115, řádek 15. shora má státi místo Ltibscher správně Luschcr,

" " " 27, zdola je nezřetelně otištěno písmeno f (pro f zbližně),
" " " 1. zdola třeba doplniti jméno autorovo: Schober,
" 116. " 18. zdola má státi místo 60·74 správně 60,64,
" " " 5. zdola mál státi místo Ercebnisse správně Ergebnisse.
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